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Idén ünnepeltük az NJSZT fél évszázados jubileumát. A programsorozat
nagyon sikeres volt, ahogy arról reméljük személyesen vagy legalább a
Hírlevelünkben és a Facebookon követve minket mindenki
meggyőződhetett.
Közeledik a Karácsony, az év vége, mindenki készül a pihenésre, a
családdal töltött időre. A tartalmas téli napokhoz mi is szeretnénk
hozzájárulni.
Karácsonyi ajándékként most összes exkluzív anyagunkat
hozzáférhetővé tesszük, hogy otthon is lehessen böngészni jubileumi
összeállításainkat.
 NJSZT50 – kiállításunk minden tablója elolvasható, erre a linkre kattintva.
 Győző győzött – kalandozás egykori főtitkárunk, Kovács Győző életművében, ide kattintva
 Az informatikus Aranycsapat, akiket nem felejtünk – Szabó Imre rendező filmsorozata a
legkiemelkedőbb magyar informatikusokról, Alföldi István bevezetésével. Az Aranycsapatot
bemutatja: Képes Gábor. A filmek megtekinthetők, ide kattintva.
A tablók megfelelő méretben való megtekintését Explorerben mentéssel, Firefoxban és Chrome-ban
új lapon megnyitással és nagyítással lehet megoldani. A kiállítások eredeti méretben is
megtekinthetők: az NJSZT50 jelenleg Kiskőrösön, a Győző győzött Túrkevén.
A teljes naptár bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20181218/njszt-2018

Diákok, robotok és az NJSZT50 ünnepe Kiskőrösön
Idei utolsó, de a területi szervezeteink közötti
vándorlásban
első
helyszínén,
Bács-Kiskun
megyében, Kiskőrösön nyitott újra NJSZT50
kiállításunk december 14-én. A legnagyobb magyar
írástudó, Petőfi Sándor szülőházától pár lépésnyire,
a Petőfi Művelődési Központban találkozhatnak a
digitális írástudás, az informatikai kultúra legrégebbi
magyar tudományos egyesületének világával az
érdeklődők.
Kiskőrös kis körei – jut eszünkbe a szójáték, de itt
valójában a lehető legnagyobb körről van szó.
Rekordszámú, mintegy 300 látogató jött el a
megnyitóra, köszönhetően elsősorban a Wattay Szakképző Iskolának. Ez az intézmény nagyon
fontosnak érezte a diákoknak is kedvet csinálni a „digitális világ GPS-eként” működő Társaság
munkájához.
A megjelenteket Domonyi László polgármester köszöntötte, aki az idén 300 éves település nevében
köszöntötte az 50 éves Neumann János Számítógép-tudományi Társaságot. Sályi Géza László, az
NJSZT Bács-Kiskun megyei területi szervezetének elnöke a névadó, Neumann János életét és
munkásságát mutatta be. Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója is kedvcsinálóval készült. A
Társaságot 22 éve irányító igazgató rutinos előadó, de 300 diák előtt neki is ritkán adatik meg
megszólalni – árulta el a hallgatóságnak. Sikerült közös hangot találnia a srácokkal, akik már a 21.
században születtek, igazi digitális bennszülöttek. Franczia László, a Wattay Szakképző iskola

igazgatója meggyőző áttekintést tartott, hogy az általa vezetett intézmény milyen sokoldalúan képzi a
magyar ipar- és informatika jövendő szereplőit.
A tárlat, amely ez alkalommal a Bács-Kiskun megyei szervezet néhány informatikatörténeti
relikviájával is kiegészült, január 9-ig, ingyenesen látogatható a Petőfi Művelődési Központban. A jövő
év folyamán várhatóan még több településen fölbukkan az NJSZT50, figyeljék honlapunkat!
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/neumann/hir/20181215/diakok-robotok-es-az-njszt50-unnepekiskoroson

Győző, a legyőzhetetlen
Addig élsz, amíg emlékeznek rád – valljuk. A december 18án 6 évvel ezelőtt elhunyt Kovács Győző a szívünkben él
tehát. Ő volt az a csodálatos figura, aki bejárta a világot
Novoszibirszktől Princetonig, az Északi-sarktól az ausztrál
sivatagig, de pontosan tudta: hozzánk, a Báthori utcába
mindig hazatérhet.
És jött is, beviharzott – és akkor nem lehetett másra
figyelni, csak rá.
Ő volt az a főtitkárunk, aki a gyerektől az aggig, a
segédmunkástól a professzorig mindenki számára szélesre
tárta tudományos egyesületünk kapuit. És ő volt az, aki nemcsak előre tekintett, a „társadalom
informatizálásának” szándékával, de hátra is: azt mondta, az informatikai múlt emlékeit meg kell
őrizni.
Részletes megemlékezés: http://njszt.hu/neumann/hir/20181218/gyozo-a-legyozhetetlen

Mi volna a közös nyelv?
- eSzolgáltatások az eHétköznapok világában Hogyan kommunikál az informatikus a felhasználói világgal? Mi volna a közös nyelv? címmel és az
Alapfogalmak értelmezése a szakmában és a mindennapokban alcímmel az NJSZT e-szolgáltatások
minősége és eHétköznapok szakosztályai közös programot szerveztek 2018 december 10-én
délutánra.
A találkozót Talyigás Judit, az eHétköznapok elnöke nyitotta meg. Az első előadás címe: Miért nem
beszél egy nyelvet a fejlesztő és a felhasználó? Sikné Lányi Cecillia a Pannon Egyetem, Műszaki
Informatika Kar Villamosmérnöki és Információs rendszerek tanszék egyetemi docense tartotta. A
második előadást Erdey Levente, a T-Systems önkéntese tartotta Önkéntes szemmel a Telekom
„legyél te is informatikus!” programjáról címmel. A harmadik előadó Futó Iván, a Corvinus Egyetem
címzetes egyetemi tanára, a Multilogic Kft ügyvezető igazgatója, a cége által fejlesztett Mesterséges
Intelligencián és ontológián alapú közigazgatási rendszerek lehetőségét mutatta be. A találkozón Tim
O’Reilly WTF? Miért rajtunk múlik, hogy mit hoz a jövő? című könyvét mutatta be izgalmasan Bőgel
György, a CEU tanára.
Részletes beszámoló: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/e-hetkoznapokszakosztaly/hir/mi-volna-a-kozos-nyelv

Beszámoló a 2018-as PROGRACE versenyről
A Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság Baranyai Területi Szervezete és a Pécsi
Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar
harmadik alkalommal rendezte meg a Prograce
programozó versenyt. A verseny három fős
csapatverseny volt, amelyre 21 csapat
jelentkezett. A megmérettetésen középiskolai
diákok és egyetemi hallgatók vettek részt.
Érdekesség, hogy idén egy külhoni magyar csapat
is részt vett a versenyen és volt egy csak lányokból
álló csapat is.
Az NJSZT-ben is egyre fontosabb területhez
igazodva a versenyfeladat egy mesterséges
intelligencia programozása volt, amely során vonatokat kellett irányítani szövevényes pályákon
keresztül.
A verseny főtámogatója a HAUNI Hungária Kft. volt, de rajtuk kívül több cég támogatta a versenyt,
így 1 millió forint értékű nyereményeket osztottak ki versenyzők között.
A versenyt bemutató fényképek és videók a www.prograce.hu oldalon a galériában találhatók.
Jövőre is várjuk a jelentkezőket a 2019-es Prograce versenyre.

Hírmagazin
Megjelent a Hírmagazin decemberi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver és szoftver újdonságokról, a
mesterséges intelligencia és a robotika legújabb kutatásairól, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és
nemzetközi aktualitásairól, valamint az informatika hazai vonatkozású sikereiről.
https://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2018-december

Tudomány és művészet a bejgli mellé
Ha a karácsonyi halászlé és töltött káposzta után desszertre vágyik, jó hírünk van. A testi táplálékok
mellett szellemi csemegékkel is kényeztetheti magát.
Egyszerre három új számát (2018/5-6-7) tette a neten hozzáférhetővé a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Közoktatási Szakosztályának webfolyóirata, az edutainment (szórakoztatva
tanítás) jegyében szerkesztett Ponticulus Hungaricus.
A Visontay György szerkesztésében megjelenő, szemet gyönyörködtető szemléző lap cikkeiben
tudomány és művészet kéz a kézben jár. Most akkora a választék, hogy csak szemezgetünk belőle:
olvashatjuk Berényi Dénes atomfizikus elmélkedését, megismerhetjük színház és mesterséges
intelligencia kombinációját Kömlődi Ferenc írásából (eredeti megjelenése: Jelenből a Jövőbe
blogunk).
Egy remek elemzés Jorge Luis Borgesről szól, míg Gárdonyi Géza állati jó novelláiban egy egész
mikroszkopikus világot tár elénk, illetve szerethető kis jószágként mutatja be a pókot. „Ki a kicsit nem
becsüli…” - juthat eszünkbe…
De olvashatunk a zenében rejlő matematikáról, a 100 éves magyar művészeti anatómiai oktatásról,
Kossuth Lajos antropológiai búvárkodásairól is.
Az Étlap bőséges lakomát ígér, jó étvágyat kívánunk!
ponticulus.hu

Tisztelt Tagtárs!
A zavartalan kapcsolattartás érdekében kérjük, mielőbb tudassa velünk az adataiban bekövetkező
változásokat (e-mail cím, telefonszám, postai cím)!
A tagság megújításához kapcsolódó információk:
• Az eddigi gyakorlatnak megfelelően kérjük Tagtársainkat, hogy a tagdíjat legkésőbb tárgyév
március 1-ig szíveskedjenek befizetni! Április hónaptól a szolgáltatásokat csak fizető tagjaink
részére biztosítjuk.
• A tagdíj befizetése történhet:
• átutalással (számlát nem áll módunkban adni), az alábbi bankszámlára:
Bankszámlavezető neve: SBERBANK
Számlaszám: 14100206-13227949-01000008
Megjegyzés: "NÉV, tagsági szám, tagdíj 2019".
• csekken
• készpénzben a NJSZT Titkárságán (1054 Bp. V., Báthori u. 16.)
• Tagdíj kategóriák: NJSZT tagsági díj: 2400.-Ft/év,
Kedvezményezettek: Nyugdíjas: 1200.-Ft/év, Diák 800.-Ft/év
A folyamatos, legalább 5 év tagsági viszonnyal rendelkező, 65 év feletti
tagtársak kérhetik a tagdíj elengedését. Amennyiben az előző években már
éltek ezzel a lehetőséggel, úgy a kedvezmény 2019. évre automatikusan
jóváírásra kerül.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2019. évi tagdíjak befizetéséhez csekket csak azoknak küldünk, akik
ezt külön igénylik. A csekk igénylését az alábbi elérhetőségeken várjuk: lendvaiorsi@njszt.hu címen,
illetve a 472 2727 telefonszámon.
Kérjük, ha módjában áll, Ön is átutalással rendezze tagdíját!

Rendezvények a közeljövőben
XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia
2018. január 24-25.
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja
6722 Szeged, Ady tér 10.
A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézete és az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia
Kutatócsoportja tizenötödik alkalommal rendezi meg Szegeden a Magyar Számítógépes Nyelvészeti
Konferenciát 2019. január 24-25-én. A konferencia a nyelv- és beszédtechnológia területén végzett
kutatások és eredményeik ismertetésének ad otthont. Fő célja az elvégzett vagy folyamatban lévő
kutatások és fejlesztések legaktuálisabb eredményeinek bemutatása, de lehetőség nyílik hallgatói
projektek, ill. a nyelvtechnológia ipari alkalmazásainak ismertetésére is.
A konferencián a legkiemelkedőbb előadást és szakmai teljesítményt bemutató kutatót a "Legjobb
Cikk Díja" odaítélésével jutalmazza a programbizottság, továbbá idén először tervezzük bevezetni a
"Legjobb Bíráló Díját" is, így elismerve a magyarországi nyelv- és beszédtechnológiai kutatások
kiemelkedő eredményeit, továbbá a bírálók sokszor fáradságos, ámde nélkülözhetetlen munkáját.
Regisztráció és bővebb információ: http://rgai.inf.u-szeged.hu/index.php?lang=hu&page=mszny2019

Külföldi rendezvények
FedCSIS 2019
1-4 September, 2019
Leipzig, Germany
The 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems cordially invites you
to consider contributing an Event (conference, symposium, workshop, consortium meeting, project
dissemination meeting, special session, etc.). The FedCSIS multi-conference consists of a significant
number of recurring Events and it welcomes proposals for new Events until November 20, 2018.
The Events can run over any span of time within the conference dates; from half-day to three days.
Invitation is extended also to existing events that would like to join the vibrant FedCSIS ecosystem.
www.fedcsis.org

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium
Év végi nyitva tartás
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy az NJSZT ügyfélszolgálata 2018 december 20-ig tart nyitva. Az év
hátra lévő részében beérkező levelekre 2019. január 2-tól tudunk válaszolni.
E hírlevelünk tehát ebben az évben az utolsó, így most ragadjuk meg az alkalmat, hogy az NJSZT
valamennyi munkatársa nevében Önnek is boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új évet kívánjunk. Következő hírlevelünkkel 2019. január 10-én jelentkezünk.

Az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link elérhető a fenti képre
kattintva!

A jövő múltja – Neumanntól az internetig
Könyv és kiállítás
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor,
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. A könyv megvásárolható a kiállítás helyszínén,
a szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán.
(1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft.
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu
A képre kattintva belelapozhat
a könyvbe

Feliratkozás hírlevélre
Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a
www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.

Kövessen minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/njszt/
Üdvözlettel: NJSZT

