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A 2018 szeptemberében meghirdetett versenykiírás alapján 2019. február 1-ig 46 

iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan 551 versenyző nevezett a 34. 

alkalommal megrendezett versenyre. A középiskolai tananyag vonatkozó 

évfolyamának első féléves anyagára, az általános iskolai anyagra, valamint az atlasz 

alkalmazására épülő kompetencia alapú feladatokat tartalmazó feladatlapot 

közvetlenül a versenyt megelőzően jutattuk el elektronikus formában a megírást és a 

javítást megszervező intézményeknek. A február 4-én lezajlott első írásbeli forduló 

után 483 tanuló pontszámát kaptuk meg az iskoláktól. A továbbjutás feltétele a 

küszöbpontszám elérése volt, melyet a versenybizottság a 9. évfolyamon 40, 10. 

évfolyamon 50 pontban állapított meg. 

A második fordulóba a mezőny 70%-a jutott tovább, közülük 281 tanuló 

megoldólapját kaptuk meg javításra. A versenykiírás szerint a középiskolai tananyag 

vonatkozó évfolyama, valamint két-két kiemelt téma, egy-egy kiemelt tudós és egy 

illetve két kiemelt terület ismeretanyagából készült feladatlap az első fordulóhoz 

hasonlóan jutott el az iskolákba, de ezt már a rendező iskola tanárai javították.  A 

március 18-án megírt majd másnap postára adott versenylapokat viszonylag gyorsan 

kézhez kaptuk, így március 28-án hirdethettünk eredményt a honlapon. Ez alapján az 

országos döntőbe 27 kilencedikes és 27 tízedikes tanulót hívtunk be, akiket 

iskolájukon keresztül e-mailben is kiértesítettünk. Közülük 1, illetve 2 tanuló nem 

tudott részt venni a döntőben másik versennyel való ütközés illetve családi esemény 

miatt. 

A döntőre május 6-8-án került sor Kaposvárott, illetve Patcán. A gimnázium épülete 

adott helyet az ünnepélyes nyitó és záró eseményeknek, valamint az elméleti 

versenynek. A patcai Katica Tanya Élményközpont pedig a verseny terepi fordulóját és 

a szállást biztosította. A közönség mozgatása a helyszínek közt bérelt autóbusszal 

történt. Az első nap ünnepélyes megnyitóját két egyetemi oktató előadása tette 

szakmailag értékes programmá. Az elméleti verseny átlagteljesítményét a zsűri 

szórtnak értékelte, melyben a hagyományos térképek információforrásként való 

alkalmazását jónak, a természetföldrajzi témák eredményeit megfelelőnek, a 

társadalomföldrajzi témák kifejtését általában gyengének ítélték, melyből főleg a 
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logikai következtetések és az általánosítások hiányoztak. Ez az értékelés már 

hagyományosnak tekinthető, mely rámutat a földrajz oktatás általános problémáira 

is. Az elméleti versenynapot vacsora és Zselici Csillagparkban tett látogatás követte. 

   

 

A másnapi gyakorlati fordulót a patcai Katica Tanya Élményközpont környékén, a 

Zselic erdős dombjain rendeztük. A 4-4,5 km-es pályákat és a terepi feladatokat 

összességében jól teljesítették a diákok. Persze akadt, aki szintidőn túl teljesített, de 

nem tévedt el senki. A versenyt nem zavarta meg sem az időjárás, sem más tényező.  

   

 

A gyakorlati verseny vége után beutazás az iskolába, és gyors pontszámösszesítés 

után következett az eredményhirdetés. Itt minden döntős résztvevő és felkészítő 

tanára oklevélben részesült, továbbá a diákok a verseny logójával díszített pólót is 
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megkapták. A legjobbakat könyvjutalmak és külföldi tanulmányút várta, a 

győzteseknek a Lóczy-plakett is átadásra került.  

  

 

 

A június 14-23 közötti tehetséggazdagító szakmai tanulmányútra az autóbuszos 

diákutaztatásra vonatkozó szabályozás miatt csak 15 döntős résztvevő indulhatott el 

4 kísérő társaságában. Szerencsére a díjazásra meghirdetett keretből pont annyian 

mondták le a részvételt egyéb elfoglaltság okán, hogy befértünk a Kaposvár 

környékén fellelhető egyetlen 13 évesnél fiatalabb, de csak 19 fős autóbuszba. Így a 

korábban szokásos rész-költségtérítéses részvételi lehetőség az idén elmaradt.   

Az utazás előzetesen meghirdetett programját nem zavarták az egyre jobb „balkáni” 

körülmények, így a tábor a terveknek megfelelően rendben lebonyolódott.  Az öt 

országot érintő utazás rendkívül változatos természet- és társadalomföldrajzi 

jelenségek közvetlen tanulmányozását tette lehetővé, így a gyakorlatban is tovább 

fejlődhetett a legtehetségesebb diákok komplex földrajzi szemlélete, 

gondolkodásmódja. A verseny névadójának nyomdokain járva alátámaszthatjuk, hogy 

a földrajzot igazán csak a terepen járva lehet magas szinten elsajátítani.  

Természetesen a tábor 9 napja alatt kiváló kapcsolatok, barátságok szövődhettek a 

hasonló érdeklődésű tehetséges fiatalok között. A kíséret tehetséggondozásban jártas 

tagjai különböző játékokkal segítették igazi csapattá kovácsolódni az ország legjobb 
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ifjú geográfusait, így a verseny fő jutalma hozzájárult a tehetséggondozásban fontos 

kapcsolati háló kialakulásához is.  

   

 

 

A szakmai programunkban tervezett fejlesztési célokat megvalósítottuk, a Földünk-

környezetünk műveltségterülethez kapcsolódó tehetségeknek versenyzési és ezzel 

fejlődési lehetőséget, valamint sikerélményt nyújtottunk. Köszönet a 

Támogatáskezelőnek, hogy ezt lehetővé tette, a nagy hagyománnyal rendelkező 

versenyt a jövő tanévben is meghirdetjük.  
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A versenyt meghirdette és lebonyolította  

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 

Lóczy Lajos Geográfus Tehetségpont 

Eminens Alapítvány 

A verseny szakmai támogatói:  

Magyar Földrajzi Társaság 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és 

Földtudományi Intézet Földrajztudományi Központ, 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyugat-magyarországi Kar Földrajz és 

Környezettudományi Intézet 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézete, 

Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport 

Kaposvári Egyetem Tanítóképző Kar 

A verseny anyagi támogatói: 

Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Sefag Zrt.  

Katica Tanya Élményközpont 

 

 

Kaposvár, 2019. július 30. 

 

Dr. Kerese Tibor 

a versenybizottság elnöke, 

projektvezető 

 


