Újabb sikerek a Savarián
A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulói a 2020-2021-es tanévben is nagy
létszámmal vettek részt a Savaria országos történelem versenyen. 12 tanuló dolgozatából hetet
lehetett tovább küldeni. A megyei fordulóban a 9. a osztály magyar-történelem tagozatos
osztályából Gombos Eszter 1., Hajnal Jázmin 2., Ujlaki Vince 6. helyezést ért el, de sajnálatos
módon nem kerültek be az országos döntőbe, mert nem érték el a továbbjutáshoz elvárt 75
pontot. A 10. c osztályból Boda Kristóf megyei 1., Szikszay Ákos 2., Kisari Máté 5., Ricsei
Réka 6. helyezést ért el. Az országos döntőbe 2 diák került, akik nagyszerű teljesítményt
nyújtottak: Boda Kristóf az elérhető 70-ből 69 pontot szerzett, így a második helyen végzett,
Szikszay Ákos 66 ponttal pedig a hatodik helyet szerezte meg a „versenydobogón”.
A boldog helyezettek nyilatkozatai:
Boda Kristóf:
„Az idén április 23-án rendezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Savaria országos
történelem versenyét. A verseny témája a 10. évfolyamon egyetemes és magyar történelem a
Kr.e. VI. századtól 1844-ig volt. A verseny iskolai és megyei fordulói írásbeli feladatokból álltak.
A dolgozatokat Szombathelyen javították ki, ez alapján a legjobb teljesítményt elért tanulók
közül az első helyet szereztem meg. A megyei forduló eredménye alapján az országosan
legjobb teljesítményt nyújtó 18 tanuló jutott a döntőbe. A döntőt a járványhelyzet miatt online
szóbeli felelet formájában bonyolították le. A zsűri tagjai: Varga Szabolcs, az MTA BTK
Történelemtudományi Intézet tudományos munkatársa és Bánhidiné Balogh Éva
mesterpedagógus, középiskolai tanár voltak. Az országos versenyen 2. helyezést értem el, a
tételem címe: „Bethlen Gábor kül- és gazdaságpolitikája, valamint a művelődés terén elért
eredményei” voltak, amiről 15-20 percig kellett beszélnem. Ezt követően még 3 villámkérdést
is meg kellett válaszolnom, amelyek a megadott ajánlott olvasmányokhoz kapcsolódtak. A
felkészítésemet Bárdosi Éva tanárnő segítette, akihez bármilyen kérdéssel fordulhattam,
mindenben a maximális segítséget kaptam tőle. Időt és energiát nem sajnálva készített fel a
versenyre. Büszke vagyok az elért eredményemre, beleszámítva, hogy harmadjára sikerült az
országos döntőben részt vennem és a Savaria megyei fordulóján harmadik alkalommal is
sikerült I. helyezést elérnem. Ez a verseny az ország legszínvonalasabb, ugyanakkor
kihívásokkal teli megmérettetése.”
Szikszay Ákos:
„A verseny felépítése nagyon hasonlított bármilyen érettségi vagy nyelvvizsga szóbelijének
menetrendjére, egy tételhúzás után kaptunk néhány perc kidolgozási időt, ami után megadott
szempontok szerint kellett felépíteni a feleletet 10 percben. Személy szerint az első olyan
alkalmon vagyok túl, amin bizonyítható volt tudásunk neves szaktekintélyek előtt. Ezért ki
tudom jelenteni, hogy egy nagyon sajátos tapasztalattal lettem gazdagabb a verseny által,
aminek rutinját fel tudom használni a jövőben is.”
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