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FÓKUSZBAN 

 

CEPIS: a neumanni ügy európai ügy 

 

 

A CEPIS azaz a Council of European Professional Informatics Societies 29 európai 

ország összesen kb. 450 ezer tagot számláló informatikai társaságainak szövetsége, 

melynek a Neumann Társaság is a tagszervezete. A nemzetközi szervezet 

jelentőségéről írtunk már, most pedig a szervezet 2022-ben megválasztott elnökét, Dr. 

Luis Fernández-Sanz urat értük el egy rövid, exkluzív interjúra, melyben a Neumann 

Társaságról alkotott véleményéről is szó esett: Neumann János nevét viselni: közvetlen 

kapcsolat egy prominens tudóshoz | Neumann János Számítógéptudományi Társaság 

(njszt.hu) 

Beszélt arról is, hogy a CEPIS közössége várja az IT-szakértők proaktív részvételét, 

aktivitását – és szeretné szakértői csoportjainak szerepét, súlyát növelni. Ez nagyon 

fontos azért, hogy a digitalizáció ügyéért európai szinten tudjunk cselekedni. Ennek 

jegyében külön is felhívom a figyelmeteket a CEPIS Informatikai Oktatási szakértői 

csoportra, amely arra törekszik, hogy az IT létfontosságú tantárgyként kerüljön be az 

iskolai tantervekbe. Az oldaluk: https://cepis.org/informatics-education/ 

Az Információs Társadalom (IS) szakértői csoport az online ülését február 22-én, 

szerdán 14:30 és 15:30 között tartja. A találkozó célja a csoport prioritásainak 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/L7rUW5JMyJ9fu3dY4JO66dfGnIE-BcwUojrLRnfoCBlhlyDSqC9n61ixsoyx4JiPJlYTukVGlkh_OGXANnchushEV3s-hptr2HwQFBft4eECgzKQv0KkUX2I-EB_OLHfTNIPb_UrarJQjyOmzvauyO-yN63fafedGkEhiAjn7XqEvHOeS4R7oIXko7owFrIffTirKvqaREyKZmz33QjV71HihHJb0mHdAXolasGSr8Q5DlGKGYtKaDd7PntgsR_ycGk_ReZ2sdFvRNNGcsUf6av-d_22NRszO-3gEhKU_QqPrx2a1roIR2m17h_C3yMvXE-i8TJWj1H08DhxdKmBRYbeof-SobGHb_rX2y7ShYuucMv7nNoQx6UOZQPQzXFZOGEB99xsfjApyw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7fpllQcUjpT9WiWZSzIRoZodTOmfnhZQAj0_kQjsv4-vXiZevyzJOZSOg_lOBYvwEXg4hAeBe5evRXKs9iAOLZuleGz96mSHWbEu6I5QQ_adtGwCUopzxbdOhkC5S-qJooudIHImBB9EqmIoR2qT2wrzX8BUmZwTeeNUNAs25Fk01srv8l4fLJC1oHyBrtSaqUNlpjBpj1k07IxPcrsPu3uYbXzb2QOarpGXBX2EymR2-bvW7JrbPutioDbIBNIAMN0gagyr1C2z9IXuNpK1PaNN8E6qws6En0LK8yM5jQTLlH1FkZD5QDnESikq9KEGLYGj8EEnUojyjGtaB5lRrdCEz__FzOdAm8xpYn0BnjouVp0kcV2TLZ0HDXL2WlPX3dVXux8DreDxwtaeQVrWKrmEfAyVrmn30g
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7fpllQcUjpT9WiWZSzIRoZodTOmfnhZQAj0_kQjsv4-vXiZevyzJOZSOg_lOBYvwEXg4hAeBe5evRXKs9iAOLZuleGz96mSHWbEu6I5QQ_adtGwCUopzxbdOhkC5S-qJooudIHImBB9EqmIoR2qT2wrzX8BUmZwTeeNUNAs25Fk01srv8l4fLJC1oHyBrtSaqUNlpjBpj1k07IxPcrsPu3uYbXzb2QOarpGXBX2EymR2-bvW7JrbPutioDbIBNIAMN0gagyr1C2z9IXuNpK1PaNN8E6qws6En0LK8yM5jQTLlH1FkZD5QDnESikq9KEGLYGj8EEnUojyjGtaB5lRrdCEz__FzOdAm8xpYn0BnjouVp0kcV2TLZ0HDXL2WlPX3dVXux8DreDxwtaeQVrWKrmEfAyVrmn30g
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7fpllQcUjpT9WiWZSzIRoZodTOmfnhZQAj0_kQjsv4-vXiZevyzJOZSOg_lOBYvwEXg4hAeBe5evRXKs9iAOLZuleGz96mSHWbEu6I5QQ_adtGwCUopzxbdOhkC5S-qJooudIHImBB9EqmIoR2qT2wrzX8BUmZwTeeNUNAs25Fk01srv8l4fLJC1oHyBrtSaqUNlpjBpj1k07IxPcrsPu3uYbXzb2QOarpGXBX2EymR2-bvW7JrbPutioDbIBNIAMN0gagyr1C2z9IXuNpK1PaNN8E6qws6En0LK8yM5jQTLlH1FkZD5QDnESikq9KEGLYGj8EEnUojyjGtaB5lRrdCEz__FzOdAm8xpYn0BnjouVp0kcV2TLZ0HDXL2WlPX3dVXux8DreDxwtaeQVrWKrmEfAyVrmn30g
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/lewelWiwwJ6s_Eo_soKLt97zcpzGEq-qMMHIkBAgt0iWBXmFL6NyVF-BYb51WY0Yed3F4KVqVLiz7oKx0dubT_DWumsQ5BhFoohFFoU-p01TejdEv6S8_VAqSub7eHKVzLUlqIThFnuy6H7nb9QetrPRi2vqW6t7fURTd8HkIK4UN9hcEMvV7BIQsc3to0HxXeyIhPH1wxJbm0ZsBGgdKpSYZgxo9U45tjWO5ZR3pZk78kV4DduyBEVbMHbnAI69W3nAioTEyzHkmEmsHo5c6hztk1mL1zeSs2Q89AYikM_5NspKUILO3XkSKkvMnv5MJ0AK
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/kIkHgogNybbedaJ9i36BJQWcG_Tu9q-EHKOtJa0I5WwvrqSFtrn8fQkYPGkRDmU7s-bKZm30BMQme16MgQqIxPMhxdHA1zXdv3IEI16Qm4RQAh7wgw6S0pRym5iBhlx8DUhVZG97HTH9lVR6N-fFy62WEax0f6oYLRkiPE0VrSC3NUJTvyANJWfbzTBeWL3B00LG9PGz7U2Dy_nNCLUX9N37Fo-BKyhIg0D5VyRVG7911KXdEqWHJYDCWaflUuJNo7Wdr6BnTp_JTvU409U0HNk_PllSiYzRGKjVR2Wo7zotlN3xu0UG8zB5obm_t5no4eN9_hAZ0EjW2QqGUg2wk1Ol9OaC-GYQm1tGotAGVYYxFdxkB7v0fSJ7
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8MiKENGK4RtN0yB1K--OktIYB9CvTi57qRClyCKr7N66zn7GGY09L61UjVeBaH6no5Ir2C9WGP-LScEVCrRsHLqvnpVjUfN7B0Ri0h4r7yqjCsjVD5JVGZ95BVpLJbZaoVvg078qpLCSVdEPSDZD5VKBDLMsgGP2eVt5hMzdMzYz-LcRxWupBs9ZVNQrIeAnF1bmPaeCrL-9lUkIaN4AIpOd-0wI_25Ol6AWnn1pxFVN6EkW528rnDdTk5YhJfDpQywWSGaVIecMzJU8AxqgZi0-1fCwGjSqn4M


meghatározása, valamint egy rövid- és középtávú cselekvési terv kidolgozása. Érdemes 

őket is megismerni: https://cepis.org/information-society/ 

A TrainDL Erasmus+ projekt pedig szintén a segítségünket, véleményünket kéri. 

Az Osztrák Számítógépes Társaság (OCG), a projekt egyik fő partnereként az MI-

területével kapcsolatos országos tapasztalatokra, irányelvekre kíváncsi: Homepage - 

TrainDL - train-dl 

Remélem ez a pár példa is bizonyítja, hogy mennyi nemzetközi csoport van, melyhez 

lehet és érdemes csatlakozni – és ehhez tagszervezetként a Neumann Társaság szívesen 

biztosít keretet. A CEPIS egyértelműen szövetségesünk abban is, hogy a Neumann 120 

jubileumi évre a nemzetközi IT-közösség figyelmét is felhívjuk. Legutóbb február 6-án 

jelent meg ezzel kapcsolatban felhívás: John von Neumann Commemorative Year kicks 

off in Hungary - CEPIS 

Szalay Imre 

 

 

 

HÍREK 

 

Neumann – tükörben 

 

 

február 23., online, zoom 

Folytatódik a Neumann Társaság online meetup sorozata, a Neumann 120 évben egy 

akadémikussal, aki Neumann János és kortársai nyomában járta be a világot és kereste 

meg azokat a tanúkat és mondásokat, amelyek kirajzolják számunkra Neumann igazi 

arcképét. 

A meetupon az ismert tudománytörténész professzorral, Hargittai 

Istvánnal beszélgetünk, aki IDÉZHETŐ NEUMANN JÁNOS című, a Neumann 120 

jubileumi évre megjelenő albumunk egyik szerzője. 

További részletek és regisztráció: 

NEUMANN TÜKÖRBEN | Neumann János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dd7YlOJK5qkNRZOqI7QRHb5Nt5dtQVA2uWOU42o0AHWhc_AAF1rzlgevGEnxTOvqhZRZpRBeCQZuIlgqpGX1pUYKvmoWmaYdpE1zQ1t5c7Fufhu5i7POxoz4LhiXU-yWb3vEuIhTH_cWPqsVsP8qwtecmdwPSMqOW8muQOE16Ymr0lxgzrSau5U_2UORYhFLKhjoWhEWwdwQ22gYv8sY6dJSbMFHO0TJ9YOtIjTPHnHruh50tZOZTl5byVpQzGSP9yRkfH-CvINOrTBvaK5JpDf5xbcC2NbKbM3c6WhkzT3JXA-cppAPZkYkTGc6fOrvPQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/rQ-a90CwKrvJryBMmApnR3OQCoW_0aSXE7lBZyBEvKaIXLfIb-rj5m0xNnWCOcw-pvIpQCYM1eRYyhkaGnrBlWlO9bntafxFnGGALYIfBklt3hILCrayyzW9mTp6-SGD_h7py-gSHSHwIkT6I_7TPdS4eSFngQOCdkgGy8jzdLOiD4U3vi3eIRykOa76fpoEL76ZH4fc9mPbmCZJ2fKNK-Tg4UjznKoQlX--aHRJ0wU8LO2M2PvlYAG7YjZuUI7Y_aOmlQsp85naDhk8VZd_3EPksGaw8H59t9rJV4KQ-MRoTw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/rQ-a90CwKrvJryBMmApnR3OQCoW_0aSXE7lBZyBEvKaIXLfIb-rj5m0xNnWCOcw-pvIpQCYM1eRYyhkaGnrBlWlO9bntafxFnGGALYIfBklt3hILCrayyzW9mTp6-SGD_h7py-gSHSHwIkT6I_7TPdS4eSFngQOCdkgGy8jzdLOiD4U3vi3eIRykOa76fpoEL76ZH4fc9mPbmCZJ2fKNK-Tg4UjznKoQlX--aHRJ0wU8LO2M2PvlYAG7YjZuUI7Y_aOmlQsp85naDhk8VZd_3EPksGaw8H59t9rJV4KQ-MRoTw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3eEKrtHSLOie6N_oUfL_PT3ZD2Sl2PGhRQ7hkoy55SpL_WcCp_30gjc55AjQQF6nyUmmf9lA9Ynmqu74AAUQknbsxuzEhzD5k5OTH36z_p1PbBJ-FUd3eoa4hVAHBCEBACG7thstsgLdVIMKBZ_eDkbKi9K9acCupEfCeO3AnlH3lru65aQ3PoURm5ph1mpz0F58DgbcTCqt_Al1RuL7COmFwkLWjELEyHvcdNoskVA-9AWXMEtGZ3hZQpC7U1tHdDGe8OC9iLNpEdhGjWTiHqLVtOcPfLCtl-iqsO4uD7bY1GCRZ9YxYl6YpWY2ZxeGIkYM_TQ5iaAUH7O8pxG0ZHA6wnwJdpFIXz_SBeBwZQ0kdyzaDZQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/3eEKrtHSLOie6N_oUfL_PT3ZD2Sl2PGhRQ7hkoy55SpL_WcCp_30gjc55AjQQF6nyUmmf9lA9Ynmqu74AAUQknbsxuzEhzD5k5OTH36z_p1PbBJ-FUd3eoa4hVAHBCEBACG7thstsgLdVIMKBZ_eDkbKi9K9acCupEfCeO3AnlH3lru65aQ3PoURm5ph1mpz0F58DgbcTCqt_Al1RuL7COmFwkLWjELEyHvcdNoskVA-9AWXMEtGZ3hZQpC7U1tHdDGe8OC9iLNpEdhGjWTiHqLVtOcPfLCtl-iqsO4uD7bY1GCRZ9YxYl6YpWY2ZxeGIkYM_TQ5iaAUH7O8pxG0ZHA6wnwJdpFIXz_SBeBwZQ0kdyzaDZQ
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8-Uhdt0RATqy-Si1jHi7opO3sl4_HEFKd7_yJQkFA9g9wpxe68xzwe5A_LXg5QXw-2eqDkm1eIWAwQZQNZjBqHsTyvJB1y1lRorBJGeNC4rqXbhn28nBjOIW3iXWSJ5VY1tiQnMrKGrnI6TW3h4f7Qkfo1rRcquK0555kTIYuQ1iDFdFpxVkAox_Ib6tcNSFXcsxQv8c9tNlNXNsq9weu8Seg9CRjVzQbRRUUCRjC0Scj9tsDQfXymn1UmlcFAGQZ078sqVCD8aeB79bbH_LltmBEySVFBvaPmhxc9I8D98L59pWW9tOujA16ezfI_oRpBHts9yp9qKDJ2TzN3dMRSdE2qE


Koszorúk és nagyobb körök 

 

 

A Neumann 120 jubileumi évben a hagyományos, megszokott koszorúzási ünnepségnél 

szélesebb körben, elkötelezett intézményekkel, támogatókkal - és persze tagjainkkal 

emlékeztünk Neumann emléktáblájánál. Állandó együttműködőnk, a BMSZC 

Neumann Technikum tanárai és diákjai is kiemelték, hogy öröm volt ilyen körben, 

a Bolyai János Matematikai Társulattal, a kecskeméti Neumann Egyetemmel, 

az Óbudai Egyetem Neumann Karral, a SERCO-val és a Belváros-

Lipótváros önkormányzattal ünnepelni, egy álom valósult meg ezzel. 

Örömöt írunk - pedig természetesen egy halálozási évforduló szomorú apropó: egy 

HALHATATLANra emlékezni viszont mindig felemelő érzés. Összeállításunkban az 

MTI cikke mellett képgalériát, továbbá Alföldi István és Menyhárt 

Erika beszédeit, Dénes Gábor drámarészletét és egy középiskolás tehetség, Balla 

Ádám Levente versét is közzétesszük. 

Neumann János szülőházánál emlékeztünk | Neumann János Számítógéptudományi 

Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

A Neumann-elvektől a high performance computingig 

 

Hol vannak a Neumann-elvek határai, meddig 

gyakorolnak hatást az informatikára? Milyen 

neumanni gondolatokat érdemes megfontolni, 

átgondolni a mesterséges intelligencia, a mély gépi 

tanulás kapcsán? A Monte Carlo-módszer mely IT-

területeken nélkülözhetetlen? Idei szakosztályi 

konferenciánkat a Neumann 120 jubileum kapcsán 

áthatotta a Neumann-eszmeiség.  
 

 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wJyjQx2xjjsgZPJ8B1Nhi7rYE6e48PilV-Owd8cxZJsLCMy_rRVFtOR9RsGFJnywQfFcInkJcKaWIfaQFtgi_N40_pMwSx-S9HttSJy1_lGPwbvNxTKmvB2EeJlzQ7fgFaTRQ-q64gtrB-G0726BuEEJSduFv4SeI4gsXrNFzmnaNeNzyycRjx541a75w0jDOQio2DVV4-6-DBCjfdmUKUm1LXG87RKhkFX2tLWx9NAsNDZK5qhE514xnUSBiMaWPiM0NEqYKODvxXUkGLH44SyiiOqYPBncvsbQl0dbra_JrVNPWnuq91DWey28fTqYQnxltzzwJ4dxdifwmb8GFJNgnaqEqucpnAxCBqJAf4zIvBK2Gul8q3E
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wJyjQx2xjjsgZPJ8B1Nhi7rYE6e48PilV-Owd8cxZJsLCMy_rRVFtOR9RsGFJnywQfFcInkJcKaWIfaQFtgi_N40_pMwSx-S9HttSJy1_lGPwbvNxTKmvB2EeJlzQ7fgFaTRQ-q64gtrB-G0726BuEEJSduFv4SeI4gsXrNFzmnaNeNzyycRjx541a75w0jDOQio2DVV4-6-DBCjfdmUKUm1LXG87RKhkFX2tLWx9NAsNDZK5qhE514xnUSBiMaWPiM0NEqYKODvxXUkGLH44SyiiOqYPBncvsbQl0dbra_JrVNPWnuq91DWey28fTqYQnxltzzwJ4dxdifwmb8GFJNgnaqEqucpnAxCBqJAf4zIvBK2Gul8q3E


De hallhattunk robotikai tehetséggondozásról, orvosbiológiáról, big datáról, fuzzyról is – 

és természetesen egy kis nosztalgia sem maradhatott el egyes szakosztályaink 

fénykorából szemezgetve élményeket. 

Civil szervezetként azt vállaljuk, hogy a nálunk felhalmozódott tudást, tapasztalatot 

minél szélesebb körnek „terítjük”, így természetesen a január 18-i Magyar 

Informatika Napja konferencia összes előadása bárki számára elérhető immár a 

Youtube-csatornánkon. 

Iratkozzatok fel, hogy a hasonló friss tartalmakról elsők között értesülhessetek! 

Magyar Informatika Napja konferencia 2023 - A Neumann 120 emlékév 

nyitórendezvénye - YouTube  

 

 

SZAKOSZTÁLY 

 

Rendhagyó útibeszámoló Marokkóról 

 

Fülig Jimmy betette a bogarat a fülembe, 

hogy Marrakesh egy érdekes város lehet. 

Tetuán is egy izgalmas városnévnek 

hangzott. Ennél többet nem is igen tudtam 

az országról. Ezért aztán nem azzal a 

várakozással vágtam neki az útnak, hogy 

soha nem látott dolgokkal fogok találkozni. 

De - bár piramisokat nem láttam - érdekes 

kultúráról, mozgalmas történelemről 

kaptam képet. Egy ország, amelynek népe, 

földje, hegyei-völgyei és fűje-fája nagyon 

különbözik a miénktől. 
  

Bárány Sándor informatikus - Bárány Sándor - ITF, NJSZT Informatikatörténeti 

Fórum -, az iTF Informatikatörténeti Adattár munkatársa osztja meg velünk élményeit. 

Úgy gondoljuk, egy civil szervezet, azaz egy közösség életében a „szakmázás” mellett a 

szabadidős élmények megosztása is egy színfolt. Szeretettel várunk mindenkit február 

20-án a beszélgetésre – online. 

Zoom-link itt: Bárány Sándor marokkói élményei | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu)  

 

 

 

 

 

Óvodások a képernyő előtt 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qhpc5Q_UAOAaMNIpH00qXPoMjWcFK0vRYQjKywXMxPxcO8q2-sv4wHkV-4wfmo3gn1PKlMCY_BMiMJGdJCnurQ5BjmZ33q4OCj--klpmDm0k21J_u1zSv9ESyiUkH7cFYxFTpGTEU9ojCD080kwofLPrPgnzkXKPILfav8KOfKtCq5JqtrDBEuEqLVlHAOOGl8W4B-SBirTUsgAZ_8g4W1dG-VxkblrNhiVyTfHHnIS1YmoY4RAirR_c79h1JTbhctcNza6Lz2lkFTQKExkzxJ1-mwsbph_njoyjBKO2svkAFZ80zrheV2Ke6rRRd8fgxZ9qVmLL0VjNHuk6qrsOvGxcf4Ef6POca4zRRWN9kr6wG2NTJGE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/qhpc5Q_UAOAaMNIpH00qXPoMjWcFK0vRYQjKywXMxPxcO8q2-sv4wHkV-4wfmo3gn1PKlMCY_BMiMJGdJCnurQ5BjmZ33q4OCj--klpmDm0k21J_u1zSv9ESyiUkH7cFYxFTpGTEU9ojCD080kwofLPrPgnzkXKPILfav8KOfKtCq5JqtrDBEuEqLVlHAOOGl8W4B-SBirTUsgAZ_8g4W1dG-VxkblrNhiVyTfHHnIS1YmoY4RAirR_c79h1JTbhctcNza6Lz2lkFTQKExkzxJ1-mwsbph_njoyjBKO2svkAFZ80zrheV2Ke6rRRd8fgxZ9qVmLL0VjNHuk6qrsOvGxcf4Ef6POca4zRRWN9kr6wG2NTJGE
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nyrqednUHfXIqno4SoaKjefdaZZ_nqUlYlfScKrUvcSNBtYAEG3TP8i90IcOwiCOE7gMy-Mge4V5EzmQ53hn03TLOTM3AaQGBMxApjb6qyYJtXHDDoZzS0DaAUgBSdNSaTnwPnEJeHlvlrShhMowI-jl8hQZcLPxbB6hWlkTySxYhD5IygM9zbEaHpLpTgZHUQrqeWI2aSh2cJxc6LhPLynw4DB7pIBoMg9H5TK0pj3WIJtnWfyLGQkWa9_060dvXwTJZ9CjDzS8eOXVZfqFKLihr41ZRDqsFrKLPJMdCvagyNCbVfJ6WLydCIjzUWa6O9v5h5Tu
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nyrqednUHfXIqno4SoaKjefdaZZ_nqUlYlfScKrUvcSNBtYAEG3TP8i90IcOwiCOE7gMy-Mge4V5EzmQ53hn03TLOTM3AaQGBMxApjb6qyYJtXHDDoZzS0DaAUgBSdNSaTnwPnEJeHlvlrShhMowI-jl8hQZcLPxbB6hWlkTySxYhD5IygM9zbEaHpLpTgZHUQrqeWI2aSh2cJxc6LhPLynw4DB7pIBoMg9H5TK0pj3WIJtnWfyLGQkWa9_060dvXwTJZ9CjDzS8eOXVZfqFKLihr41ZRDqsFrKLPJMdCvagyNCbVfJ6WLydCIjzUWa6O9v5h5Tu
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/tymNVlPjJHlRorrOQoEFuuAOu8C4e4EuTWAZW5aArNyv7-oe9JhclPt6vsPFcxMOC8So3yMdaVm5VNYmz2Lj1Uj6tnVy_1RnWbxDfPXL3FvSYl5huuCCEDz_l1cMGQw_Wv_UEPwS_ZXTZ0EgnuNj8OPDEX1YcwZ77WR0BVyDETQTUed0zWOfSFvXlSTO-i-vdfvnoblzEj9wZbqvJ7R4PE-AsMkNlgNNy55TwemqnJD6zu9HxYIDytRO7fd_Tg9R-CAOgf-9a6H9mLG5UqTweeqVV5XtuKddfgHwWAyzGN2MvUG6j_WU4woSXbnUBrg0-u7mMDxrzi_cyc9EBklg8rFEZ3hfAzPupNJVFAKayJ6D21Oz
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/tymNVlPjJHlRorrOQoEFuuAOu8C4e4EuTWAZW5aArNyv7-oe9JhclPt6vsPFcxMOC8So3yMdaVm5VNYmz2Lj1Uj6tnVy_1RnWbxDfPXL3FvSYl5huuCCEDz_l1cMGQw_Wv_UEPwS_ZXTZ0EgnuNj8OPDEX1YcwZ77WR0BVyDETQTUed0zWOfSFvXlSTO-i-vdfvnoblzEj9wZbqvJ7R4PE-AsMkNlgNNy55TwemqnJD6zu9HxYIDytRO7fd_Tg9R-CAOgf-9a6H9mLG5UqTweeqVV5XtuKddfgHwWAyzGN2MvUG6j_WU4woSXbnUBrg0-u7mMDxrzi_cyc9EBklg8rFEZ3hfAzPupNJVFAKayJ6D21Oz


 

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 fejlesztési-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)  

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS 

 

Alelnökünk egy igazi női példakép! 

 

 

Átadták az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 

(IVSZ) és a Women in Technology Hungary Egyesület (WiTH) együttműködésében 

meghirdetett „40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén” pályázat díjait. 

A felhívásra olyan 40 év feletti nőket lehetett ajánlani, akik példaképként szolgálhatnak 

a fiatalabb generációk és a karrierváltó nők számára, emellett munkájukon keresztül 

megismerhetjük a digitális gazdaság és a technológia (IKT) szektor lehetőségeit.  

A február 8-án, az EPAM Systems Székházban megrendezett gálán három 

kategóriában hirdettek nyertest, továbbá a szakmai zsűri egy különdíjat is átadott.  

Erdősné dr. Németh Ágnes, a Neumann Társaság tehetséggondozásért felelős 

alelnöke Oktatásért különdíjat kapott a 40 év feletti női példaképek a digitális 

gazdaság területén pályázaton. 47 beérkezett jelölés közül 22 női példakép került a zsűri 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jNb_0u0wEcM5HWThy9CQdx9CXDczkusG7sMqWUE3AGC1dPv3ejDIdrRV3hz8__mPtMTiq_OgA3zG-0x1xqiBl9PSWtQIpzXamKCmMofP0UyE489RG7LrY4CxQKJTadKG6tBl7hOKzrguqwBhbVMGtwGXO8htobwLooQRg4Y3eggCfMgBuaHv0kHifAPGJyemYV3DFwkSIS4DpE2BKTzmE5D4b-lhYkL_2Bo7W_fjSj94FRWQ3kAkY_O7YWUUWoMs5CGnwwF6nOJIIrIBI2qRw-emnbbipBoarqqE40oW648u9O-R8oaTHYoGSAzc8-QFBbFI2f3ePF1yVcr6HaCO41lnOrCI3nra9AW4Tg


shortlistjére: köztük a Neumann Társaság által jelölt Simon Béláné dr. Balogh 

Ágnes is. Mindketten igazi jó példák, inspiráló személyiségek. Gratulálunk! 

Pozitív női példaképekkel népszerűsíti az IKT szektort az IVSZ és a WiTH | Neumann 

János Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

Áprilisig készülhetnek a Neumann-rajzok 

Ez is tehetséggondozás, de most az a kérésünk, hogy informatikatanár barátaink 

szóljanak rajztanár kollégáiknak, mert most kis művészeket keresünk! A határidőt 

áprilisig meghosszabbítottuk! 

 

Neumann János születésének 120. 

évfordulója tiszteletére a Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság kreatív 

pályázatot hirdet 6-19 éves, legfeljebb 

középiskolás diákok számára. Célunk, hogy 

Neumann életművének a jelenkor ifjú 

nemzedékeire gyakorolt hatását 

tudatosítsuk.  
 

 

A 2023-as Neumann emlékév egyik eseményeként a pályázaton díjazott alkotásokat a 

széles nyilvánosság is megismerheti – sajtómegjelenések alkalmával, a Neumann 

személyéhez és a Neumann Társasághoz kapcsolódó intézményekben és 

kiállítóterekben, a Neumann Társaság kiadványaiban. A legjobb alkotásokat 2023 

decemberében közös kiállításon mutatjuk be Budapest belvárosában, a Deák17 

Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában. 

https://njszt.hu/hu/news/2022-09-12/neumann-120-kepzomuveszeti-diakpalyazat 

 

 

Arany – Ezüst – Bronz az Info(1)Cupon 

 

Véget ért a romániai szervezésű, nemzetközi informatikai diákverseny, az Info(1)Cup. A 

számos román csapat mellett európai és Európán kívüli csapatokat is szerepeltető, erős 

versenyen Czanik Pál aranyérmet, Keresztély Zsófia ezüstérmet, Sánta 

Gergely bronzérmet szerzett. A negyedik magyar versenyzőnk, Tusnády Sámuel is 

kiemelkedő eredménnyel zárta a megmérettetést. Gratulálunk nekik és a 

csapatvezetőknek: 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_SXqdIfeatAt-3ZuKwjaLasobsuIvw5oskbMLTTH9jOuvX9PWXIWjX7OER-2HVu_ku5-Y5QZuIcsOWRsfMYPF4yeQRTxS6YwtgPQ63sZY_Iv3ihftvbSKnLV2ObYzgGSTrr8qDTtdktNDBuerMKRX5SZHZykwmexOtL-11tgOi61zboR6tHO5-9p7LYHYyfJnW2hfLdyWHyGSIhaE4QAQsgT6mQYyva6Dl0m-p-zIS95IHj9ankLDdsK-AeVn0vqxd0mf9KNaALGsOd7ORMNj9OE7bY7WHHU0kL7yc7qRT9WmY7FRJSJm_NUJY1q8Xc6zbF8FaruBYOqtH0nRMcCUdIJdMeqiNzDIX5lX3k3DnouL2M_Nz4-VWb2MUi2NPcSoJGKuSbDKmpHf3Gh8_wk1NCDK-sc
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/_SXqdIfeatAt-3ZuKwjaLasobsuIvw5oskbMLTTH9jOuvX9PWXIWjX7OER-2HVu_ku5-Y5QZuIcsOWRsfMYPF4yeQRTxS6YwtgPQ63sZY_Iv3ihftvbSKnLV2ObYzgGSTrr8qDTtdktNDBuerMKRX5SZHZykwmexOtL-11tgOi61zboR6tHO5-9p7LYHYyfJnW2hfLdyWHyGSIhaE4QAQsgT6mQYyva6Dl0m-p-zIS95IHj9ankLDdsK-AeVn0vqxd0mf9KNaALGsOd7ORMNj9OE7bY7WHHU0kL7yc7qRT9WmY7FRJSJm_NUJY1q8Xc6zbF8FaruBYOqtH0nRMcCUdIJdMeqiNzDIX5lX3k3DnouL2M_Nz4-VWb2MUi2NPcSoJGKuSbDKmpHf3Gh8_wk1NCDK-sc
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/dGkAjlqE7mTDHxq-KAGnR40y4OGpFndjHvjTeMtPrqrfVU0ELt0ATLKPwJ5OnnuMKn82TQv2oljhfZAgOmYZN5VcNwBttFYayrZMMHgHGtBQ3A37zZHC3TdhTuEwM33F-fKBNcTrAQBwHcK5pNZoUKKmAN1LwSPUSA9Lkbw6XSIWFYpzH3EylPLsKvZILdc2nBfp6k_FIrZqlDUf8veXrWHOiuHmO6k7wj5RMh00wCMaUZQ_K6d2cV7MKVknSeOO-B4EthTTmNeY7wSyzhDWzRlKU8NFMcwHiZnduODcSte6KRdtzKhj_-_mFnvm1E3CiO6G-agJbp5NvYte_WKp1fk84Y_saAEWzyChaRqIcLwG99JluCBuDVdxHw


Erdősné dr. Németh Ágnesnek, a Neumann Társaság tehetséggondozásért felelős 

alelnökének és helyetteseinek: Nikházy Lászlónak (ELTE IK) és korábbi 

diákolimpikonunknak, Noszály Áronnak! 

A versenyzők folytatják felkészülésüket az NJSZT tehetséggondozási programjában. 

Eredmények: 

https://www.info1cup.com/results 

 

 

Kódkupa – lezajlott a 3. selejtező! 

 

Lezajlott Kódkupa versenyünk online 

selejtezőjének 3. fordulója is. Az 

összesített esemény alapján a 10 legjobb 

csapat jut be a március 12-i döntőbe, 

amelyet a Budapesti Fazekas Mihály 

Gimnáziumban tartunk. 

Ez egy igen fontos és a legtöbb 

tehetséggondozási versenyünktől eltérően 

csapatjátékra építő verseny, amely egyben 

az IIOT, a Nemzetközi Informatikai 

Csapat Diákolimpia válogatóversenye is. 

A végeredmény: 

Kódkupa - IIOT válogatóverseny 

(kodkupa.hu) 
 

 

 

 

Progtábor 

A Gondolkodás Öröme Alapítvány szervezésében hétvégi programozás táborokat 

indít Nikházy László tanár úr 6-7. osztályos diákoknak, a hétvégi matematikatáborok 

mintájára. Hogy mit tanítanak? Idézzük: „Problémamegoldást számítástudományi 

gondolkodással, konkrétabban algoritmusokat, adatszerkezeteket és programozást, 

mindezt feladatokon keresztül felépítve. 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az elméletben 

megfogalmazott algoritmusokat implementáljuk és 

teszteljük is. Erre korábbi versenyfeladatokat használunk, 

online kiértékeléssel.” 

A bevezető, online alkalom ingyenes, a további részletek: 

| ProgTábor felhívás 6-7. osztályos diákoknakA 

Gondolkodás Öröme Alapítvány 

(agondolkodasorome.hu) 

 

 

 

Március 8-án: MIRK Budapest! 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/09SvFaixXqjFQXnq27wA-sk-ZqfbyupFlCCHn2nhesQFJcHA-4D6966yitbj0XfivZC_5v-xEJYx-7C6JYDwdt5rc3_1r-XKWnaBNEhzUbjb1lxgmK9Tf2nZFS8_ypu1bNYZtC5G9Rwq-yu_p8h3_6OeDqUrrPt-62UtOBH3Ilu_kAMW1Z7PP9dIhgmoMdjWQqAV35q6o_WsB-TrTU6q6crcnNyp4fTwZBZoa2inm1jHM5g-QzQVfB6Jwf8uIMJpdjj_O4Y7PTLg_JlRGFbU4ZM23RBILFRQ5-ypXsVaUnZpnUKwRyMf7M1u
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/A56oajhP8FJsCv9XN2VOAS_N-wrXHO_IHXDYaLI8E2Gu4LKGKOsDh_0arpNi4xJUS2J1Z25VpGF6AbqIMqwEJBkp1m1pf0F-fZeuPTVszlL0owYdi2Xd0-taOMHrlUH2XFr4T6BKf2-TvshKogV6cNPRenL5tfHy34g5RUay1DYCUfFjEwrkYyEiACtZzjmiJZ2NfAYxiX7Zq-NxsxWFzEdzMG5Egp14EPQQqLPz9FwUp9eXbbZ6CQccIOQi4lK4oUu_uoY6ziVo4HjcPZcsRrXWhK5USA-PZ-sokhGckEXQBsWherUs_SY
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/A56oajhP8FJsCv9XN2VOAS_N-wrXHO_IHXDYaLI8E2Gu4LKGKOsDh_0arpNi4xJUS2J1Z25VpGF6AbqIMqwEJBkp1m1pf0F-fZeuPTVszlL0owYdi2Xd0-taOMHrlUH2XFr4T6BKf2-TvshKogV6cNPRenL5tfHy34g5RUay1DYCUfFjEwrkYyEiACtZzjmiJZ2NfAYxiX7Zq-NxsxWFzEdzMG5Egp14EPQQqLPz9FwUp9eXbbZ6CQccIOQi4lK4oUu_uoY6ziVo4HjcPZcsRrXWhK5USA-PZ-sokhGckEXQBsWherUs_SY
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jhqa5-MsX03x92r6lQ7vz5-_tQZ7IL4YzyWTrlYRof9ILbf6JypqjMd8VUFnqwJH7voWjbk9MX7wokpzJyVrPF4dWZkxwLrQ0SAazimp0pLrZAOtJy5JZ6hzYUQfAjFy_kA2XamdNcXn8BpdWqMmjkKj42FVulds4Qc3_sblV2at3kQlY9j9ktLxQ-OiaAgOhiayX7d5RTg7gErYMH--IQhKj7baD1MOzwmsyspeMgGAJkkhhIvUE3kqgBgF3fgcV8ksbOlSPurCwf_5ajZ7SqyoQ68M9NIb9ys9EeG74EMcgPZ8QytN8mDqGKrb5iIGZnKu79sTWtj9GA5t53CyrKU0QC3wHF6yaM2e5nHS8Y7zTjdslx8neqiUGqNPDCIGzYxvMQ8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jhqa5-MsX03x92r6lQ7vz5-_tQZ7IL4YzyWTrlYRof9ILbf6JypqjMd8VUFnqwJH7voWjbk9MX7wokpzJyVrPF4dWZkxwLrQ0SAazimp0pLrZAOtJy5JZ6hzYUQfAjFy_kA2XamdNcXn8BpdWqMmjkKj42FVulds4Qc3_sblV2at3kQlY9j9ktLxQ-OiaAgOhiayX7d5RTg7gErYMH--IQhKj7baD1MOzwmsyspeMgGAJkkhhIvUE3kqgBgF3fgcV8ksbOlSPurCwf_5ajZ7SqyoQ68M9NIb9ys9EeG74EMcgPZ8QytN8mDqGKrb5iIGZnKu79sTWtj9GA5t53CyrKU0QC3wHF6yaM2e5nHS8Y7zTjdslx8neqiUGqNPDCIGzYxvMQ8
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/jhqa5-MsX03x92r6lQ7vz5-_tQZ7IL4YzyWTrlYRof9ILbf6JypqjMd8VUFnqwJH7voWjbk9MX7wokpzJyVrPF4dWZkxwLrQ0SAazimp0pLrZAOtJy5JZ6hzYUQfAjFy_kA2XamdNcXn8BpdWqMmjkKj42FVulds4Qc3_sblV2at3kQlY9j9ktLxQ-OiaAgOhiayX7d5RTg7gErYMH--IQhKj7baD1MOzwmsyspeMgGAJkkhhIvUE3kqgBgF3fgcV8ksbOlSPurCwf_5ajZ7SqyoQ68M9NIb9ys9EeG74EMcgPZ8QytN8mDqGKrb5iIGZnKu79sTWtj9GA5t53CyrKU0QC3wHF6yaM2e5nHS8Y7zTjdslx8neqiUGqNPDCIGzYxvMQ8


 

Hamarosan 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. 

Nagyon izgalmasnak ígérkezik a budapesti 

verseny a Rescue Line, Rescue 

Maze kategóriával, hiszen évről évre egyre 

bonyolultabb labirintusokban érik kihívások 

a robotokat – és ifjú programozóikat! 

Várunk mindenkit a robotzsenik 

seregszemléjére! 

Magyar Ifjúsági Robot Kupa - Budapesti 

Ligák - 2023. | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

 

ICDL 

 

Ez egy jó menü! ICDL-lel segít a McDonald’s 

 

Kisvárdai fiatalok digitáliskompetencia-

fejlesztésére, a McDonald’s megbízása 

alapján, az amerikai adományhálózat 

magyarországi irodája, a United Way írt ki 

pályázatot. 

A Neumann Társaság nyertes projektje 

fiatalok ICDL felkészítését és vizsgáztatását 

tűzte ki célul, ami által a kisvárdai 

térségben a megfelelő motivációval 

rendelkező hátrányos helyzetű iskolások 

közül 25-en részesülnek a támogatásban. 

https://njszt.hu/hu/news/2023-02-

15/mcdonalds-kisvardai-diakok-icdl-

bizonyitvanyhoz-jutasat-segiti 

  
 

 

 

 

ICDL Kihívás 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Su1-M6wAdFH840Q1MliVy-SjT9xfgL91s71tApJwGjDcFW8qpfJKYTEs36hFbr4gXF5isvYyNEyj7rucMH5MQ-AKGUczzMj8cR98dL9xmxY42Kc_mwjomHF6mzJWD2dK5KRuu8fAMRVBpYAD8qLVdWR4R0scBa60LGwjmOzOviGRviDzfDB_a05OYrxFCy6XxkZ-XkN_SJ9YjUi8huQyQvtI6pbdVckqvgiRnLq-wkHblSb8p_8X3Yu8uQRM76hNBqcObfKpyB1TVmxuZm08a-zqhTvEKK16YUDX4uOf2Ai88kFNYESRK7FlX20CrPcA2zagESTYoXzSbDwTRBJzVAFftvkBYoYKP0-Ywc6FDu4bDhnTK0TRQylFZBZgoynNmCO6Vw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Su1-M6wAdFH840Q1MliVy-SjT9xfgL91s71tApJwGjDcFW8qpfJKYTEs36hFbr4gXF5isvYyNEyj7rucMH5MQ-AKGUczzMj8cR98dL9xmxY42Kc_mwjomHF6mzJWD2dK5KRuu8fAMRVBpYAD8qLVdWR4R0scBa60LGwjmOzOviGRviDzfDB_a05OYrxFCy6XxkZ-XkN_SJ9YjUi8huQyQvtI6pbdVckqvgiRnLq-wkHblSb8p_8X3Yu8uQRM76hNBqcObfKpyB1TVmxuZm08a-zqhTvEKK16YUDX4uOf2Ai88kFNYESRK7FlX20CrPcA2zagESTYoXzSbDwTRBJzVAFftvkBYoYKP0-Ywc6FDu4bDhnTK0TRQylFZBZgoynNmCO6Vw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Su1-M6wAdFH840Q1MliVy-SjT9xfgL91s71tApJwGjDcFW8qpfJKYTEs36hFbr4gXF5isvYyNEyj7rucMH5MQ-AKGUczzMj8cR98dL9xmxY42Kc_mwjomHF6mzJWD2dK5KRuu8fAMRVBpYAD8qLVdWR4R0scBa60LGwjmOzOviGRviDzfDB_a05OYrxFCy6XxkZ-XkN_SJ9YjUi8huQyQvtI6pbdVckqvgiRnLq-wkHblSb8p_8X3Yu8uQRM76hNBqcObfKpyB1TVmxuZm08a-zqhTvEKK16YUDX4uOf2Ai88kFNYESRK7FlX20CrPcA2zagESTYoXzSbDwTRBJzVAFftvkBYoYKP0-Ywc6FDu4bDhnTK0TRQylFZBZgoynNmCO6Vw
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/A1j37BGh4Hhsreijtz1YVb0J5ujnld4dXk5M8WBZ3qdprNCiNM5HrbCITopPC8u2LzYoDsrb25_APRzNepxU2GOpm_HuaQbmHwDWSM6ebjc0878_Ogw-BHCsNGpwpD3EmYhwC-iEiNzHzuDPxP_57Us0rjVN7V0FsfPyp-9kn9tdgscOactDAHeyOECerhC2fNq6VnaBQ1C7Gxd0cimNrhC1KabAaRP8VbXH3MkQUa-KhkHD0-yuO6U1jyIBo9jHdEsWjOKwY2YfaJibbFHjGMEB6Q3wU9jmNCtklblpElC9tjC3q-MNjgw6baE2VmS7paPTw9Ivj8H67tgDZSumyDxDqOedhaYE5A9KGssyrEFdFycGuCiDr9_V2Na9bpOurqZpEqIiJNaAm1hrZ_-ESxIo
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/A1j37BGh4Hhsreijtz1YVb0J5ujnld4dXk5M8WBZ3qdprNCiNM5HrbCITopPC8u2LzYoDsrb25_APRzNepxU2GOpm_HuaQbmHwDWSM6ebjc0878_Ogw-BHCsNGpwpD3EmYhwC-iEiNzHzuDPxP_57Us0rjVN7V0FsfPyp-9kn9tdgscOactDAHeyOECerhC2fNq6VnaBQ1C7Gxd0cimNrhC1KabAaRP8VbXH3MkQUa-KhkHD0-yuO6U1jyIBo9jHdEsWjOKwY2YfaJibbFHjGMEB6Q3wU9jmNCtklblpElC9tjC3q-MNjgw6baE2VmS7paPTw9Ivj8H67tgDZSumyDxDqOedhaYE5A9KGssyrEFdFycGuCiDr9_V2Na9bpOurqZpEqIiJNaAm1hrZ_-ESxIo
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/A1j37BGh4Hhsreijtz1YVb0J5ujnld4dXk5M8WBZ3qdprNCiNM5HrbCITopPC8u2LzYoDsrb25_APRzNepxU2GOpm_HuaQbmHwDWSM6ebjc0878_Ogw-BHCsNGpwpD3EmYhwC-iEiNzHzuDPxP_57Us0rjVN7V0FsfPyp-9kn9tdgscOactDAHeyOECerhC2fNq6VnaBQ1C7Gxd0cimNrhC1KabAaRP8VbXH3MkQUa-KhkHD0-yuO6U1jyIBo9jHdEsWjOKwY2YfaJibbFHjGMEB6Q3wU9jmNCtklblpElC9tjC3q-MNjgw6baE2VmS7paPTw9Ivj8H67tgDZSumyDxDqOedhaYE5A9KGssyrEFdFycGuCiDr9_V2Na9bpOurqZpEqIiJNaAm1hrZ_-ESxIo


 

 

Február végén ér véget akciónk, melyen a főnyeremény egy XBOX SERIES X 1TB 

konzol! Okosórát, gaming headsetet, ajándékutalványt is nyerhetnek a vizsgázók. Sőt, 

nemcsak a diák, de akár a tanára is nyerhet! Számukra is számos díjat ajánlunk fel, 

összesen közel félmillió forint értékben.  

ICDL Kihívás! - A nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítva | Neumann János 

Számítógéptudományi Társaság (njszt.hu) 

 

 

 

ÖRÖKSÉG 

 

Programozott grafikák 

 

 

Csízy László számítógépes grafikái a Neumann 120 évben 

Megnyitó az Agorában, március 11-én, 11 órakor! 

Új kiállítással készülünk a Neumann 120 jubileumi év keretében! A tárlaton Csízy 

László az 1970-es években Magyarországon gyártott EMG-666 programozható 

számológéppel alkotott korai munkáiból és Apple Macintosh számítógéppel készített 

újabb műveiből is láthatunk válogatást. 

A Programozott grafikák a Neumann Társaság Informatika Történeti Kiállításának 

(ITK) is helyet adó Szent-Györgyi Albert Agorában látogatható, az időszaki tárlaton 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YW7f6370-2eG71cwCZEsZ7eWZUB8vb96vh8w5V8Gk9Bqg2gpiY0n43Pomcpj7qlGViXWEDtnwhi-yoTFEVwqegWT2fFV5wn7q_E0bLgQXhw-CJaGBFlvyd_0phf7oYXp2pZ3wGpf-QX0z1Xd8_qRMzInEcmlQJCEhZdf0nPImEPnBrwArRUtOFDN9diVfvahRD_EMzTQmt3nQThLwVZ72uTjYX3gbZ13nyo1MNsMpiWNLaahoHIIxAOn2KRuEEb0zyjXdWPj9vIdw3jo2Pu0Gqip0tDZiOd4Vi-EGiXaOq6Y5-7IHx_MO3xP6bQoUiza3Y0f6R_d
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YW7f6370-2eG71cwCZEsZ7eWZUB8vb96vh8w5V8Gk9Bqg2gpiY0n43Pomcpj7qlGViXWEDtnwhi-yoTFEVwqegWT2fFV5wn7q_E0bLgQXhw-CJaGBFlvyd_0phf7oYXp2pZ3wGpf-QX0z1Xd8_qRMzInEcmlQJCEhZdf0nPImEPnBrwArRUtOFDN9diVfvahRD_EMzTQmt3nQThLwVZ72uTjYX3gbZ13nyo1MNsMpiWNLaahoHIIxAOn2KRuEEb0zyjXdWPj9vIdw3jo2Pu0Gqip0tDZiOd4Vi-EGiXaOq6Y5-7IHx_MO3xP6bQoUiza3Y0f6R_d


a computer art művek mellett az eszközeként használt számítógépek is bemutatásra 

kerülnek. A látogatók az állandó kiállításon az egész informatikatörténetet átfogó 

gyűjteményét is megtekinthetik az épületben. 

Programozott grafikák | A jövő múltja (ajovomultja.hu) 

 

 

 

Már a net is retró? 

 

Kütyük és sztorik – a Retró Rádió most 

sem maradt jó anekdoták nélkül Leirer 

Tímea szerkesztő-műsorvezetőnek és 

rendszeres beszélgetőpartnerének, Képes 

Gábor kollégánknak köszönhetően. 

Jártatok netkávézóban? Találtatok meg régi 

ismerőst a WIW-en? Lehetne akár a 

világbéke záloga is, hogy pár lépésben 

mindannyian ismerjük egymást! 

A komoly előadások mellett ilyen 

könnyedebb tartalmaink is vannak – 

kövessétek Youtube-csatornánkat! A friss 

rádióshow itt hallgatható meg: 

Szubjektív internet-történet (Retro Rádió 

2023.02.05.) - YouTube 
 

 

 

 

PARTNER 

 

Masters of Digital 2023 

 

 

Március 8-9., Brüsszel & online 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/OL-CtkzqlyHySGf3uu4V-GmmwDrPraXQ6aZqL0RUeujkqko-nZn9iiELPMyFz192PnXi2Xy67yvemFA6fxfUs3UBt-zWbwRxaMAV6oIHl4Y5VkjsmTtjKOf_2EQm4gTdcVmRW_T35ggunpGkzdMwqCi-fODyiF5U8uEqZu2Q6gufjKzmOWR6xzAS0qzup_mzse3F4ul05QnAlTe2xBMO48pHZAIgzTBPvBFrlQeTyLXL-pgilCNIo19RN5zQRpUhK1-QDD0aJ6bKlPYO0ke4xCc0x_g700rx4ZlbxdAFLUU5e9r_i4Eqp-LhAI6rsmGjJaKZrNg22SLOn146ww
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YXGNN_P-2Rx_mqOZlkI9o3-IiiLvw12bFRweTwtSuj7-6MajwiiNpM4NlBrWREpInpAHoDqn0ogBce3zdUp64nE-6WK1G1Hx4WijYcwYJojMv1nXCXKCquMjfhIB8m4BPAraiVI5VNasdFO7Y2vgpCRdhWB7veb5nEdb_MUdzmNRUmTI-zRmJ7f3uYnsokOPHTdE1uAUK26bm3P1WD1GnoFEES9etpIqOqfxH6csnxssQT4P0oQ-QI6KhTvewzzL7eN4iQ73h7wIbmgNRhpGTFnWiHZgu-t7Fs727IAS_7iz_Mdh4WqjAz3yz8DRWEOvyTNApmO6I6S4
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/YXGNN_P-2Rx_mqOZlkI9o3-IiiLvw12bFRweTwtSuj7-6MajwiiNpM4NlBrWREpInpAHoDqn0ogBce3zdUp64nE-6WK1G1Hx4WijYcwYJojMv1nXCXKCquMjfhIB8m4BPAraiVI5VNasdFO7Y2vgpCRdhWB7veb5nEdb_MUdzmNRUmTI-zRmJ7f3uYnsokOPHTdE1uAUK26bm3P1WD1GnoFEES9etpIqOqfxH6csnxssQT4P0oQ-QI6KhTvewzzL7eN4iQ73h7wIbmgNRhpGTFnWiHZgu-t7Fs727IAS_7iz_Mdh4WqjAz3yz8DRWEOvyTNApmO6I6S4


Miközben kontinensünk továbbra is küzd a COVID-járvány utórengéseivel, Oroszország 

ukrajnai háborúja még jobban megterhelte a világgazdaságot és az európai egységet. 

Eközben a 2022-es nyár rekkenő hősége megmutatta nekünk, hogy a tétlenség milyen 

következményekkel jár az éghajlatra. A digitális technológiák központi szerepet 

játszhatnak e számos, egymással összefüggő válság kezelésében. 

A 2024-es európai választások előtti következő két év kritikus időszak lesz ahhoz, hogy 

Európa gazdaságát innovatívabbá tegyük, miközben kiaknázzuk a digitális lehetőségeket 

az emisszió csökkentésében. Ugyancsak kulcsfontosságú a technológia erejének 

kihasználása a hibrid fenyegetésekkel szembeni digitális ellenállóképességünk 

erősítésében. 

A cselekvés ideje most van. 

 A DIGITAL EUROPE nagy rendezvénye: Masters of Digital 2023 – 8-9 March, 

Brussels & Online 

 

 

 

Projekt – Karrier – Menedzsment 

 

 

A 25.  Projektmenedzsment Fórum kapcsán most is felmérés készül, 

hogy bemutathassunk a szakmai közvélemény érdeklődésére számot tartó információkat. 

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

a kérdőívet március 6-ig lehet kitölteni: https://www.hte.hu/web/projekt2023/kerdoiv  

A felmérés eredményeit a Projektmenedzsment Fórum egyik szekciójának keretei 

között mutatjuk be és vitatjuk meg, és közzétesszük a konferencia kiadványában is.     

Szalay Imre ajánlója a PM Fórumhoz: Szalay Imre 25. Projektmenedzsment Fórum 

2023 - YouTube 

 

 

 

 

A holográfia fejlődése Gábor Dénes után 

 

Február 23-án, a Gábor Dénes Díjasok 

Klubjával! 

Dr. Koppa Pál - Sarkadi Tamás: A holográfia 

mai szemmel – „cherchez la phase” 

Előadásuk vezérfonala Gábor Dénes 

korszakalkotó felismerése, amely szerint egy 

fényhullám amplitúdója, frekvenciája és terjedési 

iránya mellett a fázisa is érzékelhető és hologram 

formájában rögzíthető.  
  

A fázis érzékelése, manipulálása és rekonstrukciója szó szerint új dimenziókat nyitott a 

méréstechnika, a mikroszkópia, a képmegjelenítés, és a biztonságtechnika területén. Az 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bINAm5YbROzi65qtZn0uNv9Zt7m0wdWHzzfuYFOohGTpXmnI9RiYPoixjSnKIoJexXcdVTWpguaXhM9s8Z5fcuFYYgDVVb-iWP4TwK_jE36S7t-sN7CYd2ph17C4Pm558Mn2yp4Af8tS2H_Vz1z_9Dq6h1ycfwulSn0HoTRF8EBG3G7W056GJPBwtFdIEP43YF0kAoZLwmCYCzuNU0Xnr1VOpPik18q9iyk9BJm1otu-mpizncRoKf5ep6ncjreOggDaqYY7_kakdfSoB0KvQn-Uzj0_slkRpg6lPb_D4CnJ9yHKB_GFFSDYd3JdQz_RX1M
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bINAm5YbROzi65qtZn0uNv9Zt7m0wdWHzzfuYFOohGTpXmnI9RiYPoixjSnKIoJexXcdVTWpguaXhM9s8Z5fcuFYYgDVVb-iWP4TwK_jE36S7t-sN7CYd2ph17C4Pm558Mn2yp4Af8tS2H_Vz1z_9Dq6h1ycfwulSn0HoTRF8EBG3G7W056GJPBwtFdIEP43YF0kAoZLwmCYCzuNU0Xnr1VOpPik18q9iyk9BJm1otu-mpizncRoKf5ep6ncjreOggDaqYY7_kakdfSoB0KvQn-Uzj0_slkRpg6lPb_D4CnJ9yHKB_GFFSDYd3JdQz_RX1M
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/46EP9ZfQEvxgM90PE7QzWw-NYI0E4XcpiLAwqmHsSTUS8GMsO76Z-XOoRE2pknOEv_dr2g0Uc8NMo4y0edqGBthcKf4aSPgnk29V_8RngYE_xkHWkTGCkVsdfqQi7C-zWk9gGrjFcIoBozISowyszfuJkeLz5-iNTkfGIKwB4PvdfEnJTWQrfenN1iXU-vGjsdVD9mVLwVb3sQhN3IAmGdQwRWpx3TXDk4o4gF-DxQ5Wtsiz5_m8KxEUsfqtKMp8DCL9G5rgZJLdKYV6vFwGf2gpFP9BPaCbyAV44WQnC1lbP11i5Az22f47Dba0qn6F3fM4YeOldCU
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8PUjC1LJmJSXrjyt59OTmtq7ywnHJ4388T_GJGs8npVXqtAolaGVGLQjddLMUZ6NhZpsCN_LsUHq_Q0BPddQXEC-PCpk8Nm-z4toefANFfbEDC5uweGMRdlxqO9RQ_7QAiu-yiWrAVgquu15mOqpzdAJTnwEazM13UQE-Ie2mIlFT4RU0kFLu2JDDn1XaE7fVF4bN3mtTo9F1gnACy8yw2gN8X9JYzapbUlrowC0XQ0XMn2RYnE5UAAFi-r6n2gRrMoN3saxh73obSr1eGieIJLW4Pekd_88wgSTfQMIBS0DOGeT_7Be10vL17vaVatxMdHtI9hqAOzm
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8PUjC1LJmJSXrjyt59OTmtq7ywnHJ4388T_GJGs8npVXqtAolaGVGLQjddLMUZ6NhZpsCN_LsUHq_Q0BPddQXEC-PCpk8Nm-z4toefANFfbEDC5uweGMRdlxqO9RQ_7QAiu-yiWrAVgquu15mOqpzdAJTnwEazM13UQE-Ie2mIlFT4RU0kFLu2JDDn1XaE7fVF4bN3mtTo9F1gnACy8yw2gN8X9JYzapbUlrowC0XQ0XMn2RYnE5UAAFi-r6n2gRrMoN3saxh73obSr1eGieIJLW4Pekd_88wgSTfQMIBS0DOGeT_7Be10vL17vaVatxMdHtI9hqAOzm


előadásban néhány korszerű alkalmazás példáján keresztül mutatják be a holografikus 

elv működését, és annak hatását a mai tudományra és technológiára. 

A szakmai előadások után egy rövid társadalomtudományi előadás következik. 

A holográfia fejlődése Gábor Dénes után | Facebook  

 

 

 

ITBUSINESS - Szoftverológia 

 

 

Március 7-én! 

„Minden üzleti vállalkozás egy szoftvervállalkozás”, mondta Watts S. Humphrey, a 

szoftverminőség fogalmának szülőatyja, aki azt a csoportot vezette az IBM-ben, amely a 

világ első szoftverlicencét bocsátotta ki az 1960-as években. Kevés az időtállóbb 

mondás az informatikában, mint Humphrey-é. Rendszerekbe integrált szoftverek nélkül 

a mai vállalatok nem működhetnek, és a létrehozott termékek mind nagyobb hányadában 

fut valamilyen szoftver. 

Az ITBUSINESS & TECHNOLOGY 2023 konferencia azt az összetett ökoszisztémát 

térképezi fel, amelyben alkalmazások születnek, működnek, fejlődnek és végül átadják a 

helyüket fejlettebb utódaiknak. Terítékre kerülnek majd a legfontosabb szoftverológiai 

kérdések 

ITBUSINESS&Technology 2023_1 - ITBUSINESS 

 

 

 

 

Kint voltunk a RobonAUTon! 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ckqiHGQrdRp2lcFZpaNVSxxdXNoNxefA2qrNgUIDXfPnvTqohroKRKmmgkA9PX4LTKAbOsRYGQwpjj1w0PmsMDc8SZ-sbXMd-OfbM0XIzS8TR7pNa6N1iN0Sm5mSkAxSInqYS-Sn4YFF8_ZCqyZcPimAEpih2zmRT7qkL8CNk8laLX9vQ0xWy7uHCAnG71KlKig0jkumfVlGib3rP13GzueqAZt8Blu-h9vgkOvKfDIklPs35j-tlfmI_m_SYMRhCg8tJOVPq_vLRQfvUwaIKtj0tWZTDTxGR5NBQzJ2I-vVqyYOZIpbzwSAfwtjGqyO5FpJeL2uAXPg92di1OM
https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/WCSu-BvLjtSO8dVaWm4V8E2enG2mITlmtfr5bdkB3y8GcFeaqkMX7LxdQu3vt3bzoG_ZaFqOnDLWKBrxrYFBDF-L0j1dSMG8LONet2KjQBteZ9ZbJz_ygbID2IjPfP4fPD_rkidKvjGx_6PjhZZazcDQAz2GpQZebviSAqxdfzlnPdTLOZRLduoSbKswpxiYjrNoti_-cWEGO684Xh4t5tPvIOYRuKbrGaCGbNJguS_2N_e-lev-WKzH3dQ5zML_UAUA4bZ_eovNxw2XOYVI-fyQkr2jKXokP50V1hQRHyedOXrRN8qVjAXNfXBGvQI9nXaRbw7phNlQzU9Z7hckrPeT5IjeVQ


 

Ekkora tömeget a BME Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar Q épület aulájában a 

pandémia előtt láttunk utoljára! 

A fantasztikus RobonAUT verseny ismét 

közönség előtt zajlott, az önvezető kis 

robotautók versenyén idén egy félelmetes 

kalózrobot is fokozta az izgalmakat és 

bonyolította azt a robotprogramozói 

kihívást, melyet a versenyzőknek az 

ügyességi pályán teljesíteniük kellett. 

Ne felejtsük, hogy az ilyen egyetemi 

versenyek felé nagyszerű belépőt, 

gyakorlatot adnak az olyan, kisebbeknek 

szóló versenyeink, mint a Magyar Ifjúsági 

Robot Kupa és a szombathelyi RobOlimpia! 
 

Érdemes korán elkezdeni a robotika tanulását, vinni a gyerekeket akár nézőként is a 

versenyekre – és hallgatóként pedig már részesei lehetnek az önvezető autók 

fejlesztésének és az ilyen versenyeknek. 

Eredmények: RobonAUT 2023 Eredmények – RobonAUT (bme.hu)  

 

 

 

First Lego League – Tatabányai döntő 

 

Fiatalokhoz méltó, vidám, jó hangulatú 

megnyitóval indult a FIRST LEGO League 

tatabányai regionális selejtezője, melynek 

az Edutus Egyetem adott otthont. A 

csapatokat Némethné dr. Gál 

Andrea rektor, illetve Flieber Ádám, a 

verseny főszervezője köszöntötte. A 

verseny témája az energetika, az energia 

okosabb felhasználása és termelése volt. A 

selejtezőn hét csapat mérte össze a robotikai 

és a programozási tudását. 

Eredmények: 

www.regioregia.hu/index.php?hir_id=9090 
 

 

 

 

1% 
 

https://8jrh7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xaXzsL2j03Vb56waBaXWvHZyFin8yyoqQ89pIrEqfGMtUbjl7_DR-w_GEoOw1RWXQxH78ADLKa_daOCAIcHbMwkN2PV-vDFGaBBddMAefq6xsjVYSxl0CC722bcHWMruF5tx6Wsb9Y5PCoczjXJQq_TyhEX7x3Y3zFj5AS3cxucHKbo1awzQQZdbF8FNxyefx_kiYmaGXQBBQF_tIuwiLXS8OFoj_CNLNhfZ_vmdB3M2cluzjlWQzKUvp9FxQZTSMJrSDSELVj1J2co5BKAjZDhj6M6BSblqCeObpt18J7a_8OD-H_Y12Gq0gLJpjcT7oRj9Vegy54QABOQuoNLIIs-x16umeqCg1p6jhseWrbMe5zdLrfJCpvWt5Su6gOfUO87RA6XcmuY8Pkm31tkM5PLmpFf7uIPmSGdvXwbXrI6AT_w1ay7fFgcZRdrDe7m4QSTM3Xx7-S77-PTIvxzeeVk1fxAG4A65A_ZJyAG9dfWsPethMAGuvWdgEsF5lwK_x1jmDHfC_I1W1w7jZ8UmIdv19FDDYGY4qyLDhAG1yN5YXOBiDqM8o-zsl_e88Gj2V68OPYZbOxRjLOiyuJWFY97RcfbY-mEmEfpIJbmcyg2bbGYJkIVu3DqTow
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