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ECN versenyek a Sapientián 

Firka: A Sapientia–ECN programozás és matematika csapatverseny mind 
középiskolások, mind egyetemisták számára alkalmat biztosít a szakmai meg-
mérettetésre. Dr. Kátai Zoltán adjunktustól, a Sapientia – Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok Kara Mate-
matika és Informatika Tenszékének vezetőjétől kérdezzük, hogyan jött létre ez a 
verseny, s főleg mit jelent az ECN? 

 
Kátai Zoltán: Az egyetem évek óta részt vesz az ACM (Association for Computing 

Machinery), egyik legrangosabb, egyetemistáknak szervezett programozói világver-
seny dél-keleteurópai regionális döntőjén, ezért úgy döntöttünk, hogy a hatékonyabb 
felkészülés érdekében hasonló stílusú versenyt szervezünk. A Sapientia–ECN prog-
ramozás és matematika csapatverseny 2006-ban indult útjára a Sapientia–EMTE, Ma-
tematika és Informatika Tanszékének kezdeményezéséből. Kezdetektől fogva a ver-
seny fő támogatói az Evoline, CaroComp és Neogen marosvásárhelyi cégek. Az ECN 
rövidítés a főtámogatók kezdőbetűiből származik, illetve három jelszavunkra is emlé-
keztet: Efficiency, Challenge, Networked. A verseny célja hatékonyabb programozókat 
és matematikusokat képezni, szakmai kihívásokkal szembesíteni egyetemi hallgatókat 
és középiskolás diákokat, valamint hozzájárulni a Sapientia „behálózásához” a Kárpát-
medence egyetemei, illetve Erdély középiskolái közé. 

 

 
Zajlik a verseny 

 

Firka: Hogyan fejlődött a verseny? 
Kátai Zoltán: Az első három évben a vetélkedő háromfordulós volt, de azóta, a 

résztvevők megnövekedett száma miatt, évente egyszer rendezzük meg, tavasszal. A 
verseny programozói szekciója angol nyelven zajlik mind az egyetemek, mind a közép-
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iskolák csapatai között. A matematikaverseny később indult, 2008-ban, és magyar nyel-
ven szervezzük középiskolás csapatok részére.  

 

Firka: Milyen szabályok szerint zajlik a verseny? 
Kátai Zoltán: A vetélkedő az ACM programozói versenyek mintáját követi. A ver-

seny napjára a marosvásárhelyi egyetemi kampusz aulájában kiépítünk egy számítógépes 
hálózatot. Minden háromtagú programozó csapatnak 5 óra és egy számítógép áll rendel-
kezésére, hogy a kitűzött 7–10 feladatot megoldja. A verseny online zajlik. Ahogy a csa-
patok elkészültek egy-egy programmal, azonnal beküldhetik ezeket, és az első emeleti 
karzaton felsorakoztatott bírói gépeken pillanatok alatt megtörténik a kiértékelésük. Az 
online visszajelzés mellett a csapatok számítógépjeire a megoldott feladatoknak megfe-
lelő színű lufikat is felkötünk. Ily módon a versenyzők folyamatosan érzékelik a verseny 
lüktetését, hogy az adott pillanatig mely csapatok, mely feladatokkal készültek el. A ma-
tematika csapatok óránként adhatják be megoldásaikat, és ők színes zászlók formájában 
kapnak visszajelzést. 

 
Firka: Kik vettek részt eddig a versenyen? 
Kátai Zoltán: Az első évben csak a megyéből jöttek csapatok, de a verseny már a má-

sodik évben nemzetközi méretűvé nőtte ki magát, ugyanis a kar hat, háromfős csapata 
mellett a Debreceni Egyetemet egy, a Babeş-Bolyai Tudományegyetemet két, a Kolozs-
vári Műszaki Egyetemet egy, a Petru Maior Egyetemet két, a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceumot két, a Papiu Ilarian Líceumot két, az Elektromaros Líceumot egy, a szászrégeni 
Petru Maior Iskolaközpontot egy és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumot egy 
csapat képviselte. Ettől kezdve minden évben a verseny színvonalát kiemeli rangos 
résztvevőinek listája: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, 
Debreceni Egyetem, Szegedi Egyetem, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvári Mű-
szaki Egyetem stb. Azzal is büszkélkedünk, hogy Erdély szinte minden fontosabb középis-
kolája is benevezett már valamelyik szekcióra. 

 

 
A Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi kara 
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Firka: Ha jól tudjuk, volt olyan is, hogy egy középiskola verte az egyetemis-
tákat. Igaz? 

Kátai Zoltán: Igaz, habár a díjazás külön kategóriákban történik, külön díjazzuk az 
egyetemistákat és külön a középiskolásokat, 2007-ben a szászrégeni Petru Maior Iskola-
központ Phonix csapata az akkori első fordulóban 5 megoldott feladattal messze meg-
előzte az egyetemistákat, hisz ezek a csapatok csak 3 feladatot tudtak megoldani a 8-ból. 
A harmadik forduló végére már 14 pontot tudtak összeszedni megoldott feladatokból, 
míg a legjobb egyetemista csapat is csak 13-at. 

 

 
Gondolkozik a csapat 

 
Firka: Milyen érdekes díjak vannak a versenyen? 
Kátai Zoltán: Az egyik feladatot a főszponzor adja, és aki elsőként megoldja az általa 

felvetett kérdést, 100 euró jutalomban részesül. Ezen kívül díjazzuk az I–III. helyezet-
tet, dicséretet is osztunk, és mindenki részvételi oklevelet is kap. A díjak összege eléggé 
jelentős minden évben. 

 

 
A szigorú zsűri 
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Firka: Foglaljuk össze egy kicsit – eddig kik voltak az elsők? 
Kátai Zoltán: 2007-ben a középiskolások közül a szászrégeni Petru Maior Iskolaköz-

pont csapata nyert, az egyetemisták közül pedig a Babeş-Bolyai Tudományegyetem POS 
csapata. 2008-ban a Babeş-Bolyai BUB csapata lett az első, a középiskolák közül pedig a 
Papiu Ilarian Líceumé. A matematika versenyt a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő 
Középiskola nyerte. 2009-ben szóról szóra megismétlődött az előző évi eredmény, a 
matematika versenyt pedig a Márton Áron Középiskola Egy Tál Ész nevű csapata nyer-
te, aki 2010 győztese is volt, ekkor is megismétlődtek programozásból az előző eredmé-
nyek. 2011-ben fordult a kocka. A programozási versenyt a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem csapata nyerte meg, a középiskolások közül pedig a Bolyai Farkas 
csapata lett az első. A matematika versenyt pedig a székelyudvarhelyi Tamási Áron Kö-
zépiskola csapata nyerte, ők lettek elsők 2012-ben is, amikor a Bolyai Farkas Középis-
kola csapata is ismét nyert, az egyetemisták közül pedig a budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem vitte el a pálmát. 

 
 

Firka: Köszönjük szépen a beszélgetést és sikeres versenyszervezést kívánunk 
2013-ra is! 

Kátai Zoltán: Én is köszönöm, szeretettel várjuk a csapatokat a Sapientiára, és remé-
lem egyre több középiskola, egyetem kap kedvet a versenyzésre! Minden információ 
megtalálható a http://mitis.ro/ecn/ honlapon. 

Kovács Lehel István 
 

Tények, érdekességek az informatika világából 

Processzorok 2000-ig 
 1964. április 7. – az IBM bejelenti a System/360 számítógéprendszer-családot, ezen 

belül a Model 30, 40, 50, 60, 62, és 70 jelű gépeket.  
 1967 – A Texas Instruments megalkotja a kézi elektronikus számológépet. 
 1970. június 30. – Megjelenik az IBM System/370 számítógépcsalád. 
 1971 – A Texas Instruments megalkotja az egychipes mikroszámítógépet. 1971 – 

Megjelenik a Central Air Data Computer MP944 chipkészlet. 
 1971. szeptember – megjelenik a Texas Instruments TMS 1000. 
 1971. november 15. – megjelenik a 4004-es, az Intel első 4-bites processzora. 
 1972 – Elkészül az Intel 4040 – 4-bites processzor, BCD utasításokkal. 
 1972. április 1. – megjelenik az Intel 8008, a világ első 8-bites mikroprocesszora. 
 1972 – Rockwell PPS-4: 4-bites PMOS technológiájú CPU, az Intel 4004 

konkurrense. 
 1973 eleje – Az első többchipes 16-bites mikroprocesszor megjelenése. 
 1974. április 1. – Megjelenik az Intel 8080, az első valóban használható 8-bites CPU.  
 1974 közepe – A Motorola 8-bites CPU-ja, a 6800. 
 1975 január – A National Semiconductor bemutatja első egychipes 16-bites mikro-

processzorát, a PACE-t. 
 1975 – Az IBM System/4pi számítógépcsalád megjelenése. 
 1975 – Az AMD elindítja Am2900-es chip-sorozatát, ezek első példánya az Am2901. 


