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2013. június 26.
„A jövő múltja - A lyukkártyától az információs társadalomig”
Marina von Neumann Whitman Magyarországon
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság A jövő
múltja címmel rendezett konferenciát tegnap a Szegeden a
Szent-Györgyi Albert Agorában az Informatika-történeti
Kiállítás szakmai megnyitása alkalmából. Az eseményen
díszvendégként és előadóként részt vett Neumann János
lánya, Marina von Neumann Whitman.
Friedler Ferenc, az NJSZT elnöke emléktáblával köszönte meg
az Informatika-történeti Kiállítás kezdeményezésében és
megvalósításában végzett munkáját a néhai Kovács Győzőnek
– az elismerést a családja vette át –, Muszka Dánielnek és
Alföldi Istvánnak.
A konferencián jelentős érdeklődés mellett tartotta meg
előadását Marina von Neumann Whitman édesapjáról és a
tudós örökségéről, a mi felelősségünkről, Kroó Norbert a
magyar géniuszokról. Kutor László rendkívül impozáns
előadásban mutatta be az épülő informatika-történeti
adattárat, Z. Karvalics László szemléltette az információs
társadalom és az informatika történetének közös pontjait.
Ebéd után Veres Zsolt mutatta be az IBM szerepét az informatika fejlődésében, majd gazdasági
kerekasztal beszélgetés keretében boncolgatták a résztvevők a gazdaság és az információs
társadalom kérdéseit. Ezt követően a konferencia résztvevői megtekintették az Informatika-történeti
Kiállítást.
Marina v. n. Whitman programja:
A jövő múltja konferencián túl is nagyon sűrű program várt Marinára.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke június 24-én
hivatalában fogadta a Marina von Neumann Whitmant és
férjét, Robert Whitmant, valamint dr. Friedler Ferencet és
Alföldi Istvánt, Társaságunk elnökét és ügyvezető
igazgatóját.
A mai napon a Dependable Systems and Networks
konferencián tartott díszelőadást, majd Lovász László
matematikussal közösen adtak interjút a Népszabadság
Magazin részére.
Az eseményekről az alábbi linkeken olvashatnak részletesebben, vagy tekinthetnek meg videókat, a
konferenciáról készült képeket folyamatosan töltjük a honlapra:
http://fn.hir24.hu/interju/2013/06/24/ezt-gondolja-a-lanya-a-hires-magyarrol/
http://szegedcafe.hu/2013/06/25/marina-von-neumann-apam-feltett-a-hazassagtol/

http://www.kulturpart.hu/lavor/35072/romba_dolt_a_mult_helyere_jott_az_uj
http://www.vjm.hu/itthon/soha-nem-latott-ereklyek-szegeden/9775/
http://www.metropol.hu/mellekletek/infopalya/cikk/1055418
http://www.delmagyar.hu/szte/informatikatorteneti_kiallitas_neumann_janos_lanyaval/2339097/?u
tm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://hirek.prim.hu/cikk/2013/06/25/a_koztarsasagi_elnok_fogadta_neumann_janos_lanyat
http://www.rtlklub.hu/most/rtl2/42617_rtl_ii_hirado_tiltakozas__tobb_bankot_festekkel_ontottek_le - 21:28 mp-től
http://atv.hu/videotar/20130624_tudomanyos_konferenciat_szegeden
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/06/24/17/_Hivatalaban_fogadta_Neumann_Janos_lanyat_az_alla
mf_.aspx – 11:50 mp-től

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 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

Év CIO-ja pályázat 2013

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

A Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ) 2013-ban is kiírja az Év CIO-ja pályázatát. A pályázat célja,
hogy felhívja a figyelmet az informatikai vezetők tevékenységének fontosságára, valamint a díjjal
elismerje az elmúlt évek során kiemelkedő teljesítményt nyújtó CIO (Chief Information Officer)
munkáját.
A 2011-től megreformált Év CIO-ja díjat 2002 óta ítéli oda a VISZ által felkért független szakmai
bizottság. Az Év CIO-ja díjra informatikai vezetőket jelölhetnek szakmai szervezetek, cégek, valamint a
zsűritagok egyaránt. A javaslatokat rövid ajánlással a visztitkarsag@mvisz.hu email címre várják a
szervezők.
A pályázatban az alábbi kérdésköröket kell kifejteni a díjra jelölt szakembernek: A korszerű
eszközöket hogyan tudja integrálni? Miben látja a követendő irányt? A fejlesztéseket hogyan tudja
elfogadtatni a vállalaton belül? A felhő és az ahhoz kapcsolódó adatbiztonság. Eredményesség és
elismertség. Saját értéke a vállalaton belül. Kiemelt sikeres rendszerek.
A jelölések beérkezésének határideje: 2013. július 21.
A pályaművek beérkezésének határideje 2013. július 29.
A díj ünnepélyes átadására a hagyományosan augusztus végén megrendezendő INFOHAJÓ
eseményen kerül sor, 2013. augusztus 28-án.
További információ: http://mvisz.hu/index.html?hir_reszlet=166

Hírmagazin
Megjelent a hírmagazin májusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak az intergalaktikus GPS-ről, a Facebookon
terjedő bankrabló vírusról, a léggömbökön terjedő szélessávú internetről, a 3D-s televíziózás
hanyatlásáról, a mesterséges intelligencia az internet újdonságairól, valamint a mobilvilág és az üzleti
hazai és nemzetközi aktualitásairól.
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2013-junius

A Bács-Kiskun megyei Területi Szervezet hírei
2013 május 14.-én tisztújító közgyűlést tartott Baján a Területi Szervezet, melyen új elnökséget
választott. Az elnök Sályi Géza László villamos üzemmérnök, a titkár Ercsényiné Prikidánovics Anikó
közgazdász, alelnökök: dr. Karasz László a bajai kórház főorvosa és Papp András Tibor programozó
matematikus lett.
2013.június 6.-án Baján lezajlott a Neumann János emlékezetére tartott Megyei Rendezvény Sorozat
megnyitó előadása. A város nevében Vizin Tamás képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd
Neumann János életéről és munkásságáról, valamint a Területi Szervezet új programjáról tartott
előadást Sályi Géza László megyei elnök.
Az informatika és a gazdaság aktuális kérdéseiről Ercsényiné Prikidánovics Anikó tartott rövid
értékelést.

Rendezvények a közeljövőben
eVITA Fórum
2013. június 27., 14 óra, BME EMT, 1111 Bp., Egry József u. 18., V1 épület, Galéria, Tárgyaló
A tavaszi utolsó eVITA Fórumon négy rendkívül érdekes témával – a Tolmácskesztyű, a TACMON2, a
NoBits és az Elderhop projektekkel – ismerkedhet meg a résztvevők.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát
Mallász Juditnak, a jmallasz@emt.bme.hu címre küldött levélben, vagy az eVITA Platform honlapján
(http://evitaplatform.hu/hu/evitaplatform.hu/hu/forum-2013-06-27) jelezze június 26-ig

MoodleMoot 2013
2013. június 27-29. Óbudai Egyetem
1034 Budapest, Bécsi út 94-96.
Új helyszínen, az Óbudai Egyetemen kerül megrendezésre a hazai eLearning immár
hagyományosnak nevezhető konferenciája a MoodleMoot.
Az elmúlt években a Moodle Magyarország leggyakrabban alkalmazott eLearning keretrendszerévé
vált. Gazdag eszközkészlete, sokoldalú integrációs lehetőségei, valamint a korszerű pedagógiai
módszerek támogatása megerősítette a felsőoktatásban betöltött helyét és egyre nagyobb
érdeklődést vált ki a közoktatás valamint a vállalati szektor részéről is.

Nyolcadik alkalommal hívják tanácskozásra (moot-ra) a magyar Moodle közösség tagjait. A szervezők
célja az, hogy mindazt a tapasztalatot, amely eddig felhalmozódott a különböző szakmai
műhelyekben, közkinccsé válna. Szeretnének betekintést nyújtani azokba a gyakorlati megoldásokba,
amelyek sokkal kényelmesebbé és használhatóbbá teszik a Moodle-t. Az elmúlt években világszerte
egyre jelentősebbé vált a nyilvános tananyagok és képzések elérhetősége. Milyen jelentősége lehet
ma Magyarországon a nyilvános tartalmaknak? Milyen szerepet tölthet be a Moodle, ezekben a
tömeges képzésekben, mint közvetítő eszköz?
A konferencián az előadások és kerekasztal beszélgetések mellett tutoriálok formájában lehetőség
van gyakorlati ismeretek elsajátítására is.
A konferencia témái
 Moodle a közoktatásban
 Nyitott tartalmak
 Moodle a felsőoktatásban
 eLearning a vállalatoknál
 Moodle a felnőttképzésben és a
 eLearning tartalomfejlesztés
szakképzésben
 Szabványos tananyagok
 Moodle a nyelvoktatásban
 eLearning szerzői rendszerek
 Moodle integráció
 Értékelés az eLearning-ben
 Moodle feljesztések
 Módszertani útmutatók elektronikus
 Moodle kiegészítő modulok/blokkok
tananyagokhoz
 Tippek, trükkök a Moodle-ban
 ePortfólió
 Moodle stílusok
 mLearning
 Moodle adminisztráció
 Könyvtárak szerepe a digitális tudásmegosztásban
 Képletek a Moodle-ban
 Közösségi hálózatok helye és szerepe az
 MOOC Moodle alapokon
oktatásban
 Moodle hálózatok
 Virtuális környezetek
 Moodle API-k
 Oktatási Mashup
 Moodle kurzusformátumok
 Pilot projektek
 A jövő tankönyve
Kinek szól a konferencia:
 oktatóknak, tanároknak, tanítóknak;
 informatikusoknak, rendszergazdáknak;
 cégek oktatásért felelős vezetőinek;
 HR szakembereknek;
 oktatásszervezőknek;
 döntéshozóknak;
 intézményvezetőknek.
Jelentkezési határidő: 2013. június 21.
További információ és jelentkezés: http://moodlemoot.hu/2013

Hacktivity 2013
2013. október. 11-12., Budapest MOM Kulturális Központ

Charlie Miller, a Twitter vezető biztonsági mérnöke a 10. Jubileumi Hacktivity-n!
Október 11-12-én immár tizedik alkalommal újra itt a Hacktivity, Kelet-Közép-Európa legnagyobb
független IT Biztonsági Fesztiválja. 1200 hacker a világ minden tájáról, előadások párhuzamosan két
szekcióban, interaktív kiscsoportos workshopok, új, termék demonstrációs szekció, hardver hacking,
lockpicking, live showk, 24 órán át tartó hacker verseny, igazi fesztiválhangulat és jubileumi esti
party!
Bővebb információ: http://njszt.hu/de/esemeny/20130528/hacktivity-2013, és
http://www.hacktivity.com

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

