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H I R D E T É S

NEM JELENTETT NEHÉZSÉGET A KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA A TÖRTÉNELMI TÉMÁJÚ PROBLÉMAMEGOLDÓ VERSENY ONLINE KIADÁSA

Nagyváradi diáklányok „legyőzték” az angolokat
A Problema Solvenda 
România történelmi témájú 
problémamegoldó verseny 
keretében I. Napóleon fran-
cia császár „bőrébe bújva” 
teljesítettek a legjobban 
a nagyváradi Ady Endre 
Gimnázium diákjai. Szilágyi 
Panna, a HunyADYék nevű 
győztes csapat egyik tagja 
stratégiájukról, a megmé-
rettetés nyújtotta élményről 
beszélt lapunknak.

 » BEDE LAURA

A nagyváradi Ady Endre 
Gimnázium diákjai nyer-
ték nemrég a kolozsvári 

Mathias Corvinus Collegium 
(MCC) és a budapesti Case Sol-
vers által hatodik alkalommal 
szervezett Problema Solven-
da România történelmi témájú 
problémamegoldó versenyt. A 
HunyADYék nevű csapat tagjai 
– Debrenti Réka, Lajos Bernadett 
és Szilágyi Panna – első alkalom-
mal vettek részt a járványhelyzet 
miatt idén is online rendezett 
megmérettetésen, és egyáltalán 
nem bánták meg, hogy jelent-
keztek. Szilágyi Panna a Kró-
nika érdeklődésére elmondta, 
nagyon jól érezték magunkat, 
még ha nem is lehettek jelen 
személyesen Kolozsváron. Hoz-
zátette, számukra nem jelentett 
nehézséget az, hogy minden 

forduló online zajlott, ugyanis a 
Zoom-platformról bejelentkezve 
problémamentesen be tudták 
mutatni prezentációjukat.

A versenyzőknek az volt a fel-
adata, hogy I. Napóleon francia 
császár „bőrébe bújva” hozzanak 
döntést a portugálokkal kap-
csolatban, és így gondolják át a 
kontinentális zárlat eredménye-
it, illetve a francia hegemóniát. 
„Mikor elkezdtünk gondolkod-
ni azon, hogyan lehetne térdre 
kényszeríteni az angolokat, arra 
összpontosítottunk, hogy ter-
vünk valóságszerű, szolid legyen, 
illetve próbáltunk minden lehető-

ségre, felmerülő részletkérdésre 
megoldást találni. A zsűri is em-
lítette, hogy a mi tervünk volt a 
legrészletesebb, leginkább átgon-
dolt” – fogalmazott a 11. osztályos 
diák. Hozzátette, a többiek ötlete-
it sajnos nem hallhatták, de tisz-
tában voltak vele, mennyire erős 
a mezőny, hiszen egy kétnyelvű 
versenyről van szó, és Románia 
egész területéről voltak csapatok, 
így az eredmény is meglepetés-
ként érte őket. Rámutatott, hihe-
tetlen élmény volt, rengeteg ta-
pasztalatot szereztek. „Arról még 
nem beszéltünk a csapattársaim-
mal, hogy részt veszünk-e majd 

a következő versenyen. Egyelőre 
szeretnénk élvezni a győzelmet, 
de szerintem mindannyian na-
gyon szívesen átélnénk újra a 
megpróbáltatások izgalmait” – 
hangsúlyozta a bio-kémia–inten-
zív angol szakos tanuló.

„Úgy gondolom a Problema 
Solvenda România verseny bebi-
zonyította a középiskolásoknak 
szóló megmérettetések palettá-
ján azt, hogy mind online szer-
vezésben, mind pedig személyes 
találkozással lebonyolítva meg-
állja a minőségi, kreatív és egye-
di versenyek között a helyét. Az 
idei év esettanulmánya, amely 

I. Napóleon császárról szólt, az 
eddigi kiadások legkomplexebb 
feladata volt, és még így is a meg-
adott 72 óra kidolgozási idő alatt 
alaposan felépített, átgondolt és 
valósághű alternatív múltat hoz-
tak létre a csapatok” – mondta 
Likker Zsuzsanna főszervező.

A verseny keretében egy online 
selejtező forduló után a legjobb 
6 magyar és 6 román anyanyel-
vű csapat jutott be az elődöntő-
be, majd onnan a 2-2 legjobb a 
döntőbe, ahol egy hosszabb és 
a megszokottnál komplexebb 
történelmi problémát elemeztek, 
majd megoldásukat a szakmai 
zsűrinek prezentálták. Lupescu 
Radu egyetemi docens, a Sapi-
entia EMTE nemzetközi kapcso-
latok és európai tanulmányok 
tanszék vezetője és Mihai-Florin 
Hasan történelemtanár, törté-
nész tett fel kérdéseket a há-
romfős csapatoknak, és nehezen 
hozták meg a végső döntést.

A második díjat a csíkszeredai 
Márton Áron Főgimnázium Ant(-
dök)ant nevű csapata kapta Bart-
ha Gréta, Ördög Kinga és Márton 
Krisztina részvételével. Harmadik 
helyen végeztek a gyulafehérvári 
Mihai Viteazul Katonai Líceum di-
ákjai: Popa Daniel Vasile, Tănase 
Mario és Tuță Dumitru Adi Gabri-
el. A különdíjat szintén a katonai 
líceum tanulói – Hartzos Călin 
Tiberius, Nicoara David Traian és 
Tudor Emanuel – vitték haza. A 
szervezők értékelve a diákok szor-
galmát, idén is minden csapat-
nak nyereményekkel köszönték 
meg a befektetett munkát.
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Debrenti Réka, Lajos Bernadett és Szilágyi Panna szívesen újra átélné a megpróbáltatások izgalmait

A tolvajok összetörték az üvegszekrényt, és magukkal vitték a tartalmát

 » KRÓNIKA

Mária skót királynő (portrén-
kon ismeretlen szerző ko-

rabeli festményén) kivégzésén, 
1587-ban viselt rózsafüzérét, vala-
mint további, több mint egymillió 
font értékű arany- és ezüsttárgyat 
loptak el az angliai Arundel-kas-
télyból. A kincset péntek éjjel 
vittél el a West Sussex megyei 
kastélyból – közölte tegnap az 
MTI a BBC hírportáljának beszá-
molójára hivatkozva. Mint írták, a 
lopott tárgyak között szerepelnek 
a koronázási csészék, melyeket 
Mária királynő (1542–1587) adott a 
ceremóniamesteri udvari tisztség 
korabeli viselőjének. A kastélyt 
kedden nyitották újra a látogatók 

előtt. Szóvivője szerint „felbecsül-
hetetlen történelmi értéket” kép-
viselnek a hiányzó kincsek. A sze-
mélyzetet péntek éjjel értesítették 
a behatolásról, miután megszólalt 
a betörést jelző riasztó. A tolvajok 
egy ablakon át jutottak a kastély-

ba, összetörtek egy üvegszekrényt, 
és magukkal vitték a tartalmát. 
A BBC-nek nyilatkozó nyomozó 
szerint a bűntényhez köthető a kö-
zelben megtalált, kiégett négyke-
rék-meghajtású autó. Mária király-
nő rózsafüzére nem anyaga miatt 
érték, hanem azért, mert a nemzet 
pótolhatatlan öröksége – magya-
rázta a kastély szóvivője. „Pénzben 
jelentős a kár, de az olyan egye-
dülálló daraboknak, mint Norfolk 
hercegének kollekciója, történel-
mi jelentősége elmondhatatlanul 
nagyobb” – tette hozzá. Az egész 
nemzet elleni bűntettnek nevezte 
az esetet a térség parlamenti kép-
viselője, Andrew Griffi  ths.

Mária 1542-ben született a Lin-
lithgow-palotában. Apja születése 
után nem sokkal meghalt, ekkor 
Skócia királynője lett. 1548-ban 
azonban Franciaországba vitték, 
Skóciát ez idő alatt régensek kor-
mányozták. 1561-ben tért vissza a 
trónra, de hat viharos év után, 24 
éves korában lemondásra kény-
szerítették. Angliába menekült, 
unokatestvérétől, I. Erzsébet ki-
rálynőtől kért védelmet. 18 éven át 
tartották fogva, 44 évesen végez-
ték ki a Fotheringhay-kastélyban 
1587-ben.

Ellopták Mária skót királynő történelmi értéket képviselő ékszereit




