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Múltidézés és jövőképek 

Nagyon sok pozitív visszajelzést és számos kérdést kaptunk Tőletek a Neumann 120 

jubileumi év nyitóeseménye, a várakozásainkat is felülmúlóan sikeres Magyar 

Informatika Napja kapcsán. Köszönjük a rendkívüli érdeklődést! 

Az elégedettségi felmérésünk szerint az előadások nagy többségben tökéletesen 

kedvetekre valók voltak. Nagyobb gond volt a teltház kezelésével. Máskor is rendeztünk 

már hasonló volumenű konferenciákat, de nem fordult még elő, hogy gyakorlatilag 

mindenki el is jött, aki regisztrált – általában a regisztrálók egy része a hirtelen 

lelkesedés után elfeledkezik az időpontról, más dolga akad. Most mindenki ott akart 

lenni – és egy kicsit minket is meglepett, hogy „a csillárokon is lógnak”. 

 

 

 

Kaptunk néhány kérdést a díjátadók kapcsán is, többen hiányolták, hogy nem volt 

lehetőség az Élet és Tudománnyal közös esszépályázat és a Galaktikával közös 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xWjiSo_E1pLxMQAAMh4T-LAPt8OhTKIa228DPFArVPgPY_rNOwlDD9N7ACyYD2V9Ph4_xFIMwr8vg5f8WT-VsIivSiZONUEAXNBnRMcst_TDxFmEy0qL7Efu_mtvbgkRYOuY7RgfyA28zPmY5CVhcFznTES9y-zqOaXIa9aNgcLG9_Xdn9y2XP2nOsFVFsNBoAIRN9W54Vn3Cg3LBSCijjzsByJMv5ct-RPPnwXkHOUXTrEBne8_15_I7UUHolEFqvwalzNXMCfMNcMFYBGY4JlRVAPqKw


novellapályázat dicséreteseivel beszélgetni, megismerni őket. Jogos, de ez alapvetően 

egy szakmai konferencia volt – csak meg akartuk adni a tiszteletet azzal, hogy a 

díjátadóra az ünnepi nyitóeseményen kerül sor. 

Április 27-re szervezünk egy Galaktikával közös felolvasó estet, ahol lehetőség lesz 

a sci-fi írókkal beszélgetni! A legjobb három novella az áprilisi Galaktikában 

várható – a további megdicsért novellák pedig legkésőbb áprilisban kerülnek ki a 

neumann120.hu oldalra. 

Az esszéisták műveit pedig folyamatosan közzétesszük a tavasz folyamán – és több 

Neumann120 eseményen is lesz lehetőség találkozni a szerzőkkel. Kövessétek a 

Neumann120.hu oldalt! 

Január 18-i konferenciánk kapcsán pedig jó szívvel ajánlom Kömlődi Ferenc 

barátunk értő, az atmoszférát is jól visszaadó ismertetését! Ez volt a célunk: a múlt 

nagyjainak és a jövő alakítóinak összekötése, Neumann nyomában! 

Múltidézés és jövőképek - ilyen volt a Neumann emlékév nyitóeseménye – ICT Global 

Szalay Imre 

 

 

 

 

A büntetőrúgástól a racionális lottóig 

 

 

Elsőként két előadást teszünk közzé a Magyar Informatika Napja konferencia 

programjából – majd az elkövetkező hetekben érkezik a többi is! A keynote 

előadást Simonovits András professzor tartotta. Szakmai konferenciánk idén Neumann 

Jánosnak szenteltük. A bevezető előadásból rengeteg gyakorlati, a mindennapi életből 

merített, ugyanakkor matematikailag alátámasztott példát láthattunk arról, hogy a játék- 

és növekedéselmélet mennyi praktikus témában segít. Nem mellesleg a játékelmélet a 

közgazdaságtan metatudománya lett, a többszektoros növekedési modellből pedig 

megszületett a lineáris programozás! 

https://youtu.be/Yge6ee6QEXU 

 

 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/G0e-fBMT2lPmNHqaAMZxhATqPmbWPaUHK_fuBcLpb3bOc2zLfE_iArz4jB8ahCMdaKI_p0_1r8QKnajMZzuc591SqV0zYdQpWlT1FkNIsW6kHnd6CuOehlpwrLrJZY_ZczgRbgmxYgEqGvq3ll0e92Zm123xpSweGM-19Xdrwa9H62l-_F-VWQVxplBnqJ4SXZQA9R7rkDQ9wVnhms1Tp0RdUCLompvElXMctsNbet9z7Y9PL-IzdTV0nGmmKgHLVeORlwO6Cj94rrRjBR79xD7AaL46okiojudiv8HsY6mEmzw-aG3UpD5Mhjnv6EPnNS6AwUvMBvk1e7VuZ4J9yvfb_Af0U8VQyBGyS_3RsH7e5W9jKTLYz3o7dQ9f4XXuK8QCO-AYl4bCzMFNZiY
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/CwTlZKcbXSSA1UtJAHQh9MsIzKeBqztdSuuyTcwsMz8Jnt48US5LN2-v_aLJF6AqGQ4boj7LsWazcIydjTRDYPY_OwDZHOhfVZo6ysKjItdDt2zwXTaMh_bpLcU9nyU-agFmfb7y7cVPtWEX7rZ-j6kmmr5fMnDhxvwKHmlVJUb_T5pT-N9KG3HJMiqdd4kc44NIQj-B77WT4FwcLpy1q1rDL6zc0cb9Xj3OcWNenXK-oAp-pGwEURRuCHJ8eOIOoIo8JcVT93P_tXuKKNPQNgH79MQT5_M7qZ2BNqEvFzq5


A január 21-hez vezető út… 

A Magyar Informatika Napján az első magyar elektronikus számítógép születését 

ünnepeljük. De mik voltak az előzmények? Kik voltak Neumann János első követői 

Magyarországon? Egyáltalán mit tudtak, mit tudhattak a nemzetközi fejleményekről? 

Honnan, miből tájékozódtak? 

 

 

 

Dömölki Bálint is előadónk volt a Magyar Informatika Napja konferencián: elsők 

között az ő előadását tesszük közzé. Sok-sok érdekes újságcikk-kivágat, archív 

dokumentum színesítette hiteles szavait – és filmbe illő fordulatok, börtönből írt levéllel, 

meghurcoltatásokkal és a legrosszabb körülmények között is jót akaró tudósokkal. Ez a 

magyar informatika születése! 

https://youtu.be/D04M2mioGeA 

 

 

 

HÍREK 

 

Koszorúzás Neumann János szülőházánál 

február 8., 14:00, Báthori utca – Bajcsy-Zsilinszky út sarok 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság idén is megtartja hagyományos 

emlékünnepségét Neumann János halálának 66. évfordulóján.  Az emléktáblákat állító 

szervezetek – Neumann Társaság és Bolyai Társulat – mellett Belváros-

Lipótváros vezetése és további támogatók, szervezetek is együtt emlékeznek velünk a 

Neumann 120 évben. 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/aoYeG-PXEE5HPa0Qdsi9EwjAAbNuurswCZmw-hlokZcTk755bW4TjhJfdSXcXDidynkg-C5dpAxR_ot8BKX9cPRVJz1XR-NB49c_jEMlPSM1u42S-M5lunvRvFb9UiEpnkBPRH8TAkqyOolcyOWTi0_8Gn-CQ7icAsvrv5YLvGGU9jPxcEBJA01MS9TZ1doTfT9_w_6b-EWnMbIrny-cMC-5Z2jHMJoGrNEVhNu_Wo5o9viT2jJjSoWd1AbASFp2LIwv8oqWsmXrBqa_7ELOAnSZ1AeyRtXbpOLVc97_6qz9


 

 

Állandó partnerünk, a BMSZC Neumann Technikum idén is diákműsorral járul hozzá 

a programhoz – és a jubileumi évben különleges vendégünk is lesz: Fodor 

Tamás színművész részletet mond el Dénes Gábor Elképzelt beszélgetés Neumann 

Jánossal című drámájából. 

 

 

 

Neumann a kirakatban? 

 

 

Aki elsétál a Báthori utca 16., azaz a Neumann Társaság irodája előtt, szembe 

találkozhat Neumann Jánossal – és kap egy villanásnyi figyelemfelhívást a Neumann 

120 évről is! Ti mikor sétáltatok utoljára felénk? Ha erre vagytok, ugorjatok be hozzánk 

– akár egy jó ötletet is hozhattok. Vagy egy új tagot, támogatót! 

 

 



A 120 éves Marslakó – Neumann 2023 programév Kecskeméten is 

Neumann János születésének 120. évfordulója alkalmából a kecskeméti Neumann 

János Egyetem és a fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány elindítja 

Neumann 2023 programsorozatát. 

Ennek első mérföldköveként az egyetem a Neumann János Emlékév keretében arany 

fokozatú támogatói szerződést kötött a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társasággal. 

 

 

 

Az együttműködés értelmében a kecskeméti Neumann János Egyetem így kiemelt 

támogatóként csatlakozik a Neumann Társaság által hirdetett Neumann 120 

Emlékév programsorozatához. 

A 120 éves Marslakó – Neumann 2023 programév | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

SZAKOSZTÁLY 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/y0X9yEKUv-RXprWdo4o65LlrhoDjpUfIaBlpgA3cRK08DWutGcgVnWXRPsBUhx51ZufAdt7kWlMOIyCA0DPHgCSHYheHLMJ106XkNgbchpIs_OBp5WYrnOzIRHmahaLY8b0yWK45OAP1dVugcXg1cFvqgzowj7EFwwed24E6CY4XJHtSnl6y89nbDwrHmN7cWvmQzQKywOS_qN34eV-sPdrZ8o39_kPRCUhsS0mcP5Pg32Y9_OYa8HPwVSBbWF6EwjFZNkj-nxdMbFXmZ5ZrbEc9ahEvYB8HYaQK3yvHvfh9TzFEFwRuFSiVdf57rq28fW1pbSx1eZfmyO6o--DGQQrlaGR6geQOo5aRRBP3FJE_kPEEfina
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/y0X9yEKUv-RXprWdo4o65LlrhoDjpUfIaBlpgA3cRK08DWutGcgVnWXRPsBUhx51ZufAdt7kWlMOIyCA0DPHgCSHYheHLMJ106XkNgbchpIs_OBp5WYrnOzIRHmahaLY8b0yWK45OAP1dVugcXg1cFvqgzowj7EFwwed24E6CY4XJHtSnl6y89nbDwrHmN7cWvmQzQKywOS_qN34eV-sPdrZ8o39_kPRCUhsS0mcP5Pg32Y9_OYa8HPwVSBbWF6EwjFZNkj-nxdMbFXmZ5ZrbEc9ahEvYB8HYaQK3yvHvfh9TzFEFwRuFSiVdf57rq28fW1pbSx1eZfmyO6o--DGQQrlaGR6geQOo5aRRBP3FJE_kPEEfina


Óvodások a képernyő előtt 

Napjainkban a kora gyermekkori nevelésnek választ kell adnia a digitalizációval 

összefüggő komplex problémákra is, hiszen a gyerekek születésüktől fogva a digitális 

médiakörnyezetben élnek. Vajon hogyan lehet az életkori sajátosságokat, az óvodai 

adottságokat és a megváltozott otthoni környezetet is figyelembe véve felkészíteni a 

felnőtteket – szülőket és óvodapedagógusokat – a digitalizációval összefüggő fejlesztés-

nevelési, pedagógiai kihívásokra? 

 

 

Február 27-én e-Hétköznapok 

Szakosztályunk online workshop keretében járja 

körbe az óvodások életkori közösségével kapcsolatos 

digitális kihívások témáját. Talyigás Judit és Guld 

Ádám köszöntői után Hartai László, Nagy Ildikó 

Mária és Dr. Bethlenfalvy Attila a Digitális 

Gyermekvédelmi Stratégia divízió keretei között 

készült kutatásairól hallhatunk a szerzőktől! 

Óvodások a képernyő előtt | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 
 

 

 

 

Ingyenes ICDL-tanfolyam hallássérülteknek 

Hallássérült vagy, és szeretnél ICDL (régi néven ECDL) informatikai alapismereteket 

tanulni? Megtanulnád, hogy kell levelet írni, hogy kell mappát létrehozni, meghívót 

készíteni, táblázatot készíteni, élményhatású prezentációt készíteni? Akkor Neked szól 

az alábbi felhívás! 

Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar (OE NIK) Kiberfizikai 

Rendszerek Intézete 

 

 

 

ICDL felkészítő tanfolyamot szervez hallássérült résztvevők számára. Az ICDL-

oktatás jelnyelven és beszélt nyelven párhuzamosan történik. A tanfolyam térítésmentes 

(ingyenes), de a csoportlétszám korlátozott! 

Ingyenes ICDL (ECDL)-tanfolyam hallássérülteknek az Óbudai Egyetemen – jelnyelven 

is! | SINOSZ 

 

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/h8jalw7ZcnybuLe7NAy06IbTYspU9kHxRc6ocS43C5v_YTqpgHkf6Tw7l0YXfu_-P8U5BrzwOegNaDZv50HeC2lbwgm3IUAXvJ4mI1HiMmiXSDVxbSEpLZ8PtJ02aeMlM_iSeu9wu8V5wooy527ZJtt-YFuXSEWdEVo1XzYjDmtmn0XDEi3bIsSPLXKMmzlpjKzQy7e2mErkgGWWIG3fTo5o3e0gXuipHPlQmjU7N_no-wJZW3JuEArbXKmhhPOvZkcaSOKG51Q4yXDK752hHiZCZcSzrVaXQgkbCN5wlPojrr7N24u-zqAjyHooN7wnKEwc4cTfHFvwIsGPOqqzYFvJsMDV-1M
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/h8jalw7ZcnybuLe7NAy06IbTYspU9kHxRc6ocS43C5v_YTqpgHkf6Tw7l0YXfu_-P8U5BrzwOegNaDZv50HeC2lbwgm3IUAXvJ4mI1HiMmiXSDVxbSEpLZ8PtJ02aeMlM_iSeu9wu8V5wooy527ZJtt-YFuXSEWdEVo1XzYjDmtmn0XDEi3bIsSPLXKMmzlpjKzQy7e2mErkgGWWIG3fTo5o3e0gXuipHPlQmjU7N_no-wJZW3JuEArbXKmhhPOvZkcaSOKG51Q4yXDK752hHiZCZcSzrVaXQgkbCN5wlPojrr7N24u-zqAjyHooN7wnKEwc4cTfHFvwIsGPOqqzYFvJsMDV-1M
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/H2ZWcgtDItPcVI8GrkppigMRtJiLCaoEAjbYM7oCiJCz9wUfJLfixtjfs2FbbetpdrwuU_rGdnwza8xdBCXErADrn4c_nSQRc80n9F5deB4GejiQCp_X-KIekWDoLBp4vmrXRvlVIdedAeTTFTizqvQiIKQWEorKawlU2uJKVItCEJ6aQ_b4K74O2NGX1nugxIO0AQQmLfP6RzXnaOOZ9GfHs8Q8RT8gla7XG9YuwLtEcUtl1JKa3jr4zjp05b4siQRJrWMVUri1kM0OIwc8vzCyu3dJ0wNuFsSmXzbC07172MXea1yVGv4744yMxSi5FxMOk_vs7_FxG3VfFa-unA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/H2ZWcgtDItPcVI8GrkppigMRtJiLCaoEAjbYM7oCiJCz9wUfJLfixtjfs2FbbetpdrwuU_rGdnwza8xdBCXErADrn4c_nSQRc80n9F5deB4GejiQCp_X-KIekWDoLBp4vmrXRvlVIdedAeTTFTizqvQiIKQWEorKawlU2uJKVItCEJ6aQ_b4K74O2NGX1nugxIO0AQQmLfP6RzXnaOOZ9GfHs8Q8RT8gla7XG9YuwLtEcUtl1JKa3jr4zjp05b4siQRJrWMVUri1kM0OIwc8vzCyu3dJ0wNuFsSmXzbC07172MXea1yVGv4744yMxSi5FxMOk_vs7_FxG3VfFa-unA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/WvTxIi0JHFJL_cMj2WcFtuWINETEwlJyEnFY9mD4teog4C4O6fztNhvcM8y3tlL6z_R1xM1n2npLHgbg_ZekHyy0GhUTMaE5UHQjJ808WfMoFr2q33Xiiy-3P0i2TGgB3lg2xMwZSpQl_iWLNpcI9fNXxgETtyzOYx_JRRsGLDfbWbzPZjMBfJWRxzaJvMi_h3iqTFm9mLYdF9ng82_qK4elhu6M4VBaGWrEyDjdlZ4u6pLoJV6_DYDAIZ6qKJyV8vQCI_QOC-dpegjus1lKayF6BV8YL16LChqRohLCA8sA8dmr0EoxUs9k9-URnEuLhvukkQPFHvUA-Z7dkF3JgAcsP4dgmcs7nG5eh4-fHpiR2kWtnjesVrnj1e1XiFghccj4EKdB_p87
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/WvTxIi0JHFJL_cMj2WcFtuWINETEwlJyEnFY9mD4teog4C4O6fztNhvcM8y3tlL6z_R1xM1n2npLHgbg_ZekHyy0GhUTMaE5UHQjJ808WfMoFr2q33Xiiy-3P0i2TGgB3lg2xMwZSpQl_iWLNpcI9fNXxgETtyzOYx_JRRsGLDfbWbzPZjMBfJWRxzaJvMi_h3iqTFm9mLYdF9ng82_qK4elhu6M4VBaGWrEyDjdlZ4u6pLoJV6_DYDAIZ6qKJyV8vQCI_QOC-dpegjus1lKayF6BV8YL16LChqRohLCA8sA8dmr0EoxUs9k9-URnEuLhvukkQPFHvUA-Z7dkF3JgAcsP4dgmcs7nG5eh4-fHpiR2kWtnjesVrnj1e1XiFghccj4EKdB_p87


 

Kezdődik az Info(1)Cup 

Február 3-án és február 5-án zajlik az Info(1)Cup nemzetközi verseny két versenynapja. 

A romániai szervezésű megmérettetés egy kiváló platform a diákolimpikonoknak arra, 

hogy összemérjék tudásukat. Természetesen magyar versenyzőink is indulnak, 

tehetséggondozásért felelős alelnökünk, Erdősné dr. Németh Ágnes vezetésével. 

 

 

Most Noszály Áron csapatvezető-helyettessel 

beszélgettünk. Áron nemrég még versenyzőként 

brillírozott. Ez a legjobb 

út: „tehetséggondozottból” (nagy tehetségből) lett 

tehetséggondozó. 

Kezdődik az Info(1)Cup | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

Robotszínház a legkisebbeknek! 

A Magyar Ifjúsági Robot Kupa is követi az európai RoboCupJunior újdonságait - és 

ennek megfelelően a legkisebbeknek, az 5-9 éveseknek már idén is lehetőséget 

szeretnénk adni a Robotszínház (OnStage) kategóriában a bemutatkozásra, az „első 

lépések” megtételére. 

 

 

Reméljük, hogy a MIRK így a 

legfiatalabbak számára is a robotikai 

kedvcsinálás és tehetséggondozás 

legfontosabb versenyévé válik! 

Újdonság az európai RoboCupJunior 2023. 

évi versenyén | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 8-án: MIRK Budapest! 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/y_qQCSI9Ud1_EkBo-Vz9XpnAN3XGBLUx48x1BdE1PVj4POIwEju6LAPtnwJs2aUwGQKs9q64L8ZiQvzWCjbBIAC4vezS0zpWh1ttYiQJiVsuMQ2cyXAlyjOHpZjJ4iNq92YRbRGbNXrh3yNvbmgivb66pOz5msyxb4CyIjPPyFLg_4yv9SKutAD33rIqUICTBO4TfznkulsX7wG9CnLhCuh0ORNE3tuMU9H5xRz2ef_5i6T8cWGqDJci-OdomTJ3mMuY9Z9yp7An_Kdlc_9ahmfMGKlV8jaZLOig4nA6cRpvQ5yN8s-tgE1J
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/CEXwQxzHEAMzo4jwT2B9yuXOUe17jQ4llv-BE-JvipHBu_poATDQiZKXzfmsY3kLeAsRCF1xcmX1IA6KYdtH4SisNvcn3n5eCwzpn754Lqt-jp-7zgPx4j60QrVC_5tCWFSpi3H6N0mIv_aLCZxgogJ-oXjZb8i4l3J7ZDZHp5uCDwiD7T3DdglvYAW744DNrFMvYj0SupGLu-mNGsKBReaF_I1bHGfBbE53IAhCsVbryjmAZMcrwfqoBRcthtC648X6Kv6mIso7gg5Oym_HBDPc-wvgn5iMNh8-V0U670P-6vdOOIbyXqQGPLlGhNnybgLosEmPbOUKDw8LBAs0BQ2AuA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/CEXwQxzHEAMzo4jwT2B9yuXOUe17jQ4llv-BE-JvipHBu_poATDQiZKXzfmsY3kLeAsRCF1xcmX1IA6KYdtH4SisNvcn3n5eCwzpn754Lqt-jp-7zgPx4j60QrVC_5tCWFSpi3H6N0mIv_aLCZxgogJ-oXjZb8i4l3J7ZDZHp5uCDwiD7T3DdglvYAW744DNrFMvYj0SupGLu-mNGsKBReaF_I1bHGfBbE53IAhCsVbryjmAZMcrwfqoBRcthtC648X6Kv6mIso7gg5Oym_HBDPc-wvgn5iMNh8-V0U670P-6vdOOIbyXqQGPLlGhNnybgLosEmPbOUKDw8LBAs0BQ2AuA
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Egy bő hónap múlva Budapesten látjuk 

vendégül a Magyar Ifjúsági Robot Kupa 

egyes ligáit, majd Nyíregyházán folytatjuk 

március legvégén. 

Mindkét helyszínen a Neumann 120-hoz 

méltó környezetben és ünnepi programmal 

készülünk. 

Várunk mindenkit a robotzsenik 

seregszemléjére! 

Magyar Ifjúsági Robot Kupa - Budapesti 

Ligák - 2023. | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

 

Ötödik Szombathelyi Robotépítő- és Programozó Csapatverseny 

 

Nyitott, tanulságos robotika versenyre várunk - a 

részvétel ingyenes! Mindenkinek ajánljuk a 

Neumann Társaság támogatásával megrendezésre 

kerülő megmérettetést! Jelentkezési határidő: 

április 22.! 

Ötödik Szombathelyi Robotépítő- és Programozó 

csapatverseny | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

ICDL 
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https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DCR4WdNxlNPURHlNFcd9cDhg00LBXbEbVjptwKUuHuso3HyDKv1myckStlPzSEu7dDh8XmD5qfDjSVsjfRtv0c2KYsL5KKK2VK9rfp6OHf3LpDhEKt5f4za-p5VIpBEtmulRastKKxU3_TAE4OBHS08aXNS7o3Yp1IYk6LQjbb0nTAFUqr7JrSoHposQnS_TMAhVdb-I8yfPWrdeXm7V5AAXhcErbnl4rhbaYMjpb3Q3On5YxoWAE_zROhCkXFSDesKtNijlkJAUQyxZabK4TlKsnj_EpG0w4SPEAF4S_1R--ozMEUb8t4TkmsY33Q4lwV1WP0sMkwMm6VBp40gcED1KbCVY00HumimIXePGpE1r8n0EFir5aJ9vQYjvk4wx
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DCR4WdNxlNPURHlNFcd9cDhg00LBXbEbVjptwKUuHuso3HyDKv1myckStlPzSEu7dDh8XmD5qfDjSVsjfRtv0c2KYsL5KKK2VK9rfp6OHf3LpDhEKt5f4za-p5VIpBEtmulRastKKxU3_TAE4OBHS08aXNS7o3Yp1IYk6LQjbb0nTAFUqr7JrSoHposQnS_TMAhVdb-I8yfPWrdeXm7V5AAXhcErbnl4rhbaYMjpb3Q3On5YxoWAE_zROhCkXFSDesKtNijlkJAUQyxZabK4TlKsnj_EpG0w4SPEAF4S_1R--ozMEUb8t4TkmsY33Q4lwV1WP0sMkwMm6VBp40gcED1KbCVY00HumimIXePGpE1r8n0EFir5aJ9vQYjvk4wx
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Február 26-án ICDL Tájékoztató és Fórum 

2023. február 16-án online tájékoztatót tartunk az ICDL vizsgaközpontok képviselői 

számára. 

 

 

Az eseményen a 2023. február 1-től 

érvényes módosított vizsgaszabályzat 

ismertetése lesz a fókuszban. Mint minden 

évben, most is február 1-vel lépnek életbe 

azok a változások, amelyek az ICDL 

vizsgaközpontok működésére és a 

vizsgarendszerre vonatkoznak. Az idén a 

leglényegesebb újdonság az ICDL 

márkanévre és új logóra való végleges 

áttérés. 

ICDL tájékoztató és fórum | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 
 

 

 

 

 

ICDL a számok tükrében 

Több mint 27 ezer vizsga zajlott le a tavalyi évben, és ezzel a vizsgák száma 

meghaladta az előző évi szintet. 

 

 

A Sophia automatikus vizsgaszoftver 

bevezetése óta eltelt két évben egyre több 

modulból lehet már automatikus vizsgát 

tenni. A mindösszesen húsz ICDL modul 

közül így már a felét, köztük a 

nemzetközileg is még mindig 

legnépszerűbb „alapvizsgákat”, mint 

például a Számítógépes és Online 

alapismereteket vagy a Szövegszerkesztést 

is a vizsgaszoftveren keresztül teljesítik a 

vizsgázók. 

ICDL a számok tükrében | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

ÖRÖKSÉG 

 

Kaleidoszkóp-bővülés 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/efwa_TlKqKSfUDVLjG61Cis6tPI4wQjqJRFstOw-o_gRLzCWrt5a7lY9R5XLzsvkRepI52Ipp-zGbqDx6DhNaCEllQnLEJBcKcmzA4w4Ih1DPEU_RSs2dnwnH5DxaIvYbiV-ZsK_efY6I8sbcxYslvVhyE8B7QkUIJTftVeSIEbEK1vgNQwzOB0GfAuO1MhryLU2pnFDdOhjQugkfaFJudgB8JSKK3W50oZWEgxgEjlyBTozjGtfBLO4tgFtbyN3NEWcFvW2dvNP7dqB_6DPCBw3etorJbZ2Ak6BfPAieW59UiqImEuh1BtPTf-H9YcMLB94I_IcECcKtMjg2I2J6ig2NuZHPwn6Ess
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/efwa_TlKqKSfUDVLjG61Cis6tPI4wQjqJRFstOw-o_gRLzCWrt5a7lY9R5XLzsvkRepI52Ipp-zGbqDx6DhNaCEllQnLEJBcKcmzA4w4Ih1DPEU_RSs2dnwnH5DxaIvYbiV-ZsK_efY6I8sbcxYslvVhyE8B7QkUIJTftVeSIEbEK1vgNQwzOB0GfAuO1MhryLU2pnFDdOhjQugkfaFJudgB8JSKK3W50oZWEgxgEjlyBTozjGtfBLO4tgFtbyN3NEWcFvW2dvNP7dqB_6DPCBw3etorJbZ2Ak6BfPAieW59UiqImEuh1BtPTf-H9YcMLB94I_IcECcKtMjg2I2J6ig2NuZHPwn6Ess
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/blhoqeIBk-dv_xk0l5de-gbkuPD34NR0JF_eauhsA8LhZDZ3Lxjt-GccdLG2bydHYfPkn4leOymfCoyYdpEs5blSh1yJTBCWgiIN1upi0U_Yxdl68-42fSHiQvVz_jj6iNCkfmfKoLTTJxvgk9oEV82l5qwjfifC-pe_XptXFtNydhQLzSEcciKVM1DxqfyMh92SVqqibhFYejwuS2j9Cag9e8TLxNdlcbt_n89rkQUJjfEZReVSCCQuK4CPbo2FyFKX0DjZF1G5ZkrhYIZMo0hPyjsZyuLDSH1-q83Va3rCM8CDeLOLIhi4i_Vk1RNntHJ8s2PgYggHgu--xPms-l6quCU
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/blhoqeIBk-dv_xk0l5de-gbkuPD34NR0JF_eauhsA8LhZDZ3Lxjt-GccdLG2bydHYfPkn4leOymfCoyYdpEs5blSh1yJTBCWgiIN1upi0U_Yxdl68-42fSHiQvVz_jj6iNCkfmfKoLTTJxvgk9oEV82l5qwjfifC-pe_XptXFtNydhQLzSEcciKVM1DxqfyMh92SVqqibhFYejwuS2j9Cag9e8TLxNdlcbt_n89rkQUJjfEZReVSCCQuK4CPbo2FyFKX0DjZF1G5ZkrhYIZMo0hPyjsZyuLDSH1-q83Va3rCM8CDeLOLIhi4i_Vk1RNntHJ8s2PgYggHgu--xPms-l6quCU


 

Archív anyagok és friss találatok is 

gazdagítják Neumann 120 jubileumi 

oldalunk Kaleidoszkóp-rovatát. Felkerültek 

többek között az Informatikatörténeti 

Fórum adattára számára szkennelt, izgalmas 

könyvek, tanulmányok Neumann Jánosról, 

remek kis videók – és folyamatosan 

bővítjük a képek gyűjteményét is. 

Elkerülte valami a figyelmünk? Várjuk az 

ötleteket, a ritkaságokat, olyan felvételeket, 

amelyek talán nem közismertek Neumann 

Jánosról! 

Neumann 120 - Emlékév Neumann János 

születésének 120. évfordulója tiszteletére 

(njszt.hu) 

 

 

 

 

 

Munkatársat keresünk! 

Szükségünk van egy elhivatott szakemberre, akár fiatalra, akár nyugdíjas 

informatikatanárra, egy olyan kollégára, aki gondos gazdaként vigyázna a múzeumi 

értékekre, aki ismeri és szereti a számítógéptörténet emlékeit kívül-belül és szívesen 

adja át tudását, segít rendszerezni és bemutatni kincseinket. 

 

 

A munkakör 40 órás munkaviszony 

keretében tölthető be. Az alkalmazás 

feltételei és a bérezés a Munka 

törvénykönyve alapján. A munkaidő 

beosztás 4 havi munkaidőkeretben történik, 

a programokhoz, a feladatokhoz igazítva. 

Havonta 2 alkalommal történik szombaton 

is munkavégzés, kb. negyedévente vasárnap 

is. 

Munkatársat keresünk! | A jövő múltja 

(ajovomultja.hu) 

 

 

 

 

Retró észjátékok 

Sakkozó- és kártyázó szerkezetekről mesélt Képes Gábor kollégánk Leirer 

Tímea szerkesztő-műsorvezetőnek a Retró Rádió reggeli műsorában. Kempelen 

Farkas Sakkozó Törökétől a beszélő Fidelity Bridge Challengerig, 1940-es évekbeli 

Szóló Bridzs játéktól a GO-ban jeleskedő mesterséges intelligenciáig. 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-r5R6WlkmD3OJ0Sh9zz-gzRTmHmp90eTtwzjd1VR8QfdSa-fAcyO5ROJ_3Ej7mK7MPgFNOYVqBtAj9gZR6QyBxmkRpyDtYntQa0Vcmkd1o7TpydMXOUm2OPenWJGGjDqvAZFtJFPH0LVqo4ES5xFKo3zEf_B2CJ_1NMCWgW2QgQVhiJSy7tRTDq_6C9x5GUIUjUOhzhAMcdPDGmhT7H4j9_j1gKUeFCOu5CtM4VdXlBwpMhcziRehJr40eySK84BH1dR5v6yjyGth6IvleMvvut9MU-XuNE7Hiv4Bg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-r5R6WlkmD3OJ0Sh9zz-gzRTmHmp90eTtwzjd1VR8QfdSa-fAcyO5ROJ_3Ej7mK7MPgFNOYVqBtAj9gZR6QyBxmkRpyDtYntQa0Vcmkd1o7TpydMXOUm2OPenWJGGjDqvAZFtJFPH0LVqo4ES5xFKo3zEf_B2CJ_1NMCWgW2QgQVhiJSy7tRTDq_6C9x5GUIUjUOhzhAMcdPDGmhT7H4j9_j1gKUeFCOu5CtM4VdXlBwpMhcziRehJr40eySK84BH1dR5v6yjyGth6IvleMvvut9MU-XuNE7Hiv4Bg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-r5R6WlkmD3OJ0Sh9zz-gzRTmHmp90eTtwzjd1VR8QfdSa-fAcyO5ROJ_3Ej7mK7MPgFNOYVqBtAj9gZR6QyBxmkRpyDtYntQa0Vcmkd1o7TpydMXOUm2OPenWJGGjDqvAZFtJFPH0LVqo4ES5xFKo3zEf_B2CJ_1NMCWgW2QgQVhiJSy7tRTDq_6C9x5GUIUjUOhzhAMcdPDGmhT7H4j9_j1gKUeFCOu5CtM4VdXlBwpMhcziRehJr40eySK84BH1dR5v6yjyGth6IvleMvvut9MU-XuNE7Hiv4Bg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nSNfm3536PX3LzJ843dH1rq9dJgyhoSP2-M_TaLrpT_7rRDJY8fAGTlbSeMgQDTf6dFkMbUi_PYOxmVXwlfbCYBW8G5_H8U7YeE7vdlU-Yh7eJJ11cFBtQ2dIn-Q1UlHxcYRHXih1jXX_HNsx0VXji21PZT6eK6ZHEdorm_kT6U89THDy5zh-IVp6GNY1QVIA_fQywcJ0K07gl2RueSMFVEvtNT98luC44KRKVFvRJkFMHGyugbcFgcxU0jZDQkhrebQAZEwgEshH_uvofsoHoTVqbZucFI7ZaUPqY70fURVVoOkRFPo1MXaHQWoAgoUn6C9Z-1roTg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nSNfm3536PX3LzJ843dH1rq9dJgyhoSP2-M_TaLrpT_7rRDJY8fAGTlbSeMgQDTf6dFkMbUi_PYOxmVXwlfbCYBW8G5_H8U7YeE7vdlU-Yh7eJJ11cFBtQ2dIn-Q1UlHxcYRHXih1jXX_HNsx0VXji21PZT6eK6ZHEdorm_kT6U89THDy5zh-IVp6GNY1QVIA_fQywcJ0K07gl2RueSMFVEvtNT98luC44KRKVFvRJkFMHGyugbcFgcxU0jZDQkhrebQAZEwgEshH_uvofsoHoTVqbZucFI7ZaUPqY70fURVVoOkRFPo1MXaHQWoAgoUn6C9Z-1roTg


 

 

További érdekességek egy korábbi 

cikkben: Sakkfigurák a Mesterséges 

Intelligencia partijában | A jövő múltja 

(ajovomultja.hu) 

A friss rádióshow itt hallgatható meg – 

kövessétek Youtube-csatornánkat: 

Retro észjátékok - YouTube 

 

 

 

 

 

Álmok Álmodói – Bolyai János 

 

Példamutató sorsok, kiemelkedő 

teljesítmények. Izgalmas, varázslatos, eddig 

nem ismert történetek, legendás 

magyarokról, ahogy még sosem meséltek 

róluk, ahogy még sosem láthatták őket. 

Álmok álmodói: csodálatos emberek, akik 

meghódították a világot. 

Ebben az epizódban Bolyai János 

munkásságát ismerhetjük meg. 

Álmok álmodói, Bolyai János | MédiaKlikk 

(mediaklikk.hu) 

 

 

 

 

PARTNER 

 

20 éves a 

2023. február 25-ig! DEÁK17 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DVqJc5aJvsBVXmkoEFWLwPQcg_92RPsWOH5u0q_r2HcXarhLhZ1OfiyGGQWqvsOUv8r6mXkuV6DTyjnvsggq05AYjD4QbCeItl6ScCDKnQ7QsbuFPRoFSfa4qYflI-q_A-dDSmjmpn-k6q3NyIgrmdOdvetOlHufRR1DeWvFA14WqEk-gDlXi1IRkFIQDL14h_QIYCgD5dWpxW2Ql3hG9CcwJyLzKwtFpDfBz0djEhP1q1mgi_m2ntuowue_nFZUflwU5XYg49yF3tLRUcj2qFJwv9xf7ES_nRQnj0MfJpWxpcfQa3oDr4e2VxWpnDunHdVILR48_jA6mxh1XXeVYfvpelFIQDhycppGA7Ev0mTizCMj
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DVqJc5aJvsBVXmkoEFWLwPQcg_92RPsWOH5u0q_r2HcXarhLhZ1OfiyGGQWqvsOUv8r6mXkuV6DTyjnvsggq05AYjD4QbCeItl6ScCDKnQ7QsbuFPRoFSfa4qYflI-q_A-dDSmjmpn-k6q3NyIgrmdOdvetOlHufRR1DeWvFA14WqEk-gDlXi1IRkFIQDL14h_QIYCgD5dWpxW2Ql3hG9CcwJyLzKwtFpDfBz0djEhP1q1mgi_m2ntuowue_nFZUflwU5XYg49yF3tLRUcj2qFJwv9xf7ES_nRQnj0MfJpWxpcfQa3oDr4e2VxWpnDunHdVILR48_jA6mxh1XXeVYfvpelFIQDhycppGA7Ev0mTizCMj
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/DVqJc5aJvsBVXmkoEFWLwPQcg_92RPsWOH5u0q_r2HcXarhLhZ1OfiyGGQWqvsOUv8r6mXkuV6DTyjnvsggq05AYjD4QbCeItl6ScCDKnQ7QsbuFPRoFSfa4qYflI-q_A-dDSmjmpn-k6q3NyIgrmdOdvetOlHufRR1DeWvFA14WqEk-gDlXi1IRkFIQDL14h_QIYCgD5dWpxW2Ql3hG9CcwJyLzKwtFpDfBz0djEhP1q1mgi_m2ntuowue_nFZUflwU5XYg49yF3tLRUcj2qFJwv9xf7ES_nRQnj0MfJpWxpcfQa3oDr4e2VxWpnDunHdVILR48_jA6mxh1XXeVYfvpelFIQDhycppGA7Ev0mTizCMj
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_qbpOqCeSqDoyRwyIJ-1871-biPvar9EbuHY1EPxwuirwDrU39CQRPV7sWS2U-E3s1znxuf-Cuf5pExFbGnLBigBk61_vOK-OFadKzv_RWuMw1YsxoIRJJWWl9MmoqQkmc7Gf9zABzWhzhQqoC_8K-WsFOGajtM47lheB-C882SpdJ-B788m2s8sM2sAHEhv9rDWBqYQw19xO-EMsdvqHtPPsBjNhBquF46FFVL93cCHC8hCLDwUIjop3GxrTQlXKLliXoMzbYNYkSoPMWBpS2lAp0VuZ0u5iSW0m6PD4FL2nXnlvNvIoetCLFp2ZhepGZPed8Y
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PK-F4ROK_TXWcrUM2-kkn5NJaKLUX0cw3ZbCik3YUTTILorc4KeUMQkhu-v88y64bFsVEg1EOvkh3GkZSTJKrrrWKqOjsTAO66Bl0FNCTQzkShAJApV7NrL-yImhdCL1Fm6M1LcWPyrgczj5NaUhgMm8-X2_KMysuXid_Ep3c360xh61qYPf3v8SCoVersRHI3VD0_m_kQZ5zPu_IlcuCL9h1qRUWpwKAxndOvAatExxjsXB-lpa8Jy00hFXlEp2R_nQeCMvurntonn70N2BYqbHj4LxEJdCIszNs3N7xXuIQ0Pv1mDvoiOFQfoc8wrp6Mi2Dc_zcQ4O8Id7c5AfZCA
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PK-F4ROK_TXWcrUM2-kkn5NJaKLUX0cw3ZbCik3YUTTILorc4KeUMQkhu-v88y64bFsVEg1EOvkh3GkZSTJKrrrWKqOjsTAO66Bl0FNCTQzkShAJApV7NrL-yImhdCL1Fm6M1LcWPyrgczj5NaUhgMm8-X2_KMysuXid_Ep3c360xh61qYPf3v8SCoVersRHI3VD0_m_kQZ5zPu_IlcuCL9h1qRUWpwKAxndOvAatExxjsXB-lpa8Jy00hFXlEp2R_nQeCMvurntonn70N2BYqbHj4LxEJdCIszNs3N7xXuIQ0Pv1mDvoiOFQfoc8wrp6Mi2Dc_zcQ4O8Id7c5AfZCA


 

 

A mindennapi valóságot behálózó digitális világ kiegészíti és átformálja az emberek 

kognitív képességeit. A játékokkal való tervezés, a játékelmélet, a szimulációk és a 

történések valós idejű modellezése a hozzájuk kapcsolódó visszacsatolásokkal az emberi 

gondolkodástól elválaszthatatlanná váltak. A játék, a modellek és a világban megélt 

narratívák nem választhatóak szét többé, a játék nem játék. 

JÁTÉK NEM JÁTÉK – Deák17 Galéria (deak17galeria.hu) 

 

 

 

 

SMART 2023 – Changing Reality 

Az IVSZ SMART konferenciája idén azokra a kihívásokra reagál, amelyek miatt a 

megszokott mintákat, berögződéseket el kell engedni, új nézőpontokat kell keresni. A 

rendezvény célja, hogy a résztvevők közösen átgondolják azt, amit a világról, a 

technológiáról, az üzletről tudnak, illetve nekiveselkedjenek azon kérdések 

megválaszolásának, amelyekről már lemondtak. A fenti vállalkozást egy nemzetközi 

szinten jegyzett, több mint 20 éves tapasztalattal rendelkező keynote előadó fogja 

segíteni. Nancy Rademaker üzleti és motivációs előadóként számos vállalati 

rendezvénynek, konferenciának adott már lendületet a digitális átalakulás, az extrém 

ügyfélközpontúság, a diszrupció, az AI, az üzleti modellváltás és a vezetés témakörében 

tartott merész, de humorral átszőtt előadásaival. 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/MqM7rtPCDaaP70uaa_ZYwWNLaIYlXT6Ez6ZYluUncWVkBT3CEYPrkF0vEoxKDZKpPMxtfI7Y9xdJULPzBfEqwNvalchkiitF-Uwm6NkncH6JU1brSnufs6kHN_CPOa8vlQ_wsvvGxnMNBj1WbrUUX0lXkl_1Ai1xoImSzVpQjS5QBtcymZkfcaEhk0-O6Db0eH3chSzgjNyuV3FyX55kImV04MoupMblp9RNPfWgxRnnELVkM0eiL0fl2Ai0G-XtAaUQl_7vKevPQcLrzBNSdijo-0Zf7b7ldB9H-Fc2sD2alch7dsJKu3b3A8vqPC9Ap-gkum4ZZqFnfVWlXRYuygqXhQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sYdDo7KkvLBVynr-7JpaNlQ49Gjsk0biNPxBeGugwnFVv7Mq8d78kw18-_-ibZz4pW5JQwa5hxBxNPZk9zrDzOONeM1ttOQXqm5oOstZEH6vvPYzs0y95U6F-i4SWUb7PSOXABL-WnLwfRWOJPr-k8AZVf0kLLlj-s500b8rwcMwTheXq2Jhn-9KhYIkCxxVdkgYzdZEKKxfltq-i4NmLFyrBhpmhTnJH3oSx_Sj5Y_Runpz94HmkdgktzhPeeOQXlmQ1MwPEmn5CXehjLWMTqgHTYabQrIrnINDZVv4CRuLU4wIOS86w9RlkedPY_TKtAtakKWY-A


 

 

Vegyél részt te is április 26-án az ország egyik legnagyobb jelentőségű B2B üzleti 

eseményén, amely az előadások, panelbeszélgetések mellett a személyes találkozásokról, 

üzleti lehetőségekről és a piac megismeréséről is szól. Részletek és 

regisztráció: https://bit.ly/3ZAT5QG 

 

 

 

 

A kibertér védelme – az Infotér ajánlásával 

Sérülékenység, kockázat, zsarolóvírus, kibertámadás – nap mint nap találkozunk a 

kifejezésekkel, de vajon tényleg tisztában vagyunk a szavak mögött rejlő 

események súlyával? 

 

 

 

Aligha, hiszen a kiberbűnözők találékonyságával és alkalmazkodóképességével egyszeri 

felhasználóként, döntéshozóként felvenni a versenyt nem egyszerű, azonban nem kell 

információbiztonsági géniusznak lenni ahhoz, hogy a vállalkozás kikerüljön a támadók 

célkeresztjéből. A varázsszó? A megelőzés és a biztonságtudatosság növelése. Hiszen 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/acDVf5Cla99FtXWLNS5t0xhQtL4CCPZwBBnnucaJzR1m6a0vC-n11FM1jea22l4VLZmo5SJGMyX1RYwrGn-gm8F7Q0RR1xOoVK8qgz2HiqXdBev7xs9Qicojl4ej2syIcZODLs5fR9RGXQILkjUjGn0EtEVdV9OB-vbSWtFSBCpxZEnx9pdEI0HieT8lPaLQcuOpmtYSf36RaL4gEMVxKqIPJRHvrf5ff7AHOwQu3HymMjJGXKvaJYsQR_16X-mYjUsHRuUYCiiPtP06hzBbWfg6lq0_IL3qrSqp1awu4Tt0cgisGSSrZOhf1WhzHLk4-RdGF5kwb4-f58gLdAPcfXsLB0ifdQJqjR_o7Ma9XdtUy5SnH9cmzPBHlOlvZnvbYJWzUGg


megelőzni a támadást még mindig olcsóbb, mint több millió forintos váltságdíjat fizetni 

a túszul ejtett céges adatokat vagy a támadás okozta arcvesztés kiküszöböléséért… 

Érdekelnek a részletek? Február 15-én online eseményt várható: 

Modern Vállalkozások Programja – A kibertér védelme (infoter.eu) 

 

 

 

 

Senior okostelefonkezelői tanfolyam 

Februárban is folytatódnak az okostelefonok kezeléséről szóló tanfolyamok seniorok 

számára Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agora tagintézményében. 

 

 

A Neumann Társaság Budapesten tartott 

hasonló alkalmakat – és a visszajelzésekből 

úgy látjuk, az idősek életminőségét, 

külvilággal való kapcsolódásait, 

tájékozódását minőségileg javítják az ilyen 

programok, melyek közösségi élményt 

jelentenek. Ajánljuk! 

Senior okostelefon kezelői tanfolyam - 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

(agoraszeged.hu) 
 

 

 

 

 

PMSZ HR Projekt Klub 

A HR Projekt Klub következő, februári eseményén egy Svájcban élő 

vállalkozót, Maja Schreinert látnak vendégül. Maja szakmai hátterét tekintve 

szoftverfejlesztő mérnök, szoftver tesztelő, később agilis vezető, emellett nemzetközi 

előadóként is jegyzik diversity, egyenlőség és nők az üzleti életben témákban. 

 

 

Maja egy közösségi platformot épített, ahol 

a vállalatok a jelöltekkel kapcsolódnak, és 

job-sharing (állás megosztás) modellben 

vagy részmunkaidőben alkalmaznak IT és 

technológiai jelölteket.  

Rendezvények - Magyar 

Projektmenedzsment Szövetség (pmsz.hu) 

 

 

 

 

Projekt – Karrier – Menedzsment 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qESOk1S545Urwk_U9aZfLCZ6yLq6q3dyFIHmSsFSm4x8I2HLK1uI7IcTk18muW6de6jlhz4X0iNFMa4Qm8ISycXGh7Oqe-WJ4kemXkWYZ2TD87Rk236Os7VxydClHVp8mCe8BTpemSdkQT7A8uyiQn3qPfh6G3KtIKonfIPkXrbPxkmo71osvc-2pEutlO4RnY0x07sbJbE11k3gA7WBlL1cDdkm95DJspV6oP6gUnyyTXnEIFuN6FgK6tzm0MW2fU64mn4GvvRbiX4owXue-JPHqicpWoIth678xWtogkBLAft9qHxvh7VxG6rajRu9-RI49tD7b-1Fjn0vO4TIN2N_3hxcgiHjCsq2uu30fPwHAg
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TaoRTUKCbJ3kjXxjFW3Op7Augg2DRkxA8s3FkjhZdKBhGiIbLr_7Ptk_q-hIyZ8TDrVx12dre6Q8DfvE5tMLcRkKZhArWQXBdH-ygZ4t_Ps6FKztzOH3sS65ycAqLRMsokrvS-qrmARcs88nvB8LY-D821Tt76HPwNchRa5Lirys9N0fD4nSSx8I6UUjVL8CEkPwFrSK9btS9HXPJqzG08LkkzF0pqjmh84WEWQKLXdo_hQu3ZN8scBGXkan19VLNOiyQsIvg5gQJASwVkzBetbSEvP2Jy24hAEXGX2ADfB0SvQFutRhkgPyWgs08cHEGNesHn7tgaSz4ncOxhGVIp-5edZzy7wn6y1U502O1li6Ww
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TaoRTUKCbJ3kjXxjFW3Op7Augg2DRkxA8s3FkjhZdKBhGiIbLr_7Ptk_q-hIyZ8TDrVx12dre6Q8DfvE5tMLcRkKZhArWQXBdH-ygZ4t_Ps6FKztzOH3sS65ycAqLRMsokrvS-qrmARcs88nvB8LY-D821Tt76HPwNchRa5Lirys9N0fD4nSSx8I6UUjVL8CEkPwFrSK9btS9HXPJqzG08LkkzF0pqjmh84WEWQKLXdo_hQu3ZN8scBGXkan19VLNOiyQsIvg5gQJASwVkzBetbSEvP2Jy24hAEXGX2ADfB0SvQFutRhkgPyWgs08cHEGNesHn7tgaSz4ncOxhGVIp-5edZzy7wn6y1U502O1li6Ww
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TaoRTUKCbJ3kjXxjFW3Op7Augg2DRkxA8s3FkjhZdKBhGiIbLr_7Ptk_q-hIyZ8TDrVx12dre6Q8DfvE5tMLcRkKZhArWQXBdH-ygZ4t_Ps6FKztzOH3sS65ycAqLRMsokrvS-qrmARcs88nvB8LY-D821Tt76HPwNchRa5Lirys9N0fD4nSSx8I6UUjVL8CEkPwFrSK9btS9HXPJqzG08LkkzF0pqjmh84WEWQKLXdo_hQu3ZN8scBGXkan19VLNOiyQsIvg5gQJASwVkzBetbSEvP2Jy24hAEXGX2ADfB0SvQFutRhkgPyWgs08cHEGNesHn7tgaSz4ncOxhGVIp-5edZzy7wn6y1U502O1li6Ww
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/So4Ijjo8v5ryZmWviHWgqpmly7DqnlztEtB0Ke1pM0Ad5poJG8HL9CQoADq1qU-5FdT1M9ZrYMGwvwISl_R9PF8pl3hqcSLZWcETz3D7e-Mz7k9xEvP_DLxmOlDLO60xykEBSRi-iDITlqSLxzXbJ6VdlGGmNNMO1TFneqdw8Wimr8sYxcnDjObLhtRGjJdqG4NZRd9Qyh5VrnG3TGEkPuco9yZPlgy6spauMzCGNUIer1VfKfhR_L29XBt_0TU5Tjse1um2HXE_oKyH121rd0_NH0ddiQEiVbW0AkAMSdrkxVjVmdi4JNfcLiboXOHej6uO_htziKaNhS18Zw1lbxOt7csqnvmFoQKh
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/So4Ijjo8v5ryZmWviHWgqpmly7DqnlztEtB0Ke1pM0Ad5poJG8HL9CQoADq1qU-5FdT1M9ZrYMGwvwISl_R9PF8pl3hqcSLZWcETz3D7e-Mz7k9xEvP_DLxmOlDLO60xykEBSRi-iDITlqSLxzXbJ6VdlGGmNNMO1TFneqdw8Wimr8sYxcnDjObLhtRGjJdqG4NZRd9Qyh5VrnG3TGEkPuco9yZPlgy6spauMzCGNUIer1VfKfhR_L29XBt_0TU5Tjse1um2HXE_oKyH121rd0_NH0ddiQEiVbW0AkAMSdrkxVjVmdi4JNfcLiboXOHej6uO_htziKaNhS18Zw1lbxOt7csqnvmFoQKh


 

 

A 25.  Projektmenedzsment Fórum kapcsán most is felmérés 

készül, hogy bemutathassunk a szakmai közvélemény érdeklődésére számot 

információkat. Az 2023. április 13-i konferencia fő témája, a karrier áll idén a kérdések 

központjában, a kérdőívet március 6-ig lehet kitölteni. 

A felmérés eredményeit a Projektmenedzsment Fórum egyik szekciójának keretei 

között mutatjuk be és vitatjuk meg, valamint közzétesszük a konferencia kiadványában 

is.      

https://www.hte.hu/web/projekt2023/kerdoiv  

 

 

 

Igényes oktatás, összefogás az iparral 

 

 

Az új tanterv, a változó felvételi követelmények, az új szintre emelt vállalati 

együttműködések fő célja, hogy a nehezedő gazdasági helyzetben is egyre több 

piacképes tudással rendelkező fiatal szakember kerüljön ki a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karáról. A 

Computerworld január 11-i számában Charaf Hassan dékán gondolatai alapján 

olvasható érdekes összegzés, amely az informatika képzési terület legnépszerűbb 

szakjainak szakos rangsorait is közli. Ajánljuk! 

NISZ - új időszámítás kezdődött - megjelent a Computerworld Lapozó - Computerworld 

 

 

 

Egy darabka Báthori utca a Kiscelliben 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dSKXv2maodE7kzmetBvRuEa7acbFYMBI3GdKnWXShP9aQT4a1_U6zOdpwpshIKjj-wYNKgk1ukFlvF9S2Y7Rnl3D44xuF4UZQj-O-wYr53e5_gPvcC_OuO83-51epO8djKLMFLVMNfH5X8rrnd8zp6wihEVsYPtkrDo_oJgg8Zfd-qF-0ZsOzCvRFOrkz37bdw_PAZaFm00XkGmAc8OWu-0LxGYIWhKhVY_mOD5j3SaBc-AKksiCusA3FKGIR1yX8FvHJhder8OuLkQP28bLjNjK686J85SdTaUsJK7ORr7sJPsHvKrfdIJUGVlq4SOX555NVw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/yUjiq_w2RhwIwx7jYTgPdW3oOsZP6E9mreAySIAoAlBNUoPY-QmnszzmbJbJjc7xE04sAyblqH6P3I6w-eH8GVRMFNxq_1JXrCVHQwsfaJFiYX-YyVePUw_ZXu6fN1zCVRMcv0NlG7ict5CTppfwGYfpG2neHow2-cWyymOq-lAC_XA3lwpqdwKaWmTv4dj_h9HgX_pBUgmfqYNJblMutO9pdmioIQPe6QuPhy7r87cgbyxjrSXdmNAG5wZIHBIMEyiIPYhb9yQnCIRS2ctL23_MuhOYZCPLNxphkKUTX_aY3T5iM-TuFkjDdkLQZfbu7QVLShGMG8Ay7orBpWT2_lmc0D1_-9DojokzVPFhrNc3l6flGTcbUqSLAHYpcIaMH5-29nBNDk5NMLcNuosFMMkkwg


 

Tisztán kvalitásalapú, főművekre 

koncentráló, kanonizációs megközelítés 

helyett az életmű sokszálú bemutatására 

vállalkoztunk. Szándékaink szerint nem 

ítélkezünk, hanem értelmezünk, 

támpontokat adunk – párhuzamos 

narratívákat, kontextusokat építünk fel és 

láttatunk – írják a Kiscelli Múzeum parádés 

Elmozdul a fal kiállításáról, amely Mácsai 

István művészetét mutatja be. 

A tárlaton örömmel fedeztünk fel egy 

Báthori utcai kapualjat, a szembe oldalról, a 

Báthori 17-ét. Szürreális kép! 

Elmozdul a fal! Mácsai István Kiscellben | 

Kiscelli Múzeum (kiscellimuzeum.hu) 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

Támogatóink 
     

             

   

 

     

             

   

 

     

             

   

 

     

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-_EYgFIS-8rvTmWd-irQklSu2CxBxcCJT-VUL_KyWcauciyRDZltTZ-14AqkPAZbDFgu4Rt3OXDEOmOoCqD7ptWHtkPlpbyxOIoP6FxW-AZowCrBc7ES7PB4tjCHLZ5kTtbfIE0Osc2mK4XI_ABLBd2RLo_6X3WUK7DwMLdp5wePCnawVFEL33PsztA43vOrOLnMDcLu88T-sboPNUYBcwgew1b0uZrfoSBhSS5g3stK96s5PxDDdj0uEUEjPCpOF-3qormeK8-joCtsVPlaS5I9TR98nt7pHzYXF4lPGvy4Oc12JL45NxyMitccPT_l72t2Wio4hWQFntdsYVIdFQLv
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/-_EYgFIS-8rvTmWd-irQklSu2CxBxcCJT-VUL_KyWcauciyRDZltTZ-14AqkPAZbDFgu4Rt3OXDEOmOoCqD7ptWHtkPlpbyxOIoP6FxW-AZowCrBc7ES7PB4tjCHLZ5kTtbfIE0Osc2mK4XI_ABLBd2RLo_6X3WUK7DwMLdp5wePCnawVFEL33PsztA43vOrOLnMDcLu88T-sboPNUYBcwgew1b0uZrfoSBhSS5g3stK96s5PxDDdj0uEUEjPCpOF-3qormeK8-joCtsVPlaS5I9TR98nt7pHzYXF4lPGvy4Oc12JL45NxyMitccPT_l72t2Wio4hWQFntdsYVIdFQLv
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