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Versenyzőből szponzor!
Egy sikertörténet a Neumann-versenyen – Kovács Győző szellemében
Badics Alex 2007-ben és 2009-ben még versenyzőként indult a Neumann-versenyen. Második
alkalommal a játék kategóriában első helyezett lett Stickman Warfare című programja. Alex később is
figyelemmel kísérte a versenyt, kísérőtanárként minden évben eljött Szekszárdra. Közben saját
karrierjét is egyengeti: immár négy éve sikeres szoftverfejlesztő és biztonsági szakértő.
A fiatal informatikus örömteli meglepetést szerzett a verseny szervezőinek, a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaságnak és a szekszárdi I. Béla Gimnáziumnak: idén szponzornak
jelentkezett. S valóban, 2015-ben már a zsűri tagjaként és a verseny egyik szponzoraként vett részt a
döntőn. Nagylelkűségének köszönhetően számos értékes ajándékkal – többek között okosórákkal –
gazdagodhattak a verseny győztesei. Reméljük, pár év – és ők is követik Alex példáját! A szervezők
úgy érezték, az alapító, Kovács Győző küldetését igazolja ez a történet is: a kreatív diákból a szakmája
iránt elkötelezett informatikussá lett Alex igazán az ő szellemében cselekedett…
A Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyből idén a tizenegyediket tartották
meg a szervezők. A magyarországi és határon túli diáktehetségeket egyaránt megszólító versenyben
több kategóriában bizonyíthatták a 20. évüket még be nem töltött fiatalok rátermettségüket: azt,
hogy az informatika lehetőségeit jól ismerő fejlesztők – és azt, hogy terméküket „eladni”, bemutatni
képes, felkészült előadók. Immár hagyomány, hogy magyar versenyzők mellett szerb anyanyelvű
diákok is érkeztek Szekszárdra, ők is nagy sikerrel mutatták be programjaikat.
Az 1980-as évek óta folyamatosan megrendezett Garay Verseny örökébe lépett megmérettetést a
kezdetektől az alapító, Kovács Győző elnökletével rendezték. Kovács Győző halála után, 2013-tól dr.
Zsakó László, az NJSZT tehetséggondozásért felelős alelnöke, az ELTE IK Média- és Oktatásinformatika
Tanszék tanszékvezető egyetemi docense lett a zsűri elnöke. A verseny viszont elnevezésében is
Szekszárd díszpolgára, az NJSZT egykori főtitkára, Kovács Győző szellemében folytatódik.
A március 19-21. között tartott döntő végeredménye itt látható:
http://www.ibela.hu/neumann/files/Vegeredmeny_2015.pdf
További információk: http://www.ibela.hu/neumann/

Inzelt Pétert a Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki
Büszkén tudatjuk, hogy Dr. Inzelt Péter Széchenyi-díjas mérnök, közgazdász, a Magyar Tudományos
Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, az
NJSZT Felügyelő Bizottság elnöke, a kutatóintézet igazgatójaként két évtizeden át lelkiismeretesen
végzett vezetői és kutatásszervezői munkája, valamint jelentős hazai és nemzetközi kutatási
projektek összehangolását szolgáló tevékenysége elismeréseként – nemzeti ünnepünk, március 15.
alkalmából – Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott.
A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk!

Diákok digitális írástudás oktatásának támogatása
Példaértékű, támogatandó kezdeményezést indított az NJSZT Vas megyei szervezet. A helyi ECDL
vizsgaközponttal karöltve 10 általános iskolai, vagy középiskolai diák digitális írástudás képzését
valósítják meg ECDL START bizonyítvány megszerzésért.

Hírmagazin
Megjelent a hírmagazin márciusi száma a legújabb és legérdekesebb hazai és nemzetközi szakmai
hírekkel. A Hírmagazinban többek között olvashatnak a legújabb hardver újdonságokról, a hanggal és
fénnyel kontrolált információról, a vizuális Turing-tesztről, az emberi agy és a big data kihívásairól, a
nyomtatható robotról, a mobilvilág és az üzleti élet hazai és nemzetközi aktualitásairól, valamint az
informatika hazai vonatkozású sikereiről.
http://njszt.hu/neumann/njszt-hirmagazin-2015-marcius

Rendezvények a közeljövőben
NETWORKSHOP 2015
2015. március 31 - április 2. Tutoriálok: 2015. március 30.
Sárospataki Eszterházy Károly Főiskola, Comenius Kar
3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
2015. március 31 - április 2. között kerül megrendezésre az NIIF Program
keretében a NETWORKSHOP 2015 konferencia, melynek színhelye a Sárospataki
Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara lesz.
Az évek során ez a rendezvény a hazai számítógép-hálózati, informatikai élet
(Internet) legrangosabb eseményévé nőtte ki magát. Itt találkozhatnak e
rohamosan fejlődő terület technológiájának, alkalmazásainak kutatói, fejlesztői, a gyártók, a
szolgáltatók és a felhasználók.
A konferencia további, immár hagyományos eseménye az éves HUNGARNET Díjak átadása.
Bővebb információ: http://njszt.hu/neumann/hir/20150121/networkshop-2015

Krónikus Betegség Menedzsment
Klinikai igény - Technikai lehetőség - Gazdasági megvalósíthatóság
2015. április 10. 13.30-16:30, Uzsoki Kórház Tanácsterem
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztálya, A Magyar Egészséggazdaságtani Társaság és az Uzsoki utcai Kórház közös tudományos ülése.
Részletes program: http://njszt.hu/neumann/szakmai-kozossegek/orvosbiologiaiszakosztaly/esemeny/kronikus-betegseg-menedzsment
A rendezvény egy irányú web közvetítésként lesz követhető a http://njszt.hu/neumann/szakmaikozossegek/orvosbiologiai-szakosztaly/ko...linken.
A vitában a távolból részt venni két módon lehet: Bármely mikrofonnal, kamerával rendelkező
számítógépről az automatikusan letöltődő vidyo desktop alkalmazás révén az alábbi linkkel elérhető

vidyoroom hívásával
http://webconf.niif.hu/flex.html?roomdirect.html&key=0CYexHMLLBxDVTKy3u4... vagy telefonon a
következő budapesti telefonszám tárcsázásával: +36 1 666 1111 (HBONE VoIP, mobil vagy vezetékes
telefonról), majd a menüben a 003655118316 behívószám megadásával.
Technikai korlátok miatt kérjük, mind személyes, mind internetes részvételi szándékát előzetesen
jelezze az alábbi online regisztrációs oldalon:
http://njszt.hu/jelentkezesi-lap-kronikus-betegseg-menedzsment-klinikai-...

ICA CON 2015
2015. május 20-22.
Budapesti Műszaki Egyetem
Az IBM idén először hozza el Amerikából az IBM Cloud Konferenciáját, amely részben a cloud
technológiához kapcsolódó kutatásokat, részben pedig a cloud oktatási alkalmazásait mutatja be. A
konferencia rangos előadókat tervez meghívni és lehetőséget akar teremteni a kutatási kapcsolatok
fejlesztésére is.
CALL FOR PAPERS/POSTERS and REGISTRATION
The IBM Cloud Academy, IBM Centers for Advanced Studies and Budapest University of Technology
and Economics (BME) invite you to the 3rd International IBM Cloud Academy Conference
ICA CON 2015
May 20-22, 2015 (Wednesday through Friday) at Budapest University of Technology and Economics
(BME) Budapest, Hungary
Conference website:
http://www.ibm.com/solutions/education/cloudacademy/us/en/cloud_academy_conference_2015.
html or http://icacon2015.inf.mit.bme.hu/
További információ: http://njszt.hu/neumann/esemeny/20150218/ica-con-2015-3rd-internationalibm-cloud-academy-conference

European Wireless 2015
2015. május 20-22.
Budapesti Műszaki Egyetem
A 21. Európai Wireless Konferenciát rendezik Budapesten a BME szervezésében „5G és azon túl”
címmel.
Bővebb információ: http://ew2015.european-wireless.org/

The 16th International Conference on Computer as a Tool (EUROCON 2015)
8th - 11th September, 2015.
Salamanca, Spain
The IEEE Region 8 EuroCon 2015 Conference is a premier forum for the exchange of ideas, open and
direct discussion on the development of the Circuits and Systems, Multimedia, Information and
Communication Technology and Energy and Power Systems.

It has achieved a considerable success during the past 15 editions covering majority of the fields in
the area of electrical engineering.
EUROCON 2015 is organized by the IEEE Spanish Section and IEEE Region 8.
For more information, please, send an email to: eurocon@usal.es and check the following webpage:
http://eurocon2015.usal.es/Special%20Sessions

13th AAATE Conference
2015. szeptember 9-12. Budapest

Az NJSZT, a HCI&DfA - Ergonómiai Tervezés Mindenkinek Szakmai közössége és a Pannon Egyetem
közös szervezésében kerül megrendezésre 2015. szeptember 9-12. között Budapesten a 13th
Conference of the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE)
konferencia.
A konferenciáról bővebben: http://www.aaate2015.eu/
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Hazánkban már mintegy félmillió ember kelt át a digitális szakadékon az egész világon
elfogadott ECDL vizsga megszerzésével.
A világon is kiemelkedőnek számító Informatika Történeti Kiállítást az NJSZT igen jelentős
anyagi és szellemi erőforrások mozgósításával hozta létre. „A jövő múltja” vár mindenkit az
egykori fejlesztőktől a mai dédunokákig a világ minden tájáról.
Kiemelten támogatjuk a fogyatékkal élők életminőségének javítását és a munka világába való
bekapcsolódásukat.
Tehetséggondozási rendszerünk segítségével tehetségek százai részesülnek speciális
felkészítőkben és vehetnek részt hazai és világversenyeken.
Társaságunk égisze alatt 23 különféle szakmai és 13 területi közösségben nyílik lehetőség az
informatika legkülönfélébb területeinek művelésére.





Az évenkénti DE! Digitális Esélyegyenlőség konferencián áttekintjük az információs
társadalom időszerű kérdéseit.
Hírlevélben, e lapunkban, és Hírmagazinban közzé tesszük a szakma legfrissebb eseményeit,
híreit.
Tagsági kártyánkkal több mint ezer munkahelyen kaphatók különféle kedvezmények.
(www.edc.hu)

Köszönjük támogatásukat!
NJSZT

IT biztonság közérthetően

Ingyenesen letölthető, a számítógép biztonságos használatáról szóló elektronikus könyvet jelentetett
meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT). A térítésmentes szolgáltatással az
NJSZT célja, hogy közérthető nyelven nyújtson nélkülözhetetlen ismereteket a számítógép-használók
informatikai eszközeinek, személyes adatainak megfelelő védelméhez.
(letöltés:
http://njszt.hu/ecdl/it-biztonsag-tankonyv)
A könyv különösen időszerű, mivel az informatikai eszközök robbanásszerű terjedése egyre
komolyabb kockázatot is jelent a felhasználók számára. A kockázatok tudatosítása és a megelőzés
lehetőségeinek megismerése egyre fontosabb és nélkülözhetetlenebb.
A könyv egyúttal az IT biztonság nevű új ECDL modul tankönyveként is jól használható.

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

A képre kattintva belelapozhat a könyvbe

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

