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Valamennyi körzeti / városi / területi / kerületi versenyt szervező intézmény vezetőjének és 

munkatársainak 

 

Székhelyén 

 

Tisztelt Igazgató Úrnő / Igazgató Úr! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére 

kuratóriuma a 2020/2021. tanévre meghirdette az általános iskolák 5-8. osztályos, valamint az e 

korosztálynak megfelelő középiskolai osztályok tanulóinak a Kazinczyról elnevezett „Szép magyar 

beszéd” versenyt. A 7-8. osztályos korosztály tanulóinak ez regionális versennyel, „félországos” 

döntővel egészül ki.  

„Versenynek lennie kell!” – a Kazinczyról elnevezett kiejtési versenyeket szervező-rendező iskolák 

igazgatói egyhangúlag így foglaltak állást a magyar közoktatás legrégebbi versenyformájának sorsa 

kapcsán. Igazuk lehet: sokkal nehezebb valamit újrakezdeni, mint – mégoly nagy nehézségeket 

leküzdve – a folyamatosságot biztosítani. Tisztelettel kérem, segítsenek a túlél(tet)ésben. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a helyzet zavaros, tervezni alig lehet, de reménykedni azért szabad. 

Az érintettek többszöri megbeszélése, tanácskozása után háromféle megoldást javasolunk. 

a) Ahol erre mód van, személyes jelenléttel, a hagyományos módon megrendezni a versenyt, a 

járványügyi technikai előírásokat betartva. Reméljük, február 1. után lesz rá lehetőség. (Esetleg: a 

létszámkorlátozásokra ügyelve, „ütemezve” behívni a versenyzőket, így egyszerre 2-4 tanuló lehetne 

egy légtérben, sőt az épületben!) 

b) Néhány tantárgyi verseny tapasztalata alapján ajánljuk az online formát. A Kazinczy-verseny 

dolgában ez kevésbé szerencsés, de a szükség törvényt bont. A bírálóbizottsági tagok otthonról is 

dolgozhatnak, ha nem kívánatos a személyes jelenlét. 

c) A felsőoktatási Kazinczy-versenyen (de negyedikes kisdiákok szépkiejtési versenyén is) vizsgázott 

egy harmadik megoldás: otthon vagy az iskolában videóra rögzítették a szabadon választott és a 

kötelező szövegeket, azokat a szervezőknek elküldték, s csak a bizottsági tagok voltak egy légtérben. 

Az egyik országos döntő igazgatója vállalta, hogy informatikusuk segítségével készítenek egy 

ajánlást a b) és a c) módozat technikai lebonyolításához, ezt rövidesen eljuttatjuk Önöknek. 

Természetesen megértjük, ha – korábbi jószándékú jelentkezésük ellenére – elhárítják a szervezést, 

rendezést, de őszintén reménykedünk hősies helytállásukban! 



A versenyek sikeres lebonyolítása érdekében kérem, hogy a versenyért felelős munkatársainak 

figyelmét szíveskedjék felhívni az alábbiakra: 

 

 A minap titkosítva sokszorosításra megküldtem a városi, városkörnyéki (kerületi) forduló 

kötelező szövegét a 11-12 éves korosztálynak és a 13-14 éves korosztálynak 3-3 variációban, 

valamint a két korosztály I-III. helyezettjeinek járó emléklapokat.  

 Kérjük szépen, a város-városkörnyéki (kerületi) forduló győzteseként a III. (regionális) fordulóba 

jutott tanulók (a 13-14 éves korcsoportból egy tanuló) és kísérő tanáruk nevét a meghirdetés 

szerinti rendező iskolának, a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnáziumnak lehetőleg 2020. 

február 23-ig, a balatonboglári Általános és Zeneiskolának lehetőleg február 28-ig küldjék meg! 

 A regionális versenyekről szóló részletes tájékoztatást majd a rendező iskolától kapják meg. 

 Kérem, szíveskedjék a városi, városkörnyéki, kerületi versenyek bírálóbizottsági elnökeinek és 

a szervező kollégáknak a figyelmét felhívni arra, hogy a versenyzőkkel olvastassák fel a 

szabadon választott és a kötelező szöveget is. A feladat nem valamiféle művészi produkció, 

hanem a szöveg értő és értető, tartalmának és stílusának megfelelő hangú tolmácsolása. 

A versenyek sikeres megrendezése érdekében kérem és hálásan megköszönöm szíves intézkedését és 

segítségét. 

 

Bizottságunk tagjainak nevében kiszámíthatóbb életet, jó egészséget, sok erőt, szép eredményeket 

kívánok Önnek és munkatársainak az új esztendőre! 

 

Budapest, 2021. január 12. 

 

Üdvözlettel: 

 

            Kerekes Barnabás 

 elnökhelyettes, kuratóriumi titkár 

 

 

 

 

 


