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Aktualitásainkból  
 
 
Diákolimpia Magyarországon 
 
A nemzetközi versenybizottság felkérésére, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási 
államtitkárságának támogatásával 2012-ben Magyarország képviseletében az NJSZT lesz a Közép-
Európai Informatikai Diákolimpia főszervezője és házigazdája. Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát 
(IOI) legutóbb 1996-ban, Közép-európai Informatikai Diákolimpiát (CEOI) 2005-ben rendeztünk.  

 
 
Agóra-projekt – Informatika-történeti gyűjtemény Szegeden 
 
Ahogyan a közelmúltban több helyi és országos médium is beszámolt róla, célegyenesbe érkezett az 
a nagyszabású projektnek az előkészítése, amelynek köszönhetően Szegeden létrejöhet a 
többfunkciós Agóra Pólus és azon belül reményeink szerint minden idők egyik legkorszerűbb 
informatika-történeti gyűjteménye. A korszerűség még véletlenül sem képzavar: a történelem 
patinás emlékei az NJSZT és partnerei (Szegedi Egyetem, Szeged megyei jogú város önkormányzata és 
az Informatika-történeti Alapítvány) jóvoltából, európai uniós pályázat segítségével a legmodernebb 
technikai körülmények között, interaktív kiállításon lesznek láthatók. Az új tudományos és 
közművelődési központ várhatóan 2013-ban nyílik, addig az informatikatörténeti kiállítást modellező 
gyűjtemény várja majd a látogatókat Öthalmon, a volt szovjet laktanya területén. A modellkiállítás 
előkészületei tartanak, nyitás 2012 március végén várható. 
A Magyar Nemzet www.mno.hu elektronikus hírportálján is megjelent a hír. Ezzel kapcsolatban 
fontosnak tartjuk, hogy tagtársaink számára az abban foglaltakat pontosítsuk: 

„Új tudományos és közművelődési központ épül” http://www.mno.hu/portal/793944 

A cikk az –egyébként méltán az egyik fő attrakciónak tartott – informatikatörténet gyűjteményt a 
Szegedi Egyetemnek tulajdonítja.  A valóság ezzel szemben az, hogy az Egyetem társult tagként vesz 
részt a gyűjtemény múzeumi formába öntését végző és azért felelős Informatikatörténeti Alapítvány  
(ITMA) munkájában. A gyűjtemény tehát az ITMA-hoz tartozik, amelynek egyik alapítója, az alapítás 
óta legfőbb támogatója és aktív munkavégzője a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
(NJSZT). (A cikkben szereplő Informatórium valóban a Szegedi Egyetem hatáskörébe tartozik, ez 
azonban az épülő Agóra Pólusnak – a  csodák palotájának -  különálló része.) 

 
 
Jelöljön Ön is! 
 
Évtizedes hagyományaihoz hűen az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában 
jelentős eredményt elért szakembereket. A Díjbizottság ez alkalommal is közvélemény-kutatással 
kívánja kiválasztani a jelölteket. Kérjük, hogy javaslataikat a 2011. évi Neumann- és Kalmár-díjra, 

http://www.mno.hu/
http://www.mno.hu/portal/793944


valamint a Tarján-emlékéremre, a Kemény János-díjra és a Neumann-emlékplakettre, legfeljebb egy 
oldalas indoklással együtt legkésőbb szeptember 8-ig küldjék meg a titkarsag@njszt.hu címre, Konfár 
Lizának.  A kitüntetések ünnepélyes átadására 2011. november 24-én, az 5. Digitális Esélyegyenlőség 
konferencián kerül majd sor. 
 
A díjakról és a korábbi díjazottakról bővebben: 
http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak 
 
 

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 év Kovács Attila-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 beszámolt 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. 

 
5. DE! konferencia 
 
Idén ötödik alakalommal rendezi meg az NJSZT 2011. november 24-én, a budapesti Gellért Szálló 

Panoráma-termében a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát. Az idei rendezvény „EGÉSZségen innen 

és túl” címmel áttekintést ad az infokommunikációs eszközök és technológiák egészséges társadalom 

megteremtését, illetve megőrzését célzó alkalmazási és fejlesztési lehetőségeiről. 

 
Médiapartnerek: IT-Business, Prím Online 
A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.  
On-line jelentkezés: http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes  
A hagyományoknak megfelelően az előadásokat interneten is közvetítjük.  
 

A konferencia keretében kerülnek átadásra az NJSZT 2011. évi díjai, valamint az NJSZT, IVSZ és Infotér 

Egyesület által közösen alapított „Kovács Attila díj – Az év informatikai újságírója” elismerés is.  

A konferenciát Dr Péceli Gábor, az NJSZT Elnöke, a BME rektora vezeti. 
 
Előadók: 
Csepeli György – „Elme e-gészség” 
Bőgel György – „EGÉSZség-innováció” 
Korcsok Zoltán – „(3D)iagnosztika szemüveg nélkül” 
Dr. Kozmann György- „EGÉSZség – esély – eHealth” 
Dr. Kutor László – „Szükség vagy luxus?” 
Pukler Gábor – „bEveszed?” 
Szvetelszky Zsuzsanna – „Egészséges hálózatok” 
Győri-Dani Lajos – „Fél egészség, fél élet?” 

mailto:titkarsag@njszt.hu
http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak
http://njszt.hu/neumann/kovacs-attila-dij-%E2%80%93-az-ev-informatikai-ujsagiroja
http://njszt.hu/de/de5/jelentkezes


Informatika a felsőoktatásban 2011 konferencia,  
Debreceni Egyetem 2011. augusztus 24-26.  
A hetedik alkalommal megrendezésre kerülő "Informatika a felsőoktatásban" célja, hogy az oktatók, 
kutatók és az intézmények vezetői, szakemberei számára fórumot teremtsen az eredmények, 
tapasztalatok cseréjére az informatikai oktatás, képzés, kutatás, informatikai infrastruktúra és 
informatikai szolgáltatás-fejlesztés területén.  
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20110620/informatika-a-felsooktatasban-if-
2011-konferencia  
 

 
CEE-SET 2011  
Exclusive Hands-on SPICE Tutorial  
At the IFIP TC2 CEE-SET’2011 Conference  

The John von Neumann Computer Society offers Hands-on SPICE, a one day pre-conference tutorial 
session included in the registration fee of the IFIP TC2 CEE-SET’2011 Conference. The exclusive 
tutorial welcomes further participants for a special fee. Registration available at the IFIP TC2 CEE-

SET’2011 (http://cee-set.njszt.hu/) web site.  
További információ: http://cee-set.njszt.hu/conference-announcements-1/hands-onspice 

 
 

 
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 
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