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2019. január 23.
60 éves az első magyar számítógép
szülinapi sztorik az M-3-ról
Január 21-én ünnepeltük az első magyar elektronikus számítógép – és a magyar informatika – 60.
születésnapját. A jeles évforduló alkalmából Képes Gábor kollégánk Társaságunk három alapító
tagjával – és nem mellékesen az M-3-at építő kutatócsoport munkatársaival -, Dömölki Bálinttal,
Németh Pállal és Szelezsán Jánossal beszélgetett…
…És a cikk, ahogy mondani szokás, „felrobbantotta” az internetet. Facebook-oldalunkon több mint
20000-en látták, az írást szemlézte az Index, az IT Café, a Magyar Narancs, a PRIM, ITB today és még
több más oldal is.
Nagyon örülünk a múlt értékei iránti érdeklődésnek – és bízunk benne, hogy 2019-ben is születik
olyan magyar alkotás az informatika, mesterséges intelligencia, robotika területén, amelyet majd
2079-ben együtt megünnepelhetünk!
Boldog szülinapot, M-3!
http://ajovomultja.hu/news/60-eves-az-elso-magyar-szamitogep

Még lehet jelentkezni a MIRK2019 nyíregyházi ligáira
Szabad a pálya a robotosoknak!

Február 25-ig várják a jelentkezőket Robotkupánk nyíregyházi ligáira!
A Magyar Ifjúsági Robot Kupát (MIRK2019-et) két helyszínen kerül megrendezésre.
A február 16-i budapesti ligákra a nevezéseket lezárták. (Szervező intézmény a Kőrösi Csoma Sándor
Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, Budapest. A Rescue Line, Rescue Line Entry Rescue Maze,

Rescue Maze Entry négy versenyszámban 24 csapat indulhat az európai és világ kupára megszerezni
a minősítést. Az induló csapatok földrajzi megoszlása: Budapest, Debrecen, Miskolc, Békéscsaba,
Kiskőrös, Kállósemjén.)
Az április 5-i nyíregyházi ligákra még február 25-ig várják a jelentkezőket az alábbi hat
versenyszámban:
Soccer Lightweight,
Soccer Open,
Soccer 1-1 Standard Kit ,
Rescue Simulation,
OnStage Preliminary,
OnStage Advanced.
Jelentkezési lapok a felsorolt ligákra a pingvin.nyf.hu/robojun honlapon találhatók! A nyíregyházi
ligák helyszíne a Nyíregyházi Egyetem.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/teruleti-szervezetek/szabolcs-szatmar-bereg-megye/hir/meglehet-jelentkezni-a-mirk2019-nyire

Az NJSZT50 kiállítás Egerben
2019. február 8. 14 óra
Varázstorony, Eszterházy Károly Egyetem „A” Épület, Eszterházy tér 1.
Szeged, Budapest és Kiskőrös után Egerbe vándorol a Neumann Társaság első fél évszázadát
bemutató kiállításunk. A tárlat a küldetésünkben leírt hármas egység – Megőrizni a múlt értékeit,
alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövőt – mentén mutatja be tevékenységeinket. Egyedi
ritkaságú dokumentumok és tárgyak tanúskodnak az NJSZT társadalomra gyakorolt hatásáról.
Emlékezzünk együtt sikereinkre!
A kiállítást megnyitja: Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója
A megjelenteket köszönti: Habis László, Eger megyei jogú város polgármestere, Liptai Kálmán, az
Eszterházy Károly Egyetem rektora és Fülöp Gábor, a Heves megyei Iparkamara titkára, az NJSZT
Heves megyei szervezet korábbi vezetője.
Házigazda: Jánvári Tamás és Nemcsik János, a területi szervezet vezetői.
A megnyitó után a tárlat rendezője, Képes Gábor tart tárlatvezetést, melyet a területi szervezet régi
tagjainak történetei egészítenek ki.
Várunk minden kedves érdeklődőt a megnyitón és utána a tárlat ingyenesen látogatható, várhatóan
áprilisig!

Rendezvények a közeljövőben
XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia
2019. 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 az NJSZT támogatásával 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

KÉPAF 2019
2019. január 28-31.
Debreceni Egyetem Informatikai Kar
4028 Debrecen, Kassai út 26.
A KÉPAF 2019 a magyarországi Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának – az NJSZT szakmai
közössége – 12. konferenciája, a képfeldolgozással és alakfelismeréssel foglalkozó magyar kutatók
legjelentősebb nemzeti találkozója.
A konferencián az elfogadott cikkek előadói mellett meghívott előadók is szerepelnek. Az előadások
alapját szolgáló cikkek elektronikus kiadványban jelennek meg.
A Kuba Attila Díjat az erre felkért bizottság fogja odaítélni a legjobbnak ítélt PhD fokozattal még nem
rendelkező fiatal kutatónak, valamint idén is átadásra kerül a KÉPAF PhD-díj.
A konferencia teret ad képfeldolgozást alkalmazó technológiák bemutatására külön ipari szekció
keretében és a konferencia teljes időtartama alatt kiállítható demók formájában.
Részletes információ: http://kepaf.njszt.hu/kepaf2019/

VI. WSPS
2019. február 22-24.
Szeged
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Matematikai és Informatikai Tudományok Osztálya (DOSZ
MITO) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a Winter School of PhD Students in
Informatics and Mathematics (WSPS) nevű téli iskoláját évente más-más egyetemen tartja. A
következő ilyen rendezvény 2019. február 22-24. között Szegeden kerül megrendezésre, melynek a
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézete ad otthont.
A téli iskolán a résztvevőknek lehetőségük van matematikai, vagy informatikai témájú kutatásuk
eredményét poszter szekcióban, valamint egy ISBN számmal rendelkező absztraktkötetben
bemutatni.
A szakmai zsűri döntése alapján az NJSZT jóvoltából a poszterverseny nyertesei között 100.000 Ft
összdíjazás kerül kiosztásra.
A regisztrációs határidő : 2019.01.27.
NJSZT és MITO tagok részére a kedvezményes regisztrációs díj 17.000 Ft.
Minden további információ és a regisztrációs felület elérhető a rendezvény weboldalán :
www.doszmito.hu/wsps-vi

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

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

