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9. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny 
 
Március 23-24-én volt a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és a szekszárdi I. Béla 
Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda által közösen 
rendezett nemzetközi rangú, az általános és középiskolás diákok részére kiírt 9. Neumann János 
Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyének döntője. Az eredményekről a 
www.njszt.hu honlapon, illetve a Mi Újság következő, áprilisi számában adunk hírt 

 
 
ECDL Fórum 
 
Március 27-én több mint 200 akkreditált vizsgaközpont képviselőjének részvételével lezajlott a 14. 
Országos ECDL Fórum. A rendezvénynek különös jelentőséget adott egyrészt Alföldi István 
összefoglalója az aktuális helyzetről, valamint az előttünk álló feladatokról, lehetőségekről, másrészt 
a közelgő nagyszabású (TÁMOP) pályázati lehetőségek, amelyekről a résztvevők első kézből 
hallhatták a legfontosabb tudnivalókat. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal képviselője beszámolt továbbá 
az átalakulóban lévő OKJ-s szakmastruktúra aktuális kérdéseiről, ami szintén közvetlenül érinti az 
ECDL központként is működő oktatási intézmények legnagyobb részét. A „gyakorlatias” előadások 
mellett a Microsoft képviselője a Tisztaszoftver programról, az OPEN SKM Kft vezetője a nyílt 
forráskódú szoftverekről tartott előadást.  A programot az ELTE Média- és Oktatásinformatika 
Tanszéke kutatásvezetőjének előadása színesítette, amelynek címe: Lehet élmény az informatika 
volt. A részletekről a következő, áprilisi Mi Újságban számolunk be. 

 
 
Gyermekjáték felnőtt fejjel  
Internetes obszervatórium eszközei a gyermeki fejlődés mérésére és elősegítésére 
 
A történet valahol ott kezdődött, hogy tíz éve öt magyar informatikus doktorandusz mesterséges 

intelligenciával foglalkozva programot fejlesztett az amerikai légierő számára. A sikeren felbuzdulva, 

a megszerzett tudás birtokában, másokat is bevonva „a gyermeki fejlődés és tudás széles körű 

monitorozására és számítógépes segítésére” többek által (Amerikai Légierő, NJSZT, TÁMOP/KMOP) 

támogatott komplex projektet hoztak létre. A munka eredményeiről konferencián számoltak be a 

Műegyetemen 2012. március 22-én.  

További információ:  http://njszt.hu/de/hir/20120328/gyerekjatek-felnott-fejjel 
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Hírmagazin 
 
Megjelent hírmagazin 2012. évfolyamának friss száma a legújabb és legérdekesebb hazai és 
nemzetközi szakmai hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak az egyatomos 
tranzisztorról, a jelszó nélküli azonosításról, a tárgyfelismerő szkennerről, valamint a mobilvilág és az 
üzleti élet aktualitásairól. 
 
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2012-marcius 
 
 

„Számítógépen innen és túl” - ORSZÁGOS RAJZPÁLYÁZAT  
Beküldési határidő  2012. április 30.  
Pályázhatnak  10-15 éves diákok  

  
Mit tanítanál meg a szüleidnek a számítástechnika világából?  
Szerinted ők mire használják a számítógépet, az internetet a munkahelyükön?  
Küldd el nekünk rajzban vagy képregényben! 
 
További információ: http://njszt.hu/de/hir/20120321/szamitogepen-innen-es-tul-orszagos-
rajzpalyazat 
 
 

Könyvajánló 
 
Obádovics J. Gyula: Matematika 
 
A könyv az általános iskolai tananyagtól indulva teljes egészében tartalmazza a 
középiskolai ismereteket, és bevezetést nyújt az egyetemi és főiskolai felsőbb 
matematikába is. A definíciók és tételek megértését jól kiválasztott, részletesen 
kidolgozott példaanyag és gondosan rajzolt ábrák segítik. Az időközben teljes 
körűen átdolgozott összefoglaló kézikönyv használhatóságát az eddig eladott közel 
500 000 példány, valamint külföldi kiadásai bizonyítják. Az Obádovics-matematika 
az évek során naponta használatos közkedvelt kézikönyvvé vált. A 19. kiadás a 
szerző 85. születésnapja alkalmából jelenik meg. Ára 4950Ft 
 
Paul Hoffman: A Prímember 
 
A lebilincselő stílusú és könnyed hangvételű életrajzi műben Paul Hoffmann Erdős 
Pálnak, a XX. század egyik legnevesebb matematikusának kalandos életútját követi 
nyomon, ugyanakkor közérthetően ír olyan matematikai problémákról is, mint 
például Fermat utolsó tétele vagy a „Monty Hall-dilemma”. A szerző tíz éven 
keresztül követte figyelemmel Erdős életének eseményeit, munkatársakat és 
barátokat szólaltatott meg. A könyvben nemcsak egy rokonszenves tudóssal 
ismerkedhetünk meg, hanem egy rendkívül érdekes, különc figura elevenedik meg 
előttünk, akit barátai, munkatársai szeretetteljes visszaemlékezései avatnak 
legendává. A prímember szórakoztató olvasmányt ígér azok számára is, akik kevésbé 
vagy egyáltalán nem járatosak a matematika világában. Ára 3750 Ft 
 
Mindkét könyv a Scolar Kiadóban 20% kedvezménnyel vásárolható . 
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Rendezvények a (közel)jövőben 

 
 

Magyar Ifjúsági Robot Kupa(MIRK) 2012. 
2012. március 31., Nyíregyházi Főiskola kollégium, Robotfoci Labor 10 óra 
 
A verseny a RoboCupJunior 2012-es világverseny szabályzatához igazodik futball, menekítő és tánc 
ligákban. Előkészület 9 órától. Első szám10 órától: Menekítő Liga. Majd foci és tánc ligák. 
 
További információ: http://pingvin.nyf.hu/~robojun/ 
 
 

IME VII. Képalkotó Diagnosztikai Konferencia 
2012. április 5., Best Western Hotel Hungária Hotelben (1074 Budapest, Rákóczi út 90) 
 
Az IME, Az egészségügyi vezető szaklapja 2012-ben ünnepli megalakulásának 10. évfordulóját. Ebben 
az évben VII. alkalommal rendezi meg Képalkotó Diagnosztikai Konferenciáját Képalkotó Rovatához 
kapcsolódóan „Kihívások a képalkotó diagnosztikában - változások” címmel a Best Western Hotel 
Hungária Hotelben. 
 
További információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20120321/ime-vii-kepalkoto-diagnosztikai-
konferencia 
 
 

NETWORKSHOP 2012 
2012. április 10-13., Veszprém, Pannon Egyetem 
 
A szakmai rendezvények közül kevés dicsekedhet azzal, hogy az életre hívása után 21 évvel is töretlen 
érdeklődés övezi. A NETWORKSHOP 2012, a 25 éves jubileumát tavaly ünneplő, a számítógép-
hálózati kultúra hazai elterjesztésében vezető szerepet játszó NIIF Program népszerű fóruma ebbe a 

körbe tartozik.  
 
További információ, program és jelentkezés: 
http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120220/networkshop-2012 
 
 
Orvos-biológiai tudományos ülés 
2012. április 13., Budapest, Honvéd Kórház 
 
A Neuman János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai szakosztálya következő, április 13, 
pénteki, tudományos ülésének témájául a krónikus kardio-metabolikus betegségek gondozásának 
informatikai támogatási lehetőségeit választotta. Hálásak lennénk, ha a program a társaság 
hírleveleiben a rendezvény  dátumáig szerepelhetne. 
 
A rendezvény programja online az alábbi linken érhető el: 
http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/esemeny/ehealth-

tamogatasi-lehetosegek  

http://pingvin.nyf.hu/~robojun/
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V. Szoftvertesztelési Szakkonferencia 
Innováció a technológiában, költséghatékonyság az üzletben 
Budapest, 2012. április 24-25. 
 
Itt az V. Szoftvertesztelés szakkonferencia, idén két napban, rengeteg újdonsággal, üzleti 
lehetőséggel és nyereménnyel, valamint külön a döntéshozóknak és a szakmai közönségnek szánt 
témákkal! Öt esettanulmány, hat gyakorlati hasznot hozó előadás és két, a szakma jelenét és 
problémáit megvitató kerekasztal-beszélgetés.  
 
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20120220/v-szoftverteszteles-
szakkonferencia 

 
 
iTAP 2012 
2012. augusztus 18-20. Wuhan, China 

 
CALL FOR PAPERS 
The 3rd International Conference on Internet Technology and Applications (iTAP 2012) will be held 
from August 18~20, 2012 in Wuhan, China. We cordially invite you to participate this conference. 
For more information, please visit www.itapconf.org/2012/ or contact: Email: submit@itapconf.org 

 
 

Model-Driven Requirements Engineering Workshop at RE 2012 
Chicago, Illinois, USA, September 24, 2012 
 
Call for Papers 
 
The second edition of the Model-Driven Requirements Engineering (MoDRE) workshop continues to 
provide a forum where researchers and practitioners can discuss the challenges of Model-Driven 
Development (MDD) for RE. Building on the success of MDD for design and implementation, RE may 
benefit from MDD techniques when properly balancing flexibility for capturing varied user needs 
with formal rigidity required for model transformations as well as high-level abstraction with 
information richness. MoDRE intends to identify new challenges, discuss on-going work and potential 
solutions, analyze the strengths and weaknesses of MDD approaches for RE, and survey existing 
literature on MDD for RE to stimulate discussions during the workshop. 
For more information, see the complete CFP at http://cserg0.site.uottawa.ca/modre2012 
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Összefogás 2012 
 
Világszínvonalú informatika-történeti múzeum Szegeden…Közép-Európai Informatikai Diákolimpia 
2012 nyarán Tatán… számos szakmai rendezvény az év minden hónapjában… új képzési programok a 
laikusoktól az informatikusokig… országos tehetséggondozási szakkör… diákversenyek támogatása…. 
szakmai és területi közösségek… hátrányos helyzetű csoportok rendszeres támogatása… hírlevél, 
hírmagazin, hírlevél: mindezekhez soha nem volt még ekkora szükség az Ön segítségére is!  
 
Kérjük, támogassa egyesületünk munkáját – közös munkánkat - adója 1%-ával! 
Adószámunk: 19815888-2-41 
 
Köszönjük támogatását! 
Alföldi István 
ügyvezető igazgató 
 
 
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 

http://njszt.hu/neumann/ado-1szazalek
http://viamail.hu/njszt/nw/click/21/989
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