Legyél Te is agrárgépész! Országos Bajnokság
Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr, Tisztelt Szaktanárok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a MEGFOSZ szervezésében az immár hét éve zajló nagy sikerű
játékunk idén is megrendezésre kerül, vagyis ismét indul a Legyél Te is agrárgépész! Országos
Bajnokság! amely egy többfordulós vetélkedő a mezőgazdasági gépésztechnikus, gépész és gépjavító
szakos középiskolások részére. A játékban 4 – 5 fős csapatok vehetnek részt. A játék során nagyban
számítunk a fiatalok kreativitására, szakmai elhivatottságára és felkészültségükre.
A Legyél Te is agrárgépész! Országos Bajnokság a 2. 3. 4. és 5. évfolyamos diákok részére kerül
megrendezésre!
A 10. (2.) évfolyamos technikumban tanuló diákokat kérjük, hogy a JUNIOR Bajnokságra
jelentkezzenek!
Előzmények:
Az elmúlt években sajnálatos módon a pandémia és a járványügyi szabályozások miatt a játék menete
és lezárása is elég rendhagyó módon zajlott, azonban mindezek ellenére a játék sikere töretlennek
mondható a diákok körében. Összesen 15 csapat nevezet az Országos Bajnokságra, akik először az
online fordulókban mutatták meg tudásukat. Az online fordulók lezárása után hat csapat küzdhetett az
elődöntőben, és a hozott pontjaik, valamint az elődöntőben szerzett pontjaik alapján végül három csapat
mérhette össze tudását az online formában megrendezett döntőben A döntő elképesztően szoros
eredménnyel zárult, a csapatok közötti különbség minimális volt. A döntős csapatok valamennyien
fantasztikus nyereményekben részesültek: egy – egy MEGFOSZ tag által felajánlott céglátogatással
egybekötött szakmai napon vehettek részt, valamint az MKB Pénzügyi Csoport, illetve szintén a
MEGFOSZ tagok által felajánlott értékes ajándékokat nyertek.
Az idei játékban az első helyezett egy rendkívüli lehetőségben is részesült:
a nyertes csapat összes tagjának az Axiál Kft. az iskola elvégzéséig havi nettó 60.000 Ft-os
ösztöndíjat ajánlott fel, valamint az iskola elvégzése és a sikeres szakvizsga letétele után az Axiál
Kft. minden csapattagnak egy álláslehetőséget ajánlott fel, melyet a diákok az Axiál Kft. -nél - a
diák által kiválasztott telephelyen - tölthetnek majd be határozatlan idejű munkaszerződés
mellett!
Nem csak a játék színvonalát és szakmaiságát sikerül évről évre jobbá tennünk, de a felajánlott
nyereményekkel is igyekszünk minél jobban ösztönözni a diákokat a játékban való részvételre.
Reményeink szerint idén is élményekben és tapasztalatokban gazdag utazások és értékes nyeremények
várnak majd a legjobbakra.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül – párhuzamosan az Országos Bajnoksággal –a
Legyél Te is agrárgépész! Junior Bajnokság, melyet a 9. évfolyamos középiskolai, és 10.
évfolyamos technikumban tanuló diákok részére hirdetünk meg!
A játék célja, hogy a jelenleg első évfolyamos – alapképzésben részt vevő – diákokkal is
megismertessük, megszerettessük az agrárgépész hivatást.
A játék menetét, részletes leírását a Junior bajnoksághoz tartozó játékfelhívás tartalmazza.
Ezúton kérjük Önöket, hogy a felhívásokat legyenek kedvesek továbbítani minden érintett
osztályfőnöknek és szakmai tanár kollégának, hogy a diákokat a legszélesebb körben el tudjuk érni.
A csapatok jelentkezését 2022. szeptember 16 – ig várjuk a MEGFOSZ www.agrargepesz.hu
honlapján megtalálható online jelentkezési lapon.
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Az online jelentkezési lap az alábbi linken érhető el:
https://forms.gle/AVeNBjUY98NAE9KB9
A játékra való jelentkezés határideje:
A játék kezdete:
Az online fordulók eredményhirdetése:
Döntő időpontja és helyszíne:

2022. szeptember 16.
2022. szeptember 19.
2023. január 13.
2023. január 25 – 28., HUNGEXPO, AgrárgépShow

A játék menete és információi az alábbi Facebook csoporton keresztül érhetőek majd el:
Legyél Te is agrárgépész! Országos Bajnokság
(https://www.facebook.com/groups/616423028710785/)
Az alap kérdőívek, felhívás, játékszabályzat a www.agrargepesz.hu a Legyél Te is agrárgépész!
Országos Bajnokság menüponton belül találhatóak meg.

Nagyon fontos, hogy minden játék a Facebook csoporton keresztül történik, ahova kérjük minden
csoporttag és felkészítő tanár csatlakozását!
Emellett nagyon szívesen vesszük a csapat szurkolóinak is belépését a csoportba, hogy nyomon
tudják követni kedvenceiket és értékelni tudják azokat.
Fontos célunk, hogy a csoportunkban a mezőgazdaság és az agrárgépészet iránt érdeklődő
csoporttagok képviseljék magukat, hiszen amikor a játékunk véget ér, akkor is itt meg tudják
osztani tapasztalataikat, kérdéseiket és valóban a szakmát érintő segítséget tudják, tudjuk
egymásnak nyújtani. Ezért kérnénk, hogy akiket érdekel ez a szakterület és nem a vetélkedőben
részvevő diákok, hogy azoknak is jelezzék, hogy van egy ilyen csoport, mely valóban a
szakmaiságat szeretné előtérbe helyezni és nem feltétlenül a csoport tagjainak számát növelni!

A játék menete:
A feladatok részletes leírását, pontos formai követelményeit mindig az adott forduló előtt tesszük
közzé a Facebook csoportunkban, illetve elküldjük a csapatok részére is!
NAGYON FONTOS! A játék során minden feladatot a letiaob@gmail.com email címre kérünk
küldeni, és minden a játékkal kapcsolatos kérdést erre a címre várunk!!!
A játékra való jelentkezési határidő 2022. szeptember 16!! A jelentkezéskor a csapatoknak egy
bemutatkozó csapatfotót is el kell küldeniük a jelentkezési lappal együtt. A jelentkezési laphoz
mellékletként csatolva, vagy a letiaob@gmail.com email címre kell a fotót elküldeni. Email küldés
esetén a tárgyban mindenképp jelöljék meg a csapat nevét!!!
Folyamatos teljesítésű feladat:
Egy alkotás készítése, melynek részleteit az első feladattal küldjük ki a csapatoknak, és melynek
beküldési határideje legkésőbb: 2023. január 6.!
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1. feladat: szeptember 19 – szeptember 30.
-

Csapatbemutató videó készítése (max. 1 perc)

-

Alternatív tápanyag utánpótlással kapcsolatos feladat (videóban rögzítve, max 3. perc)

2. feladat: október 3 – október 14.
-

Csapatfotó készítése a megadott téma alapján

-

Kombájn beállítási feladat

3. feladat: október 17 – október 28.

-

Talajtannal kapcsolatos feladat

-

Euroleasing tesztfeladat

4. feladat: november 7 – november 18.
-

Szálastakarmány gépbeállítási feladat (videóban rögzítve, max. 3 perc)

-

MEGFOSZ tesztfeladat

5. feladat: november 21 – december 2.
-

Interjú készítése (videóban rögzítve, max 2 perc)

6. feladat: december 5 – december 16.
-

Precíziós gazdálkodással kapcsolatos feladat (videóban rögzítve max. 3 perc)

7. feladat: december 19 – 2023. január 6.
-

Videós felhívás készítése (Tiktok videó, max 1 perc)

Eredményhirdetés: 2023. január 13.
A végleges sorrendet és eredményeket várhatóan 2023. január 13 – án fogjuk közzétenni a Facebook
csoportban.
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Országos Döntő (2023. január 25 – 28. között az AgrárgépShow – n)
•

•
•

Az online fordulók során a legjobban teljesítő csapatok élőben csapnak majd össze a 2023 – as
AgrárgépShow – n megrendezésre kerülő döntőben. A döntő pontozását a zsűri a későbbiekben
határozza majd meg.
Az élő versenyen elméleti feladatok, valamint gyakorlati feladatok is szerepelnek majd. A
feladatokról a helyszínen pontos tájékoztatást kapnak a csapatok.
A versenyen a döntőbe jutott csapatok szurkolóinak eljutását ismét támogatjuk, így a kiállítás
megtekintésére is van lehetőség a döntő előtt és után.

•

Nagyon fontos kiemelni, hogy néhány év kihagyás után reményeink szerint idén végre
ismét bevonhatjuk a szurkolókat is a játék menetébe! A bejutott csapatokkal előre
egyeztetve fogunk kérni pár szurkolót, akik a döntő alatt kell, hogy megoldjanak egy feladatot,
mellyel növelhetik a csapataik pontszámát!

•

A dobogósok az idei évben is nagyon értékes utazásokat és ajándékcsomagokat kaphatnak,
ahogy a döntőbe jutott összes csapat tagjai is. A nyeremények még egyeztetés alatt vannak,
amint a tárgyalások eredményei meglesznek, ezt is közzétesszük.

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, kérjük, jelezzék a letiaob@gmail.com e-mail címen (kérjük
figyeljenek az email címre, mert a korábbi évekhez képest változott!!) Kiss-Wágner Orsolyának, vagy
keressék közvetlenül a projektfelelős Viczián Ágnest a viczian.agnes@megfosz.com email címen, vagy
a +36-30/653-7195-ös telefonszámon.
Gödöllő, 2022. szeptember 5.

Tisztelettel:
Viczián Ágnes
marketing és PR

Medina Viktor
igazgató

Mezőgazdasági Eszköz – és Gépforgalmazók Országos Szövetsége
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