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9. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny
Március 21-23-án 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.
A versenyen magyarországi, vajdasági és erdélyi diákok vettek részt az alábbi kategóriákban,
általános iskolás és középiskolás korcsoportokban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oktató programok
Alkalmazói programok.
Játékprogramok.
Megépített (digitális) automata berendezés (hardver) és vezérlése (szoftver), robotok
Számítógépes grafika, számítógépes festészet,
Számítógépes animáció, film,
Számítógépes zene
Számítógéppel támogatott tervezés

A termékeket február 8-ig kellett a pályázóknak beküldeni. A beérkezet pályaműveket a 3 országban
egy-egy elő zsűri értékelte, válogatta, s döntött a döntőbe jutásról.
A döntőbe behívott versenyzők a zsűrinek és a közönségnek maximum 15 perces előadás keretében
mutatták be programterméküket. A 11 tagú zsűri a terméket annak minősége, a bemutatás
színvonala és a feltett kérdésekre adott válaszok alapján értékelte.
A zsűri értékelése alapján különösen kiemelkedő volt a Játékprogramok, a Megépített (digitális)
automata berendezés (hardver) és vezérlése (szoftver), robotok és a Számítógéppel támogatott
tervezés kategória.
Az eredményekről a http://www.ibela.hu/neumann/ honlapon, illetve a Mi Újság következő, áprilisi
számában adunk hírt.

Szuperdiák Verseny
A MarkMyProfessor.com felsőoktatási közösségi weboldal és az IND Group szoftverfejlesztő cég által
közösen életre hívott Szuperdiák verseny keretében Magyarország legjobb, legtehetségesebb
informatika szakos hallgatóit keresik. A győztesek értékes nyereményeket és akár álláslehetőséget is
kaphatnak.
A versenyre bármely nappali tagozatos felsőoktatási hallgató nevezhet, aki tudja mi a JAVA nyelv. A
jelentkezők közül az első körben egy szakmai zsűri 15 diákot választ ki. A következő fordulóban a 15
diák versenyez egymással a Miskolci Egyetemen.
További információ és jelentkezés: http://markmyprofessor.com/szuperdiak.html

Hírmagazin
Megjelent a hírmagazin márciusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a biztonságosabb online bankolásról, az
emberen túli internetről a Kínában tervezett újgenerációs internetről, a mesterséges intelligencia és
a robotika újdonságairól, valamint a mobilvilág és az üzleti élet aktualitásairól.
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2013-marcius

Rendezvények a közeljövőben
MOST!!!
NETWORKSHOP 2013
2013. március 26-28., Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a HUNGARNET Egyesület és a Magyar
Internet Társaság 2013-ban ismét megrendezi országos Networkshop konferenciáját. Az évek során
ez a rendezvény a hazai számítógép-hálózati informatikai élet (Internet) legrangosabb találkozójává
nőtte ki magát. Itt találkozhatnak e rohamosan fejlődő terület technológiájának kutatói, fejlesztői, a
gyártók, a szolgáltatók és a felhasználók.
Kapcsolatos információk és jelentkezési feltételek:
http://www.niif.hu/niif_intezet/aktualitasok/networkshop_2013_konferencia

Processzorok mindenütt
2013. április 3. 18 óra, Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ
Székesfehérvár, Budai út 45. K épület fsz. 28. Kandó Kálmán terem
Garai Géza Szabadegyetem újabb előadását tartja: „Processzorok mindenütt” címmel, előadó: Dr.
Györök György egyetemi docens.
Az előadás keretében olyan, a mindennapjainkra nagy hatással bíró elektronikus eszközökről lesz szó,
amelyek rejtőzködve ugyan, de részei az életünknek. Ezek a mikroprocesszorok, mikrokontrollerek a
legnagyobb sorozatban gyártott félvezető eszközök, különböző készülékben történő alkalmazásuk
szinte természetes és általában elkerülhetetlen.
További felhasználási területek keresése, az alkalmazás mikéntje jelenleg is fontos kutatási terület.
http://www.arek.uni-obuda.hu/index.php?hirek=207

PROJEKTMENEDZSMENT A GAZDASÁGBAN - 16. Projektmenedzsment Fórum
2013. április 4., Thermal Hotel Margitsziget, Budapest
A projektmenedzsment jelentősége egész világban nő, mert a globalizáció lehetőségeinek
kihasználásával a vállalatok az alaptevékenységek kivételével minden tevékenységüket kiszervezik és
ennek megfelelően a megoldandó komplex feladataikat csak projektmenedzsment alkalmazásával
tudják megoldani. A hazai projektmenedzserek szakmai klubjaikban, műhelyeikben aktív
tapasztalatcseréken járulnak hozzá a projektmenedzsment kultúra fejlődéséhez. Ennek a
folyamatnak másfél évtizede meghatározó állomása a Fórum, a szakemberek éves találkozója. Az

országos jelentőségű kormányzati fejlesztésekben is egyre nagyobb hangsúlyt kap a hatékonyságot
eredményező projektmenedzsment kompetencia. Új módszertanok mellett egyre többen látják, hogy
a tudást-képességeket-hozzáállást-tapasztalatot összefogó kompetencia fejlesztése jelentősen
hozzájárulhat a projektek sikerességének növeléséhez. A Fórumon megvalósuló, széleskörű
tapasztalatcsere lehetőséget biztosít a kompetencia fejlesztésére, a szakmai-emberi kapcsolatok
létrehozására, ami hozzájárulhat a projekt kultúra fejlesztéséhez, a projektmenedzsment stratégiai
szintre emeléséhez.
A tizenhatodik Fórum kiemelt jelentőségű szakmai témáira, az eredmények és tervek bemutatására a
következő szekciók szerveződtek:
 Az államigazgatás és közigazgatás projektmenedzsment helyzetének elemzése, jövőbeli igények
bemutatása
 Agilis módszertanok a projektmenedzsment feladatok megoldásában
 A projektmenedzsment kultúra fejlődést segítő gyakorlati megoldása
 Az építőipar projektmenedzsment gyakorlata
 A bizalom haszna a projektmenedzsmentben
A Fórum a tapasztalat-gyűjtés és kapcsolat-építés mellett a projekt tervek megismeréséhez is
lehetőséget nyújt, ezzel nemcsak a projektmenedzsereknek, de az értékesítő szakembereknek is
értékes információkkal, kapcsolatokkal szolgálhat.
További információ és jelentkezés: http://www.hte.hu/web/projekt2013

STC2013 - A European Federation for Medical Informatics Special Topic konferenciája
2013. április. 17 - 19., Prága
Az Európai Egészségügyi Informatikai Társaság 13. Special Topic konferenciája Prágában, 2013. április
17-19. között kerül megrendezésre. A konferencia témája az orvosi döntéstámogatás és a hozzá
kapcsolódó ismeretreprezentációs kérdések.
Az NJSZT tagokat 100-150 EUR kedvezmény illeti meg.
További részletek és regisztráció:http://stc2013.org/

XIX. MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN nemzetközi konferencia
2013. június 13-14., Kassai Műszaki Egyetem, Kassa
2013-ban XIX. alkalommal kerül megrendezésre a MULTIMÉDIA AZ OKTATÁSBAN nemzetközi
konferencia, a Kassai Műszaki Egyetem valamint az NJSZT Multimédia az Oktatásban Szakosztály
közös szervezésében.
A konferencia célja, hogy
• elősegítse az oktatás, a kutatás és a fejlesztés különböző területein dolgozó szakemberek
tapasztalatcseréjét
 és találkozását;
• bemutatkozási lehetőséget adjon az oktatóknak, kutatóknak és PhD hallgatóknak az új kutatási
eredmények
 széleskörű szakmai megismertetésére és megvitatására előadások, kiállítások és kiadványok
segítségével;

•


az előadások alapján, a konferencia szakértői bizottsága által javasolt szakmai anyagok
lehetőséget kapnak
a „Journal of Applied Multimedia” (http://www.jampaper.eu) nemzetközi, referált folyóiratban
történő megjelenésre.

A konferencia tervezett témakörei:
• A tanulási környezet technikai, technológiai változása
• A tanulási környezet módszertani, didaktikai, andragógiai és felnőttoktatási kérdései
• M-learning, E-learning és környezete
• A tanulás személyessé és korlátlanná válásának lehetőségei
• WWW alapú kurzusok, tananyagok és interaktív tanulói környezetek
• Az interaktív tábla és alkalmazása az oktatásban
• A multimédia alkalmazása a PR képzésben
• Multimédia/Hipermédia rendszerek, információs és kommunikációs központok az oktatásban
• Virtuális valóság az oktatásban
• Multimédiafejlesztések, eredmények, alkalmazások bemutatása
• Tartalomkeresés és közzététel weben
• Személyes tartalmak és közösségi oldalak, a Web 2.0
• Szerzői jog és elektronikus tartalmak kapcsolat
• Személyes tudás vagy közösségi tudás
• Könyvtári multimédiás alkalmazások
• Multimédia és a tudományos kutatás összefonódása
Bővebb információ és jelentkezés: http://www.multined.elfa.sk/

A jövő múltja – Neumanntól az internetig
Könyv és kiállítás
„A jövő múltja” című könyv szerzői Álló Géza és Képes Gábor,
szerkesztője Alföldi István. Kiadója a Neumann János Számítógéptudományi Társaság. A könyv már most is megvásárolható a kiállítás
helyszínén a szegedi Agorában, illetve Budapesten az NJSZT
ügyfélszolgálatán. (1054 Budapest, Báthori u. 16.). Ára: 3 850 Ft.
További információ: www.ajovomultja.hu és www.njszt.hu
A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

Neumann János nyomdokain – mit csinál ma a 2013-ban 45 éves
NJSZT?

NJSZT tagdíj
Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy az elmaradt 2013.évi tagdíjakat mielőbb fizessék be, hogy a MI
ÚJSÁG-ot és IT Business hetilapot áprilistól továbbra is mindenkinek meg tudjuk küldeni.
Befizetési információ: http://njszt.hu/neumann/dokumentumok/tagsag/tagdij-befizetes

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.
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