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Több mint egy évtizede a földrajzi tehetséggondozás 

szolgálatában 

 

A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézete valamint Geoinformatikai, 

Természet- és Környezetföldrajzi Tanszéke az idén immár tizenegyedik alkalommal szervezte 

meg a Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyt. A verseny szervezéséből, 

feladatainak készítéséből idén is nagy lelkesedéssel vették ki a részüket az SZTE földrajz, 

geográfus és földtudomány szakos hallgatói.

  

 

  
 

A verseny elődöntője online zajlott, azt 

Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus, a 

Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány 

elnöke nyitotta meg.  

 

A verseny középdöntője és döntője 2022. 

április 1-2-én zajlott. A 

megnyitóbeszédeket Prof. Dr. Gellén Klára 

oktatási rektorhelyettes és Prof. Dr. Horváth 

Dezső dékán tartották. Jelen volt Dr. Pál 

Viktor az intézet képviseletében. Dr. 

Szilassi Péter, mint a verseny szakmai 

vezetője köszöntötte a résztvevőket.
 

A Kárpát-medence egyik legrangosabb, középiskolások körében nagy népszerűségnek örvendő 

versenyén az idén több mint 300 magyarországi és határainkon túli magyar versenyző mérte 

össze tudását. A kétfős csapatok több 66 iskolából érkeztek. A szegedi középdöntőbe 82-en 

jutottak, a döntőben 16 diák, 8 csapat vehetett részt.  

 

 
A versenyen indulók száma idén több mint 60%-al meghaladta az előző évi jelentkezők számát. 

Ennek a covid utáni helyzet ad külön jelentőséget, mivel a korábbi két évben csak online tudtuk 

megrendezni a versenyt. A Szegeden zajló jelenléti középdöntőn és döntőn így különösen 

fontos volt, hogy ismét méltó körülményeket biztosíthassunk, melyre a Szegedi 

Tudományegyetemért Alapítvány által biztosított 5 millió és a Nemzeti Tehetségprogram közel 

1,5 millió forintos támogatásnak köszönhetően volt lehetőség.  



   

A verseny a középiskolás tananyag természeti földrajzi tudásanyagára épít, minden évben 

további szakirodalom kerül kiadásra. Idén a kiegészítő felkészülésként geoinformatikai 

feladatokat kaptak a középiskolások. A versenyzők a digitális térképekkel, műholdképekkel 

végzett műveletek sajátíthattak el. Ez pályaorientációs céllal is került a versenybe, hiszen 

intézetünk geoinformatika mesterképzés szakot is indított.  A kiadott anyag mellett a 

versenyhez kapcsolódó kísérőprogramok révén is lehetőséget adtunk arra, hogy bepillantást 

nyerjenek a középiskolások a földrajz új digitális világába. 

 

  

A járványhelyzetből sikerült előnyt 

kovácsolnunk, az írásbeli feladatokat az 

egyetemi CooSpace rendszerben online 

írták a diákok. Míg az elődöntőre a saját 

iskolájukban került sor, addig a 

középdöntő a Geoinformatikai 

Környezetföldrajzi Tanszék, Természet- és 

számítógépes laborjaiban zajlott az 

egyetemista segítők felügyeletével.  A 

feladatlap gondolkodtató feladatokból állt, 

ok-okozati összefüggésekre fókuszált.  

 

A középdöntő ideje alatt a felkészítő 

tanároknak bemutattuk új módszertani 

kiadványunkat és ismertettük az intézet 

által kínált képzéseket.

 

 

A kísérőprogramok során az intézet munkatársai, hallgatói mutatták be a Földrajzi és 

Földtudományi Intézet tanszékeit és gyűjteményeit (ásvány és őslénytani gyűjtemény) valamint 

meteorológiai műszerparkját és laborjait. A terepasztalon a folyóvízi felszínformálás 

formakincsével, és az árvizek elleni védekezés lehetőségeivel ismerkedhettek meg az érdeklődő 

résztvevők. Sokaknak a rossz idő sem szegte kedvét egy városi sétához, mely során különleges 

QR kódos feladatokkal mutatták be a szervezők Szeged nevezetességeit földrajzos szemmel. 

 

 
 

Péntek este a képes útibeszámolót online is közvetítettük, csatlakozva ezzel a nemzetközi 

GeoNight rendezvénysorozathoz. Este a szállásra menet az egyetem centenáriumi 

rendezvényeihez kapcsolódó kiállítást is megtekintették a résztvevők a Dugonics téri épületben.   

 



   

 
 

 

Szombaton került sor a döntőre, először a 

Talaj- és Vízvizsgálati Laboratóriumban 

kellett gyakorlati feladatokat megoldaniuk a 

versenyzőknek. Szóbeli feladataként egy 

műholdkép és térkép összehasonlító 

elemzését mutatták be a zsűrinek a 

résztvevő csapatok. Ezen kívül digitális 

földrajzi feladatok és egy játékos kvíz is 

várt a diákokra.  

  

Minden versenyző elégedetten távozhatott, hisz a középdöntőbe és döntőbe jutott csapatok és 

felkészítő tanáraik az idén is tárgyjutalmat, könyveket és könyvutalvánnyal gazdagodhattak. A 

tanszék egykori nemzetközi hírű professzoráról elnevezett verseny fődíja – és ez is 

hagyományai közé tartozik – egy 2022 szeptember7-11. között megvalósuló 4 tapos külföldi 

tanulmányút, mely során a döntőbe jutott versenyzők sok különleges terepi élménnyel lehet 

majd gazdagabb a Déli-Kárpátokban.  

 

 

A program támogatói: 

 

       


