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A Neumann Társaság hírlevele 
390. szám, 2019. november 14.    

 

FÓKUSZBAN 

Mindig mindenhol sztár a robot Katicabogarunk! 

Több ezer érdeklődő, fiatal ismerhette meg a 
Neumann Társaság múzeumának kincseit az elmúlt 
héten. A vadonatúj autócsodák és más technikai 
újdonságok között is megragadta a Taxi Expón 2000 
részvevő figyelmét a Neumann Társaság interaktív 
tárlata, s elgondolkodhattak, hogy honnan indult az 
önvezető autók irányában a fejlesztés, gondolkodás.  

Valódi ünnep volt a győri robot világolimpia (WRO), 
ahol az egész világot felölelő mezőny és sok ezer 
kísérő és érdeklődő kapott egy szép élményt és 
szellemi útravalót standunknál, s tudhatta meg, hogy a 

robotikának, informatikának is vannak magyar feltalálói, kiknek eredményei beépültek a 
mindennapokba. 

Ugyanakkor a népszerű robotversenyek idézik is a múltat, hiszen a versenyzőknek is egyszerű 
elemekből kell a helyszínen a feladatokat jól megoldó robotokat összeállítani. 

Így nem csoda, hogy a fiatal robotzseniket is megihlette a Katicabogár, a dr. Muszka Dániel, 
múzeumunk egyik alapítója alkotta szerethető jelkép. 

Így kötöttük össze a múltat és jövőt, mi, Neumannosok! 

Képes Gábor 

Így fogadták Budapesten a Neumann Társaság bemutatóját: 
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/mult-es-jovo-neumann-modra-taxi-expon  

Ez történt a WRO-n: 
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/magyar-robotkatica-reszt-vett-world-robot-olympiadon  

 

 

https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/mult-es-jovo-neumann-modra-taxi-expon
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/magyar-robotkatica-reszt-vett-world-robot-olympiadon
https://njszt.hu/
https://www.facebook.com/njszt/
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
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HÍREINK 

Egy nagy lájk az év végére 

 

Már lájkolásból is lehet vizsgázni – de ami fontosabb: 
ismereteket szerezni a közösségi média tudatos és 
biztonságos használatáról. Ragyogó újabb akcióval 
csinálunk kedvet legaktuálisabb Közösségi média 
modulunkhoz – ezzel jól járnak a vizsgázók és jól 
járhatnak a legaktívabb vizsgaközpontok is! 

https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/egy-nagy-lajk-
az-ev-vegere 

 

MIndenki ott volt, aki számít! – MI is!  

 

A hajdúszoboszlói konferencián alelnökünk, Prof. Dr. 
Charaf Hassan arra hívta fel a figyelmet, hogy a MI 
jelenleg nem egy kreatív tényező, az ember nélkül 
még nem képes önállóan működni.  A konferencia 
1300 résztvevője az ECDL meglévő – és tervezett új – 
moduljairól is informálódhatott. 

https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/mindenki-ott-
volt-aki-szamit-mi 

 

 

VERSENYFELHÍVÁSOK 

 

Neumann Verseny 2020 

Már lehet jelentkezni a Neumann Versenyre! Minden 
diák és tanár figyelmét felhívjuk a Neumann Társaság 
legendás főtitkára, Kovács Győző által alapított és az 
ő szellemében megrendezett, különleges versenyre, 
melyen a diákok kreativitása, a programtermékeik 
egyedisége, az informatikai tudás és a bemutatás 
stílusa is komoly szerepet kap. 

https://njszt.hu/hu/news/2019-10-31/mar-lehet-
jelentkezni-neumann-versenyre 

 

https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/egy-nagy-lajk-az-ev-vegere
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/egy-nagy-lajk-az-ev-vegere
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/mindenki-ott-volt-aki-szamit-mi
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/mindenki-ott-volt-aki-szamit-mi
https://njszt.hu/hu/news/2019-10-31/mar-lehet-jelentkezni-neumann-versenyre
https://njszt.hu/hu/news/2019-10-31/mar-lehet-jelentkezni-neumann-versenyre
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PROGRACE - Baranya Megyei Területi 
Szervezet 

Az NJSZT Baranya Megyei Területi Szervezete és a 
Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
negyedik alkalommal is megrendezi a PROGRACE 
programozói versenyt. A versenyre idén 2-3 fős 
csapatokat - 24 év alatti középiskolás diákok és 
egyetemista hallgatók - várunk. 

https://njszt.hu/hu/event/2019-12-07/prograce-
programozoi-verseny-pecsett 

 

 

SZAKOSZTÁLYAINK HÍREI 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 
Szervezet - Robotokkal az oktatásban 

A november 22-i konferencia előadói a téma kiváló 
ismerői és művelői, akik előadásaikkal és gyakorlati 
bemutatóikkal a robotika alkalmazási lehetőségeivel 
ismertetik meg a résztvevőket a felső tagozaton LEGO 
MINDSTORMS EV3, az alsó tagozaton LEGO WeDo 
robotok segítségével. 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-22/robotokkal-az-
oktatasban 

 

 

Informatikatörténeti Fórum - Az iTF honlapja 
az Év honlapja pályázaton 

Az iTF honlapját befogadta az Év honlapja pályázat. 

Lehetőség van a közönségdíjra, melyet ezen a linken 
lehet leadni a NJSZT-ITF honlapra: 
https://www.azevhonlapja.hu/nevezes/benyujtott-
palyamu/317/njszt-itf-honlap#_=_ 

Éljünk a lehetőséggel, kérjük, hogy minél több 
szavazat jelenjen meg a honlapunkra - és kérjük az 
ismerősök körében is terjeszteni a szavazást! 

Köszönjük! 

 

https://njszt.hu/hu/event/2019-12-07/prograce-programozoi-verseny-pecsett
https://njszt.hu/hu/event/2019-12-07/prograce-programozoi-verseny-pecsett
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-22/robotokkal-az-oktatasban
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-22/robotokkal-az-oktatasban
https://itf.njszt.hu/
https://www.azevhonlapja.hu/nevezes/benyujtott-palyamu/317/njszt-itf-honlap#_=_
https://www.azevhonlapja.hu/nevezes/benyujtott-palyamu/317/njszt-itf-honlap#_=_
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Informatikatörténeti Fórum - Beszámoló az iTF 
október október 28-i találkozójáról 

Az NJSZT-szervezetek vezetői és minden érdeklődő 
számára tartott bemutatót az iTF csapata az egyre 
gyarapodó Informatikatörténeti Adattárunkat is 
magába foglaló iTF.njszt.hu honlapról. A mintegy 2 
órás megbeszélésen számos értékes észrevétel 
elhangzott. 

https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/beszamolo-az-itf-
oktober-28-i-talalkozojarol 

 

 

Magyar Fuzzy Társaság - Joint CINTI-MACRo 
2019 konferencia 

A nemzetközi szimpózium célja, hogy a különböző 
országok számítási intelligenciával, valamint annak 
alkalmazási területeivel foglalkozó tudósainak 
lehetőséget teremtsen arra, hogy az ezen a területen 
végzett legújabb kutatási eredményeiket megosszák, 
megvitassák egymással, kapcsolataikat tovább építve 
későbbi nemzetközi kutatásokat alapozzanak meg. 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-14/joint-cinti-
macro-2019-konferencia 

A konferencia egyben a Magyar Fuzzy Társaság éves 
közgyűlésének is helyet ad: 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-15/magyar-fuzzy-
tarsasag-eves-kozgyulese 

 

 

Baranya Megyei Területi Szervezet - Beszámoló 
a pécsi IT meetupról 

A „ködről”, az Ipar 4.0-ról, a mezőgazdaság és 
élelmiszerminőség informatikai vonatkozásairól is 
hallhattak megyei szervezetünk programjának 
résztvevői. 

https://njszt.hu/hu/news/2019-11-12/beszamolo-
pecsi-it-meetuprol  

 

https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/beszamolo-az-itf-oktober-28-i-talalkozojarol
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/beszamolo-az-itf-oktober-28-i-talalkozojarol
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-14/joint-cinti-macro-2019-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-14/joint-cinti-macro-2019-konferencia
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-15/magyar-fuzzy-tarsasag-eves-kozgyulese
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-15/magyar-fuzzy-tarsasag-eves-kozgyulese
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-12/beszamolo-pecsi-it-meetuprol
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-12/beszamolo-pecsi-it-meetuprol
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Közoktatási Szakosztály - Most HÓDítják meg a 
biteket! 

Drukkoljunk együtt! Ezen a héten (november 11-15.) 
zajlik az eHód ingyenes verseny, ezernyi diák kedvenc 
megmérettetése. A verseny befejezése után, a hód 
hetet követően kerülnek nyilvánosságra a megoldások, 
melyek lehetőség szerint átbeszélhetőek egy tanóra 
keretein belül. 

http://e-hod.elte.hu/ 

 

 

Ponticulus 

Szemet gyönyörködtető szemléző webfolyóiratunk, a 
művészeteket és tudományokat hidacskaként 
összekötő Ponticulus újabb számokkal frissült: a 
májusi, júniusi, júliusi és augusztusi válogatások 
váltak hozzáférhetővé. Mintázatok – változatok 
művészetre, természetre. Dickens indusztriális 
revolúciója. Képzőművészeti alkotások Jedlik 
Ányosról. És még egy sor érdekesség! 

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/ 

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi 
Szervezet - Felkészítő műhelymunka a 
RoboCupJunior2020-ra 

Izgalmas előadások kvótaszerzési lehetőségekről, 
RoboCup oktatási projektekről – és csapatbemutatók! 
Az EU Robotika Hét részeként rendezzük meg a 
programot! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-16/felkeszito-
muhelymunka-robocupjunior2020-ra 

 

http://e-hod.elte.hu/
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-16/felkeszito-muhelymunka-robocupjunior2020-ra
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-16/felkeszito-muhelymunka-robocupjunior2020-ra
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Tehetséggondozási Szakosztály - InfoÉra - 
InfoDidact 

Idén is Társaságunk szakmai együttműködésével 
szervezik az informatikai tehetséggondozás 
legfontosabb tanácskozását.  Az informatikaoktatás 
szabályozása és módszertana a köznevelésben 
témájú továbbképzés és a hozzá kapcsolódó 
informatikai szakmódszertani konferencia okán jövő 
hét végén mindenki Zamárdira figyel! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-21/infoera-es-
infodidakt-2019 

 

 

ESEMÉNYEINK 

 

Ünnepeljük együtt a Tudományt! 

Széchenyi István 1825. november 3-án ajánlotta fel a 
birtokai egyévi jövedelmét egy magyar tudós társaság 
megalapítására. Erre emlékezve az Országgyűlés 
2003-ban a napot a Magyar Tudomány Ünnepévé 
nyilvánította. A tudományünnep az évek során egész 
hónapos eseménysorozattá bővült – s mi is 
érzékelhetjük: novemberben egymást érik a 
tudományos programok. 
Számunkra a hónap megkoronázása a november 27-i 
NJSZT szakkonferencia, ahol szakosztályaink 
képviselői tartanak előadást legfontosabb, 
legizgalmasabb témáikról – és patinás díjaink 
átadására is sor kerül. 

Részletes program: 
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-27/njszt-
szakkonferencia 
 
Most még regisztrálhat! 
https://njszt.hu/hu/form/njszt-szakkonferencia_2019 

Figyelje eseménynaptárunkat! 
A Tudomány Hónapjában rengeteg intézmény – köztük a Magyar Tudományos Akadémia és az 
Óbudai Egyetem is – programkavalkáddal készül. Az eseményeket naptárunkból is kikeresheti! 

Kedves konferenciáját, előadását nem találja a naptárunkban? Juttassa el hozzánk az esemény 
adatait a kepesg@njszt.hu címre! 

http://njszt.hu/hu/rendezvenynaptar 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-21/infoera-es-infodidakt-2019
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-21/infoera-es-infodidakt-2019
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-27/njszt-szakkonferencia
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-27/njszt-szakkonferencia
https://njszt.hu/hu/form/njszt-szakkonferencia_2019
mailto:kepesg@njszt.hu?subject=Esem%C3%A9ny%20aj%C3%A1nl%C3%A1sa%20az%20NJSZT%20esem%C3%A9nynapt%C3%A1r%C3%A1ba
http://njszt.hu/hu/rendezvenynaptar
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PARTNEREINK ESEMÉNYEI 

 

ITM - Modern Gyárak Éjszakája 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium immár 
harmadik alkalommal, hagyományteremtő szándékkal 
rendezi meg a Modern Gyárak Éjszakáját, ahol a hazai 
okos gyárak és nemzetközileg is versenyképes ipari 
üzemek a lakosság számára engednek bepillantást 
mindennapi működésükbe. 72 gyár, 12 szektor! 

https://www.moderngyarakejszakaja.hu/ 

 

 

SZTAKI - Rudolf E. Kálmán Distinguished 
Lecturer Program 

A SZTAKI - szakmai együttműködésünkkel rendezett - 
előadássorozatában idén Stépán Gábor Széchenyi-
díjas gépészmérnök, egyetemi tanár gondolatait 
hallhatjuk. Minden tagunknak és érdeklődőnek jó 
szívvel ajánljuk a programot! 

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-18/rudolf-e-
kalman-distinguished-lecturer-program 

 
 

BLOG, HÍRMAGAZIN 

 

Jelenből a Jövőbe - a Neumann János Számítógép-
tudományi Társaság blogja az infokommunikációs, 
közülük is elsősorban a legfejlettebb, leginkább 
előremutató technológiák területén történő hardver-, 
szoftver- és rendszerszintű változásokról, fejlesztési 
irányokról, kiemelt jelentőségű fejlesztésekről, 
valamint mindezek társadalmi-gazdasági hatásairól.  

https://jelenbolajovobe.blog.hu/ 

Szerzőnk mesés regénye! 

https://www.moderngyarakejszakaja.hu/
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-18/rudolf-e-kalman-distinguished-lecturer-program
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-18/rudolf-e-kalman-distinguished-lecturer-program
https://jelenbolajovobe.blog.hu/
https://jelenbolajovobe.blog.hu/
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Solymos Ákos IT biztonsági szakértő, az NJSZT IT 
biztonság közérthetően című, ingyenesen 
hozzáférhető tankönyvének egyik szerzője új oldalát 
csillogtatta meg az IT biztonság iránt érdeklődők előtt. 
Mesekönyvet/regényt (ki-ki döntse el, hogy melyik 
kategóriába tartozik) írt két barát és családjuk 
kalandjairól a cybertérben. Igazgatóhelyettesünk, 
Miltényi Gábor ajánlja a kötetet: 
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/frici-fulop-es-
hackerek 

 

Kövessen minket a Youtube-on is! 

Ajánló legfrissebb tartalmaink közül: 

 

Ferencz Attila és Ziegler Tünde a Duna TV Családbarát magazinjában beszélt legfrissebb 
ingyenesen elérhető tananyagunkról, az ECDL közösségi médiáról.  

 

Böngéssze képeinket az Instagramon is! 

Mindennapi képeink egy albumban! Pillantson bele történéseinkbe! Már több mint 300-an 
követik! https://www.instagram.com/njszt/ 

 

Van egy jó képe, amely a Neumann Társaság eseményeihez, történeteihez kapcsolódik? 
Juttassa el hozzánk! kepesg@njszt.hu  

 

 

A Facebookon már mindjárt 5500-an leszünk. Hívja meg barátait, kollégáit is, lájkra fel! 

 

 

                

 

https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/frici-fulop-es-hackerek
https://njszt.hu/hu/news/2019-11-13/frici-fulop-es-hackerek
https://www.youtube.com/watch?v=g58Q2gBTV2w
https://www.youtube.com/watch?v=g58Q2gBTV2w
https://www.instagram.com/njszt/
mailto:kepesg@njszt.hu ?subject=NJSZT%20k%C3%A9p%20aj%C3%A1nl%C3%A1s
https://www.youtube.com/channel/UCfzLYc1L74zvYUNpYUlm7yg
https://www.instagram.com/njszt/
https://www.facebook.com/njszt/

