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A 2017-es ICA térképrajz-
pályázat eredményei

A Nemzetközi Térképészeti 
Társulás (ICA) 1993 óta kétévente 
rendezi meg a gyermekek térképrajz-
versenyét. A pályázat elsődleges célja 
a gyerekek a világról alkotott képének 
ábrázolása és értelmezésének előse-
gítése. Magyarország már az első ver-
senyen részt vett és díjat nyert, azóta 
minden nemzetközi döntőben képvi-
seltette magát és több elismerésben 
részesült: 2009-ben Papp Adrienn 
(Budapest, tanára Szalai Zsuzsanna) 
és 2015-ben Sturcz Valentina 

(Budapest, tanára Szabó Júlia). Három 
alkalommal határon túli térképrajzo-
kat is neveztünk a nemzetközi dön-
tőbe, szerzői is díjat nyertek: 2005-
ben Demeter Evelin (Marosvásárhely, 
tanára Makkai Csilla) illetve 2013-ban 
és 2015-ben Ada Ciontu (Bukarest).

Idén az ICA felhívására az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszék az ICA Nemzeti Bizottság és a 
Magyar Földrajzi Társaság közreműkö-
désével újra meghirdette a versenyt. 
Idén a verseny fő témája a „2015–
2016-os Térképek Nemzetközi Éve” 
mottó volt: Szeretjük a térképeket. A 
térképrajzokat négy korcsoportban 

lehetett benevezni: 6 évesnél fiata-
labb, 7–8 éves, 9–12 éves és 13–15 
éves.

A felhívásra 16 település 19 intéz-
ményéből 191 db. kiváló munka érke-
zett, melyek közül hat térképrajz kép-
viseli Magyarországot a nemzetközi 
döntőben:
1. Kiszel Dóra (9 éves), mű címe: 

Pillangóhatás. Gazdagrét-
Törökugrató Általános Iskola, 
Budapest.

2. Nagy Ákos Vajk (10 éves), mű címe: 
A világ, ahogy én látom. Farkas 
László Általános Iskola, Kelebia.

3. Dancsó Réka (12 éves), cím nél-
küli mű. Hartyán Általános Iskola, 
Budapest.

4. Kubus Írisz, Rajmond Véda, Répási 
Réka (13 évesek), mű címe: Minden, 
ami körbevesz. Fazekas Mihály 
Általános Iskola, Kiskunhalas.

5. Fodor Zsombor, Jáger Tekla, 
Szakál Réka (13 évesek), mű 
címe: Világsport. Fazekas Mihály 
Általános Iskola, Kiskunhalas.

6. Tóth Veronika (14 éves), mű címe: 
Földanya. Eötvös József Evangélikus 
Gimnázium és Egészségügyi 
Szakgimnázium, Sopron (Lásd a 
címlapon.)

A zsűri szép és gondos grafikai kivitelük 
illetve eredetiségük miatt további nyolc 
térképrajz részesített kiemelt dicséret-
ben. Az összes díjazott munka az ICA 
térképrajz-verseny hivatalos honlapján 
megtekinthető: http://terkepismeret.
elte.hu/2017-es-verseny.

Kiszel Dóra: Pillangóhatás

Nagy Ákos Vajk: A világ, ahogy én látom Dancsó Réka cím nélküli munkája



Szemle

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2017 / 3  (69. évf.)

39

Roger Joseph Boscovich 
élete és munkássága

Az Európai Földmérők Tanácsa 
(CLGE) által Európa-szerte (2016-ban 
már ötödik éve) meghirdetett „Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napja” (EFGN) megemlékezési téma-
köre Roger Joseph Boscovich szemé-
lyéhez és tevékenységéhez kapcsoló-
dott. Az alábbiakban a 2016. március 
17-én elhangzott előadás vonatkozó 
részének szövegét adjuk közre.

Roger Joseph Boscovich 1711. 
május 18-án született Dubrovnikban, 
és 76. életévében, 1787. február 13-án 
Milánóban halt meg. Sokoldalú tehet-
ség volt, mert az életrajzában felso-
roltak szerint fizikus, csillagász, mate-
matikus, filozófus, diplomata, költő, 
teológus, jezsuita pap és polihisztor 
volt egy személyben. Tanulmányait 
Olaszországban és Franciaországban 
végezte, és élete nagy részét is ezekben 

az országokban töltötte. Nemzetközi 
szinten az atomelmélet előfutáraként 
és a híres milánói palotában létreho-
zott Brera Obszervatóriumának alapí-
tójaként tartják számon.

Boscovich 1725-ben, 14 éves korá-
ban hagyta el szülővárosát, és Rómába 
ment tanulmányokat végezni. Itt két 
jezsuita pap vette gondozásba és 
vezette be a Jézus Társasága szerve-
zetbe, mely akkor a fiatalság oktatá-
sáról volt nevezetes. Kiváló képessé-
gekkel rendelkezett, mert már 29 éves 
korában, 1740-ben a matematika pro-
fesszorává nevezték ki.

Több fontos eredményt ért el az 
általa művelt tudományok területén. 
1753-ban ő is felfedezte az atmoszféra 
jelenlétét a Holdon. A csillagászat terü-
letén kifejtett értékes tevékenysége 
elismeréséért a Holdon egy krátert 
neveztek el róla. Boscovich foglalko-
zott a földrajzi helymeghatározásban 
fontos gömbi trigonometriával (a 
gömbi csillagászat elemeivel), a Föld 
alakjával, az árapály jelenségével és 
az üstökösök elméletével. A newtoni 
fizika egyik első követője, terjesztője 
és továbbfejlesztője. Jelentős szerepe 
volt a gravitációs elmélet elfogadtatá-
sában. Közel 70 dolgozatot írt optikai, 
csillagászati, gravitációs, meteoroló-
giai és trigonometriai problémákról. 
Elsőként adott meg geometriai eljárást 
egy égitest pályájának és a tengelyfor-
gást végző bolygó egyenlítőjének meg-
határozására. 1769-ben Kaliforniában 
figyelte meg a Vénusz bolygó átvonu-
lását. Tagja volt az Orosz Tudományos 
Akadémiának.

Építőmérnöki képességgel is rendel-
kezett, mert 1742-ben más tudósokkal 
együtt az akkori pápa, XIV. Benedek 
által szervezett konzultáción vett részt 
a római Szent Péter-bazilika kupolája 
stabilitásának biztosítása ügyében, 
mivel repedéseket fedeztek fel rajta. 
Elfogadták javaslatát a vasból készült 
öt db koncentrikus körszalag elhelye-
zésére annak érdekében, hogy a kupola 
ne omoljon össze.

Kiemelkedő a bölcsészettudomá-
nyok területén nyújtott tevékeny-
sége is. 1744-ben (33 éves korában) 
római katolikus pappá szentelték. 
Természettudományos munkássága 
mellett latin nyelvű alkalmi verseket 
is írt.

Boscovich szülővárosát csak egy-
szer, 1747-ben látogatta meg, többé 
soha nem tért vissza Dubrovnikba. 
Csatlakozott egy portugál expedíció-
hoz, hogy fölmérjék Brazíliát és részt 
vegyen egy meridián irányú fokmérés-
ben. Az akkori pápa azonban lebeszélte 
erről, és rábírta arra, hogy maradjon 
Olaszországban és Christopher Maire 
angol jezsuita pappal végezzen fok-
mérést Róma és Rimini között. A 
két fok középponti szöghöz tartozó 
fokmérések 1750-ben kezdődtek, 
és két éven át tartottak. A munkáról 
az első publikáció 1755-ben jelent 
meg olasz nyelven, amelynek francia 
nyelvű fordítását 1770-ben adták ki. 
Ez utóbbi egy olyan mellékletet tar-
talmaz, amely anyagának egy részét 
Boscovich már 1760-ban külön tanul-
mányban közölte. Ez azért nevezetes, 
mert illesztettmodell-paraméterek 

Minden résztvevő diák oklevelet 
kapott emlékül. A dicséretben része-
sült illetve a nemzetközi döntőbe 
jutott térképrajzok készítői a GDI-Esri 
Magyarország és a DIMAP Bt. jóvoltá-
ból térképészeti vonatkozású ajándék-
ban is részesültek.

A hat nyertes térképrajz a többi 
résztvevő ország műveivel együtt 
a 2017. július 2. és 7. között, a 28. 
Nemzetközi Térképészeti Konferencia 

keretében megrendezett térképkiállí-
táson lesz látható Washingtonban. Az 
ICA Térképészet és gyermekek bizott-
sága által szervezett nemzetközi zsűri 
korcsoportonként három díjat oszt ki 
illetve a kiállítást látogatók szavazatai 
alapján egy közönségdíjat ítélnek oda. 
Idén első alkalommal az ICA Művészet 
és kartográfia bizottsága egy különdí-
jat adományoz az általuk legkreatívabb-
nak ítélt pályaműnek.

Az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék, az ICA 
Nemzeti Bizottsága és a Magyar 
Földrajzi Társaság köszönetét fejezi ki 
a pályázatban résztvevő tanulóknak és 
az őket felkészítő tanároknak az érté-
kes munkákért, és várja az újabb találko-
zást a 2019-es térképrajz-versenyen.

Horváth Ildikó, 
Reyes Nunez José Jesús
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