2011. június 15.

Aktualitásainkból
Robotsebészetes workshop a Műegyetemen
Június 18-22. között Computer-Integrated Surgery témában szervez workshopot a MAVE
Budapesten. Az ingyenes előadásokon neves külföldi szakemberek és hazai kutatók mutatják be
eredményeiket és a terület újdonságait, továbbá az első jelentkezőknek lehetőségük lesz közelebbről
is megismerni a számítógéppel támogatott műtéti eljárásokat. Főtámogatónk a SIEMENS Healthcare
Hungary. A rendezvényre a szakma képviselőit és minden, a robotsebészet iránt érdeklődőt
szeretettel várunk! Regisztrálni a workshop honlapján lehet:
www.eestec.hu/CIS (a részvétel díjtalan).

IME-META Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia
2011. június 29-30-án, 5. alkalommal kerül megrendezésre az IME-META Országos Egészséggazdaságtani Továbbképzés és Konferencia „Egészség-gazdaságtan határok nélkül: innovációtól az
egészségiparig” címmel. A beküldött előadáspályázatok magas száma miatt ebben az évben először, a
konferencia 2 napos lesz.
Első alkalommal szerepel a programban a nemzetközi blokk. A témában szaktekintélynek számító
skót, lengyel, holland, szerb, és szlovák előadók tartanak előadást az egészségügyi technológia
értékelés szerepéről országuk befogadás-politikájában.
Bővebben:
http://njszt.hu/de/esemeny/20110511/ime-meta-orszagos-egeszseg-gazdasagtani-

tovabbkepzes-es-konferencia
Egy kiállítás margójára

Véget ért az „Egy géniusz ifjúkora” c. kiállítás Neumann Jánosról a Műszaki és Közlekedési
Múzeumban. A kiállítást több mint huszonötezren látogatták. A kiállítás az NJSZT támogatásával és
anyagi hozzájárulásával jött létre. Azok részére, akik nem látták a kiállítást, lehetőség lesz a kiállítási
tablók megtekintésére Szegeden a szintén NJSZT támogatásával/szervezésében létesülő Informatikatörténeti Gyűjteményben. Addig is meghívjuk egy virtuális sétára a www.infmuz.hu honlapon, ahol a
folyamatosan bővülő-,és világ színvonalú tartalommal rendelkező gyűjteményt megtekintheti. A
Neumann Jánosról szóló kiállításról számos médium is hírt adott. az egyik legterjedelmesebb cikk az
alábbi linkre kattintva olvasható (nyilván nem a helyhiány volt az oka annak, hogy a kiállítás feltételeit
biztosító NJSZT-t kifelejtették az írásból):
http://www.mno.hu/portal/786874?searchtext=kerékpár .

5. DE! konferencia
Idén ötödik alakalommal kerül az NJSZT által megrendezésre a Digitális Esélyegyenlőség konferencia.
A konferencia „EGÉSZség és egészségen túl” címmel áttekintést ad az infokummunikációs eszközök,
technológiák alkalmazási lehetőseiről az egészséges információs társadalom megteremtéséért és
megőrzéséért.
A konferencia keretében kerülnek átadásra az NJSZT 2011. évi díjai, valamint az NJSZT, IVSZ és Infótér
Egyesület által közösen alapított „Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója” elismerés.
Dátum: 2011. november 24. 10 órától 17 óráig
Danubius Hotel Gellért, Panoráma terem
Előadók:
Csepeli György – „Elme e-gészség”
Bőgel György – „EGÉSZség-innováció”
Korcsok Zoltán – „(3D)iagnosztika szemüveg nélkül”
Dr. Kozmann György- „EGÉSZség – esély – eHealth”
Dr. Kutor Lászlót – „Szükség vagy luxus?”
Pukler Gábor – „bEveszed?”
Szvetelszky Zsuzsanna – „Egészséges hálózatok”
Győri-Dani Lajos – „Fél egészség, fél élet?”
A konferenciát Dr Péceli Gábor, az NJSZT Elnöke, a BME rektora vezeti.
A konferencia médiapartnerei: IT-Business, Prím Online
A konferencia a résztvevők számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és a hagyományoknak
megfelelően internetes közvetítés segítségével mindenki számára elérhetővé lesz.
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes

Kovács Attila-díj 2011 – Újságírók az információs társadalomért
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) közösen hirdeti
meg az Az év informatikai újságírója díjat, amelyet a közelmúltban elhunyt kiváló újságíróról, Kovács
Attiláról neveztek el.
A három szakmai szervezet a Kovács Attila-díjjal olyan újságírót kíván elismerni, aki 2010-ben és
2011-ben készült munkáival sokat tett az infokommunikáció népszerűsítéséért, átfogó képet adott az
információs társadalom életminőséget javító képességeiről, adottságairól, felhívta a figyelmet az új
lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, illetve beszámoltak a modern infokommunikáció
mindennapi életre gyakorolt hatásáról. A díjra jelöltek között szerepelhetnek a nyomtatott, az online
és az elektronikus (TV, rádió) média képviselői, így akár bloggerek is.
A kiírók 2011. szeptember 30-ig várják a jelöléseket a díjra az NJSZT Kovács Attila-díj honlapján.
A szakmai szervezetek mellett várják az olvasók, az újságíró kollégák, köztük a korábbi díjazottak
jelöléseit is.

DOSTALGIA – 30 éves a PC
A Múzeumok Éjszakáján startol az a kiállítás, ami a 30 éves IBM PC személyi számítógép és a 40 éves
Intel-4004 mikroprocesszor előtt tisztelegve az irodai és otthoni informatika aranykorába kalauzolja a
látogatókat. Néhány DOS-os játék a helyszínen kipróbálható. A kiállítás a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum Tanulmánytárának gondozásában kerül megrendezésre

Feliratkozás hírlevélre
Hírlevelünkre bárki feliratkozhat a honlapon. Kérünk minden kedves hírlevél olvasót, hogy
népszerűsítse a www.njszt.hu honlapot.

Rendezvényeinkkel és újdonságainkkal kapcsolatos további információért
kérjük, látogasson el honlapunkra:
www.njszt.hu
Üdvözlettel: NJSZT

