
Beszámoló a 2019-es Szép Magyar Beszéd versenyről 

2018 telén adódott az a lehetőség, hogy részt vegyek a Szép 
Magyar Beszéd verseny iskolai fordulóján. A feladat az, egy 
ismeretlen szöveg felolvasása volt. Készülni erre nem 
lehetett, viszont bíztam magamban, hiszen nagyon sokat 
olvasok és szeretek is. Nagy örömömre első helyezést értem 
el. 

Ezután egyenes út vezetett a területi versenyre. 

Erre már komolyabban lehetett készülni. A kiírás az volt, hogy 
egy szabadon választott szöveget kellett felolvasni. Gabó 
nénivel arra gondoltunk, hogy a kitelepítési műsorban 
előadott regényrészletből választunk. Ennek nagyon örültem, 
mert ez a téma a szívemhez nagyon közel áll. Szívesen 
olvastam újra-meg újra, hogy még tökéletesebb legyen 
előadásom. Gabó néni és Évike, a nagymamám segített a 
felkészülésben. Nagy örömükre, a versenyt megnyertem. Így 
én képviselhettem iskolámat az országos versenyen. Ez 
számomra nagy kihívást jelentett. Egyrészt még sosem voltam 
ilyen versenyen, másrészt itt még komolyabb feladatok vártak 
rám. 

Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg felolvasása. A 
szabadon választott: Fekete István, Hajnal Badányban 
regényéből részlet. A kötelező pedig egy szöveg, ami a mai 
fiatalság trágár beszédéről szólt. A felkészülésünkre két 
hónap állt rendelkezésünkre. A második hónapban szinte 
minden nap gyakoroltunk Gabó nénivel, vagy reggelente egy 
órával korábban mentünk be az iskolába, vagy szünetekben a 
könyvtárban. Egyre jobban ráéreztem a szöveg hangulatára, 
így már nem is izgultam. Ez a nyugalom csak addig tartott, 



amíg nem léptem a színpadra a 25-ös sorszámmal. No, de ne 
szaladjunk előre. A verseny helyszíne Kisújszállás volt. Gabó 
nénivel vonattal utaztunk. Az állomáson, helyi iskolások 
fogadtak, majd szálláshelyünkre kísértek. Egy 8 ágyas 
szobában laktam, ez nagyon jó volt, mert sok barátra leltem. 
Ebéd után volt a megnyitó, majd a verseny első fordulója, a 
szabadon választott szöveg felolvasása. Ezután, egy kellemes 
esti programon vettünk részt. Másnap a verseny a kötelező 
szöveg felolvasásával folytatódott. Majd városnézés, 
szabadprogram és esti táncház tette napunkat mozgalmassá. 
A harmadik napot nagy izgalommal vártuk, hiszen ekkor volt 
az eredmény hirdetés. Szívem a torkomban dobogott, amikor 
meghallottam a nevemet. A Kazinczy-jelvény Bronz 
fokozatában részesültem. 

Nagyon boldog voltam, hogy örömet szerezhettem Gabó 
néninek és a családomnak.    
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