NJSZT HÍRLEVÉL
2015. július 15.
IT Business TOP 25
Az IT Business immár hagyományosan idén is meghirdette TOP25 versenyét az év hazai informatikai
menedzserének megválasztásához. A jelöltek között van Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója
is. Minden rá leadott szavazat Társaságunk szakmai presztízsét is növeli – ha tehát Ön is egyetért
céljainkkal, küldetésünkkel, kérjük, támogassa az NJSZT-t szavazatával.
A szavazás július 31-ig tart. Szavazni a Facebook-bejelentkezést követően az itbusiness lájkolói
táborából lehetséges ide kattintva az itbusiness facebook oldalán.
Fontos, hogy a szavazat e-mailben is elküldhető az top25@itbusiness.hu címre a jelölt
megnevezésével. E-mail-ben is szavazhat az, aki már a facebook-on szavazott, így növelheti a
támogatott esélyét.
Mindenkit szavazásra buzdítunk!

Már lehet regisztrálni!!!

Fény és Árnyék - 9. DE! konferencia
2015. november 19. 10-17 óra
Danubius Hotel Gellért
Az NJSZT idén kilencedik alakalommal rendezi meg a Digitális Esélyegyenlőség konferenciát „Fény és
Árnyék” címmel.
A konferencia tervezett programja:
 Bódi Gábor: Digitális Magyarország, digitális készségek
 Bőgel György: Színe és fonákja
 Talyigás Judit: IT pro és kontra
 Székely Iván: Virtuális élet a halál után, avagy a digitális utóélet kérdései
 Ormós Zoltán: Hogyan (ne) vesszünk el a munka, az informatika és a jog Bermudaháromszögében?
 Kerékfy Pál: Együttműködés, munka, közösség
 Pintér Róbert: Internet, internet mondd meg nékem: ki vagyok én?
 Kerekasztal Talyigás Anikóval
A konferencia ingyenes, de online regisztrációhoz kötött.
A konferenciát támogatja az NHIT.
További információ és regisztráció: http://njszt.hu/de/esemeny/20150626/feny-es-arnyek-9-dekonferencia

Születésnaposokat köszöntöttünk.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság családias körben meglepetés partin köszöntötte a
85 éves Muszka Dánielt és a 80 éves Dömölki Bálintot. Az Informatika Történeti Kiállítás autentikus
helyszín volt e két kiváló ember köszöntésére, akik elismerten sokat tettek és még ma is tesznek a
hazai informatika történet feldolgozásáért, a fellelhető emlékek megőrzésért. Muszka Dánielt
Csendes Tibor a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára méltatta, felidézve a
szegedi KIBLAB létrehozásában és vezetésében szerzett elévülhetetlen érdemeit. Prószéky Gábor az
NJSZT alelnöke méltatta Dömölki Bálint munkásságát és érdemeit, ahogy karmesterként irányította a
vele együtt gondolkodó és dolgozó informatikai szakembereket. A Társaság nevében Alföldi István
köszöntötte az ünnepelteket és stílszerűen Muszka Dánielt egy katica alakú tortával, Dömölki Bálintot
egy M3-at ábrázoló tortával lepte meg.
Kívánjuk, hogy a következő kerek évfordulót is jó egészségben és az elvégzett munka örömében
ünnepelhessük meg!

Isten éltesse az Ünnepelteket!
További képek: http://njszt.hu/neumann/hir/20150715/szuletesnaposokat-koszontottunk

Közlemény
2015. július 20-án áramszünet miatt az NJSZT irodái zárva tartanak. Ezen a napon sem telefonon sem
személyesen nem leszünk elérhetőek.
Megértésüket köszönjük.

Rendezvények a közeljövőben
Lányok az informatikában
2015. július 25., 9:30- 16:30 óra között
6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.
Szegeden az Informatika Történeti Kiállítás helyszíne ad otthont a Skool alapítvány következő
rendezvényének.
A foglalkozásokra olyan 12 és 14 év közötti lányok jelentkezését várják, akik szívesen
megismerkednének játékosan a technológiával egy szombati foglalkozás keretében. A
műhelyfoglalkozások során a játékokból ismert világok és karakterek segítségével ismerhetik meg a
résztvevők a programozás alapjait, miközben elkészítik saját játékaikat Scratch-ben, amit a
foglalkozás végén bemutathatnak a többieknek.
A rendezvény az NJSZT támogatásával jön létre.
Jelentkezés és további információ:
https://docs.google.com/forms/d/1yGoRZAwuJbZg3IbuNt_lwLEljPT7LXkxLo7ZBEbLjbk/viewform

MINMAFI 2015 - Modern módszerek az informatika, matematika és fizika oktatásában
2015. augusztus 26.
Kecskeméti Főiskola GAMF Karának 4-es épülete, Neumann János épület
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
A konferencia célja az informatika, matematika és fizika oktatás területén a középiskolákban
alkalmazható korszerű módszerek és eszközök megtárgyalása. A rendezvény keretein belül
lehetőséget biztosítanak a KF GAMF Kar mérnökinformatikus alapszakán folyó gyakorlatorientált
képzés eszközhátterének és szaklaborjainak megtekintésére. A program első részében felkért
előadók szerepelnek. A délutáni szekció előadásokhoz várják azon középiskolai tanárok jelentkezését,
akik szívesen tartanak egy 20 perces előadást saját területükről és tapasztalataikról.
További információ és regisztráció: http://minmafi.gamfinfo.hu/2015

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 konferencia fővédnöke Áder János köztársasági elnök, védnöke Tarlós István főpolgármester. A
konferenciát támogatja az NHIT.
A konferenciáról bővebben: http://www.aaate2015.eu/

HTE MediaNet 2015
2015. október 8-9. Kecskemét
A kétévente tartandó rendezvény a hazai infokommunikációs szakma kimagasló médiatechnikai
eseménye, elismert tudományos-szakmai fóruma. Résztvevői elsősorban ezen szakmai cégek vezető
szakemberei, kutató-fejlesztő projektvezetői, műszaki-technológiai döntéshozói.
Az idei rendezvény különösen aktuális kérdései lesznek a technológiai fejlődés legújabb állomásai
(pl. új műsorgyártási és műsorterjesztési technológiák, digitális rádiózás), a közösségi média hatása
a mindennapokra, illetve az új technológiák által szükséges szabályozási kérdések. Hangsúlyt
fektetetnek arra, hogy a konferencia vendégei hiteles forrásból, a tématerületek prominens
szakembereitől és vezetőitől értesüljenek a projektekkel kapcsolatos izgalmas szakmai,
szakmapolitikai kérdésekről és az azokra adható válaszokról.
A másfél napra tervezett konferencián számos neves meghívott előadón kívül a konferenciafelhívásra jelentkező és a programbizottság által jóváhagyott szakembereket is várnak.
Bővebb információ: http://www.hte.hu/medianet2015
Regisztráció: http://www.hte.hu/web/medianet2015/regisztracio

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

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

