Informatikus Nyílt Nap és Infósok Viadala verseny a „Finishben”
Sajtóközlemény – 2014. november 28.

Idén immáron harmadik alkalommal került megrendezésre az „Infósok Viadala” verseny, a soproni
gazdaságinformatikus képzést gondozó Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki,
Faanyagtudományi és Művészeti Kar Informatikai és Gazdasági Intézete jóvoltából. A verseny
döntője – a hagyományoknak megfelelően – idén is az Informatikus Nyílt Nap kiemelt eseményét
képezte.
"Sopron városában indult el az országban először gazdaságinformatikus képzés. A 2002-es kezdet óta
sok minden változott, de célkitűzéseink továbbra is ugyanazok: a modern kihívásokra folyamatosan
reagálva Sopron és a nyugat-magyarországi régió számára értékteremtő tevékenységet végezve
folytassunk hallgatóközpontú oktatást, amelybe beépítjük a szerteágazó ipari projektjeinkben
szerzett tapasztalatinkat is" - mondta a nyílt nap megnyitóján Dr. Bacsárdi László intézetigazgató.
Dr. Fodor Tamás polgármester úr köszöntését Sass László, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kulturális és Oktatási Bizottságának elnöke tolmácsolta a megnyitón. „Az informatika rettentő nagy
sebességgel fejlődik. Örömmel látom, hogy az egyetem egyre nagyobb szerepet vállal abban, hogy
vonzóvá tegye az informatikát városunkban és az országban.” – emelte ki Sass László a megnyitón.
Az immáron nyolcadik alkalommal megrendezett Informatikus Nyílt Napon olyan különleges
informatikai eszközökkel és fejlesztésekkel találkozhattak az érdeklődők, mint például távvezérelt
robotok, drónok, speciális alkalmazások okostelefonokra. Kipróbálhatták, milyen 3D-ben rajzolni, és
egy 3D-s nyomtatót is testközelből vehettek szemügyre. Az eszközök mellett a látogatók betekintést
nyerhettek a gazdaságinformatikus hallgatók által készített munkákba, különböző érdekességeket
láthattak az informatika világából, továbbá megismerkedhettek a felvételi elvekkel és az egyetemi
hallgatói élettel. Mindezek mellett szó volt arról, hogyan lehet gazdaságinformatikusként
elhelyezkedni a régióban, a felvételi előtt álló diákok pedig feltehették kérdéseiket a rendezvény
titokszobájában. Akik pedig elfáradtak a nap programjában, a játékbarlangban pihenhették ki
magukat.
A nyílt nap egyik fő eseménye az Infósok Viadala országos vetélkedő délutáni döntője volt. A
gazdaságinformatikai verseny a 2012-es „debütálása” óta évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek
örvend. Olyannyira, hogy idén a szervezők minden előzetes várakozását felülmúlva, közel 200 csapat
regisztrált a verseny hivatalos honlapján.
Dávid Viktóriától, a verseny főszervezőjétől megtudtuk, hogy „A szeptember eleje óta tartó versenyen
részt vehetett bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló diák, aki érdeklődik
az informatika világa iránt. A versenyt két kategóriában hirdettük meg: 10. évfolyam és alatti, illetve
11. évfolyam és feletti diákok részére.”
Idén is két internetes forduló során mérték össze a tudásukat a csapatok, mielőtt a döntőbe jutottak
volna. Az eredeti versenykiírás szerint kategóriánként 6-6 csapat versengett volna a döntőben,
azonban egy holtversenynek köszönhetően 6 illetve 7 csapat került a fináléba. További érdekesség,

hogy a 13 finalista csapat közül 2 Magyarkanizsáról (Újvidék) kvalifikálta magát, ezzel nemzetközivé
téve a versenyt.
„A 2014. november 28-án 14.00-kor kezdődő döntőben 7 izgalmas feladattal készültünk a versenyzők
számára. Volt például „Maradj talpon” kvíz, reklámkészítés különböző okoseszközökhöz, egy logikai
feladat és igaz-hamis teszt a kvantuminformatika világával kapcsolatosan” – tudtuk meg Dávid
Viktóriától. Aki hozzátette „A versenyen végeztével számos izgalmas, összességében több mint 1
millió forint összértékű nyeremény várt a legjobbakra. Így kaptak a dobogós csapatok tagjai egy-egy
asztali számítógépet, egy-egy táblagépet, illetve még több táblagépet és ajándékcsomagokat,
valamint különböző szakmai könyveket. A további helyezettek sem maradtak díjak nélkül, hiszen ők is
érdekes könyveken osztozhattak, amelyekért ezúton is szeretnék – a szervezők nevében is –
köszönetet mondani a nagylelkű támogatóinknak. Aranyfokozatú támogatóként a Flextronics
International Kft.-nek és a Smart Info Kft.-nek, ezüst fokozatú támogatóként a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nek, az Opel Szentgotthárd Kft.-nek és a Typotex Kiadónak.”
"A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő versenyt az idei évben is a munkahelyi
elfoglaltságaikon felül, a szabadidejükben szervezték intézetünk oktatói." – egészítette ki az eddig
elmondottakat Dr. Bacsárdi László a verseny délutáni eredményhirdetésén, melyen természetesen
arra is fény derült, hogy kik örülhettek a legjobban az egész délutáni versengés után.
A verseny helyezettei:
A, kategória (10. évfolyam és alatti)
1. TOGAKOckák csapat (Széchenyi István Gimnázium – Sopron)
Gats János István, Tóth Márton, Kocsis Ábel
felkészítő tanár: Lang Ágota
2. 1byte8bit csapat (Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola – Budapest)
Kun Szabolcs István, Payne James Csaba, Petróczi Zoltán Gergő
felkészítő tanár: Répásné Babucs Hajnalka
3. Word betyárok csapat (Bajai III. Béla Gimnázium – Baja)
Polyák Imre, Simonyi Patrik, Varga Dorina
felkészítő tanár: Sziegl Hajnalka
Különdíjas:
Kockák 2.0 csapat (II. Rákóczi Ferenc Gimnázium – Budapest)
Sári Karolina Laura, Jinda Borbála, Lukács Zsuzsanna
felkészítő tanár: Biborka Gyöngyvér
B, kategória (11. évfolyam és feletti)
1. D# csapat (Jurisich Miklós Gimnázium – Kőszeg)
Vadász Péter, Biegner Dániel, Fehér Áron
felkészítő tanár: Pató Attila, Bancsó Sándor

2. Jedlik Team csapat (Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola – Győr)
Mészáros Áron Attila, Juhász Márton, Skutovics Ákos
felkészítő tanár: Kottra Richárd
3. Mátrix-Forradalmak csapat (Türr István Gimnázium és Kollégium – Pápa)
Szalóky Ádám, Iványi Dávid, Ruzsás Dóra
felkészítő tanár: Szakács Attila
Különdíjas:
22-es cella rabjai csapat (Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola – Győr)
Németh Alexandra, Miklós Alexandra, Tirner Dorina
felkészítő tanár: Szén Veronika
A döntőn részt vett továbbá:
A, kategória (10. évfolyam és alatti)
Informókusok csapat (Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola – Budapest)
Szágos Dávid, Sári István Benedek, Tóth László
felkészítő tanár: Besenyei Magdolna
Rebossberger csapat (Beszédes József MMIK – Magyarkanizsa)
Hejberger Konrád, Bosznai Tamás, Remete Bence
felkészítő tanár: Tóth Béla
Warty Warthog csapat (Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium – Sopron)
Kubicsek Ferenc, Olasz Zsolt, Németh Lőrinc
felkészítő tanár: Rács Ágnes

B, kategória (11. évfolyam és feletti)
Inverz csapat (Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola – Celldömölk)
Kőrösi Edward, Dala Anett, Dummel Damján
felkészítő tanár: Kunyikné Járó Marianna
Smart Team csapat (Beszédes József MMIK – Magyarkanizsa)
Zsámboki Ákos, Molnár Ákos, Magyari Lóránd
felkészítő tanár: Tóth Béla

A versenyt jövőre is megszervezik, a felhívás megjelenése tavasz végén várható.
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

