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Verseny diákoknak 
 
A html5jatekok.hu HTML5 játékprogram-író versenyt hirdet középiskolás diákok 
számára, amelynek célja a HTML5 alkalmazás-fejlesztés terjedésének segítése 
hazánkban. 
A verseny feltételei:   

 A versenyen részt vehet bármely, 2011. novemberében nappali tagozatos, magyarul tudó 
középiskolás diák (beleértve a határon túli magyar középiskolákat is). 

 A feladat: egy működőképes, legalább 1 játszható pályát tartalmazó játék készítése HTML5-
ben és annak publikálása a http://html5jatekok.hu oldalon. A verseny 2011. november 30-án 
indul és 2012. január 31-ig tart. Regisztrációkor kérjük, jelezd, hogy a versenyhez az NJSZT 
felhívására jelentkeztél! 

 Eredményhirdetés: 2012. február 17. 

További információ: http://njszt.hu/de/hir/20111121/html5-jatekprogramiro-verseny 
 
 

Katica Londonba ment 
 
A szegedi Informatika Történeti Múzeum állatrobotját, a Katicát mutatta 
be a londoni Science Museumban a múlt héten csütörtöktől vasárnapig 
megrendezett RobotvilleEU nevű kiállításon. 
 
Magyarországot egy valódi tudománytörténeti ritkaság képviselte, hiszen Muszka Dániel 1957-ben 
fejlesztette ki a Katicát a Szegedi Tudományegyetemen Kalmár László akkori igazgató támogatásával. 
A kibernetikus állat olyan feltételes reflexek modellálására készült, amely képes rövid ideig emlékezni 
bizonyos stimulusokra. A Katica a szemébe és a pettyeibe épített érzékelőkön keresztül fényre, 
hangra, tapintásra reagál - tájékoztatta az MTI-t a Londoni Magyar Kulturális Központ. 
 
Az 54 éves eredeti műállat mai klónját a feltaláló, Muszka Dániel és segítőtársa, Gyuricza Csaba 
mutatta be az érdeklődő közönségnek. A 81 éves feltaláló jelenléte és demonstrációja a kiállításon 
igazi kuriózum - jegyezte meg levelében a magyar intézet. 
 
Részletek: http://njszt.hu/neumann/hir/20111201/katica-a-magyar-osrobot-londonba-megy 
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MA! 
Az Év Informatikai Oktatója díj átadása  
2011. december 7., Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának aulája (ELTE 
Lágymányosi Campus, déli épülettömb, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C). 
 
Mivel a szakmai képzés kulcsfontosságú a magyar IT-ipar egésze számára, a díjat alapító VISZ felkérte 
az iparág más jelentős szervezeteit, a médiát, valamint a Magyar Állam oktatásért felelős 
szakpolitikusait, hogy álljanak a kezdeményezés mellé. Az ünnepélyes díjátadón a közönség 
meghallgathatja legjobb négy pályázó prezentációját. A szervezők a rendezvényre várják a sajtó és a 
tagszervezetek képviselőit, valamint a hazai nagyvállalatok informatikai vezetőit. 
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111129/2011-ev-informatikai-oktatoja-
palyazat-dijatadoja 
 
 

Fogyatékkal élőket támogató szakmai közösség tisztújító közgyűlése 
2011. december 8., csütörtök, 14 óra, Hallássérültek Tanintézete, 1147 Budapest, Cinkotai út 125 – 

137. (XIV. ker.)  

(Megközelítés: a fekete 173-as autóbusszal, a Bosnyák tér utáni 3. megálló) 

1. A szakmai közösség újjászervezése: a tagság létszámának áttekintése, lehetőségek a szakmai 
közösség aktivitásának fokozása érdekében, a tisztségviselők megválasztása 

2. A 2012. évi munka- és pénzügyi terv előkészítéséhez javaslatok, észrevételek, igények 
felmérése (pl. továbbképzések témái, konferenciákon részvétel, szakirodalom terjesztése, 
ECDL tanfolyamokhoz kapcsolódó javaslatok, partneri kapcsolatok építése szakmai 
szervezetekkel, stb.) 

A téma iránt minden érdeklődőt szeretettel vár Tóth Egon, a szakmai közösség vezetője: 
toth.egon@fszk.hu 
 
 

Nagy Számítástechnikai Műhelyek – az IBM 
2011. december 14. szerda, Óbudai Egyetem (Budapest III., Bécsi út 96/B) F09. terem 
 

 A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma (NJSzT ITF) 
tisztelettel meghívja a magyarországi informatika fejlődésében meghatározó szerepet játszó Nagy 
Számítástechnikai Műhelyek sorozat következő rendezvényére, melyen a 100 éves, Magyarországon 
75 éve folyamatosan működő IBM mutatkozik be.  
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111205/njszt-itf-nagy-szamitastechnikai-
muhelyek-ibmhelyek-ibm 

 
 

http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111129/2011-ev-informatikai-oktatoja-palyazat-dijatadoja
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111129/2011-ev-informatikai-oktatoja-palyazat-dijatadoja
mailto:toth.egon@fszk.hu
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111205/njszt-itf-nagy-szamitastechnikai-muhelyek-ibm
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111205/njszt-itf-nagy-szamitastechnikai-muhelyek-ibm


 

„HUNGARIKUM KARÁCSONY" vásár 
2011. december 16-19. Hungexpo pavilon 
 
A BNV keretében sikeres Hungarikum Világ Kiállítás tapasztalatai alapján komplex, igényes 
programokat biztosítunk az egész családnak (koncertek, mese, slágerek, operett, népzene, néptánc, 
kézműves ajándékkészítő foglalkozások, élő betlehemes előadások, interaktív gyermekfoglalkoztatók, 
jótékonysági játékok). Hungarikum Karácsony a Hungexpon keretében a Kárpát-medence legjobb 
mestereinek, alkotóinak minőségi, értékes, kedvező árú magyar termékeit, valódi hungarikumokat 
vásárolhatnak a látogatók. 
A Hungarikum Szövetség által garantált értékeket, a Hungexpo professzionális előnyeit kihasználva 
hagyományteremtő szándékkal hívjuk életre, a karácsonyfa alá ajándékképpen élményt és az „érték a 
mérték” szerinti ajándékokat biztosító Hungarikum Karácsonyt. (Fűtött csarnok, a látogatók számára 
ingyenes belépés, XXI. századi feltételek, infrastruktúra, szervezés, kiállítás építés, korlátlan, őrzött 
parkolási lehetőség, biztonságos terek, a tömegközlekedés mellett a belvárosból veterán magyar 
IKARUSZ buszok és Hungarikum Nosztalgia vonatok indulnak a látogatókkal a Nyugati és Keleti 
pályaudvarról közvetlenül a Hungexpóhoz.) 

 
 
Priorities for Standardisation of Accessible User Interfaces 
London on 19th January 2012. 
 
The seminar is free of charge. Further information is at http://www.cardiac-
eu.org/user_interfaces/seminar.htm 

 
 
MINMAFI 2012 - Modern módszerek az informatika, matematika és fizika oktatásában 
2012. január 23. Kecskemét, KF GAMF Kar 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20111205/minmafi-2012 
 
A konferencia célja az informatika, matematika és fizika oktatás területén a középiskolákban 
alkalmazható korszerű módszerek és eszközök megtárgyalása. Várjuk azon középiskolai tanárok 
jelentkezését, akik szívesen tartanának egy 20 perces előadást saját területükről és tapasztalataikról. 
A rendezvényen történő részvétel a konferencia weblapján keresztül regisztrált első 80 középiskolai 
tanár számára ingyenes. 
Részletes információk: www.gamf.hu/minmafi/ 
Regisztráció: http://www.gamf.hu/minmafi/2012/regisztracio 
 
 

IV. Oktatás-Informatikai Konferencia 
2012. február 3-4., Budapest, ELTE Pedagogikum Központ - ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
 
A konferencia célja, hogy szakmai találkozási lehetőséget biztosítson azoknak, akik az e-Learning 
területén oktatási, neveléstudományi, pszichológiai, gyógypedagógiai és óvodapedagógiai 
témakörben kutatnak, fejlesztenek, vagy éppen a hétköznapok gyakorlatában dolgoznak. 
Fontosabb határidők: 
Regisztráció szakmai előadással: 2011. december 9. 
Regisztráció résztvevőként: 2012. január 20. 
További információ: http://oktinf.elte.hu/konferencia2012/ 
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9th Joint Conference on Mathematics and Computer Science (MACS) 
Siófok, 2012. február 9-12. 
 
Kilencedik alkalommal szervezik a "Joint Conference on Mathematics and Computer Science" röviden 
a MaCS konferenciát, az ELTE és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem közösen. 
A konferencia honlapja: http://macs.elte.hu . 
 
 

ICPR2012 Call for Papers 
Tsukuba, Japan, November 11-15, 2012 
 
ICPR2012 is the twenty-first conference of the International Association for Pattern Recognition 
(IAPR), which will be held during November 11-15, 2012. 
ICPR 2012 will be an international forum for discussions on recent advances in the fields of Computer 
Vision; Pattern Recognition and Machine Learning; Signal, Speech, Image and Video Processing; 
Biometrics and Human Computer Interaction; Multimedia and Document Analysis, Processing and 
Retrieval; Bioinformatics and Biomedical Applications. 
 
Részletek: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/kepfeldolgozok-es-alakfelismerok-
szakosztalya/hir/icpr2012-call-for-paper 
URL: http://www.icpr2012.org 
Contact: secretary@icpr2012.org 
 
Feliratkozás hírlevélre 

Amennyiben Ön ezt a hírlevelet nem saját e-mail címére kapta, a feliratkozáshoz látogasson el a 

www.njszt.hu oldalra, ahol rendezvényeinkről, híreinkről további aktuális információt is talál.  

 

Üdvözlettel: NJSZT 
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