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A SZEGEDI CSOPORT VEZETÉSE
Vezetes
ELNÖK:





Név: Dr Gingl Zoltan
Munkahely: Szegedi Tűdomanyegyetem Termeszettűdomanyi es Informatikai Kar Műszaki
Informatika Tanszek
Elektronikus levélcím: gingl@inf.u-szeged.hu
Mobiltelefon:+3620394 09 10

TITKÁR:





Név: Kerekes Laszlo
Munkahely: Nyűgdíjas (T-com)
Elektronikus levélcím: kerekes1laszlo@gmail.com
Mobiltelefon:+3620258 99 14

KÜLDÖTT:





Név: Dr. Bohűs Mihaly
Munkahely: Nyűgdíjas ( SZTE )
Elektronikus levélcím: bohűs@inf.ű-szeged.hű
Mobiltelefon: +36304660996

SZTE ÖSSZEKÖTŐ:





Név: Dr. Kalmar Gyorgy
Munkahely: Szegedi Tűdomanyegyetem Termeszettűdomanyi es Informatikai Kar Műszaki
Informatika Taneszek
Elektronikus levélcím: kalmargy@inf.u-szeged.hu
Mobiltelefon: +36202885842

Kűldetesűnk, hogy a regioban osszefogjűk es szakmai forűmot nyűjtsűnk
a hírkozlessel es informatikaval foglalkozo szakembereknek. Á Szegedi
Tűdomanyegyetem Termeszettűdomanyi es Informatika karan elhangzo
tavkozlessel es informatikaval kapcsolatos eloadasok kozreadasa a
tagjainknak.
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Tagsag
Á Szegedi csoport tagjai:

Bancsics Ferenc
Dr Bohus Mihály
Engedi Antal
Dr. Gingl Zoltán
Dr. Kalmár György
Kálmán Miklós
Kerekes László
Mihály István
Olajos Árpád
Provics Ferenc
Pusztai László
Szűcs József
Tóth László
Vojnár László
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Áttekintes
Bízűnk abban, hogy a vírűsjarvany ellenere lesz lehetoseg a tervezett ket szemelyes talalkozo
megtartasara.
Ámennyiben nem lesz mod erre, akkor online modon fogjűk ezeket megtartani.
Á szokasos modon mozgosítjűk a szakma jelenlegi es nyűgdíjas tagjait a harom megyeben.
Mivel a HTE neveben az informatika is benne van, ezert szeretnenk nyitni az informatikat Szegeden
leginkabb reprezentalo Szegedi Tűdomanyegyetem Termeszettűdomanyi es Informatikai kara fele.

Az előadások kép és hanganyagát a HTE honlapon az előadás után megjelentetjük.

-5-

Celkitűzeseink
•

Febrűartol-majűsig egy szelesebb osszefogas eredmenyekent az Informatikatorteneti Műzeűm
Álapítvany a Postaműzeűm, a HTE Szegedi csoport tagjai a műkodove teheto berendezesekbol egy
kiallítast hoznak letre a szegedi Ágoraban. Majűs 15-en megnyitjűk ezt a kiallítast. Ha lehetoseg lesz
ra, akkor a korabbi evekhez hasonloan szemelyes talalkozo formajaban, ha a vírűsjarvany miatt erre
nem lesz lehetoseg, akkor online formaban. Á kiallított targyakrol video anyagot keszítűnk, hogy a
kiallítas virtűalis formaban is bejarhato legyen.

•

Oktober elso felere Kiskűnhalasra tervezűnk egy szemelyes talalkozot a harom megye
szakembereinek a reszvetelevel, melyen attekintjűk a Bacs-Kiskűn megye deli reszenek tavkozlesi
helyzetet. Erre meg szeretnenk hívni Safar Jozsefet (Technikatorteneti Szakosztaly), aki tobbek kozott
a kalocsai tavírokozpontrol írt tanűlmanyt. Á talalkozot a Csongrad Megyei Mernoki Kamaraval es a
Postatorteneti Álapítvannyal kozosen rendezzűk meg. Tervezűnk eloadast a szakmaba vago
űjdonsagokrol is. Á koltsegeket fel szoktűk osztani a regioban levo szervezetek kozott.

Egyetemmel közösen végzett programok
Á Szegedi Tűdomanyegyetem Informatika Intezete szamos aktűalis, foleg informatikai
vonatkozasban szokott ismeretterjeszto eloadasokat tartani. Celűnk ezek eljűttatasa a HTE es
Mernoki Kamara szamara. Tovabba fordítva is, a HTE rendezvenyek ismertetese az egyetem oktatoi,
kűtatoi szamara.
Habar a feleves egyetemi terv az eloadasokat tekintve meg nem ismert, de minden bizonnyal lesznek
olyan erdekes temajű szeminariűmok, rovid ismeretterjeszto eloadasok, akar doktori vedesek,
amelyekre erdemes felhívni a kűlso szakemberek figyelmet is.
Ezek mellett szeretnenk egy-ket online beszelgetest tartani egyetemi kűtatokkal, akik műnkaja
kapcsolodik a tavkozleshez, jelfeldolgozashoz vagy a nagyobb celkozonseget atfogo mindennapi
temakkal foglalkoznak.

TÁVLATI TERVEK
•

Tagsag letszamanak novelese

•

Fiatalítas

•

Á HTE nepszerűsítese a Szegedi Tűdomanyegyetem Termeszettűdomanyi es Informatikai Karon

•

Tovabbi kapcsolat erosítes es kozos műnka a Mernoki Kamraval, Informatikatorteneti Műzeűm
Álapítvannyal, Del-alfoldi Postatorteneti Álapítvannyal
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