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FÓKUSZBAN
Online Ősz
Régen az időjárásjelzést néztük reggelente – szinte
varázsütésre ősziesre fordult az idő, várható-e eső?
-, manapság a járvánnyal kapcsolatos intézkedések
információit is megnézzük.
A tanév elindult – és indul a szakmai munka
is!
Készülünk az NJSZT közgyűlésre, melyet a
szabályoknak megfelelően, hagyományos módon
tartunk meg szeptemberben. Itt érdemes lenne
egy olyan alapszabály-módosításról döntenünk,
amely a jövőben lehetővé teszi az online
szavazást.
Nem múlthat el év nagy Neumann-konferencia
nélkül sem, amelyet már online felületen tartunk
meg, várhatóan november 4-én.
Itt kerülnek majd – virtuálisan – kiosztásra a
Neumann Társaság magas presztízsű,
patinás díjai is, amelyek értékéből cseppet sem
von le, hogy egy online felületen jelentjük be az
átadásukat. Mi, informatikusok, járjunk élen a
digitális technikák használatában.
A jelöléseket szeptember végéig várjuk a
honlapunkon. Az adományozott díjakról itt
olvashattok:
https://njszt.hu/hu/dijak

Jelölni díjainkra az alábbi űrlappal lehet:
https://njszt.hu/hu/form/njszt-dijak-jelolesek
Az IVSZ-szel és Infotérrel közös Kovács Attila-díj
jelölőlapja:
https://njszt.hu/hu/form/kovacs-attila-dij-2020
Szakosztályainktól már számos visszajelzést
kaptunk: sok új és régi kezdeményezés folytatódik
idén, konferenciák, versenyek, melyek javarészt
online kerülnek megrendezésre.
Célunk – a digitális világ GPS-ének lenni –
aktuálisabb, mint valaha. Ehhez várjuk az új, fiatal
tagok csatlakozását is! Online talán nem is
olyan nehéz megnyerni őket…

HÍREINK
Világútlevél informatikusoknak
„Ha megjelenik a világon egy új

szoftvertechnológia, a következő félévben már
része a tananyagnak. A képzés igazi nehézsúlyú,
de megéri.” – alelnökünkkel., Charaf Hassannal,

a BME VIK dékánjával olvasható alaposan áttekintő
interjú a Computerworldben!
Hogyan tovább, informatikusképzés?
https://computerworld.hu/karrier/vilagutlevelinformatikusoknak-283493.html

Kvantumugrás!
Tegyünk egy cool túrát az informatikai
kultúrába! Hétről-hétre a számítástudomány,
informatika legfrissebb témáit tekintjük át
közérthető módon. Nem titkoljuk, a Kömlődi
Ferenc szerkesztésében megjelenő új bloggal a
fiatalok megszólítása a célunk!
https://kvantumugras.blog.hu/
Hogyan érhetnénk el több olvasót, követőt? Milyen
témákat kellene középpontba állítani? Várjuk a
véleményeket a tagoknak szóló Facebookcsoportban!
https://www.facebook.com/groups/2890447724704
81

ECDL
ECDL iskolakezdési akció!
Akár tantermi oktatás, akár otthonról, a digitális
kompetenciák létfontosságúak. Az idei tanévben
sok mindent lehet újrakezdeni, többek között az
ECDL vizsgákat is. Ehhez kíván segítséget
nyújtani a Neumann Társaság az idén is
meghirdetésre kerülő iskolakezdési
akciójával.
https://njszt.hu/hu/news/2020-09-02/ecdliskolakezdesi-akcio

Platón és Arisztotelész még séta közben oktatták tanítványaikat, de hol tartunk most?

Így tanultok ti? Generációváltás a tanulási
folyamatban címmel tartott előadást Adamcsik

János, aki a Neumann Társaságot képviselte az
egyik legsikeresebb ECDL vizsgaközpont, a
Ruander Oktatási Kft. 2020. augusztus 30-án
megtartott nyílt napján.
Mindenki figyelmébe ajánljuk a cikkben linkelt,
korszerű, a generációs kérdést világosan áttekintő
prezentációt!
https://njszt.hu/hu/news/2020-09-01/platon-esarisztotelesz-meg-seta-kozben-oktattaktanitvanyainkat-de-hol-tartunk

TEHETSÉGGONDOZÁS
Egy magyar ezüst- és két bronzérem született a CEOI-n
Az Erdősné dr. Németh Ágnes NJSZT-alelnök és
Zsakó László, a szervezőbizottság vezetője által
irányított szervezőcsapat kiválóan levezényelte az
év tehetséggondozási eseményét, a jelenléti és
egyes országok képviselői számára online, hibrid
CEOI-t.
Az idei Közép-Európai Informatikai
Diákolimpián tizenhárom ország ötvenöt, húsz
évesnél fiatalabb diákja vett részt. A magyar
diákok egy ezüst-, és két bronzérmet szereztek,
míg aranyéremmel idén két lengyel, egy cseh és
egy horvát versenyző térhetett haza.
https://njszt.hu/hu/news/2020-08-31/egy-magyarezust-es-ket-bronzerem-szuletett-kozep-europaiinformatikai-diakolimpian
További, rengeteg fantasztikus kép a CEOI
2020 Facebook-oldalon!
https://www.facebook.com/ceoi2020hungary
A CEOI-szervezésről a CEPIS is beszámolt!
https://cepis.org/central-european-olympiad-ofinformatics-to-be-hosted-by-hungarian-computersociety/

Online folytatódó nemzetközi versenyek
Már Nagykanizsán van a magyar csapat, az
Európai Junior Informatikai
Diákolimpián. Onnan, online vesznek részt a
Neumann Társaság tehetséggondozási
programjában részt vevő diákok a grúziai
szervezésű versenyen. Mától fogva egész héten
drukkolhatunk nekik!
A magyar csapat:
https://ejoi2020.ge/participants/HUN
Szeptember 13 -19-ig pedig Szingapúr rendezi
meg, szintén online, az IOI Nemzetközi
Informatikai Diákolimpiát!
https://ioi2020.sg/

SZAKOSZTÁLYAINK
Robotika Zoom
Szeptember 24-én, 16 órakor a Zoomon,
virtuálisan találkoznak a Robotika Szakosztály
tagjai. A cél a közösség programjainak
megvitatása. Hogy haladunk? Mihez kell segítség?
– erre keressük a válaszokat.
Aki részt szeretne venni a megbeszélésen – lépjen
be a Neumann Társaságba és jelezze, hogy a
szakmai közösségnek is tagjává kíván válni!
https://njszt.hu/hu/szakmai_kozosseg/robotikaszakosztaly

E-hétköznapok pandémia idején
Online lét, médiafogyasztás, domesztikáció,
generációk, trendek – októberi online
konferenciánk számos égető kérdést vizsgál meg a
pandémia tükrében. Mit érdemes megőrizni az
elmúlt hónapok jó gyakorlataiból – és
melyek a negatív tapasztalatok, tanulságok?
Október 1-ig várjuk előadók jelentkezését az
október 22-i konferenciára!
https://njszt.hu/hu/event/2020-10-22/ehetkoznapok-pandemia-idejen

Gyarapodik az Adattár, új rovat is várható
Még ha értekezleteiket a Skype-ra is tették át,
egész évben folyamatosan dolgozott az
Informatikatörténeti Fórum.
A cél a más örökségvédő tevékenységeinkkel való
harmonizáció a jövő Informatikai Múzeumára
készülve, rendszerezés és közzététel.
Ennek érdekében még sok izgalmas anyag várható
a most következő hónapokban is!
https://njszt.hu/hu/news/2020-09-01/gyarapodikaz-itf-adattar-uj-rovat-varhato

Böngészhető a teljes MMO-kiadvány
A XXVI. Multimédia az oktatásban
online nemzetközi konferencia
kiadványa elkészült és az alábbi
helyről letölthető, bárki számára
nyilvánosan hozzáférhető!
Az online ballagástól a 3D nyomtatás
és a VR oktatásban való használatáig
– ennél időszerűbb, a COVID-ra is
reagáló, esettanulmányokat is
tartalmazó kiadványról nem tudunk
– mindenkinek ajánljuk, különösen
azoknak, akiknek szívügyük vagy
munkájuk a digitalizáció a
tanteremben.
https://www.mmo.njszt.hu/Kiadvanyok/2020/...

INFORMATIKAI ÖRÖKSÉG
Robotika Nap a szegedi Agorában
Ha a pandémia helyzet megengedi, szeptember
12-én a megújult Robotika Szakosztályunké a terep
az Informatikai Múzeumban, Szegeden!
Visszatér „szülőhelyére” a múlt évi győri WRO-n
világsikert aratott LEGO-Katica és persze a
sokszínű robotika újdonságairól is hallhatunk a
téma szakértőitől.
Részletek hamarosan:
https://ajovomultja.hu/

KEREK EGÉSZ
Bedő Árpád kitüntetése
Korábbi alelnökünk – és Informatikatörténeti
Fórumunk máig nagyon aktív munkatársa – Bedő
Árpád Magyar Arany Érdemkeresztet kapott
Magyarország köztársasági elnökétől.
Pályája - fél évszázad a digitális kultúra
fejlesztése érdekében – és társadalmi
szerepvállalása tette méltóvá a rangos elismerésre.
Gratulálunk!
https://itf.njszt.hu/itf_hirek/kituntetes

Csaba László 85
A számítógépes hálózatok hazai nagymestere és
úttörője, Kalmár-díjasunk és Életműdíjasunk,
Csaba László 85 éves lesz szeptember 8-án –
boldog születésnapot, jó egészséget kívánunk!
https://itf.njszt.hu/szemely/csaba-laszlo

70 éves lenne Sipka Júlia
Szintén korábbi alelnökünk volt Sipka Júlia – aki
még csak most lenne 70 esztendős.
Mindannyian hiányoljuk, példaszerű közösségi
értékteremtő volt.
Nemcsak a közgazdasághoz, informatikához,
szoftver exporthoz-importhoz értett, de az emberi
lélekhez is. Vérbeli civilként, segítőként is mindig
számíthattunk rá.
Hiányzik!
https://itf.njszt.hu/szemely/sipka-julia

PARTNEREINK HÍREI
CIO Hungary 2020 – A válságálló IT
Az IT és az üzlet kapcsolata konjunktúrában is
problémás, de a válsághelyzetek különösen
problémássá teszik a viszonyt. Mit lát az
informatikából az üzleti vezető? – erről tartott
sikeres előadást elnökünk, dr. Beck György a
nagyon sokrétű, tanulságos CIO Hungary
konferencián.
https://bitport.hu/esemenyek/ciohungary/aktualis
Az előadás letölthető innen!
https://njszt.hu/hu/news/2020-09-02/dr-beckgyorgy-eloadasa-cio-hungary-2020

Év Informatikai Vezetője 2020
A Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ)
augusztus végén tartott rendezvényén az Év
Informatikai Vezetője Johancsik Tibor (OTP
Csoport) lett.
Fekete Csaba (Szegedi Tudományegyetem)
különdíjat, Both András (IdomSoft) Braun Péterdíjat kapott.
Szeretettel gratulálunk!
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/08/27...

Magyarok a Marson!
Szeptember 19-én találkozunk a Miskolci
Egyetemen. Az idei verseny célja megmenteni Mark
Watney-t, aki modern hajótöröttként a Marson
ragadt.
Egyetlen esélye a 27 kreatív csapat segítsége akik a
világ legolcsóbb (de nem is a legjobb:)
léptetőmotorjából és teljesen 3D nyomtatott
alkatrészekből próbálnak robotot építeni. Ez egy
nehéz mérnöki kihívás, de biztosak vagyunk benne,
hogy Mark szombat este már velünk ünnepelheti a 14
napos karanténjának megkezdését itt a Földön (mert
a Mars vörös zóna:)!
http://www.magyarokamarson.hu/weblap2019/index.
php

ITBN Online
A második hullám várható kockázatai mellett az
ITBN az október végi, teljesen online megrendezés
mellett döntött.
Az információbiztonság nagy éves eseménye így is
nagyon izgalmasnak ígérkezik!
https://online.itbn.hu/

Neumann és Wigner Rátz Tanár Úr tanítványai voltak
Keressük a mai Rátz tanár urakat, hogy legyenek
mai Neumannok… Az Ericsson Magyarország, a
Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt.
közös díjat alapított magyarországi tanároknak,
melyet a Fasori Gimnázium legendás hírű
matematikatanáráról „RÁTZ TANÁR ÚR
ÉLETMŰDÍJ”-nak nevezett el. E díj gondozására
létrejött az Alapítvány a Magyar
Természettudományos Oktatásért, amely
díjazottanként az 1.500.000 forinttal járó
elismerést minden évben két-két biológia-,
matematika-, fizika- és kémiatanárnak ítéli oda idén huszadszorra.
https://tehetseg.hu/palyazat/neumann-harsanyiwigner-ratz-tanar-ur-tanitvanyai-voltak

Vinnai Balázs az IVSZ élén
Az IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért éves
közgyűlése Vinnai Balázst választotta meg
elnökké, aki a pozíciót 10 éven át betöltő Laufer
Tamást váltja a szervezet élén.
Gratulálunk az új elnöknek, várjuk a közös munkát,
párbeszédet Magyarország digitalizációja
érdekében!
https://ivsz.hu/hirek/vinnai-balazs-az-ivsz-ujelnoke/

Támogatóink

