
 

 

Beszámoló a 2017. évi Eötvös József országos középiskolai 
szónokversenyről 

 

2017-ben kilencedik alkalommal rendeztük meg az Eötvös József országos középiskolai 
szónokversenyt az ELTE Bölcsészettudományi Karának szakmai támogatásával. A verseny 
felelős szervezője a Magyar Nyelvtudományi Társaság volt.   

 

A regionális fordulóra 2017. március 25-én került sor, az országos döntőt 2017. április 22-én 
tartottuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 

 

 

 

1. kép: Az ünnepélyes megnyitó a Kari Tanácsteremben 

 



A tehetséggondozó tanulmányi versenyen a középiskolák (szakközépiskolák, 
szakgimnáziumok és gimnáziumok) 9–11. évfolyamos diákjai vettek részt. A regionális 
elődöntőkről összesen 24 diák jutott tovább az országos döntőbe. A versenyzők egy idézetet 
kaptak, amelyről 30 perces felkészülés után kellett elmondaniuk a gondolataikat vázlat 
segítségével a jelenlevőknek 5-5 percben.  

A regionális döntő idézete: „Ott a hazánk, ahol jól megy a sorunk.” (Cicero) 

Az országos döntő idézete: „A képzelőerő fontosabb, mint a tudás.” (Albert Einstein) 

 

 

2. kép: A közönség a Kari Tanácsteremben az országos fordulón 

 

Mind a regionális fordulóban, mind az országos döntő alatt – amíg a versenyzők felkészültek 
– szakmai előadásokat szerveztünk a felkészítő tanároknak, kísérőknek. A regionális döntőn 
Antalné dr. Szabó Ágnes, az ELTE BTK Szakmódszertani Központjának központvezető 
egyetemi docense tartott előadást A tanári beszéd megértése címmel. Az országos döntőn dr. 
Major Hajnalka középiskolai tanár előadását hallgathattuk meg A szónokverseny a retorikai 
nevelés rendszerében címmel. 



 

3. kép: Dr. Major Hajnalka előadást tart az országos döntőn 

 

 

4. kép: A versenyzők felkészülnek a beszédre 



 

5. kép: Egy versenyző beszéd közben 

 

A díjkiosztó ünnepségen minden diák és felkészítő tanár könyvjutalomban, emléklapban és 
oklevélben részesült, a legkiválóbbak értékes könyvcsomagokat és serleget vehettek át. A 
szünetben szendviccsel, üdítővel láttuk vendégül a résztvevőket. Amíg a zsűri tanácskozott, a 
regionális fordulón a Petőfi Irodalmi Múzeumba látogathattak el a résztvevők, az országos 
döntő alatt pedig a Zahor Alapítvány jóvoltából helytörténeti sétán vehettek részt. 

 

 

6. kép: Az ünnepélyes eredményhirdetés 



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. Folytatjuk azt a 
hagyományt, hogy a különböző típusú középiskolák együtt versenyeznek, az ország 
legrangosabb gimnáziumai mellett sikerrel vettek részt a versenyben a szakgimnáziumok és a 
szakközépiskolák tehetséges diákjai is.   

Az egyes fordulók kapcsán sok személyes véleményt is meghallgattunk a véleménykérő 
kérdőíveken megfogalmazott gondolatokon kívül, ezek is azt támasztották alá, hogy a 
résztvevők igen hasznos és jó hangulatú versenynek tartják az Eötvös-szónokversenyt nem 
csupán a feladatokban megadott idézetek tartalma, hanem a feladatok típusa és a 
következetes, részletes értékelés miatt is.  

 

7. kép: Indulás a helytörténeti sétára az országos döntő szünetében 

 

8. kép: Helytörténeti séta az országos döntő szünetében 



Köszönjük a támogatást szponzorainknak: 

Fő támogatók: 
  Emberi Erőforrások Minisztériuma 
  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
  Magyar Nyelvtudományi Társaság 
  Anyanyelvápolók Szövetsége 
  Nemzeti Tehetség Program   
Tinta Könyvkiadó 
 
 
További támogatók: 

Anyanyelv-pedagógia 
Aposztróf Kiadó 
Artemisz Kiadó 
Balassi Kiadó 
Bencés Kiadó és Terjesztő Kft. 
Corvina Kiadó Kft. 
Élet és Tudomány 
HAZÁNK Könyvkiadó és 
Szolgáltató Kft. 
Hungarovox Kiadó 
HVG Kiadó 
KELLO Könyvtárellátó 
Nonprofit Kft. 
Maecenas Kiadó 
Magyar Nyelv 
Magyar Nyelvőr 
 

Magyar Nyelvőr Alapítvány 
Maxim Könyvkiadó Kft. 
MediaCom Kiadó Kft. 
Mindennapi Pszichológia 
Móra Ferenc Ifjúsági 
Könyvkiadó 
Mozaik Oktatási Stúdió 
MTA Könyvtár és Információs 
Központ 
Műszaki Könyvkiadó Kft. 
Pesti Kalligram Könyvkiadó és 
Könyvterjesztő Kft.  
Püski Kiadó 
TermészetBÚVÁR Alapítvány 
Vince Kiadó Kft. 
Xantusz Kiadó 
Zachor Alapítvány a Társadalmi 
Emlékezetért 
 

 

                     
 
 

        


