
Esőerdőtől a tundráig - Országos földrajzsiker a Neumannban 

     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és 

Földtudományi Intézete által az idén első alkalommal 

szervezett „Tűzön-vízen át” elnevezésű országos verseny 

budapesti döntőjében Gercuj Bence 10D, Farkas Réka és 

Szkálosi Attila 9T osztályos tanulók képviselték az egri 

Neumannt a középiskolások kategóriájában. A 2019. június 1-én történt megmérettetésig 

hosszú volt az út, és sok felkészülést igényelt.  

      A verseny a földrajzi övezetesség témakörét ölelte fel. Az első két forduló online formában 

zajlott, megadott időkereten belül kellett a kérdésekre válaszolni. 60 indulóból a 10 legjobban 

teljesítő diákot hívták be a döntőbe. Itt az írásbeli feladatmegoldások után egy szabadon 

választott témáról kellett rövid előadást tartani pechakucha módszerrel. Ez egy japán módszer, 

ami arra ösztönözte a versenyzőket, hogy mondandójukat tömören és érthetően közöljék a 

hallgatósággal.  

      Réka az egyenlítői öv, Bence a monszun területek bemutatását vállalta, míg Attila számára 

a sarkköri öv volt a legvonzóbb. Mindhárman más-más megfontolásból döntöttek így. Rékát 

már kiskora óta vonzotta az esőerdő. Annak idején a Dzsungelmánia nevű képes albumba 

szorgalmasan gyűjtögette a beragasztható matricákat. Bencét az egzotikus tájak vonzották, 

Attila pedig szívesen utazna Lappföldre, ahol nemcsak a tundrán kirándulna nagyokat és 

találkozna az itt élőkkel, hanem az északi fényt is megnézné. Miután a diákok döntöttek a 

témáról elkezdték szorgalmasan gyűjteni az anyagot, és a prezentáció összeállításánál gyakran 

kikérték a véleményemet. Jó hangulatú légkörben, sokszor a tanórák után kora estébe nyúlóan 

zajlott az alkotómunka. Végül látványos, tartalmas prezentációk születtek. A versenykiírásnak 

megfelelően a tanulók úgy állították össze a 10 

diaképet, hogy minél színesebbek legyenek, és 

átfogóan mutassák be a választott terület földrajzi 

övezetességét. Nagy kihívást a prezentálás 

időkorlátja jelentette, vagyis hogyan tömörítsék 

mondanivalójukat diánként 20-20 másodpercbe. A 

zsűri ugyanis nemcsak a prezentáció tartalmi és 

esztétikai kivitelezését, az előadó kiállását értékelte, 

hanem az időtartást is.  

 



     Az alapos felkészülés azonban meghozta 

sikert. Az írásbeli és szóbeli összesített 

eredménye alapján Gercuj Bence megnyerte a 

versenyt. A díjátadón a zsűri elnökétől a dicsérő 

szavak mellett oklevelet és könyvutalványt 

vehetett át. Nagyon boldog volt Farkas Réka is, 

aki a második helyezett le, és elégedetten zárta a versenyt a 6. helyen Szkálosi Attila is. Az 

utóbbi két diák iskolánk Arany János Tehetséggondozó Programjának tanulói, akik előző héten 

egy másik országos földrajzversenyen, az „Itthon otthon vagy” elnevezésűn vettek részt, ahol a 

2. és 4. helyet szerezték meg.   
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