
 

 

 

NJSZT HÍRLEVÉL 

2016. június 22. 

Múzeumok Éjszakája az ITK-ban is! 
 
Újra itt a Múzeumok éjszakája, június 25-én ismét izgalmas esti programok várják a 
múzeumbarátokat. Mi Szegedre invitáljuk az érdeklődőket. Az Informatika Történeti Kiállítás és a 
Látványlabor 50%-os kedvezménnyel tekinthető meg az Agora II. emeletén. 17, 19, 21 órakor 
bemutató a számítógépes játékok fejlődéséről, kipróbálható játékokkal. 18, 20 és 22 órakor 
tárlatvezetés és játékos ITK-teszt. 
 

 
 
Bővebben: http://ajovomultja.hu/muzeumok-ejszakaja-2016/ 
 
Rejtvény 
 
A május 26-27-én, Budapesten tartott ECDL Világfórum siker volt hazánknak és Társaságunknak is. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint a világsajtó beszámolói az eseményről.  
Érdekességként egy görög cikket mutatunk. A számunkra ismeretlen karakterek persze egy kis 
fejtörést okozhatnak... Rejtvény: keressék meg a házigazda nevét a cikkben!  
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=803345  
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A marslakó lánya 
 
Egy nő, aki a maga útját járja – ez a címe Marina von Neumann Whitman A 
marslakó lánya című műve előszavának. A könyv, melyet az Európa 
Könyvkiadó jóvoltából idén már végre magyarul is olvashatunk, akkor is 
érdekes lenne, ha csak erről a saját útról szólna: egy erős asszony lépéseiről, 
aki meghatározó közgazdász lett a huszadik század második felének 
Amerikájában, akinek szavára hallgattak a szuperhatalom politikusai éppúgy, 
mint nagytőkései és intellektuális elitje. Ami viszont különösen érdekessé 
teszi számunkra ezt a történetet, hogy a nő, aki mindezt megélte és leírta: 
Neumann János lánya. 
 
Részletes recenzió: http://njszt.hu/neumann/hir/20160622/a-marslako-lanya 
 

Magyar művészek és a számítógép 
Egy kiállítás rekonstrukciója 
 
Sinclair ZX Spectrum, Atari ST, IBM AT és XT, Commodore 64 – többnyire ilyen típusú számítógépeken 
készültek az 1980-as évek második felében Magyarországon született komputerművészeti alkotások. 
A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása a médium hazai képviselőinek első, 1990-ben külföldön 
rendezett csoportos bemutatkozásának rekonstrukcióján keresztül ad átfogó képet a magyar 
számítógépes művészet rendszerváltás előtti történetéről. 
 
A kiállítás ünnepélyes megnyitója: 2016. június 23. 17 óra 
 
A kiállítást megnyitja Peternák Miklós, a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ igazgatója, a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszék vezetője. Köszöntőt mond Vámos Tibor 
professor emeritus, az MTA rendes tagja, az NJSZT tiszteletbeli elnöke és Joël Boutteville művészeti 
vezető, a Les Artistes hongrois et l’ordinateur kiállítás (Lille, 1990) szervezője. 
 
További információk: http://mng.hu/idoszaki_kiallitasok/magyar-muveszek-es-a-szamitogep-122697 
 

Egy éve hunyt el Vasvári György 
„Addig élsz, amíg emlékeznek Rád” 
 
Egy évvel ezelőtt, élete 85. évében elhunyt Vasvári György. Gyurka bácsi – mert sokan így hívtuk – az 
NJSZT alapító tagja, korábbi főtitkárhelyettese volt. A kezdetektől, évtizedeken át aktív szereplője 
volt a hazai informatikai közéletnek. Részt vett az első magyar elektronikus számítógép, az M-3 
építésében, 1957-58-ban. Az élete során több számítástechnikai intézmény (BM Számítóközpont, 
Kerinforg, KERSZI, MNB Számítóközpont, Giro Rt) vezetője volt. Pályája során többek között 
Neumann-díjat (1983), NJSZT Életműdíjat (2012) is kapott. Sokan az NJSZT informatikai biztonsági 
szakértőjeként, egyetemi oktatóként ismerték, emlékezetes előadások és publikációk fűződtek 
nevéhez. 
 
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20160616/egy-eve-hunyt-el-vasvari-gyorgy  
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Rendezvények a közeljövőben 
 
11. Moodle konferencia 
2016. június 23-24. 
Óbudai Egyetem 
1034 Budapest, Bécsi út 96. 
 
11. alkalommal rendezik meg a Moodle felhasználók hazai konferenciáját, a MoodleMoot-ot.  
A konferencia 2 napja alatt számos előadás és workshop várja az érdeklődőket. 
 
A konferencia honlapja http://moodlemoot.hu/2016 
Regisztráció: http://moodlemoot.hu/2016/jelentkezes 
E-mail: moodlekonf@gmail.com 
Facebook: http://www.facebook.com/MoodleMootKonferencia 
Twitter: http://twitter.com/moodlemoot_hu 
 

XXVI. Számítástechnika és Oktatás - SzámOkt 2016 
2016. október 6-9., Kolozsvár 
 
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Számítástechnika Szakosztálya és a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely közös 
szervezésében kerül megrendezésre a XXVI. Számítástechnika és Oktatás - SzámOkt 2016 és a XVII. 
Energetika-Elektrotechnika - ENELKO 2016, valamint a Multi-Konferencia Kolozsváron. 
 
Határidők: 
Előadás bejelentése: 2016. szeptember 1. 
Előadás anyagának beküldése: 2016. szeptember 5. 
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 10. 
 
Bővebb információ: http://szamokt.emt.ro/ 
 

13. Hacktivity 
2016. október 21-22. 
MOM Kulturális Központ 
1124, Budapest, Csörsz utca 18. 
 
Idén is lesznek előadások, mellette párhuzamosan szerveznek Hello 
Workshopokat, ismét lesz lockpicking, hardware hacking, számos érdekes program, meglepetések és 
a jól megszokott esti buli sem maradhat el! 
 
Early bird diákjeggyel az idei Hacktivityre 
Megnyílt a regisztráció az idei, immáron 13. Hacktivityre. Június 31-ig a legkedvezőbb áron lehet 
jegyet váltani a Hacktivity weboldalán.  
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Külföldi rendezvények 
 

DSN 2016 
June 28 - July 1st, 2016, Toulouse 
 
The 46th Annual  IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks 
Website: www.dsn.org 
 

23rd EuroAsiaSPI Conference 
14.09.-16.09.2016, Graz University of Technology, ITI, Austria 
 
European Systems and Software Process Improvement and Innovation 
 
http://2016.eurospi.net/ 
 

24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering (LCE) 
March 8-10, 2017 in Kamakura, Japan  
 
Important dates:  
July 10, 2016: Abstract submission due 
July 20, 2016: Notification of abstract acceptance September 1, 2016: Full paper submission due 
October 20, 2016: Notification of paper acceptance November 15, 2016: Camera-ready paper 
submission March 8-10, 2017: 
Conference dates 
 
http://cirp-lce2017.jspe.or.jp/index.html 
 

További rendezvények: http://njszt.hu/kalendarium 

 
 

 
 
További információk az IT biztonság közérthetően című könyvről a fentebbi képre kattintva 
olvashatóak! 
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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 

  
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.  

 
 
Kövessen minket a Facebookon is: https://www.facebook.com/njszt/ 
 

Üdvözlettel: NJSZT 
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