
Címjavaslatok: 

5 meglepő verseny a hétköznapokból 
Versenyek, amelyekről nem gondolnád, hogy léteznek 

Az élet egy nagy verseny: már az oviban is a legjobb barátunkhoz méregetjük magunkat, a               
suliban matekversenyekkel törik a fejünket, később a szomszéd fűjére köpünk, ha az            
zöldebb... meg amúgy is, folyton versenyt futunk az idővel. Vannak azonban a legek             
csarnokában meglepő bajnoki címek is, amelyek a mindennapi ember számára talán furcsa            
versenyeken születtek – ezekből gyűjtöttünk most ötöt, külföldi és hazai példákkal.  

Vicces tudományok Nobel-díja 
A tudományos életben és az irodalomban jeleskedők között kiosztott Nobel-díjnak létezik egy            
paródiája, az Ignobel-díj, melyet 1991 óta adnak át azoknak, akiknek tevékenysége értelmetlen            
felfedezésekhez, használhatatlan találmányokhoz vagy vicces javaslatokhoz vezetett. A Harvard         
tudományos humorlapja által alapított díjat volt szerencsénk nekünk, magyaroknak is átvenni           
néhányszor az elmúlt években, például egy fehér színű lovakat vizsgáló kutatásért, amelyből            
kiderült, ezeket a példányokat kevésbé zargatják a böglyök, vagy egy másik, a pingvinek             
bélszél-sebességét vizsgáló kutatásért. Továbbá a hidrogénbomba atyja, Teller Ede neve már az            
első díjátadón felcsengett, amikor munkásságáért béke-Ignobel-díjat kapott. 

Traktorverseny bátraknak 
Nem akármilyen motorsport az, amelyik erre a listára felkerülhetett. Ezúttal őrült traktoros arcokról             
beszélhetünk, akik a gyakran 50 fokos kabinokból irányítják többszáz lóerős bikáikat sáron, tűzön             
és vízen keresztül. Az orosz Rastov-na-Donuban megrendezett, Bizon Track Show névre hallgató            
traktorversenyre a tavalyi évben 15 ezren voltak élőben kíváncsiak, nem kis izgalmakat átélve a              
sokszor felboruló, ütköző óriások körül tombolva. A mezőgazdaság fiatalítását célzó rendezvény           
kistestvére egyébként itthon is minden évben megrendezésre kerül a Tolna megyei           
Nagyszokolyban, kevésbé hardcore verzióban. 
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=7yskDfsYGcc  

Szikrák harca 
Szemkápráztató látványt nyújt a 3M csiszolóversenye a májusi Ipar Napjai kiállításon május 15. és              
18. között mindazon érdeklődő szakembereknek, akik elég kurázsit éreznek magukban a kihívás            
elfogadására. A megmérettetés négy részből áll, amelyeket különböző 3M Cubitron II ™            

csiszólókorongokkal végeznek el a versenyzők. Az első három feladatnál, amely egy           
csiszolókorong cseréjét és két hegesztési varrat eltávolítását foglalja magába két különböző           
csiszolókoronggal, a munkára felhasznált időt veszik figyelembe a versenybírák, míg a negyedik            
feladatnál a pontos munkavégzés a legfontosabb. A csiszolóbajnok, vagyis aki a leggyorsabban            
bánik a szerszámával, értékes nyereményekkel térhet haza a rendezvényről. 
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=q8Mbqo-X29M  
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Eladóverseny 
Ötletes dolog a leendő versenyszféra ifjú tanoncait már az iskolapadban megversenyeztetni,           
különösen, ha nem mindig csak a matematikáról van szó. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyek a               
hétköznapibb, gyakorlatiasabb szakmákhoz kötődnek, ilyen például az eladók versenye. A          
kereskedelmi ismeretekre kiélezett elméleti elődöntő után olyan gyakorlati tudást igénylő          
feladatokat tárnak a résztvevők elé, mint a bizonylatkitöltés, árukihelyezés és -bemutatás, valamint            
a termékbecsomagolás. A választék ismertetését és ajánlását ráadásul idegen nyelven is elvárják,            
így széles szakáruismeretre van szükség a jelentkezők részéről, legyen szó élelmiszerekről,           
vegyiárukról, gyógynövényekről vagy akár műszaki cikkekről. 

A legtisztább kiállítás 
Ősszel kerül megrendezésre a hiánypótló Budapest Cleaning Show névre hallgató          
tisztítás-technológiai szakkiállítás, melynek keretein belül, a korábbi TisztaShow-hoz hasonlóan,         
idén is megrendezésre kerül egy takarító verseny. Pontosan nem tudni még, hogy a jelentkezők              
miben mérettethetik meg magukat, a korábbi évek tapasztalatai alapján azonban          
folyosótakarításra, szőnyegtisztításra, rugalmas burkolat alaptisztítására és felületkezelésére,       
autóbusztakarításra illetve ablaktisztításra is számíthatnak a résztvevők. A feladatok szakszerű          
teljesítését szakmai zsűri figyeli és pontozza. Ugye te sem tudtad, hogy létezik ennyire szakszerű              
módja az ablakpucolásnak? 
Képek: https://www.matisz.org/lezajlott-az-elso-normaado-verseny-a-tisztashow-n/  
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