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NÓGRÁD MEGYEI VERSENYKIÍRÁS 

2018/2019. tanév 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

„SZÉP MAGYAR BESZÉD” VERSENY 

AZ 5-8. ÉVFOLYAMOS (11-14 éves korú) TANULÓK SZÁMÁRA 

(5-6., 7-8. évfolyam) 

 

A verseny meghirdetője: Emberi Erőforrások Minisztériuma; Kazinczy-díj Alapítvány - Péchy Blanka 

Emlékére 

A teljes versenykiírás elérhető: http://kazinczy-alapitvany.hu/ 

A verseny pedagógiai célja: Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását 

szolgálja. 

A verseny kategóriái: I. kategória: 5-6. évfolyam (11-12 éves korcsoport) 

 II. kategória: 7-8. évfolyam (13-14 éves korcsoport) 

A verseny Nógrád megyei szervezője: 

Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ (továbbiakban: POK) 

3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. 

Versenyszervező: Tóth Beáta pedagógiai referens 

Versenyek.POKSalgotarjan@oh.gov.hu 

+36-32/422-475, +36-30/682-2329 
 

A POK közreműködésével szervezett fordulók: megyei (szóbeli) 

A verseny díjai: Oklevél, könyvutalvány vagy tárgyjutalom a területi döntőkön 1-3. helyezést elért versenyzők 

részére 

Nevezési díj: Nincs 

A verseny témája, ismeretanyaga: A vetélkedő résztvevőinek egy – a forduló rendezői által kijelölt – kötelező és 

egy magukkal hozott szabadon választott 20-25 soros prózai szöveget kell 

felolvasniuk. A szöveg csak eredeti, magyar – 20-21. századi – közlő prózai 

stílusban (irodalmi vagy igényes köznyelven) megírt mű lehet, amely nem 

tartalmaz párbeszédet, sem régies, sem tájnyelvi (nyelvjárási), sem kevéssé 

ismert idegen szavakat. 

 

ISKOLAI FORDULÓ: 

 

A Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” versenyt az általános iskolák 5-8.évfolyamos, valamint az e 

korosztálynak megfelelő középiskolai évfolyamok azon tanulói részére hirdetjük meg, akik még nem nyertek el 

Kazinczy-jelvényt (sem bronz, sem arany fokozatút). 

 

Az iskolai fordulót az intézmény saját hatáskörben rendezi meg, ajánlott időpontja: 2018. december. 

 

Kérjük, ezzel egyidejűleg az iskolai fordulón részt vevő tanulók létszámát a Jelentkezési lap 1. (a mellékletben 

található vagy letölthető a POK honlapjáról) kitöltésével a POK felé is jelezzék. 
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TERÜLETI FORDULÓ: 

 

Nevezési határidő: 2019. január 03. 

Nevezés módja: Jelentkezési lap 2. kitöltésével (a mellékletben található vagy letölthető a POK honlapjáról). 

 A II. fordulón kategóriánként, évfolyamonként 1-1 osztály esetében összesen 1 tanuló, 2-2 

osztály esetében összesen 2 tanuló, 3-3 (vagy ennél több) osztály esetében összesen maximum 

4 tanuló vehet részt. 

 Az eredménylistákat a POK elektronikusan juttatja el az intézményeknek. 

 

A területi fordulót két helyszínen, más-más időpontban rendezzük: 

 

Ideje: 2019. január 22. (kedd) 14.00 óra 

Helye: Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola (Balassagyarmat, Május 1. u. 2.) 

 

Ideje: 2019. január 28. (hétfő) 14.00 óra 

Helye: SÁI Kodály Zoltán Tagiskolája (Salgótarján, Mártírok u. 3.) 

 

A II. fordulóba jutott tanulóknak a Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság által kijelölt kötelező és a tanuló által szabadon 

választott szöveg felolvasása a feladatuk. 

 

 

 

REGIONÁLIS DÖNTŐ: 

 

Ideje: 2019. április 5-7. (péntek-szombat-vasárnap) 

Helyszíne: Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 

(5310 Kisújszállás, Széchenyi út 4.) 

 

 

Salgótarján, 2018. október 19. 

 
Selmeczi Zoltán 

Oktatási Hivatal 

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ 


