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„A jövő múltja - A lyukkártyától az információs társadalomig”
Marina von Neumann Whitman Magyarországon
A nagy sikerrel megtartott konferenciáról készült beszámolót
megtekinthetik a http://ajovomultja.hu/a-jovo-multja-konferencia-2/
honlapon.
Letölthetők az előadások és megtekinthető a konferenciáról készült
fotógaléria is.
Az eseményről készült sajtóbeszámolókkal folyamatosan frissítjük az
oldalt.

Már csak néhány példány!!!
The Martians’s daughter
Marina von Neumann Whitman A jövő múltja konferencián dedikálta „A
marslakó lánya” című könyvét, amely a 110 éve született Neumann
Jánosról és önmagáról szól, arról, hogy egy zseni lánya hogyan éli meg
apja elvárásait és hogyan valósítja meg önmagát kiemelkedő gazdasági
szakemberként.
„The Martians’s daughter” (A Marslakó lánya) című angol nyelvű életrajzi
könyve még megvásárolható Budapesten az NJSZT ügyfélszolgálatán.
(1054 Budapest, Báthori u. 16.), ára:6 300 Ft.

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

Megkezdte működését a Hungarikum Akadémia.

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

A Hungarikum Szövetség (HUSZ), Hungarikum Akadémia konferenciát rendezett 140 szakértő,
intézmény, szakmai szervezet részvételével, 2013. június 27-n, csütörtök 10-16 óra között, a Pest
Megyei Kormányhivatal Kossuth dísztermében.

Birinyi József a HUSZ elnöke, a törvényt előkészítő korábbi Parlamenti Hungarikum Munkacsoport
vezetőjeként, a hungarikum törvény stratégiájának alkotója, bemutatta a ”magyar érték világlépték”
alkotókat összefogó Szövetséget, a kiemelt rendezvényeket, a Magyar Értéktár, Hungarikum Piramis
építését segítő hazai és külhoni szakértői szakmai kollégiumokat, az ÉrtékKör hálózatot.
A konferencián az NJSZT, mint HUSZ alapító képviseletében Alföldi István mutatta be Neumann János
munkásságát, mint hungarikum alkotót és a Társaság szellemi örökség megőrzésében kifejtett
tevékenységét.

RoboCup bajnok a LegoRockers csapat
Az Eindhovenben megrendezett RoboCup világbajnokság Junior
kategóriájában a menekítő liga SuperTeam versenyében a
LegoRockers csapat a szlovéniai SERŠ csapattal együttműködve 1.
helyezést ért el.
A csongrádi csapat tagjai Bálint Karola, Gilicze Kristóf, és Sebők Attila,
a felkészítésben, szervezésben segítő tanáraik Giliczéné László Kókai
Mária és Gilicze Tamás. A csapat felkészítését és a versenyre történő
utazását az NJSZT is kiemelten támogatta.
Ezúton is gratulálunk a csapatnak és a felkészítő tanároknak!
A versenyről részletes beszámoló: http://njszt.hu/neumann/teruleti-szervezetek/csongradmegye/hir/robocup-bajnok-a-legorockers-csapat

Év CIO-ja pályázat 2013
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

Jelöljön Ön is!
NJSZT-díjak
Hagyományainkhoz híven az NJSZT idén is elismerésben részesíti az informatika szakmában jelentős
eredményt elért szakembereket. Kérjük kedves Olvasóinkat és Tagtársainkat, hogy javaslataikat az
idei Neumann- és kalmár-díjra, Tarján emlékéremre, Kemény János-díjra és Neumann-emlékplakettre
– legfeljebb egy oldalas indoklással – legkésőbb 2013. szeptember 20-ig küldjék el a Díjbizottság
elnökének, Péceli Gábornak címezve a titkarsag@njszt.hu címre. A díjátadásra 2013. november 28án, a 7. Digitális Esélyegyenlőség konferencián kerül sor. A díjakról részletek itt olvashatók.
http://njszt.hu/neumann/a-tarsasag-altal-adomanyozott-dijak

Őszi előzetes
HTE MediaNet 2013 konferencia
2013. október 3-4., Velence Resort & Spa
A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) szervezésében Velencén kerül
megrendezésre a HTE MediaNet 2013 konferencia. A korábbi sikeres TV-konferencia megújításaként
(a HTE médiakonferenciák sorában tehát tizenharmadik alkalommal) a hagyományok alapján ez a
kétévente tartandó rendezvény a hazai infokommunikációs szakma kimagasló médiatechnikai
eseménye, elismert tudományos-szakmai fóruma.
Résztvevői első sorban a területen tevékenykedő cégek vezető szakemberei, kutató-fejlesztő
projektvezetői, műszaki-technológiai döntéshozói.
A rendezvény fókuszában a digitális átállás helyzete, következményei, az aktuális kormányprogramok
médiatechnológiai vetületei, a hálózatsemlegesség kérdései, a körzeti/regionális digitális átállás
lehetőségei és más, a távközlés, informatika és média szinergiájából táplálkozó infokommunikáció
aktuális műszaki, piaci és szabályozási kérdései állnak.
Célja, hogy lehetőséget teremtsen a médiatechnológiai és infokommunikációs piac változásainak
megismerésére, a legújabb műszaki megoldások, hálózat-, szolgáltatás- és alkalmazásfejlesztési
elképzelések közzétételére, a tapasztalatok kicserélésére, az együttműködés elmélyítésére, a
személyes és közvetlen kapcsolatok kialakítására.
A szakmai tematika és további információk elérhetőek a csatolt felhívásban vagy a konferencia
honlapján: http://www.hte.hu/medianet2013
Előadásra való jelentkezés határideje: július 15.

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

7. Digitális Esélyegyenlőség (DE!) konferencia
2013. november 28. 10 - 17 óráig
Danubius Hotel Gellért
Az NJSZT idén hetedik alakalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát. A
konferencia a „Szép új világ(?)” címmel áttekintést ad az információs társadalom előnyeiről,
lehetőségeiről és egyúttal felhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amelyek még a Z generáció
mindentudóit is fenyegethetik.

Figyelemfelhívás!
Július és augusztus hónapokban kéthetente jelentkezünk hírlevelünkkel. Addig is minden kedves
Olvasónknak aktív kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

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

