
A február 27-ei nap folyamán az Agrárminisztérium díjátadóján vehettünk részt. A 

kitüntetést másik tíz társunkkal együtt kaptuk meg, akik másik egyetemekről érkeztek. A díjat 

a Hungarikumokat, illetve kiemelkedő magyar értékeket népszerűsítő 

alkalmazástervezetünkkel érdemeltük ki. A helyszínen prezentálunk kellett az ötletünket a többi 

díjazott, a tárgyért felelős tanáraink és az Agrárminisztérium munkatársai előtt. Ezt követően 

kiosztásra kerültek a díjak, kisebb ajándéktárgyak formájában és fénykép készült az összes 

nyertesről egyenként a tárgy „kitalálójával”, Tózsa István professzor úrral és Antal Andreával, 

a Hungarikum Főosztály vezetőjével. Majd egy csoportkép is készült, amin az összes nyertes 

szerepelt. A díjátadóval egyetemben volt egy kis fogadás, ahol egy kis étellel és itallal kínáltak 

meg bennünket. 

Projektmunkáink elkészítésére egy szabadon választható tantárgy, Magyarok a világ 

élvonalában, avagy Világraszóló magyarok tárgy keretében került sor. Ez a projekt képezte a 

tantárgy teljesítéséhez szükséges vizsgamunkát. A beadandó munkáink maga az 

alkalmazástervezet mellett egy gazdasági megvalósíthatósági tervet is magukban foglaltak. 

Kikötés volt továbbá, hogy a munkánk valamilyen kiemelkedő magyar értéket vagy 

Hungarikumot népszerűsítsen, innentől kezdve csak a képzeletünk és kreativitásunk szabott 

határt. 

Esetemben maga az alkalmazás ötlet kitalálása jelentette a kisebbik problémát. Ötletemet egy-

két napon belül teljesen ki tudtam dolgozni, azonban a megvalósíthatósági tervezetem nagyobb 

fejtörést okozott. Ez előtt sosem készítettem hasonló tervet, így utána kellett néznem milyen 

költségek merülnek fel egy-egy játék tervezésénél. Az adatgyűjtést rengeteg gondos számítás 

is követte. Megérte a szorgalmas munka, mivel a megvalósíthatósági tervem külön kiemelésre 

került a díjátadón is. 

Az alkalmazástervezet egy farmos játék volt, amit Hungária Farmnak kereszteltem el. A játék 

maga nem igazán tér el a többi hasonló tematikájú játéktól, ám esetemben külön hangsúlyt 

kapott a kiemelkedő magyar értékeknek, illetve Hungarikumoknak számító ételspecialitások, 

növény- és állatfajták népszerűsítése. A játékon belül növényeket lehet termeszteni, illetve 

állatokat lehet tenyészteni, akárcsak a többi farmos játékban. Továbbá magyar 

ételspecialitásokat lehet elkészíteni a konyhában. A célközönség elsősorban a kisiskolás, 

kiskamasz korosztály volt, de akárkinek meleg szívvel tudom ajánlani, aki örömét leli az 

ilyesfajta játékokban. A cél, hogy az összes jutalommatricát megszerezzük. Jutalommatrica 

szerezhető az egyes növény- és állatfajták birtoklásáért és a konyhai ételek első elkészítése után. 

Emellett szerezhetők Hungarikum, illetve kiemelkedő magyar érték jutalom matricák is 



különböző feladatok teljesítésével. Fontosnak tartom, hogy a fiatalabb korosztály is tisztában 

legyen a magyar értékeinkkel, emiatt alkottam ezt az alkalmazást. 

Szaktársam, Boros Zsolt a következő ötletével nyert díjat: „Alkalmazástervem a magyar 

irodalmat kívánja népszerűsíteni egy kvízjátékkal, mely a „Legyen Ön is Irodalmár!” címet 

kapta. Mint az a nevéből adódik, a játék a nemrég még a televízióban is látott „Legyen Ön is 

Milliomos!” című műveltségi vetélkedő szabályain alapszik, viszont általános műveltségű 

kérdések helyett, a kortárs és klasszikus hazai irodalmi tudásunkat tehetnénk próbára. 

Tapasztalataim során, a gamifikáció, azaz a „játékos tanulás” segíthet abban, hogy különféle 

ismereteket mélyebben sajátíthassunk el, ezért akár az érettségi előtt állók segítségére is lehet, 

bár nincsen megcélzott célcsoportja az általam kitalált alkalmazásnak. Aki szeret játszani, 

szeretné irodalmi ismereteit próbára tenni, vagy mélyíteni, annak biztosan elnyerné tetszését az 

általam beadott alkalmazástervezet.” – Boros Zsolt 

A Magyarok a világ élvonalában, avagy Világraszóló magyarok szabadon választható 

tárgyat mindenkinek meleg szívvel tudom ajánlani, aki érdeklődik a magyar nemzet értékei 

iránt és érez magában egy kis kreativitást, hogy kipróbálja magát a játéktervezésben. Az órák 

mindig jó hangulatban teltek Hágen Ádám tanár úr társaságában. A félév folyamán egyszer 

látogatás tehető a lakiteleki Népfőiskolára és a Hungarikum völgybe is, ami szerintem szintén 

kiemelendő. 

Álmomban sem gondoltam volna, hogy egyszer az Agrárminisztériumban vehetek részt egy 

díjátadón, elvégre az ember nem minden nap részesül ekkora megtiszteltetésben. Ezúton is 

szeretném megköszönni az Agrárminisztérium munkatársainak és a tárgyért felelős 

tanárainknak, hogy érdemesnek találták munkáinkat egy ilyen horderejű kitüntetésre. 

Hegyi Fanni, harmadéves nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató 


