KAZINCZY „SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY (középfokú iskolák számára)
BARANYA MEGYEI VERSENYKIÍRÁSA
2018/2019. tanév

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a „SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY
(középfokú iskolák számára) versenykiírásához az iskolai és a Baranya megyei forduló
lebonyolításával kapcsolatban az alábbi kiegészítést teszi.
A versenyt két kategóriában hirdetjük meg:
a) gimnáziumi tanulók,
b) szakképző iskolák (szakgimnázium, szakközépiskola) tanulói számára.
Nevezés a versenyre:
Nevezési határidő: 2018. november 30. (péntek)
Az iskolai fordulóra nevezni a Pécsi POK honlapján, a Tanulmányi versenyek menüpont alatt található
táblázatból
megnyíló
Jelentkezési
felületen
keresztül
lehet:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
1. Iskolai forduló:
Az iskolai fordulót minden iskola önállóan szervezi.
Továbbjutás:
A 2., megyei fordulóba minden iskolából iskolatípusonként 2-2 fő juthat tovább. (2 gimnazista és 2
szakképző iskolás tanuló)
Az iskolai fordulót követően a továbbjutó tanulók nevezési lapját az iskola 2019. február 15-ig
felterjeszti a Pécsi POK címére: Versenyek.POKPecs@oh.gov.hu
A megyei forduló nevezési lapja a Pécsi POK honlapján, a Tanulmányi versenyek fül alatt található
táblázatból
lesz
letölthető:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/pecs_tanulmanyi_versenyek
Kérjük a nevezési lapot minden diák nevére külön-külön kitölteni, és intézményvezetővel valamint
szülővel aláíratva (szkennelve) visszaküldeni.
2. Megyei forduló:
A megyei forduló egy szabadon választott 20-21. századi magyar esszé vagy értekezés (részlet)
felolvasásából, és a Kazinczy-díj Alapítvány által kijelölt kötelező szöveg tolmácsolásából áll. A
szabadon választott szöveg formai követelményei: 13-as betűnagysággal, 1,5-es sortávval, maximum
30 sor. Kérjük, a megyei fordulóra érkező versenyzők a választott szöveget négy gépelt példányban
hozzák magukkal, melyből három példányt érkezéskor a rendezőknek adjanak le. Nevüket ne írják rá.
Ezt a fordulót Baranya megyében az idei tanévben két külön helyszínen fogjuk megrendezni:
Pécs város iskolái számára:
2019. március 8. (péntek) 8:15 óra - Civil Közösségek Háza - 7624 Pécs, Szent István tér 17.
8:15-kor: a szereplési sorrend sorsolása
Regisztráció 8:15-8:45 között.

Baranya megye nem pécsi iskolái számára:
2019. március 7. (csüt.) 8:30 óra - Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma - 7300 Komló, Alkotmány u. 2.
Regisztráció 8:00-8:30 között.
Az országos döntőre Baranya megye kategóriánként 2-2 tanulót, a megyén kívül Pécs városa is 2-2
tanulót küldhet.

