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Az  erdélyi  Kossuth-szónokversenyt  a  budapesti  Kossuth  Lajos  Szónokverseny  mintájára
2000-ben  hirdettük  meg  első  alkalommal  Kézdivásárhelyen,  a  Bod Péter  Tanítóképzőben  Bajcsi
Ildikó, akkori igazgatónő, valamint Adamikné dr. Jászó Anna, az ELTE Magyar  Nyelvtudományi
Tanszékének vezetője, előadó tanára kezdeményezésére. 15 éven keresztül a BBTE Kézdivásárhelyre
Kihelyezett  Tagozatával  együtt  szerveztük  meg  a  versenyt.  2010  –  2012-ben  felkerült  a
tanügyminisztérium  országos  versenyeinek  listájára,  2013-ban  pedig  a  megyeközi  versenyek
támogatás nélküli listáján is szerepelt.  2017-től az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége versenyei
közé került.

Nagyon  fontosnak  tartjuk  e  versenyforma  romániai  népszerűsítését.  Abból  az  iskolai
tapasztalatból  indulunk  ki,  hogy  az  irodalmi   tananyag  zsúfoltsága,  valamint  az
osztálylétszámok nagysága miatt még mindig nem kap kellő figyelmet,  s elég időt nevelői
munkánkban a szóbeli  szövegalkotási  képesség, az érvelés és vitakészség fejlesztése.  Ez a
verseny arra készteti mind a tanárokat, mind pedig a diákokat, hogy többet foglalkozzanak
akár  tanórai,  akár  köri  tevékenység  keretén  belül  retorikai  tudásuk  bővítésével.  Annál  is
inkább, mivel úgy gondoljuk, hogy Erdélyben a nyilvános szereplés, a megszólalás bátorsága
gyakran  hiányzik  nemcsak  a  diákok,  hanem  a  pedagógusok  körében  is.  A  felszólalás,
ékesszólás, a vita képessége pedig egyre inkább nélkülözhetetlen része társadalmunkban mind
közéleti,  mind  pedig  magánéleti  színtereken  egyaránt.  Ma is  aktuálisnak  érezzük Kölcsey
Ferenc Parainesis című munkájában írt gondolatát: „Eljött az idő, s társaid körében neked is
fel  kell  állanod,  s  a  köz  tanácskozásokban  élő  szóval  részt  kell  venned;  s  érezni  fogod,
miképpen  az  ékesszólás,  s  mindaz,  ami  erre  megkívántatik,  oly  szükség,  mi  nélkül  köz
dolgokban részt vevő polgár közvetetlen nem hat”.

A szónokverseny szervezője az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (AESZ), a Pro Schola
Kulturális-Nevelési Egyesület, a Bod Péter Tanítóképző. 

A versenyre IX – XII. osztályos diákok jelentkezhetnek. Iskolánként 3–4 középiskolás diák
és egy felkészítő tanárt jelentkezését várjuk. 

Helyszín: Kézdivásárhely, Vigadó Művelődési Ház, Bod Péter Tanítóképző
Időpont:  2022. november 25 – 26. 
Jelentkezési határidő: november 14.
Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapokat a ferenc_deak@yahoo.com címre küldjék el!

A verseny két fordulóból áll: 
AZ ELSŐ FORDULÓBAN a versenyzők előre kijelölt mottóra építve az otthon elkészített

beszédeiket adják elő (papír nélkül), felkészülve az előadásmódra is. 
Ez a forduló hozzásegíti  a  diákot  nemcsak a szövegalkotási  képességének  fejlesztésére,  a

logikus  gondolatmenetet  követő  beszéd  megalkotására,  hanem  ösztönzi  a  könyvtárhasználatra,
anyaggyűjtésre, tudásának és tapasztalatának meggyőző formában való kifejezésére. 

Az idei mottó a következő: 
„Minden embernek őrködnie kell a világ rendje felett, mert a becsület azt kívánja.”

(Tamási Áron)

Kérünk minden  versenyzőt,  hogy szónoki  beszédét  egy példányban  kinyomtatva  is  hozza
magával, majd elektronikus formában a verseny után küldje el a szervezőknek!  

A  MÁSODIK  FORDULÓBAN  a  verseny  zsűrije  által  meghatározott,  általános,
ugyanakkor  a  diákok  számára aktuális  téma szerint  rögtönöznek  szónoki  beszédet.  Ez  a  forduló
kreativitásukat, előadókészségüket, ugyanakkor önbizalmukat is erősíti. 
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Minden versenyző három-három téma közül választhat, melyet 30 perces felkészülés után kell
előadni. A beszédek időtartama nem haladhatja meg a 3 percet. A versenyzők készíthetnek vázlatot,
amit használhatnak, ám nem szabad olvasniuk. 

A verseny szabályzatához szakirodalmi listát, valamint az eddigi rögtönzött beszédek témáit
csatoljuk, mely megkönnyíti a felkészülést mind a diákok, mind pedig a pedagógusok számára.

Az  értékelő  bizottságba  mindig  magyarországi,  valamint  helyi  szakembereket  (egyetemi
tanárokat,  színészeket,  újságírókat,  papokat)  szoktunk  meghívni,  akik  meghatározott  szempontok
szerint  (előadásmód,  tématartás,  logikus  felépítés,  hitelesség,  szemléletesség,  stílus)  értékelik  a
szónokok teljesítményét. 

Az I–IV. helyezett  résztvehet a budapesti Eötvös-szónokversenyen (időpont: 2023. április),
ahol a Kárpát-medencei középiskolásokkal versenyezhet.     

 A hagyományokhoz híven a versenyt tudományos konferencia előzi meg.  

Számos olyan programot szervezünk a versenyzőknek, amelyek során betekintést nyerhetnek
mind az iskola, mind pedig városunk, vidékünk szokásaiba, hagyományaiba is. Ezáltal  az iskolák
közötti együttműködést, baráti és szakmai kapcsolatok  kialakulását is kívánjuk szolgálni. 

 
A verseny szervezői:

Deák Magdolna, a Bod Péter Tanítóképző igazgatója
Kis Emese, a Pro Schola Kulturális-Nevelési Egyesület elnöke
Ördög-Gyárfás Lajos, az AESZ ügyvezető elnöke
Fejér Piroska, nevelési aligazgató, magyar szakos tanár                
Dr. Deák Ferenc, magyar szakos tanár
Szalló Tünde, magyar szakos tanár
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