Kárpát-medence verseny – 2013. június 11. - Gúta
A Földrajztanárok Egyletébe tömörült földrajz-szakos tanárok 15 évvel ez előtt megálmodták,
hogy a határon túli magyar anyanyelvű gyerekek és a hazai tanulók közös földrajzversenyen
vegyenek részt. Ennek a témája pedig a címében megfogalmazódott: Nemzetközi Kárpátmedence verseny.
Ekkor még ez nagyon újszerű gondolkodás volt. Először a megadott irodalom alapján
a környező országokban mérték össze erejüket a tanulók, majd a legjobbak tanáraikkal együtt
nemzetközi versenyen és táborozáson vehettek részt. Ez alkalommal a tanulók és a kollegák
megismerték egymást, és nemcsak a Kárpát-medence földrajzából, kultúrtörténetéből adtak
számot. Felfedezték a közös gyökereket, a különböző tájakat és évekre szóló barátságok
szövődtek a táborozás résztvevői között. Ez ma is tapasztalható, hiszen visszavisszaköszönnek a levelezésekben vagy éppen a versenyeztető tanárok vagy zsűri tagok
között az előző közösségek tagjai. Jó példa erre az idei felvidéki Gútai Corvin Mátyás
Alapiskolában megrendezett Kárpát-medence versenyen a versenybizottságban szereplő
Orosz Örs kollegánk, aki korábban versenyzőnk volt, vagy versenyeztető kollegánk Bacsó
Péter, aki több kirándulás szervezésében is közreműködött.
Az idei verseny témája: „Várak és kastélyok”
A verseny célja, mint mindig a Kárpát-medence földtörténeti, természet- és
társadalom-földrajzi értékeinek megismerése, a magyarságtudat erősítése. A versenyen
alap- és középiskolás diákok indultak.
Kategóriák: 1. kategória- alapiskola 6 – 9. évfolyam; 2. kategória- középiskola 1 – 4.
évfolyam. Az előző évhez viszonyítva a megadott irodalom jobban kidolgozott volt.
A verseny menete: 1. írásbeli forduló – tesztfeladatok megoldása, térképismereti
feladat. A tesztfeladatok komoly felkészülést igényeltek. Az alapiskolások is magas
pontszámokat értek el. A szóbeli forduló – egy tetszőleges, az adott témakörhöz kapcsolódó 3
– 5 perces beszámoló, amelyet számítógépes prezentáció segítségével adtak elő a tanulók.
A zsűri tagjai: elnök az egylet képviseletében Laki Ilona FTE alelnök, középiskolai
tanár Budapestről, továbbá Bódis Bertalan általános iskolai tanár, az egylet elnökségének
tagja Nagyorosziból. Orosz Őrs jelenleg kutatóként dolgozik a Fórum Kisebbségkutató
Intézetben, de ezen kívül a Szlovákiai Magyarok Kerékasztalának is a tagja.
Mindannyian egybehangzóan megállapítottuk, hogy az idei szóbeli forduló különösen
sikeres volt. A tanulók témaválasztása nem volt sablonos. Nemcsak az internetes irodalmat

használták fel, hanem törekedtek személyes tapasztalatok feldolgozására is. Előadásmódjuk
sokat fejlődött a korábbi évekhez viszonyítva. Ritka volt, aki nem szabadon adott elő. A
középiskolások érdekes előadásokat tartottak, amellyel külön elismerésben részesültek.
Sajnos a korábbi évekhez viszonyítva a középiskolai versenyzők száma jelentősen csökkent.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az írásbeli és a szóbeli teljesítmények szerint is
ugyanazok a diákok voltak a legjobbak, bár általában a versenyzők mezőnye nem húzódott
szét. Két-három pont különbség mutatkozott az összesített eredménylapon.
Eredmények:
1. Bombicz Eleonóra, Egyházi Gimnázium, Gúta;
2. Pastorek Veronika, Alapiskola, Naszvad;
3. Petrás Mária, Feszty Árpád Alapiskola, Ógyalla.
Különdíjasok:
Marczel Krisztina, Alapiskola, Nyárasd;
Mészáros Zsuzsanna, Alapiskola, Zseliz;
Molnár Alexandra, II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta.
A középiskolások közül első helyen Köles Bálint végzett a Corvin Mátyás
Gimnáziumból, Nagymegyerről. Különdíjasok Kerényi Péter és Plutzer Béla Somorjáról a
Madách Imre Gimnáziumból.
Meg kell említeni, hogy a felkészítő tanárok már ismerősként üdvözölnek minket.
Lelkes munkájuk minden elismerést megérdemel. Köszönjük erőfeszítéseiket.
Köszönetet kell mondanunk a Gútai Corvin Mátyás Alapiskola tantestületének,
akik közül kiemelném a versenyt sok éve szervező Révész Szabó Andreát.
Különösen megható érzés, hogy ez a település minden esztendőben magára
vállalja a szlovákiai magyar ajkú gyermekek tehetségének gondozását és identitás
tudatuk fejlesztését.
Budapest, 2013. június 17.
Laki Ilona
FTE alelnök, a zsűri elnöke

