
Mindszentys siker a Ránki György regionális történelemversenyen 

 

Rangos történelemverseny zajlott 2018. március 9-én Pécsen. Négy megye (Somogy-Zala-

Tolna-Baranya) diákjai mérhették össze tudásukat a Ránki György regionális 

történelemversenyen. A megmérettetést egy iskolai és egy megyei forduló is megelőzte. A 

verseny témája így hangzott: ”A jóságos királynő”- A 300 éve született Mária Terézia és kora. 

Osztálytársam, Standi Barnabás, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium 12. a osztályos tanulója 4 és 5 évfolyamos gimnáziumi kategóriában első helyezést 

ért el. Barni nagyon szereti a történelmet, történelem szakos tanár szeretne lenni, emelt szinten 

érettségizik a tantárgyból. Elmondása alapján igazi kihívás volt a pécsi döntő. A több- írásbeli 

és szóbeli - fordulóból álló versenyen kiválóan szerepelt, amelyben mind a lexikai tudást, mind 

az improvizációs képességeket is meg kellett mutatni.  

 

 

Standi Barnabás és felkészítő tanára:Tóth Csilla 



Megkérdeztem Barnit, hogyan készült fel erre a megmérettetésre.”Bizonyára furcsán hangzik, 

de a legtöbb versenynél szeretem a felkészülést az utolsó pillanatra hagyni. A mondás, mely 

szerint nyomás alatt jobban megy, rám teljesen igaz. De természetesen a verseny különböző 

fordulóira folyamatosan tanultam, olvastam a szakirodalmat. De igazán a verseny előtti utolsó 

napokban rendszereztem a tudásomat.” 

Azt is szerettem volna megtudni, hogy a verseny témája mennyire állt közel Barnabáshoz.”Bár 

Mária Terézia és kora történelmét mindig kedveltem, de mégsem ez a kedvenc történelmi 

korszakom. A történelemben, ami leginkább megragadott és érdekel, az a magyar és kelet-

európai kommunista diktatúrák ideje.” 

Úgy tudom, nagyon sokoldalú vagy, és nem csak a történelem érdekel. Szeretsz versenyezni is. 

A Ránki versenyen kívül az utóbbi időben volt más versenyeredményed is? ”Igen. Az idei 

Himnusz - és Szózatmondó versenyen 3. helyezést értem el. 10. osztályos koromban pedig a 

Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési versenyen arany minősítést szereztem.” 

Nagyon büszke vagyok osztálytársamra! Jó érzés, hogy iskolánkban ilyen tehetséges diákok 

tanulnak. 

 

 

Mészáros Dániel (12.a)  

Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

Zalaegerszeg 

 


