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munkahelycserére
kényszerülhetnek; ezalatt
szakmaváltásra szintén
érdemes számítani.

TÉMÁK
OKTATÁS
MUNKAERŐPIAC
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Rendkívül stresszesen élik
meg a pályakezdést a mai
fiatalok: bizonytalanok
abban, hogy a most
megszerzett tudásuk

A Vatikán hadat üzent a korrupt
bíborosok ellen
Merkely: Nem szükséges harmadik
adag a koronavírus elleni oltásból

hosszú távon elegendő-e a
munkavállaláshoz. Nem
független ettől, hogy
háromnegyedük úgy
gondolja: öt év múlva nem a
jelenleg tanult szakmájában
fog dolgozni – olvasható a
Metropolitan Egyetem
(METU) legfrissebb
kutatásában. Nem kaptak
túl derűlátó válaszokat a
Medián kutatói sem a 14-25

Történelemből vizsgáznak ma az
érettségizők
"Megjósolhatatlan, hogy rákerül-e az
ideiglenes vészhelyzeti
gyógyszerlistára a Sinopharm"
Bártfai Gergely
Aposztrófok napja
Hargitai Miklós
Nincs mit tenni
Bírják a hőséget a Vörös-tenger
koralljai

évesek jövőképét firtató
vizsgálatuk során: csak a
megkérdezettek fele
gondolta úgy, hogy könnyen
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„Munkáltatói intézkedés” Gulyás
László ellen
Egyelőre nem tudni, hol csapódik be a
visszatérő kínai űrrakéta
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Informatikusképző programot indít az NGM
Négy

év

alatt

legalább

4

ezer

informatikai

fejlesztő

állhat

munkába

a

Nemzetgazdasági Minisztérium most induló programja révén. A részvételhez
előképzettségre nincs szükség: a hallgatók először egy 3-4 hónapos alapképzést
kapnak, majd gondoskodnak munkába állásukról is. A tanfolyamok - a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot terhelő költsége - 2,5 milliárd forint. Ehhez az ipari partnerek
további 1,45 milliárd forinttal járulnak hozzá. Az Index szerint a Yellowroad nevű
informatikai gyorstalpalót működtető, Training360 nevű cég fura tenderen nyerte
meg a képzés lebonyolítását. Bár e társaságé volt az egyetlen érvényes ajánlat, a
hasonló intézmények nem is tudtak a lehetőségről. Igaz, egyébként se feleltek volna
meg a feltételeknek.

A fiatalok aggodalma nem
alaptalan. A digitalizáció és
a robottechnika
felgyorsulása miatt sorra
tűnnek el vagy alakulnak át
szakmák. A Cornerstone
Capital Group legfrissebb
kutatása szerint az
elkövetkező tíz évben az
USA-ban több mint 6 millió
kiskereskedelmi dolgozót
https://nepszava.hu/1144273_stresszes-palyakezdes-pekbol-is-lehet-webfejleszto
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lenne kiváltható az új
eljárásokkal.

A nemzetközi
kutatások azt is
előrevetítik, hogy tíz éven
belül a világ 500
legnagyobb vállalatának
átlagéletkora 13-14 évre
lesz tehető, a kisebb cégek
pedig még rövidebb ideig
működnek majd – mondja
Király Zsolt, a METU emberi
erőforrások alapszak
szakvezetője. A mai
egyetemisták életükben
tehát 3-4 kényszerű
munkahelycserére bizton
számíthatnak - és ezen
belül szakmaváltásra is sor
kerülhet. Rendkívül gyors
változások ezek, a
hagyományos
iskolarendszer mégis csak
lassan mozdul. A
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hosszas akkreditációs
eljárások – magyarázza az
egyetemi docens.
Tanítványai közül jópáran –
úgy 20 százalékuk - online
is képzik magukat.
- A mai fiatalok a tanulás
gyors, játékos, egyfókuszú,
rugalmas formáját szeretik.
Ezt testesítik meg az online
tanfolyamok, amelyek
önálló feladatmegoldásra
ösztönöznek, és az oktatási
anyagokat néhány perces,
egymásra épülő modulokra
bontják. Kutatások szerint
az öt percnél hosszabb
videókat a diákok 90
százaléka nem nézi végig.
Nyilvánvaló, hogy a 45
perces órákra tagolódó
frontális oktatással már
nem lehet célt érni ennél a
generációnál - véli. Király
Zsolt mégis inkább kihívást,
https://nepszava.hu/1144273_stresszes-palyakezdes-pekbol-is-lehet-webfejleszto
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vágyóknak: szinte bármit,
bármikor, bárhol, a saját
időbeosztásukhoz igazítva
tanulhatnak. De nem
csupán internetes
felületeken és nem csak
digitális eszközök
bevonásával lehet izgalmas
és hatékony egy képzési
program – hangsúlyozza az
egyetemi docens. A
hagyományos képzések
ereje a közösségi
élményben rejlik, ám mégis
fontos, hogy eme
intézmények oktatói is
rugalmas, élménydús,
tapasztalásra épülő
programokban
gondolkodjanak - véli.
A nagy nemzetközi
egyetemek már évekkel
ezelőtt felismerték az online
oktatás jelentőségét. A
2012-ben két stanfordi
https://nepszava.hu/1144273_stresszes-palyakezdes-pekbol-is-lehet-webfejleszto
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www.coursera.org
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német, tajvani, kínai
intézmények – több mint
kétezer kurzusából
válogathat az oldalon
regisztráló mintegy 25
millió diák. A bárki számára
elérhető kurzusok 4-6
hetesek, és 29-99 dollárba
kerülnek. Vannak 1-3 éves
tanulmányok is: ezek 15-25
ezer dollárba kerülnek,
kötelező felvételivel.
Pékből is lehet
webfejlesztő
A
NEMZETKÖZI
ONLINE
OKTATÁSI
PLATFORMOKBAN
REJLŐ
LEHETŐSÉGEKET
A
MAGYAROK
KEVÉSSÉ
T UDJÁK
KIAKNÁZNI:
A
NYELVT UDÁS
HIÁNYA MIND AZ OKTATÓK,
MIND
A
DIÁKOK
RÉSZÉRŐL
AKADÁLY. TÖBBEK KÖZÖTT EZT
FELISMERVE INDULT EL 2014BEN A MAGYAR NYELVŰ WEBUNI,
TÖBB MINT 150 OKTATÓVAL ÉS
30 EZER AKTÍV HALLGATÓVAL;
UTÓBBIAK
SZÁMA
HAVONTA
MINTEGY 600-ZAL NŐ. AZ OLDAL
TÖBB MINT 300 KURZUST KÍNÁL.
AZ ÁRAK AZ INGYENESTŐL 60
EZER
FORINTIG
TERJEDNEK.
EZEK
KÖZÖTT
ÜZLETI,
INFORMATIKAI, PSZICHOLÓGIAI
ANYAGOK,
DE
ÁLTALÁNOS
ISKOLAI
ISMERETEK,
SŐT
ZONGORALECKÉK
IS
TALÁLHATÓAK.
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KORONAVÍRUS
PAKUCS ANDRÁS, A WEBUNI
DIGITÁLIS OKTATÁS
ALAPÍTÓ
ÜGYVEZETŐJE Külföld
AZT
Belföld
Gazdaság
MONDJA: EGY MULTINACIONÁLIS
VÁLLALAT
VEZETŐI
POZÍCIÓJÁNÁL
MA
MÁR
ELVÁRÁS, HOGY A JELENTKEZŐ
MEGJELÖLJE, MILYEN ONLINE
KURZUSOKAT VÉGZETT EL. EZ
MUTATJA, HOGY T UD ÖNÁLLÓAN
TANULNI, ODAFIGYEL SZAKMÁJA
VÁLTOZÁSAIRA.
A
WEBUNIS
KÉPZÉSEK
A
GYESEN
LÉVŐ
ANYUKÁK ÉS VIDÉKEN VAGY A
HATÁRON TÚL ÉLŐK SZÁMÁRA
KORÁBBAN
ELÉRHETETLEN
LEHETŐSÉGET
KÍNÁLNAK.
BIZTOSÍTÓ,
GYÓGYSZERGYÁR,
BANK
IS
FIZET
ALKALMAZOTTAINAK
ITT
KURZUSOKAT.
A
MAGYAR
MÉRNÖKI KAMARA, ILLETVE A
MAGYAR
KÖNYVVIZSGÁLÓ
KAMARA
TAGJAI
PEDIG
A
WEBUNI ÁLTAL KIFEJLESZTETT
OKTATÁSI KERETRENDSZER ZÁRT
FELÜLETÉN
GYŰJTIK
A
KREDITEKET. EZEN KERESZTÜL
NEMCSAK
VIDEÓKAT
NÉZHETNEK
A
DIÁKOK,
DE
FELTÖLTHETIK AZ ELKÉSZÍTETT
FELADATAIKAT,
JEGYZETELHETNEK,
KOMMUNIKÁLHATNAK
AZ
OKTATÓKKAL, DIÁKTÁRSAIKKAL.
HASZNÁLJA
A
SZEGEDI
T UDOMÁNYEGYETEM, DE AKÁR
EGY
MŰANYAGGYÁRBAN
IS
ENNEK SEGÍTSÉGÉVEL OKTATJÁK
A
FRÖCCSÖNTÉST
A
DOLGOZÓKNAK. PAKUCS ANDRÁS
SZERINT
AZ
ONLINE
KÉPZÉSEKEN NEM ANNYIRA EGY
ÚJ SZAKMA ELSAJÁTÍTÁSA A CÉL,
SOKKAL
INKÁBB
A
T UDÁS
FRISSEN
TARTÁSA.
EGY
PROGRAMOZÓNAK
PÉLDÁUL
OLYAN TECHNOLÓGIÁKAT KELL
ISMERNIE, AMELYEK SOKSZOR
MÉG NEM IS LÉTEZTEK, AMIKOR
EGYETEMRE JÁRT.

Reflektor
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ELŐFORDUL
CODEBERRYTANULÓI KÖZÖTT
UGYANAKKOR
VOLT
PÉLDÁUL
OLYAN
IS,
FELVIDÉKI
KORONAVÍRUS
HOGY VALAKI
SZOCIÁLIS
ONLINE
MUNKÁS, PÉK ÉS
KÉPZÉS
ÜVEGGYÁRI
DIGITÁLIS OKTATÁS
SEGÍTSÉGÉVEL
MINŐSÉGELLENŐR
Belföld
Gazdaság
Külföld
Reflektor
VÁLT
IS: MA ŐK JUNIOR
SZAKMÁT.
A
FRONTENDPROGRAMOZNI
FEJLESZTŐKÉNT
VÁGYÓKNAK
DOLGOZNAK
ONLINE
KISEBB
KURZUSOKAT
INFORMATIKAI
KÍNÁLÓ, 2016CÉGEKNÉL.
P.
BAN
TÓTH
ANDRÁS
ALAPÍTOTT
ALAPÍTÓ
AZT
MONDJA: 150-200
ÓRÁNYI
TANULÁSSAL MÁR
ELÉRHETŐ NÁLUK
AZ
AZ
INFORMATIKAI
T UDÁS, AMELLYEL
A
MUNKAERŐPIAC ALSÓ RÉSZÉT
BE
LEHET
CÉLOZNI. EZ HAVI
NETTÓ
200-350
EZER
FORINTOS
FIZETÉST JELENT.
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AZ
INFORMATIKAI
SZEKTORBAN
ALAKUL
EGY
KÉKGALLÉROS
RÉTEG,
AKIK
EGYSZERŰBB
WEBOLDALAKAT
ÉPÍTENEK,
APRÓBB
HIBÁKAT
JAVÍTANAK. NAGYON KEVÉS A
SENIOR PROGRAMOZÓ, EZÉRT A
KISEBB CÉGEK TÁRT KAROKKAL
FOGADJÁK
A
JUNIOROKAT,
AKIKET TOVÁBBKÉPEZNEK. AZ
INFORMATIKAI T UDÁS KÖNNYEN
MÉRHETŐ: A CÉGEK NEM AZT
NÉZIK, MILYEN PAPÍRJA VAN A
JELENTKEZŐNEK,
HANEM
TESZTET
ÍRATNAK
VELE
–
MAGYARÁZZA P. TÓTH ANDRÁS.

A
CODEBERRYNÉL
10
EZER
FORINTOS HAVIDÍJÉRT EL LEHET
ÉRNI A TELJES TANANYAGOT:
VAN,
AKI
3
HÓNAP
ALATT
VÉGIGSZÁGULD RAJTA, VAN, AKI
EGY ÉVIG IS TANUL. A KÉPZÉST
EDDIG 25 EZREN PRÓBÁLTÁK KI,
ÉS EZER FIZETŐS DIÁK VAN. AZ
ÁTLAGÉLETKOR 30-40 ÉV, A
LEGFIATALABB TANULÓ 12 ÉVES,
A LEGIDŐSEBB 72. SOK A GYESEN
LÉVŐ
KISMAMA,
VAGY
MUNKANÉLKÜLI.
AKADNAK,
AKIK
PÁLYÁT
SZERETNÉNEK
VÁLTANI, DE HARMADUK CSUPÁN
ARRA KÍVÁNCSI, NEKI VALÓ-E AZ
INFORMATIKAI PÁLYA.

Nem csak a felsőoktatási
intézmények látnak
https://nepszava.hu/1144273_stresszes-palyakezdes-pekbol-is-lehet-webfejleszto
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Külföld
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12 millió tanulóval és 13
ezer oktatóval - a főként
üzleti és marketing-vonalon
erős Udemy, ahol 55 ezer
kurzus közül válogathatnak
15-200 dollárért. A főként
fotósok és designerek
között népszerű Skillshareen a néhány dolláros
havidíjért 17 ezer
„osztályba” iratkozhat be az
oldal hárommillió
felhasználója. A két oldal
közös jellemzője, hogy
akinek van mások számára
értékes tudása, tanárrá is
válhat. A kurzusokat így
aktív szakemberek tartják.
A tudásmegosztó felületek
nemcsak a diákok, de a
vállalkozások számára is
előnyösek: egy jól felépített
tanfolyam az oktatói
díjazás mellett komoly
önreklám is lehet. Aki
hitelesen oktat, az
https://nepszava.hu/1144273_stresszes-palyakezdes-pekbol-is-lehet-webfejleszto
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DIGITÁLIS nemzetközi
OKTATÁS
Belföld
Gazdaság
Külföld
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Egyre kevésbé fontos a papír

Vannak olyan területek, ahol a szakmai tapasztalat
fontosabb, mint a szakirányú végzettség – mondja Szigeti
Nikoletta, a Profession Services toborzási üzletágának
vezetője.
- Értékelik a munkaadók az online képzésben szerzett
tudást?

- Az önfejlesztést nagyra becsülik, hiszen bizonyos
szakmákban rendkívül gyorsan elévül a tudás. Egy
marketingesnek például a digitalizáció miatt teljesen más
tudástárral kell rendelkeznie ahhoz képest, amit 5-6 éve az
egyetemen megtanult. A cégek ezért a végzettséget igazoló
papírok helyett egyre inkább a gyakorlati tapasztalatot
nézik, és a nyitottságot az új ismeretek elsajátítása iránt. A
munkaadók tavaly a hirdetések több mint 36 százalékánál
kértek főiskolai végzettséget. Idén ez az arány már csak 29
százalék. 32 százalék esetében már a középiskola is elegendő
volt.

https://nepszava.hu/1144273_stresszes-palyakezdes-pekbol-is-lehet-webfejleszto
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- Vagyis egyre kevésbé szükséges a diploma?

ELŐFIZETÉS

KORONAVÍRUS

Számos területen, többek között mérnöki vagy pénzügyi
DIGITÁLIS OKTATÁS
Belföld
Gazdaság
Külföld
Reflektor
Vélemény
Fotógaléria
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tevékenység esetén továbbra is elengedhetetlen a szakirányú
felsőoktatási diploma. De még itt is fontos a tudás
folyamatos frissítése, hisz a szükséges ismeretek gyorsan
változnak. Ezek megszerezhetőek online képzéseken is, de
esetenként még eme kurzusok se tartanak lépést a
változásokkal. A munkaadóknak ezért a legfontosabb a
szakmai tapasztalat, hisz élesben lehet a legtöbbet tanulni.
- Például hol?
- Egy szakirányú végzettséggel nem, de három éves
tapasztalattal rendelkező HR-est jó eséllyel előbb felvesznek,
mint ha valaki csak papírral érkezik. Egyre több cég indít
informatikai gyorstalpalókat: itt 4 hónap-másfél év alatt
elsajátíthatóak a szakma alapjai. A munkaadók örömmel
fogadják az itt végzőket. Akkora a hiány fejlesztőkből, hogy
nincs idejük kivárni a 3-5 évet, mire az egyetemisták
végeznek.
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Európa új
erős
embere

https://nepszava.hu/1144273_stresszes-palyakezdes-pekbol-is-lehet-webfejleszto

Vélemény

Fotógaléria

14°

R. Hahn Veronika R. Hahn Veronika
(London)
Publikálás dátuma
2017.10.30. 06:00

13/31

05/05/2021

Népszava | Stresszes pályakezdés - Pékből is lehet webfejlesztő

ELŐFIZETÉS

SZFE
KORONAVÍRUS
DIGITÁLIS OKTATÁS
Belföld

Gazdaság

Külföld

Reflektor

Vélemény

Fotógaléria

14°

AFP fotó
MEGOSZTÁS

Miközben itthon épp ma
tartják a Magyarok című
kötete ötödik, bővített
kiadásának bemutatóját,
külföldön Paul Lendvai

Share 1

SZERZŐ

R. Hahn Veronika
R. Hahn Veronika (London)
TÉMÁK

új, Orbán Viktorról szóló

EURÓPA

könyvét ünneplik.

PAUL LENDVAI
"ERŐS EMBER"
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ellentmondásosat, ami
miatt részben utálják,
részben csodálják” –
magyarázta a 88 éves
publicista, író lapunknak,
hogy miért is övezi
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ideiglenes vészhelyzeti
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hatalmas érdeklődés most
megjelent kötetét.

Elhunyt Gergely András

A London School of

Több mint 40 milliárd forintért adja el
dalait a Red Hot Chili Peppers

Economics – mint utóbb
kiderült: az érdeklődéshez
erősen alulméretezett –

Aláírta a választási törvény
módosítását a cseh államfő, Andrej
Babis kezdhet aggódni

előadótermében mutatták
be ugyanis Lendvai, Orbán:
Europe’s New Strongman
(Orbán: Európa új erős
embere – a szerk.) című, új
könyvét a napokban, a
szerző ez alkalomból tartott
ott előadást. Ezután
fogadta londoni szállodai
szobájában a Népszava
tudósítóját, hogy a jelenlegi
magyar miniszterelnökről írt
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elmondta, az Orbánönéletrajz, ahogy a magyar
kötet címe, Új honfoglalás
is jelzi, nemcsak azt tárja
fel, hogyan emelkedett ki a
kormányfő a
mélyszegénységből, hanem
azt a rendkívüli jelenséget
is, amint 15-20 fiatalkori
barátjával – Áder Jánossal,
Kövér Lászlóval, Szájer
Józseffel, Handó Tündével
– kezdettől fogva szorosan
összetart, akikhez néhány
új oligarcha, Garancsi
István, Andy Vajna is
csatlakozott, átrendezve az
ország képét.
Kérdésünkre, vajon NagyBritanniában miért
mutatkozik látható
érdeklődés a könyv iránt,
Lendvai válasza az volt,
hogy egy rendkívüli
személyiség szerepe az
https://nepszava.hu/1144273_stresszes-palyakezdes-pekbol-is-lehet-webfejleszto

16/31

05/05/2021

SZFE

Népszava | Stresszes pályakezdés - Pékből is lehet webfejlesztő

európai politikában

lebilincselő.
KORONAVÍRUS

ELŐFIZETÉS

(Mellesleg az

vonzerejét az is jelzi,
DIGITÁLIS ország
OKTATÁS
Belföld
Gazdaság
Külföld
hogy Lendvai A magyarok

Reflektor

Vélemény

Fotógaléria

14°

című kötete tíz nyelvre
történt fordítás után
rövidesen Kínában is
megjelenik, Romániában
pedig már a harmadik
kiadás készül.) Lendvai
korábban többször is
találkozott személyesen
Orbánnal, de 2010 óta nem
kapott alkalmat arra, hogy
interjút készítsen vele, vagy
meghívja osztrák tévés
vitaműsorába. A könyv így a
médiában megjelent vagy
elhangzott nyilatkozatok,
beszédek és felvételek
alapján készült.
A Bécsben élő szerző
részletesen foglalkozik
Orbán gyermekkorával,
azzal a gyakorta emlegetett
ténnyel, hogy 15 éves
korában látott először
fürdőszobát. Kitér a fiatal
Orbán gyorsan
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barátja és párttársa, köztük
Szájer József, vagy az
angolul kiválóan beszélő
Kovács Zoltán
kormányszóvivő Soros
Györgytől kapott. Lendvai
szerint ugyanis a magyar
kormányfő – nyilván
meghatározó – személye
nem önmagában, hanem
pályatársaival együtt
vizsgálandó, hiszen
„elképesztő emberi- és
csoporttörténet” tanúi
lehetünk. Eközben
Orbánnak, főként 2010 óta
minden egyéb adottsága
mellett „hallatlan
szerencséje” is van. A
Brexit, a németországi
fejlemények, az amerikai
elnökválasztás kimenetele
mind-mind neki segített, őt
igazolta – állítja könyvében
Lendvai. Ugyanakkor
tehetségét jelezheti: Orbán
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kiábrándult belőle, mert
barátságosabb gesztusokat
várt tőle. Lényeg, hogy az
érvényesüléshez szerencse
is kell és ez Orbán esetében
megvalósult.
Orbán régióra kifejtett
hatásával kapcsolatban
Lendvai minden fenntartása
ellenére elismerte az „erős
egyéniség” kisugárzását. A
Fidesz-vezető volt az első,
aki a menekültek ügyében
kezdettől fogva
könyörtelenül lépett fel, és
ezzel a magyar választók
között csak további
népszerűséget szerzett.
Lendvai végeredményben
„nagyon ügyes, eszes,
cinikus, a pillanatnyi
érdekekre játszó”
politikusnak rajzolta le a
magyar kormányfőt, aki
Harold Wilson nagy
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emlékeznek, hogy egymást
követően két választást
nyert és hamarosan jön a
harmadik győzelme is.
Lendvai szerint ugyanis
Orbánnak kedvez a „csak
dekorációs célokat
szolgáló, a diktatúra
hiányát bizonyító ellenzék
gyengesége” is. Ez utóbbi
magyar politikai közegnek
„egyik része tehetségtelen
és nulla, a másik a kormány
és az apparátus zsebében
van, a harmadik pedig túl
tapasztalatlan és
gyerekes”. Az egyetlen
veszélyt a civil szervezetek
jelentik Orbán számára, de
azok ereje eltörpül lengyel
civilekéhez képest.
Lendvait felkavarták a
magyar kormány Soros
György elleni támadásai az
elmúlt hónapokban,
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monográfiában. A szerző
szerint a világ egyik
legnagyobb paradoxona,
hogy ezt az embert
Magyarország első számú
ellenségének tekintik. A
történetet „tragikusnak”
nevezi. Ahogy lapunknak
fogalmazott: ő is
Budapesten született, ha
egy évvel korábban is, mint
a filantróp, ő is átélte a
holokausztot, nagy
különbség ugyanakkor
köztük, hogy ő vagy 25
milliárd dollárral
„könnyebb”.

Már ismert, de bemutatják

NÉGY NÉMET NYELVŰ EREDETI KIADÁS UTÁN AZ ELMÚLT ÉVEKBEN
MEGJELENT MAGYARUL, ANGOLUL, CSEHÜL, ROMÁNUL, FRANCIÁUL,
JAPÁNUL ÉS NEMRÉGIBEN SZLOVÁKUL IS PAUL LENDVAI MAGYAROK: A
KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG CÍMŰ KÖTETE. E KÖNYVE ÖTÖDIK, BŐVÍTETT
KIADÁSÁNAK
BEMUTATÓJÁT
MA
TARTJÁK
AZ
ÖRKÉNY
ISTVÁN
KÖNYVESBOLTBAN A FŐVÁROSBAN, AHOL LENGYEL LÁSZLÓ POLITOLÓGUS
BEZSÉLGET MAJD A SZERZŐVEL.
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emlékeznek, hogy egymást
követően két választást
nyert és hamarosan jön a
harmadik győzelme is.
Lendvai szerint ugyanis
Orbánnak kedvez a „csak
dekorációs célokat
szolgáló, a diktatúra
hiányát bizonyító ellenzék
gyengesége” is. Ez utóbbi
magyar politikai közegnek
„egyik része tehetségtelen
és nulla, a másik a kormány
és az apparátus zsebében
van, a harmadik pedig túl
tapasztalatlan és
gyerekes”. Az egyetlen
veszélyt a civil szervezetek
jelentik Orbán számára, de
azok ereje eltörpül lengyel
civilekéhez képest.
Lendvait felkavarták a
magyar kormány Soros
György elleni támadásai az
elmúlt hónapokban,
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monográfiában. A szerző
szerint a világ egyik
legnagyobb paradoxona,
hogy ezt az embert
Magyarország első számú
ellenségének tekintik. A
történetet „tragikusnak”
nevezi. Ahogy lapunknak
fogalmazott: ő is
Budapesten született, ha
egy évvel korábban is, mint
a filantróp, ő is átélte a
holokausztot, nagy
különbség ugyanakkor
köztük, hogy ő vagy 25
milliárd dollárral
„könnyebb”.

Már ismert, de bemutatják

NÉGY NÉMET NYELVŰ EREDETI KIADÁS UTÁN AZ ELMÚLT ÉVEKBEN
MEGJELENT MAGYARUL, ANGOLUL, CSEHÜL, ROMÁNUL, FRANCIÁUL,
JAPÁNUL ÉS NEMRÉGIBEN SZLOVÁKUL IS PAUL LENDVAI MAGYAROK: A
KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG CÍMŰ KÖTETE. E KÖNYVE ÖTÖDIK, BŐVÍTETT
KIADÁSÁNAK
BEMUTATÓJÁT
MA
TARTJÁK
AZ
ÖRKÉNY
ISTVÁN
KÖNYVESBOLTBAN A FŐVÁROSBAN, AHOL LENGYEL LÁSZLÓ POLITOLÓGUS
BEZSÉLGET MAJD A SZERZŐVEL.

https://nepszava.hu/1144273_stresszes-palyakezdes-pekbol-is-lehet-webfejleszto

30/31

05/05/2021

Népszava | Stresszes pályakezdés - Pékből is lehet webfejlesztő

ELŐFIZETÉS

SZFE
KORONAVÍRUS
DIGITÁLIS OKTATÁS

Belföld

ÁSZF

Gazdaság

Médiaajánlat

Külföld

Reflektor

Adatkezelésről

Vélemény

Impresszum

Fotógaléria

Ügyeletes újságíró

14°

Előfizetés

Játékszabályzat

https://nepszava.hu/1144273_stresszes-palyakezdes-pekbol-is-lehet-webfejleszto

31/31

