
   

 

 

Beszámoló a Lóczy Lajos Földrajzversenyről 2022   
 

 

A 2021 szeptemberében meghirdetett versenykiírás alapján 2022. február 7-ig 21 

iskola regisztrált az ország minden részéből, ahonnan 305 versenyző nevezett a 37. 

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 ebben az 

évben a járványhelyzet alatt bevált módon online formában a Redmenta rendszerben 

készítettük el és ebben a rendszerben került sor az 1. forduló lebonyolítása is.  

A február 07-én lezajlott első írásbeli forduló értékelése az online rendszer gyorsasága 

miatt szinte azonnal megtörtént, átnézés után február 11-én hirdettük ki az 1. forduló 

eredményét a honlapon. A továbbjutás feltétele a küszöbpontszám elérése volt, 

melyet a versenybizottság a 9. évfolyamon 50, 10. évfolyamon 60 pontban állapított 

meg.   

A második fordulóba a mezőny 74%-a jutott tovább. 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 a 

fentarthatóság és a környezetvédelem jegyében emailben került kiküldésre a 

versenyzőknek. A március 21-én megírt feladatsorok eredményét április 10-én tettük 

közzé a honlapon. Ez alapján az országos döntőbe 27 kilencedikes és 25 tizedikes 

tanulót hívtunk be, akiket iskolájukon keresztül e-mailben is kiértesítettünk.  

A döntőre 2022. május 2-4. között 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 fordulója 

helyszínét 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.  
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A zsűri elnöki feladatokat - a szokásos módon - neves egyetemeink docensei vállalták, 

a zsűritagok ugyancsak a szervező intézménnyel hosszú évek óta partneri viszonyban 

álló középiskolák tanárai közül kerültek ki. Az elméleti verseny átlagteljesítményét a 

zsűri szórtnak értékelte.  
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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 

megkapták. A legjobbak könyvjutalomban részesültek és külföldi tanulmányútra szóló 

meghívást kaptak nyereményül.  

 

 
 

A felkészítő pedagógusok alapítványunk támogatásával könyvutalványt vehettek át. 

Szponzori támogatás keretében a legtöbb döntőbe jutott tanulót nevező iskola, illetve 
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a legtöbb döntőbe jutott diákot felkészítő pedagógus könyvutalványt vehetett át. A 

verseny lebonyolításáról a helyi sajtó írásos beszámolót közölt.  

  

 

Beszámoló a tanulmányútról 

2022. 06.19-25 

Útra kelünk: Kora reggeli Kaposvári indulás után a dákok többsége Budapesten szállt 

fel a buszra. A tervezett program sajnos technikai problémák miatt nagyrészt 

meghiúsult , de sikeresen  megérkeztünk Szlovákiába, ahol Káposztafalva felé vettük az 

irányt. Estefelé érkeztünk a Paradicsomba, kipakoltunk letáboroztunk. 
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Panorámakirándulás „Tátravárosban”: Megszámláltuk a Magas-Tátra napsütötte 

csipkéit a Késmárki-csúcstól a Krivánig. Közben felsétáltunk a bővizű Tarpatak 

látványos vízeséseihez, majd levonatoztunk Ótátrafüredre. 
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Az áttörés: Gyalogtúra a Hernád-szurdokban, mely a Kárpát-medence egyik legszebb 

áttörése, s egyben az egyik legkalandosabb „tappancsos” túraútvonala. Alattunk a 

Hernád csobogó vize, mellettünk a sziklák, felettünk a zöld lombsátor. Letekintettünk 

a Tamásfalvi-kilátó méltán híres sziklapárkányáról is, végül visszatértünk a 

Káposztafalvi-karszt fennsíkján a táborunkba. 

 

A Szepesség  látványosságai: A romjaiban is impozáns világörökséget, Szepes várát 

vettük be. Majd Lőcse világörökség óvárosának gótikus emlékeivel, Lőcsei Pál gazdagon 

faragott szárnyas oltáraival és a polgárok középkori hangulatot árasztó házaival 

ismerkedtünk. 

Kalandos szurdoktúra a Szlovák-Paradicsom egyik szűk völgykatlanában: A Nagy sólyom 

szurdokvölgyben a feljutást mindenféle kiépített kapaszkodók és létrák segítették, s 

közben testközelből megfigyelhettük a lezúduló víz eróziós munkáját. A völgyfőből 

feljutva a Káposztafalvi-karszt fennsíkjára, némi pihenés után kerékpárral lecsorogtunk 

táborunkba. 
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Az igazi magashegység: Hajnalban indultunk a Csorba-tóhoz. Egész nap a Menguszfalvi-

völgy jégcsiszolta magashegységi formáinak tanulmányoztuk testközelből. Majd a 

csúcshódítás, a Tengerszem csúcs is belefért a napi kalandba. 

 

Irány haza: Reggel táborbontással kezdtük, s megindult a bepakolás a buszba. 

Utazásunk a Paradicsomon át a Szlovák-karszt érintésével hazafelé folytatódott. A 

szívószál-cseppköveiről híres Gombaszögi-barlang karsztformáival fejeztük be 

tanulmányutunk szakmai programját. 
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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.   

 

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,   
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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   

Szolidaritás Alapítvány  

  

   

  

Kaposvár, 2022. július 01. 

  

Gyallai Katalin  

intézményvezető  

   


