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A magyarkanizsai Zmaj iskola tanulói már számtalanszor szerepeltek anyaországi versenyeken, ahonnan dobogós helyezé-
sekkel értek haza. Ez leginkább az Ady részlegben működő történelem-csoportra vonatkoztatható, amelynek vezetője Fodor Éva 
történelem-tanárnő, aki évek óta odaadással és fáradhatatlanul készíti elő a tanulóit, erőt és időt nem sajnálva, amelynek meg is 
van a gyümölcse.

A közelmúltban, október 17-én részt vettek a XI. Görgey Artúr nemzetközi történelemversenyen, Szegeden, a Tisza-parti 
Általános Iskolában, melynek témája az I. világháború és az olasz front. A megmérettetésen 57 (háromfős) csapat versenyzett 
Olaszországból, Szlovákiából, Romániából, Magyarországról és Szerbiából. Összesen 171 hetedikes és nyolcadikos tanuló. Ne-
vezetesen a Csongrád megyében és a Kárpát-medencében, szórványban élő magyar általános iskolások valamint a meghívott 
olasz diákok, akik szimultán fordítást kaptak. És ennyi versenycsapat közül a magyarkanizsai Kanizsai Dorottya nevű csapat 
az előkelő második helyet érdemelte ki. Szívből gratulálunk nekik! De hogy is történt? Erről Fodor Éva tanárnő és az iskolát 
képviselő 7. f osztályos tanulók, Almási Bence, Kukli Kristóf és Milutinovity Dávid számoltak be.

– Már szeptember elején bejelentettem a részvételünket a versenyre, ahova első ízben mentünk. Az iskolából hét csapat jelent-
kezett, és a három legjobb diákot választottam ki három héttel a verseny előtt – mesélte Éva. 

– A tanárnőtől megkaptuk a témára vonatkozó minden anyagot, amit könyvekből készített elő, ami nagy és terjedelmes volt. 
Mi azt magunk között felosztottuk három részre, amit fejből meg kellett tanulnunk – nyilatkozta Bence – és a szegedi iskolába 
le kellett vinni. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket, majd városnézésre vitték a versenyzőket. A múzeumban láthattuk a 
doberdói fát (a megmentett maradványát), ami a híres csata emlékét őrzi, több mint 100 éves! Az egyiptomi kiállítást is láttuk, 
pl. múmiákat, emberit és szent állatokét is, a macskák bebalzsamozott testét. Ebéd után lehetőségünk nyí lt Szanka János első 
világháborús gyűjteményéből készült kiállítás megtekintésére is – folytatta Kristóf. Ezt követte az ünnepi megnyitó, amit 
Balázsné Szelezsán Mária és Mikó Valér versenyszervező tanárok prezentáltak. 

– A versenyfeladatok megoldásakor hat teremben voltunk elhelyezve az ottani felügyelő tanárokkal. Egy óra állt rendelkezé-
sünkre a hét oldal kérdéseinek kitöltésére. Volt lámpaláz, de egy sort sem hagytunk üresen. Bizony nehezek voltak a kérdések – 
folytatta Dávid – mert sok olyan is felmerült köztük, amelyekre nem is készülhettünk, mert a téma, az I. világháború kitörésének 
100 éves évfordulója kapcsán – nagyon széleskörű. Sok volt az évszám, és fogalmakat is meg kellett határozni keresztrejtvénye-
ken, illetve a csatahelyszínek megjelölését térképen. – Úgy éreztük, közepesen sikerült. – mondták mindhárman.

– Uzsonna után a nagy teremben már a kísérő tanárok is velünk lehettek, ahol okos ötletként a szervezők kivetítették a kérdé-
sekkel együtt a feleleteket is, és a gyerekek így félhangosan, örömmel reagálhattak is rá. 

Eredményhirdetéskor kiszólították a csapat képviselőjét, nálunk Dávidot, és könyveket és folyóiratot adtak át neki. Majd az 
5. helyezettektől kezdve az 1. helyezettig felolvasták a háromtagú csapatok mindegyikének a nevét, kiszólították őket, és átadták 
az emléklapot (amit mind a 171 diák kapott), ám az oklevelet csak a helyezettek érdemelték ki. A gyönyörű kivitelű oklevelek és 
a csodálatos illusztrációkkal teli Vértanúk könyve című történelmi kötetet én is kezembe vehettem. Fodor Éva, felkészítő tanárt 
is ajándékkönyvvel jutalmazták a szervezők.

És ez nem minden! Mert a dobogós 2. helyért a jutalom egy kirándulás az olaszországi berdói-fennsíkra, amelyre tavasszal 
kerül sor. 

Végszóként a nyertesek – Kristóf, aki „mellesleg” kétszeres országos birkózóbajnok, Bence, aki kétszeres országos úszóbajnok, 
és Dávid, aki 6 évig kiváló labdarúgó volt – kijelentették, hogy nagyon boldogok, mert a kitűnő tanulás mellett ilyen szép eredményt 
hozhattak iskolájuknak.

A tanárnő is mindenképpen elégedett, mert amint mondta: 
– Ez kiváló és dicséretes eredmény, hiszen először voltunk e csapattal Magyarországon, történelmi versenyen, és máris győz-

tünk.
A támogatást megköszönik az iskolának, a sofőr szerepét és együtt izgulást pedig Milutinovity Dávid édesanyjának.

Teleki Mária

A VI. Görgey Artúr történelemverseny
„Mert amikor mindenütt elfelejtettek: 

a szülőföldnek még mindig akad 
mondanivalója rólunk.”


