Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság

Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr, Tisztelt Szaktanárok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a MEGFOSZ szervezésében a Legyél Te is mezőgépész! Országos
Bajnokság nagy sikerű játékunk a 2019/2020-as évben is folytatódik. Ahogy az eddigi években is a
LETIMOB egy többfordulós vetélkedő, ami a mezőgazdasági gépésztechnikus, gépész és gépjavító
szakos középiskolások részére kerül kiírásra. A játékban 4-5 fős csapatok vehetnek részt. A játék során
nagyban számítunk a fiatalok kreativitására, szakmai elhivatottságára és felkészültségükre.
Előzmények:
A 2018-2019-es évben összesen 24 csapat nevezett. Az online fordulókat követően a januárban
megrendezett AgrárgépShow keretében egy több száz fős döntőn mérhették össze tudásukat a legjobb
6 csapat versenyzői. A nyertes csapat egy az Agrárminisztérium által támogatott négy napos
lengyelországi gyárlátogatáson és kiállításon vehetett részt (Bednary Agro Show és AGRO-MASZ gyár),
valamint a második és harmadik helyezett a MEGFOSZ tagok által felajánlott céglátogatásokat nyerték.
A döntőbe jutott csapatok értékes tárgynyereményekkel gazdagodhattak. Mindemelett a MEGFOSZ
programját támogató MKB Pénzügyi Csoport nagyon értékes ajándékait is elnyerte az első három
helyezett csapat.
Az idei évben megrendezésre került egy gyakorlati feladatokkal egybekötött forduló a III. NAK
Szántóföldi Napok és AgrárgépShow - Mezőfalva -n. Az idei bajnokságban azok a csapatok, akik részt
vettek a mezőfalvai játékban, az ott megszerzett pontszámaikkal indulnak már a versenyeken.
A most induló bajnokságban szintén élményekben és tapasztalatokban gazdag utazások és értékes
nyeremények várnak a legjobbakra.
Ezúton kérjük Önöket, hogy a felhívást legyenek kedvesek továbbítani minden érintett osztályfőnöknek
és szakmai tanár kollégának, hogy a diákokat a legszélesebb körben el tudjuk érni. A csapatok
jelentkezését 2019. december 10-ig várjuk a MEGFOSZ www.mezogepesz.hu honlapján megtalálható
online jelentkezési lapon.

A játék részletes leírása és az online jelentkezési lap az alábbi linken érhető el:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepbUNCXODKm4jOOZWcs84GPG0Tyd8lTmig7IqS-3Ja5Faiw/viewform
Jelentkezési határidő:
Játék kezdete:
Döntő időpontja és helyszíne:

2019. december 10.
2019. december 12.
2020. május 27-28.
Előre láthatóan
IV. NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépshow
Mezőfalva

Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság

A játék menete és információi az alábbi Facebook csoporton keresztül érhetőek majd el:
Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság
(https://www.facebook.com/groups/616423028710785/)
Az alap kérdőívek, felhívás, játékszabályzat a www.mezogepesz.hu a Legyél Te is mezőgépész!
Országos Bajnokság menüponton belül találhatóak meg.
Nagyon fontos, hogy minden játék a Facebook csoporton keresztül történik, ahova kérjük
minden csoport tag és felkészítő tanár csatlakozását, aki eddig még nem csatlakozott!
Ebben az évben sem lesz like gyűjtéses feladat, azonban 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 a mezőgépészet 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:
Első forduló: 2019. december 12 – december 20.
-

Csapatbemutató és egy fénykép
o Bemutatkozó videó készítése: minden csapattól 1 db maximum 1 perc hosszúságú
bemutatkozó kisfilmet szeretnénk kérni. A videóban szerepeltetni kell (szóban vagy
felirattal) a csapat nevét, iskolájának nevét, a csapat minden tagjának nevét és hogy miért
indultak el a Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokságon. A videókat a
letimob@megfosz.com e-mail címre kell elküldeni a tárgyban a csapat nevének
megjelölésével.
o Fénykép: Minden csapattól 1 db fényképet szeretnénk kérni, „Karácsony a
mezőgazdaságban” témában. Itt minél ötletesebb fényképeket szeretnénk látni, melyeket
a letimob@megfosz.com e-mail címre kell elküldeni a tárgyban a csapat nevének
megjelölésével.
o A csapatok az egyes részfeladatok teljesítéséért 10-10 pontot kapnak. A szakmai zsűri által
kiválasztott legjobb videó és legjobb kép további 5-5 pontot kap.

Legyél Te is mezőgépész! Országos Bajnokság

Második forduló: 2019. december 12 – január 10.
-

Ünnepek a mezőgazdaságban
o Fénykép készítése a karácsony vagy a szilveszter hangulatával, ahol legalább egy
mezőgazdasági gép és egy csapattag szerepel.

Harmadik forduló: 2020. január 6.– január 15.
-

AgrárgépShow beharangozó videó
o A csapatoknak készíteniük kell egy legalább 1, legfeljebb 2 perc hosszúságú videót,
amelyben a 2020-ban megrendezésre kerülő AgrárgépShow-t népszerűsítik, illetve
beharangozzák magát a rendezvényt. A videó lényege, hogy minél jobban kedvet
csináljanak a rendezvényen való részvételhez azoknak, akik megnézik. (főleg a fiataloknak
és főleg ezzel népszerűsítve a szakmát!)
o A csapatok a videók teljesítéséért 10 pontot kapnak. A szakmai zsűri által kiválasztott
legjobb videók az első helyezettől az ötödik helyezettig 5-4-3-2-1 pontot kapnak pluszban.

Negyedik forduló: 2020. január 22 – január 25.
-

Helyszíni feladatok az AgrárgépShown:
o A harmadik forduló az AgrárgépShow helyszínén, a Hungexpon kerül megrendezésre.
Ebben a fordulóban ezen 4 nap valamelyikén kell a helyszínen egy feladat sorozatot
teljesíteni, melynek részleteit januárban küldjük majd ki a csapatok részére.
o A csapatok a teljesített feladatokért 0-10 pontot szerezhetnek.
o A MEGFOSZ minden évben lehetőséget biztosít a diákoknak az ingyen belépésre, így
remélhetőleg minden csapat fel is fog tudni jutni a rendezvényre valamelyik napon

Ötödik forduló: 2020. február 3 – február 20.
-

Farsangi fénykép
o „Öltöztesd be a traktorod”, avagy traktor
tekintettel egy olyan fényképet kérünk a
megtalálható erő- vagy munkagépet
letimob@megfosz.com e-mail címre kell
megjelölésével.

jelmez verseny. A farsangi időszakra való
csapatoktól, amelyen egy az iskolájukban
jelmezbe öltöztetnek. A fotókat a
elküldeni a tárgyban a csapat nevének

Fontos, hogy a fényképes feladatoknál képmontázst nem fogadunk el!
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Hatodik forduló: 2020. március 2 – március 19.
-

Teszt feladat
o Online kérdőív kitöltése, online kutató munkával.
o A csapatok a megszerzett válaszok után kapják meg pontjaikat. 0-20 pontig.

Bónuszjáték: 2020. május 7 – május 9. (Később egyeztetett fix napon!)
-

Gyakorlati feladatmegoldás az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és
Vásár keretein belül Hódmezővásárhelyen

A fordulóban való részvétellel a csapatok plusz pontokhoz juthatnak, amelyek hozzáadódnak majd a
bajnokságban addig megszerzett pontjaikhoz.
Ezt a fordulót nem tesszük kötelezővé, azonban aki ezen a versenyen is részt vesz, plusz 10 pontot
kap és amennyiben meg is nyeri az itteni fordulót, az 20 plusz pontot jelent!

Döntőbe bejutott csapatok eredményhirdetése:
A végleges sorrendet és eredményeket 2020. május 15-ig fogjuk közzétenni a csoportban, melyről
a döntős csapatok hivatalos értesítést is kapnak.

Országos döntő:
A Hungexpo átépítése miatt az idei évben újra kellett gondolnunk a döntő helyszínét. Mivel
Budapesten az AgrárgépShow-n nem tudjuk ebben az évben megrendezni a döntőt, így ezt most
előre láthatóan Mezőfalván fogjuk megrendezni! (A további években remélhetőleg majd ismét
januárban lesz a döntőnk Budapesten a Hungexpon és Mezőfalván lesz újra az egyik állomása)
IV. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow – Mezőfalva, 2020. május 27.
-

A legjobb 6 csapat élőben csap össze a mezőfalvai rendezvényen. Ide már nem hoznak pontokat
a csapatok, itt már az ottani teljesítmény számít.
Az élő versenyen elméleti feladatok, valamint gyakorlati feladatok is szerepelnek majd. A
feladatokról a helyszínen pontos tájékoztatást kapnak a csapatok.
A versenyre a döntőbe jutott csapatok szurkolóinak eljutását ismét támogatjuk, így a kiállítás
megtekintésére is van lehetőség a döntő előtt és után.
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-

-

Nagyon fontos kiemelni, hogy ebben az évben is a szurkolók is be lesznek vonva a döntőbe. 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 ajándékcsomagot kapnak, 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 letimob@megfosz.com e-mail címen KissWágner Orsolyának, vagy keressék közvetlenül a projektfelelős Viczián Ágnest a
viczian.agnes@megfosz.com email címen, vagy a +36-30/653-7195-ös telefonszámon.

Gödöllő, 2019. november 29.

Tisztelettel:
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