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FÓKUSZBAN
Baku aranyos hely – az első beszámoló az IOI2019-ről

Magyar aranyérmes és bronzérmes a Nemzetközi Informatikai
Diákolimpián. Exkluzív interjú Erdősné Németh Ágnessel, a
Neumann Társaság alelnökével.
https://njszt.hu/hu/news/2019-08-12/baku-aranyos-hely-az-elsobeszamolo-az-ioi2019-rol

HÍREINK
Ne felejtsen jelölni!
NJSZT – díjak

Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti
az informatika szakmában jelentős eredményt elért
szakembereket. Kérjük kedves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy
javaslataikat az idei Neumann- és Kalmár-díjra, Tarjánemlékéremre, Kemény János-díjra legkésőbb 2019. szeptember
27-ig a https://njszt.hu/hu/webform/njszt-dijak-jelolesek linken
elérhető űrlap kitöltésével tegyék meg.
A díjakról részleteket itt olvashatnak:
https://njszt.hu/hu/dijak

A Neumann Társaság szakmai vezetésével valósul meg a 2023-as Nemzetközi Informatikai
Diákolimpia Szegeden

Az augusztus 4-11. között Azerbajdzsánban zajlott Nemzetközi
Informatikai Diákolimpián (IOI) jelentették be, hogy 2023-ban –

Neumann János születésének százhuszadik évfordulóján –
Magyarország rendezheti meg a középiskolások legrangosabb
informatikai világversenyét, méghozzá a hazai számítástechnika
egyik bölcsőjében, Szegeden.
https://njszt.hu/hu/news/2019-08-13/neumann-tarsasag-szakmaivezetesevel-valosul-meg-2023-nemzetkozi-informatikai

Új robotokat álmodtak a gyerekek – mi pedig segítettünk, hogy megvalósíthassák álmaikat

A Neumann Társaság Pécs mellett Debrecenben is robotika tábort
tartott, ahol olyan kreatív gyerekekkel találkoztunk, akiket egész
biztosan viszontlátunk majd szakköreinken és versenyeinken. Nyári
táboraink remek belépőt jelenthetnek tehetséggondozási
programunkba is.
https://njszt.hu/hu/news/2019-08-12/uj-robotokat-almodtakgyerekek-mi-pedig-segitettunk-hogy-megvalosithassak-almaikat

Vakvezető kutya Legóból – szegedi diákok sikere

Gratulálunk a 8-9 éves szegedi gyerekek világraszóló győzelméhez!
Ők a jövő robottudósai. Társaságunk támogatja a WRO hazai
mozgalmát és együttműködik a robotikai világolimpia hazai
megrendezésében.
Szegeden pedig Társaságunk Informatika Történeti Kiállításában
külön helyiséget biztosítottunk és a jövőben is biztosítani fogunk a
WRO-versenyekre készülőknek: ezzel is összekötve a Jövő múltját
bemutató kiállítást a Jövővel!
https://itcafe.hu/hir/wro_magyar_vilagbajnokok.html

Javítsunk együtt Magyarország digitális fejlettségén

Érdemes belepillantani a digitális gazdaság és társadalom
fejlettségét mérő mutató (DESI) 2019-es országjelentésébe! A
Neumann Társaság felelős civil szervezetként segíti a társadalmat,
hogy javítsuk az ország versenyképességét és az egyének jóllétét,
amelyhez a digitális megoldások nélkülözhetetlenek
https://njszt.hu/hu/news/2019-08-21/javitsunk-egyuttmagyarorszag-digitalis-fejlettsegen

ESEMÉNYEINK

Már most jegyezze be naptárába! Egyik legrangosabb
tanácskozásunk idén Budapesten!
Az NJSZT GIKOF (Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
Gazdaságinformatikai Kutatási és Oktatási Fórum) szakmai
szervezet immár tizenhatodik alkalommal szervezi meg az évente
nagy érdeklődéssel kísért konferenciáját.
A 2019. évi konferencia különös hangsúlyt fektet a nők
informatika-szakmai munkájára, annak elismerésére, ezért külön
szekciót szán az NJSZT NOKIT szakmai szervezet céljainak és
tevékenységének a bemutatására.
https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/16-ogik-orszagosgazdasaginformatikai-konferencia

Idén Szlovénia ad otthont az Európai Junior Informatikai
Olimpiának.
Sok sikert kívánunk a Társaságunk Neumann János
Tehetséggondozási Programja keretében felkészülő csapatnak!
A versenyről az NJSZT Facebook-oldalán folyamatosan
beszámolunk!
https://njszt.hu/hu/event/2019-08-23/ejoi-2019
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PARTNEREINK PROGRAMJAI
Budapesten rendezik meg a DISC konferenciát!
https://njszt.hu/en/event/2019-10-14/33rd-international-symposiumdistributed-computing-disc

Figyelje eseménynaptárunkat!
http://njszt.hu/hu/rendezvenynaptar

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. Kiemelt témáink: mesterséges
intelligencia (MI), robotika, virtualizáció. A blogon megjelenő
anyagokat az NJSZT havi Hírmagazinjában is szemlézzük.
Jelenből a Jövőbe!
https://jelenbolajovobe.blog.hu/
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