NJSZT HÍRLEVÉL

2019. február 6.
5000 NJSZT-s a 15 éves Facebookon

Ezen a héten 15 éve, 2004. február 4-én nyitotta meg szolgáltatásait a legnépszerűbb közösségi oldal,
a Facebook. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság is évek óta jelen van az oldalon, épp
ezekben a pillanatokban érte el az 5000 „lájkolót.”
Csatlakozzon Ön is oldalunkhoz, naprakész információkkal és érdekességekkel szolgálunk az NJSZT-ről
és az IT-világról:
https://www.facebook.com/njszt/
A közösségi média megváltoztatja az életünket. Ezt tudva kezdtünk az ECDL social media modul
fejlesztéséhez – hamarosan megtalálja kínálatunkban!
Addig se felejtse el, hogy a közösségi média rengeteg lehetőséget tartogat – és persze veszélyeket is,
melyekről ingyenes IT biztonsági tankönyvünkben is írunk:
https://njszt.hu/de/it-biztonsag-kozerthetoen

Az első magyar számítógépről a Kossuth Rádióban
Január 21-én volt 60 éve, hogy az első magyar számítógép, az M-3 bemutatásáról beszámolt az Esti
Hírlap. Az évforduló kapcsán írt megemlékezésünkre számos sajtótermék felfigyelt az Indextől a
Magyar Hírlapig. Legutóbb pedig február elsején, a Kossuth Rádió Trendidők című műsorában
nyilatkozott Képes Gábor, az NJSZT főmunkatársa az évfordulóról.
Az eredeti cikk:
http://ajovomultja.hu/news/60-eves-az-elso-magyar-szamitogep
A nyilatkozat:
https://www.youtube.com/watch?v=7KTEz5OXIOw

Tudomány és művészet a Farsang idején

Február a Farsang hónapja, de nem mindenkinek van kedve jelmezbálba menni. Másként is lehet
ünnepelni, álorcát felkapva: a művész tudósnak, a tudós művésznek öltözhet.
Mestere ennek a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Közoktatási Szakosztályának
webfolyóirata, az edutainment (szórakoztatva tanítás) jegyében szerkesztett Ponticulus Hungaricus.

A Visontay György szerkesztésében megjelenő, szemet gyönyörködtető szemléző lap cikkeiben
tudomány és művészet kéz a kézben jár – s olykor fel is cserélődnek a szerepek.
Bertrand mester, Csebisev és Erdős Pál a matematika „rímalakjaiként” jelennek meg, Gárdonyi Géza
a magyar gyíkról értekezik szépírói eszközökkel. Gotthold Ephraim Lessing, a felvilágosodás korának
német drámaírója és kritikusa pedig elbűvölő egyszerűséggel mutatja be az élő- és élettelen
természet három országát – költeményben. Ha valaki mégis komolyabb tanulmányra vágyik, annak
pedig Zelovich Kornél a hazai technikai felsőoktatás fejlődéséről szóló előadása kínálja magát.
Bővebben:
ponticulus.hu

Offline is legyen Online
Nélkülözhetetlen tudás – könyv alakban
„Kinyomtatni az internetet” – a szépirodalmi vénával is megáldott, kiváló
médiakutató, Szűts Zoltán nem először vállalkozik erre. Persze ne egy –
stílszerűen papírmalommal hadakozó – Don Quijotét képzeljünk el, hanem
egy olyan, a hypertextualitás és az újmédia rejtelmeiben évtizedek (!) óta
jártas tudós kutatásait, aki elsőrangú, a nemzetközi normáknak megfelelő,
hagyományos szakkönyvben mutatja be a „világháló világát” – ezúttal,
Online című legfrissebb kötetében az internetes kommunikáció és média
történetét, elméletét és jelenségeit.
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) maximálisan
támogatja ebben: úgy látjuk, az ilyen átfogó, alaposan adatolt, gazdag
szakirodalmat használó munkák nagyon is szükségesek az információs
társadalomban való tudatos léthez, a digitális írástudáshoz.
Könyvbemutatók
Az Online bemutatója a BME-n
2019. február 7. 17 óra
Helyszín: BME Q. ép., A. szárny, 1. em., „nyitott tárgyaló”. Budapest 1117, Magyar tudósok krt. 2.
Visszajelzéseket kifejezetten kérve az mpt@eik.bme.hu e-mail címre, vagy a +3-61-463-2655
telefonszámon.
A MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport és a Tanárképző központ szervezésében
Csepeli György, az ELTE TÁTK professor emeritusa, és Benedek András, a BME GTK professzora
mutatja be a monográfiát.
Az egybegyűlteket köszönti és a beszélgetést moderálja Molnár György, a BME MPT tanszékvezetője,
a TK főigazgatója.
Az Online bemutatója az OSZK-ban
2018. február 20. 17 óra.
Helyszín: OSZK Könyvtártudományi Szakkönyvtár
1016 Budapest, Szent György tér 4-6. (Budavári Palota F épület, 7. emelet)
A bemutatóra a belépés a könyvárba ingyenes.
Interaktív online kérdezőfal a bemutató alatt: www.slido.com, kód: #R768
Az eseményt megnyitja és az egybegyűlteket köszönti: Fazokas Eszter osztályvezető.
A kötetet bemutatják:
Tószegi Zsuzsanna c. egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Z. Karvalics László egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

A kötet nyomtatott és elektronikus könyvként is beszerezhető a Wolters Kluwer kiadónál:
https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/mediajog/online.p1025/YOV1740.v8293
Bővebben: http://njszt.hu/de/hir/20190205/offline-is-legyen-online

Lehet, hogy elkerülte a figyelmét ez a kedvezmény? Kódolj(on) kedvezményesen!
Múlt ősszel közöltük a hírt, hogy az NJSZT tagjai a NEUMANN kuponkód
beírásával kedvezményesen vásárolhatják meg a Kódolj című,
fiataloknak ajánlott, kedvcsináló programozókönyvet. A kedvezménnyel
sok tagunk élt is a karácsony előtti időszakban.
Jó hírünk van: a kedvezmény még most is él! Sőt! mivel a kötet most
eleve akciósan szerepel a SCOLAR honlapján, a NEUMANN kuponnal
csökkentve az árát ebben a hónapban 2.974 forintért, vagyis bő 40%
kedvezménnyel érhető el az eredetileg 4.999 Ft-os könyv!
Éljen a lehetőséggel!
Eredeti felhívásunk, leírással a könyvről:
https://njszt.hu/de/hir/20181030/kodolj-kedvezmenyesen
A Scolar honlapja:
https://www.scolar.hu/

Koszorúzás
Neumann János halálának 62. évfordulója alkalmából a hagyományoknak
megfelelően Társaságunk a Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium
tanáraival és diákjaival közösen 2019. február 11-én 15 órakor megkoszorúzza
Neumann János emléktábláját a Bajcsy-Zsilinszky út, Báthori utca sarkán. Várunk
minden érdeklődőt.

Rendezvények a közeljövőben
Az NJSZT50 kiállítás Egerben
2019. február 8. 14 óra
Varázstorony, Eszterházy Károly Egyetem „A” Épület, Eszterházy tér 1.
Szeged, Budapest és Kiskőrös után Egerbe vándorol a Neumann Társaság első fél évszázadát
bemutató kiállításunk. A tárlat a küldetésünkben leírt hármas egység – Megőrizni a múlt értékeit,
alkalmazkodni a jelenhez, befolyásolni a jövőt – mentén mutatja be tevékenységeinket. Egyedi
ritkaságú dokumentumok és tárgyak tanúskodnak az NJSZT társadalomra gyakorolt hatásáról.
Emlékezzünk együtt sikereinkre!
A kiállítást megnyitja: Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója
A megjelenteket köszönti: Habis László, Eger megyei jogú város polgármestere, Liptai Kálmán, az
Eszterházy Károly Egyetem rektora és Fülöp Gábor, a Heves megyei Iparkamara titkára, az NJSZT
Heves megyei szervezet korábbi vezetője.
Házigazda: Jánvári Tamás és Nemcsik János, a területi szervezet vezetői.
A megnyitó után a tárlat rendezője, Képes Gábor tart tárlatvezetést, melyet a területi szervezet régi
tagjainak történetei egészítenek ki.
Várunk minden kedves érdeklődőt. A tárlat ingyenesen látogatható, várhatóan április végéig!

RobonAUT 2019
2019. február 9., 10.00 – 13.00 óra között
BME Q épület aula
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

10. jubileumi verseny, melyen önállóan működő robotautók versenyeznek egymással. Az autóknak
emberi beavatkozás nélkül kell végighaladniuk egy gyorsasági és egy akadálypályán, útjuk során a
legtöbb részfeladatot teljesítve.
A RobonAUT a BME VIK mesterképzésében résztvevő villamosmérnök és mechatronikus hallgatók
számára kiírt robotépítő verseny. A rendezvényről további információk olvashatók, és online
közvetítés is elérhető lesz az alábbi címeken:
www.robonaut.hu
www.facebook.com/robonautbme

Legyél Te is Informatikus – Informatikai Oktatási Konferencia 2019
2019. február 16. 9:30 – 17:00 óra
Magyar Telekom Székház, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Immár hetedik alkalommal rendezi meg a HTTP Alapítvány, együttműködésben a Pannon Egyetem
Műszaki Informatikai Karral az informatikai oktatással foglalkozó konferenciáját az IT képzésben
dolgozó oktatók és vezetők, valamint kormányzati szervek, szakmai szervezetek és cégek képviselői
számára.
A rendezvény egyúttal a Cisco Hálózati Akadémia közösségének éves szakmai napja is.
Társrendezvényként kap helyet a Skills Junior döntője, így a résztvevők bepillantást kaphatnak a
konferencia helyszínén zajló versenybe is.
Részletes program és regisztráció: https://iok.legyelteisinformatikus.hu/

Projektmenedzsment Szakmai Teadélután 2019. február
2019. február 20. 17 óra
KPMG Székház
1134 Budapest, Váci út 31.
Előadás címe: Innováció menedzsment a gyakorlatban - bemutatkozik az OTP LAB
Előadó: Fischer András, főosztályvezető, Retail Innováció Főosztály (OTP LAB)
Az elmúlt években világszerte számos nagyvállalat hozott létre innovációs labort, azonban a felszín
alatt igencsak eltérő motivációk, stratégia és kivitelezés húzódik az egyes cégeknél. Az előadásból
kiderül majd, hogy mivel foglalkozik az OTP LAB, hogyan segíti elő a belső, illetve a külső innovációk
megvalósulását, és hogy milyen eszközöket és módszereket alkalmaznak a LAB munkatársai a
kísérleti projektek és proof of conceptek kivitelezésekor. A LAB főbb tevékenységein keresztül
bemutatásra kerülnek a nagyvállalati innováció menedzsment kihívásai és sikerei; szó lesz többek
között a belső ötletek felkarolásáról, a startup együttműködésekről és az innovációs bankfiók
megvalósításáról.
A rendezvény a PMSZ és PMI Magyar Tagozat tagjainak ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Bővebb információ: https://www.pmsz.hu/rendezvenyek/pmsz-sajatesemenyei/projektmenedzsment-szakmai-teadelutan-2019-februar-445

VI. WSPS
2019. február 22-24.
Szeged
A Doktoranduszok Országos Szövetségének Matematikai és Informatikai Tudományok Osztálya (DOSZ
MITO) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a Winter School of PhD Students in
Informatics and Mathematics (WSPS) nevű téli iskoláját évente más-más egyetemen tartja. A
következő ilyen rendezvény 2019. február 22-24. között Szegeden kerül megrendezésre, melynek a
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézete ad otthont.
A téli iskolán a résztvevőknek lehetőségük van matematikai vagy informatikai témájú kutatásuk
eredményét poszter szekcióban, valamint egy ISBN számmal rendelkező absztraktkötetben
bemutatni.
Az NJSZT a poszterverseny szakmai zsűri által kiválasztott nyertesei között összesen 100.000 Ft díjat
oszt ki.
Minden további információ elérhető a rendezvény weboldalán: www.doszmito.hu/wsps-vi

Külföldi rendezvények
FedCSIS 2019
1-4 September, 2019
Leipzig, Germany
The 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems cordially invites you
to consider contributing an Event (conference, symposium, workshop, consortium meeting, project
dissemination meeting, special session, etc.). The FedCSIS multi-conference consists of a significant
number of recurring Events.

The Events can run over any span of time within the conference dates; from half-day to three days.
Invitation is extended also to existing events that would like to join the vibrant FedCSIS ecosystem.
www.fedcsis.org

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

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

