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FÓKUSZBAN 

 

Karácsony felé 

 

 

Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

  

...Bizalmas szívvel járom a világot 

S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben 

És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

  

...És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorúan nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen 

S ne csak így decemberben. 

  

(Juhász Gyula, 1902) 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0iYKkBGMvH23xh9LfDAUKGYhaNmA6AqOLN5bxiXew8krhVBLh10PweVnp6y5hQLuoo7J7Yug1c4iJuTaclkR0TJmM-XdD6avqJTial-sdtuHEFUjQ-MhK5SVN0OsNN8dWAOiVJZIhRF8QemzKrhsaULvunQpgWa3wU6v0RjFVhFAdkNSBHsTbwZoaKCUWmd7HyQ15kkLc1U4nVLSTi0tiXgNaql3AK0KUpb2YfpezDnQ4Ut7euD7xfBYEtNvJlh167kfAzRr0uEW_EZZHZRr2vsxT_ZL2g


A nagy költő épp 120 éve írt ünnepi versének címét vettem kölcsön ehhez az ünnepi 

„fókuszáláshoz”. Ezt a lelkiállapotot keressük és kívánjuk mindannyian, hogy „bizalmas 

szívvel” kezdhessünk neki az új évnek. Ezt kívánom Nektek is, mindannyiótoknak. 

Előtte pedig békés, tartalmas ünnepi készülődést és szép Karácsonyt… Az IT-sek sem 

különböznek bárki mástól, meghittséget, szeretetet adunk és várunk. Azért meg lehet 

spékelni az ünnepi napokat némi „kockulással”. Kódoló adventi kalendáriummal, 

virtuális karácsonyi játékokkal a Zoomon – hasznos lehet, ha nem minden szerettünk él 

a közelünkben -, karácsonyi videójátékokkal a gyerekeknek, némi 

retro játékkal és zenével a nosztalgiázó középnemzedéknek, fraktál-karácsonyfával a 

gyönyörködni vágyóknak.   

Minden kedves olvasónknak, tagunknak, támogatónknak boldog Karácsonyt- és 

eredményes, sikeres új évet kívánunk! A következő Hírlevelünk január folyamán 

jelenik meg! 

Képes Gábor 

 

 

 

 

…és 2023 felé 

 

 

„Legyünk hát jobbak s higgyünk rendületlen” – 2023-ban is! Névadónk, Neumann 

János december 28-án lenne 119 éves, belépünk a Neumann120 évbe! Már többször 

megírtuk, milyen sokféle programmal készülünk tisztelegni a zseniális életmű előtt. 

Kérlek, gyertek el személyesen a nyitóeseményre, amely egyben egy lehetőség a 

szakosztályainknak is arra, hogy megmutassák magukat, az új eredményeket – Neumann 

János nyomában! 

Január 18-án, 13 órától várunk Benneteket az Óbudai Egyetem Neumann Karán. 

Ünnepeljük együtt a Magyar Informatika Napját – és köszöntsük együtt az N120 évet! 

Neumann 120 - Emlékév Neumann János születésének 120. évfordulója tiszteletére 

(njszt.hu) 

Szalay Imre 

 

 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iIJ9nTde2Tritpdr840Uhmj7jlfw6VMQnp7adKSUVWTpNlawU1wn_sWAnOc9kMgSBi_F8uvgsRsfipmGjWggwVyOZyeZ7pNNRF0NARrf20lpcrE4Lchjzi8WhHvZcKMuM0E-QbsbMQ5cJHmAs-Pa8RKEHv88KHVE1VyGLko1xH2m12gn2mrijgsE52iXU5Yl-3dFv6YcvGX8l_f-IuDTv5skAuAHzueEJeyKMlShgpWaLNPSa0_CV9FV_I8YAJ5Gf2jOFh_Ll52URhFYdGtmmeWc6SHZfwvjFpoKqEc8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8XMc-NDcdCGAz-mIspJvXbPHRsH-S6tKjvVu3QU3A7hDj_7Up9Tfheaya1xwGo6ETQrj7nkF7cLKzZ2fGss9daXoo6sbMtJNICI-kvmW_ifTUP_jQBWXdxg8wTNTJj2bLNo3xCYks8m2RyrE1bAK1sqtzDKz7MDk97KiW5XZsA1HvZKjeTfCO_MjuZ0zDBib7oZGneHtT5QGYwLOGfJVTWeicUlEc_Vp13mOkDEO3cS0XDWeMhpZeFaylvdr149u8zeSbF01q3DAcO10-39fXYi4FvWYwIB-afWL3idSl3hmN5S2f7PiGRK9d6cNM2HD-7ef8CKFG63gMtxN7-yJqUI6uFlCKRi0ithsuNckS2Uj
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gnf0Bv75G0B1egEnbS5UiCl-kAoYNsWrXTkNNhMBFrxI_AOW2jGNMvyizU2UDXX8l0Q6uW_0tON_BrWnwPOPBehKlsXLhWTiammoAUzSV6NNw8sfAjfEeUEtUQWp2UG2VEffK2dVdgpGA3j3ujax5eIOfmaIrYwvwSC6_Cu0inAX0YjwS-fNbne7vmK8jR_Rf83b2zP6CnYmS60PCOT__qQPT_iXqR-3tt8QCUJkPzHsw64Hxqv6tMSSwW9x6U4NUZATw9ihUHTnxT75maySbx5NTmqAYlWwkd05tnbaDa_R3xIghkadIHHFP1I5UxPOffAq6Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/0XfeWgrsLLYiiY40tP3eCriDSWoFCsbK9XjdUKIIhrIL_cdqujrMHGzFQ7kLd3havdNhxVyiShuomPdA9NOlUv3D7zR4pUkasME3qd08Bh_4kBWCIx4-aauL7zxJh4NOnJzGI_RqSGMcOGgkvlR8Wpr8g5oTiuqnOEgOZJoS2n449vh8actv9BjMhMW64Djs0RzOZPctG-2ii87qidTo6tJrtqYhxDUmBsa3eRAeOMOzfVJ-1GIPszS8ZYqH5piDWKjZgF7ytloMAGJyo966Ak8HSQXWJkPvQlmJoeUFDVA5EDEgEO-_7y2SMB7NLDPXw-mxFjE56QJjrPQt7x38_WqV-1cSIMDAGp6ncza8ZfU2UJonlG1mmQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sid5Rgm1oj3yWJQAtd57i8VIes2tSkhXc6jyioUP_jwCGLOoId7ZyMTUKzDBL9MOZic_qAtk-3hEsEfCsGnA_m8u21NstZTLXS32CyVcsy81WXmg7NxMps4v4AJxtiOpWlDyWJZg4fRIWDOx_W4MW6mmJNrA-F0CpaXfJYpMNjCeJY5CMJFOyN4SVkwb_zPTla_HgGDo44psx1RqGF91AjkAIs_a7WFn6-pqnVVdE7n-BZ-QiXdqSAstAw8YonRTOp4dCcygitMTK0LJZHNlKAt73n4uemAzXOoa0acMX_uwsGzNAt1fzX-G0G8Zr1eo1EC9hw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/uFwjMOLkzRZrYw8Knii_roD-tmZxDGOEPklkMhN2qKlAY6hL5cVVirBr6bC6hyQeS1QcmeG4CU8bFBLVx6rVAv_GjukKXmT8H-KQN4nlnDiVtzJ0-uLIkzMy8C3EINsVHXN6MyGaCdbtYt5KN6cyR_cAvq74osMu9TrcCxkfw2x7zOixRfyIeT5yfpYLAL_CfLX9Ri-OQJSjYrcBHiREWve9ynpEw1GPRNhjUNJoQPyqkS3_O84od6kz3_gbiHJC9dXldFO76qcALWkAQxzRS5njZVLACASk3vLLBx1wla2xGHSwJJl66rVTw0dw8aUSvWefVw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/avTw3Mbf9X_NNaxLet30-S4ONO_hYu3O9R3BVuyuqBXAhmS8Aq6nhu3wwKEbwWsCHWfCHQrTv-Jl0K0PUFekvKHE9DIG0VAA6f0fVNfp0jdyTdVha8SHoUWY5g_QIo3jf8YGTgQoxYXd_5eaWCSGTFHfpPy-qnwDyu8ZRo91LBBE3dP6wUIlg7kjMnIFUtv6pvNQTWIoILuO9kBCpFCiFhcK5S2NVDB80IyW5JhG9UnU0UEBpAIjgBA8BI-Xav1hBYaQhF7f58Rlw93_obPp-Q-sBZFY8Tq3nYDE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/avTw3Mbf9X_NNaxLet30-S4ONO_hYu3O9R3BVuyuqBXAhmS8Aq6nhu3wwKEbwWsCHWfCHQrTv-Jl0K0PUFekvKHE9DIG0VAA6f0fVNfp0jdyTdVha8SHoUWY5g_QIo3jf8YGTgQoxYXd_5eaWCSGTFHfpPy-qnwDyu8ZRo91LBBE3dP6wUIlg7kjMnIFUtv6pvNQTWIoILuO9kBCpFCiFhcK5S2NVDB80IyW5JhG9UnU0UEBpAIjgBA8BI-Xav1hBYaQhF7f58Rlw93_obPp-Q-sBZFY8Tq3nYDE


HÍREK 

 

Élet és Tudomány – Christmas special 

 

Hivatalosan december 23-án jelenik meg, de 

talán egy-két nappal korábban is megtaláljátok 

már az újságosoknál az Élet és Tudomány 

karácsonyi számát. A borítója biztos 

korszerűbb lesz, mint a 60-as években – a 

tartalma pedig még inkább: ebben jelenik meg az 

első Neumann-esszé, amely a szerkesztőség és a 

Neumann Társaság közös pályázatára született. 

Garantáljuk, hogy nem a szokásos 

szempontokról szól, hanem Neumann János 

gondolkodásának egy ritkábban emlegetett 

kérdéskörében vizsgálódik, igazán 

olvasmányosan! Vegyétek meg a lapszámot! 

Január 18-án, a Magyar Informatika Napján, 

az Óbudai Egyetemen rendezendő 

konferenciánkon pedig személyesen is 

köszönteni fogjuk az esszépályázatunk – 

továbbá a sci-fi novella és a képzőművészeti 

pályázatunk – dicséretes alkotóit! 
 

 

 

 

 

Szalay Imre PMI Eric Jenett Person of the Year díjazott! 

A projektmenedzsment egyik kiemelt szakmai szervezete, a Projektmenedzsment 

Intézet (Project Management Institute, PMI) a nemzetközi „PMI Eric Jenett Person 

of the Year” díjjal ismerte el Szalay Imre, a Neumann Társaság ügyvezető 

igazgatójának több évtizedes munkáját. A díjat minden évben olyan szakértőnek ítélik 

oda, aki kiemelkedően hozzájárult a projektmenedzsment szakmához, vagy annak 

gyakorlati megvalósításához, fejlesztéséhez. 

 

 

Idén összesen két szakember kapta meg ezt a díjat a 

világon. Szeretettel gratulálunk! 

Természetesen mi is büszkélkedünk a hírrel: 

Idén a Neumann Társaság ügyvezető igazgatója nyerte el a 

nemzetközi PMI Eric Jenett Person of the Year díjat 

…De még nagyobb örömmel mutatjuk be Imre méltatását, 

a videót és képeket. Ebben az életműben már a megújult 

Neumann Társaság is benne van! 

PMI Awards Gallery 
 

 

 

 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/neqoqxJucWqL7FcygeZbGtXuzOlKXGTg1olueOabCksFDu1gE-Lr8nFiZkI4fxfr3uJ0BBiS05_H2UEU58DoMFWqy9S3pggjuT_BVw-x7r26KWw1Q6LZN5Be4ynpFl6XDUawGSbkevwQtLKuMSjNQ8XdcZ1GcBQFtVBQ6cYb9vcxpmY55p0oTJPCKqB8inYXhDhbRuelZ8jAl7q9Ei4JXLH0FxkndEe_WNItH_iN2bI-rPMQSte0I3vAyUilPdeDJ-4Rkx7OgquOlX4TjmBleQgP8eKPR_H1J-i31YoW-_JEVeMZVOWUj2wcC6vSQlQnCUN0ZIFIK3aytMh4Gb_MBF73nrRz7WlpSo-cW4e_Ax4rAWFQQlt0AhGy9pn7gPLE-IPblNWACx3iv8_f2Jsr9wZ8BgoBIsn_XTLxfsh-
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/neqoqxJucWqL7FcygeZbGtXuzOlKXGTg1olueOabCksFDu1gE-Lr8nFiZkI4fxfr3uJ0BBiS05_H2UEU58DoMFWqy9S3pggjuT_BVw-x7r26KWw1Q6LZN5Be4ynpFl6XDUawGSbkevwQtLKuMSjNQ8XdcZ1GcBQFtVBQ6cYb9vcxpmY55p0oTJPCKqB8inYXhDhbRuelZ8jAl7q9Ei4JXLH0FxkndEe_WNItH_iN2bI-rPMQSte0I3vAyUilPdeDJ-4Rkx7OgquOlX4TjmBleQgP8eKPR_H1J-i31YoW-_JEVeMZVOWUj2wcC6vSQlQnCUN0ZIFIK3aytMh4Gb_MBF73nrRz7WlpSo-cW4e_Ax4rAWFQQlt0AhGy9pn7gPLE-IPblNWACx3iv8_f2Jsr9wZ8BgoBIsn_XTLxfsh-
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/EsQRl_Z1LlyBc87H8hHrljP67fjh-DEw6jZK-0EFNPXYH1lJrvNjEQrYPS8uiHIRJT-K5jlaWcqAEbTD5Vy6LLGo9m2pvbMtX8hz3EJLEqm9uZAIP8PJnAVQdsFVGSt2YR6aZo2CQXhBbmuQargbie00_Ccw7WIFOfojoXmXjG1QopXjLjqCpECWb6pmVhj9KPGfIrRoZpmvuyCfP-C7evwtOIT0pPEN0tBA8w3k41K5uf9VeJAQx0tS-nc79nw4GdeeMGanAb5RgmkDhW8nGlWipNJidzsaXGWivLZq-fWT9_KG2yLBD9Rt5wPOdAzMH3K-8swGEfAUpbz4Rc-O8Zs4OWv3cGVa_CRMZop-vendF_BTPoEBQciK1lfPe1ucvcDxPVJk6Cqme1OY


Szirányi Tamás székfoglalója 

„A „nagy adatok” és a „dolgok internete” megjelenését szorosan követi az „intelligens 

szenzorhálózatok” és ezzel a „mesterséges térintelligencia” térnyerése, mely a 

mesterséges intelligencia egy új diszciplínája. A mesterséges térintelligencia célja olyan 

számítógépes látási algoritmusok kutatása, amelyek lehetővé teszik robotok és más 

intelligens eszközök számára a körülöttük lévő 3D terek feltérképezését, az ebben való 

pontos és robusztus lokalizálásukat, a jelen lévő objektumok felismerését, és értelmezni 

tudják ezek mozgását és kölcsönhatását a környező világban, biztosítva az 

objektumokkal és egyéb intelligens ágensekkel való együttműködést.” 

 

 

Szirányi Tamás, a KÉPAF szakosztályunk 

alapítója megtartotta székfoglalóját az 

Akadémián. Gratulálunk a fontos témához 

és a tudományos elismertséghez! 

Szirányi Tamás: Gépi érzékelés – 

Intelligens tér | Eseménynaptár | MTA 

 

 

 

 

 

Ráadás az Aranytízben 

A nagy sikerre való tekintettel 2022. december 12-én a Neumann Társaság 

egy ráadás gyakorlatorientált digitális készségfejlesztő tréninget tartott az Örökifjak 

Klubja érdeklődőinek.  Minthogy bennünk szinte addikciót idézett elő a két korábbi, 

sikeresnek elkönyvelt alkalom, örömmel tettünk eleget a felkérésnek egy bónusz tréning 

formájában. 

 

A tematika változatlanul az okostelefonok 

praktikus használata körül forgott.  A 

rendezvényt támogatta: Belváros-

Lipótváros Önkormányzata, az LSI 

Alapítvány és a United Way 

Magyarország. Köszönjük! Örülünk, hogy 

hasznosak lehetünk – az időseket is segítve! 

Ráadás az Aranytízben 

 

 

 

 

 

December 8-án az ELTE digitális transzformációjáról 

beszélgettünk 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-HattPJhdTYRFy9GWCD5VPUHacbeJFJ3JD-RroPQIhzjjBEdWaSojKLFlYHdOMVTOTif9zjYr2Mv4hFiD5cYIqKhq2f8nQXNTMMZUK0Bq8yfsFwUyjfmKbpCtGd2g3q2f_LBsT71mI5a_odKr5bgdL3x5c4E9b1uudiJwYnoOknvET9WqKU3twBK3BOf_7CSqArz5gtHFt92Y6UhjNQTuSJWU6fMBupteSkHXV85nQQARP4u6G90fxLLUCMHA-jmW5uVCmI0IxOTLI8ruqm9kIigOtS6Ndkm5eEAhT3c4WLV2vtwqsq8d7BJmFtpFg1n_npFdntzV8ttzOmnMzTHiQxOq-GF6p8g4uRlKFtG8dvf2KBUwWHYmlT3fuHkHrZy-q8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-HattPJhdTYRFy9GWCD5VPUHacbeJFJ3JD-RroPQIhzjjBEdWaSojKLFlYHdOMVTOTif9zjYr2Mv4hFiD5cYIqKhq2f8nQXNTMMZUK0Bq8yfsFwUyjfmKbpCtGd2g3q2f_LBsT71mI5a_odKr5bgdL3x5c4E9b1uudiJwYnoOknvET9WqKU3twBK3BOf_7CSqArz5gtHFt92Y6UhjNQTuSJWU6fMBupteSkHXV85nQQARP4u6G90fxLLUCMHA-jmW5uVCmI0IxOTLI8ruqm9kIigOtS6Ndkm5eEAhT3c4WLV2vtwqsq8d7BJmFtpFg1n_npFdntzV8ttzOmnMzTHiQxOq-GF6p8g4uRlKFtG8dvf2KBUwWHYmlT3fuHkHrZy-q8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/j13x74XH7DVZcn4zqaqR4BAwgpJ-s2BEuyu8s-eYGQdRmPhNF4Hnc08VP5A10vxitDS1laexR04NgXjaMuydT-_KAJfQ-pjCO0YcyG42NIZCUNyEe6uzEhjucTr5RHrc3lUEW_uN0fkmR4ph5MT8doNs8Ockx4OI_A4apYdxTvOetHXBKZAqOqOyho7wCVL4BEHP6LzQ7Ii_hXKqOK1ulEqZwebJXVvLhKfO_7bj4kYjiVbCSMj4DXlJT28FDiBL4UaZCr26tmFoA31QIckDcNlhlPnn-Z4yq16S58hS_9kfBM1yR4gvNjZVq-6SRovqNefLO4s8pkIYCE7-plJacAPJNU7FleUX7XE8xOCobWeSe-KibHFx1_K-54Px8zlaE94FPU4Fz7ykAnqEtR7XjYRCtmBhVFrlmxhtskvfreqowQM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/j13x74XH7DVZcn4zqaqR4BAwgpJ-s2BEuyu8s-eYGQdRmPhNF4Hnc08VP5A10vxitDS1laexR04NgXjaMuydT-_KAJfQ-pjCO0YcyG42NIZCUNyEe6uzEhjucTr5RHrc3lUEW_uN0fkmR4ph5MT8doNs8Ockx4OI_A4apYdxTvOetHXBKZAqOqOyho7wCVL4BEHP6LzQ7Ii_hXKqOK1ulEqZwebJXVvLhKfO_7bj4kYjiVbCSMj4DXlJT28FDiBL4UaZCr26tmFoA31QIckDcNlhlPnn-Z4yq16S58hS_9kfBM1yR4gvNjZVq-6SRovqNefLO4s8pkIYCE7-plJacAPJNU7FleUX7XE8xOCobWeSe-KibHFx1_K-54Px8zlaE94FPU4Fz7ykAnqEtR7XjYRCtmBhVFrlmxhtskvfreqowQM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/a8QY4l50xMySuEgPM4UKulbxjzjHYKv41Noixb6haBz1QjTtIHbK9YhUv5XrDjUOq5m_lJQsZVJK2EmW8iLPjaF6NVyoIhFgjePiLh-Uc3BOghAFzXTI9RZYZnkITbOWfrzT7SWqEa0JSzGEpn2QngbAMZgUJlEHUSSbn1-MpwNDyWCA2xBpgAdc1dIEWmrbWGiYMkWfCPz7kKO3TRgPfwwR9C4T6Z4v7R2rcB-ToaPx5loGK_dlnkueNHAaRPjvI44ILk-GpAvayFLX9I8IzS2Qp_t2JESAz2aW9fHJ-qhPWfxhDv7hNsyodrnBPzHeDksQZvgCUmLm2WrUy3Y7119jPnWFRpyYZh_VV4FWujN_xNPcicoC3P2BdCJnLA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/eZWlO-2kykzKqabGZddi6jmUZo0U_Exwu1OpheFG4anTlr5KgMqqJvkxnZncis_L6QbkU6D2kZysTACGG7GqIfkyO8HQhqyUbFtzQBC2_WS_KIGv5L-wRZi16sPlCMVCmElBX0mgHy0Va1JuF8nu7HXN5XNLvmYJ1uhlR8Pt5aBBIgae2mkeyanmgm9FdxdKs3OQddF5Zv4Yqbh_cRSfUu4IM70PaLNkuNAPljaXVNGOv6P6EfGLFLfY_eG0ES0BMH2Oxf0lJxp89odFNDMW7ADGPwfxXcaIr-Xm7ttR-2Vpdp4idqPsu8LoXaI_AQoU9qxEZkh6UBP9f83I6LABVvArAgyd


Sebaj, ha lemaradtál, ide kattintva (https://youtu.be/UTV6AhJrc-w) megnézheted 

legutóbbi meetupunkat, melyben az ELTE két igazgatójával, Ritter 

Dáviddal és Cseszregi Tamással beszélgetett Dandoy Gabriella. 

A beszélgetés Magyarország legrégebb óta működő és legnagyobb egyetemének máig 

tartó digitális átmenetét elevenítette fel, érintve a covidot megelőző időszakban tett 

erőfeszítéseket is, a jelenlegi tevékenységeket és a jövőre vonatkozó terveket, a 

forráshiány miatti kényszerűségeket. 

Érthetővé válik, miért jött, bizonyos értelemben kapóra utóbbi, értsd: a forráshiány. A 

felhőtechnológia irányába való fordulás és a covidot megelőző évek során kialakított 

egységes identitásmenedzsmentnek tudható be, hogy az egyetem sikeresen vette az 

akadályt a 2020-as online átálláskor. 

Bepillanthatunk az ELTE liberális intézményszervezési elveibe és működési modelljébe, 

technológiai rugalmasságába. Módszertanilag bevált a self-paced online learning 

kurzusok bevezetése, melyeket mindenki akkor végez el, amikor ráér. Az átállás olyan 

jól sikerült, hogy hogy azóta is érzékelhető az egyetemi vezetés részéről a digitális 

transzformációval kapcsolatos elképzelések, projektek, pályázati igények feltétlen 

támogatása. 

 

 

Jelenleg diskurzus folyik az intézmények között 

a felsőoktatásban létrejött nagymennyiségű 

tartalom – felhasználatlanul heverő értékek – 

standardizált osztályozásáról és hozzáférhetővé 

tételéről, tudásmegosztásról. Az efféle 

együttműködésekben, egymás forrásainak 

felhasználásában hihetetlen potenciál rejlik, és 

egyelőre itthon - nyugat-európai és angolszász 

országokhoz képest - kezdetleges szinten 

tartunk, noha a 21. század olaja, az adat. 

Mindannyian tudjuk: nehéz és komoly feladat 

kooperálni. A beszélgetés legfontosabb 

tanulsága az, hogy erre óriási szükség van. 
 

 

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

19. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék 

Verseny – Kovács Győző szellemében 

A Neumann 120 jubileumi évben a hagyományos szekszárdi Neumann Verseny is 

különleges lesz! Olvasd el a versenyfelhívást, nevezz - és legyél esélyes a különdíjra 

is, mellyel a Neumann János által inspirált munkákat ismerjük el! 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zyDDXMF9lGnQItV1TRUhAaJSOEzcHGV97_KkbXGrGXVcS7MAz3v8-Y41W26swQdOn6OiKrM1YsDqFPDtthCSRwgBD0L5IjKitxP8ft8JymYTnrhXm_rv6Xw4jBtGxtc8S66ySB2P1vuPRE9vfi0-a7dijLIVhaZLG1pPhopt6OK01Qz0AkXrbWBHurY03NiiMSIqy4sWlTVD0ZMEs59Lj601mPvzt0mJEK_4ZMOf-SQ5c7TX_LOMYEutxWg4KoIB6i2sCHU9x_P-kGK9VmXBpunkh701nIGByr5Wnsc-zszTvw


 

A versenyen bárki részt vehet (általános és 

középiskolás diákok, egyetemisták), aki a 

döntő induló napjáig, azaz 2023. március 

23-ig a 20. életévét még nem töltötte be. A 

versenyre - hagyományosan - egy 

pályázatot több versenyző közösen is 

készíthet. A nevezés a verseny honlapján 

a https://neumannverseny.hu címen elérhető 

on-line felületen történik. A nevezésnek a 

pályamunkát bemutató max. 10 perces 

videót is tartalmaznia kell! Nevezési 

határidő: 2023. február 24.  

Találkozunk március 23-án, a döntőn! 

19. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató 

Programtermék Verseny – Kovács Győző 

szellemében 
 

 

 

 

 

MIRK Nyíregyháza 

2023-ban is lesz Magyar Ifjúsági Robot Kupa, azaz MIRK! Budapesten és 

Nyíregyházán, több ligában várjuk a jelentkezőket! A Neumann 120 jubileumi évre 

tekintettel várhatóan ünnepi programmal bővített eseményre kerül majd sor. A tervezett 

ligák: Soccer, OnStage, Rescue Simulation: CoSpace és Maze, Rapidly 

Manufactured Robot Challenge (RMRC). 

 

 

Jelentkezési határidő 2023. február 28. 

Jelentkezési lapok letölthetők 2023. 

január 9-től az MRKA 

honlapján: http://robotkupa.hu/ 

Részletek: 

MIRK 2023, Nyíregyháza 

 

 

 

 

 

Prograce – országossá terebélyesedő verseny a játék jegyében 

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar és a Neumann János 

Számítógép-tudományi Társaság közös szervezésében 2016-ban rendeztük meg az 

első Prograce programozó versenyt. 2019-ig minden évben megrendeztük az eseményt, 

de a Covid miatt két évet kellett várni, hogy a jubileumi, V. Prograce 2022. december 

10-én újra fiatalokkal teli, nyüzsgő helyszínné változtassa a PTE Boszorkány úti 

campusának épületét! 
 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/yjC5TqsQQFGYx1q3jQ7ff_WmU5PqkLM56w5M9PioOsCk-fxtMmzNpnMCpRFZsXlGVeUvu0IjgkemuytXid8x44d5hbVE2MMSABfB44nvXgFA1hudjgvNmDdjB9puXOKi1rkHVGsk61z9pUyl9ff3Ma3d_71e7Sx_NBEkTXu_P5WPTA4sdFlTTFWtQZFNgYHEpbzDvWiHRr8GbCuHLnNJXYedBi-7mXpR7u3AU_qwJuWUrYtkK1NmolrMbR4yt1JbKydppcWi4TEfX3YkIS1GPAcr7cyauzSE2KHMDyen5cw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JurgTvXnDqQlQY8j9NzmJ2nuOsD-3Nlp5Yjh81K1i-P0wmWyWtojraB9Hq8V88gsXfFnRxBeGXkmkJ7XkoKbxoIB-N5j5u955yRllSXTErQqjRy5rTd18Un387sqMiutS8x3iNieb8L912g7xe0CPXBj7wBiWwM4wmyozeedfupGLnptyHJPdWEAaj2VAFH87cSAzVPX649Pd-TQ4bNpT40EUsGfoeJmGuJObpUhJHAfFNfVhcFBDyqLfL-H19VsCnMqWtxGAWm4dNm2sZfK0vN-THq1hiicFPFPQkSb_z59PlQ4KtkWLNLQmgnTPXsAC_dv04SedOvCK_kMeBug5Z1kheoiL97z6CEPe1UK01XiFgq3c9fPGZQ2zvbO074uNX3NcOrfDb90o1S69pkcoNw_q7tulP4h
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JurgTvXnDqQlQY8j9NzmJ2nuOsD-3Nlp5Yjh81K1i-P0wmWyWtojraB9Hq8V88gsXfFnRxBeGXkmkJ7XkoKbxoIB-N5j5u955yRllSXTErQqjRy5rTd18Un387sqMiutS8x3iNieb8L912g7xe0CPXBj7wBiWwM4wmyozeedfupGLnptyHJPdWEAaj2VAFH87cSAzVPX649Pd-TQ4bNpT40EUsGfoeJmGuJObpUhJHAfFNfVhcFBDyqLfL-H19VsCnMqWtxGAWm4dNm2sZfK0vN-THq1hiicFPFPQkSb_z59PlQ4KtkWLNLQmgnTPXsAC_dv04SedOvCK_kMeBug5Z1kheoiL97z6CEPe1UK01XiFgq3c9fPGZQ2zvbO074uNX3NcOrfDb90o1S69pkcoNw_q7tulP4h
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JurgTvXnDqQlQY8j9NzmJ2nuOsD-3Nlp5Yjh81K1i-P0wmWyWtojraB9Hq8V88gsXfFnRxBeGXkmkJ7XkoKbxoIB-N5j5u955yRllSXTErQqjRy5rTd18Un387sqMiutS8x3iNieb8L912g7xe0CPXBj7wBiWwM4wmyozeedfupGLnptyHJPdWEAaj2VAFH87cSAzVPX649Pd-TQ4bNpT40EUsGfoeJmGuJObpUhJHAfFNfVhcFBDyqLfL-H19VsCnMqWtxGAWm4dNm2sZfK0vN-THq1hiicFPFPQkSb_z59PlQ4KtkWLNLQmgnTPXsAC_dv04SedOvCK_kMeBug5Z1kheoiL97z6CEPe1UK01XiFgq3c9fPGZQ2zvbO074uNX3NcOrfDb90o1S69pkcoNw_q7tulP4h
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Hbjh3fKDGRab7yBd00KZXhI9YxWXstc9dA35o8l77QNiOH6RgQ0soU4IY88zk2onGZAgkg5LziNc08nrl8Uo1P0jHpq614caR9CJpy0UnTdb3awYzarwZwZgrxZ_zEmLSZYH5T0DuX7JwTzOPWz9NbL5_EH1778IuwMXh3DIndS4td0F3QzW0wjrp0VdLuuCBC6iSmHZXhy0LsxckKIOJPA7QtmulHmyTGrsFBlKZFPa58kxDKLBam9SG1bmKk_aknYElyuG7AAfY7CAYxxzVI-9VGTqMuxIi4Y
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qmNs06Nwc4z5rAzKWYuNIIrCdSR-5Odd-XTMZSXQZcOKB-gKqKCKA8obIzag9auFCFlaHSMd3jlbYKVqvGDRXWepxsD9Uxw3xFmfgAVnsBA8VTzH4NyqwGj2USXnnR2cMhR2Res1gf0WF-m9M56V_LUuum8eyg2oK1yJRZCEKLZTbNuxPNcuLZGuEF8WIXFGzrC99VKZzZJ9LCpX_N2TmOX5e-Ytzin3UVq5Oqcau1BzdF0jnC5NYJ3QoVQNlhquwYgfXSNyazN3606Bu58ObamNFc2EVA-F92B8wblm3YaufyppYi5uRQNuyJLxOAatgjWM-tutL1C--Fko1vFKtef8PPMnKg


 

 

V. Prograce - versenybeszámoló | Neumann János Számítógéptudományi Társaság 

(njszt.hu) 

Exkluzív interjúnk Gyurák Gáborral, Baranya Megyei Területi Szervezetünk titkárával, 

a verseny főszervezőjével a kulisszatitkokba enged betekintést – és láthatunk 

képernyőképeket a versenyre született játékokból is! 

Kezd országos versennyé válni a Prograce | Neumann János Számítógéptudományi 

Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

Felfedezettjeink 2023 

 

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 

(NTT) évek óta nagy érdeklődés mellett 

hirdeti meg „Felfedezettjeink” pályázatát. 

Jelen felhívásukkal a 2021-es, illetve 2022-

es év folyamán kimagasló teljesítményt 

mutató fiatalokat keresnek. 

Pályázatok benyújtása: 2022. 11. 30. – 

2023. 01. 16. között online pályázói 

adatbázison keresztül. 

Felfedezettjeink 2023 | tehetseg.hu 
 

 

 

 

SZAKOSZTÁLY 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/t5EY1Gl24dJv_0Ubte78DDCXKH05PierdRJssvEuwZlD6q1LD7704K-HNl55K1Wbzvzu2hI1xI2c5lRIoDrtWCzKhK90OS5jTqJ6KlvFK7WchJnmDSGhZEzyqcIjWKAoi2gUDmTO7B2oW_HPnmfhvRhrxbwS6aeujvxRhN53-AzqQ7sBAW0NzBMYwFU9GOZarNLJx1QQKo1YQ9rIcaWB6n-ucQ6d81prVqd0eL1-wiPuZ4zle9VZfEHDKCTvYSoh_zuRCq1aM_Zt1pGHiz94fFidnPg4ce72czUgn3O97LDlyK8Q3lCo10LrZ1TMannqO8VE0-GnxaqPs8ELJDpbQGqtWFMdkIdMsWL_
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/t5EY1Gl24dJv_0Ubte78DDCXKH05PierdRJssvEuwZlD6q1LD7704K-HNl55K1Wbzvzu2hI1xI2c5lRIoDrtWCzKhK90OS5jTqJ6KlvFK7WchJnmDSGhZEzyqcIjWKAoi2gUDmTO7B2oW_HPnmfhvRhrxbwS6aeujvxRhN53-AzqQ7sBAW0NzBMYwFU9GOZarNLJx1QQKo1YQ9rIcaWB6n-ucQ6d81prVqd0eL1-wiPuZ4zle9VZfEHDKCTvYSoh_zuRCq1aM_Zt1pGHiz94fFidnPg4ce72czUgn3O97LDlyK8Q3lCo10LrZ1TMannqO8VE0-GnxaqPs8ELJDpbQGqtWFMdkIdMsWL_
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dFrdzgX9AvLQkmXd0nlsvODi2E_L3FbhupdDQF6Ccc2RZ8W05up1tI7ppERxi29fVj7wSi7RcL5NBQPU1ZF7SdD32FK6ygqCfgccSKx1gA6Li5rsIQw574wBN3a1V_i4U81nqJxlNd6pmYtiRqU9P5C9arQkAzREbsyiUsKWqOFlmVRNX1KkoUPDUqUIVi2zJX8gj9ChAKQDHLdPsXNuejT-cq90EaxNncUVtxvVnWlJKUwH5WYBkUxbZFozrGk5dHVvgbofy4O8e9m9iPz-BER2cONy4VvEEUED1UyD-F3YXcPGs4b2IVxbPQ_SY-W7hE5Lq7_mMZtXDuuTsd8PNgoP9HXfPxwzfKby-_BZ416jALP-as8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dFrdzgX9AvLQkmXd0nlsvODi2E_L3FbhupdDQF6Ccc2RZ8W05up1tI7ppERxi29fVj7wSi7RcL5NBQPU1ZF7SdD32FK6ygqCfgccSKx1gA6Li5rsIQw574wBN3a1V_i4U81nqJxlNd6pmYtiRqU9P5C9arQkAzREbsyiUsKWqOFlmVRNX1KkoUPDUqUIVi2zJX8gj9ChAKQDHLdPsXNuejT-cq90EaxNncUVtxvVnWlJKUwH5WYBkUxbZFozrGk5dHVvgbofy4O8e9m9iPz-BER2cONy4VvEEUED1UyD-F3YXcPGs4b2IVxbPQ_SY-W7hE5Lq7_mMZtXDuuTsd8PNgoP9HXfPxwzfKby-_BZ416jALP-as8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dgIR9nz-qWU6CHHdEF6PV8WxXpfgYKFP_0tecV0d5wsIwIinMWyPTPmhyCYXIQtWq55OFehNMJvM9KZKIEon0zlcezSPUZSEX3E5sQ3BtlQbf1-nCCB6HO0aWjWFXV3A-wQJ_LB9bR5CSuZUEj3V2aVaBA8fzacFPZP5v22zmVEGhz-1YxvEevXq75SQ4WoH54s8DAyQotObR7iFXEFW1axx_OcxPWAlKggy43aQoK5UToHo9zE7gySd22fEMhbUKD0KBUWrFBIeIcgy4jHKOoTv2vJ290EJoaiCSn_15xz8x9EdJ-MY98RAuYx1509_l2KZs9DfOzdlng


Múlt és Jövő: 45 évről és a folytatásról, december 15-én! 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szervezete, új elnevezése szerint: Szakosztálya, december 15-én hármas 

évforduló alkalmából ünnepi konferenciát rendez a „A múlt és a jövő” címmel. 

 

 

A 45 éves szakosztály konferenciáján történeti 

témák, áttekintések mellett friss, robotikai 

kérdésekről is szó lesz, ajánljuk azoknak, akik 

érdekesnek találták idei robotika online 

meetupukat. 

Ebbe is be lehet online kapcsolódni! December 

15-én, 15 órától! 

Részletes program pdf-ben a linkben! 

A múlt és a jövő | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

 

Fuzzy-pezsgés 

 

 

2022. november 21-22. között a Magyar Fuzzy Társaság közreműködésével az Óbudai 

Egyetem, valamint az IEEE Hungary Section, az IEEE SMC Chapter, az IEEE CI 

Chapter, az IEEE Joint IES/RAS Chapter, és az IEEE Control Systems Chapter ismét 

megrendezte a Joint CINTI-MACRo 2022 konferenciát, amely rendhagyó módon, két 

helyszínen zajlott, Budapesten az Óbudai Egyetemen és Tîrgu Mureşban – 

Marosváráshelyen - a Sapientia Egyetemen. A rendezvényen összesen 17 ország kutatói 

vettek részt, három fiatal informatikusnő pedig díjat is kapott a szakosztálytól! 

Gratulálunk! 

Fuzzy-pezsgés: dupla konferencia és közgyűlés 

 

 

 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/BxFyXhmUsql39E2-foZ4pDpUAkb28UyBMF7lnpnHGOY1pxTmSSsCTPeeYkykAnBFEyqC0lqhOXBD_b37z3wQ8Wl2RFNpgrf02HrQTLeVMeMmErymc-PZWRszXjNGvEb4u60CW6SdeOUJIBOTMR5zETQKhuevDP6muxcxgrgLd07uVldhwtYhUrtticaNjrr1J0_XUWOaJ0OpLeNw5f9yQc9ftISN7I35IkBtRXa0EIDw2t-DG3-Nuo2iGRV8g_fosCCbMVraq9P8w6g7xaxC1gZCgVgQ4Vs0JE2mLSIYaivzBwN2OPC0nsefUJyps_uhmzJ873FUOWCYEpXM5g
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/BxFyXhmUsql39E2-foZ4pDpUAkb28UyBMF7lnpnHGOY1pxTmSSsCTPeeYkykAnBFEyqC0lqhOXBD_b37z3wQ8Wl2RFNpgrf02HrQTLeVMeMmErymc-PZWRszXjNGvEb4u60CW6SdeOUJIBOTMR5zETQKhuevDP6muxcxgrgLd07uVldhwtYhUrtticaNjrr1J0_XUWOaJ0OpLeNw5f9yQc9ftISN7I35IkBtRXa0EIDw2t-DG3-Nuo2iGRV8g_fosCCbMVraq9P8w6g7xaxC1gZCgVgQ4Vs0JE2mLSIYaivzBwN2OPC0nsefUJyps_uhmzJ873FUOWCYEpXM5g
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/B9Ubp2g3bHFna8hTb1qz4MJ46rnAyim7pi-wrEoIYdRAZ4OauBGvfxQS4Eadw6YAyDdatrpBxvVKZ3vepdtskspG1k02Yp7tn7kJcYIPF1MOB27BT2kHC6VUMR4PSJzYYlLsM7-JTD3moK4zRmh6aA16emGh5cvIqhI2T9DPnHkx7rjS7WawYzUqWHNoqZswcmFOZvL7OxxecN00_kywDJLqwsjFL5u7MLJBjzIhZUznLLWdbESlAXhEvkl66w1eBS4XG5icvqsZvegwRxYhnPt7CpJI9uqmdaGnOu_D-W0yic-B5HoGctiHV_GZoQk0uQeM4H42OMR64W05pXgZxrwTwr3eMuoDyMxzSmnhcSYBk9Rz_nuLlB9pTso


Rövid tudósítás a RobOlimpiáról 

 

2022. november 24-re hirdette meg 

a Műszaki és Természettudományi 

Kultúráért Egyesület, megyei 

vezetőnk, Nemes József irányításával a 

Harmadik Szombathelyi RobOlimpia 

Versenyt, melyre 23 csapat nevezett, és vett 

részt. Szumó, gyorsasági vonalkövetés, 

Drag Racing – sokféle, izgalmas 

kategóriában bizonyíthattak a robotosok! 

Rövid tudósítás a Harmadik Szombathelyi 

RobOlimpia Versenyről  
 

 

 

 

 

Neumann Kollokvium 

Az Orvos-biológiai Szakosztály 2022. november 24-25-én, Szegeden immár 

harmincötödik alkalommal rendezte meg kétnapos, nagy múltú konferenciáját, a 

Neumann Kollokviumot. 

 

 

A két járványos évben csupán 

telekonferencia formájában tudtunk 

találkozni, idén mindannyiunknak jólesett 

újra a személyes találkozás. Ezt a 

résztvevők és előadások magas száma is 

jelezte. A 75 résztvevő közül 70-en 

személyesen, s csupán öten követték on-

line az elhangzott 44 előadást és a 

kerekasztal-konferenciát. 

Ilyen volt a Neumann Kollokvium! 
 

 

 

 

ÖRÖKSÉG 

 

Neumann120 – csemegék 

Neumann 120 – Bővülő Kaleidoszkóp 

Ismét frissítettük Neumann120.hu ünnepi oldalunk Kaleidoszkóp rovatát, most 

Neumann János válogatott levelezéséről és a Man from the Future monográfiáról 

olvashattok, továbbá a Neumann Professzori Cím elismertjei és a Rajk Szakkollégium 

Neumannosai is feltüntetésre kerültek. 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sJCLoNlV8ZxFv-91xfAGSLaNE7EJqgrC2XnyVc7hQ-MjXJssuHCzc7QIu_aZNPiMQWDZNyEv1jGtHudBwSOIcjryGPwaMlmdsdaAW1GNX1Ojl6ITaM5aB4RSYbwaO_Si4QSnyGWNz-IuhoQ_CHcywXo0ecjbyOgGnGCDzJdbZ5FRnIpfUYPnJ8FYFKLDjM1YjYDjKFZUDw3DqfHx226p5_AsN_ujx9TT3oOfIP8J8UMbs_zNwvGukse5ceWAIMb7_q_ZT28uKebwGrOggxAt0NS8uUfzZU7NS7nAG1eCpWlmti7cQhZMxJ1M2HmDcgKuhTRbvThPrn3LzrwapEHO3cEVwVJzKRXh7xld-jtQ6IejPUGL_wgoN8U_VsI2QJ7y_sijD9sqF22hPF4
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sJCLoNlV8ZxFv-91xfAGSLaNE7EJqgrC2XnyVc7hQ-MjXJssuHCzc7QIu_aZNPiMQWDZNyEv1jGtHudBwSOIcjryGPwaMlmdsdaAW1GNX1Ojl6ITaM5aB4RSYbwaO_Si4QSnyGWNz-IuhoQ_CHcywXo0ecjbyOgGnGCDzJdbZ5FRnIpfUYPnJ8FYFKLDjM1YjYDjKFZUDw3DqfHx226p5_AsN_ujx9TT3oOfIP8J8UMbs_zNwvGukse5ceWAIMb7_q_ZT28uKebwGrOggxAt0NS8uUfzZU7NS7nAG1eCpWlmti7cQhZMxJ1M2HmDcgKuhTRbvThPrn3LzrwapEHO3cEVwVJzKRXh7xld-jtQ6IejPUGL_wgoN8U_VsI2QJ7y_sijD9sqF22hPF4
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/m1WieMg3GvaiIX7PA4ek2GUzJnRT2vxBXW6ytubEYpQBUo8DzHK0qMRX2Mad0Y0wWTIna8MO0kJu5I3Cpdeg617QIExBlYc452RtnLUT_Z6q1htaHSgOXhuKnhvAszuFFxvNz84gt7VagDXfvk9ASUY9cnNIFXRfZZbsGmIo-AQ1tEEjayvgaFICufezShBE9GruCrua4kg4KnhN7K12irNMWjYFCrQo6KAPEmWvGBPLrQ-hdIrDSuMs-TsXhHEKnNqU78F4RRPMnfMRhsyBqzb3KQK8yOwP9gs4pRJQJjj_kKR_GgCJgI86J5-TAoXwQ3RNGsHHqTIFVryvoUOBUnPBP4FWSX8Pikh-yTg


 

Neumann 120 Kaleidoszkóp - Emlékév 

Neumann János születésének 120. 

évfordulója tiszteletére (njszt.hu) 

Neumann 120 – Hallgassátok a 

Klubrádiót! 

2023-ban lesz Neumann születésének 120. 

évfordulója. Ennek apropóján, január 5-én, 

csütörtök délelőtt az Ötösben Warholik 

Zoltán vendége lesz Dénes Gábor rendező, 

az „Elképzelt beszélgetés Neumann 

Jánossal” című rádiójáték írója. 

Neumannról, kivételes tehetségéről, 

örökségéről és nem utolsósorban a január 

7-én, délután 2-kor a Klubrádióban 

Fodor Tamás színművész előadásában 

hallható rádiójátékáról fognak diskurálni. 

Ha tudjátok, mindkét adást hallgassuk 

együtt, online! 

Címlap | Klubrádió (klubradio.hu) 
 

 

 

 

 

50 éves az R10 aprobációja 

 

1972. december végén került sor az R10 

számítógép nemzetközi bevizsgálására. 

Ennek különösen az a jelentősége, hogy 

ugyan ezt megelőzően is voltak jelentős 

magyar ESZR (Egységes Számítógép 

Rendszer) bevizsgálások, de ez volt az első 

rendszerszintű számítógépbevizsgálás 

Magyarországon. Ezzel csatlakozott a 

rendszer magjait képező számítógépek 

aprobációjának köréhez hazánk, egy 

jelentős nemzetközi együttműködés 

részeként. 

Reméljük, hogy adattári anyagaink alapján 

mindenki felépítheti, megtalálhatja e 

bonyolult történet számára fontos 

momentumait, saját verzióját. Ebben 

segítünk egy gazdag linkösszeállítással! 

Informatikatörténeti Fórum - R10, 50 éve 

történt 
 

 

 

 

 

Új videóinterjúkkal bővült Adattárunk 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RbQnPPMy6MHwagAjWZQ-OBjczyszqQWzuifELuguKTIebJCw2c24CwoxzX5oQN4WaIH908-4itShBS2xMe4NF7ljIAB7B4w0tc3-rEFdhwPccQFws1hKt3s3qoQZIzKpgqATBOogfYh92B9kZEHGUCrSnHcN9Njck9LZZZsODOXui3k2t7LqytZ2XctQCKDs57srB7ph1ELv7DuB9qPhFU2Zf0G3uKz2t3EmciquYSCk-piRy7-OI4P7xpkBEV9pY5AN1Qmk-EzwULX0rNEVid-SA4eTfYxKNOYnl9zsHu6tfN9egeAEXAaEEXw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RbQnPPMy6MHwagAjWZQ-OBjczyszqQWzuifELuguKTIebJCw2c24CwoxzX5oQN4WaIH908-4itShBS2xMe4NF7ljIAB7B4w0tc3-rEFdhwPccQFws1hKt3s3qoQZIzKpgqATBOogfYh92B9kZEHGUCrSnHcN9Njck9LZZZsODOXui3k2t7LqytZ2XctQCKDs57srB7ph1ELv7DuB9qPhFU2Zf0G3uKz2t3EmciquYSCk-piRy7-OI4P7xpkBEV9pY5AN1Qmk-EzwULX0rNEVid-SA4eTfYxKNOYnl9zsHu6tfN9egeAEXAaEEXw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RbQnPPMy6MHwagAjWZQ-OBjczyszqQWzuifELuguKTIebJCw2c24CwoxzX5oQN4WaIH908-4itShBS2xMe4NF7ljIAB7B4w0tc3-rEFdhwPccQFws1hKt3s3qoQZIzKpgqATBOogfYh92B9kZEHGUCrSnHcN9Njck9LZZZsODOXui3k2t7LqytZ2XctQCKDs57srB7ph1ELv7DuB9qPhFU2Zf0G3uKz2t3EmciquYSCk-piRy7-OI4P7xpkBEV9pY5AN1Qmk-EzwULX0rNEVid-SA4eTfYxKNOYnl9zsHu6tfN9egeAEXAaEEXw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/G_lxJIlzVjboM_XzKaAi0BOjfEA-3hAOtm2_quavrIZlOM-EyVPKOHjQknnokGsb-FHejl3mSBdievJMwNyaodSDJnND5WTLQ-5nb-a2Ff1UP7TXMmiDyqKAKGNsV6-sBarcM14JQStF1MxhWgU6GwwiUCGwWSkLEeweew21y6KLEz4iiaAJntaIj_S8EG-sUUkK5goC7tQuhP9AzYo60LNrZgJPco3pgNQxUvLPh7QC9AMRhoR_Wk9iRVvwVf7HbSk099IlVHPNQb2-_WdmAblY0_AlmI00MZWDg-fkZQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/BVaD129sQl5-KvPd-QLq610PaR-8HKe-UmIl-jjxKHTpSq6c5Hs_bLg0HoSOoYFOqWTxRgJcT-vP9lYc_P7Dss8MVummQs1d-pPalCYSPuq9WgFaHrAR_acYPKfLydBIQ9YjEqq8YYFYnAqa2eUvBeox6jMQlpWkj7cT5Bu3A6_uCuT1cl03eyToGqgXTNRDRo7OUQ2rlPrZLhUPyeHCfu9mJnj8Ug_xe_r46NpsKIZXfhnfsdi1F72Trs9Qnjpi_us9OIkSGY6Hmkk2n9HGc35RTBkFUrTF8s9Y3zjsF3XjlTQDs2ocLwm5R41rDKYM8p3MRVoFWoukX8b11zEZwF1m4rutbs16Wi_29tfqvcNQFTkFmgScl8NBX-nf
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/BVaD129sQl5-KvPd-QLq610PaR-8HKe-UmIl-jjxKHTpSq6c5Hs_bLg0HoSOoYFOqWTxRgJcT-vP9lYc_P7Dss8MVummQs1d-pPalCYSPuq9WgFaHrAR_acYPKfLydBIQ9YjEqq8YYFYnAqa2eUvBeox6jMQlpWkj7cT5Bu3A6_uCuT1cl03eyToGqgXTNRDRo7OUQ2rlPrZLhUPyeHCfu9mJnj8Ug_xe_r46NpsKIZXfhnfsdi1F72Trs9Qnjpi_us9OIkSGY6Hmkk2n9HGc35RTBkFUrTF8s9Y3zjsF3XjlTQDs2ocLwm5R41rDKYM8p3MRVoFWoukX8b11zEZwF1m4rutbs16Wi_29tfqvcNQFTkFmgScl8NBX-nf


Egy úttörő magyar informatikusnő, női példakép Kozma László tanszékéről – és 

az MProlog atyja. Halász Edit és Szeredi Péter videoportéjával bővült Adattárunk 

„Arcképek a magyar informatika történetéből” sorozata. 

A videoportrékban a szakma egyes kiemelkedő személyiségeinek életútját mutatjuk be. 

 

 

A most elkészült portrékat Talyigás Judit, 

szerkesztő-riporter és Abed-Hadi Forát, 

operatőr-vágó készítették. 

Halász Edit portréja az NJSZT “Nők a 

hazai informatikában” projekt keretében 

készült. 

Nagyon ajánljuk bölcs gondolataikat! 

Újabb két videoportré az Adattárunkban! - 

ITF, NJSZT Informatikatörténeti Fórum 

 

 

 

 

 

Újra élvezhetjük a Disztichon Alfa csodáját 

Ismét elérhető lett Papp Tibor 1994-ben megjelent Disztichon Alfa című 

versgenerátora. Az eredeti, ma már hozzáférhetetlen program platformfüggetlen 

változatát közzétették az Irodalomtudományi Intézet honlapján. Sajtóhír a 

bejelentésről: Tech: Elérhetővé teszik a neten a legendás magyar versgenerátort | hvg.hu 

 

 

És örömünkre már kint is a (szinte) végtelen 

remekmű: 

Disztichon Alfa (abtk.hu) 

Ajánljuk Képes Gábor kollégánk interjúját 

is a számítógépes irodalom úttörőjével: 

Magyar Nemzeti Digitális Archívum • A 

vers mögött – Papp Tibor digitális költői 

műhelye (mandadb.hu) 

 

 

 

 

 

10 éve hunyt el Kovács Győző 

December 18-án lesz 10 éve, hogy elment Győző. Az örökmozgó vezető, szervező, a 

Neumann-örökség népszerűsítője, aki lezseren, de vérkomolyan szolgálta a magyar IT 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/5mIIHOgSqZ2mlFO4GJV5sopSPjAbXKD4H8CuRdTrMPlqkRLX9UE_xQuVwzqPfESn1GS1Kro2ldneco0qcfDLbkUOJ7Kk852s335ugcTnonKGGzcbF18ievobV8thx-zZQIZ564_cB2Vck_0eGXiFLAeXtuFrPjMH51DDWfVLmfXe267Vd1-QZ9dH_tKmymQSFiAwiC-T917TLtnrr4VSp8vNR5KzFHbGEzaaNxjCH-Cihhnps72nXgi0EyKa7zKZIyN0f_vgk8pkU51suFj8Nsd6YcjT51tU9Sc15Q9z7bR8GAFqO-Ob6sh5MbHq2XYL
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Wh270aTITxrbYF8r1i21kInsAOk2Ra9XEPrg-cJOQAX253iufpegRrUG1Fr4KRemjhQNu0z4Td9aDZQWdOwwce0KxFZhb5vS6mz7UmtvfDOs9IAP1BqbdFckZwX7KwMULK95vWXpK4fLbJH9YPoQc_05vsar2ZP6nbt9HJNh3YD4QnodJlN5nZ8R9pVxAEvpwjoQf7iHMg3HC7XdhvnIH1JdUUgtBa1sI21oDZVlVmMUZhsz6uIQ9AV4PgP4JjBw8Rq2w9qUSIb4SNKbOnTaaoI_HZ5G8mfR-Fei8nXURbnzS4mU-Pm116G_nn7MYZ0vizE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qRKiVC-t35BEU90OreEHz2QRrF8o_1BZD_Xu49L6lJhmk_bYFH8OPGV1sh3uk3sFpdhgSpqFrddei07-hXccxSUhRa4kiB6SPJmDxTPuOwEIyl9nDnYjipjgC1zekTViZuRMk8pScXWpty_4TVX4nZVDobNx-EjS70qjByD3pNCeHB4Mv-amv07Jp68OoQMUmluaeeVQrKbsCtAxb3N5yPwVsMpCtrEwdoGwi94XcE9MtUk6jiS8xTDf5VwPlFx9weP4i9Omzv9XLTYBXa2Wjsbi9iidg2GkeF9flMckrxJlJAe3DFRIkh_45TqjdqUYT7Gb
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jBjT-Xlmnhjel5w8fLSjAoR2MIZu0O68a1EOg8gUGCqjZoJkGcxJ15SG2WasL4r4zUcIsglKQNSSK576NwP8ITOlOhpcjfQeSudmdUr2CCvp6_00LMWLy4f_5FrVBUmvQ5qrez4uWDDGn3iTtA9WQQgqEx9oOEvaSzLlXbVRLU_12V803UXnM71CxffzYsHWrf59YKZ1sEJa9Et37hWYoi7VS2y6G2hKb6GC8c1fgTfxVvxcgJ3i76IJFPej0wDoxkD_wPtY0L4iumFpZX_6i5jfsSbouJmnrh6BkcOVSF9XWQhS_sYjJjQMZ2Tbslrc_XAGE5Z6AKKVMZRY83oeVrWYtu_f5iwVMWfTE0U
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jBjT-Xlmnhjel5w8fLSjAoR2MIZu0O68a1EOg8gUGCqjZoJkGcxJ15SG2WasL4r4zUcIsglKQNSSK576NwP8ITOlOhpcjfQeSudmdUr2CCvp6_00LMWLy4f_5FrVBUmvQ5qrez4uWDDGn3iTtA9WQQgqEx9oOEvaSzLlXbVRLU_12V803UXnM71CxffzYsHWrf59YKZ1sEJa9Et37hWYoi7VS2y6G2hKb6GC8c1fgTfxVvxcgJ3i76IJFPej0wDoxkD_wPtY0L4iumFpZX_6i5jfsSbouJmnrh6BkcOVSF9XWQhS_sYjJjQMZ2Tbslrc_XAGE5Z6AKKVMZRY83oeVrWYtu_f5iwVMWfTE0U
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TdFRF6Gphg51HS55fx1_dpOcnBNtMJcUA_BtXHgvuH-WRIkPPJ_taQ6nFJyih9o6iZhVoRNngPGa8p4qDQ4v9iY83F0Rm7yWU2vy2snx9qGwTfwR34XGEzi_h5NYxCKb12tGTknuxpr26ZM6lYM9gE6qZQM8SrcmFPQUc8nkdszwsPhHaDDiAk5uI7a0-0-FRk4U_euhteN7HzvIY0Eip4EQd0CnqAOnlelnDQ8njSVvHJbeVz-lHD9TYioekLDnkVrzQZAQAR75ozkr7h9ztIcANC5wUxVJy5t8Vt1zI4pEk2B_-M1Y0UNgoL7aSLaZz-JM0Qc-LtQ7SCHCfEwH5ajLWItAdl8PvlloMA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/uHoOayPG4Fpq-gtuETgAFe2FrvelhwTePg_oNOiYMFX9zSA-MjDquqBuxED5S6fsdAZswEtCFgrLO4u3rXaYQehByYSRomTx3gaHX7nak7OaiaHiJBMg98BV5Zr4Ak7SfOa1H5ZfnqxGsjc6i-HnV__Ci86vvpDSRkN3lZZ4vAe-4dn0OD1IC4xkzRJb93rkeCyUXWrx1zlp3j_AI0YrQn_5FwD8FNk6fRbHiO1EGWcdBiYy_7Lyq0j4i_n7wZlu3xByqG_xLNh6SZrgWvv5ochIpeM94uB2-50JzpFKuRyPUTOQ9AKGV2zK
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9yWWIRKdkP-_zx-BBLJAw7FVj1I1rmUW0SIwT2Lf4okhkmtqCH8swlvkHy-nm7w0bXW26PpUteDXmUykFpPMngCidyb37jlXlK4iaS9dXnAo2mR4DkHtvu-9l45DqEEv4m2iYA17zuU8l8TRKGc912oerHrTe43XCXD1yjeLqJc7P-jukod-xOxzudnppYfhONdIWUUOKB_gC-aErOrQL4kndKFjcaIzoenTZdR8Wi5UhJFzkhC3rthgY2eRafU3py7F433fZN3ifaUfqjCP8FX5urVIoL8o_RAKA54IWyDyG62QVMgbVtoGetEPD1c
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9yWWIRKdkP-_zx-BBLJAw7FVj1I1rmUW0SIwT2Lf4okhkmtqCH8swlvkHy-nm7w0bXW26PpUteDXmUykFpPMngCidyb37jlXlK4iaS9dXnAo2mR4DkHtvu-9l45DqEEv4m2iYA17zuU8l8TRKGc912oerHrTe43XCXD1yjeLqJc7P-jukod-xOxzudnppYfhONdIWUUOKB_gC-aErOrQL4kndKFjcaIzoenTZdR8Wi5UhJFzkhC3rthgY2eRafU3py7F433fZN3ifaUfqjCP8FX5urVIoL8o_RAKA54IWyDyG62QVMgbVtoGetEPD1c
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9yWWIRKdkP-_zx-BBLJAw7FVj1I1rmUW0SIwT2Lf4okhkmtqCH8swlvkHy-nm7w0bXW26PpUteDXmUykFpPMngCidyb37jlXlK4iaS9dXnAo2mR4DkHtvu-9l45DqEEv4m2iYA17zuU8l8TRKGc912oerHrTe43XCXD1yjeLqJc7P-jukod-xOxzudnppYfhONdIWUUOKB_gC-aErOrQL4kndKFjcaIzoenTZdR8Wi5UhJFzkhC3rthgY2eRafU3py7F433fZN3ifaUfqjCP8FX5urVIoL8o_RAKA54IWyDyG62QVMgbVtoGetEPD1c


örökség ügyét. Az ő emlékműve a szekszárdi Neumann Verseny, de a Neumann 

Társaság értékrendjében, napi működésében is még ott a szellemisége. 

 

 

Informatikatörténeti Fórumunk 

videóválogatását ajánljuk, benne interjúit 

Neumann János öccsével, az IT legendáival, 

utánozhatatlan, humoros előadásait. A 

képen a csokornyakkendős Győző egy 

amerikai öregúrnál jár 

látogatóban: Herman Goldstine-nél, 

Neumann közvetlen munkatársánál… 

Így emlékezünk rá… 

Válogatás Kovács Győző 

videoarchívumából (njszt.hu) 
 

 

 

 

ICDL 

 

ICDL Kihívás meghosszabbítva! 

 

 

Az ICDL Kihívás! a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítva! A tervezett 

2022. december 31-es befejezés helyett az ICDL Kihívás! teljesítésére 2 további hónapot 

szánhatnak az érdeklődők, azaz 2023. február 28-án éjfélkor zárul az akció. 

Ennek megfelelően a nyertesek kisorsolása 2023. január 31-ről 2023. március 21-re 

tolódik! 

További részletek: 

https://njszt.hu/hu/webform/icdl-kihivas   

 

 

 

 

Cseh példa, remek videóval 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gqrqobPSKZseule51D6csnPatigxb-9nUoNDx4bgXfUmmFzlgJtHlYJAcSxOsVocC3iMNtJnMuTCLaSAEAq25bcbJtu-3uxY8K4tIkOClSpKOPXyyvpIGu7MuSpEvrBbIqsvXDEJ2h2pPR8ngWGecOf_Q6QnoHNw38WkwgCzI10dzD76FKKDns55tPiGK6Jh8aXQ0LrWlQhvjlqJUOsCu7LwJTpctGfWyXbAmxcMxj7rLGDxNnvA_MVLLfi_cILV8pzh8rY_4wgBhQxJbhf5cVGNjFe2TL226_wsMQGUlGgiFZks2f5_ylRTNltubPa3AVwsBGUi7Ng0e532889-f9OZ3hnr
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gqrqobPSKZseule51D6csnPatigxb-9nUoNDx4bgXfUmmFzlgJtHlYJAcSxOsVocC3iMNtJnMuTCLaSAEAq25bcbJtu-3uxY8K4tIkOClSpKOPXyyvpIGu7MuSpEvrBbIqsvXDEJ2h2pPR8ngWGecOf_Q6QnoHNw38WkwgCzI10dzD76FKKDns55tPiGK6Jh8aXQ0LrWlQhvjlqJUOsCu7LwJTpctGfWyXbAmxcMxj7rLGDxNnvA_MVLLfi_cILV8pzh8rY_4wgBhQxJbhf5cVGNjFe2TL226_wsMQGUlGgiFZks2f5_ylRTNltubPa3AVwsBGUi7Ng0e532889-f9OZ3hnr
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Lrx9bMCTRzAnInJ9HbiDpjpy7w27o4MVrKevz1rfBU8RpsVEK9WmAhp-Kn019IP_fu98M7YtCfw3EbzY3LVM3Aiis3ezfIM9Ea4exAZ_mfgyMJg_b4njmgxvK9K2WYa-sYC2OC5JFEWvoOZwU0r6qKlaytigxd4QytoFshdTA54E3D3NHFwUCNgi_ANOxkwhb1AOV3Vf-flftuyqY8Nd64h6JkiVIKeVk6hOBgASCyPuiVkacG7joGQlXTIaeXxN6KhR87GlX123kfAdLioNMk79944nIJilvwC3TV2YWfYHNjFIfF7iprZ8vrD2JIyskfc


Cseh barátaink bevezették az ICDL robotika modult, s ennek tapasztalatait osztották 

meg nemrégiben a többi ICDL partnerrel, köztük Magyarországgal is. 

 

 

Az alapvető koncepciójuk az, hogy a már 

meglévő modulkínálatra építve egy olyan új 

csomagot ajánljanak az érdeklődőknek, ami 

akár a kezdők számára is elsajátíthatóvá 

teszi a robotika fortélyait. Az ajánlott 

csomagban egyéb ICDL modulok kaptak 

helyet úgy mint: táblázatkezelés, adatbázis-

kezelés, kódolási alapismeretek, robotika. 

Cseh példa, videóval 
 

 

 

 

 

Elfogadta a kormány a Nemzeti Digitalizációs Stratégiát 

A Neumann Társaság elkötelezett az NDS-ben megfogalmazott célok iránt, és 

tevékenyen részt vesz azok megvalósításában. 

 

 

Az NDS a hazai digitális kompetencia fejlesztés 

erősségei között említi meg az ECDL rendszert, és a 

szakmai partnerek között a Társaságot, ami elismerést 

jelent szakmai közösségünknek és az ICDL 

vizsgaközpontokban tanító kollégáknak is. 

A dokumentum a honlapunkról is letölthető! 

Elfogadta a kormány a Nemzeti Digitalizációs 

Stratégiát 

 

 

 

 

PARTNEREK 

 

Programozott grafikák – az NJSZT támogatásával! 

Könyvbemutató MA este 6-kor! 

Csízy László villamosmérnök (jelenleg a MAOE aktív alkotója) távközlési munkája 

mellett a Lantos Ferenc által vezetett Pécsi Vizuális Műhelyben tevékenykedett a 70-es, 

80-as években. Asztali síkplotterrel és konzol írógéppel, a készített korai számítógépes 

grafikákat. Az album e munkák utólag rendszerezett dokumentációja. 
 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/UzQgEDFLzvtLpcY3VNgKhXkzrnpmwdyhS-Cg6ePXEIhCs-pTQ9bDh2gADBeTVM7XBUUkcI74Zgtg0EhycbQJ3syfx59KieTv8JCm0vysy2ghU11-Oy4Yxlz9EIV2ACnAGBuaqiOO2UhRXvhik9LVr_fON3cL9L9kUwtV6s4zLz8FEi-9pjG1af3APJMk55ia3v_R29m6ueY9pcgWIdp0j_Og__XvyAWeuK9A3Y7eCmMgXEF6jxMJVYh9_BpWFTjR_oIIWxGF6h6xndBapyVh9-dSXbK__SJBtbMqHUcwNzo9Tr4MOFB1dQIiHzWEnJzQeai4wpjqc3gXoDWRQKxIJoPL8w
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/eNMZq8KAygk67aLF3ZFXKEkRM4ex6il5zYveboiw8_WsiNIiNYCvC7iOugVxd0VDxDNw4DtDyY_ebNHnDD3OMoSzC0P7xcdAVOCqRGo7Z1jseCDdJ9uMqgG-AUamvftiHJm4cgGFXP2D0QCbOTk2KZ9vKCni794Qd60Cf03rPSLEEMFVm68m7FpV81r9Xk1v5x7MlKHciqvcOP0YjEHJbogjXRE08aa19TuMzvS7L6GXbm5xQOs-6CwNKDLm3zgE4nwc_WcfSL9UD-doZb2Njv3xNeEFUYqvod8OwHDDQ62IeTkvgUw0EoL9TRLou89RqQiAFirO-kAnloiXwBNKn7BaaeMgcAtqPaNmIOviliQeoIUYb8vrsEskdWggwPgh7s1Z
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/eNMZq8KAygk67aLF3ZFXKEkRM4ex6il5zYveboiw8_WsiNIiNYCvC7iOugVxd0VDxDNw4DtDyY_ebNHnDD3OMoSzC0P7xcdAVOCqRGo7Z1jseCDdJ9uMqgG-AUamvftiHJm4cgGFXP2D0QCbOTk2KZ9vKCni794Qd60Cf03rPSLEEMFVm68m7FpV81r9Xk1v5x7MlKHciqvcOP0YjEHJbogjXRE08aa19TuMzvS7L6GXbm5xQOs-6CwNKDLm3zgE4nwc_WcfSL9UD-doZb2Njv3xNeEFUYqvod8OwHDDQ62IeTkvgUw0EoL9TRLou89RqQiAFirO-kAnloiXwBNKn7BaaeMgcAtqPaNmIOviliQeoIUYb8vrsEskdWggwPgh7s1Z


 

 

Csízy László a “humán” és a “reál” világ szétválasztásában nem hisz, érték a közös 

emberi tapasztalat. Az alapvető vizuális elemekkel végzett műveletek eredménye 

esetenként vizuális kísérlet maradt, más esetekben önálló “alkotássá” vált. Nem volt 

kapcsolata a nyugati országokban akkor már évek óta tartó számítógépes aktivitással. 

Elképzelései mégis sok rokonságot mutatnak a könyvben is idézett Molnár 

Vera gondolataival. 

Már a Neumann120 év egyik felvezetéseként támogattuk a gyönyörű album 

megjelentetését! 

CSÍZY LÁSZLÓ: PROGRAMOZOTT GRAFIKÁK – FUGA : : Budapesti Építészeti 

Központ | Kiállítások | Koncertek | Bemutatók | Könyvesbolt 

 

 

 

 

Kvantumprogramozás alapjai 

Mire lehet jó egy kvantumszámítógép, és hogyan kell programozni egy ilyet? Ha 

érdekelnek ezek a kérdések, van már minimális tapasztalatod a Pythonnal, és elmúltál 

14 éves, jelentkezz a QHungary háromszor három órás minikurzusára! 

 

 

Kvantumprogramozás alapjai (QBronze) 

kurzus | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

Érdekel a téma? Addig is nézd vissza 

Kvantumszámítógépes meetupunkat! 

A KVANTUM HANGJA: 

Kvantumszámítás: világmegváltó 

technológia vagy csak egy újabb 

„buzzword’?" - YouTube 
 

 

 

 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/F-VT2LoOidaZ5nPmHMllNx9wyODvbtgOa04HNIof-F2EaFBQpNRXaIim6RD0uC4-zjnuO7O4bb4wnyuc4H98sE7_HYFAiEcgXEfJKJ6Hna6gi5Iz7G6lZBP2yiQ68voSdan1lEvLi2NDi3gYOhEEQm9NkUf9lBuIXvZRpBRBAROhXWIJSedtMQsQjtAbuneOsDpVGNjigvjWNAL58TYrIevmNpuTHXdI4vFlOgmecacvPL16F1z6rieIiNOo4nwRtOwPCnDyUzzq4kYAIHpga8jYeof-4mxUhmoug8nAO9F-HqVLSPGHhRGY3rBp6nkvYR5sY1o4G4CiIw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/F-VT2LoOidaZ5nPmHMllNx9wyODvbtgOa04HNIof-F2EaFBQpNRXaIim6RD0uC4-zjnuO7O4bb4wnyuc4H98sE7_HYFAiEcgXEfJKJ6Hna6gi5Iz7G6lZBP2yiQ68voSdan1lEvLi2NDi3gYOhEEQm9NkUf9lBuIXvZRpBRBAROhXWIJSedtMQsQjtAbuneOsDpVGNjigvjWNAL58TYrIevmNpuTHXdI4vFlOgmecacvPL16F1z6rieIiNOo4nwRtOwPCnDyUzzq4kYAIHpga8jYeof-4mxUhmoug8nAO9F-HqVLSPGHhRGY3rBp6nkvYR5sY1o4G4CiIw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OO2eFltW2JizmOWE7rjqQ_gZtcVu-6FfsDM8Y4bSn7wT-soppgzIqonjbFex6eia2GVPiNBumVQ6jnBTfYj4dEQl6vz9j5F99W4mqh91-ajmOpCq9TKCw449uTuuvAp4lx5BBAb4OEzLT-nkNynVO5bkkAG30dITm3_rJrXL9bOlHCnA5--NBO4noBU9OTC4ZC8wj0MJ3ijypBUQks7AfQmzovsRB6fGNMnWiS8j4Dy6NiY-qQpyTQcJVY8ey4tLHf-kd_M4X_-0GfT8io3Em49Qc2dcRnkaNNYdhb5abNDDxhJcterUroWDIYq6YftYjSP9OAJldkVNEIs8rw8tRNsFUIhbTNfvHELqUgmG10OVpqNcCKd0rx8D
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OO2eFltW2JizmOWE7rjqQ_gZtcVu-6FfsDM8Y4bSn7wT-soppgzIqonjbFex6eia2GVPiNBumVQ6jnBTfYj4dEQl6vz9j5F99W4mqh91-ajmOpCq9TKCw449uTuuvAp4lx5BBAb4OEzLT-nkNynVO5bkkAG30dITm3_rJrXL9bOlHCnA5--NBO4noBU9OTC4ZC8wj0MJ3ijypBUQks7AfQmzovsRB6fGNMnWiS8j4Dy6NiY-qQpyTQcJVY8ey4tLHf-kd_M4X_-0GfT8io3Em49Qc2dcRnkaNNYdhb5abNDDxhJcterUroWDIYq6YftYjSP9OAJldkVNEIs8rw8tRNsFUIhbTNfvHELqUgmG10OVpqNcCKd0rx8D
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OO2eFltW2JizmOWE7rjqQ_gZtcVu-6FfsDM8Y4bSn7wT-soppgzIqonjbFex6eia2GVPiNBumVQ6jnBTfYj4dEQl6vz9j5F99W4mqh91-ajmOpCq9TKCw449uTuuvAp4lx5BBAb4OEzLT-nkNynVO5bkkAG30dITm3_rJrXL9bOlHCnA5--NBO4noBU9OTC4ZC8wj0MJ3ijypBUQks7AfQmzovsRB6fGNMnWiS8j4Dy6NiY-qQpyTQcJVY8ey4tLHf-kd_M4X_-0GfT8io3Em49Qc2dcRnkaNNYdhb5abNDDxhJcterUroWDIYq6YftYjSP9OAJldkVNEIs8rw8tRNsFUIhbTNfvHELqUgmG10OVpqNcCKd0rx8D
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ySIs1wYzfvY3QqguV980L6BnlWQ-J4eVSVZjYHf-8UUDGdM8q7sLE7uuZwu4f7gL_zEBkXxNHChPw1vvNZBWGY7-XZ2Ryg8gknnN3LxwBZhOl6lHJ3jGWtNwGIOFNhlJxMVGRIvuGViqbniT6qWULX4wfEdGEA1cHC1tbl0TlL3hW8QUz5n-VF25gASBH7oiDtnF6pcUVeBIXwGWIYw4ztTZwCF18fjJOF0ULKccEP0xpDhR3ml9A91QjVfuUagWb0FRZMAebHAMOSYUPEyEoyyx-vvGZibFPH4NXza8ns4E_pEaKBS1Bf_EexMAnNaTzI98V8Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ySIs1wYzfvY3QqguV980L6BnlWQ-J4eVSVZjYHf-8UUDGdM8q7sLE7uuZwu4f7gL_zEBkXxNHChPw1vvNZBWGY7-XZ2Ryg8gknnN3LxwBZhOl6lHJ3jGWtNwGIOFNhlJxMVGRIvuGViqbniT6qWULX4wfEdGEA1cHC1tbl0TlL3hW8QUz5n-VF25gASBH7oiDtnF6pcUVeBIXwGWIYw4ztTZwCF18fjJOF0ULKccEP0xpDhR3ml9A91QjVfuUagWb0FRZMAebHAMOSYUPEyEoyyx-vvGZibFPH4NXza8ns4E_pEaKBS1Bf_EexMAnNaTzI98V8Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ySIs1wYzfvY3QqguV980L6BnlWQ-J4eVSVZjYHf-8UUDGdM8q7sLE7uuZwu4f7gL_zEBkXxNHChPw1vvNZBWGY7-XZ2Ryg8gknnN3LxwBZhOl6lHJ3jGWtNwGIOFNhlJxMVGRIvuGViqbniT6qWULX4wfEdGEA1cHC1tbl0TlL3hW8QUz5n-VF25gASBH7oiDtnF6pcUVeBIXwGWIYw4ztTZwCF18fjJOF0ULKccEP0xpDhR3ml9A91QjVfuUagWb0FRZMAebHAMOSYUPEyEoyyx-vvGZibFPH4NXza8ns4E_pEaKBS1Bf_EexMAnNaTzI98V8Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ySIs1wYzfvY3QqguV980L6BnlWQ-J4eVSVZjYHf-8UUDGdM8q7sLE7uuZwu4f7gL_zEBkXxNHChPw1vvNZBWGY7-XZ2Ryg8gknnN3LxwBZhOl6lHJ3jGWtNwGIOFNhlJxMVGRIvuGViqbniT6qWULX4wfEdGEA1cHC1tbl0TlL3hW8QUz5n-VF25gASBH7oiDtnF6pcUVeBIXwGWIYw4ztTZwCF18fjJOF0ULKccEP0xpDhR3ml9A91QjVfuUagWb0FRZMAebHAMOSYUPEyEoyyx-vvGZibFPH4NXza8ns4E_pEaKBS1Bf_EexMAnNaTzI98V8Q


Szakmai teadélután az év projektmenedzserével! 

A Magyar Zene Háza egyértelműen sikeres projektnek nevezhető. Mindenhol csak a jó 

dolgok, a pozitív tényezők olvashatók, és mindenhol a nemzetközi és hazai sikerektől, 

díjaktól hangos a sajtó. Ez a szuper pozitív kimenetel nem volt előre látható az elejétől 

kezdődően – csak titkon reméltük, hogy igazán maradandó alkotásban van részünk. 

 

 

Voltak hullámvölgyek, voltak vargabetűk és 

voltak olyan időszakok, amikor különböző 

tényezők miatt jöhetett volna olyan döntés 

is, hogy az egészet el kell engedni. Ilyen 

vizeken kellett egyenesben tartani a 

kormányt és nem levenni a célról a 

szemünket. A projekt összetett volt és 

bonyolult, amit a csapattagok hite, 

elkötelezettsége és szakmai tudása vitt 

sikerre. Elmesélem röviden, hogy hogyan is 

jutottunk az elejétől a végéig, mi volt a 

sikerünk titka. 

Rendezvények - Magyar 

Projektmenedzsment Szövetség (pmsz.hu) 
 

 

 

 

 

Nagy Péter az IEEE nagyjai között 

 

 

A HTE-ben végzett munkája mellett, feladatai közé tartozik majd az IEEE Conferences 

Committee tagjaként a rá kiosztott különböző feladatok magas színvonalú elvégzése. 

"IEEE Conferences Committee provides leadership for the global IEEE Conferences 

Community. Guiding the overall IEEE conference principles through engagement and 

governance, the IEEE Conferences Committee is committed to ensuring the growth and 

vitality of IEEE conferences in current and future paradigms."  

Főoldal - HTE site 

 

 

 

 

Befejeződött a Havass-sorozat: karácsonyi olvasnivaló 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Z-RnbLGJgI_Httx34Xr_p_wVH3zTA0MxZdwQqixSsKFnNISF-DM2qNvPk20YVovOKZNaToEj_V68-DEU31-YwybN9VE9a-qcVgjxHH5r4Id3LCi34sfm7Z-JAx5zXhq0Tm2OFsQAI22dEJmV-_sN4RVUc0w2AeXKYzLAb_m-af5Se1qfckLvMJKozUSmmAJCsWvx06sFMJyG4k6D10RGYex92iCq_MUrRHi6_ysbSuGxyfExj2fksLr2qabyV9wEPpRF8c4fImID3_0iJPvH4civFPi0ze5FjoEADxbURm4yDEUea5Z0U54gZzVF2S66GTXNbBAAKniAxzIcDoo655Ja4RY-jVo8n0tRAit4JaGxdWUnwNoXGBdJsA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Z-RnbLGJgI_Httx34Xr_p_wVH3zTA0MxZdwQqixSsKFnNISF-DM2qNvPk20YVovOKZNaToEj_V68-DEU31-YwybN9VE9a-qcVgjxHH5r4Id3LCi34sfm7Z-JAx5zXhq0Tm2OFsQAI22dEJmV-_sN4RVUc0w2AeXKYzLAb_m-af5Se1qfckLvMJKozUSmmAJCsWvx06sFMJyG4k6D10RGYex92iCq_MUrRHi6_ysbSuGxyfExj2fksLr2qabyV9wEPpRF8c4fImID3_0iJPvH4civFPi0ze5FjoEADxbURm4yDEUea5Z0U54gZzVF2S66GTXNbBAAKniAxzIcDoo655Ja4RY-jVo8n0tRAit4JaGxdWUnwNoXGBdJsA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/vV4FNen_tbbFu1NPECRz_olOBxK5IEDc2kSVXTj3NALqCrddbWEE7kkdipwN4p8NXOXAApDp85rbALfBbaCUQCL9wIwMJDI7qqwSAqBzoHYAgA2vsvVAd9S-3vybBjntsdf2K0u0M1XEID7p4U8PlL_D4dpEcY5t3E3iwpPqrLVrFYSDryDJ-vFnsl_jR02AGQPSMj7tUDaviJLlC5ZBTsRaTsWi_FPby_7gRdlspcBmmkNb6Hd9raQ03zlvx9cdUUeym46Cfl4ULN2qqTXRdIy1pjWoNzit98slAkcAMu0kh6lGoRAlhC-sCvkTEgjXyr7kUKlLdiMUUxYtsu1c0fCd7FLnopBUmDZBD9C3ofhUAFYjx7pdmx8bwOoJavX0rWUWTg


A sorozat hatodik és egyben utolsó részében a számunkra elengedhetetlen 

mértékletességről írta le gondolatait Havass Miklós tehetség-nagykövet, a Matehetsz és 

a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács egyik alapítója, a Neumann Társaság tiszteletbeli 

elnöke. 

 

 

„Előzetes gondolataink tükrében foglaljuk 

össze, mi is tehát a feladatunk, az ifjúság 

nevelésével foglalkozó szülőknek, 

pedagógusoknak, mentoroknak és a majdan 

felnövekvő tanítványainknak! Mit adjunk 

át, és hogyan utódainknak? Mi a nevelésünk 

központi kérdése? Ez a kulcskérdése a ma 

forrongó állapotban lévő oktatási 

rendszerünk reformjának is. Különösen is 

fontos ügye ez a tehetségsegítő 

szakembereknek, akiknek kezei közül 

kerülnek ki a jövő várhatóan erős 

befolyással rendelkező influenszerei. Nem 

közömbös, hogy ők milyen irányban 

befolyásolják majd világunk alakulását.” 

Ajánljuk a korábbi részeket is! 

Egy Tehetség Nagykövet gondolatai (6. 

rész) - A Feladatról | tehetseg.hu 
 

 

 

 

 

Az Informatikai Kar az egyetemi programozómatematikus-képzés 

jubileumát ünnepli. 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

1972 óta lehet programozó matematikát 

tanulni. A képzést a Természettudományi 

Karon indították el, az 50. évfordulót 

ünneplő rendezvényen a szak volt oktatói és 

az első évfolyam hallgatói emlékeznek 

vissza a kezdetekre. December 15-

én megszólal Arató Péter, Kátai Imre, 

Recski András, Körmendi Sándor, 

Rutkovszky Edéné, Bohus Mihály, Füzi 

Péter és Deményné Kertész Krisztina. A 

megemlékezést az ELTE Alumni 

Szervezete is támogatja. 

ProgMat 50 | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 
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https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RnX5sbNtj1jdqt7x12RN-SmpPRvRXnzx9s_odCGvI3TWiLF_avR0bZN-8neBiTOwa7ms4jH3q8UDYMtFGQijxSbkjymKTwHqGTAVM26Y826ya0WAHQ3rzM0jnObN68IgnZUe1T2QG4RceG25ebcPSY7cJur11DFSTQTsSoSJuRYaYvJvSoVaomg3gAe678RU4q7-hNLg3FV8ePCpEbS0evOQxc67F-RDQ6GQ2AlizlKARLoZ-TgG5V5eS-9BZiPsVy4Z8gWUq52FkEge96eLSucJH6HXxhd9viH-b01oFj4HBZ3oUqy6g-HbG3oEVXMlxnmk7YRjGo3_jaKuVlM5Nm07sUfG5fj4KnjLLCMyaLo3oIHfZuKYenpRTgUlpvoHEg
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https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/a_0S2xqBGNL3X7IKV6YyzzB3VQRKRqhlVozYILGsK0QOc4sVNDkS_w4tolK0nyhIVIlIvGECkcZ_J8wdhXHKzCV-sYw-aRcNO6LFB1jdQ9dIqNKOv5ZILxoU_el10B8jjabmBFXYNpigpw59pllKOQieaws-wGelh2zKAukMBdot4EliMTO-in_iRwuI_tUDgy36orU9g9GuZewNEgvBa8Q4oi5B2K2QLyXULgNFaHQ-STBZCRvEjLJ0k0tvwOQI3M8hkWTdzsXdPuCCcu-WSAvAd69MJJff4FkNG7sxS_3V1pL3o-UakVnpSty7XwqTvHdOiYgw6oHbtNc
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/a_0S2xqBGNL3X7IKV6YyzzB3VQRKRqhlVozYILGsK0QOc4sVNDkS_w4tolK0nyhIVIlIvGECkcZ_J8wdhXHKzCV-sYw-aRcNO6LFB1jdQ9dIqNKOv5ZILxoU_el10B8jjabmBFXYNpigpw59pllKOQieaws-wGelh2zKAukMBdot4EliMTO-in_iRwuI_tUDgy36orU9g9GuZewNEgvBa8Q4oi5B2K2QLyXULgNFaHQ-STBZCRvEjLJ0k0tvwOQI3M8hkWTdzsXdPuCCcu-WSAvAd69MJJff4FkNG7sxS_3V1pL3o-UakVnpSty7XwqTvHdOiYgw6oHbtNc


Az IVSZ programja januárban! 

 

 

  Az egyik legnagyobb kihívás, mégis jelenleg 

minden tényező ezt követeli meg. A 

megszokott, jól ismert mintákat, 

berögződéseket elengedni, új utakat, 

nézőpontokat keresni. Újra gondolni, 

átformálni azt, amit a világról, a 

technológiáról, az üzletről tudunk. Akár új 

alapokra helyezni, ismét nekifutni olyan 

kérdéseknek, amelyekről már különböző okok 

miatt lemondtunk. Olyan megoldások, 

válaszok után eredni, amelyet valakik, 

valamilyen okok miatt elengedtek, pedig már 

közel volt a megoldás.  

Oldjuk meg együtt a megoldhatatlant a 

SMART-on 2023-ban!  

SMART 2023 – Changing reality • IVSZ 
 

 

 

 

 

Rátz Tanár Úr Életműdíjasok 

Idén 22. alkalommal adták át a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusoknak 

járó Rátz Tanár Úr Életműdíjat. Az idei évtől kezdődően a díjazott tanárok fejenként 2 

millió forinttal járó elismerést vehettek át a Magyar Tudományos 

Akadémia Dísztermében. 

 

 

Az Alapítvány a Magyar 

Természettudományos Oktatásért több, 

mint két évtizede dolgozik azért, hogy évről 

évre megtalálja és elismerje a kiemelkedő 

tehetségű pedagógusokat – bárhol is 

tanítsanak az ország területén. E célokkal 

összhangban, újabb nyolc tanár kapta meg a 

Rátz Tanár Úr Életműdíjat! 

Csatlakozunk a KÖMAL-hoz, szívből 

gratulálunk a Neumann János tanáráról 

elnevezett díj birtokosainak! 

Facebook , Ratz Tanár Úr Életműdíj 

(ratztanarurdij.hu) 
 

 

 

 

 

Megvan az év digitális tanári csapata! - díjakat adott át a VISZ 

A Vezető Informatikusok Szövetsége idén is átadta Az év tanárcsapata a digitalizációért 

díjat és a vele járó 2 millió forintos támogatást. 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bwEk9m-OaKR1OW38F2H525xcQzgWpmwqaFrlwiGiFA25xYbD0mkHbF0FxfwyfQAWxpJLyJHP4hm62Lb3g-vHCuh2b1JnBCK5VdRCoTFU7gTUv3SnRHJlHIoIQDN2uSv7379TAA5KM0QC83rAyLvUSgVEfD1ilYtwKb3wGErd9rGPloztQZKoUOmEUhkML2DPWgG4Vsvw2lvnFIv6zY30gwCA0tkDMlQTposnBz6wFflO8oYvTe-vFwGpwFCrafM4Y3bAF0sXPetdyBoRmHuu8VV_XBWnijEMSPky3RQD9Hg0ttEiM5m7_9UCW1d3J1cfahnCFR041A
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/iEUNvLcO1x3ZhCZSJzbpApH9-98hOtrZUFBPbtGbYdZnpkTZc6x0_Dffs6BSH9F4MBATq2Zg-RRfYo2gv-cDWmlxzjM0pepTPjGouzKJuTAMZ1M5VO-giy4Gl3eUSn0MwU2rvWSqQBfkXm7Rq2fu3znrUSnzIT_1SFI5O-zpPofvK2fYDSiBBlMkiT_G6ypealsqhD0DRlMNdUlGZLVT51YQe3VZEj1ZYfl-VuU8wP2Egf8QP8p1NDI1w85i1ONlsA1U8EHGQPz8xhXD8r2nKpCA79Ha847PA3Drg2KQliME861_zr-x8-HKnROnTYDAc7yn8F9CtlEEs-OtwgzGf0FT-3s
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/waejELtN4TccSF_angvarpSViQBG0rfpQqpTTUGVNWgdNH6pDj0MCvNS6NBBpkFKyYmMSYhEy4-7OqVpGUXSN4SRRmAkiQpdpY3RlrM0nPpwddrzQEEQWvI5fL--cYDm4w5t62H0NQdlw4YGfTjvn-Crz2zauSIQ-MFDDqdZ5wfj_nAF24L_m8kHcYf9D0lOf2I1k5ZTjfe1dXcaTeO-V-rf_BWHxZWd18bQWoO2lsgZSuvx3VTObhQHeR353Bgu9Teof6zpe7l7X6bPUpbaDtAU_uZQUHRHg5BGJj3D5GZcsaw48kIrgFqN5QSA5opyGZuxDXBCBXM8E3Pwex62_BDALutNfL7iVSnJ-rTBWIc6K0Fuu-EL2o4xXARQ0Eru3cGGpyO94pE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/waejELtN4TccSF_angvarpSViQBG0rfpQqpTTUGVNWgdNH6pDj0MCvNS6NBBpkFKyYmMSYhEy4-7OqVpGUXSN4SRRmAkiQpdpY3RlrM0nPpwddrzQEEQWvI5fL--cYDm4w5t62H0NQdlw4YGfTjvn-Crz2zauSIQ-MFDDqdZ5wfj_nAF24L_m8kHcYf9D0lOf2I1k5ZTjfe1dXcaTeO-V-rf_BWHxZWd18bQWoO2lsgZSuvx3VTObhQHeR353Bgu9Teof6zpe7l7X6bPUpbaDtAU_uZQUHRHg5BGJj3D5GZcsaw48kIrgFqN5QSA5opyGZuxDXBCBXM8E3Pwex62_BDALutNfL7iVSnJ-rTBWIc6K0Fuu-EL2o4xXARQ0Eru3cGGpyO94pE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/J36aauUvim1Ocs_d5oCfEAiYtgwYBf8lA_CghWM4Qz5gArrFNbJKvrjM3LjjqeYftnXpruVtbLypsjwa-k8g_drlsPwdsrcKBV_Z6Uij03e-S_Fn2khQJoaWXGXtb06s8CKE9Uf6KawPwOB0PqOgcw8EG-BEZBPQiIHeIuaHWheN8OHpDy0uzScM8_lpghzbBWSUjGxwjr0H3qarpW0rEB3JrZE131JxWUXTr7vE5lv5MqpnnPrL7qPc471C39i4JUiLqgpqQQCPONze3_-nqt1vL7Q3KRVCdJX-aHqV5DHayNv79jC4sDowcq664OunUu-fI4UDdbKAmWBvJKykwuSO4qY1Noo9cixxHMqf6ImLlXSxcr31JPBi
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wKQ7MroW1TzqBTBXr-SUixanKCarv084kuBXm-XtSA5m3jY8VQtjQKOR6D1cG2hkCjMjaovWZJiAaPbZ-p75C45mRiO2ijF79FVOqJPP6GwxLmLp1Tt9OO-Zjq2pSJb94gI36-rrKBjI8XvLGkKFGNpr_LoyUkbD2wLUtWHGhOCu4Ef_hGwlF6F7t_QIKwiZIJ9CeTDT2jiu3Ip_hsL4_Uyu3Gk0zWi8H4Mo2RWQkwpDq_KXxZ389llt-XIxKoZC62Ly2mglkI2nzea1lIUvzQa17CMHm_nR96reiSAbhaj9wVUTxMfhV3HYICwr4g
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wKQ7MroW1TzqBTBXr-SUixanKCarv084kuBXm-XtSA5m3jY8VQtjQKOR6D1cG2hkCjMjaovWZJiAaPbZ-p75C45mRiO2ijF79FVOqJPP6GwxLmLp1Tt9OO-Zjq2pSJb94gI36-rrKBjI8XvLGkKFGNpr_LoyUkbD2wLUtWHGhOCu4Ef_hGwlF6F7t_QIKwiZIJ9CeTDT2jiu3Ip_hsL4_Uyu3Gk0zWi8H4Mo2RWQkwpDq_KXxZ389llt-XIxKoZC62Ly2mglkI2nzea1lIUvzQa17CMHm_nR96reiSAbhaj9wVUTxMfhV3HYICwr4g


 

 

Az idei pályázati kiírás is tartalmazott 

aktualitást. Amellett, hogy a pályázó tanári 

munkaközösségeknek be kell mutatniuk az 

iskolája jelenlegi helyzetét, informatikai 

eszközellátottságát, valamint általános 

digitális oktatási képességét, vázlatos tervet 

is kellett mellékelni arról, hogy mire 

fordítanánk a pályázattal elnyerhető 

támogatást, és az mennyiben és milyen 

módon segítenék elő intézményük 

energiatakarékosságát. 

Tehetséggondozásért felelős alelnökünk, 

Erdősné dr. Németh Ágnes is segítette a 

zsűri munkáját! Gratulálunk a 

díjazottaknak! 

Megvan az év digitális tanári csapata! - 

díjakat adott át a VISZ - Computerworld 
 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatóink 
     

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Osh4YbSr8C3Nb4exaGCCuHzUM3UAmNzJKMd1ThAPsDHroa_PGILusrnq8Ih3pKl2GN5WJeCHeqhCWPMLLf2OrzZPd80j-cI8nvgymITAOQJZcFPTcrdjibi7pUdVbXD2GE0oLNT8gLIcnJuBOghqsaxfZQ6jnNAyCDgNn0PttLdC8_k1Vm1ZPoEc1NIdi0_Zg0OguvQ_CYKqMyF6TP9_TlAsVd4Vx9_c3UzwWtE3tlToV2putOI0eulUWWZ9KTGFCPkfrmzTDM58f40GshIG8hFeJW5Od4SaxjCQ8rO9WJHBZGcAqaKjG-UbvhkO9G1GHFssGFUHJifzeOfXRybEVseTJETZ3WjXn17vwkebXnU7Mo7o2fd4k8C0yX2EpV726cz-6SqY9P7M-7fFY8acwYPQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Osh4YbSr8C3Nb4exaGCCuHzUM3UAmNzJKMd1ThAPsDHroa_PGILusrnq8Ih3pKl2GN5WJeCHeqhCWPMLLf2OrzZPd80j-cI8nvgymITAOQJZcFPTcrdjibi7pUdVbXD2GE0oLNT8gLIcnJuBOghqsaxfZQ6jnNAyCDgNn0PttLdC8_k1Vm1ZPoEc1NIdi0_Zg0OguvQ_CYKqMyF6TP9_TlAsVd4Vx9_c3UzwWtE3tlToV2putOI0eulUWWZ9KTGFCPkfrmzTDM58f40GshIG8hFeJW5Od4SaxjCQ8rO9WJHBZGcAqaKjG-UbvhkO9G1GHFssGFUHJifzeOfXRybEVseTJETZ3WjXn17vwkebXnU7Mo7o2fd4k8C0yX2EpV726cz-6SqY9P7M-7fFY8acwYPQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Tr9n_YPSqooVfbb4n_npXdqn2s_dXPJy_58lG-M2XD-7OHWCEF91lu0ntN0hmls0LHAYAuxBKMiSMEeqkyVMMpCTgrA3QQFbH1-3wcaXQiEQY4L_3OotZDRHNvgXp6bETS-1BxwfGYHrdXxH81TkLNH137rJS1U67VJ_smRHzCaPA8YJtJX4a0KBTWnuBRYURA48kXSR7IJ8OKO11rotrF8Y9OxQ5BdrjfhTK_lI52CRVP82nLTuFVpNN7A2uN6EweB4qxNqA_ahoWlfjHxwu3FEWK-iOouwErVMpMWAF7Ua9YpFlBbiQLyj5ab5ZhDw2exhYCe5ZR2tU3Sc
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jxCjbsNdNiccbe_UH6HMPdeqdi_cdeMkRxbSqYSUiN54ezGzNfX6kaYAxoNjumv9MYCp4kbiGyF2y4-7EKDuK07OEp7Exp9AR6S7RVv8aR5bWhYj9Hxf76npOxhMic8gRa493zTErr0lgwo0Ca6sQ3Kn20wytF2cYbqOEtpQ1FBEsiBmpxHx5rQpRY_YhtZnoY0hJWxLTpIfQV-OVkFoQZ-cqeFysr2S1ACLu1cgy2-8cGyqytWzrf-Ufuyw6b4RjptIhCtvPrycX0JDfwsxjX5xcTP0KPpBrBGWdZzcig4
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/rW1mI7HXt-quoEMd-SYoPuRp8rWEVtWM4Jx-idhIOXQZNLPuFjgi-3upBajvj-mWu-jUf3RjV-mNRYYOBYfI5jZwwxHSqnzAfbBSEBxiHRrs12p8KGrBCCX0C1jvkhD3AsiP-jY1ldyB59bwNP8dJYqzKV3hZOY6xFCxkpwsaA2fksnDXKOoWDV5gDZsh44SnUHTCGzGqK4G9q-6CV2LXpNr5Qjg22QO4r283KVmNw0KacPI2yFKD-bGOhY0Tcf1xPIMUMg3jfcBbyKpDWs9liLPdMZcMjPQu3UhdX_GITZT


             

   

 

     

             

   

 

     

             

   

 

     

             

   

 

     

             

   

 

      

    

 

    

 

    

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/hgdKV5LnxwCx1FyGFcMs0pk9rf9wpU-5GTMeIACRDn-LS2-daP3E_fYrRPYOW0YrgOw3jETLnSZUTYdUjhnf7qcOR3IPs7GkjX_HDDf0akz53LA-6USvqnLqnS3dk1LpFm2eQ5IFk3tf-PC18oLkotlgF5eQyNO7Hu4-SaMyPzX7CVVnu4hFq28H_TX68Lne2xKl0zO829po0d8mxCclHBBVRO9S8lmXCVJTPSmjy72E6OExZJAb8TshiIihGx84VfRPaOuPQkFNVgLZSLVF3qJpFnqi8_pXouJVFVk
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Sh3mk61r4C9AoTxY7apKIyJHbrbuBsPS-lyr8gXGJ8-9PrwqBZzJM6GwuL-LS2Vof86D4kZ1KAkG3qWPNxtVtfuWgpnXtytRnTJQ7ToOBhfy43_e47QUs5C5G2ThcgiBwq06VvW9EgFmSiWot_C6osKzlhj7zdPRgIq7XoRGyxHcFvhl0bMsyVG03Q92071xl9kPGtIZsMvxxUyk1CnAwZIxiXd6rBgTGumUiwvZ1keVEpdi3o7GGh85ecQwH9YCxs80-txYdUW-XfurRl6YhCXD87ezdsCaYQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/mli6f5O63o8apkCfEBo5E6mnUlOWuPLylwXAmFPTtuzaY-b3rGnncuQhd86r_sgxwxE_FwGTX13IqVlaJC2aXpmeAyLGPa2bT99MZJ7jcQlhRwRNYGst5qLJMzKQ92uY_0YPleZjDjYnrO4t_gU-gyXUPG-E2ARyH6hJqK_rxrvzmD0HMgqm0Mq2sg3kKm1vKyWaO5HW01-yqf3Cmc8-QE3MoChSI7_w_9e-VjfHrwVoiMXm8ATtzv4nt77bsR0KCNwBQx2blcRjZw_fTiRwlsVXlSeg43xWaoI
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/azHkqovQakW_F3xnqTA-OpojTbha7u_W7hFqz-1fc--g2XtF_Ncr8xKWlINXflAVIsnlN0tpJIDnNGiGDRq-Bu8dH6i14NptoLk_L9bPMu3G4o5TZGavu73s-SCnnowIVuFgPxAVjYZ22h1ryxCj1vfEKdYi62xfsQKL2lHw36BHGYj5kNigzqgX6ihMNajn-bDYrJ20tv12ozBYrSMwz8iOoZsFstvB8vYO-rbbl2rwnl-C6dMa0zLlIow5qmXhQ-giDLn0_1MI1QrH9RMMCmBaV_IsfIbjcnbuJ7w9lLGO
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6MsTcg588p_KV9S_jy6O2HH--ImP21UUABB6qTlKEEWIbSlqA96Aj45LQzXsb6AjbLiln1kFMtPrTrKlUmzbU69sKisPtJvlMmYQQAQ5KvxOflWln2eP1FxAhNjgrvHMWlu8V0nuws9nHeM55AyQ4h2l6HoI5oXGZFA6F6D_9aF5Hxvr3GiBaK0PsZ65fSWxtKdan3_Dwb5RuRARKSNK20Xi1HtlniGZtqbNIxHcSpT00qOqW6MUsM26Y4AJosJug2nfra9mgUbxBE6pdDoti8JRmtd5j-8VSvcBFfcgyQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/484Tree3nm3Q2rT2knJSimDCOUMap7_3S8rZlbkOdhBDY_CBpbHNxZumiZYcayHgRrdtWLlz18yQovN_-QisYPvb0kwAZkRjzlO8wtyYqyobo_KxEcLussdyaUcXw9oV4TR8bGlzAWFJMOr3KLM1lM6Br7uvwI9FfpAB3IHpqYnt0BxTxN-aHLZ-i3ACeaPsd5H8gfL5AWybmo1jeD9pEkQa9VTo1uz3eRE9BvBXDhJoKZacFPgbYNRaCMrpilqAJ7G7sUJ8_Sn14JXPG7g_zzEY8ElKVZPrq-Z9WQhCpfM8CJnoxGgks8H9y-TPdQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/fQLmYTjcihkVRWJcxMY2M5flL72mGE6N4PWA6Pn6sgEMxa0aUSuvHLvzVWgZQlyQf_85Xn_9KJZR1gviWK_bLj7i8R4pm2wLgxDwXw2qZblQ-KeF-Xu_m0mMT_H1DiN8S3a9HepjQNn0yM73t21IZxBSJY-oBOMByw8HdPatjGkJheuthryTc4L6gQhzjx3YdcNwRcxepL8QM8C7_AEG1D7U6sM-aJBQZd4T7jJbQcTmiyalxWXvbf4Lej44KvFz5L0XnbnS7nDW-CE-Cb8c2xAVyJhhNr7M3Ig
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/j_pTkD9zuZJZYabMoNRhUSAgul6hHLnyVwyDcd5bpdvctA1wWKNW7gVzm9gEnEaEHyjPVqrVthWRgvqWPiD_Sak4w2AsqTgwcTU56YgBlEW9bMQBPoqJyXpjQ5r61i-xm5FJUvAZLBdwL42legniHhn6407kAnpi_lsH5V2-sWQic6k81RGfZtdcNVIdXSnPsyHcdiEokkqZPMJm3h3tXEzrQHVadKohcyiMXqDMieH7lMNYLJS99J7CsQRKO-F4NTfDulhZFyr6GeCldH2vkWKGvjhoK5f6uslCbcsM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/slo7ln8PAp_LSlrbit-KQOYVSJUx4a83liHbDrKB_A3xTkPpCcEW54bQKv4Mp9OLdsC1njSE9upQGAsvJaZ-R1x-hQsdI51fS5T6ECVvMiCpbIU50L26SOVnfuEGbURoxWhVjaR7iewawma9qVJygRThfAhE3VVmcT7-rx6xY0H6RtV_--4odycwXYVzed-Pk27tEEZL2pu60XWNwTVcmmTKKlsm3yTDo2lniuk3I0ofSLbdQCaORg8wN3KRGD8GqAhVEd8BSKfgBYkbO4n1CL7wTSJL95hG
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Ey2QRY5PaPqi223YSt4bLqnXxvFvL2OKYwM1QrpF9W1BJUkerf8dKULZH1nJcQsI3Q7ms9jp-Ly-zgEOLoTL6eD5_rHKcgQPsVlF-dg5tQBtqh6u2g0FhM3l8AIo125r_nxLm6mvgWH0BdQBxTog9MkhYxVeyoI9FPHoshFs_AY8r8hyt4F4R-BFJhdqpSuoGl0hBThFoFGmz1S264qsMnRXjMClqsLQCrDVR1gZk3UaC3Y8KAMXA8MNP0ropbQi5MwwS_a0XJwCt0WTUtcRERqR0a8u
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aToVZ5r648Fgpds2NFdqkOp87rzK9gLkTu-U7m6pJ7kwQFh0d_pYoM72j0NR2K4pxo_iW0I8i7cG7F_5vfBxkt1dEQw2FDPLPpA4__3B2H6N1ubII6RUVW6xUGPc3JW5yXVRL9U7GFaVxLMtNYDFKLOaxxT9ZtTEQhS3BhuBiXV_PWYuLGPo72NfuEx-4Db54qPq45jzUPrHB4DLGjgc_xQaH8jq3JWOKnCQxwBHPBs6WO9yHc-nGcAgPXEbVZ0dLfyibSdPIqpggC2r5WU8CZ5SgzmOSj0M5Q
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OMvhyeKYQvhtNe63wsNeUMCrmR-QgSLQbdwJlHpM8_deQETRnGI-hkbhxP_NX9iyUYkfRYQoq2u0kbG8K_PMQqUs7mj5PSriaf_5VfZ7wY1EaDCTt8Xif9ofRaEzVRKeDHG5yzZsgfOLXmho63TnjmrJ9HQ2WuIn8g8TdBfmVIIDWyzPFWvrxzXJoTYp2TqRNjUVwkZ7KqnG6Hw7bNtOxASkS7iggEWCvmEm49rHz1OUFkXDfUGEhdp7eIwSyQAmNQmJaDJCQ8fCOcZhvVW8e0A1xn7NzFr57VoXqnooO9I
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