
II. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny

Felejthetetlen két napot zártunk!

2013.  március  8-9-én  került  sor  a  II.  Jakucs  László  Nemzetközi  Középiskolai 
Földrajzverseny döntő fordulóira Szegeden a Szegedi Tudományegyetem Természeti 
Földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke rendezésében. A 2012/2013-as vetélkedőre az 
ország  minden  tájáról  és  a  határon  túlról  egyaránt,  összesen  135  kétfős  csapat 
jelentkezett (41 város, 61 iskola, 71 felkészítő pedagógus).

Az elődöntőt minden csapat a saját iskolájában írta meg, majd a legjobb 23 csapat 
2013.  március  8-án,  pénteken  mérette  meg  magát  Szegeden.  A  szombati  döntő 
fordulóba a legjobb 8 csapat jutott tovább, akik 4 különböző feladat teljesítése során 
kellett  bizonyítsák  tudásukat,  képességeiket, 
rátermettségüket.

Először egy-egy természetföldrajzi tájról kellett 
a versenyzőknek vetítéses előadást tartani zsűri 
előtt,  majd  testnevelés  órának  is  beillő 
geocaching,  azaz  GPS-es  kincsvadászat 
következett. Mindenki derekasan küzdött esőre 
tekintet nélkül, ruhát nem kímélve szaladtak a 
versenyzők  a  minél  magasabb  pontszám 
eléréséért.  Ezt  követően  érdekes  kísérleteket 
végeztek  el  talajtani  laboratóriumunkban, 
zárásképpen pedig „Földrajz szeretlek” címmel izgalmas kvíz vetélkedő zajlott.

A versenyzők értékes ajándékokkal gazdagodhattak.

Pénteken tanszékünk meghívására Egri 
Csaba,  a  Vidékfejlesztési  Minisztérium 
barlangtani  referense  3  dimenziós, 
speciális,  igazi  térélményt  nyújtó 
vetítéses előadását tekinthették meg a 
versenyzők és felkésztő tanáraik. Ezen 
kívül társasjátékot, csokoládét vihettek 
haza,  naptárat  a Fábián Tamás Ért-Ék 
Alapítvány  és  az  Eupolisz,  valamint 
könyvet az Eupolisz és a GeoLitera, a 
Földrajzi  és  Földtani  Tanszékcsoport 
kiadójának  felajánlásában.  Továbbá 
minden döntős diák jutalom kirándulást 

nyert a verseny névadója, Jakucs László által felfedezett Béke-barlangba a Természeti  



Földrajzi  és  Geoinformatikai  Tanszék 
munkatársainak vezetésével. 

Mindezeken túl:

a  III. helyezett és felkészítő tanáruk  2 éves National 
Geographic előfizetést,
a  II.  helyezett és  felkészítő  tanáruk  25.000  Ft-os 
utazási utalványt,
az I. helyezett és felkészítő tanáruk, pedig Jakucs László plakettet valamint az Eupolisz Utazási 
Iroda jóvoltából egy 5 napos utazást nyert (http://www.eupolisz.hu/dolomitok_sella) a Dolomitok 
fantasztikus hegyei közé.

A  plakettet  az  első  helyezett  tagjai  a  verseny  névadójának  Jakucs  Lászlónak 
feleségétől, vetélkedőnk díszvendégétől Dr. Jakucs Lászlóné Marika nénitől vehették át 
a versenyzők és felkészítő tanáraik

Az első három helyezett csapat:

Város Csapatnév Felkészítő tanár(ok)

1.
Radnóti Miklós Kísérleti 

Gimnázium
Szeged Csillagvizsgáló Szuda Ágnes 

Szkalisity 
Ábel 

Drevenka István, 
Szőllősy László 

2. Földes Ferenc Gimnázium Miskolc Terra 
Juhász 
Tamara 

Lesinszki 
Lukács 

Erdődi István 

3.
Táncsics Mihály Közoktatási

Intézmény és Tehetségközpont 
Orosháza TMKIT 

Székely 
Sándor 

Márk Ádám Kis János 

Csapattagok

Mindenkinek gratulálunk és köszönjük a részvételt!

Nyári Diána
a verseny főszervezője
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