
 

 

A Radyg és az Estöri, 3. évad, 2. rész 
 

Az Estöri Kreatív Történelmi Verseny létrehozása óta, azaz immár 

harmadik éve vesznek részt 10. osztályos diákjaink a versenyben. 

A korábbi évek egy-egy csapatától eltérően, ebben az évben három 

10.a osztályos csapatunk is nevezett a versenyre. Mindhárom indulónk 

teljesítette az első forduló feladatait, s közülük kettő a középdöntőbe is 

eljutott. 

A középdöntőket 2019. február 21-én és 22-én a Magyar Tudományos 

Akadémia Könyvtárában rendezték meg.  

 

Csapataink az első versenynap nyitásaként vetítették le filmjüket és 

adták elő prezentációjukat. A verseny jellegéből adódóan a résztvevőknek 

egyszerre kell történelmileg hitelesnek, kreatívnak és az információs 

technológiákban járatosnak lenni. Mindkét csapatunknak biztonságot 

jelenthetet, hogy voltak olyanok, akik akár a filmek elkészítésében, akár 

pedig a prezi vagy a PowerPoint prezentációk elkészítésében képesek voltak 

kiemelkedően elvégezni feladataikat. A feladatkiírás hasonló értelmezéséből 

adódóan az első fordulóban minden versenyzőnk egy vagy több családtag 

XX. század közepi történetére 

építette illusztrált esszéje elkészítését. A középdöntőre felkészülés 

során egyik csapatunk (rackeve_ady_10a2) úgy döntött, hogy 

feladatait az tanulmányra építve, mintegy annak folytatásaként 

készíti el. Prezentációs témájuk így a szovjet megszállás utáni idők 

kapcsán arra a kérdésre próbált választ keresni, hogy „Mit adtak 

nekünk a szovjetek?”. Másik csapatunk (rackeve_ady_10a3) 

elképzelése viszont az volt, hogy az esszében ugyan felmenőik 

történetét tárták fel, ám a középdöntőben annak ellensúlyaként az 

Esterházy család két tagjának, Esterházy Pálnak és Esterházy 

Jánosnak a sorsán keresztül mutatják be a koncepciós perek sorát. 

Utóbbi csapatunk előadásának címe ezért volt a „Koncepciós // 

avagy Tettük, amit tennünk kellett” (kiejtve: Koncepciós perek…). 

 

A verseny minden feladatának elkészítésekor szembesültünk azzal a kérdéssel, hogy a történelmi 

hitelesség és a kreativitás kívánalmai közben vajon hol lehet megtalálni az egyensúlyt? Azt gondoljuk, hogy 

most is ez a legnagyobb kihívás, hiszen egy-egy feladatot gyakorlatilag végtelen változatban lehet 

megoldani. Mivel mindkét csapatunk legjobb tudása és igazán színes kreativitása mellett készítette el 

feladatait, így büszkék lehetünk rájuk. 

A középdöntő első napját végignézve elmondhatjuk, hogy a zsűrinek valóban nehéz dolga lehetett, 

hiszen rendkívül eltérő témákat és megvalósítási módokat is össze kellett tudnia hasonlítani. A pontozás 

eredményeként a Darabánt Rebeka, Novák Botond és Olasz Ferenc alkotta csapatunk (rackeve_ady_10a2) a 

döntőben folytathatja a versenyzést, míg a Kovács János Koppány, Olasz Ágnes és Szász Beatrix Leila 

hármasa számára (rackeve_ady_10a3) sajnos a középdöntő jelentette a verseny végállomását. 



A 2019. április 27-én megrendezésre kerülő döntőre igazán patinás környezetben kerül sor, hiszen a 

kismartoni Esterházy-kastély Haydn Terme ad helyet a megmérettetésnek. A döntőbe 14 csapat került, 

nézzük csapatunk vetélytársait: 

 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma és Szakgimnáziuma, Pécs 

Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa 

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 

BMSZC Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma 

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium, Győr, 2 csapat 

Fehérlófia Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa 

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 

Selye János Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Komárom 

Soproni Széchenyi István Gimnázium 

Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen 

 

Reméljük, hogy a döntőre történő felkészülés során is képesek lesznek diákjaink legalább olyan 

szintű kreativitásra, mint a középdöntőben! 

A versenyen résztvevő csapatok felkészülését Mészáros Attila és Molnár László segítette. 

 

A verseny céljairól, részleteiről valamint az Esterházy Magánalapítvány küldetéséről az Estöri 

Kreatív Történelmi Verseny honlapján a www.estori.hu cím alatt bővebb információk is olvashatóak. 

 

Mészáros Attila 


