INFOTÁRS EGYESÜLET
ÉVKÖNYV

Az Egyesület
Az Informatikus Fiatalok a Társadalomért (továbbiakban: InfoTárs) Egyesület 2017 elején alakult
azzal az elsődleges céllal, hogy szélesebb körben megismertesse a ﬁatalokkal az IT/ICT ágazatban
történő elhelyezkedés körülményeit, megmutassa az ágazatban elérhető állások előnyeit, illetve
segítse az érdeklődők szakmai fejlődését.
Ebben a kiadványban mutatjuk be az Egyesület első évének munkáját, eredményeit valmint az
InfoTárs-at alapító tagokat és kortárs mentorokat.
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Bozsoki Dániel – InfoTárs elnök
Mindig vegyes csodálattal és tisztelettel tekintettem az informatikára. Az
informatikai eszközök nem csupán használati tárgyak, az életünk szerves
és elengedhetetlen részeivé kezdenek válni. Lényeges, hogy ebben az új
világban, a Neumann galaxisban, ne csak szemlélők, felhasználók, passzív
résztvevők és haszonélvezők legyünk, hanem ismerjük a mechanizmusait,
lássuk az összefüggéseit, értsük meg a működését. Ezen elv mentén alapítottuk meg az InfoTárs Egyesületet.
Olyan fiatalokat keresünk, akik meg akarják érteni, részesévé akarnak
válni ennek az új világnak. A szakmai tudást a mai világban bárki meg
tudja szerezni, a lelkesedés, érdeklődés az ami különlegessé teszi az
InfoTársakat. A nyitottság, tudásvágy és tenni akarás tartja össze a
közösségünket. Meg akarjuk érteni, részesei akarunk lenni és meg akarjuk
mutatni az ebben a világan rejlő csodákat, lehetőségeket, kihívásokat
minden kortársunknak, fiatalnak. Egy közös utat mutatunk, ahol együtt
fedezzük fel, ismerjük meg és alkotjuk az informatikát.
Ebben a kiadványban a közös utunk első évének állomásait vesszük
számba. Büszkék vagyunk, hogy el tudtunk indulni ezen az úton, meg
tudtunk szólítani a rendezvényeink során közel ezer fiatalt, akik közül
sokan úgy döntöttek, hogy csatlakoznak hozzánk. Célunk, hogy ezt a
munkát folytatva, ezt a lelkesedést átadva érjünk el minél több fiatalt,
hogy együtt fejlesszük a jövőt.
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Baracskai Anikó– InfoTárs alelnök
Az évfordulók és születésnapok mindig lehetőséget adnak az értékelésre
és a nosztalgiára, ezért az elmúlt időszakban számtalan esetben
emlékeztünk vissza mi is az egy évvel ezelőtti indulásunkra.
Az InfoTárs Egyesület alapításakor messze nem számítottunk ennyi
eredményre, támogatásra és elismerésre az első egy évben. Hittünk
abban, hogy az informatikai ágazat meghatározó szereplői és a fiatalok
között izgalmas híd szerepet tölthet be szervezetünk, de ilyen dinamikus
fejlődésben nem bíztunk. Az elmúlt egy évben olyan cégek, szervezetek
és szakemberek partnerei lehettünk, akik valóban elismertek a saját
területükön, ezért minden együttműködés hatalmas felelősség és
elismerés számunkra. Bízunk benne, hogy minden bizalomra
rászolgáltunk és a jövőben is legjobb tudásunk szerint meg tudunk felelni
a saját magunknak felállított céloknak. Az InfoTárs Egyesület ma már nem
csak egy operatív elnökségből és kortárs mentorokból áll, hanem valódi
közösségből. Az InfoTárs csapata számtalan agilis, tanulni akaró fiatalból
áll, akikkel a közös munka mindig inspiráló, a szabadidős programok
pedig mindig jó hangulatúak. Közösségünk sokszínűsége biztosítja
programjaink változatosságát is. Büszke vagyok arra, hogy
Egyesületünkben bátran beszélgethetnek a fiatalok a legújabb
technológiai újításokról, a mesterséges intelligencia etikai
vonatkozásairól, a start up ökoszisztémáról, 3D látványtervezésről,
elektronikus közigazgatásról, e-sportról vagy online bántalmazásról.
A jövőben is legfőbb célunk, hogy fiatalos és izgalmas programok
keretében eloszlassuk az informatikai ágazattal szemben berögzült
negatív sztereotípiákat és minél közelebb hozzuk a fiatalokhoz az
informatikát és az új technológiák adta lehetőségeket.
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Proc Tamás– InfoTárs alelnök
Egy éve ért az a megtiszteltetés, hogy részt vehettem az InfoTárs
Egyesület megalapításában. Már korábban is szoros kapcsolatban álltam
az informatikával, így tudtam, hogy jó az irány, amit az egyesület képvisel.
Mindemellett kárpátaljai magyarként fontosnak tartom, hogy ne csak
Magyarország határain belül élő fiatalok, hanem a határon túli magyarok
is szerves részét képezzék az egyesület mindennapjainak.
Az InfoTárs egyesületet azért alapítottuk meg, hogy felhívjuk a figyelmet
azokra a még kiaknázatlan lehetőségekre, amit az informatika különböző
szegmensei kínálnak fiatalok számára. Itt többek között gondolok az
piacon felmerülő munkalehetőségekre, az önfejlesztés korlátlan
lehetőségeire vagy akár azokra a kreatív és egyedi megoldásokra,
amelyek több ezer felhasználó mindennapjait könnyítik meg.
Az InfoTárs Egyesület keretében arra törekszünk, hogy ne csak az adott
lehetőségekről értesüljenek az arra érdemes és tehetséges fiatalok,
hanem hogy meg is teremtsük az utat a kitűzött céljaik eléréséhez,
támogatást nyújtsunk a megfelelő és célirányos szakmai fejlődésben.
Az InfoTárs rendezvények és események segítenek a szakmai kapcsolatépítésben és a kortárs mentorokkal való közvetlen kapcsolattartás
nagy előnyt jelent a fejlődéshez szükséges irány megtalálásában.
Számomra az informatika egyet jelent a folyamatos fejlődési lehetőségekkel.
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Damsa Andrei– InfoTárs állandó szakértő
A digitalizáció fontossága megkérdőjelezhetetlen napjainkban. Az
informatikai megoldások életünk összes területén megjelennek, a
szabadidős foglalkozásoktól kezdve egészen a munka világáig.
Az InfoTárs egyik fő célkitűzése az, hogy bemutassa az
érdeklődőknek az informatikai karrierpályát, rálátást adjon a
digitalizációhoz kapcsolódó munkakörökre, valamint lehetőséget
teremtsen a piaci szereplők és a fejlődni kívánó fiatalok közötti
párbeszédre.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a szakmai segítségnyújtás
leghatékonyabb formája az informatikai karrierpályát bejáró – vagy
ahhoz szorosan kapcsolódó – kortárs mentorok bevonásával
valósítható meg.
Az InfoTárs Egyesület tagjainak nem csak előadásokat, networking
lehetőséget, valamint szakspecifikus és módszertani támogatást
nyújtunk, hanem a projektszemléletű munkán keresztül a „való”
életbeli kihívásokra készítjük fel őket.
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Cséri Zoltán - InfoTárs Kortárs Mentor
Mit is jelent nekem az InfoTárs?
Egy olyan fiatalokból álló közösséget, akik felismerik azokat a
problémákat, amelyekkel a XXI. században szembe néz, és képesek
ezeket lehetőséggé alakítani. Olyan, a szakmájukban elismert
embereket, akik nem félnek átadni tudásukat, sőt tudják, hogy ezzel ők is
fejlődnek. Olyan csapatot, aki megtanultak együttműködni, és kritikus
gondolkodással szemlélik a körülöttük folyamatosan változó világot és
nem félnek megosztani ötleteiket másokkal.
Ebbe a társaságba csöppentem bele egy éve. Nagyon sokat tanultam
azzal, hogy láttam, mennyire sokszínű az a közösség, ami felismeri azt,
hogy az informatika már szerves része az életnek, és ha megtanuljuk jól
használni, nagyon nagy dolgokat érhetünk el közösen. Éppen ezért volt
óriási élmény a tavaly októberben megrendezett InfoTábor, ahol
csapatvezetőként lehettem jelen, olyan fiatalok társaságában, akik
céltudatosan látják, hogy merre halad a világ, és hogy milyen hatalmas
szerepe van benne az informatikának. Az InfoTábor legnagyobb előnye,
hogy itt a fiatalok nem programozást tanulnak, nem ülnek a gép előtt
több órát naponta, hanem megértik, hogy egy több emberből álló
csapat miként tud együtt gondolkozni, megértik hogyan kell felépíteni
egy projektet és meglátják, hogy az informatikai tudást hol és miként
tudják beépíteni a feladataikba. Azt gondolom, hogy ez minden fiatal
számára óriási lehetőség.
Hosszútávú célom, hogy a magyar startupokkal, az ökoszisztéma
kapcsán szerzett tapasztalataimat átadjam a hozzánk csatlakozó
közösségnek, és segítsem a projektalapú gondolkodást és az együttműködést.
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Makói Krisztián - InfoTárs Kortárs Mentor
Az InfoTárs számomra a befektetésről szól. Befektetés a következő
generációba, hogy együtt messzebbre juthassunk. Tudom, hogy milyen
utat kellett bejárnom ahhoz, hogy eljussak oda, ahol most vagyok.
Tudom, hogy mennyi buktatóval találkoztam és hogy teli voltam
kérdésekkel. Tudom, hogy mennyire örültem volna, ha valakivel ezekről
közvetlenül beszélhetek, mint partner a partnerrel.
Olyan tudást és tapasztalatot szeretnénk rendszerezetten átadni, amihez
egyéb formális módon nem lehet hozzájutni. Az InfoTábor egy tökéletes
platform volt erre a célra, ahol azt is felismerhettük, hogy a fiatalok
részéről is nagy igény van az efféle összefogásra. A fejlődésük az
InfoTábor alatt lenyűgöző volt, az érdeklődésük pedig határtalan. A
digitalizáció és az informatika ma már mindennek az alapja és az IOT
rendszerek terjedésével olyan helyekre is begyűrűzhet, ahova azelőtt
elképzelhetetlen lett volna. Ennek köszönhetően szakmák egyre
szélesebb körében lesz szükség informatikai ismeretekre és szaktudásra.
Továbbra is célunk, hogy a lehető legmegfoghatóbban mutassunk be
nekik egy életpályát, amiről megannyi tévhit él.
Személyes célom, hogy az a mentor lehessek számukra, akire anno
nekem is szükségem lett volna. Hiszek abban, hogy általuk én is több
lehetek. Ezek szerint szeretnék a jövőben is tovább haladni veletek,
remélem velem tartotok!
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Nyéki Ábel - InfoTárs Kortárs Mentor
Roppant szerencsésnek tartom magam, amiért rátaláltam
hivatásomra. Immáron évek óta programozóként dolgozom, amely
nem csak mindennapi megélhetésemhez, de folyamatos
kihívásokhoz, egy komfortos munkakörnyezethez, kíváló
kollégákhoz és barátokhoz is segített hozzájutni.
Eljutni azonban odáig, hogy az ember rájöjjön, mi is illene hozzá
leginkább, rögös úton lehet csak. Célom, hogy eme úton nyújtsak
segítő kezet a fiataloknak és bizonytalanoknak, hogy a
programozólét misztikus függönye mögé láthassanak, elméleti és
gyakorlati tapasztalataimmal gazdagíthassam őket. Ehhez nyújtja
az InfoTárs Egyesület a megfelelő infrastruktúrát és lehetőségeket.

Pikó Tamás - InfoTárs Kortárs Mentor
Az InfoTárs közösségbe egy szerencsés meghívás útján kerültem be.
Lehetőségem adódott így egy fantasztikus közösséget megismerni,
ahol számtalan színes ötlet születik és valósul meg az ifjúság
érdekében. Olyan digitális erőt képvisel ez a közösség ami
ismereteim alapján egyedülálló és példaértékű hazánkban. Nagy
büszkeséggel tölt el az, hogy tagként részese lehetek ennek a
szervezetek és aktívan, legjobb tudásom szerint részt vehetek
munkájában.
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Programok,
rendezvények
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InfoTárs Egyesület nyitó
rendezvény

Az InfoTárs Egyesület első hivatalos bemutatkozó
rendezvénye 2017.04.20. napján került megrendezésre.
Az este során a szervezet elnöksége prezentálta a
magyarországi IT szektor adatait, és bemutatta a
releváns kormányzati stratégiákat. Az eseményen részt
vettek megismerték az InfoTárs céljait, illetve a 2017.
évre tervezett programokat, szakmai projekteket.

Computerworld SecWorld 2017

Az InfoTárs egyik mentora, Mester Sándor meghívása okán
az egyesület tagjainak lehetősége volt részt venni a
Computerworld SecWorld 2017 konferencián. A
konferencia keretében a résztvevőknek alkalmuk volt
előadásokat hallgatni az informatikai biztonság egyre
égetőbb kérdéseiről, valamint találkozni az IT biztonság
legnevesebb magyar szakértőivel.

,,A SecWorld 2017-es konferencián stratégiai és vezetői szemléletű betekintést
nyertünk az információbiztonság menedzsmentjébe. Számomra óriási élmény
volt, hogy a patinás Gundel étteremben ilyen fontos és érdekes beszélgetések
részese lehettem az InfoTárs közösségével együtt.” (Balogh Turul)
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PlayIT

Az InfoTárs egyesület meghívást kapott a Budapesten megrendezett PlayIT Videójáték Konferencia és
Kiállítás szakmai színpadára egy kerekasztal
beszélgetésre. A kerekasztal beszélgetés témája a
generációs különbségek a számítógépen játszó
fiatalok és a szüleik között.

InnoWorld 2017

Az Egyesület delegáltjai részt vehettek az
InnoWorld 2017 Konferencián. A résztvevők
megismerhették az informatikai világ innovációs
törekvéseit, trendjeit. Az InfoTárs Egyesület tagjai
olyan előadásokon vehettek részt, amelyek
taglalták a digitális transzformáció folyamatát, az
innovatív hálózatbiztonsági megoldásokat és az
Y-generációs szoftver témakört.
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Infoparlament 2017

Az InfoTárs egyesület meghívást kapott a Budapesten Az
Informatika a Társadalomért Egyesület hetedik
alkalommal rendezte meg az Infoparlamentet, amelyre
az InfoTárs Egyesület tagjai és képviselői is meghívást
kaptak. A rendezvénynek a Magyar Országház és a
Várkert Bazár adott otthont 2017. június 14-én. Az
Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér
Egyesület) megtisztelő felkérése alapján InforTárs
Egyesület kerekasztal-beszélgetésben is képviseltethette
magát, a ,,Humán!Védelem!” címmel meghirdetett
szekcióban.A szakmai párbeszéd fókuszában a
fiatalkorúak internet használati szokásai álltak, illetve
kiemelt hangsúlyt kapott az online térben rájuk
leselkedő veszélyek.

Műhelylátogatás – CraftUnique

Második alkalommal megrendezett műhelylátogatás
keretében az InfoTárs Egyesület tagjai a CraftUnique
telephelyét
látogatták
meg.
A
résztvevők
megismerkedhettek a 3D nyomtatás technológiájával,
láthatták a 3D nyomtatókat működés közben és
számos elkészült terméket megtekinthettek. A
világkiállításokon elismert magyar cég folyamatosan
dolgozik a termékek tökéletesítésén és a 3D nyomtatás
népszerűsítésén is.
,,Nem tetszik a párod? Nyomtass egy másikat! - Neked munka. Nekünk
játék. A 3D nyomtatás jövő és élmény. A kocka nálunk nincs elvetve,
hanem ki van nyomtatva. Eredeti akarsz lenni? Tervezd meg és
nyomtasd ki az álmaidat!” (Molnár Richárd)
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Műhelylátogatás – Brewie

Hagyományteremtő jelleggel tartotta meg első műhelylátogatását az InfoTárs Egyesület 2017. június 23-án, a
Brewie irodájában. A Brewie által nyújtott házi sörfőzés lehetősége nem új keletű, de a sörfőzőgép által
nyújtott automatikus eljárás annál inkább. A Brewie csapata folyamatosan dolgozik a megrendelt termékek
kiszállításán, és a folyamatos termékfejlesztésen egyaránt. A Brewie alapítója, Pál Marcel elmesélte a
résztvevőknek a start up-nak induló vállalkozás megalapításának hétterét és történetét. Az InfoTárs Egyesület
tagjai megismerhették a sörfőzési technikákat, láthatták a letisztult és elegáns sörfőzőgépet és
megismerhették a Brewie csapat munkáját, illetve a következő időszak terveit is. A hangulat fokozása
érdekében – hála a Brewie csapat vendégszeretetének – a résztvevők megkóstolhatták a sörfőző gép által
készített kézműves söröket is.

,, Az előzetes feltételezésekkel szemben, szuper arcokkal és tagokkal találkozhattam a Brewie-nál. Két “programozott” sör után
rájöttem, hogy itt nem “kockákkal” köttetett barátságok születnek, hanem széleslátókörű, a jövő - innovációiért felelős szakembereivel ismerkedhettem meg. Az informatika szuper szexi!” (Murányi Máté)
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XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor

Az InfoTárs Egyesület megtisztelő felkérést kapott az Infotér
egyesülettől, hogy részt vegyen a XXVIII. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor keretein belül megrendezésre kerülő
kerekasztal beszélgetésen, melynek címe a „Digitális átalakulás
munkaerőpiac integrálása a digitális világba” volt. A résztvevők a
digitális kompetenciák fejlesztésének témaköréből kiindulva
megvitatták a jelenlegi és a jövőbeni oktatási és képzési feladatokat,
melyek elengedhetetlenek a digitális gazdaságba érkező új és
átképzésre szoruló munkaerő számára. A beszélgetés során a
felnőttképzés mellett kiemelt hangsúlyt kapott a fiatalok
motivációjának kérdése, ahol az InfoTárs a kortárs mentorképzési
programot vázolta fel a kerekasztal résztvevői és hallgatói számára.

Budapesti Corvinus Egyetem –
Gólyatábor 2017

A Corvinus Informatikus Diákkör (továbbiakban CID) és az
InfoTárs Egyesület közös képviselettel jelent meg a Budapesti Corvinus Egyetem által szervezett augusztusi
gólyatáborban. A standdal megjelent két szervezet
lehetőséget biztosított a közel 350 fiatalnak arra, hogy
megismerjék a szervezeteket és kipróbálhassák a biztosított drónok irányítását, és a VR szemüvegeket. A
CraftUnique támogatásával drón reptető verseny került
megszervezésre, aminek a nyertesei 3D nyomtatóval
készült fidget spinnert vehettek át..
,,Örülök, hogy a CID standjánál a corvinusos gólyák megismerhették az InfoTárs Egyesület munkásságát és célkitűzéseit. Fontosnak
tartom, hogy ne csak az informatikát tanuló hallgatók privilégiuma legyen elsajátítani a digitális megoldások készségszintű használatát.”
(Füzesi Krisztián)
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GDPR alkalmazása a gyakorlatban szakmai
konferencia

Intelligens Társadalomért Országos Szövetség (ITOSZ) által szervezett
szakmai konferencián az InfoTárs Egyesület alelnöke műsorvezetőként
képviselte a szervezetet, mindemellett szervezői feladatok ellátásával is
támogatta az esemény létrehozását. Az esemény főszervezője dr.
Urbán Viktor ITOSZ elnök, aki egyben az InfoTárs Egyesület mentora is.
A résztvevők megismerhették a GDPR rendelet szakmai tartalmát, a
nemzetközi törvényi előírásokat és megfelelési feltételeket. A
budapesti konferencián több mint 180 közigazgatásban, vállalati
szférában és egészségügyben dolgozó szakember vett részt.

Műhelylátogatás - KOM Központi
Okos Mérés Zrt.

Harmadik alkalommal megrendezésre került InfoTárs
műhelylátogatás keretében az egyesületi tagok az Okos
Méri Központ Zrt. szervezetét ismerhették meg. A száz
százalékban magyar tulajdonú Zrt. minta projektjéről az
Okos Mérési Központ munkatársai részletesen
tájékoztatták az InfoTárs tagjait. A mintaprojekt adatai
alapján a szakértők ismertették az okos mérési
technológiák gyakorlati előnyeit.
,,Fantasztikus volt belelátni testközelből egy ilyen nagyszerű cég működésébe. A KOM Céglátogatásán ismét szem elé kerülhettek az
Infótárs erősségei, többek közt az innováció és a tudás iráni vágy, mindezt könnyed, kellemes társasággal megfűszerezve.” (Szabó
Zsombor)
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InfoTábor 2017
Az InfoTárs Egyesület 2017-ben megszervezte az InfoTábor 2017 rendezvényt. A rendezvény célja, hogy olyan
érdeklődő fiataloknak, akik sikeresen pályáztak, betekintést nyújtson az IT iparág irányaiban, ágazataiba,
fejlesztéseibe.
Az első három napban a fiatalok kortárs mentorok képzésein vettek részt, csoportosan projekt feladatokat
oldottak meg. A sikeres InfoTábor levezetésének érdekében hiteles kortárs mentori szerepben irányító
csapatvezetőket kért fel az elnökség. A csapatvezetők nem csak az operatív információk átadását és az
irányítást segítették, hanem folyamatos útmutatást adtak a résztvevőknek a projekt feladatok kialakítása
során.
Felkért csoportvezetők listája:
• Cséri Zoltán – Innovációs menedzser, Magyar Nemzeti Kereskedőház
• Damsa Andrei – Vezető szakértő, JátékosLét Kutatóközpont
• Makói Krisztián – Agile Iteration Manager & Security Delivery Specialist, IBM
• Nyéki Ábel – Programozó, DBX Kft.
• Pikó Tamás – Közösségi Tér vezető, Új Nemzedék Központ
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A délelőtti előadások után a résztvevők csapatosan projektfeladatokon dolgoztak. Az első estén a
csapatvezetők facilitálásával a fiatalok azonosítottak egy aktuális piaci, társadalmi problémát, ami az ő
életükben jelen van és ami informatikai eszközökkel megoldható. A további napokban erre a problémára
kerestek kreatív, innovatív megoldást. Az 5 csapat mind maradéktalanul kreatív és megvalósítható ötlettel állt
elő az utolsó napon. Projektjüket egy szakmai zsűri előtt mutatták be a tábor harmadik napján. A zsűrinek
nagyon nehéz feladata volt, hisz minden csapat valamely területen kiemelkedőt alkotott. A verseny keretében
minden csapat különdíjban részesült, és az egyik csapatnak alkalma nyílt megtartani a projekt prezentációját
az Infotér konferencián.
Az InfoTábor elnöksége, a szervezet megalakulása óta szoros együttműködésben dolgozik együtt az
Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) vezetőségével. A szakmai kapcsolat által az Infotér egyesület
felajánlotta, hogy az InfoTáborban résztvevő fiatalok két napra ellátogassanak az Infotér Konferenciára. A
felajánlásnak köszönhetően az esemény második felében az InfoTábor résztvevői belépőjegyet kaptak az
Infotér Konferenciára, ahol lehetőségük volt megismerni a magyar informatikai szakmai aktuális megoldásait,
gazdasági folyamatait, tendenciáit és szakpolitikai törekvéseit.
Az InfoTábor résztvevőivel egy kötetlen beszélgetésre ellátogatott Deutsch Tamás Miniszterelnöki Biztos Úr,
aki a magyarországi kormányzati digitalizációért felel. Biztos Úr a beszélgetés során részletesen ismertette a
fiatalokkal a digitalizáció irányait, kihívásait, törekvéseit, majd a résztvevők kérdéseire válaszolt.
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Őszi PlayIT konferencia

A GameStar csapata meghívta az InfoTárs
Egyesületet a 2017 őszi PlayIT
konferenciára. A szakmai színpadon
tartott kerekasztalok közül az InfoTárs két
alkalommal is, mint résztvevő osztotta
meg tapasztalatait a hallgatósággal. A
kerekasztalok témája “A kapunyitási pánik
a
fiatalok
körében”
illetve
a
“Pályaválasztási tanácsadás”.

Iskolalátogatás - Bolyai Farkas Elméleti
Líceum Marosvásárhelyi Református
Kollégium

A Marosvásárhelyi 23. Határvadász Hagyományőrző Csoport
meghívására az InfoTárs Egyesület előadásokat tartott a Bólyai
Farkas
Elméleti
Líceum
Marosvásárhelyi
Református
Kollégiumában. Az előadások magukban foglalták a stratégiai
számítógépes játékok és a valódi háborúk kapcsolatát, valamint a
jövőbeni hadászat digitális fejlesztéseit.
Az előadásokon több, mint 150 helyi fiatal vett részt.
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InfoBál 2018

Az InfoTárs Egyesület tagjai idén először képviselhették
az InfoBál eseményen a szervezetet. Az InfoBál idén
negyedszerre adott lehetőséget az informatikai ágazat
képviselőinek a kötetlen beszélgetésre elegáns
környezetben. Az InfoTárs elnöksége számít arra, hogy
az este során történt egyeztetések hatására még
színesebb programok és szakmai együttműködések
valósulnak meg a jövőben.

Iskolalátogatás - Xántus János Két
Tanítási Nyelvű Gimnázium és
Szakgimnázium

2018. március 10-én az InfoTárs Egyesület is előadhatott a Xántus
János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakgimnázium
diákjainak a rendhagyó Hello World iskolanapon. A kötetlen
beszélgetés során a középiskolásokkal az informatikai ágazatban
való elhelyezkedési lehetőségekről, és az okos eszközök
használatával átitatott hétköznapokról is beszélgettünk.
A
témák izgalmasságát (és a jó hangulatot) a diákok pro aktivitása
és kíváncsisága is fokozta.
,,Ha van egy olyan társaság, akikkel sörözni, kötetlenül beszélgetni, hevesen vitatkozva világmegváltani tökéletes élmény, akkor az
InfotáTárs csapat. Nem csak szakmailag, emberileg is élmény volt velük minden eddig közös projekt, a HelloWorld által szervezett iskolanapon tartott előadásunk is például, ami csak megerősített abban, hogy amíg ennyi gondolkozni és tenni akaró ember dolgozik együtt,
komoly lehetőségei lesznek az IT világában a magyar fiataloknak.” (Horváth Péter HP)
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Ferencvárosi FIFA bajnokság

Az InfoTárs Egyesület szervezésével első alkalommal került megrendezésre az egyesület Xbox FIFA
Bajnoksága, a Ferencvárosi Művelődési Központban március 18-án. Az eseményen részt vett Kocsis Máté,
Józsefváros polgármestere, és Hajdú B. István, a népszerű sportkommentátor is. Az egész napos program
során közel 200 versenyző mérkőzött az értékes nyereményekért. A meccsek mellett előadások,
kerekasztal-beszélgetések meghallgatására, és 3D nyomtató megismerésére is volt lehetőség. A verseny
ideje alatt animátorok segítségével a Teqball asztalt is kipróbálhatták a résztvevők. Az egész napos FIFA
Bajnokság nyertesei között 4 db iPad került kiosztásra,illetve a főnyeremény egy Xbox one FIFA bundle
csomag volt.

,,Mit jelent számomra az InfoTárs és az általa szervezett FIFA bajnokság? Azt, hogy az egészséges életmód és a digitalizáció járhat kéz
a kézben. Azt, hogy egyre kevésbé van jelen az a városi legenda, hogy vannak „kockák” és „sportosok”. Azt, hogy a játék - legyen az
konzolok előtt, vagy a teqball pályán - összehozhatja az embereket.” (Bozsoki Viktor)
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Vállalkozásbarát Ferencváros
Program

A Vállalkozók
Ferencvárosért
Egyesület
(VÁFE)
szervezésében elindult a Vállalkozásbarát Ferencváros
Program. A program első elemeként megrendezésre került
a három kiemelt célcsoport számára, kerületi fiataloknak,
időseknek és kismamáknak, szóló vállalkozásfejlesztési
rendezvény. Az InfoTárs Egyesületet Bozsoki Dániel elnök
és Baracskai Anikó alelnök felváltva képviselte a
szekcióüléseken. Az eseménysorozatnak hála, több mint
200 fiatal ismerhette meg az informatikai ágazatban
felmerülő életpálya lehetőségeket és az InfoTárs céljait.

Iskolalátogatás - Kőrösi Csoma
Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista
Gimnázium

A Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista
Gimnázium felkérésére az InfoTárs Egyesület is előadott az
intézmény által szervezett Kőrösi-napon, a tavaszi szünet
előtti utolsó iskolanapon. A kétszer kilencven perces
előadások keretében Baracskai Anikó alelnök az online
bántalmazásról, Makói Krisztián kortárs mentor pedig az
agilis munkamódszerről beszélt a fiataloknak.
,,Számomra az InfoTárs olyan, mint Dárdai Pál. Összerak, pedig nem is tudtad, hogy szét vagy esve; tanít, pedig azt gondoltad, mindent
tudsz; utat mutat, pedig azt hitted, jó úton jársz; felkészít arra is, amire nem is tudtad, hogy nem vagy felkészülve; valamint mindenekelőtt értéket képvisel, melyet önként és dalolva közvetít az embereknek.” (Horváth Péter)
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Támogatók,
partnerek

INFOTÁRS EGYESÜLET

Köszönet
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták az InfoTárs Egyesületet a megalakulásában,
működésében. Hálásak vagyunk a szakmai iránymutatásért, a támogatásért, baráti jótanácsokért. Reméljük,
hogy a jövőben is fordulhatunk bármi kihívással, bármi örömmel partnereinkhez, hogy együtt fejlesszük a
jövőt.

