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FÓKUSZBAN 

 

November 10-én: Neumann Konferencia! 

 

 

Már csak napok választanak el minket november 10-től – de még gyorsan regisztrálhattok 

éves Neumann Konferenciánkra. 

A social media oldalaink lelkes követői apránként már elolvashatták a tervezett előadások 

szinopszisait, most egyben is közöljük a beharangozó leírásokat és az előadók fotóit. 

Sokszínű programot sikerült összeállítani, az információs társadalom jegyében. 

Bojár Gábor nagyon várt nyitó előadása előtt nekem is lesz egy feladatom: beharangozom a 

Neumann 120 év jubileumi eseményeit. Nagyon örülnék, ha minél többen meghallgatnátok – 

és akár ott, élőben is kereshettek, megbeszélhetjük, hogy mivel tudtok hozzájárulni a 

programhoz – és az általatok tervezett eseményeket is belefoglalhatjuk a nagy Neumann 

Naptárba. 

Most, a Neumann Konferencián a tudományt ünnepeljük – ahogy az MTA teszi egész 

novemberben – és a jövőre koncentrálunk. Igazán jövőorientált témakörökkel készülünk, 

mélytanulástól az ipari felhasználású MI-ig. 

De a jövőhöz példaképek is kellenek: azok, akik méltók a Neumann, Tarján, Kalmár, 

Kemény- és Kovács Attila-díjakra és az Életműdíjra. Ünnepeljük őket együtt! 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8uPXuxUeIDJrdWuw7PyzmnsTIowRQiBdKqDi40sJMl6A56fnIFB8S8h8bAK8e1JMVA_OsBio-n-I1AQOd-Ng5TjbH3ox4lFyuZti30tmjfEmICAIyvACb1iRT0hcB4W_CuoXtiCfl31j-qQJjFVvPCww8-3PCgTzgK6k1g9e1-FT9TzNWvVidaQFg1XFbMm5XYQ9WxLRw9OrpaR7ej6LHNWGORUNAmNUeKGJVI3eUKKJtlxeI5Ylv8v7PiV1uNG5d5JnkcEs0PjTyMNpaGTqLpd0-HWltA


Gyertek el – és a díjátadóknak is örüljünk közösen! Program, immár szinopszisokkal - és 

regisztráció: 

Neumann Konferencia - AI-től Z-ig | Neumann János Számítógéptudományi Társaság 

(njszt.hu) 

Szalay Imre 

 

 

 

HÍREK 

 

ALGO-RITMUS: NÉZD VISSZA VIDEÓN! 

Milyen hozzáadott értéket ad az informatika a zenéhez? Az informatikai gondolkodás hogyan 

hatja át az elektronikus zenét? Milyen módszerek és tudások járultak hozzá az elektronikus 

zenék műfajgazdagságához? A számítógép csupán egy „hangszer” vagy „társszerző”? 

Ezen és hasonló kérdések mentén beszélgetett a Neumann Társaság online 

meetupján Kömlődi Ferenc jövőkutató, író, a Neumann Társaság állandó bloggere, Dr. 

Kovács Balázs filozófus-esztéta, a PTE Design- és Médiaművészeti Intézet Elektronikus 

zenei és médiaművész szakirány tanszékvezetője, valamint Kürtössy Nándor producer, 

kiadó, a Neumann Társaság tagja. 

 

 

Youtube-csatornánkon immár megtalálható a 

meetup teljes felvétele, érdekes zenei mintákkal 

fűszerezve – elsőként a Hírlevél olvasói 

tekinthetik meg! 

https://youtu.be/Z8_D9cx-Fqc 

 

 

 

 

 

Magyar Tudomány Ünnepe 

 

 

A magyar tudomány ünnepéről az MTA már 1997 óta megemlékezik, hivatalosan 

azonban 2003 óta ünnepeljük minden év november 3-án, azon a napon, melyen 1825-

ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ejFke7yQPERsKYMSKL4DPbNF47okHru0lL8mvqVa1oewqYTJ5L6uHFmA4Wov42xEaQDoNBcEX1g34AgCJfnvXJ5yIsYvEjZnm1RLXcAks5YaLsPmx26_kfLBKOyHa5Yerx4JHFNaST5hm5HTRJWPVrQm5LAdBKXpFNH57BWurNIdgLJEZE7vJFf4BBD4S8foxy03qUYIw1zWtKCt6kgDSVGxEurXLqCuQpdrtg-0P6O3bKoffddHKdhk5-pvYnzdjBTddvPHAwX_KHUn0cv9WV5S1TflzxKBP5hPRqz9qLLkIYamd3ymYPjcqitJ4sFXNWNrhjJS2BxGQvRKrfqtrsFnw-g01BU8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ejFke7yQPERsKYMSKL4DPbNF47okHru0lL8mvqVa1oewqYTJ5L6uHFmA4Wov42xEaQDoNBcEX1g34AgCJfnvXJ5yIsYvEjZnm1RLXcAks5YaLsPmx26_kfLBKOyHa5Yerx4JHFNaST5hm5HTRJWPVrQm5LAdBKXpFNH57BWurNIdgLJEZE7vJFf4BBD4S8foxy03qUYIw1zWtKCt6kgDSVGxEurXLqCuQpdrtg-0P6O3bKoffddHKdhk5-pvYnzdjBTddvPHAwX_KHUn0cv9WV5S1TflzxKBP5hPRqz9qLLkIYamd3ymYPjcqitJ4sFXNWNrhjJS2BxGQvRKrfqtrsFnw-g01BU8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ZlFUbS5ya6tdGrrHwvGSsZLZbLYWGAzh6_LN8MZKztti9MUq-jBNWLabUFqZBGCAatoH_LuLuRixt1uigEg5LafQ4A6sxfhTRT4VHAZomuQCJmRacmyKeZ173VUmIRpB5PwKxxQgxVSOw7p1oAmcrzF28w21qweez27oVUlnko-zz5KI3UIZ87xv_wDOrC1tbq_7mtxPtQYukahaFKEGCNnWQVZol--lfAA0Jed0Aw6wlgFmuw4X5sIA_hjtfQMEHW9Gnz2wO4a_stTR9MfzWprq1c8ndWy126DeSWN5tA7F


Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos 

Akadémia megalapítását.  

Mindenkit bátorítunk, hogy böngéssze az MTA honlapját, számos programba lehet 

bekapcsolódni a hónap folyamán, akár az Akadémia YT-csatornáján is. 

Magyar Tudomány Ünnepe | MTA 

 

 

 

 

49 ország digitális nomád vízummal – A végső lista 

 

Sokan eljátszunk a gondolattal, milyen lenne 

valahol egész máshol élni. Élni és dolgozni. Egy 

teljesen más környezetben. Felkerekedni. És újra 

felkerekedni. És nemcsak május 35-én. Úgy 

tűnik, ez ma már egyáltalán nem lehetetlen. Egy 

olyan cikkre hívjuk fel a figyelmeteket, mely az 

eltökélt digitális nomádoknak egy remek 

összefoglalás. Fiatalok, kalandra fel! 

49 ország digitális nomád vízummal – A végső 

lista | Neumann János Számítógéptudományi 

Társaság (njszt.hu) 
 

 

 

 

 

Tagjaink figyelmébe 

Mérsékelt sikerrel debütált Early Bird akciónk, melyet jelenlegi tagjainknak 

ajánlottunk fel… 

 

 

… ezért itt is felhívjuk rá a figyelmeteket. Eddig 

tagtársaink kb. 10%-a élt az ajánlattal. 2023-tól a 

tagdíj megfizetésének határideje a tárgyév január 

31-ig esedékes. A tagdíj nem változott, a magas 

infláció ellenére sem. 2022. december 15-ig 

érvényes az Early Bird akciónk, mellyel a tagdíj 

mértéke 10%-kal csökkenthető. Nincs más 

teendőtök, mint belépni a tagi rendszerbe, és 

befizetni a jövő évi tagdíjat. 

Ha ezzel kapcsolatban kérdésetek van, kérjük, 

tegyétek fel emailben Lendvai 

Orsinak (lendvai.orsolya@njszt.hu). 

 

 

 

 

ICDL 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/tSCx3ZsfUhhDlGi-E4FKvjqyHbYj4QCkcLx1-dN2k7oSx1wadOGY2IRNDnGytxXQTozqzpPsZ_3d_ohCZCTChT6xVXRoXBRciGqMQmsZ4bSB0sEsVn_I0f_4P1KoTes1Vhd0aNW90VyGRFbW-X-zpgNEeAzRSNVhW4b6ToZ0W-vfAarxA-QNN7fiKvyKBED91yVTftPeG3fKbEdqZDzzkhhtIKQiDtIiwy2k9hsffnpyYW0B3aSdR1OyPq4ZFYNK5R_j9qV-4KTjwj3FIOQtLrij7Aoy5ZUDDBkMGREC2kPk
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HLEQt1RqABQjJWoIIF0fW2nOmvMEfTnOy8BEM4fAUG6H7ASyEHbH2btW0CLGTgDVKGo9fAtFs9dLGTROZFlxNObvdoSREOwBSNVa63rAen7Z8E31-qs-9teBcJkUJOxaHH6jzicyGwq42ftjoYtY1wk3QFCuBoWbF3W_d6cW7nyX07jMrqM6_fVYqx7EciGNmJFPssKjD4hmIo7N3c1R-RATrQL7wEG08mZPg05wulIz7Nu28CT7y8pEdVGiWcf2ZEF6n67BppdYwhkSBPDFF14FupXa3pE3B1LEXv40Bdknkp7wrqrXdpMTvp0UJNF6PCI9ErdylHNrIU14ap-4nW8H-VEzao-2n2fMJ04SQXMPKAkQq2MqWD9mB5lN
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HLEQt1RqABQjJWoIIF0fW2nOmvMEfTnOy8BEM4fAUG6H7ASyEHbH2btW0CLGTgDVKGo9fAtFs9dLGTROZFlxNObvdoSREOwBSNVa63rAen7Z8E31-qs-9teBcJkUJOxaHH6jzicyGwq42ftjoYtY1wk3QFCuBoWbF3W_d6cW7nyX07jMrqM6_fVYqx7EciGNmJFPssKjD4hmIo7N3c1R-RATrQL7wEG08mZPg05wulIz7Nu28CT7y8pEdVGiWcf2ZEF6n67BppdYwhkSBPDFF14FupXa3pE3B1LEXv40Bdknkp7wrqrXdpMTvp0UJNF6PCI9ErdylHNrIU14ap-4nW8H-VEzao-2n2fMJ04SQXMPKAkQq2MqWD9mB5lN
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HLEQt1RqABQjJWoIIF0fW2nOmvMEfTnOy8BEM4fAUG6H7ASyEHbH2btW0CLGTgDVKGo9fAtFs9dLGTROZFlxNObvdoSREOwBSNVa63rAen7Z8E31-qs-9teBcJkUJOxaHH6jzicyGwq42ftjoYtY1wk3QFCuBoWbF3W_d6cW7nyX07jMrqM6_fVYqx7EciGNmJFPssKjD4hmIo7N3c1R-RATrQL7wEG08mZPg05wulIz7Nu28CT7y8pEdVGiWcf2ZEF6n67BppdYwhkSBPDFF14FupXa3pE3B1LEXv40Bdknkp7wrqrXdpMTvp0UJNF6PCI9ErdylHNrIU14ap-4nW8H-VEzao-2n2fMJ04SQXMPKAkQq2MqWD9mB5lN
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bAXX_Qcgeea95KbVV6k-5h_ZXfYjGTau6D5BaxI8VrznSAoAa13xh0TJplFMhkRspso7-XIoF5rzkXgwzXLOsgGiQMugSvGdOnr1yhRR48ormARcAj0rBROMtPlXbIEnAOtnihCTr-6B2OEX0BjahqvoQ843ZdpP0OXduSmZK_cxTiHGqsyByRuNRVkevdU0AJvRYcxCvNhOJrFts3FldB0uSDbvCUxnDSKU_r2YCpiW48ouNEIpExM8v-xEPKO0F9NmekvgyPcWMFYHYgwzSvVyhCpMoRYN1dqTzaHt04NMXuSLX3MsjAacoAEz
mailto:lendvai.orsolya@njszt.hu


ICDL a fogyatékossággal élőknek 

Egy működő, jó példát mutatunk Óbudáról. 

A fogyatékossággal élők számára nemcsak egy kapocs a külvilághoz, de kenyérkereseti 

lehetőségeket is megnyithat a digitális kompetenciák fejlesztése - és a megszerzett tudás 

igazolása. Az Óbudai Egyetem és a Neumann Társaság az elmúlt évtizedekben több mint 

félezer honfitársunknak biztosított felkészítési- és vizsgalehetőséget az ICDL (korábbi nevén: 

ECDL) égisze alatt.  

 

 

Mutatjuk a részleteket, pontos adatokkal! 

ICDL a fogyatékossággal élőknek | Neumann 

János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

 

Nyerj XBOX-ot digitális kompetenciád bizonyításával! 

A Neumann Társaság nem csak az egyetemre készülők körében tartja fontosnak az ICDL-

bizonyítványt, hiszen a diákok már a középiskola első éveiben is hasznát vehetik a profi 

digitális készségeknek. A társaság az év végéig tartó ICDL Kihívás! kampányával hívja fel a 

tinédzserkorúak figyelmét a vizsgázás előnyeire. Az akció nem csak az értékes nyeremények 

– köztük az Xbox és az okosóra – miatt értékes. 

 

 

Célunk, hogy tanárt és diákot egyaránt 

motiváljunk vele! 

Részletek: ICDL Kihívás! | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

Három bronzérmet szereztek a magyar lányok az EGOI-n 

Törökországban zajlott az október 23-án véget ért Európai Lány Informatikai 

Diákolimpia: Antalyából a magyar csapat jó eredménnyel, három bronzéremmel tért haza. A 

második alkalommal megrendezett EGOI napjainkban különösen fontos verseny, hiszen 

világszerte és itthon is a szükségesnél kevesebb nő dolgozik informatikusként - a verseny 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/I2W7l5ptIZ-8X7nP72FlHmoG83c7BTEhIHR7O45_65fcVTrWiYiZ3CnBqyFdYDOm7SLnSoDlXj4czh41245ceqgI4gxJz-An_MmINpw6t7e3vLIH-bWcwWGnfmWAcZAL07gckMzDS7FpWdh_5L_ng5_JSyR3lWiuonau4HcvOoeUd2C76XPcbxUsksdWbmh8D__NqgCQ4YLxvNn5EwuxFbKwKZ1LpDyiAEsJebPvj5Tshe99P7jds3bSBIz3UzZdlI6ZmQQaqQ1OfIXwAykyJgnM_OHjH_xkv3uWoBWh52D1Mmtdzo9WJ4SqNSFR8hZT3Aq-WLotRI2nv0zRn3jaxyQ0pxitq-uz0-f0hg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/I2W7l5ptIZ-8X7nP72FlHmoG83c7BTEhIHR7O45_65fcVTrWiYiZ3CnBqyFdYDOm7SLnSoDlXj4czh41245ceqgI4gxJz-An_MmINpw6t7e3vLIH-bWcwWGnfmWAcZAL07gckMzDS7FpWdh_5L_ng5_JSyR3lWiuonau4HcvOoeUd2C76XPcbxUsksdWbmh8D__NqgCQ4YLxvNn5EwuxFbKwKZ1LpDyiAEsJebPvj5Tshe99P7jds3bSBIz3UzZdlI6ZmQQaqQ1OfIXwAykyJgnM_OHjH_xkv3uWoBWh52D1Mmtdzo9WJ4SqNSFR8hZT3Aq-WLotRI2nv0zRn3jaxyQ0pxitq-uz0-f0hg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1JHV1bKmfzMfaQCEHQ9m3n2Yab2_WIcLTcki2npY_kstnO565D3wnLPdUQiVDtffJoslhQszwPFHfk1u430MVqR4fnvmLKk7jWghsq3joFfi_I3M3IFVWeXqH50uJ23Tuj4gpHK42xoPGpeYmCJpsy1YdodxLaMLC53I1wiwgbKfx9z35WuDow5SXFcXGjhSCCj1udylgbnre6C_EUcftTSU4_uLyqd7MagAKr--ZB4Q5p8GLSHfSiDvVXaUM39gJ7VhJA9MJ8NqD0abiK41ehrh4hrlfIcznPXP-9hGXp1yQSCj3PjBZd0K6q3cLIYeA036N18RBben3wGuv1sTbtS72uE3Zw2CbgKMvHV4pvvpN6XhghkeMV47aaEv83TVcZTimWE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/w5Nyz6wmN2iaybWUgbS0XmpMrIptVIWATSQnAZMI847qNAcIeAPbLJMD9yZJ0zaz_1zeOj-n0qhX2kXowYyvQyQhDZm-UkFhveW-xDjL6hUc7KptCNwpN9fny95qaD1Bum_iQKW5fIuTA5qom6xpyuJbtBDWnBXgPJO-JYkyAB_85Rz2HR3YU4KCHIjngl-id7ienRsmelPCwf8FCIm3GGB0JWWnwVLI0bGXzLewbXU7WtE_j1UnikOWOdFDMqoEVM7_aoyDEo54xm_Kz12-treroFOCuxEDTy6qxtS-M7jgwmDs5PIJDlmxwCjuozvvFQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Zr5jcyGG25Bbm_CbXAUxkn9O83Rt592UfVpEf5TK41Cz1g1PCkYNXjKcXIrP54xiRRq6sRdjEwrfrmQGwvykQDCh9avp8Y1feZmZ7LFBZG9J6_aDRNPvjWXG6cnGizlVzUQhgfBmy2VZptd-UDvpPx9HpGyZ4wM-hgyJnrakP3qFGqvsEMCar6VqpqxpHYAjIqxf-vpspAHhjikz6Jmkjy3wo4qYHRgT76CfY0tM04XfRJULq14r5WCoqAr4V9kH3EtYwr4QtJzeIoFfOGW1-R1Fm0WimLlcZhtlwPHNbjb4cxm8AEMp6QtIQPcA-KeJWQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Zr5jcyGG25Bbm_CbXAUxkn9O83Rt592UfVpEf5TK41Cz1g1PCkYNXjKcXIrP54xiRRq6sRdjEwrfrmQGwvykQDCh9avp8Y1feZmZ7LFBZG9J6_aDRNPvjWXG6cnGizlVzUQhgfBmy2VZptd-UDvpPx9HpGyZ4wM-hgyJnrakP3qFGqvsEMCar6VqpqxpHYAjIqxf-vpspAHhjikz6Jmkjy3wo4qYHRgT76CfY0tM04XfRJULq14r5WCoqAr4V9kH3EtYwr4QtJzeIoFfOGW1-R1Fm0WimLlcZhtlwPHNbjb4cxm8AEMp6QtIQPcA-KeJWQ


pedig pont a női tehetségekre irányítja rá a figyelmet, hogy a versenyzők sikereit látva minél 

több lány kapjon kedvet ehhez a pályához. 

 

 

Három bronzérmet szerzett a magyar csapat a 

második Európai Lány Informatikai 

Diákolimpián | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)  

 

 

 

 

 

EGOI-zmus a közösségért 

 

A diákolimpiai feladatok követelményei egy 

évtizedek alatt kialakult rendszer, jól 

meghatározott szabályokkal, syllabus-szal, 

amelynek a normáitól nem szerencsés eltérni – 

erről is beszélgettünk tehetséggondozásért 

felelős alelnökünkkel, Erdősné dr. Németh 

Ágnessel, aki csapatvezetőként kísérte a 

lányokat az EGOI-ra. Beavat minket a 

versenyfeladatokba, tapasztalatokba és a 

következő kihívásokba is! 

EGOI-zmus a közösségért: plusz esély a 

lánytehetségeknek | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 
 

 

 

 

 

Last minute jelentkezések: Nemes versengések 

Itt az idő figyelni a Nemes Tihamér Versenyek első fordulóira, még elfogadunk 

jelentkezéseket! 

A Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Tanulmányi Verseny jelentkezési határideje 

november 15! 

NJSzT - Nemes Tihamér Országos Alkalmazói Tanulmányi Verseny (elte.hu) 

A programozási verseny első, iskolai fordulója november 9. – a hivatalos jelentkezés 

határidején túl is érdemes felvenni a kapcsolatot a szervezőkkel: NJSzT - Nemes Tihamér 

Nemzetközi Programozási Verseny (elte.hu) 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QpP3Iv7-9nAp1iQN7RVqLTui7jJSp5BCLwlvYDhLhcAQupS4Si7jinE_gd9dC8w7fY9ZrFv1TmEyxNzJ7454oRO4nseE7UGFuB2rdtW17KtHuc4rtqK1bkYHS_EKkvSEY2lHFPwt3hLvBYgEfhJdf2PKGwXOA0qOsnwGh7XanrzGMC02QtHxXxx6Io28P-Q0ob3LeuCfFcvHMrC9WoFfJZ2hI4nLv-uVV0ZbKQiEd2pzWPt8TQ90hiwskpW9Liq9ZrQ_8UOY8YNK8IL3NjHJeAr3iGJBYGty7u9BRRj01LlputH1EGLDhGiM9Lu4y1ydgMXLan8pnNOZ1RNx015IgV6M2Q8ZLiORBNzzIUZn33vR47ToU-gj0kduYpSqF7aC0BEpY7YLQY93HY54IT212Q9NOcCkvCTs4Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QpP3Iv7-9nAp1iQN7RVqLTui7jJSp5BCLwlvYDhLhcAQupS4Si7jinE_gd9dC8w7fY9ZrFv1TmEyxNzJ7454oRO4nseE7UGFuB2rdtW17KtHuc4rtqK1bkYHS_EKkvSEY2lHFPwt3hLvBYgEfhJdf2PKGwXOA0qOsnwGh7XanrzGMC02QtHxXxx6Io28P-Q0ob3LeuCfFcvHMrC9WoFfJZ2hI4nLv-uVV0ZbKQiEd2pzWPt8TQ90hiwskpW9Liq9ZrQ_8UOY8YNK8IL3NjHJeAr3iGJBYGty7u9BRRj01LlputH1EGLDhGiM9Lu4y1ydgMXLan8pnNOZ1RNx015IgV6M2Q8ZLiORBNzzIUZn33vR47ToU-gj0kduYpSqF7aC0BEpY7YLQY93HY54IT212Q9NOcCkvCTs4Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QpP3Iv7-9nAp1iQN7RVqLTui7jJSp5BCLwlvYDhLhcAQupS4Si7jinE_gd9dC8w7fY9ZrFv1TmEyxNzJ7454oRO4nseE7UGFuB2rdtW17KtHuc4rtqK1bkYHS_EKkvSEY2lHFPwt3hLvBYgEfhJdf2PKGwXOA0qOsnwGh7XanrzGMC02QtHxXxx6Io28P-Q0ob3LeuCfFcvHMrC9WoFfJZ2hI4nLv-uVV0ZbKQiEd2pzWPt8TQ90hiwskpW9Liq9ZrQ_8UOY8YNK8IL3NjHJeAr3iGJBYGty7u9BRRj01LlputH1EGLDhGiM9Lu4y1ydgMXLan8pnNOZ1RNx015IgV6M2Q8ZLiORBNzzIUZn33vR47ToU-gj0kduYpSqF7aC0BEpY7YLQY93HY54IT212Q9NOcCkvCTs4Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QpP3Iv7-9nAp1iQN7RVqLTui7jJSp5BCLwlvYDhLhcAQupS4Si7jinE_gd9dC8w7fY9ZrFv1TmEyxNzJ7454oRO4nseE7UGFuB2rdtW17KtHuc4rtqK1bkYHS_EKkvSEY2lHFPwt3hLvBYgEfhJdf2PKGwXOA0qOsnwGh7XanrzGMC02QtHxXxx6Io28P-Q0ob3LeuCfFcvHMrC9WoFfJZ2hI4nLv-uVV0ZbKQiEd2pzWPt8TQ90hiwskpW9Liq9ZrQ_8UOY8YNK8IL3NjHJeAr3iGJBYGty7u9BRRj01LlputH1EGLDhGiM9Lu4y1ydgMXLan8pnNOZ1RNx015IgV6M2Q8ZLiORBNzzIUZn33vR47ToU-gj0kduYpSqF7aC0BEpY7YLQY93HY54IT212Q9NOcCkvCTs4Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cODCGYH7NYawuIcidp6lgN4oMbNgcre7TWI2Xtyu2gzp1xw41UcU4QZrFsoaLT_umbPn3Z8b6k7V9g9wnpF9MCZXS7NK5T8iRpFNBkloApDQQse1NFVisLnE--DqwUXnap1DgwnrW6Ubw1ejBofCmo_F7ZrpOO6NgNfmq0IHOXdA-fOMsJ3f7W4yG2oK-_W-K7kK5Yp6Sf6kZK8jT4HEUk5jUMK1DcgN9TbYyByo2PkfpKFIA-NZFUw_vM_21H5NbknoqrwNKiRGf-j2U6bo8OSjqW3W1RdxghXuRic2L4HSiPYHsSk_iqCkOpQz9YtnxESVEWfZ_0zmWjMLiqHhor5g3RmCG_MUNcDMgCfFTihuFn13ZclrLQoxTiJpnaK3cTCP
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cODCGYH7NYawuIcidp6lgN4oMbNgcre7TWI2Xtyu2gzp1xw41UcU4QZrFsoaLT_umbPn3Z8b6k7V9g9wnpF9MCZXS7NK5T8iRpFNBkloApDQQse1NFVisLnE--DqwUXnap1DgwnrW6Ubw1ejBofCmo_F7ZrpOO6NgNfmq0IHOXdA-fOMsJ3f7W4yG2oK-_W-K7kK5Yp6Sf6kZK8jT4HEUk5jUMK1DcgN9TbYyByo2PkfpKFIA-NZFUw_vM_21H5NbknoqrwNKiRGf-j2U6bo8OSjqW3W1RdxghXuRic2L4HSiPYHsSk_iqCkOpQz9YtnxESVEWfZ_0zmWjMLiqHhor5g3RmCG_MUNcDMgCfFTihuFn13ZclrLQoxTiJpnaK3cTCP
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/cODCGYH7NYawuIcidp6lgN4oMbNgcre7TWI2Xtyu2gzp1xw41UcU4QZrFsoaLT_umbPn3Z8b6k7V9g9wnpF9MCZXS7NK5T8iRpFNBkloApDQQse1NFVisLnE--DqwUXnap1DgwnrW6Ubw1ejBofCmo_F7ZrpOO6NgNfmq0IHOXdA-fOMsJ3f7W4yG2oK-_W-K7kK5Yp6Sf6kZK8jT4HEUk5jUMK1DcgN9TbYyByo2PkfpKFIA-NZFUw_vM_21H5NbknoqrwNKiRGf-j2U6bo8OSjqW3W1RdxghXuRic2L4HSiPYHsSk_iqCkOpQz9YtnxESVEWfZ_0zmWjMLiqHhor5g3RmCG_MUNcDMgCfFTihuFn13ZclrLQoxTiJpnaK3cTCP
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Qp2mFlIYW10aFzRqBKRuB4zvO2WXL0MzLLcoATqLJ7j8k0KpLNSkmo1Ql290Zwh3c_VZEbr4huAODD2sYy8zLO5RHLISW6ky3uc7KfHzM7mmWtub73Vwn5n6ne_IBfD6UG-qgz1E-7lRlZy5iuK2PYwf1sTKSjHPkU_T8Erqf4JHSSlN2kZ3A1InqRJ4KcUsWs095X7j0xIYO4X2T4JmEzQ2xY9_r5tIYtyJ8LuV3MpKKVj4l3bypI_Fo0PLRyurAf4f295kPT3hP1KwkAD7wkAJyfcN69jKmHPRIe4n5p4T_9uLS5yFbUnTe7Q9Yzj_noATjtN0m3VAB5ZZ9f9n
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/WxgqwFE3tmaRH9dN05rv5BNWiuuMvM1D45FpGgdnlAzmSRgBVZNzaLmIdAGSaVKwv_XnXEAI1BXWS3ZiTGe2ZFbQuGbgrNbPiu5xa850bnk0tGAuNLjw0Od2VOkXIiNa1il40g9mVed5pV-9uHzx8w85orL6Gnn2VWMk3zyL_jvkiKB7_xxE99-cghRI6r4JFMnqT_t6gMZz0MkhtUoawoQ16sKbvkN7H1c28SZrEw8y1y6UJ9lrXGbSVRe7QxMrfjTtoQ2fMl5ZVlYy3KkueWdT_YN9yRAVoyfFVvZb9twUna3WwiOfckVGy5Wf63o1NyBCyj2yE8IoudgSFQ
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Érdemes tanulmányozni a szintén novemberben 

esedékes Nemes Tihamér Online Verseny felhívását 

is. Ez egy bejáratott és nagyon sikeres program, amely 

révén komoly gyakorlatra tehetnek szert a diákok, akár 

a jövő diákolimpikonjai is! 

NJSzT - Nemes Tihamér Online Programozási 

Verseny (elte.hu) 

 

 

 

 

 

Lezárult a jelentkezés a Harmadik Szombathelyi RobOlimpiára 

Szombathelyen az AGORA SAVARIA Művelődési és Sportházban 2022. november 24-én 

megrendezendő Harmadik Szombathelyi RobOlimpiára való jelentkezés határideje lejárt. A 

versenyre 21 csapat adta be a jelentkezését. A csapatok 2-3 fős létszámból állhatnak, így 

összesen 49 fő nevezése érkezett be. A csapatvezetők száma nyolc fő, ami azt jelenti, hogy 

egy-egy csapatvezető több csapatot is nevezett. Egy csapat több versenyszámban is indulhat. 

 

 

Vármegyei vezetőnk, Nemes József áttekintette a 

versennyel kapcsolatos érdekességeket, adatokat. 

Várjuk a beszámolót is, sok sikert a robotosoknak! 

Lezárult a jelentkezés a Harmadik Szombathelyi 

RobOlimpiára | Neumann János Számítógéptudományi 

Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

SZAKOSZTÁLY 

 

Itt a konferenciahónap! HPC 

 

 

A High Performance Computing a kutatások és az üzleti élet területén is egyre inkább 

megkerülhetetlen fogalom. Alapfeladata a nagy számításigényű feladatok elfogadható időn 

belüli megvalósítása a rendelkezésre álló hardver eszközök maximális 

kihasználásával. Hagyományosan ez a szuperszámítógépek használatát jelentette, 

amelyekhez csak nagyon kevesek férhettek hozzá, azonban az utóbbi évtizedben ez kezd 

alapvető igénnyé válni. A többmagos és többprocesszoros rendszerek mellett a grafikus 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Anzf22mum5wP9B2LZeJsBd25gpTIBDwwIRwxc7qSIOAnW11sTyB-UbAI3psESlptvj4I9a701Uvc5NYL51PJsDXafP9Xqih0DCjIpBBaCijsGRweohYyiL4aQEK78XN5jubEDTNOo7Je9btiUrqH6KlpIdqrSZrvoHS6QYny72h_Dgu1jPIDAG1zQWjKd9M-pl3xzL4hs867caQ_0FI2Ujt9OfIpERMG6IQ5FpLbhI5GNAlx5g8YDSPBhkRRkQEIeqNuY9RdNuH8m5GxHqGHggADjg4P0lJ16-i3rN4nEgpKE3ZOr2H18Fz9RcwCGF4omLv8wUBTL87NAPFVYhVPjDH0zh8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Anzf22mum5wP9B2LZeJsBd25gpTIBDwwIRwxc7qSIOAnW11sTyB-UbAI3psESlptvj4I9a701Uvc5NYL51PJsDXafP9Xqih0DCjIpBBaCijsGRweohYyiL4aQEK78XN5jubEDTNOo7Je9btiUrqH6KlpIdqrSZrvoHS6QYny72h_Dgu1jPIDAG1zQWjKd9M-pl3xzL4hs867caQ_0FI2Ujt9OfIpERMG6IQ5FpLbhI5GNAlx5g8YDSPBhkRRkQEIeqNuY9RdNuH8m5GxHqGHggADjg4P0lJ16-i3rN4nEgpKE3ZOr2H18Fz9RcwCGF4omLv8wUBTL87NAPFVYhVPjDH0zh8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2EkdBX_IcuBoRforqXfgN8zGvtkw0ybb8QX1yH8_jDyhqRVYrwFkSTAyTLUc1Pc4qwOs6fEKDCw0yV-9krOpmCcRAEDD3Gqo1tbkDMPzdGv-NXyOclGO8dgHnlIRtyohWjzNV3lfcMPjiIx8vi7XwQv5T5HUL85vzZmM3nCxHHRVALrZVdWR-k66uW0HuNJODZrefiQasJ8d4sX2LequAlFR-9MSQhTFOZ0q9Pruxcs1dvvWNUDBPOqOuu2UrIgnyUti8v_IusxiieucLppLP59tsexFGH9Z2jspRMpd3KTLb131Hc16M5Dx956LGoJxv8FGIiSEAPOTGsB2Q977hs4nOLAycEEcYRCueMvR1FcSHG_DJD1B32R5__oKGGpD7-lZMtq0YA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2EkdBX_IcuBoRforqXfgN8zGvtkw0ybb8QX1yH8_jDyhqRVYrwFkSTAyTLUc1Pc4qwOs6fEKDCw0yV-9krOpmCcRAEDD3Gqo1tbkDMPzdGv-NXyOclGO8dgHnlIRtyohWjzNV3lfcMPjiIx8vi7XwQv5T5HUL85vzZmM3nCxHHRVALrZVdWR-k66uW0HuNJODZrefiQasJ8d4sX2LequAlFR-9MSQhTFOZ0q9Pruxcs1dvvWNUDBPOqOuu2UrIgnyUti8v_IusxiieucLppLP59tsexFGH9Z2jspRMpd3KTLb131Hc16M5Dx956LGoJxv8FGIiSEAPOTGsB2Q977hs4nOLAycEEcYRCueMvR1FcSHG_DJD1B32R5__oKGGpD7-lZMtq0YA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2EkdBX_IcuBoRforqXfgN8zGvtkw0ybb8QX1yH8_jDyhqRVYrwFkSTAyTLUc1Pc4qwOs6fEKDCw0yV-9krOpmCcRAEDD3Gqo1tbkDMPzdGv-NXyOclGO8dgHnlIRtyohWjzNV3lfcMPjiIx8vi7XwQv5T5HUL85vzZmM3nCxHHRVALrZVdWR-k66uW0HuNJODZrefiQasJ8d4sX2LequAlFR-9MSQhTFOZ0q9Pruxcs1dvvWNUDBPOqOuu2UrIgnyUti8v_IusxiieucLppLP59tsexFGH9Z2jspRMpd3KTLb131Hc16M5Dx956LGoJxv8FGIiSEAPOTGsB2Q977hs4nOLAycEEcYRCueMvR1FcSHG_DJD1B32R5__oKGGpD7-lZMtq0YA


kártyák teljesítménye is jelentősen megnőtt, nem is beszélve a felhőalapú elosztott 

rendszerekről. 

HPC szakosztályunk november 8-án tart minikonferenciát a témában, mindenkit bátorítunk 

a részvételre! 

High Performance Computing minikonferencia 2022 | Neumann János Számítógéptudományi 

Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

November 11-12-én OGIK! 

 

Többször hírt adtunk már róla, de első 

novemberi Hírlevelünkből nem maradhat ki 

a GIKOF gazdaságinformatikai szakosztályunk 

éves konferenciája, az OGIK, amelynek idén az 

értékláncok és digitalizáció a fő témája. Lesz 

szó üzleti intelligenciáról, üzleti adatelemzésről, 

adatbiztonságról, fake newsról, 

versenyképességről. Az alap- és mesterszakos 

hallgatók pedig a hallgatói szekcióban 

csatlakozhatnak – várjuk őket a Neumann 

Társaság tagjai közé is! 

G.I.K.O.F. - OGIK 2022 Konferencia (njszt.hu) 

 

 

 

 

 

Segít-e a mesterséges intelligencia a magyar nyelv megértésében? 

 

A nyelvészet, nyelvművelés, nyelvtörténet, 

nyelvrokonság témája sokakat érdekel, szenvedélyes 

tudományos és olykor közéleti vitákat folytatnak a 

magyar nyelv múltja- és jelene iránt érdeklődők. A 

sok, jószándékú értelmezéshez és elemzéshez a 

számítógéptudomány is hozzá tud tenni szempontokat. 

Segít-e a mesterséges intelligencia a magyar nyelv 

megértésében? Az E-szolgáltatások Minősége 

Szakosztályunk november 14-én online workshopot 

szervez a témáról – a számítógépes vizsgálatok újabb 

eredményeit a Neumann Társaság berkeiből is jól 

ismert számítógépes nyelvész és programtervező 

matematikus tudós, Prószéky Gábor ismerteti! 

Segít-e a mesterséges intelligencia a magyar nyelv 

megértésében? | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 
 

 

 

 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gjJKTXeGwg1LFL5ntFvmsiU4nLMWVtzUs4J4ex0UUDD-PmLk7DnGpzNkqXQwHn0AGvvNOMMS8CNBhoXO6dgpbzlNd5G5fraLlcx3Wf7lSoqAlqUQgQG19-KFNQksfsWn_X8x_WxEfbsL7RB17XUExXU6tmgUlohS1dt8a5_hWZsy4SFVmJ9HERwtVqu9xsMLINxasKEWoPdTrAEaU7HZe0ZqfwYppH0ZRJF_sMrUbvfwXb9jwfgakLptHnIJfJhr2pPJpRiitjqdyMdey4K-pDssHQEeMLyMY-KP8u6qop3GVYw98xndY_lHRtjM1dqAaiR6MuvpVPVJ99MlMTPNiJDijS5PxVVBPggCMvdnkke0zVGN2jpUaynfUXCwVEbd
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gjJKTXeGwg1LFL5ntFvmsiU4nLMWVtzUs4J4ex0UUDD-PmLk7DnGpzNkqXQwHn0AGvvNOMMS8CNBhoXO6dgpbzlNd5G5fraLlcx3Wf7lSoqAlqUQgQG19-KFNQksfsWn_X8x_WxEfbsL7RB17XUExXU6tmgUlohS1dt8a5_hWZsy4SFVmJ9HERwtVqu9xsMLINxasKEWoPdTrAEaU7HZe0ZqfwYppH0ZRJF_sMrUbvfwXb9jwfgakLptHnIJfJhr2pPJpRiitjqdyMdey4K-pDssHQEeMLyMY-KP8u6qop3GVYw98xndY_lHRtjM1dqAaiR6MuvpVPVJ99MlMTPNiJDijS5PxVVBPggCMvdnkke0zVGN2jpUaynfUXCwVEbd
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vjVpiZgPFULLcef_9qQ0iPMrRWk72btcflzen8S359xztRgtbdbbemXlK42mGbgN4IhFEfeXoqqx1h9NSsT6VkVKw5KUQAGD9vGbUMiNj5Rqc858ciLst_cEnR4oijQZcdVuVOtZ5MlECuOAT3j2kJHhv9pFaWIXGmPTF4850lgh1dc1f2MIFVkgn6DlkxnK38Km7MF2REBRNt0QRPpYVDIvTr1KA8AwRDV-p7WEaAOUbKu4Cq0mWI0xxM0wpwLR_gdvvE9pE7RIaQ0eLGBllOKqkvcDxyBA-3X_UQ-K8jzFyXFUUR2nkFOeYtzR
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/b6JKv_LZDQEuJgrAlS3uanQ-bElUtjFO9wfiNlK6AKNdhMks46B2eeKtgFbMFo2sj5XpTYsh8q2RKnw9C07D4BK-tvaOlWQYW5iWINF8ovdRaQ3ovY8FOnbr7wyg7W27cWirfAfS1rR_jaO8raSabLNEcVJkO-F0BNoeuQ0K8cD9LV8RQD_sUnqQRrj4w71zZjwlp8ABkySFmB6M1BPms4NFicgvRX9pWSAJCxbZSwkfEWZveG9EpNg-iBeMqoJP87Lf30p5agSTfGC56VXBWGDwNKy5fRd-6IB2stxItUmUM6xyHlBh-IdTP6w0-XzvYGCEQoFyYu-lpx4hez5QccY9D95AFXkP9e4c8Cqzy6jGCTs1xTeik671g4tlLcxUAHv-tVs60151XW0T
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/b6JKv_LZDQEuJgrAlS3uanQ-bElUtjFO9wfiNlK6AKNdhMks46B2eeKtgFbMFo2sj5XpTYsh8q2RKnw9C07D4BK-tvaOlWQYW5iWINF8ovdRaQ3ovY8FOnbr7wyg7W27cWirfAfS1rR_jaO8raSabLNEcVJkO-F0BNoeuQ0K8cD9LV8RQD_sUnqQRrj4w71zZjwlp8ABkySFmB6M1BPms4NFicgvRX9pWSAJCxbZSwkfEWZveG9EpNg-iBeMqoJP87Lf30p5agSTfGC56VXBWGDwNKy5fRd-6IB2stxItUmUM6xyHlBh-IdTP6w0-XzvYGCEQoFyYu-lpx4hez5QccY9D95AFXkP9e4c8Cqzy6jGCTs1xTeik671g4tlLcxUAHv-tVs60151XW0T
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/b6JKv_LZDQEuJgrAlS3uanQ-bElUtjFO9wfiNlK6AKNdhMks46B2eeKtgFbMFo2sj5XpTYsh8q2RKnw9C07D4BK-tvaOlWQYW5iWINF8ovdRaQ3ovY8FOnbr7wyg7W27cWirfAfS1rR_jaO8raSabLNEcVJkO-F0BNoeuQ0K8cD9LV8RQD_sUnqQRrj4w71zZjwlp8ABkySFmB6M1BPms4NFicgvRX9pWSAJCxbZSwkfEWZveG9EpNg-iBeMqoJP87Lf30p5agSTfGC56VXBWGDwNKy5fRd-6IB2stxItUmUM6xyHlBh-IdTP6w0-XzvYGCEQoFyYu-lpx4hez5QccY9D95AFXkP9e4c8Cqzy6jGCTs1xTeik671g4tlLcxUAHv-tVs60151XW0T


XXXV. Neumann Kollokvium az Agorában! 

 

Nem jártál még Szegeden, a Szent-Györgyi 

Albert Agorában? Ezt orvosolni (!) kell! 

Nemcsak az ott található, fantasztikus 

informatikatörténeti gyűjteményünk miatt, 

hanem mert november 24-25-én ott lesz egyik 

legpatinásabb szervezetünk, az Orvos-biológiai 

Szakosztály nagy konferenciája. A hazai 

egészségügyi informatika - több évtizedes 

hagyománnyal rendelkező - seregszemléje sok 

szeretettel várja az egyetemeken, 

kutatóintézetekben, egészségügyi 

intézményekben, az ipari partnereknél működő 

kutató- és fejlesztőműhelyek bemutatkozását. A 

rendezvényhez kapcsolódó kiállítótér lehetőséget 

ad piaci szereplők megjelenésére is. 

A konferencián való részvétel ingyenes, de 

regisztrációhoz között. Határidő: november 10.! 

XXXV. Neumann Kollokvium (2022) (njszt.hu) 

 

 

 

 

 

Térinforrás a Youtube-on! 

Immár negyedik alkalommal rendezte meg a Térinforrás meetupot a Térinformatikai és 

Távérzékelési Szakosztály. Ezúttal a helyszín a Premier Kultcafé moziterme volt. A 

résztvevők három izgalmas előadáson vehettek részt: 

Dr. Albert Gáspár (ELTE) bemutatta, milyen kihívásokkal jár az útvonaltervezés raszteres 

térképeken; melyhez tájfutók segítségét vette igénybe. Dr. Benedek Csaba (SZTAKI) 

prezentálta, milyen mesterséges intelligencia módszereket alkalmaznak a gépi 

környezetérzékeléshez LiDAR kamera és egyéb szenzorok támogatásával. Pacskó 

Vivien (Lechner Tudásközpont) demonstrálta, hogyan segíthetik a űrfelvétel alapú 

távérzékelési munkát a gépi tanulási módszerek. 

 

 

Akinek felkeltettük az érdeklődését, szeretettel 

várjuk a rendezvénysorozat következő, tavasz 

elejére tervezett alkalmára. Illetve, aki lemaradt 

volna az előadásokról, visszanézheti azokat az 

alábbi csatornán: 

https://www.youtube.com/channel/UCs0-

7eqPXQKAU6rKXIfcUWw 

 

 

 

 

ÖRÖKSÉG 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lwWGT5mMzh5lSSZqI-8lrrjMlCwhZh1yTVsuH-Qq9NLMZ49ztux7nrRunxdAjJBXVKKV-ym6ujNYIEH8EXUG1f9e4VLWz0NDEfRW6nAxos4HTQeLOF2Oq14o5oGZJlE1aJn6_PA-N8sNDxJqq3vw_ch--UHqps1iLB0BdD3UeFckqJ7NCTTIuauru5HsKNnZ2SlLm00ZM-2kWY7jqUDRcUfeRluCS3FaMdANds9J_cwjCM2zwOjl7tRjXQAYoHN5SWyGphedhahZhNKOjlAz9S-ZywGzUqIwmF6Bd18C9wvmSUkmPICZYVI
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/g90W_Vl1Om7wN4jIgvcITbdt2QLV_E3fmzs1caX3zCpzFuZ8yR2EsQabkre8_-UyfxCRZsg9Se14D953ZpAFZcTa5AjxWDGzXImRHrRVBi3NlzTD34C5S2H_rpVg2ur3FG--n7i9PA49tsaNxrrLy-vm0FX3imlsZOVHs_goSOTXphRK9oJ8mxfADLg7NpfkfL_U1RWOxPQl2ttYp25_scThy9zdQ4G6F6zRI49If8iLXoUesB2qe0WP8uI4O5k_badzyOv3kWBkY23a5cwe4XBWjUIw0Dl54UIeL4X27vqjkjwZkHpF48adLLoAz-fgc6C-JUTqmUJ456gEw2nh2w
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/g90W_Vl1Om7wN4jIgvcITbdt2QLV_E3fmzs1caX3zCpzFuZ8yR2EsQabkre8_-UyfxCRZsg9Se14D953ZpAFZcTa5AjxWDGzXImRHrRVBi3NlzTD34C5S2H_rpVg2ur3FG--n7i9PA49tsaNxrrLy-vm0FX3imlsZOVHs_goSOTXphRK9oJ8mxfADLg7NpfkfL_U1RWOxPQl2ttYp25_scThy9zdQ4G6F6zRI49If8iLXoUesB2qe0WP8uI4O5k_badzyOv3kWBkY23a5cwe4XBWjUIw0Dl54UIeL4X27vqjkjwZkHpF48adLLoAz-fgc6C-JUTqmUJ456gEw2nh2w


 

Neumann – szobrok 

2023 – jubileumi Neumann 120 év! Erre készülve kéthetente frissítjük – nem titkoltan a 

Hírlevélhez is hangoltan – új Neumann120.hu oldalunk Kaleidoszkóp rovatát. Várunk is 

tartalmakat, ötleteket, ritkán látott Neumann-emlékeket. Az a célunk, hogy Neumann János 

ne csak egy merev szoboralak, hanem velünk élő, inspiráló, ismert személyiség legyen, 

akinek bemutatjuk személyes oldalait és az őt foglalkoztató témákat. 

 

 

De azért ne hanyagoljuk a méltó 

szoborábrázolásokat sem – már jó néhány látható 

Magyarországon. Most ezeket gyűjtöttük össze! 

Kihagytunk valamit? Segítsetek gyarapítani a 

kollekciót! 

Neumann 120 Kaleidoszkóp - Emlékév Neumann 

János születésének 120. évfordulója tiszteletére 

(njszt.hu) 

 

 

 

 

 

Neumannról, a matematikus zseniről 

 

„Neumann János – és mi, a többiek…” A 

Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a 

Neumann Társaság elnöke mesélt Neumann 

János világáról az M5 televízió Librettó című 

műsorában. Beck György mellett – archív 

felvételen Wigner Jenő is megszólal az 

adásban. A Géniusz népszerűsítése mellett a 

tiszteletére szentelt Neumann 120 évet is 

beharangoztuk a televízióban! 

https://youtu.be/Zp0q6tYeJNQ 
 

 

 

 

 

IIASA 50 – Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet 

A Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet (International Institute for Applied 

Systems Analysis, IIASA) 1972. október 4-én aláírt szerződése alapján, ausztriai székhellyel 

jött létre, az intézet azóta is a Bécshez közeli Laxenburgban működik. Egyébként a 

nemzetközi számítógépes hálózati kapcsolatok és az állandó adatbázis-kapcsolat terén is 

megelőzte a korát (és az internetet), de az ott folyó kutatások sem vesztenek aktualitásukból. 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HSS3WWDZUb6SOg07XR8REpmj0KsO2IxKQY39sG_KD44zMiU5Dh-Me_I5_OC8FrpoTDlj_WAc-XlMrAtPLxrR_UpeJy1T2rBUiJQ5AbfKARrr-d0ETaT4vR5zJZ4wUvtR09E7H7e1uPgUKbg4N0GKUSZ_Gqk1C2khcsrvs3xKach3Tobv-u9PZZEG6CMaNxpossZhZnJ3QeL9HDs2v4zfQHDIP0ajIjPBGRZaQy_EalI2_xiqvvtXhgMbdRfacCP7BIMVp6woD9Li4n_APco7nt1Lvnsx1S6Sk8-OqTNNhPjq-hUVjtnQi2J0rMw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HSS3WWDZUb6SOg07XR8REpmj0KsO2IxKQY39sG_KD44zMiU5Dh-Me_I5_OC8FrpoTDlj_WAc-XlMrAtPLxrR_UpeJy1T2rBUiJQ5AbfKARrr-d0ETaT4vR5zJZ4wUvtR09E7H7e1uPgUKbg4N0GKUSZ_Gqk1C2khcsrvs3xKach3Tobv-u9PZZEG6CMaNxpossZhZnJ3QeL9HDs2v4zfQHDIP0ajIjPBGRZaQy_EalI2_xiqvvtXhgMbdRfacCP7BIMVp6woD9Li4n_APco7nt1Lvnsx1S6Sk8-OqTNNhPjq-hUVjtnQi2J0rMw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HSS3WWDZUb6SOg07XR8REpmj0KsO2IxKQY39sG_KD44zMiU5Dh-Me_I5_OC8FrpoTDlj_WAc-XlMrAtPLxrR_UpeJy1T2rBUiJQ5AbfKARrr-d0ETaT4vR5zJZ4wUvtR09E7H7e1uPgUKbg4N0GKUSZ_Gqk1C2khcsrvs3xKach3Tobv-u9PZZEG6CMaNxpossZhZnJ3QeL9HDs2v4zfQHDIP0ajIjPBGRZaQy_EalI2_xiqvvtXhgMbdRfacCP7BIMVp6woD9Li4n_APco7nt1Lvnsx1S6Sk8-OqTNNhPjq-hUVjtnQi2J0rMw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9DOMMzewTQGd9pTfeXVaKwT7IycvBg7yZwDLQY2ftGlswQjfR1sCrK-tQmChOiwmJpHw9ZyWGTYyKxSshYHvnceprRLTzUkRLMwcKHAR7Zlbllh0nPNaIme1we4eZ5B-XrHr4zBK8e3O0eREEyoEiIITG7IMcJEpeRa8wRvy971to3gYEFRDWcL_1r7vPX8x1pdEJ5f_jmfc7w9AC8CTCELIqkqEPSJl5icgVv1pk0MScnENbbuKzCxmhGZAkkztP-ptikJrWyLkE7W_AStmRJv9QSTgUmO_mo6Kj9_4M8VCuQ


 

 

A fél évszázados jubileumot méltó mód ünnepeltük meg a Magyar Tudományos 

Akadémia épületében. Most részletes beszámolónk közöljük (képgalériával) – és hamarosan 

a prezentációk, majd az előadások videói is elérhetőek lesznek Informatikatörténeti Fórum 

szakosztályunk oldalán. 

IIASA 50 – nemzetközi jubileumi eseményünk az Akadémián | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

Emlékezés a HCC szakosztályra – a mikrogépek hőskora 

 

Az amerikai Homebrew Computer Club, azaz a 

számítógépépítők mozgalma az egyik 

legnagyobb hatású civil kezdeményezés volt a 

személyi számítógépek korai történetében. A 

HCC-t Simonyi Endre honosította meg 

Magyarországon – és sok évig az NJSZT 

szakosztályaként működött hazánkban. 

Májusban az ITK-ban láttuk vendégül a HCC 

egykori tagjait – sztorijaik által megelevenedik a 

mikroszámítógépek negyven évvel ezelőtti 

világa. Készült-e Apple II klón 

Magyarországon? A videóból kiderül! 

Emlékezés a HCC szakosztályra: a 

számítógépépítés hőskora - YouTube 
 

 

 

  

PARTNEREK 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lB9kIYB5W_5oBSj6MTcoOKcNY_-YGBMY9Z8hQKuXcAECJ4wXMXWqPatSYw1-qIKW6rj1qXpjKhpLzWnIQDFXjHUm3H8Pm0cNgcF3c0KXVzk9fUdLUJtpTGU60MQ-fMSmd7kar6c_pUzKolLyQ1TKHVifAsTJLgt63Bm2Zzn6ysnJUAzqnF5Cein1SepKuPqQ5WRLJNOjFgxm0PYx8vEjgpcF1b9udBNZ1PyHgdV3dZlhEASzKN44kKUmOBa0iXziaCK_QUZFlvbBP2iJrn54dFwKKJnHTntDVpLuEisIwByDdA3as7ivkhnYWskPcPY3KOYvnsUHG5ra8BbZU8pwbQzKs0GO0IMxnpGCnbKsDP9EJkyT0t6_QdFd5Zq0l7u8f17cJzA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lB9kIYB5W_5oBSj6MTcoOKcNY_-YGBMY9Z8hQKuXcAECJ4wXMXWqPatSYw1-qIKW6rj1qXpjKhpLzWnIQDFXjHUm3H8Pm0cNgcF3c0KXVzk9fUdLUJtpTGU60MQ-fMSmd7kar6c_pUzKolLyQ1TKHVifAsTJLgt63Bm2Zzn6ysnJUAzqnF5Cein1SepKuPqQ5WRLJNOjFgxm0PYx8vEjgpcF1b9udBNZ1PyHgdV3dZlhEASzKN44kKUmOBa0iXziaCK_QUZFlvbBP2iJrn54dFwKKJnHTntDVpLuEisIwByDdA3as7ivkhnYWskPcPY3KOYvnsUHG5ra8BbZU8pwbQzKs0GO0IMxnpGCnbKsDP9EJkyT0t6_QdFd5Zq0l7u8f17cJzA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iW00OxA0pr04ONCDzLnRsj-6jFWAYgW1QpZAQeor6yHJNS-p1CCrPsAeOEec6_dydrLwRkUbCN6BICXTscMFVhZ_0O4d45RGlLw0z0xedWOyh344j7r0aMYyuFIijXmk8xnX3Pt7B64xKEG-FLqeIFq56R51GiA9JVYGYX6RbuUsr5LK3vbdxdKj8MzU6-ZWCFSZAggU69RoVQ7yXE6zR-LNI9fFUCsWEYnJTnlke-an59vSJVANYX8ciiGHQvgi6OPxwZJ1ieXVMed4tNrGogqN2bQI00SjayZnrXBhPjPc_oLUcVMcGSHaXfDgW-LilcBweJo
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iW00OxA0pr04ONCDzLnRsj-6jFWAYgW1QpZAQeor6yHJNS-p1CCrPsAeOEec6_dydrLwRkUbCN6BICXTscMFVhZ_0O4d45RGlLw0z0xedWOyh344j7r0aMYyuFIijXmk8xnX3Pt7B64xKEG-FLqeIFq56R51GiA9JVYGYX6RbuUsr5LK3vbdxdKj8MzU6-ZWCFSZAggU69RoVQ7yXE6zR-LNI9fFUCsWEYnJTnlke-an59vSJVANYX8ciiGHQvgi6OPxwZJ1ieXVMed4tNrGogqN2bQI00SjayZnrXBhPjPc_oLUcVMcGSHaXfDgW-LilcBweJo


 

38. KÖRKAPCSOLÁS 

 

 

Közeledik a PMSZ szakmai partnerségünkkel megrendezésre kerülő programja! A 38. 

Körkapcsolás konferencia témája a válság és a változásmenedzsment lesz. Foglald be a 

naptáradban: november 17-én találkozunk! 

További részletek: 

Rendezvények - Magyar Projektmenedzsment Szövetség (pmsz.hu) 

 

 

 

 

Magyar Tudomány Ünnepe - kvantumszámítógépek 

 

Az utóbbi években szinte naponta találkozunk 

olyan hírekkel, hogy a hamarosan megépítendő 

kvantumszámítógépek új korszakot nyitnak, 

alapjaiban forgatják fel az informatikát, és 

mindent megváltoztatnak. Az előadás során 

ezeknek az állításoknak járunk utána. Először 

megismerjük azokat az alapvető kvantumfizikai 

elveket, amelyek elvezettek a 

kvantumszámítógép ötletéig. Ezután áttekintjük, 

hogy egy esetlegesen működő 

kvantumszámítógép milyen feladatokban és 

mennyire múlja felül a klasszikus 

számítógépeket. Az előadás második felében 

pedig kiderül, mit lehet tudni a különböző 

egyetemek, kutatóintézetek és multinacionális 

cégek kvantumszámítógép-

fejlesztéseiről. Zimborás Zoltán előadása a 

Magyar Tudomány Ünnepén, november 8-án! 

Kvantumszámítógépek – mítosz és valóság | 

Eseménynaptár MTÜ | MTA 
 

 

 

 

 

Garai Géza Szabadegyetem – az első kémműholdak 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RxwmbUMBJrnXSSUEWBlZuXf4rvPGY5zXAqoNZqlt1Fglf26pkmeeuNX7OFFwII25NnWxwdrvPinBYQJN7dwNT3hmllb_GZSBXefos_ZCGc_Bud4bo8wlbQEjfbnaep0dbO4Arb7xLGrZy8n3863M6iby9rggeHXIV2fblygZVKEuYzb7sFrWvaWb4pb-g4FPQ4hM9TAg7S--UaGIMEFvH9IP2HxCgik0vTYkRgR20vf-ORcD_RUiCplRwlLARiUKG81wMf08c-Be6l5sep051kKP14eN3AgH8SzGUZYyEb8-qo36NU6y1-vueQ827g9_HSCwV5790x6e2K2U4aTVpJQdGYa-
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/L4BO4INtpunYfDxcVBO4rc1UAhYqb1YXWB9bdUuXKfKrNF5rU1m76qJ-fPkoqLd7T3tqEwhXIJTT_LuWBHwjct3ddptCYsSQfOkW7KQJuPSZCe-K7UdwhZSmYKmNvWgvBUl2DnPYtzXvSxautfjKvAZV-g5VMde4FFUwMb2b0lJJ5qh1SKc0he3h_E1UitUXtqrNeFozvd6doaKWxFUbqZ5SZ0Ik3HuE8UQqLCmAqY2tB0Bj8og5oyqFQ7fIMIN4UMDMqPSi5Hzwtny4CaO_HaSzl9ezSW8weV4KB4uNKBnZRlo1KYymiGI1QZahYYXpPrSWM-jZpzfKZFuc3Tn_WYvSnvkcblX0E9rgjlVaZo8vlyx1rbXnIc5v3w6zZQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/L4BO4INtpunYfDxcVBO4rc1UAhYqb1YXWB9bdUuXKfKrNF5rU1m76qJ-fPkoqLd7T3tqEwhXIJTT_LuWBHwjct3ddptCYsSQfOkW7KQJuPSZCe-K7UdwhZSmYKmNvWgvBUl2DnPYtzXvSxautfjKvAZV-g5VMde4FFUwMb2b0lJJ5qh1SKc0he3h_E1UitUXtqrNeFozvd6doaKWxFUbqZ5SZ0Ik3HuE8UQqLCmAqY2tB0Bj8og5oyqFQ7fIMIN4UMDMqPSi5Hzwtny4CaO_HaSzl9ezSW8weV4KB4uNKBnZRlo1KYymiGI1QZahYYXpPrSWM-jZpzfKZFuc3Tn_WYvSnvkcblX0E9rgjlVaZo8vlyx1rbXnIc5v3w6zZQ


November 8-án, Székesfehérvárott folytatódik a szabadegyetem! Molnár Gábor 

Péter egyetemi docens előadásán az amerikai CORONA programról tudhatunk meg 

érdekességeket. Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara és a TIT Fejér Megyei 

Egyesülete előadásán 1960-ba utazunk vissza az időben. 

 

A kémműholdakkal kapcsolatos képanyag Bill 

Clintonnak köszönhetően 1995 óta nyilvános, 

ennek révén most a polgári rendeltetésű 

műholdas távérzékelésnél korábbi időkbe is 

visszatekinthetünk, például 

klímavizsgálatokhoz! 

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar - 

Garai Géza Szabadegyetem - 2022. november 8. 

(uni-obuda.hu) 
 

 

 

 

 

Dargay Lajos – Kinetika 

November 9-től december 16-ig, a stuttgarti Liszt Intézetben! Dargay Lajos Nicolas 

Schöffer tanítványaként a magyarországi kinetikus–kibernetikus művészet megalapozója. 

Műveit szakmai-műszaki alaposság, pontos kivitelezés jellemzi. A mozgásra, fényre, tiszta 

konstrukcióra épülő kompozícióinak legfontosabb jellemzője a megszerkesztett rend és a 

művek virtuális terének kiterjesztése. 

 

Szobrászati tevékenysége mellett grafikai 

munkássága is jelentős. Dargay Lajos az 1960-as 

évek végétől jó és rendszeres kapcsolatot ápolt a 

nemzetközi művész világgal s természetesen 

nem csak az ún. emigrációs magyar alkotók 

köreivel. 

https://culture.hu/hu/stuttgart/esemenyek/dargay-

lajos---kinetika 
 

 

 

 

 

Magyar Tudomány Ünnepe – digitális bölcsészek 

Az informatika térhódítása az elmúlt évtized során alaposan átalakította az 

irodalomtudomány módszertanát és szemléletét is. Minden korábbinál szabatosabbá vált a 

szoros szövegelemzés; a nagy terjedelmű szövegek özönén (például az egyes nemzetek 

regényirodalmának egészén) alkalmazható, olykor már a mesterséges intelligencia tartalom- 

és érzelemelemző eljárásaival is támogatott statisztikai módszerek pedig olyan műfaji, 

tematikai és retorikai sajátosságok megragadását tették lehetővé, amelyek korábban 

elérhetetlenek lettek volna.  

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fm2wWqk4kf1sDl9XLHhA8g4GqXA7AhN8SNe0yaybM2m4vKNQTQYLsf21VWxyzE6V2uFT-EUaomEIcCzrE-1TQfa0sayeFYRr1JWW__mnkdzxnaiIK5sEe9X4sxh6IbRWMfVskrkHUO-x-w9dt1wYzGC_zWXNEgS0Cclc4uBAWfoFlT_nhiZ79FPK-i8UNi0e4E-br_VtHW-HKS8nTTaVIpdFEDZ4Yc6ESoYsedy6zmHXcFZ4myUv3JbA8VoZNH_G9mpGLPojLj23CqLymyFNKy4eWD8-l5ECMbrcTgYlPQgtxP9Z8Oho6d77xSvrLqfu1VhUITSjzgVFwno79Jq8gTTgX2AdQ-NLQTnA4IZ8mDqM5eYBwHNVuT285d3kmZVhl-k6l3np0Lk-O3yOh027FMzM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fm2wWqk4kf1sDl9XLHhA8g4GqXA7AhN8SNe0yaybM2m4vKNQTQYLsf21VWxyzE6V2uFT-EUaomEIcCzrE-1TQfa0sayeFYRr1JWW__mnkdzxnaiIK5sEe9X4sxh6IbRWMfVskrkHUO-x-w9dt1wYzGC_zWXNEgS0Cclc4uBAWfoFlT_nhiZ79FPK-i8UNi0e4E-br_VtHW-HKS8nTTaVIpdFEDZ4Yc6ESoYsedy6zmHXcFZ4myUv3JbA8VoZNH_G9mpGLPojLj23CqLymyFNKy4eWD8-l5ECMbrcTgYlPQgtxP9Z8Oho6d77xSvrLqfu1VhUITSjzgVFwno79Jq8gTTgX2AdQ-NLQTnA4IZ8mDqM5eYBwHNVuT285d3kmZVhl-k6l3np0Lk-O3yOh027FMzM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fm2wWqk4kf1sDl9XLHhA8g4GqXA7AhN8SNe0yaybM2m4vKNQTQYLsf21VWxyzE6V2uFT-EUaomEIcCzrE-1TQfa0sayeFYRr1JWW__mnkdzxnaiIK5sEe9X4sxh6IbRWMfVskrkHUO-x-w9dt1wYzGC_zWXNEgS0Cclc4uBAWfoFlT_nhiZ79FPK-i8UNi0e4E-br_VtHW-HKS8nTTaVIpdFEDZ4Yc6ESoYsedy6zmHXcFZ4myUv3JbA8VoZNH_G9mpGLPojLj23CqLymyFNKy4eWD8-l5ECMbrcTgYlPQgtxP9Z8Oho6d77xSvrLqfu1VhUITSjzgVFwno79Jq8gTTgX2AdQ-NLQTnA4IZ8mDqM5eYBwHNVuT285d3kmZVhl-k6l3np0Lk-O3yOh027FMzM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gjg2xHsrUIJus8Jv6RnhHGl7las3YnV6yBAxwXYxDatJXWrOToSUfcA_9MFrS5-GWovPgMTGDN6Yx7opx8MQ4o1OhhW3p1fsDDSDWEMzZulZmp0GDRWnQqswWsKlhi2Wogoplz76mcqICIstLxzBtEqFGjuidpMhPsx9YGR5RZ9sClyEmDwaCLTq0AymDR6JSJJo4u9kAsLH7nhz3G5Aae0mzFmlzD-wse2OUbh6HvDfN5SPW_6CpTmn9QVRBs9P8E2to1NjljMFmOLD9yDK3dGmwOom0HhK3BPoboUcWaw-2IViRPutcT5Zt0hZflZWDGzIigb87JzbbwjEv_v-fjDLD-8ggDn7x7-_WVk
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gjg2xHsrUIJus8Jv6RnhHGl7las3YnV6yBAxwXYxDatJXWrOToSUfcA_9MFrS5-GWovPgMTGDN6Yx7opx8MQ4o1OhhW3p1fsDDSDWEMzZulZmp0GDRWnQqswWsKlhi2Wogoplz76mcqICIstLxzBtEqFGjuidpMhPsx9YGR5RZ9sClyEmDwaCLTq0AymDR6JSJJo4u9kAsLH7nhz3G5Aae0mzFmlzD-wse2OUbh6HvDfN5SPW_6CpTmn9QVRBs9P8E2to1NjljMFmOLD9yDK3dGmwOom0HhK3BPoboUcWaw-2IViRPutcT5Zt0hZflZWDGzIigb87JzbbwjEv_v-fjDLD-8ggDn7x7-_WVk


 

Kecskeméti Gábor előadása a Magyar 

Tudomány Ünnepén, november 17-én! 

(A mellékelt képen Papp Tibor költő, a 

digitális irodalom úttörője.) 

Az irodalomtudomány mint digitális bölcsészet: 

aktuális kutatási irányok és fejlesztési 

eredmények | Eseménynaptár MTÜ | MTA 

 

 

 

 

 

32. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia 

Diákok figyelem! A versenybe egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve jelentkezhettek, 

ha 2002. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között születtetek, és még nem kezdtétek meg 

felsőoktatási tanulmányaitokat. 

Pályázzatok műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint 

matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. 

tudományos munka eredményével, akár a határon túlról is! Nem kell más, csak egy szuper 

terv és az elszántságotok, hiszen minden nagy dolog egy ötlettel kezdődik! 

 

 

A kidolgozandó vagy megoldandó feladat, ötlet 

max. 2 oldalas tervét 

a www.otio.hu/nevezes oldalra kell 

feltölteni 2022. november 28-án, 

éjfélig. Magyar Innovációs Szövetség 

(innovacio.hu) 

 

 

 

 

1% 
 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a Neumann Társaság az adó 1% felajánlásokból 

271.048 Ft-ot kapott. Köszönjük a támogatást, az összeget az NJSZT szakmai céljaira, 

elsősorban a központi, teljes tagságnak szóló rendezvényekre fordítottuk! 

Előre is köszönjük a további támogatásokat is! 

 

 

   
 
     

 

   

 

  

 

 

  
 

  

 

 

  
 

  

 

 

  
  

 

   
    

 

   

 

 

Támogatóink 
 
  

 

   

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Ega1yyLWgs2uFlnifO70zCQYomMX0Onal9MRmEAIh73iAXrzTFaGEcm81CHHM9nLzINT4mE0Pmm8LZrFlwDZAmp75BVC06uVfxtxd2KSHNYDiInniTJepQ8OXHV6ZwhZA28GI4wP3czYyhEhvSpeCkGrpDlWIjvhcZXihTVTZQ0MZZF1ch_Rj9FmMatPq6qSY1L9-AxwAPnFb7aUe3Hfup57wU5QbaLw7mb-2hdDJMSdkpzoniJMQwouvWqOqFWvYu9SRBnkd0GhiQ32m2oVJhcKNSsV5IBV7VvXJ4nD66hCBdxeTd-R3-SIGNOaHnWPeqjFDM66SR6PIkLDjA4heolUenvASbCk443k33Vj5yXGZwvtAwogEnbeVrdv8eWYJkz0eiXYIaECMGN6lCyf8qxa9z0XOWoNO9tDdtbIZf6V5So_lGzW82gsZqDH35oyv62sLjxvToBy5A
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Ega1yyLWgs2uFlnifO70zCQYomMX0Onal9MRmEAIh73iAXrzTFaGEcm81CHHM9nLzINT4mE0Pmm8LZrFlwDZAmp75BVC06uVfxtxd2KSHNYDiInniTJepQ8OXHV6ZwhZA28GI4wP3czYyhEhvSpeCkGrpDlWIjvhcZXihTVTZQ0MZZF1ch_Rj9FmMatPq6qSY1L9-AxwAPnFb7aUe3Hfup57wU5QbaLw7mb-2hdDJMSdkpzoniJMQwouvWqOqFWvYu9SRBnkd0GhiQ32m2oVJhcKNSsV5IBV7VvXJ4nD66hCBdxeTd-R3-SIGNOaHnWPeqjFDM66SR6PIkLDjA4heolUenvASbCk443k33Vj5yXGZwvtAwogEnbeVrdv8eWYJkz0eiXYIaECMGN6lCyf8qxa9z0XOWoNO9tDdtbIZf6V5So_lGzW82gsZqDH35oyv62sLjxvToBy5A
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Ega1yyLWgs2uFlnifO70zCQYomMX0Onal9MRmEAIh73iAXrzTFaGEcm81CHHM9nLzINT4mE0Pmm8LZrFlwDZAmp75BVC06uVfxtxd2KSHNYDiInniTJepQ8OXHV6ZwhZA28GI4wP3czYyhEhvSpeCkGrpDlWIjvhcZXihTVTZQ0MZZF1ch_Rj9FmMatPq6qSY1L9-AxwAPnFb7aUe3Hfup57wU5QbaLw7mb-2hdDJMSdkpzoniJMQwouvWqOqFWvYu9SRBnkd0GhiQ32m2oVJhcKNSsV5IBV7VvXJ4nD66hCBdxeTd-R3-SIGNOaHnWPeqjFDM66SR6PIkLDjA4heolUenvASbCk443k33Vj5yXGZwvtAwogEnbeVrdv8eWYJkz0eiXYIaECMGN6lCyf8qxa9z0XOWoNO9tDdtbIZf6V5So_lGzW82gsZqDH35oyv62sLjxvToBy5A
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/p94BhpXyjYDjpGUxaPKc-AEcQOeSwWdKAC13BPDUITXmQUL0PdbafRWDR6fz5cDI7BaMH1pYU1Nncir5btxCYlBs0qgil4onDu-_p1VpfDlgd-C_2r20OZPHySQIdgpAwVcDLkYgR1shZ9Xepy9ys26LBYAkKJyWdNlqVO5JcuSstEwjCkZTAEseCPis7CSDch5N3m7iT8Gp_Q0rUovVBLWswQOvXxq1njtgVaNBljq95n1naXMan2b5Day5n50fR_f6xHoyd90P548eGY_3IRajp8tHDv7vhiBGXASKYWU
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LOZpYRBt6XV51O_ipqxww_Di-aNy46Dm9AXLTWiiS9hrQINGQAZYW-hpwVJaU0GFf4aejT2rXBVEr4KJnwdzsEaKA7oYuUzsNZHqT0IL2MCy1-BVNDjqLcrZAXIxxW2qTwc7UBy0cOoH5mZihQ2c04RAbTvWWTCqtQH8jZcZaJvPdy3lQh-Fc7taMtF-_8DYdwWwLBeNASko28Kj3ndPr9kZyPiFH0RNNtm8vQkTybhX0PQUF3mEQTLdL4nleLleTK5FhapZuI-6mmI3Ydn3ao6hK9HnMYp2KnH8D3N3KurwLLpfYXLSVaFNvw2R9NSFme9TpP7COTs
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/LOZpYRBt6XV51O_ipqxww_Di-aNy46Dm9AXLTWiiS9hrQINGQAZYW-hpwVJaU0GFf4aejT2rXBVEr4KJnwdzsEaKA7oYuUzsNZHqT0IL2MCy1-BVNDjqLcrZAXIxxW2qTwc7UBy0cOoH5mZihQ2c04RAbTvWWTCqtQH8jZcZaJvPdy3lQh-Fc7taMtF-_8DYdwWwLBeNASko28Kj3ndPr9kZyPiFH0RNNtm8vQkTybhX0PQUF3mEQTLdL4nleLleTK5FhapZuI-6mmI3Ydn3ao6hK9HnMYp2KnH8D3N3KurwLLpfYXLSVaFNvw2R9NSFme9TpP7COTs
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FaCn2OM8CYtpc_FS4sDifrdPq37NumRcxzg9AOqnQ_Y10dan6JZwwlKtkr6NUZ82EFEZl0dNc1CgTfyg4YF2jtpiAnrO7FqbcUFdS7RBpDBBMUcu8g4wK_TZaxaCKLapgJYxLcfn0Zb2LVrZ1mxjP42cluf-9wHn4cKSiHYan939DRYFhjeK-7dPBZ8I79K3SmNTQbKw1Efdk8PZsvhxvp-GDn8nHai35-gY0Cudmb0U4sxVQ_q5IDbBV5SM2fVQk6dRbSgXFcTEWSYVC_rm-JKpbx1O1KBxwwCX47Od4gQIV8tfQc53O8BBWsyJWErRyOIswwSE7YbB_I1o
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JoRjSaBQNT6MfDfKeXhWT2Bcmh2sg82HqGb-zfFzS9fmFN1YX2Z67MGvTzRMGjSBG2c8DmCfSUqRLmT6MhiwuVRoVRsom_0vpB4Tb2toPkKZ--gENI-WqKIcddtuCtPGCUQMnDSvypnTebvojvflY5b_NlbU7JgNV5d814kBaG4foNXBX8levBCvHYTCUVoomu-OZUmPZ9wArQ4MfqLXqDUAzXNu1TfmL-fnP-LR3WnbDG8ez-tGL2Am3rS0W0WuxxrJ4z7TFFRhoek5coR-vwOP3PBGFTDqD7CW0T2We2A
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xsSshsdGTYtP3n8Dl8k_bCAO8CAX9CQVRNvO23O4dlxqLp2B0gR_MOrIzty3hZds6EcYjsrgod0Ib10sDEay8yhPp2yxES_s4g3Tp_zNONwhsyWvC-E_85M0qC29hBg1GT0Z37mrqapuxCWb2Mm4opqC-MpwZaHnmgut8L7biSpTeMdShEF5MW3n6P5LneqmFYPZN1sOQFQA3UDOzlDiNZWUGfr-m5gtSOjLf2HslAklfUeOgvaXX-KXRGvklck4-PEZJwx9r-Hj3h7_XYOC7hgSOPO5_71Fp_cteJhX7X5u


 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2CQApCVd_3k6PcCe-LJs3x1G_qpHa--7yhTb5Ib_O4IJfdBl3f2K1_BO7OIImzOjlO-69r6nbVETujtltH3toC-b2bjJT9BovASaShG9MAn5D0OJ24WKNN2CqwlWCzDjZDQMOPEBA-WcvxKi-Chg-49vKq71Os9MA090H-OhLawQb5qY05uHE6S9VacO2ePsxuJQhzvNO5gHW00qSivgHSVmEsm_WABi5L_fNmfXuHR0BtthWX2oZknQ7y8q4aQxjVxs2sx1GuP1xahREV9cbAtWEFAQfBdYUDiGGV8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7b5a6GXF3UCg4qjWQQJ7BzbZmj3nJPHETkqtr0TilRp_RonQ3rxGu3JmrZnwRdlwD4ua2N2KUbn4l2OmSAKhCJNELgo8GeY18xWEPWjptr7O6-gFrCKI9P09mJ-h75ZWN0uZMiY9FtT6PkKPEpWx1boSPA5VVVT_N1jmAENJuACCttISFJFcVD6fsNRHrjibh7pa9Oprx-swox8LIAU-KLVWLP6XE2eDTxqYVZyy6Wg4ON6AMBY1SNvGZI2C73nDC5qWgjr6fMd-iZSeqUoqgww3JqfLoTzs2Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_9qxK8cBMTF0CBcIafgUiXehCpK9Lnogv-3W-A5pgKMrIsMQiM2FDHf4SLTK_NLMe5l1P1qF34klvdUJwKyyr93FZXjMS8QtCm2IWItYWA18BHez_yA4k-6Ec6svv68TtHJCmSzsa9UOPe8WSr9J9OwLROfC7Jq92KjEF_W0ZBoaCSaVqM4DZ5XntNxdwd_NyJg3jdvVN3JisL6H41PGbPZyNzSauRNqg1s1S9PBRPesfpgH9BbT3YJJz5oPAt4WuSAhtejrw4N6uaGSiaKfkUP5Pwfhxo_qvEE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/VOCFoNMnw-XueXK9a9w4lE_mcgHJYcjD9o9sJa_VAE2i-KIp5GhNJcg-DACK2NIIJBZJ-ajKBFYq5beJYohYJfEd5XzHF6sS3KsgVNAZpjLcBA6gdIDg0Nbklh_OEx-UIIA_QyFKIoKVzbmQrWkY01ONFUFgR1AeG0yFI4_MD_rTA2HLNI3u-QP6-ORaVBEraabpuBSS9fKTpIWszIVVbd8e8NXdQO1plJgXbqMBWFtGqOl9ygFGTlqpkKuqLa8LMRy8Y2K6BkwzCLWmvCdkZJQBao40ug9qyHAAvYoT4yWx
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/L_rx5xjsPVyDM_rJMauE9L8g9eCJgSOgGeGjYX3l5fqQENV6VRFKTW4utecNU21HKfrqKRDN1xuxKMgtTG9Yg8qAJpA7b2ishxV5E8UHl9Ph4ynat6uz85GinFh1-EDcsGYj0lix751PLr1En5g-EfobuK5Mw1BF1ZF4wVpwna8ryJSyHb2-ayUpbLfKAvABARmtQtRBn9P0DoMqqyaIkGsOc1SsQcfloaHErjhSRpAmyOnxqGRCTS1npt_4JMmDqvvjvgSX77C9lLbO2UAU3YnnfFfOKAybkaenaYAtKg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/HknjPwGqDjSmqI0vLRchGmYt4Loaanc4FZIs4EZ_0zD7F8tqzMzBWyK3yOuBIGmssTBFlmQNkWEVWNHOCrK9vrOW9jtdZCebtbsmMD8UCBkdgtMLqf_-AV74E_-WgYFsAOBpEiEWoxM4XLD8k4IV7bD6-FKIy-vfX5wZ7F6-rLfnAt9dOAyIuFsUwJEljgj2KchyvSWUK_kuWyuPIR-HDC2ZrFfmALGbja_wsRWpvDcK8kCqm5nRjINCrGkP_2yWLoHBPYCo8nWAyUP1BcR3cjhIlvpGlaI6w2qq8QFweeABXJa8HjwdlFECjpqNwg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3OFXbYC6-B0ZWW3dC2cKuFGoYKScx0Olk-pvisgFi7v0DPW8py4-Wuftle8gSKDOZBCB334DPhExtmS9e60nhDVLpr_lIeZHo0sfKD12quwiSf3xkPEj_w4_FO1aki4MRYg-nJRR8UPQnIWpLQuA65VTE_lSll0yU7QHyrf8y-TJzq_J-eYmPxmcTg5pdggjpwc_DNJfGYt4KWXIBIHVpvQePY0GS51DlbNbprva29lBh9waeLopSY3u1n7HY1YFqVFCi37OnmG2nCe1jva8d9nNhBIRj1mTUTk
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/yKE1hMugwohWPDTbt-okRHfPZDzQZl-jt6sqArqn5dDGJSztt_bBhPTl2KAjSQuU_7IK8AlMSqo8hUguZrdb7of4KXbU2FFoJQeiRET2s1R2QH7NuZPH520FGH-YVWD-7_Heeczmmz_kXYMUZBwKM2MFwlsIT8fgDbO3TpgkfDUR0TYB8p6jjGeCb2fJrsvbv2LulN5j9rH4JXBGAHbojujg0yBpg4TWOUT72eT3OvA2DeTlPZzEmS7PzlzzRfntjM0RYojm7ox7LB-Fst5gL2Xj7_wq28wre-tjXGAD
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nm8Kd7qYws-k9FOOJWYyqwqpes4HnUJg2xyrMAA_MBb-sLSHfqRQ8YIfjuJQJ-NmmLfEtli5X1GkbTlMv50XIAwaaov1euNiouJFVoKqF8mXdHxj2r3sItvXFg17mJSiqfagI6lnFzJA8_TBCRi3ET1NUz2PQk8czJUjJRqzelzgpA_qjZOwzJDNatFZr4PV05d0ESbBPlvGeTIVN98OiAM304KBBQuvlLEVc1A-vsYTj1eUEePj31TLMubyC0AC0w9BxeTXArjoG489CR8VisGP0qjLvpA4
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7ZcmBOiUgRVoIBMpw2NIyfOgvMYoeaRVZ0ZGdiA-Q2ZHWyw3aV9yc2Ila2p9P8TCGQdvq8VNUUPBRXvuQzggGFhDXodY4TJlhduUHWnc5hw_1V1gQeAwdMyYyLe26ZZb8I-ZivQlOVPfxg0HJ9Kohw-Bki5Rn2xP5RS7rJ5B021dvfc_h4V-rD5liu_zzrypHEySVCxRVruBCn3Cmd3s_2NegA03zFxB-Bd6e7iaicAPpOQt9MrgOyhz5wbtqSw5_LYzw4onN09Z6ZycDkhs-6sZDAHj
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/FdZZpTm4pBSDwjuy2LJKSAiIzMkM1HSezd3N_wmRa7rx4vhbdro8sEruX8XDq6WwryNyWfCWVuzr2YS5r3dFHb8xxKuC20eQPt6hJVyKQlsQp32ct0bfZaXH0eJgUsiYzxEK67NfyRQf81o2X87XOQFlOKkP_OA5_4aki1AFsY2tCXAN9F4ISsedhQz5bizunVutaAysNqDWOhKo1zK1_saLJD4SWEIfh-kQ1IlX7RmcPmhzhS4jzwZCxeMNISX2qwjVlaO-4jhWJHpf3oXwkL7Ms966EC8sKQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8ECymODbGk40WjX4Vbi-kywp0hjlU4tQkoHN--MmPwnPnkTAbScAd4FEhWEIiqyMSO0ka935TUH4lrC3sTmFhlGfuWD0GSLIFvqi4YmpkOwmIYEXX3KKfHd-LHGiaYZn3UGeGYJuOuPRTCvceRnuFK_ZgR76GNvUqciMcn6rNg0QOd7nllQiS_qxjREC9dy6k-O3amJ-8hf3QttJVOGHHS00z0TaYfXyX9tNLfZZBiQZxiaYAcbeDsLz4_3MzR_xR_9svswOS1LS59fI-el13CpZ_-qXNc894v2JECgmooU
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-YwQwa9c3GcoPJcYPK9Isne3Mecv2wdDwC7LS9lhIYfvOWOEmv9HTGs4ZrJe9mdSYjtdF7HwHCFuQvovC25YNxTpil5zeu240K94KzhPrn7jWrHh5wsBPOsdeCexnCZQkxsk9_xd7glOlXxq02MCm54Sxb1EFUNsOF0wFJUfD9ZAq1_FZjvK67rZG3POJ_D0hpyUgPYgi-gSCbuRzViD3oCD6i18iZqsPZQVHK2zLM9Mh9RiGcTO7OI7WDTrX7MqO3dB2e1qMcq0E4Rr6tC1H3dAaNHWWsYI1g
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