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Csaknem egy évvel ezelőtt indítottuk útjára a 2018-2019-es tanév ESTÖRI- 

versenyének szervezését s indult meg a felkészítés. A 10. évfolyamról a sok 

érdeklődő diák számára bemutattuk a verseny folyamatát, s az összetett feladatok 

ellenére mégis 3 csapat vállalkozott, hogy végig-verekszi magát az egyes 

fordulókon. Olyan témát kellett feldolgozni a felkészítő tanárokkal közösen, 

amelyet a diákok még évfolyamuknál fogva nem tanultak. A diákok és a téma 

közötti távolság áthidalására olyan előkészítő órákat is szükségesnek láttunk 

tartani, amik a diákokat kellő háttérismerettel vértezték fel. 

A verseny folyamatáról már fordulónként beszámoltunk. A döntőt 2019. 

április 27-én Kismartomban rendezték meg. Az előzetesen elkészített feladatok 

magukba foglalták a bemutatkozást- egy Márai Sándor munkásságához 

kapcsolódó tárgy valamint, a ma még kevésbé ismert író életéről szóló 4 perces 

kamaradrámát. Természetesen a magyar történelem XX. századi tanulmányozása 

sem maradhatott el, hiszen villámkérdések keretében adtak a csapatok 

tanúbizonyságot ezen a téren elért fölkészültségükről. 

A 14 csapatból az ADY-DAS fantázia nevű együttesünk 5. helyezett lett. 

Ha figyelembe vesszük, hogy az elsőtől 2,8 a negyediktől 0,2 ponttal maradtunk 

le megállapíthatjuk, hogy csapatunk végig versenyben volt a győzelemért. A 

fölkészítés és készülés valamint a formaidőzítés remekül sikerült. Olyan 

nagyvárosok iskoláit utasították maguk mögé, mint Debrecen, Kassa, Pécs, 

Sárospatak vagy Sopron. Elhoztak 2 különdíjat: a Nemzeti Múzeum csapatunkat 

is felkérte, hogy rövid színdarabjukat a Múzeumok Éjszakáján is adják elő. A 

Kelet Pesti Tankerület pedig a tanulók fölkészültségét és a szaktanári munkát 

ismerte el az igazgatónő által átadott díjakkal. 

Darabánt Rebeka, Novák Botond és Olasz Ferenc a verseny folyamán 

mindvégig rendkívül népszerű volt. Számos jelét tapasztaltuk annak, hogy 

munkájukat, egyéniségüket milyen nagyra tartják a szervezők és a közönség is. 

Egyikük az alábbiakat írta:” Ez a verseny nélkületek egyáltalán nem lehetne az 

ami. Tanítványaitok mindegyikének karizmája van AMI 

VERSENYPONTOKBAN NEM MERHETŐ.” 

A helyszínen tapasztalva ezt a csekély különbséget a csapatok között: 

biztosra vehetjük, hogy ha másnap lett volna a verseny, akkor más sorrend 

születik. Tagadhatatlan, hogy gimnáziumunk amely harmadízben vett részt a 

döntőn, fölkerült az ESTÖRI verseny térképére. Számolnak velünk, tudják, kik 

vagyunk s elismerik munkánkat.  



Köszönjük Ráckeve városa és Szadai József Polgármester Úr támogatását. 

A fölkészítő munka sikeressége részben azon múlt, hogy az önkormányzat keretet 

biztosított versenyfelkészítésre. Másrészt lehetővé tette, hogy a fordulók során 

kiesett csapataink tagjai ott lehessenek az országos döntőn.  

Nem értünk volna el eredmény, ha nem segít Gál-Ködöböcz Zsuzsanna 

tanárnő a mini színdarab elkészítésében és megvalósításában. 

Hálásak vagyunk Gál Andrásnak és a 10.A osztály közösségének a 

segítségért és támogatásért. Baranyi Ágota tanárnőnek a helyszíni szurkolásért! 

 Külön köszönet illeti Darabánt Rebeka édesanyját, Babarczi Éva tanárnőt, 

aki nem csak az egyes fordulókban állt töretlen lelkesedéssel a versenyzőink 

mögött , de sokat segített a döntő logisztikai szervezésében is. 

 A verseny utáni  kirándulásnapon, amolyan „jógyakorlatként” Fraknó és 

Lánzsér Esterházy várait kerestük fel. Egész küldöttségünk” szájtátva” hallgatta 

Mészáros Attila tanár úr idegenvezetését a Fraknói és Lánzséri várban, amelyet 

jutalomként kapott kis csapatunk.  

Köszönjük szépen mindenki támogatását! 

 

 Molnár László 

 szaktanár 

További részletek és képek: 

https://www.estori.hu/aktualitaso/megszulettek-az-estori-kreativ-tortenelmi-verseny-dontojenek-

eredmenyei 
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