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Ez a köz nekünk nem közömbös! – felavattuk Jánosi Marcell utcanév-tábláját
Mind e közben: a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) november 30-án
utcanév-táblaavatót tartott egy eddig névtelen óbudai utcácskában, amely mostantól egy olyan
mérnökzseni nevét viseli, aki a harmadik kerületben élt és alkotott: Jánosi Marcellét.
A megjelenteket – köztük Jánosi Marcell özvegyét, továbbá az Óbuda-Békásmegyer önkormányzata
és Bús Balázs polgármester képviseletében megjelent Theisz Bálint kabinetvezetőt és Wéber Tamás
osztályvezetőt, valamint a Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG) meghatóan sok egykori dolgozóját –
Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója köszöntötte.
A táblaavatóra azért november 30-án került sor, mert a feltaláló leghíresebb, a világ informatikai
fejlődését is befolyásoló találmányát, az MCD-1 mikrofloppyt, azaz „kazettás forgóhajlékony lemezes
tároló rendszert” épp 43 éve, 1974. november 30-án jelentették be az Országos Találmányi
Hivatalban. A szabadalmi leírást pedig idén 40 éve, 1977-ben tették közzé.
Az ünnepség végén Alföldi István igazgató és Vincze István mérnök közösen helyezték el a Jánosi
Marcell köz tábla első példányát a most már a feltaláló nevét viselő utca kerítésére.

Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20171130/ez-a-koz-nekunk-nem-kozombos-%E2%80%93felavattuk-janosi-marcell-utcanev-tablajat

Nézze meg a 11. Digitális Esélyegyenlőség konferenciánk videóit!
Az NJSZT idén immár a tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Digitális
Esélyegyenlőség konferenciát, „MI mit tud?” címmel.
Hagyományainkhoz híven a konferenciát online is követhették.
Az előadások videóit természetesen idén is elérhetővé tesszük: http://njszt.hu/de/hir/20171205/a11-digitalis-eselyegyenloseg-konferenciank-videoi

IEEE HS Student Paper Contest
Az IEEE HS minden évben pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatói számára "Student
Paper Contest" címmel.

A pályázaton a felhívásban megjelölt időszakban készült, az IEEE szakterületi spektrumába tartozó
magyar vagy angol nyelvű szakmai cikkek és dolgozatok vehetnek részt, amelyeknek szerzői magyar
felsőoktatási intézmények jogviszonnyal rendelkező hallgatói. Közös szerzőség esetén több hallgató is
pályázhat ugyanazzal a művel, legfeljebb három főig. A pályázatnak nem feltétele az IEEE tagság.
A pályázat nem zárja ki a máshol publikált, akár már máshol díjazott műveket sem. A témavezetővel
vagy más közismert, hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező társszerzővel közös cikk csak akkor
fogadható el, ha a pályázó hallgató(k) neve a szerzői listában előbb szerepel, mint a közismert
társszerző neve.
Kategóriák:
 tudományos folyóirat cikkek
 tudományos konferencia cikkek
 TDK dolgozatok
 projektmunkák
Benyújtási határidő: 2017. december 15.
Bővebben: http://njszt.hu/neumann/hir/20171204/ieee-hs-student-paper-contest

Utazás térben és időben: Gyarmati Péter kalauzolásával
Gyarmati Péter villamosmérnök és matematikus, de mindenekelőtt
gondolkodó, reneszánsz ember: írástudó.
A Stanford Egyetem kutatóprofesszoraként, a magyar informatika jelentős
személyiségeként évtizedek óta a tehetséggondozás és ismeretterjesztés
elkötelezettje. Nevét olvasóink is ismerhetik, hisz a Neumann János
Számítógép-tudományi Társaságban is tevékenykedett, az általa konstruált
hordozható adatgyűjtő készülékek prototípusait pedig az NJSZT Informatika
Történeti Kiállítása őrzi és mutatja be, mint a kézi számítógépek hazai
úttörőit.
A sokoldalú informatikai gondolkodó négy könyvét ajánljuk figyelmükbe!
Könyvismertetők:
http://njszt.hu/neumann/hir/20171203/utazas-terben-es-idoben-gyarmati-peter-kalauzolasaval

Rendezvények a közeljövőben
Vidékfejlesztés a XXI. században - a Garai Géza Szabadegyetem 30. előadása
2017. december 6. 18 óra
Székesfehérvár, Budai út 45. K épület fsz. 28.
Az Európai Unió vidékfejlesztési politikája ma már a Közös Agrárpolitika szerves része, második
pillére. Az első pillért, a mezőgazdasági termelők támogatását egészíti ki, lehetőséget nyújt a vidéki
területen élőknek a boldogulásra. A XXI. században új kihívásokkal néz szembe az emberiség, ezáltal a
vidékfejlesztési céloknak és eszközöknek is igazodniuk kell e változásokhoz. Jó minőségű és elegendő
élelmiszer előállítás, környezetvédelmi kihívások, tudásátadás, innováció. Dr. Udvardy Péter
egyetemi docens előadásában bemutatja a vidékfejlesztés kialakulását, rávilágít a közeljövőben

sokakat érintő fontos problémákra és próbál megoldásokat bemutatni a vidékfejlesztés, mint eszköz
segítségével.
Bővebben: http://www.amk.uni-obuda.hu/index.php/hu/karunk/hirek/689-garai-geza-szabade

Külföldi rendezvények
IJCAI-ECAI-18
July 13th to July 19th, 2018
Stockholm, Sweden
The Program Committee of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAIECAI-18), joint with the the 23rd European Conference on Artificial Intelligence, invites the
submission of technical papers for the main technical track of the conference.
IJCAI-ECAI-18 welcomes submissions across all areas of AI. The conference scope includes all
subareas of AI, including (but not limited to) traditional topics such as machine learning, search,
planning, knowledge representation, reasoning, constraint satisfaction, natural language processing,
robotics and perception, and multiagent systems.
Abstract submission deadline: January 25, 2018. Paper submission: January 31, 2018
Submission Site: http://ijcai2018.confmaster.net
More information: http://www.ijcai-18.org/

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

További információ és az IT biztonság közérthetően című könyv ingyenes letöltésére szolgáló link
elérhető a fenti képre kattintva!

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.

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

Üdvözlettel: NJSZT

