
Két napig összezárva: tavaly még így 
zajlott a székelyudvarhelyi hackathon
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Ha a járvány nem szól közbe
Hackathon harmadszorra: új szabályok szerint tervezik a digitális kalákát

K O V Á C S  E S Z T E R

Négyfős IT-s fejlesztőcsapa-
tok költöztek be a Digitális 
Kaláka helyszínéül szolgáló 

terembe, ahol negyvennyolc órán 
át megállás nélkül folyt a munka: 

a Székelyföldön rendhagyó 
rendezvény lényege, hogy 
a csapatoknak két nap áll 
rendelkezésükre, hogy el-
készítsék egy olyan szoft ver 
prototípusát, amely a közös-
ség számára is hasznos és 

értékes lehet, és helyi szinten 
is alkalmazható. A harmadik alka-
lommal megrendezett Digitális Ka-

lákát azonban a világjárvány újfent 
rendhagyóbbá teszi. A november 
27. és 30. között tartandó számítás-
technikai vetélkedőt a szervezők 
– a U-Hub Udvarhelyszéki IT&C 
Közösség, Székely udvarhely Pol-
gármesteri Hivatala és a Harghita 
Business Center vállalkozói inku-
bátorház – új, „digitalizált” formá-
tummal tervezik megtartani, amely 
ilyen körülmények között is lehető-
vé teszi az eseményt. Az udvarhe-
lyi hackathonra ezúttal is négyfős 
IT-csapatok jelentkezését várják, el-
lenben a járványügyi helyzet miatt 
sajnos nem megvalósítható, hogy 
a résztvevők a verseny ideje alatt 
egy helyszínen tartózkodjanak, a 
csapatok különböző panziókban, 

szállodákban lesznek elszállásolva, 
a helyszíneken pedig külön munka-
pontot biztosítanak számukra, így 
biztonságos körülmények között 
dolgozhatnak, tudtuk meg a szerve-
zőcsapattól. A verseny során fi lmes 
stábok látogatják meg a csapatokat, 
így az érdeklődők élő bejelentkezé-
sekben követhetik a rendezvényt a 

U-Hub Facebook-oldalán. A közös 
programpontokra – a megnyitó, a 
projektbemutatók, a zsűrizés és a 
zárórendezvény – az online térben 
kerül sor. A csapatok jelentkezése 
november 15-ig zajlik (a U-hub.ro 
oldalon), a szervezők azt javasol-
ják, hogy az érdeklődők mielőbb 
regisztráljanak, hiszen a helyek 

száma korlátozott. Azt azonban fon-
tos kiemelni, hogy a fentebb vázolt 
tervek abban az esetben valósulhat-
nak meg, ha Székelyudvarhelyen 
nem súlyosbodik a járványhelyzet: 
a szervezők tehát felhívják a fi gyel-
met arra is, hogy amennyiben szigo-
rúbbá válnak a járványügyi intézke-
dések, a rendezvényt elhalasztják.

Én a
Székelyhonnal

kávézom!

A garantált ajándékcsomag a Öné, amennyiben előfizet: 
4 hónapra a Székelyhon vagy Krónika napilapokra, vagy 1 évre a 
Nőileg magazinra vagy a Heti Hirdetőre.

Amiért megéri előfizetni a Székelyhonra: 
4 hónapnyi érdekes és naprakész információt kaphat

Ajándékcsomagban részesül, amelynek tartalma:
1 darab 500 grammos kávé 
2 darab Székelyhonos kávésbögre
1 darab továbbadható ajándékutalvány, amely 2 hónapos ingyenes 
előfizetésre jogosít fel

A kampány időtartama:
2020.10.09.‒2020.12.14.

Tudta, hogy az olvasás men-
tálisan stimulálja az agyat, 
csökkenti a stresszt, vala-

mint fejleszti a memóriát és a kon-
centrációs készséget? Ugyanakkor 
azt, hogy az olvasás az egyik leg-
költséghatékonyabb és legmeg-
nyugtatóbb kikapcsolódási eszkö-
zök egyike?

Agyunk ugyanúgy működik, mint 
bármelyik izom a testben, megfelelő 
karbantartásával segíthetünk fi zikai 
és szellemi egészségünk megőrzésé-
ben (amire valljuk be, most még na-
gyobb szükségünk van, mint valaha). 
Nem elhanyagolható tény az sem, 
hogy amíg olvasunk, feloldódhatunk 
a jelenben, és kis időre félretehetjük 

a problémáinkat. Kapcsolódjon ki 
az Erdélyi Médiatér Egyesület ter-
mékeivel! Válassza a Székelyhon, 
Krónika napilapot, a Nőileg maga-
zint vagy a Heti Hirdető hetilapot, 
és feledkezzen meg a gondokról! 
Tájékozódjon Székelyföld és Erdély 
híreiről, történéseiről! Olvasson szí-
nes, izgalmas tartalmakat! Hisz Ön 
is megérdemli, hogy néha elvonuljon 
a külvilágtól egy bögre gőzölgő kávé-
val és a kedvenc olvasnivalójával.

Mint oly sok ember életében, az 
olvasás elválaszthatatlan a kávézás 
élményétől, éppen emiatt az Olvas-
ni még szabad! kampányunkban 
olyan ajándékcsomaggal szeretnénk 
megfűszerezni a mindennapjait, 
amely összeolvasztja a kávé- és új-
ságfogyasztás eseményét.

Október 9-től december 14-ig ga-
rantált ajándékcsomagban részesít-
jük előfi zetőinket. Az ajándékcsomag 
tartalma egy fél kilogrammos kávé, 
két darab megszemélyesített kávés-
bögre, valamint egy továbbadható 
ajándékutalvány, amely 2 hónapnyi 
előfi zetésre jogosít fel.

Ha szeretné megfűszerezni a min-
dennapjait, és a kávézásnak, olva-
sásnak megadni a módját, nem kell 
mást tennie, mint:

1. Kiválasztani az Önnek legin-
kább tetsző olvasnivalót: Székely-
hon napilap, Krónika napilap, Női-
leg magazin, Heti Hirdető  hetilap.

2. Előfi zetni a kiválasztott újság-
ra: 4 hónapra a Székelyhon vagy 
Krónika, 1 évre a Nőileg vagy Heti 
Hirdető esetében.

Amennyiben megtette ezt a két 
lépést, nincs más dolga, mint hát-
radőlni, hiszen lapkézbesítőink ház-
hoz viszik úgy az olvasnivalót, mint 
az ajándékcsomagot!

Kávézzon a kedvenc olvasni-
valójával! Az ajándékcsomagban 
a frissítő őrölt kávé a lendületet, a 
megszemélyesített kávésbögrék a 
színt adják a reggelhez. A tovább-
adható ajándékutalvánnyal pedig 
meglepheti családtagját vagy vala-
melyik szerettét. 

Részletekért és előfi zetésért 
keresse bizalommal ügyfélszol-
gálatainkat, vagy hívja a 0726–
720517-es telefonszámot! A kam-
pány szabályzata a www.lapok.ro
weboldalon érhető el, ahol az on-
line előfi zetést is megteheti.

Kávézzon a kedvenc olvasnivalójával!
• Újabb ködös, őszi reggel. Csöng az ébresztőóra 
megállíthatatlanul, jelezve, hogy várnak a teendők, 
a mindennapi feladatok. A reggeli rutinunk átlagos 
része, hogy kutyafuttában felhörpintjük a szinte már 
kihűlt feketét, és átszaladunk a legfontosabb híreken. 
De már a munkahelyünkre érve se híre, se hamva az 
üdítő kávé és az érdekes olvasmány frissességének. 
Itt az idő ezen változtatni!

• Rövid idő alatt is születhetnek formabontó megol-
dások, illetve a párhuzamos szakmában dolgozók is 
remekül segíthetik egymást, ha erre van közös fórum 
– lényegében így lehetne megragadni a székelyudvar-
helyi Digitális Kaláka lényegét. A harmadik kiadásához 
érkezett a hackathon, amely – a járványhelyzetre való 
tekintettel – kicsit más lesz, mint a korábbi években.




