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FÓKUSZBAN

Kedves Kollégák!

A Neumann Társaság új vezetésében arra törekszünk, hogy a megújulást ne csak közlemények,
hanem tettek is mutassák. Ennek legkönnyebben észlelhető formája az új formátumú és szerkezetű
honlap és hírlevél. Ahhoz, hogy ezen online felületeink még áttekinthetőbbek, informatívabbak,
izgalmasabbak legyenek, fontos a visszajelzésük – és az azokból való tanulás és javítás képessége.
Így része a változtatásoknak a tagság által elvárt, részünkről pedig szívesen vett interaktivitás is.

Szolgáljanak most bemutatkozásomul a megújított felületek és az eltökéltség a javításra, hisz a szokásos információk már sok fórumon
megmutatásra kerültek, megtalálhatók.

https://njszt.hu/hu/news/2019-07-12/szalay-imre-neumann-janos-szamitogep-tudomanyi-tarsasag-uj-ugyvezetoje

Várjuk tehát a véleményeket, a javaslatokat az alábbi rövid kérdőíven:
https://njszt.hu/hu/form/njszt-kerdoiv-2019

Szalay Imre

HÍREINK

Digitális írástudóvá válni életre szóló lecke. A Neumann Társaság iskolakezdő akciója

Background photo created by pressfoto - www.freepik.com

A Neumann Társaság egy jó hírrel szolgál diákoknak és tanároknak egyaránt. No és persze
mindenkinek, aki az iskolakezdés időszakában úgy dönt, belevág valami újba, ami a személyiségét
építi, jóllétét szolgálja. Aki szeptember 1. és szeptember 30. között ECDL STANDARD hétmodulos
bizonyítvány megszerzésére vállalkozik, kedvezményt kap. A felnőttek a hétmodulos vizsgakártyát
7500 Ft helyett 7000 Ft-ért, a diákok 5500 helyett 5000 forintért vásárolhatják meg.

https://njszt.hu/hu/news/2019-09-04/digitalis-irastudova-valni-eletre-szolo-lecke-neumann-tarsasag-
iskolakezdo-akcioja

Magyar bronzérem és egy Rubik-kocka a szívben

Magyar bronzérmesünk van az Európai Junior Informatikai Diákolimpián: Németh Márton Tamás.
Felkészítő tanára egyben a Neumann Társaság alelnöke is, Erdősné Németh Ágnes. Vele
beszélgettünk az augusztus 23-tól 29-ig tartó verseny után.

https://njszt.hu/hu/news/2019-09-03/magyar-bronzerem-es-egy-rubik-kocka-szivben
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Időutazás

Informatikai Adattárunk egy Időutazás című felülettel egészül ki 2019. szeptembertől, amely egy
idővonal (Timeline) módján, interaktív, képes tárlatvezetés révén enged betekintést az Adattár
kincseibe. A virtuális kiállítás szerzője Havass Miklós, az NJSZT tiszteletbeli elnöke. Időutazásra fel,
pillantson bele az elképesztően izgalmas képek, adatok, videók szellemi birodalmába!

https://itf.njszt.hu/idoutazas

Szól a Rádió – augusztusi csemegék

Lemaradt volna valamelyik adásról? Most pótolhatja! Augusztusban több rádiófelvétel is hallható volt
Társaságunk kapcsán. Elnökünk, dr. Beck György pályája, a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia és
a retró elektronikus játékok világa is felkeltette a rádiósok érdeklődését. A legfrissebb felvételekből
szemezgetünk:

https://itcafe.hu/hir/wro_magyar_vilagbajnokok.html

Jelöljön Ön is! NJSZT-díjak, Kovács Attila-díj

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, Tarján-emlékéremre, Kemény János-díjra legkésőbb 2019.
szeptember 27-ig a https://njszt.hu/hu/webform/njszt-dijak-jelolesek linken elérhető űrlap
kitöltésével tegyék meg.

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és
Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér)
2019. évben is közösen hirdeti meg az „Az év informatikai újságírója” díja. 

A díjra pályázni, vagy jelölni a jelölt megnevezésével és érdemeinek rövid összefoglalójával
legkésőbb 2019. október 11.-ig lehet az alábbi linken:

https://njszt.hu/hu/webform/kovacs-attila-dij-az-ev-informatikai-ujsagiroja

MAKASZ kedvezmény

Tagjaink figyelmébe! A MAKASZ-kártyával több papír-írószer kereskedésben is kezdemény vehető
igénybe. Iskolakezdés idején hasznos tipp!

https://www.makasz.hu/assets/uploads/kuldheto_anyagok/19b34b5d7330b5c7e9fa204a8823a5be.jpg
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SZAKOSZTÁLYAINK HÍREI

Kürt – adatmentésben a világelsők között

avagy: „Mi nyuszik már rég nem lennénk, ha a farkasok nem üldöznének állandóan”

Ne hagyja ki Informatikatörténeti Fórumunk Nagy Számítástechnikai Műhelyek sorozatának
következő rendezvényét!

https://njszt.hu/hu/event/2019-10-04/kurt-adatmentesben-vilagelsok-kozott

OGIK!

Közeledik a gazdaságinformatika legrangosabb eseménye! Már a 16. OGIK! Országos
Gazdaságinformatikai Konferenciát rendezi GIKOF szakosztályunk. A 2019. évi konferencia különös
hangsúlyt fektet a nők informatika-szakmai munkájára, annak elismerésére!

https://njszt.hu/hu/event/2019-11-08/16-ogik-orszagos-gazdasaginformatikai-konferencia

PARTNEREINK HÍREI

Megvan az Év Informatikai Vezetője

A Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) éves konferenciáján, az INFOhajón adták át az Év
Informatikai Vezetője díjat, továbbá a 35 év alatti informatikai vezetők számára 2016-ban
alapított Braun Péter-díjat. Megújítottuk az együttműködésünket a VISZ-szel – és a VISZ által felkért
zsűri munkájában a Neumann Társaságot elnökünk, dr. Beck György képviselte. 
Az Év Informatikai Vezetője: Lendvay László. Gratulálunk!

https://njszt.hu/hu/news/2019-09-03/megvan-az-ev-informatikai-vezetoje 

Az informatikában egyre fontosabb a projektmenedzsment!

Örömmel közöljünk szakmai partnerünk fontos információit a PMI-világból: 
Megjelent magyarul a Project Management Institute legfontosabb kézikönyve, a
projektmenedzsment bibliája! 
https://pmi.hu/index.php/20-hirek-esemenyek/1350-projektmenedzsment-utmutato-pmbok-guide-
tamogatas-elorendelessel

A PMI magyar tagozat az Év Projektmenedzserét és az Év Diplomamunkáját is keresi! Jelöljön,
pályázzon Ön is!

ESEMÉNYEINK

Finisben a GSM! 

Itt a GSM-finisszázs! A nagy népszerűségnek örvendő GSM – Generációk Saját Mobiljai tárlatot
szeptember 6-án, este hattól  főmunkatársunk, Képes Gábor szakmai tárlatvezetésével és Ördögh
Zoltán magángyűjtő interaktív bemutatójával búcsúztatja a Neumann Társaság. Az ingyenes
program a Szent-Györgyi Albert Agora nyílt napjához kapcsolódik.
Bővebben:

https://njszt.hu/hu/event/2019-09-06/finisben-gsm
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Figyelje eseménynaptárunkat!

Októberben: Hacktivity, SzámOKT,
Novemberben: OGIK, CINTI-MACRo!

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

http://njszt.hu/hu/rendezvenynaptar

PARTNEREINK PROGRAMJAI

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután

A Magyar Projektmenedzsment Szövetség kínálatából ajánljuk!
A tied mit eszik reggelire? - avagy a szervezeti kultúra és csapatok szerepe a transzformációban
Előadó: Dr. Füredi Júlia, sparq, alapító
Bővebben:

https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajat-esemenyei/projektmenedzsment-szakmai-
teadelutan-2019-szeptember-469

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. Kiemelt témáink:
mesterséges intelligencia (MI), robotika, virtualizáció.

https://jelenbolajovobe.blog.hu/

Megjelent a Hírmagazin augusztusi 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/hu/newsletter/magazine

Kövessen minket a Youtube-on is!

Youtube-csatornánkon már 176 videó- és hangfelvétel közül választhat. A Társaság életével kapcsolatos nyilatkozatok, az informatikatörténettel
kapcsolatos érdekességek és a jelen és jövő kérdéseivel kapcsolatos előadások közül válogathat!

Eheti ajánlónkban a jelenné váló jövő létfontosságú kérdéseiről szóló előadásra hívjuk fel a figyelmet:
Gépek és emberek - Bőgel György előadása

Böngéssze képeinket az Instagramon is!

Új közösségi média felületünkön még csak százan figyelik hétköznaponként frissülő képtárunkat. Mindennapi képeink egy albumban! Pillantson bele
történéseinkbe: https://www.instagram.com/njszt/

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