Beszámoló a 2019. évi Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai
szónokversenyről

2019-ben tizenegyedik alkalommal rendeztük meg az Eötvös József középiskolai
szónokversenyt az ELTE Bölcsészettudományi Karának szakmai támogatásával. A verseny
felelős szervezője a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Nyelvőr Alapítvány volt.
A korábbi országos verseny 2018-ban alakult Kárpát-medencei versennyé, így a rendezvényre
az idén is érkeztek Erdélyből és Kárpátaljáról versenyzők. A regionális fordulókra 2019.
március 30-án került sor az ELTE BTK-n és Székesfehérváron, a határon túli versenyzőknek
pedig a saját országukban szerveztek válogatót. A Kárpát-medencei döntőt 2019. április 13-án
tartottuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

A Kárpát-medencei döntő megnyitója

A versenyzők és kísérőik a Kárpát-medencei döntőn
A tehetséggondozó tanulmányi versenyen a középiskolák (szakközépiskolák,
szakgimnáziumok és gimnáziumok) 9–12. évfolyamos diákjai vettek részt. A regionális
elődöntőkről összesen 24 magyarországi és 5 határon túli diák jutott tovább a Kárpátmedencei döntőbe. A versenyzők egy idézetet kaptak, amelyről 30 perces felkészülés után
kellett elmondaniuk a gondolataikat vázlat segítségével a jelenlevőknek 5-5 percben.
A döntő zsűrijének tagjai a következőn szakemberek voltak:

A zsűri elnöke: dr. Kiss Róbert Richárd, Prima Primissima díjas újságíró
A zsűri tagjai:
dr. Raátz Judit, főiskolai docens, ELTE BTK
dr. Farkas Tamás, habilitált egyetemi docens, az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti,
Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék tanszékvezetője
Jankovics Julianna, fejlesztő pedagógus, az ELTE BTK doktori hallgatója
Keszy-Harmath Dániel, a Budai Középiskola tanára, az ELTE BTK doktorjelöltje
A regionális döntő idézete: „Bármerre nézünk, azt látjuk, hogy nincs hagyomány újítás
nélkül.” (Szkárosi Endre, kortárs magyar író és költő)
A Kárpát-medencei döntő idézete: „Húsz év múlva az emberek nem fognak már olvasni. Ez
így van. Minden idejüket lefoglalják majd a hülyeségek a mobiltelefonjukon.” (Joël Dicker,
svájci író)

A zsűritagok a verseny kezdete előtt

Várakozás a verseny előtt

Felkészülés a beszédre

Felkészülés a beszédre

Mind a regionális fordulóban, mind a Kárpát-medencei döntő alatt szakmai előadásokat
szerveztünk a felkészítő tanároknak, kísérőknek. A regionális versenyen dr. Lózsi Tamás, az
ELTE Tanító- és Óvóképző Karának adjunktusa tartott előadást Üzleti retorika címmel. A
Kárpát-medencei döntőn Keszy-Harmath Dániel Tanár-diák kommunikáció a Facebookon
című előadását hallgathatták meg a résztvevők.

Amíg a zsűri tanácskozott, a versenyzők sem unatkoztak. A regionális fordulón a vidéki
helyszínen élménypedagógiai játékokon vehettek részt, Budapesten a Magyar Nemzeti
Múzeumba látogathattak el a résztvevők. A Kárpát-medencei döntő alatt a versenyzők a
Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítását nézhették meg. A zsűrik és a szervezők véleménye szerint
is folyamatosan emelkedik a verseny színvonala, a döntőn igen jól felépített, tartalmas
beszédek hangoztak el meggyőző előadásmóddal. A beszédek a versenyzők kreativitásáról és
humoráról is tanúskodtak.
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