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Aktualitásainkból  
 
 
Logo „jószolgálati út” Kárpátaljára 
 
A Microworld Logo szakmai közösség tagjai immár negyedszer utaztak a határokon túlra, hogy a 
Logo-pedagógiát és a Logo programozási lehetőségeket bemutassák a határon túli pedagógusoknak 
és diákoknak. Az első útjuk Szlovákiába, a második és harmadik Erdélybe, most a negyedik pedig 
Kárpátaljára vezetett, ahol a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai biztosították számunkra a fogadó 
oktatási intézményeket és szervezték meg a pedagógusok és diákok részvételét. Az NJSZT-t a 
Microworld Logo szakmai közösségének munkatársai, dr. Farkas Károly elnök, Oláh Anna és Kovács 
Győző képviselték. 
 
Bővebben a Mi Újság nyári számában: http://njszt.hu/sites/default/files/mi_ujsag_2011_julius-
augusztus.pdf 

 
 
Digitális Menetrend: Az öregedő népesség kihívásai 
 
Az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki egyfajta megoldást, 
végezzenek közös kutatásokat, működjenek együtt az EU szintű elöregedési problémával 
kapcsolatban. Az ajánlás üzenete: ”Több év, jobb élet - a demográfiaváltozásban rejlő lehetőségek és 
kihívások”. 
Az ajánlás felhívja a tagállamok figyelmét arra a közös kezdeményezésre, amely az elöregedő 
társadalom problémáit kívánja megoldani. Ilyen például az idős emberek segítése az aktív munka 
területén, a jövő gondozási rendszereinek kérdése a megfelelő egészség és jobb életkörülmények 
reményében. 
Az európaiak több mint 30 százaléka 65 évnél is idősebb lesz 2025-ig, a 80 feletti korosztály pedig 
közel megduplázódik addigra. Eddig 13 tagország jelezte részvételét a közös programban, melyekből 
a legnevesebb kutatók, közgazdászok, az egészségügy és a technológia képviselői vesznek majd részt. 
Céljuk, hogy elősegítsék a tudás fejlődését az öregedő társadalomra vonatkozólag. 
Az NJSZT kiemelt céljaként a társadalom életminőségének javítása érdekében egyik legfontosabb 
feladatának tekinti az EGÉSZ-ség (életmód, népegészségügy, prevenció, egészségügy, utógondozás, 
stb.) infokommunikációs eszközökkel való támogatását. Ezért is ez a fő témájának az 5. DE! 
konferenciának. 
 
Az Európai Bizottság ajánlásáról bővebben: http://infoter.eu/Article.aspx?ArticleId=1aa46e49-b78a-
43b8-865c-74c4c889cf00  
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Júliusi Hírmagazin 
 
Elkészült az NJSZT júliusi Hírmagazinja friss, ropogós érdekes szakmai hírekkel a hazai és nemzetközi 
informatika életéből. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a kínai IT ipar fejlődéséről és az új 
szuperszámítógépről, a közösségi portálok versengéséről, a robotika új vívmányairól. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2011-julius  
 
 
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, 
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 
 
 

MENTA 2011 – A fókuszban aTechnológia, Piac, Ember- az IKT iparág csúcstalálkozója 
 
Technológia 
IVSZ program 2011-2013  
Jövőkép/ vízió - Future Internet  
Informatikai biztonság  
Piac 
Innováció, K+F  
Venture capital (források- kockázati tőke bevonása, tőkeellátottság erősítése)  
Nagyvállalati CIO  
Kormányzati informatika, nagy projektek  – keynote és kerekasztal  
Ember 
„IKT Lifestyle”-Emberi tényezők az IKT-ban-  avagy az üzletember is emberből van 
üzleti körképből- az IKT piac a fejvadász szemüvegén át  
ÜZLETember- üzletEMBER- avagy egyéniségek és egyedi utak  
 
A MENTA konferencia előestéjén, szeptember 14-én ismét Üzleti Vacsora, melynek vendégei 

Giró-Szász András politológus és Kalmár István, az NHIT elnöke lesznek. 
 

Az Üzleti Vacsorára szintén a MENTA konferencia honlapján de külön opcióként lehet 
jelentkezni. 

 
Meghívó: http://ivsz.hu/~/media/Files/MENTA_meghivo  
Használja ki az augusztus 15-ig érvényes „early bird” kedvezményt, jelentkezzen már most! 
Regisztrációs díjak/feltételek, valamint jelentkezés: http://www.asszisztencia.hu/menta/  
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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 
 
Búcsúzunk Jánosi Marcell gépészmérnöktől 
 
  A Neumann Társaság életműdíjával kitüntetett tagtársunk, feltaláló, az Óbudai Egyetem címzetes   
 egyetemi  tanára, a BRG magnótechnikai főkonstruktőre, életének 80. évében elhunyt. 
  
  Életművét A Mi Újság szeptemberi  számában részletesen is méltatjuk. 
 

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 
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