
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2014. február 19. 

Coding girls – Változtasd meg a jövőd! 
 
Van ami fiús, van ami csajos de a programozás nem ilyen!  
  
Ezt a programot a Prezinél azért találták ki, hogy bebizonyítsák: az informatika nem csak a fiúk 
terepe. A számítástechnika világában ugyanis (ahogy egyébként az élet minden más területén...) 
bármelyik nem képviselője lehet sikeres. A coding girls programban a Prezi fejlesztői tanítanak és 
mesélnek a programozásról, ami sokkal izgalmasabb, mint azt sokan elsőre gondolnák. Programozni, 
kódolni, ugyanis egyszerűen fogalmazva: fun.  
 
Olyan középiskolás lányokat várnak, akik 2015/2016-ban felsőfokú képzésre szeretnének jelentkezni, 
érdekli őket a matematika vagy az informatika és szeretnének betekintést nyerni a programozás 
világába. 
 
A jelentkezés határideje 2014. február 20. 
 
Az NJSZT örömmel hívja fel a figyelmet a kezdeményezésre és a továbbiakban is támogatjuk és 
érdeklődéssel kísérjük a programot. 
 
A program részletei: http://coding-girls.com/ 

 
 
Informatikai Navigátor 
 
Az NJSZT ’Üzleti szabályok informatikai kezelése’ szakmai közösség munkájához kapcsolódóan adunk 
hírt az Informatikai Navigátor 10. számáról, melynek célja a Bonita BPM platform bemutatása. Nyíri 
Imre, a kiadvány főszerkesztője az Informatikai Navigátor szakmai kiadványsorozatának korábbi 
számait is elérhetővé tette az NJSZT  téma iránt érdeklődő tagjai számára.  
 
Az Informatikai Navigátor 10. száma letölthető: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/uzleti-
szabalyok-informatikai-kezelese/hir/informatikai-navigator oldalról. 

 
 
V. Robotprogramozó Országos Csapatverseny Versenyfelhívás 
 
A Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium, a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium valamint a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Informatikai és Gazdasági Intézete a Soproni Széchenyi István 
Gimnáziummal együttműködve a 2013/2014-es tanévben megrendezi a kétfordulós V. 
Robotprogramozó Országos Csapatversenyt a közoktatásban tanuló 5-8. évfolyamos diákok számára. 
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A verseny célja: 
A tehetséges, informatika, programozás, reáltudományok iránt fokozottan érdeklődő diákok számára 
lehetőséget biztosítani tudásuk, kreativitásuk összemérésére. 
 
A verseny résztvevői: 
I. kategória: 5. évfolyamos tanulók  
II. kategória: 6. évfolyamos tanulók 
III. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók 
 
Nevezési díj: nincs. 
Versenyfeladat: 
A versenyen a LEGO cég által forgalmazott Mindstorms NXT vagy EV3 robotok NXT-G (ikonalapú 
grafikusnyelven) történő programozása a feladat. 
 
Nevezési határidő: 2014. február 28. 
Nevezni a jelentkezési lap hiánytalan elektronikus kitöltésével és a robotverseny@gmail.com címre 
elküldésével lehet e-mailben. 
Jelentkezési lap és a versennyel kapcsolatos további információk: ITT 

 
 
FLL robotverseny, Paderborn 
 
A First lego League  verseny minden tanévben szeptembertől januárig tart. A Legorockers csapat 
január végén Paderbornban vett részt a verseny döntőjén, ahol Ausztria, Bulgária, Csehország, 
Lengyelország, Svájc és Szlovákia csapataival versenyeztek. 
Az idei év feladatai, a természeti katasztrófákhoz (Nature´s Fury)  kapcsolódtak. A LegoRockers csapat 
a 2006-os csongrádi árvíz és a védekezés tapasztalatait megismerve, azokból kiindulva keresett olyan 
részterületeket, amelyek a robotika segítségével automatizálhatók. 
Bár a pontszámok alapján idén összetettben nem sikerült az első harmadba bekerülnie a csapatnak, 
mégis sikeresnek mondható ez a forduló is, mert a csapat mindent megtett a legjobb eredmény 
elérése érdekében, a felkészülés és a versenynap során is. 
 
A döntőn való részvételt az NJSZT is támogatta.  
 
A versenyről részletes beszámoló: http://web.bjg.hu/index.php/hiradas/sikereink/254-fll-
robotverseny-paderborn 
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Rendezvények a közeljövőben 
 
MA!!! 

ICTDAY 2014 
2014. február 19. Aquincum Hotel 
1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94. 
 
Az infokommunikációs iparág szereplői hazánk innovációs zászlóshajói. Ők azok, akik megtalálták az 
informatika válaszát a megváltozott környezet kihívásaira. A rendezvény célja fórumot nyitni a 
kínálati piac szereplőinek, hogy bemutathassák gondolataikat, példájukat, javaslataikat a hazai üzleti 
élet döntéshozói és döntés-előkészítői számára, majd megvitathassák azt egymással és a piac többi 
szereplőjével. 
 
Részvételi díj EuroCloud, IVSZ, NJSZT tagok számára: 7500.- 
 
REGISZTRÁCIÓ EuroCloud, IVSZ, NJSZT tagok számára 
 
További Információ és részletes program: http://ictday.computerworld.hu 

 
MA!!! 
VII. Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferencia 
2014. február 19-20. MTA SZTAKI, Budapest 
 
Az NJSZT GRAFGEO szakosztálya, az MTA SZTAKI, és a BMGE megrendezi a VII. Magyar Számítógépes 
Grafika és Geometria Konferenciát 
 
Előadások hangzanak el:  

 geometriai modellezés és rekonstrukció,  

 foto-realisztikus képszintézis, 

 valós idejű képszintézis,  

 globális illumináció, 

 virtuális valóság, 

 GPU szimuláció,  

 tudományos és orvosi vizualizáció 
témakörökben. 
 
További információ: https://www.iit.bme.hu/grafgeo2014 
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Informatikai Oktatási Konferencia és Akadémiai Nap 2014 
2014. február 22. 9-17 óráig, Hotel Mercure Budapest Buda 
1013 Budapest, Krisztina körút 41-43. 
 
Az elmúlt két évben a szakképzés és a felsőoktatás is meghatározó átalakulási folyamaton ment 
keresztül, és a változások egy része még ma sem fejeződött be. A módosult jogszabályi és szervezeti 
környezet egy korszerűbb és több lehetőséget rejtő hátteret teremtett, ugyanakkor a bizonytalanság 
és az információhiány folyamatosan érzékelhető az intézmények mindennapjaiban. A jelenlegi 
helyzet komoly kihívások elé állítják a képzőintézményeket. 
A HTTP Alapítvány a Pannon Egyetemmel és a Jedlik Középiskolával közösen szeretettel hívja és várja 
az informatikai szakképzéssel foglalkozó középiskolák és felnőttképzési intézmények, valamint a 
műszaki felsőoktatási intézmények vezetőit és szakembereit Informatikai Oktatási Konferencia 2014 
elnevezésű rendezvényére, ahol a legilletékesebbektől, első kézből kaphatnak információt. A 
konferencia keretein belül kerül sor a Cisco Hálózati Akadémia hazai közösségének szakmai napjára 
is. 
A vendéglátást és ebédmeghívást is tartalmazó részvétel ingyenes. a szervezők kérik, hogy 
jelentkezési szándékát 2014. február 16. vasárnap éjfélig a regisztrációs oldalon jelezze számukra!  
 
Regisztráció: http://www.netacad.hu/iok2014 
Kapcsolattartás: info@http-alapitvany.hu  

 
 

 
MOBIL AUT 2014 
2014. február 26. 13.30 
BME Q épület Simonyi Károly terem Q-I (Budapest 1117, Magyar tudósok krt. 2.) 
 
A rendezvény – a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszéken folyó 
alkalmazásfejlesztési és kutatási projektek fényében – összefoglalja a legfrissebb mobilos trendeket 
és fejlesztői újdonságokat. A vezető mobilplatformok (Android, iOS, Windows Phone) mellett 
bemutatjuk a különféle crossplatform és webes megoldásokat is. 
 
További információ és részletes program: 
https://www.aut.bme.hu/Pages/Events/mobilaut2014 
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VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferencia (TTK 2014). 
2014. június 26-29., Szilágysomlyó (Románia) 
 
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2014. június 26--29. 
között Szilágysomlyón szervezi meg a VII. Tudomány- és Technikatörténeti Konferenciát (TTK 2014). 
 
A konferencia célja, hogy 
 évenkénti rendszerességgel fórumot teremtsen a tudományokkal (matematika, műszaki- és 

természettudományok) és technikatörténettel foglalkozó Kárpát-medencei kutatók számára; 
 tudományos és technikai örökségünk bemutatását az Európai Kultúrutak mozgalmának 

törekvéseihez illessze. 
 
Témák: 
 a matematika és a természettudományok története 
 bányászattörténet 
 ipartörténet 
 a technika és technológiák története (ide tartozik például az építészeti technológiák története is) 
 
Határidők:  
 Jelentkezési határidő: 2014. május 26. 
 Előadás/poszter bejelentése: 2014. május 26. 
 A bejelentett előadás/poszter anyagának beküldése: 2014. május 26. 
 
Bővebb információ: http://ttk.emt.ro/meghirdetes.php 

 
 
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 Számítógép-
tudományi 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 

 
 
 
 
Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával Társaságunkat! 
 

 
 
 
  

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe 
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NJSZT tagdíj 
 
Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy a 2014.évi tagdíjakat mielőbb fizessék be, hogy a Mi Újság és IT 
Business elektronikus változatát továbbra is mindenkinek 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.  

 

Üdvözlettel: NJSZT 
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