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Tisztelt Igazgató Asszony! 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Kedves Kollégák! 

A Kazinczy-díj Alapítvány felkérésére a „Szép Magyar Beszéd” verseny megyei fordulóját 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében - az előző évekhez hasonlóan - iskolánk, a Tiszaparti Római 

Katolikus Általános Iskola és Gimnázium rendezi a 2019/2020-as tanévben. 

A középfokú iskolák tanulói számára meghirdetett „Szép Magyar Beszéd” verseny részletes 

versenykiírását megtalálják a Kazinczy-díj Alapítvány honlapján:  

http://kazinczy-alapitvany.hu/felhivas-kozepiskolasoknak/  

A versenyre Jász-Nagykun-Szolnok megyei középfokú iskolák tanulói jelentkezhetnek két 

kategóriában: 

I. kategória: gimnáziumok tanulói, 

II. kategória: szakképző iskolák tanulói (szakgimnázium, szakközépiskola). 

Kérem, továbbítsák az értesítést az illetékes versenyfelelős számára! 

 A levélhez csatolom a versenykiírást, a jelentkezési lapot az adatkezelési hozzájáruló 

nyilatkozattal és az iskola adatkezelési tájékoztatójának adott versenyre vonatkozó mellékletét. 

A legfontosabb tudnivalók: 

A verseny iskolai fordulóját az iskolák saját hatáskörben rendezik meg az általuk kijelölt 

időpontban.  

Az intézmények kategóriánként 2-2 tanulót nevezhetnek a megyei fordulóra a szokásoknak 

megfelelően. 

A megyei fordulón a versenyzők egy szabadon választott, maximum 3 perc időtartamú 20-21. 

századi esszé- vagy értekezésrészletet olvasnak fel, egy központilag meghatározott, kötelező 

szöveget tolmácsolnak rövid felkészülés után, valamint egy "Beszélni nehéz!" jellegű feladatot 

oldanak meg írásban.  

A verseny megyei fordulójának időpontja: 2020. március 5. (csütörtök) 14.00 óra  
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Helyszín: Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (5000 Szolnok, 

Tiszaparti sétány 4/a. „A” épület) 

Kérem, hogy a csatolt jelentkezési lapot használják a nevezéshez, melynek másolatát az 

adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal együtt legyenek szívesek szkennelt formában vagy 

postai úton eljuttatni iskolánkba (titkarsag@tiszaparti.sulinet.hu). Az adatvédelmi nyilatkozat 

hivatkozik az adatkezelési tájékoztatóra, ennek teljes szövegét iskolánk honlapján 

(https://www.tiszaparti-szolnok.hu) olvashatják. 

 A nevezési határidő: 2020. február 15.  

A megyei fordulón való részvétel esetén nevezési díj nincs. 

Az országos döntőre minden megye kategóriánként (gimnáziumi tanulók - szakképző iskolák 

tanulói) 2-2 tanulót küldhet. 

Az országos döntőt 55. alkalommal rendezi meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Győr-

Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Kazinczy Ferenc Gimnázium Győrött, 2020. április 17–19. között. 

Az országos döntőn csak azok a versenyzők indulhatnak, akik még nem nyerték el a Kazinczy-

érmet. 

 Szeretettel várjuk jelentkezésüket!  

Szolnok, 2020. január 15. 

Tisztelettel:  

 

………………………….………….  P.H.  …………..…………………..…….. 

   Balog Zsolt           Molnárné Orosz Szilvia 

     igazgató     magyar nyelv és irodalom mk. vezető 

 

A rendező iskola elérhetőségei (megyei döntő): 

Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 

5000 Szolnok Tiszaparti sétány 4/a  

0656-513 821 

titkarsag@tiszaparti.sulinet.hu  
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