Szép magyar beszéd verseny

2020. február 18-án iskolánk, a Kecskeméti Református Gimnázium rendezte meg a Szép
magyar beszéd verseny megyei fordulóját. 22 tanulót láttunk vendégül felkészítő tanáraikkal,
kísérőikkel. A versenyt gimnázium és szakgimnázium kategóriában hirdettük meg.
Az iskolai fordulót követően Gál Erzsébet (12.e) és jómagam jutottunk tovább ide, a
megyeire, ahol sok tapasztalattal, élménnyel gazdagodhattunk. Az eredményhirdető értékeléskor
gyakorlati tanácsokat kaptunk, így a későbbiekben ezeket reménység szerint hasznosíthatjuk. A
versenyt zsűrizte: Kovács Zsuzsanna, az Anyanyelvápolók Szövetsége irodavezetője, tiszteletbeli
elnökségi tagja, Kazinczy-díjas magyartanár, nyelvművelő műsorok társszerkesztője; Keppel Gyula, az
Anyanyelvápolók Szövetségének tiszteletbeli elnökségi tagja, Kazinczy-díjas ás Maróti Istvánemlékéremmel jutalmazott magyartanár; valamint Jankay Éva szaktanácsadó, a kecskeméti Bányai
Júlia Gimnázium magyartanára.
Sokan gondolhatják, hogy egy ilyen versenyre nem kell sokat készülni, pedig ez nem igaz.
Nagyon fontos, hogy jó szöveget válasszunk. A hallott szöveg tökéletes megértésében a hallgatót a
felolvasónak kell segítenie megfelelő előadásmóddal, hangsúlyozással, szép kiejtéssel, helyes
tempóval, hangerővel. Ezek hiányossága akadályozza az értelmezést, így a mindennapjainkban is
fontos ezekre ügyelnünk. Ebben a tanárainkkal való felkészülés, és a résztvevők meghallgatása
nagyon sok segítséget nyújtott, sokat tanulhattunk egymástól is.
Komoly odafigyelést és pontosságot megkövetelő feladat volt ez a megmérettetés
számunkra, és szerencsére nem is maradtunk eredmény nélkül: Gál Erzsébet második helyezést ért
el, ezzel együtt pedig az országos döntőbe jutott, mely április 17-19. között kerül megrendezésre
Győrben.
A verseny eredményei:
Gimnázium kategóriában
1. hely: Mészáros Debóra (Bajai III. Béla Gimnázium)
2. hely: Gál Erzsébet (Kecskeméti Református Gimnázium)
3. hely: Dakó Ádám Ferenc (Kecskeméti Piarista Gimnázium)
Szakgimnázium kategóriában
1. hely: Gyenes Anikó (KSZC Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
2. hely: Szamek Fanni (Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma)
3. hely: Danka Réka (KSZC Gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája)
Mindkét kategóriából az első két helyezett jutott tovább az országos döntőbe.
Áldott felkészülést, majd versenyzést kívánunk nekik, valamint köszönjük a szervezőknek a
lehetőséget, az élményeket!
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