
Kalla Dániel: Földrajzos élményeim 

 

Hogy hogyan indult a földrajzversenyes „pályafutásom”? A Lehelben mindig is 

bátorítottak minket a versenyeken való aktív részvételre. Sokunkban buzgott a versenyszellem, 

hogy megmutassuk, a korosztályunkban ott vagyunk a legjobbak között. Amikor Fábián Nikolett 

tanárnő 10-es korunkban megkérdezte, hogy ki szeretne indulni a Bacsó Nándor megyei 

földrajzversenyen, jelentkeztem én is, hogy részt vegyek a kedvenc tantárgyamból egy versenyen.  

A készülésre fordított időhöz képest meglepetésként ért, hogy bekerültem a megyei 

döntőbe, a szóbeli fordulóra. Ezt követően tanárnő szabadidejét és lyukasóráit nem kímélve 

készített fel, aminek eredményeképpen a 11. helyen végeztem. Elsőre oké, de éreztem, ennél jobb 

is lehetett volna, ennél többet szerettem volna elérni… 

A következő évben sikerült Top10-be kerülni a megyein (ha jól emlékszem 7. lettem), 

viszont a legjobb eredményt a Less Nándor országos földrajzversenyen értem el. Ez a verseny 

nem csak a tananyag ismeretét, hanem azon kívüli ismereteket, tájékozottságot is igényelt, ezért a 

HVG olvasása és a Híradó nézése erősen ajánlott volt. A második fordulóban már olyan kérdések 

szerepeltek például, hogy „Melyik sziget körvonalai láthatók a képen?”, vagy hogy „Mi a 

hivatalos fizetőeszköz Ukrajnában vagy Dél-Afrikában?”. A döntőre utazva (Miskolc) Letti néni a 

hatvani vasútállomáson is tudott olyat mutatni, ami a földrajzzal kapcsolatos: a márványban 

rejtőző őskövületeket. Miskolcon a versenyen kívül bemutatták nekünk a város urbanizációjának 

történetét. Az esti programról sajnos lemaradtam, mert sikerült rossz buszra szállni, és mire 

visszataláltam (ekkor még nem voltak okostelefonok!,) a program már javában zajlott… Erre 

nem, de egy 16. helyre sikerült odaérni! 

12.-ben „csak” a legnívósabb versenyen, az OKTV-n indultam. A 2. kört Debrecenben 

rendezték, ahova három napra mentünk Zsámboki Ricsivel, mert más tárgyakból is érdekeltek 

voltunk. Az indulás reggelére viszont leesett minimum 20 centi hó. A MÁV már akkor is híres 

volt járatai pontosságáról – nem véletlenül izgultunk. A szolnoki csatlakozás elérése egy percen 

múlt, elértük, így az első napi versenyre is sikerült odaérni. 

A versenyre való készülés jegyében mentünk el mozizni, majd az összes snapszerparti is 

ezt a célt szolgálta. A 0. szakdogámat is az OKTV miatt írtam meg Jászberény népesedési 

folyamatairól. A budapesti döntőben inkább a részvétel, mint a győzelem jött össze: 40. helyezett 

lettem. 

Mit adott nekem a versenyeken való részvétel? Az oklevelekre pillantva természetesen 

most is büszke vagyok ezekre az eredményekre. Lassan 10 év távlatából szemlélve viszont sokkal 

fontosabbnak tűnik az út. A folyamatos pozitív visszacsatolások boldogabbá és magabiztosabbá 

tettek. A megszerzett tapasztalatok és élmények pedig jobb emberré formáltak.  

A lehetőségért köszönettel tartozom az iskola vezetésének, a családomnak és elsősorban 

Fábián Nikolett tanárnőnek, aki rengeteg időt fordított a felkészítésemre, és mindenben támogatott 

a versenyek során! 

 


