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Idén III. alkalommal került megszervezésre a Jancsó Benedek erdélyi származású 

történész tiszteletére rendezett Jancsó Benedek történelmi emlékverseny. A verseny 

meghirdetője a magyarországi Jancsó Alapítvány, valamint Hargita, Kovászna és Maros Megye 

Tanácsa.  A verseny küldetése, hogy az erdélyi hetedikesek és nyolcadikosok számára 

lehetőséget biztosítson a magyar történelem nagy egyéniségeinek és az általuk létrehozott 

szellemi értékeknek a bemutatására, korszerű feldolgozására. Az idei verseny témája az Erdélyi 

Fejedelemség aranykora volt, azaz Bethlen Gábor és I. Rákóczi György uralkodása.  

A verseny két fordulóból tevődött össze, az első forduló egy írásbeli feladatsor 

megoldásából állt, amelyet 2019. február 20-ig kellet eljuttatni az alapítványhoz. A beküldött 

pályamunkákat egy szakmai zsűri bírálta el, melynek döntése alapján a legjobb tíz csapat jutott 

a döntőbe. Iskolánk csapata már második alkalommal nevezett be a versenyre, és akárcsak 

tavaly, idén is sikeresen vette a verseny első fordulójának akadályait és bejutott a döntő 

fordulóba. A csapat tagjai mindhárman a VIII. A osztály tanulói: Kedves Borbála, Szabó Eszter 

és Szabó Szende.  

A döntőre május 11-én került sor Sepsiszentgyörgyön, a Bod Péter Megyei könyvtárban.  

A csíkszentdomokosi csapaton kívül, 4 városi és további 5 falusi iskola csapata mérte össze 

tudását.  A diákok az Erdélyi Fejedelemségről szerzett tudásuk mellett, egy szabadon választott, 

megírt vagy feldolgozott jelenetet is be kellett mutassanak, amely az adott korszakhoz 

kapcsolódott. Iskolánk csapata idén az 5. helyezést szerezte meg ezen a rangos és nagy 

felkészülést igénylő versenyen. A döntőbe jutott csapatok, valamint az iskolák könyvtárai 

könyvajándékokban részesültek, ezen kívül pedig valamennyi döntős versenyző és tanáraik, 

akárcsak tavaly – a magyar Országgyűlés elnökének meghívására – egyhetes magyarországi 

nyaraláson vehetnek részt.  

 „Számomra nagy öröm, hogy ilyen színvonalas versenyen vehettem részt idén és az elmúlt 

évben is. Sokat kellett készülnünk a csapattal, de teljesen megérte a megszerzett tudásért, az 

ottlétért, a visszatérésért és a balatoni táborért. Nagyon jó volt a hangulat, a csapatmunka, 

ismerős arcokkal is találkoztunk. Várjuk nagyon a balatoni tábort!” (Szabó Eszter) 

„Tavaly egyik iskolatársam helyett vettem részt a balatoni táborban. A mesélések alapján a 

verseny izgalmasnak ígérkezett, ezért örömmel neveztem be idén a versenyző csapatba. 



Élveztem a felkészülés minden egyes percét és kiteljesedést jelentett, mert most már 

megtapasztalhattam, hogy milyen munkával jutottak el tavaly a táborig. Örülök, hogy a sok 

tanulásnak és a jókedvnek részese lehettem.” (Kedves Borbála) 

„Mivel tavaly is élmény volt ez a verseny, nem volt kérdés, hogy idén is szívesen részt veszek 

rajta. A csapat végig összetartó volt, mind a felkészülés, mind a verseny alatt. Erős, okos, 

felkészült csapatokkal versenyeztünk, de szerintem kihoztuk magunkból a maximumot. 

Hatalmas köszönettel tartozunk a magyartanárnőnek, a történelemtanár úrnak, akik rengeteget 

segítettek nekünk és végig bíztattak. Hosszú volt ez az út novembertől, de még vár ránk 

augusztusban egy balatoni tábor.” (Szabó Szende) 

 

 
 

 

 


