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Kedves Olvasók! 
 

Február 8-án, halálának 64. évfordulóján szűkkörben megemlékeztünk társaságunk névadójáról, Neumann Jánosról. 

A világjárvány okozta veszélyhelyzeti lezárások óta több alkalommal is megfogalmazódott bennünk, mennyire hálás lehet 

az utókor géniuszának, hiszen a világgal való viszonylag könnyed virtuális kapcsolattartás, az otthoni munkavégzés a 

Neumann-elveken nyugvó digitális világnak köszönhető. Kevesek kiváltsága ennyire maradandót alkotni. 

A mögöttünk álló évben az érvényesülés érdekében az egész világ igyekezett lépést tartani a digitális műfaj lehetőségeivel, 

e téren talán soha nem látott változások zajlottak. Gondoljatok bele, tavaly ilyenkor ki használta a zoomot (és persze 

mennyire gyakran…), ma meg már a kisujjunkban van, ha össze kell hívnunk egy sokszereplős találkozót. Mi támogató 

tartalmakkal járultunk hozzá a sikerhez. 

Idén szeretnénk folytatni a digitális fejlődést és felzárkóztatást, ilyen jellegű projektekben – hátrányos helyzetű gyerekek 

és 50+ korcsoport. Az egyes szakosztályaink idei projektterveit külön oldalon részletezzük. Márciustól új tagi rendszert 

vezetünk be, erről már adtunk hírt. Tervezünk idén is Neumann-konferenciát. Az idei év közgyűlésének napirendje 

elnökválasztást is tartalmaz, egy ciklus lezárul. 

 

Pozitívan nézünk a jövőbe. És ti? 

 

Szalay Imre 

  

https://njszt.hu/hu
https://njszt.hu/hu
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/


HÍREK 

 

 

 

Gyász A tarnabodi helyzet 
 
Magyarország első rendszerprogramozóját gyászoljuk 
 
2021. január 31-én, 90 esztendős korában elhunyt 
Dettrich Árpád, Magyarország első, iskolateremtő rend-
szerprogramozója. 

Havass Miklós nekrológja. 
 

>>> Tovább 
 

 
A digitális kompetencia mindenhol elkél 

Lassan tizenhét éve annak, hogy a Máltai Szeretetszolgálat 
védőszárnyai alá vette ezt a hétszáz lelkes, szinte száz 
százalékban romák lakta falut.  

A Neumann Társaság eltökélt szándéka, hogy támogatást 
nyújtson a Máltai Általános Iskola pedagógusainak digitális 
kompetenciafejlesztésében, annak érdekében, hogy a ren-
delkezésre álló digitális eszközök használatát készség-
szinten elsajátíthassák.  

A munkáról hírt adunk és szívesen veszünk támogatókat! 

(Fotó: Bencsik Attila) 
 

>>> Tovább 
 

 

 

Meghívó  
 
Meghívó az e-Hétköznapok Szakosztály találkozójára 
Mikor: 2021.02.25. 16.00 
Szeretettel várjuk a tagjainkat, szakmai barátainkat és az 
érdeklődőket, bízva abban, hogy ez lehetőség egy kis 
szakmai beszélgetésre is. 

>>> Tovább 
 

 

  

https://itf.njszt.hu/szemely/dettrich-arpad
https://njszt.hu/hu/news/2021-02-06/gyasz-magyarorszag-elso-rendszerprogramozojat-gyaszoljuk
https://nepszava.hu/3108181_itt-mindenki-maltas--mintha-fenyevekre-lennenk-a-lukteto-vilagtol
https://nepszava.hu/3108181_itt-mindenki-maltas--mintha-fenyevekre-lennenk-a-lukteto-vilagtol
https://njszt.hu/hu/news/2021-02-10/meghivo-az-e-hetkoznapok-szakosztaly-talalkozojara


ECDL 

 

 

 
 

 
 

III. kerületi ECDL-vizsgázók ECDL: csak Sophia-vizsga! 
 
 
Akadály nélkül vették a Sophiára való átállást 

A KSZKI (Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény) 
ECDL vizsgaközpontja a Sophia tavaly decemberi indítása 
óta folyamatosan vizsgáztatott az automata vizsgaszoft-
verrel, azzal a nem titkolt céllal, hogy kihasználják a 2021. 
február 2-ig tartó átmeneti időszakot, ameddig ingye-
nesen lehetett a szoftvert használni. 

A kerületben 2021-ben is az önkormányzat támogatásával 
vizsgázhatnak a diákok.  

Szikora Pál ECDL vizsgaközpont vezetőt Rákosi Szilvia bírta 
rövid interjúra. 

 

>>> Tovább 
 

 
 
2021. február 1-jén a Neumann Társaság online konzultá-
ciót tartott az ECDL vizsgaközpontok számára a változá-
sokról 

A 2020 decemberében indult ECDL automatikus 
vizsgáztatás „próbaüzem” azt jelentette, hogy a vizsgázók 
két hónapig választhattak, hogy manuális vagy automa-
tikus vizsgán bizonyítják a tudásukat.  

2021. február 1-től megszűnt a választási lehetőség, ettől 
kezdődően csak automatikus vizsga tehető a leggyakoribb 
ECDL modulokból, melyek a következők: 

• Számítógépes alapismeretek 

• Online alapismeretek 

• Szövegszerkesztés 

• Táblázatkezelés 

• Adatbázis-kezelés 

• Prezentáció 

• IT alapismeretek 
 

>>> Tovább 
 

 

 

  

https://njszt.hu/hu/news/2021-02-08/akadaly-nelkul-vettek-sophia-automatikus-vizsgakra-valo-atallast-iii-keruleti-ecdl
https://njszt.hu/hu/news/2021-02-09/2021-februar-2-tol-mar-csak-automatikusan-lehet-ecdl-vizsgat-tenni-legtobb-modulbol


TEHETSÉG 

 

  

Info(1)Cup 2021 EGOI 2021 felkészítés 
 
Szurkoljunk a magyar versenyzőknek! 
Mikor: 2021.02.14. 
A román Info(1)Cup nemzetközi junior versenyprog-
ramozó-megmérettetést ötödik alkalommal tartják meg, 
ezalkalommal online. A versenyre a 2020-as EJOI – 
megfelelő korú – azon résztvevői kaptak meghívást, akik a 
Nemes Tihamér versenyen újra bizonyítottak. 
 

>>> Tovább 
 

 
Február 12-én megkezdődik a felkészítés az Európai Lány 
Informatikai Diákolimpiára (EGOI), melyet első alkalom-
mal rendeznek meg, Zürichben (Svájc). Büszkék vagyunk 
arra, hogy Magyarország alapító országként vesz részt a 
versenyen. 

A felkészítési ciklus 2021. február 12-én kezdődik, és heti 
rendszerességgel tartják, online. 
 

>>> Tovább 

  

Innopolis 2021 Python kódolás kezdőknek 
 
Szurkoljunk a magyar versenyzőknek! 
Mikor: 2021.02.20-21. 

A tatárföldi Innopolis Egyetem által megrendezett nyílt 
informatikai diákolimpia döntője a következő hétvégén 
lesz, az eredményekről be fogunk számolni. A meghívot-
tak: Horcsin Bálint, Németh Márton, Szabó Kornél, Varga 
Péter – anno valamennyien CEOI csapattagok voltak. Ezút-
tal magyar diákok 2017-es beszámolóját elevenítjük fel 
kedvcsinálóként. 
 

>>> Tovább 

 
Programajánló a legkisebbeknek! 

Kezdő kódolók figyelmébe ajánljuk a Skool által közzétett 
Python programozási ismereteket nyújtó 9-részes oktató-
videó-sorozatot.  

A sorozatból megtanulhatunk egy dinoszauruszos játékot 
kódolni. A legkurtább rész 3,5 perc, a leghosszabb sincs 
negyedóra. Hajrá, gyerekek! 
 

>>> Tovább 

  

https://www.info1cup.com/
https://njszt.hu/hu/news/2021-02-07/info1cup-2021
https://egoi.ch/en/
https://egoi.ch/en/
https://njszt.hu/hu/news/2021-02-07/europai-lany-informatikai-diakolimpia-2021-egoi
https://2020.olymp.innopolis.ru/informatics
https://2020.olymp.innopolis.ru/informatics
https://njszt.hu/hu/news/2017-03-08/innopolisban-jartam-magyar-diakok-oroszorszagi-elmenyei
https://skool.org.hu/
https://youtu.be/bukN5txzo4M


ÖRÖKSÉG 

 

  

Informatika Történeti Kiállítás Az ITK-ban folyik a háttérmunka 
 
Betekintés szegedi kiállításunkba 
 

Február 6-án, 21:05-kor került adásba a Petőfi TV – Én 
vagyok itt! c. műsorában egy érdekfeszítő ízelítő a szegedi 
Szent-Györgyi Albert Agorában lévő Informatika Történeti 
Kiállításunkról. 
 

>>> Tovább 
 

 
Járvány ide, COVID oda, a kiállítás zárva, de az ITK-ban 
folyik a munka. Megyeri Károly beszámolója. 

A kollegákkal – Kónya Orsi és Mihálovits Gergő – 
folyamatosan lépünk előre, egyrészt a kiállítás nyilván-
tartását úgy alakítottuk át, hogy az a jövendő Informatikai 
Múzeumban is megállja a helyét, másrészt készülünk, 
készültünk a kiállítás járvány utáni újbóli megnyitására. 
 

>>> Tovább 
 
 

  

Computer History Museum Neumann megemlékezés 
 
A Computer History Museum San Josétól nem messze, 
Mountain Viewban (CA, USA) található. 

A pandémia miatt nyárig zárva tart, de ez nem akadálya 
annak, hogy a gyűjteményt virtuálisan áttekintsük. 

A gazdag anyaghoz kellemes időtöltést kívánunk! 
 

>>> Tovább 
 

 
Neumann János halálának 64. évfordulóján, 2021. február 
8-án szűkkörű megemlékezést tartottunk, megkoszorúzva 
emléktábláját. 
 

>>> Tovább 

 

  

https://megtekinto.mtva.hu/tauprev/?linkGuid=65272A04-0874-4CE9-B006-FCA2A55616DD
https://njszt.hu/hu/news/2021-02-05/jarvany-ellenere-az-itk-ban-folyik-hattermunka
https://computerhistory.org/
https://computerhistory.org/
https://computerhistory.org/
https://njszt.hu/hu/news/2021-02-08/neumann-megemlekezes-halalanak-64-evfordulojan


SZAKOSZTÁLY 

 

 

Megkaptuk szakosztályaink 2021. évi terveit. 

Összeállításunk ezekből szemléz. 
 

• A GIKOF Gazdaság-informatikai Fórum közreműködik az IFIP Confenis 2021 konferencia szervezésében, valamint 
részt vállal az OGIK/ISBIS konferencia szervezésében és lebonyolításában. 

• A Magyar Fuzzy Társaság konferenciák szervezését irányozta elő. 

• A Közoktatási Szakosztály folytatja a Microbitet és a közel harmincezres érdeklődésre tekintő HÓD versenyt. 

• Az e-Hétköznapok Szakosztály a Pécsi Tudomány Egyetemen online konferenciát szervez, valamint budapesti 
gimnázium(ok)ban tart előadásokat. 

• Az e-Szolgáltatások Minősége Szakosztály tanulmányokat jelentet meg, és több konferencián előadások 
megtartásával szándékozik részt venni. 

• Az Informatika-történeti Fórum (iTF) nagy hazai műhelyek keretében négy alkalommal jelenik meg, valamint a 
Kutatók éjszakája rendezvény keretében IT Evolúció Kiállítást rendez és működtet. 

• A Képfeldolgozók és Alakfelismerők Szakosztálya (KÉPAF) KÉPAF-konferenciát szervez és ellátja az IAPR 
képviseletét. 

• A Multimédia az oktatásban Szakosztály megszervezi az NJSZT-MMO 2021 Konferenciát és Workshopot, valamint 
tábort. 

• Az Orvos-biológiai Szakosztály megrendezi a VIII. Fiesztát és a XXXIX. Neumann Kollokviumot. 

• A Számítógépes Grafika és Geometria Szakosztály megszervezi a X. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria 
Konferenciát és azon szakmai előadásokat tart. 

• Baranya megyei Szakosztályunk szakmai előadásokat tart és megrendezi az V. Prograce programozói versenyt. 

• Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szakosztályunk az „Informatika alkalmazása az oktatásban” címmel konferenciát 
szervez és szponzorál. 

• Győr-Moson-Sopron megyei Szakosztályunk szakmai előadást tart, Digitális Fotóklubot és OGIK Konferenciát 
rendez. 

• Hajdú-Bihar megyei Szakosztályunk szakmai előadásokat tart, programozó versenyt és az „E-learning alkalmazása” 
konferenciát rendez. 

• Szabolcs Szatmár Bereg megyei Szakosztályunk Robotintelligencia szakkört és MIRK2020 versenyt rendez, 
valamint a RoboCup Junior versenyeken vesz részt. 

• Vas megyei Szakosztályunk LEGO építő és programozó versenyt valamint Robolimpiát rendez. 

  



PARTNEREK 

 

  

IVSZ 30 23. Projektmenedzsment Fórum 
 
Digitalizációs retró: 30 év legnagyobb dobásai és sztorijai 

Az idén 30 éves társaság egy interaktív infografikával idézi 
fel az IVSZ és a digitális történelem elmúlt három 
évtizedét. 
 

>>> Tovább 
 

 
Idén április 7-8-án az online térben kerül megrendezésre 

a 23. Projektmenedzsment Fórum, melynek alcíme 

PROJEKT-SZERVEZET-VEZETŐ. Várjuk szponzorok és résztvevők 

jelentkezését. A honlapon hamarosan elérhető lesz a 

Fórum részletes programja, és februárban megnyílik a 

regisztrációs felületet. Várjuk szeretettel a rendezvényen!  

>>> Tovább 
 
 

 
 

FIRKA 30 MI Kihívás 
 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 
elnöksége és a FIRKA – Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok 
természettudományos folyóirat szerkesztősége online 
ünnepséget rendez a lap alapításának 30. évfordulója 
alkalmából, helyi idő szerint 2021. február 20-án, 10 órai 
kezdettel. 
 

>>> Tovább 
 

 
Vegyél részt a megmérettetésben! 
 
Tagjaink részére javasoljuk, hogy vegyenek részt a 
megmérettetésben, ami egy kb. egy- másfélórás, érdekes 
elfoglaltság. 
Megköszönnénk, ha megírnátok a véleményetek róla!  
 

>>> Tovább 
. 

 

  

https://ivsz.hu/hirek/digitalizacios-retro-30-ev-legnagyobb-dobasai-es-sztorijai/
https://ivsz.hu/hirek/digitalizacios-retro-30-ev-legnagyobb-dobasai-es-sztorijai/
https://www.hte.hu/projekt2021
https://www.hte.hu/projekt2021
https://emt.ro/oldal/30-eves-firka-meghivo-es-program
https://njszt.hu/hu/news/2021-02-10/mi-kihivas-vegyel-reszt-megmerettetesben


 

 

 

Tudjuk, hogy a koronavírus 

veszélyhelyzet minden állampol-

gárnak és az egész társadalomnak 

nagyon komoly nehézségekkel, 

kihívásokkal jár. Úgy gondoljuk, a 

civil szférát is erősíteni kell, hogy 

mi is segíteni tudjunk – készülve a 

vírus utáni újrakezdésre. Kérjük, 

idén se felejtse az 1%-át a 

Neumann Társaságnak felajánlani 

– és a lehetőségre hívja fel kollé-

gái, barátai figyelmét! Közösség-

ben, szakmai fórumban gondol-

kodunk, ennek építéséhez pedig a 

tagok felajánlásai is döntő mér-

tékben járulhatnak hozzá. 

 

 

 

 

 

 

Támogatóink 

 

       
 
 

               
 
 

                    
 


