Izgalmas programok délelőtt, izzasztó döntő délután
Sajtóközlemény – 2016. november 18.

November 18-án, pénteken ötödik alkalommal rendezték Sopronban az Infósok Viadala
országos verseny döntőjét, mely hagyományosan az Informatikus Nyílt Nap kiemelt
eseménye. Az NymE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar
Informatikai és Gazdasági intézete által szervezett verseny döntőjén idén is sok izgalmas
feladattal és több mint egymillió forint összértékű nyereménnyel várták a szervezők az
eddig legjobbnak bizonyult 13 csapatot.
A szeptember eleje óta tartó versenyen, melyet idén egy országos Roadshow-val is népszerűsítettek a
szervezők, részt vehetett bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló diák, aki
csapatával együtt regisztrált a két kategória – 10. évfolyam és alatti, illetve 11. évfolyam és feletti
korosztály – valamelyikében.
„Idén ötödik alkalommal szerveztük meg a minden évben nagy népszerűségnek örvendő Infósok
Viadalát. Az eredetileg a gazdaságinformatikus képzés 10 éves jubileum alkalmából (2012-ben) első
alkalommal megrendezésre kerülő versenyre idén is több mint 130 csapat regisztrált, melyek közül a
döntőben a legjobb 7, illetve 6 csapattal találkozhattak az érdeklődők” – nyilatkozta Dávid Viktória, a
verseny főszervezője.
Dr. Bacsárdi László, az Informatikai és Gazdasági Intézet igazgatója, azt is elmondta, hogy „Az idei
verseny érdekessége, hogy még az első forduló során egy felkészítő Roadshow-t is szerveztünk a
diákok számára. Az ország hat helyszínén (Budapest, Győr, Pápa, Sopron, Szombathely és
Zalaegerszeg) vártuk az érdeklődőket, ahol a versennyel kapcsolatos információk mellett egy-egy
aktuális szakmai előadással is készültünk. Így aki a Roadshow alkalmával kedvet kapott a versenyhez,
még tudott regisztrálni a honlapon. A legjobb csapatok aztán két internetes forduló és számos
összetett feladat sikeres megoldása után jutottak a soproni döntőbe, ahol „tiszta lappal” indulva
mérhették össze informatikai tudásukat és találékonyságukat a délután folyamán.”
A döntő minden évben az Informatikus Nyílt Nap részeként, délután kerül megrendezésre, melyet
immáron tizedik alkalommal szervezett meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly
Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Informatikai és Gazdasági Intézete, a kari nyílt nap
részeként. A nyílt napra résztvevő érdeklődők kipróbálhatták, milyen 3D-ben rajzolni, a merészebbek
leleményüket is próbára tehették egy szabaduló szobából való kijutás során. Érdekes előadásosokon
és bemutatókon keresztül betekintést nyerhettek az informatika világába, és beleláthattak abba is,
hogyan telik egy informatikus munkanapja a különböző cégeknél. Akik pedig elfáradtak a nap
programjában, a játékbarlangban kapcsolódhattak ki.
Dávid Viktóriától, a verseny főszervezőjétől megtudtuk, hogy „Az idei döntő során is számos izgalmas
feladat várt a versengő csapatokra. Volt például tippelős feladat és képfelismerés informatikai
témában, reklámkészítés rejtelmei egyes történelmi korokban, természetesen IT témakörben,
különböző nyelven íródott kódrészletek megfejtése, valamint összekeveredett betűkből álló fogalmak
kitalálása. Előfeladatként pedig minden döntősnek egy rövid kisfilmben kellett bemutatnia csapatát
és felkészülésüket a végső megmérettetésre.”

Az Infósok Viadalán másodszor résztvevő Stemmer Odettet, pápai „Báj(t)os Csajok” csapatkapitányát
kérdeztük a versenyről és az évek során szerzett tapasztalatairól, még a döntő előtt: „Én úgy éreztem,
hogy az idei verseny könnyebb volt a tavalyinál és tetszett, hogy nem ismétlődő feladatokkal találtuk
szembe magunkat. Tavaly sajnos nem úgy sikerült a verseny, ahogy szerettük volt, de idén nyerni
jöttünk.”
„A versenyen végeztével összességében több mint 1 millió forint összértékű nyeremény várt a
legjobbakra. Így kaptak a dobogós csapatok tagjai egy-egy táblagépet, illetve a tavalyi nagy siker
okán egy-egy bérletet városunk népszerű nyári fesztiváljára, továbbá különböző szakmai
könyvcsomagokat is kiosztottunk a legjobbak között. A számos értékes nyereményért ezúton is
szeretnék – a szervezők nevében is – köszönetet mondani a nagylelkű támogatóinknak: a Digikönyv
Kft.-nek, a FekiWebstúdiónak az i-New Unified Mobile Solutions-nak, a Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.-nek, a Smart Info Kft.-nek és a Typotex Kiadónak.” – fűzte hozzá az eddigiekhez Dávid
Viktória.
Aki esetleg lemaradt ezen programokról, annak sem kell búsulnia, hiszen néhány nap múlva,
november 22-én egy újabb izgalmas rendezvényre kerül sor Sopronban. A Nyugat-magyarországi
Egyetem Simonyi Károly Kar Richter Réz Géza Szakkollégiuma és a gazdaságinformatikus képzésért
felelős NymE SKK Informatikai és Gazdasági Intézet októberben szakmai meetup sorozatot indított el,
amelyen egyetemi hallgatók mellett számítanak érdeklődő középiskolás diákokra, valamint
informatikával foglalkozó cégek képviselőire is. A november 22-én 18.00-kor a Búgócsiga Akusztik
Gardenben kezdődő rendezvénysorozat a big data (nagy mennyiségű adat) világát járja. A két órás
alkalmakon 3 vitaindító előadás hangzik el különböző szakemberek részvételével, amelyeket egy
rövid kerekasztal-beszélgetés után kötetlen beszélgetés követ. A vitaindító előadások: BigData és
analitika a Telekom világában ma és holnap; Big Data – In-memory adatbázis; Nagy adatok, nagy
feladatok – gazdaságinformatikus hallgatók és a big data világa. A részvétel ingyenes, de előzetes
regisztrációhoz kötött, amelyet az inf.nyme.hu/gainup oldalon lehet megtenni.
A csapatok, akik a döntőn legjobbnak bizonyultak:
A, kategória (10. évfolyam és alatti)

1. PROgrammers (Budapesti Műszaki SZC Neumann János Számítástechnikai
Szakközépiskolája, Budapest)
Hertendi Áron, Nagy Ákos, Nahimi Selim
Felkészítő tanár: Pintér Zsuzsa

2. Pozitív Kiflik (Széchenyi István Gimnázium, Sopron)
Horváth Roland, Vass Bence, Weninger Ádám
Felkészítő tanár: Lang Agóta

3. hexadecimálisanticipáció (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest)
Csordás Márton, Török Álmos, Virág Simon István
Felkészítő tanár: Bíborka Gyöngyvér

Különdíjas:
Báj(t)os Csajok (Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa)
Paraicz Petra, Sass Dóra, Stemmer Odett
felkészítő tanár: Rosta Attila

B, kategória (11. évfolyam és feletti)
1. 120%ű (Budapesti Műszaki SZC Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolája,
Budapest)
Drobina Márton, Soós Barna, Sós Márton
Felkészítő tanár: Répásné Babucs Hajnalka
2. Word betyárok (Bajai III. Béla Gimnázium, Baja)
Polyák Imre, Simonyi Patrik, Varga Dorina
Felkészítő tanár: Sziegl Hajnalka
3. go fast men )) (Budapest XIII. Kerületi Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest)
Haász Menno, Sólyom Bonifác, Umann Péter Andor
Felkészítő tanár: Erben Péter

Különdíjas:
Natus Vincere (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg)
Pintér Kristóf, Veres Károly, Veres Kristóf
Felkészítő tanár: Juhász Tibor
A döntőn részt vett továbbá:
A, kategória (10. évfolyam és alatti)

Anonymus (Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont, Magyarkanizsa)
Antóci Bence, Báló Patrik, Bozsonyi Gábor
Felkészítő tanár: Tóth Béla

INTELingensek (Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa)
Bakk Dániel, Endrész Balázs, Présing Zsófia
Felkészítő tanár: Rosta Attila

WinCompetition(„Bolyai”); (NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
Szombathely)
Dobos Dominik, Poór Máté, Schütz Brúnó
Felkészítő tanár: Dobre Norbert

B, kategória (11. évfolyam és feletti)

A kopasz és a többiek (NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium,
Szombathely)
Izer Balázs, Reczetár Donát, Schmall Róbert
Felkészítő tanár: Dobre Norbert

Galambászok 2.0 (Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa)
Kőhalmi Márton, Molnár Martin, Steiner Csaba
Felkészítő tanár: Rosta Attila

Képek és további érdekességek a verseny Facebook-oldalán: facebook.com/InfosokViadala

További sajtóinformáció kérhető:
Dávid Viktória, a szervezőbizottság vezetője, (20) 330-7330, viki.david@inf.nyme.hu

