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Szekszárdon, március 22-24.-én
rendezték a 8. Neumann János
Nemzetközi Tehetségkutató Program-
termék Verseny döntőjét. Az általá-
nos- és középiskolásoknak szóló
versengésben a hazaiak mellett
Erdélyből és Vajda-
ságból érkezett diá-
kok is részt vettek. A
maga nemében egye-
dül álló rendezvény-
ről kérdeztük Dr. hc.
Kovács Győzőt, a hazai
számítástechnika ki-
váló szakemberét,
örökifjú népszerűsí-
tőjét:

„Talán nem érdek-
telen, ha röviden el-
mondom a verseny
immár 28 éves törté-
netét, hátha a kedves
olvasó nem ismeri.
1983-ban indítottuk
el – Könyves Tóth Pál-
lal közösen – a Neu-
mann Társaság tá-
mogatásával az első
számítástechnikai di-
ákújságot, a „Mikro-
számítógép Maga-
zint”. Már az újság el-
ső számába számta-
lan diák küldött be
olyan játékprogra-
mokat, amiket az ott-
honi vagy az iskolai
számítógépeken ma-
ga fabrikált. Ez adta
az ötletet, hogy hoz-
zunk létre egy játék-
program versenyt,
aminek a megrende-
zését egykori Alma
Materem, a szekszár-
di Garay János Gim-
názium és igazgatója: Zentai And-
rás vállalta. Az első Garay verseny-
re 1984. március 16-án került sor.
A sorozat 2003-ig tartott, akkor a
20. Garay verseny után bejelen-
tettem, hogy a versenyeket befe-
jezem. Érdekes módon, néhány

korábbi versenyző diák azonnal
megkeresett és szemrehányást
tett, hogy ezt ne tegyem, mert er-
re a versenyre a számítástechni-
kát szerető és művelő diákoknak
szükségük van.

Nem sokkal ezután felkeresett
a szekszárdi I. Béla Gimnázium
igazgatója is, Hajós Éva, hogy a
Gimnázium vállalkozik arra, foly-
tatja a hagyományos versenyt, és
már 2004-ben szívesen megren-
dezi a következő vetélkedőt. Mi-

után a lelkem legmélyén én sem
szívesen hagytam volna abba a
verseny megrendezését, viszont
egyedül már nehéz volt a szerve-
zés, ráadásul az iskola maximális
segítséget ígért (amit a mai napig

tart!), ezért rövid tű-
nődés után igent
mondtam. Miután
megváltozott a ver-
seny helyszíne, ezért
úgy döntöttem, hogy
a verseny elnevezését
is megváltoztatom.
Kapóra jött, hogy
2003-ban – az új ver-
seny meghirdetésé-
nek az évében – volt
a Neumann-centená-
rium, ezért a régi/új
versenyt Neumann Já-
nosról neveztem el, és
fő céljának a tehet-
ségkutatást és a te-
hetséggondozást je-
löltem meg.

Már a Garay-verse-
nyek során is voltak a
szomszédos országok
főleg magyar iskolái-
ból pályázók, ezért az
iskolával együtt elha-
tároztuk, hogy a ver-
senyt hivatalosan is
nemzetközi diákver-
senynek nevezzük,
ami – azóta is, évről-
évre – egyre több és
már nem csak ma-
gyar diákpályázat be-
érkezését jelenti.
Ezért néhány éve a
Vajdaságban, illetve
Erdélyben előverse-
nyeket tartunk, ame-
lyeken kiválasztjuk,

hogy kik jutnak a szekszárdi dön-
tőbe.

Arra vagyok büszke, hogy a Ga-
ray-/Neumann-verseny az infor-
matikai versenyek között egye -
dül  álló, ugyanis nem követi az is-
kolai versenyek szokásait és nem
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Neumann János nemzetközi diákverseny
„Győző bácsi! Marha jó ez a Neumann-verseny!” – egy, a versenyen először részt vevő, általános iskolás
versenyző spontán megnyilvánulása a verseny szünetében.
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a tanárok által összeállított fel-
adatokat oldat meg a versenyzők-
kel. Ezen a versenyen a diákok sa-
ját műveikkel – alkalmazói prog-
ramjaikkal, sőt újabban, hardver-
alkotásaikkal – pályáznak, ame-
lyeket, nem ritkán, megrendelés-
re készítenek és eladnak a meg-
rendelőiknek. Így a Garay-/Neu-
mann-verseny a professzionális
informatikai alkalmazások fej-
lesztését tanítja meg a diákoknak.

A verseny még egy dologban
egyedülálló. A diákoknak a zsűri-
nek és a nagyszámú közönségnek
be kell mutatniuk az alkotásaikat.
A zsűri a bemutatókat értékeli,
sőt a közönség is, akik kérdéseket
tesznek fel a versenyzőknek, akik-
nek a kérdésekre válaszolniuk
kell. Ezzel a kezdetektől beveze-
tett módszerrel előadókat neve-
lünk a diákokból, akik hozzászok-
nak ahhoz, hogy az alkotásaikat –
egy nagyobb közösség előtt is –
meg kell védeniük.

Az idei versenyen három or-
szágból több mint száz alkotás ju-
tott a döntőbe. Valamit a pályáza-
tok tartalmáról. Az általános isko-

lások közül az idén a legtöbb volt
a grafikai, az animációs, az oktató
és a zenei programokra benyúj-
tott pályázat, de már a kisdiákok
is foglalkoznak olyan komoly dol-
gokkal is, mint például a számító-
gépes tervezés. Számomra érde-
kes volt, hogy a döntőbe csak
egyetlen egy általános iskolás já-
tékprogram jutott, igaz, igen ma-
gas pontszámmal. Ami a középis-
kolásokat illeti, nagyjából egyen-
letes volt az egyes kategóriák kö-
zötti eloszlás, kiemelkedően ma-
gas volt az alkalmazói és a játék-
programokra, valamint a megépí-
tett, vezérelhető automatákra be-
nyújtott pályázat. Az idén is, mint
eddig minden évben, számítógé-
pes tervezésben a magyarkanizsai
Beszédes József Mezőgazdasági és Mű-
szaki Középiskola tanulói igen elő-
kelő helyen végeztek, bár az első
helyezést egy szekszárdi, Garay
Gimnáziumban tanuló diák vitte
el, egy hotelt tervezett meg, szin-
te építészmérnöki szinten!

Az idén is volt néhány olyan pá-
lyázat, amit ketten vagy többen
készítettek el. A diákoknak azt

szoktam mondani, hogy az infor-
matikában nem csak elfogadott,
hanem szinte kötelező, hogy a
termékeket többen fejlesszék ki.
Az egyedülálló „harcosok” ideje
lejárt, hiszen olyan bonyolult né-
hány informatikai alkotás, hogy
azt egy ember szinte képtelen át-
látni. Évről-évre egyre többen fo-
gadják meg a tanácsomat.

Zárszóként visszatérnék az írás
vezérgondolatához, amit – nem
túl finoman – a fent idézett kisdi-
ák fogalmazott meg, napozás köz-
ben. A 30. évforduló után – azt hi-
szem – ismét valamit változtatni
fogok a verseny rendezésén, hi-
szen a technika állandóan fejlő-
dik, amit nekünk, a rendezőknek
is követnünk kell. Többek között
– ezt az egyet még elárulom – sze-
retném a távoli országok verseny-
zőit is bevonni a szekszárdi ver-
senybe, hiszen a hálózatok ezt
már lehetővé teszik. Vannak más
terveim is, amiket egyelőre titok-
ban tartok.

Illesse hálás köszönet verse-
nyünk 25 támogatóját, közöttük a
Rádiótechnika szerkesztőségét!”
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