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Szárnyalás
A vadászpilóták légiharca a legmoder-

nebb gépeken zajlik a „B” pavilonban.

A kihelyezett Lock On és IL-2

Sturmovik szimulátoros játékok való-

sághû égi környezetet teremtenek.

Az INFOmarket-INFOtrend közönsége

idén elõször kísérheti figyelemmel

a III. Magyar Repülõszimulátor

Bajnokság elõselejtezõit szeptember

17-19. között, illetve a döntõt 23-25.

között. Az érdeklõdõk a játékról

további információkat találhatnak

a �www.jetfly.hu honlapon, a kiállí-

tásra ellátogatók pedig hétfõtõl pénte-

kig ki is próbálhatják magukat vadász-

pilótaként.

World Cyber Games – FIFA 2005Bajnokság
A szeptember 17-i hétvégén min-

denki szurkolhat a World Cyber

Games – Counter-strike offline

selejtezõk versenyzõinek. A játékról

bõvebb tájékoztatást találhatunk

a � http://hu.worldcybergames.com

weboldalon. A 23-i hétvége a focira-

jongóké: cselezhetnek a FIFA 2005

játékban és részesei lehetnek

a FIFA 2005 Bajnokságnak.

Nevezni a �www.fifahungary.com

honlapon lehet.

Gépcsodák a kiállításon
A 4. Magyar Tuning és Modding

Kiállítás és Verseny elõször kerül

megrendezésre az INFOmarket-

INFOtrend-en. A számítógép-

designerek egyedi építésû számító-

gépekkel várják a nagyközönséget.

A különleges gépek mellett

a kiállításra elhozza újdonságait

többek között Magyarország leg-

nagyobb konzolforgalmazója.

A felhasználók megismerhetik

a legmodernebb vírusirtó progra-

mokat, ügyviteli- és nyelvoktató

szoftvereket. A kiállítók irodai

szoftverei közül több linuxos környe-

zetben is mûködik. A kínálatban

szerepelnek továbbá a hagyományos

hardvertermékek, a legújabb MP3

lejátszók, valamint vetítéstechnikai

berendezések. 

8 óra vásár, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás
A szeptember 17-25. között

INFOmarket-INFOtrend napi 8 óra

kikapcsolódást jelent minden korosz-

tálynak, családoknak és fiataloknak

egyaránt reggel 10-tõl, este 6-ig. A lá-

togatókat a játék- és az informatika

világába varázsolja, a párhuzamosan

zajló BNV, pedig még több szórakoz-

tató programot kínál a nagyközönség

számára a HUNGEXPO Budapesti

Vásárközpontban. 

További információ: 

�www.infomarket.hu

INFOmarket-INFOtrend 2005 
8 óra vásár, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás
Minden eddiginél több játék várja kilenc napon át a 4. Információtechnológiai és
Telekommunikációs Vásár látogatóit. Az idei INFOmarket-INFOtrend az informati-
kai újdonságok mellett számítógépes bajnokságok színtere is lesz: a virtuális va-
dászpilóták, digitális focisták, és vérbeli Counter-strike-osok otthon érezhetik ma-
gukat szeptember 17. és 25. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
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