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FÓKUSZBAN
KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

Kedves Tagjaink, Olvasóink!
Boldog, békés Karácsonyt és sikeres Új Évet kívánunk!
Neumann Társaság Elnökség és Titkárság minden tagja

KARÁCSONYRA KÉSZÜLVE

Karácsonyfadíszítő robotról már az 1950-es években is álmodoztak (a Popular
Electronics címlapja is árulkodik róla: Pinterest), mára pedig a Digitális Karácsony
valóban elérhető közelségbe került. Az ajándékokat megrendeljük online. A távol élő
rokonokkal egy körbe ülhetünk a Teamsen. Kicsit elrugaszkodottnak tűnik, de
tervezheti a mesterséges intelligencia a karácsonyi menüt – ír nekünk pár új
receptet, reméljük, ehető lesz -, segíthet kiválasztani az ideális ajándékokat,
komponálhat egy szép ünnepi melódiát is.
Adventkor érdemes felidézni a Sense of Internetet, amikor az Ericsson kutatói tovább
is mentek, elképzelték a 2050-es évek Karácsonyát… A jövőben a fadíszítő robot
helyett ennél komplexebb élményeket kínáló megoldások várnak ránk: kiterjesztettés virtuális valóság révén élvezzük egymás digitális közelségét, digitális avatárokkal,
felmenőink hologramjaival. És az Érzékek Internete segítségével akár a gyerekkori
kedvenc ételeinket is újra megízlelhetjük.
Jó ez nekünk? Élvezzük ki a technológia, a fejlődés áldásait, használjuk magunk és
közösségeink előnyére. De ne tévesszük szem elől, hogy az emberi értékek
megőrzése a mi felelősségünk.
A legjobb kommunikáció mindig a szemtől szemben való beszélgetés marad, ha ezt
megtehetjük, ha nincsenek akadályai. A legjobb ajándék mindig a barátaink és
családjaink szeretete, a velük töltött idő.
Tehát mi mást kívánhatnánk, mint emlékezést gyerekkorunk szép karácsonyaira – és
boldog, tartalmas ünnepet szeretteink körében, az „analóg” vacsora felett.

Áldott, békés Karácsonyt és digitalizációban gazdag, sikeres Új Évet kívánunk!
Szalay Imre
ügyvezető igazgató
Pár érdekes forrás:
Would you let Artificial Intelligence run Christmas? - LUCA (blogthinkbig.com)
https://electronics.howstuffworks.com/future-tech/artificial-intelligence-christmascarol-song.htm
The future of Christmas? Read a message from 2050 - Ericsson
How Technology and the Internet Have Changed Christmas
(interestingengineering.com)

Havass téli esték

„Az élet többrétegű titok” – mondja idei Életműdíjasunk, Havass Miklós.
Karácsonykor pedig különösen a titkokat kutatjuk, a szeretet, összetartozás titkait.

Ilyenkor még a tárgyak is átlényegülnek, a gyerekeinknek, unokáinknak pedig
mindenünk odaadnánk, hogy mosolyt csaljunk az arcukra. Így van ez Havasséknál is,
persze nem csak karácsonykor. Leveléből idézünk, felvillantva, hogy akár a díjaknak
is lehet „másodlagos haszna” a téli estéken (vagy nyáron, mert az unokákról egy
ilyen képet kaptunk).
„Tegnap kaptam kézhez az általatok jegyzett Életműdíjam materializált valóját, a
míves réztáblát. Köszönöm a díjat Nektek is, s rajtatok keresztül a díjbizottságnak s a
Társaság tagságának. Természetesen jól esik a figyelem, s a díjon keresztül
kifejezésre jutó elismerés. Az elismerés, amely azonban közösen, mindannyiunknak
szól, hisz együtt tettünk valamit. Az én koromban már elő-elő fordul egy-egy
kitüntetés. Azok esnek igazán jól ezek közül, amelyek nem méltósági ranglistán
elfoglalt pozícióról szólnak, hanem szakmatársaimtól, barátaimtól jönnek. Ilyen az
életműdíj is.
Családunkban manapság felértékelődnek díjaim, kitüntetéseim, hiszen, ha óvodáskisiskolás korú unokáim összegyűlnek, s királyosdit vagy tündéresdit játszanak, akkor
rendjeleim fontos kellékké válnak. Így a nagy értékek közé tartozik a tehetség
nagyköveti érmem, aranyozott láncával együtt, hisz a királyok, főpapok nyakán ilyen
szokott lógni. Nagy értéke van a szocialista munkáért érdeméremnek, hisz
rubinvörös ötágú csillagával ez avatja tündérré Polett unkámat. Olvasni nem tudó
unokáim számára az életműdíj elegánsan ragyogó fényes réztáblája minden
bizonnyal a trónterem bejáratát fogja jelenteni. S milyen érdekes, ez a játék meg fog
ismétlődni akkor is, amikor már csak emlék leszek – dédunokáim számára is. Bele
fog tartozni a Havass-sagába. Az élet többrétegű titok!
Köszönöm a kitüntetést!”
***************************************

KÖVETKEZŐ HÍRLEVELÜNK 2022. JANUÁR 12-ÉN
JELENIK MEG!

TEHETSÉGGONDOZÁS
Neumann Verseny Szubjektív

„Idén minden máshogy alakult, mint a

korábbi Neumann Versenyeken, mégis óriási
öröm volt újra átélni azt az élményt, ami
2004 óta minden évben egy ünnep
zsűritagoknak, tanároknak, de nagyon
remélem és érzem, hogy a diákoknak is."
Marketingigazgatónk, Képes Gábor 2004-től
tagja a zsűrinek.
Pontokba szedett élményei:
Neumann Verseny Szubjektív
Versenyeredmények:
Valós fejlesztéseket mutattak be a diákok a
Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató
Programtermék Versenyen

ECDL / ICDL
Jó példa, hogy az ICDL referenciaszabványként jelenik meg egy ország digitális
fejlesztésében

Romániának is van ledolgozni való hátránya a DESI-index szerint. És erre találtak
egy jó megoldást: az ICDL lesz a kulcs a lakosság digitális felzárkóztatására.

E kezdeményezésekből legalább 30 ezer közalkalmazott, 100 ezer tanár, 1100
könyvtáros és a lakosságból szintén 100 ezer fő részesül majd.
Jó példa, hogy az ICDL referenciaszabványként jelenik meg egy ország digitális
fejlesztésében

Digitális készségfejlesztő tréning időseknek

Az Örökifjak Klubja szomjazik a tudásra: most online folytattuk az idősek
számítógépes tréningjét. Tematikánk az Ügyfélkapus azonosításra, az EESZT
(Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) funkcióira és a Magyarorszag.hu-n
végezhető közigazgatási ügyintézés lehetőségeire, valamint a földhivatali
szolgáltatásokra fókuszált.

Fontos, hogy a társadalom egyik rétege, korcsoportja se maradjon ki a
digitalizációból – a Neumann Társaság segít!
Digitális készségfejlesztő tréning időseknek - II.

ÖRÖKSÉG
Kollázs, informatikusokból

Egy 750 fős, nagy család
750 embert nem lehetne egy karácsonyi vacsorához leültetni – és sajnos nincs is már
mindenki köztünk ebből a családból… De jelenleg ennyi arcképet sikerült
összegyűjtenünk Informatikatörténeti Adattárunk Személyek rovatához.

E rovatban a magyar informatika történetében említésre méltó módon megjelenő
szakemberekről, szakmánk úttörőiről, az informatika fejlesztésében, oktatásában,
elterjesztésében és alkalmazásában résztvevőkről emlékezünk meg.
Néhányukról nem sikerült arcképet szereznünk, a hiányok jól láthatók az Akik
már listán. Kérjük, hogy ha valakinek esetleg van fényképe ezekről a
kollégákról, keresse meg az iTF szerkesztőit.
Sok barátot, régi kollégát fedezhetünk föl a kollázson, érdemes az egeret mozgatva
ránagyítani egy-egy névre.
Akinek a kollázs felkeltette az érdeklődését, kattintson az iTF Képgalériájára ,
ahonnan az életrajzokra is továbbszörfölhetünk!
NAGYÍTÁSHOZ KATT IDE:
Kollázs, informatikusokból

SZTAKI.hu 30!

A net egyik atyja, Vint Cerf is köszöntötte a SZTAKI úttörőit, akik épp 30 évvel
ezelőtt bocsátották útjára a ma is működő sztaki.hu weboldalt.
A SZTAKI csapatának köszönhetően a magyar internet kezdeteiről felvett
kerekasztalbeszélgetés és a nemzetközi legendák üzenetei is megtekinthetőek az
ünnepelt honlapon!
Virtuális kerekasztallal ünnepeltük a magyar internet harmincéves jubileumát |
SZTAKI

Mindig történik valamit az Informatika Történeti Kiállításon!

COVID ide, COVID oda, egyre szélesebb körben terjed az ITK népszerűsége, hisz
hetente átlagosan 10 bejelentett csoport látogatja meg a kiállításunkat, és
tárlatvezetések keretében nemcsak láthatja kincseinket, hanem sokat ki is próbálhat
a bemutatott tárgyakból.
Legutóbb például egy lengyel ERASMUS-csoport csodálkozott rá a keleti és nyugati
gépek kavalkádjára.
Megyery Károly kollégánk beszámolója.
Mindig történik valami az Informatika Történeti Kiállításon | A jövő múltja
(ajovomultja.hu)
Közeledik az Agorában a Gyerekkarácsony! 2021. decemberi programok
(agoraszeged.hu)

Múzeumi tanóra Szegeden

Szakmai partnerünk, a HTE is felfedezte
helyszínként az ITK-t: Szegeden
villamosmérnök és mérnök informatikus
hallgatók az Agorában tartott tanóra
keretében ismerkedtek a Hírközlési és
Informatikai Tudományos Egyesülettel –
és Kónya Orsolya kolléganőnknek
köszönhetően az informatika- és a robotika
történetével is.

Tanulás, élményszerzés és játék – mi így
képzeljük el az ideális múzeumot!
Főoldal - HTE site

JELES EMBEREK
Ennyit éltem – emlékezés Kovács Győzőre

December 18-án lesz 9 éve, hogy meghalt Kovács Győző.
A Neumann Társaság családjának nagyon fontos, csupaszív, örökmozgó tudósa
egyben a Neumann Verseny alapítója is. A verseny társszervezője és házigazdája, az
I. Béla Gimnázium igazgatója, Hajós Éva gondolatait közöljük, melyek az idei
verseny megnyitóján hangoztak el eredetileg.
A linkre kattintva egy emlékvideó is megnézhető mindenki „Győző bácsijáról”.
Ennyit éltem

SZAKOSZTÁLY
Informatikai konferencia a Tokaj-Hegyalja Egyetemen

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
szervezetünk híre:
Társaságunk támogatásával rendezték meg
a Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tanulás és
környezete konferenciát, fókuszban az
algoritmus-alkotó készség és képesség
vizsgálatával, az oktatási keretrendszerekkel,
a könyvtár átalakuló szerepével. És a
gyerekek sem maradhattak ki a
programból: érdemes megnézni a tüneményes

gyerekrajzok galériáját!

Informatikai konferencia a Tokaj-Hegyalja
Egyetemen

Tér, Idő, Tapasztalás

A téma, a mindannyiunk által mobilon és autóban is használt, no meg sok helyen a
munkában is… Azaz a sokunk által kedvelt GPS, egy olyan eszköz, amely tényleg
hétköznapi.
e-Hétköznapok Szakosztályunk elnöke, Talyigás Judit beszámolójának alapossága
viszont nem hétköznapi! Mindenkinek ajánljuk! A GPS-ekről - a digitális világ GPS-e
által.
TÉR, IDŐ, TAPASZTALÁS

Bónuszként egy friss, remek cikk a szakosztályelnöktől és szerzőtársaitól:
Munka vagy játék?
TALYIGÁS JUDIT – SZABÓ BALÁZS DÁNIEL – SZABÓ GÁBOR BENCE: Munka vagy
játék? - kerekasztal-mp.hu

E-szolgáltatásokról – emberi nyelven

Mi nehezíti meg az internethasználó életét –
és hogy javíthatunk ezen?
Ezt kutatja évek óta az e-Szolgáltatások
Minősége Szakosztály. A legutóbbi
workshopon az emberi írott nyelvek aktuális
AI-beli megoldásairól, az AI/NLP-ről volt
szó, Normandy Tibor volt a vendégünk.
Vitályos Gábor írása.
Összefoglaló az e-Szolgáltatások Minősége
Szakosztály 2021 elmúlt félévi
tevékenységéről

PARTNER HÍREK
Projekt, bizalom, menedzsment

A 2022. április 7-én megrendezésre
kerülő, 24., „PROJEKTMENEDZSMENT A
GAZDASÁGBAN” Fórum Szervező Bizottsága
úgy döntött, hogy a hagyományoknak
megfelelően az idén is készítünk kérdőíves
kutatást a hazai projektmenedzsment szakma
képviselői körében. Kérjük
a www.hte.hu/kerdoiv oldalon elérhető
kérdőívet legkésőbb 2022. február 18-ig
kitölteni! Köszönjük! Ahogyan a gyakorló
projektmenedzserek látják 2022-ben… Az
eredmények összefoglalóját az njszt.hun is közzétesszük!
PROJEKT – BIZALOM - MENEDZSMENT

Prima Primissima díjas lett a Bolyai Társulat

Az 53 éves Neumann Társaság gratulál a 130
éves Bolyai János Matematikai
Társulatnak, akik a Magyar oktatás és
köznevelés kategóriában elnyerték a rangos
díjat, melyet Pálfy Péter Pál elnök vehetett
át.
Szeretnénk tanulni a „nagyobb testvértől” és
készen állunk a közös projektekre,
hiszen matematika és informatika kéz a

kézben jár, a népszerűsítés, ismeretterjesztés
pedig közös ügyünk!
Bolyai János Matematikai Társulat

Gratulálunk a HTE Fekete László-díjasának!

Soós Gábor, a Magyar Telekom Nyrt. szakembere a kisebb, de megbízható
mobilhálózatok ipari létjogosultságát ismerte fel, és intenzív kutatásai, számos
mérése és modellezése meghozta a várt eredményt: sikeres Campus network
megoldását mostanra több cég és nemzetközi vállalat alkalmazza.
Főoldal - HTE site

Rátz Tanár Úr követői

21. alkalommal adták a Rátz Tanár Úr
Életműdíjat azon általános és középiskolában
oktató pedagógusoknak, akik a matematika-,
fizika-, kémia-, biológiaoktatás területén
kimagasló teljesítményt nyújtanak a
tantárgyak népszerűsítésében és a
tehetséggondozásban.

A Neumann János tanáráról elnevezett díj
rangja, a mögötte álló összefogás is egy jó
példa!

Ratz Tanár Úr Életműdíj (ratztanarurdij.hu)

Sikerrel zárult a „Tehetségek Magyarországa” kiemelt projekt

Csoportos és egyéni foglalkozások, fejlesztő
alkalmak és rendezvények, Tutor Program és
ösztöndíj támogatták a fiatal magyar
tehetségek kibontakozását a 2016-2021
között zajló Tehetségek Magyarországa EFOP 3.2.1 – 15-2016-00001 számú
kiemelt projekt keretén belül. A projekt
záróeseményén elhangzottak is árulkodnak a
nagyságrendekről, sikerekről!
Sikerrel zárult a "Tehetségek Magyarországa"
kiemelt projekt | tehetseg.hu

Átadták a VISZ oktatási pályázatának díjait

Ismét járványkezelésről szól a Vezető Informatikusok Szövetsége magyar
iskoláknak kiírt pályázata. Most azonban, ellentétben a tavalyi kiírással, nem a
távoktatás módszereit kellett bemutatni, hanem épp fordítva: hogyan tudta beépíteni
az iskola a jelenléti oktatásba a Covid idején bevezetett online módszereket.
A zsűrinek tehetséggondozásért felelős alelnökünk, Erdősné dr. Németh Ágnes is
tagja volt.

Íme, a díjazottak!
Prim hírek - Szombaton átadták a VISZ oktatási pályázatának díjait

Tetszett a hírlevél? Így is támogasd munkánkat!
Ha úgy érzed, hogy a munkánk fontos,
Te is támogathatod tevékenységünket
jelképes 1000 forint átutalásával. Akár
egy kattintással erre a QR-kódra, vagy
okostelefonnal beolvasva, hiszen az
okostelefon nemcsak „GPS-ként”
használható, de a „digitális világ GPSének” támogatására is.!
De az igazi segítség az, ha tagjaink
között tudhatunk!
NJSZT tagság - egyéni tagság | Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság
Hírlevelünk HTML verziója itt érhető
el: https://njszt.hu/hu/hirlevel/20211215
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