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Tájékoztatjuk, hogy a „Szép magyar beszéd” verseny kisújszállási regionális 

döntőjét a koronavírus-helyzetre való tekintettel 2021. május 14–19. között, online 

rendezzük meg. Levelünkben a lebonyolítással kapcsolatos legfontosabb információkat 

osztjuk meg Önnel, amit kérünk, hogy továbbítson az érintett felkészítő tanárnak és a 

tanulónak is! A technikai lebonyolításáról külön email-ben tájékoztatjuk Önöket, amelyet 

a zavartalan lebonyolítás érdekében részletesen tanulmányozzanak! 

 

1. A verseny megrendezésének hivatalos programjai a nyitó és a záró ünnepség. 

Ezek az iskola hivatalos honlapjáról (www.moriczref.hu) lesznek elérhetők;  

 

 Ünnepélyes megnyitó: 2021. május 14. (péntek) 9 30  

 Ünnepélyes eredményhirdetés: 2021. május 19. (szerda) 15 00  

 

2. A szabadon választott és kötelező szöveg felolvasását videón rögzítve, elektronikusan 

kérjük megküldeni számunkra, a következő bontásban;  

 

 Szabadon választott szöveg felolvasása (maximum 3 perc):   

2021. május 10.  8 00 – 2021. május 13. 16 00 
 

 Kötelező szöveg felolvasása:  

2021. május 14. 10 00 – 11 00   

 

3. A kötelező szöveget az ünnepélyes megnyitó után biztosítjuk a versenyzők 

számára, a felkészítő tanár és az iskola elektronikus címére való megküldéssel! 

 

4. A videó felvételek feltöltéséhez intézményünk biztosítja a felületet (Office 365). 

A programhoz való belépéshez felhasználó nevet és jelszót biztosítunk. 

 

5. A feltöltés támogatására videó filmet készítettünk, melynek elérhetőségét a 

technikai leírásban biztosítjuk. Ugyanitt rögzítjük a feltöltendő állománnyal 

kapcsolatos elvárásainkat is.  

 

6. A feltöltések tesztelésére is lehetőséget biztosítunk 2021. május 9. 2400-ig. 

Kérjük, éljenek ennek a lehetőségével! 

 

7. A technikai feltételek biztosítására, az esetleges problémák leküzdésére 

kollégáink rendelkezésre állnak, szükség esetén támogatást nyújtanak! 

 

8. A zsűri a videók megtekintése után értékeli a teljesítményeket. Kérjük, hogy a 

videót anonim módon, a kapott azonosító sorszám használatával küldjék meg 

részünkre!  

http://www.moriczref.hu/


 

A verseny hivatalos programját, a versenyzők névsorát stb. levelünkhöz 

mellékeljük. 

A rendezéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő kérdésekre a 

szabo.tamas@moriczref.hu e-mail címen vagy a 06 59 520 648 telefonszámon készséggel 

adunk választ. 

A technikai jellegű kérdéseket a technikai lebonyolítással kapcsolatos 

tájékoztatóban leírt elérhetőségeken tegyék meg!  

 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

 

 

 

Kisújszállás, 2021. május 6. 

 

 

           Tisztelettel: 

 

         Tóth József  

           főigazgató                                                                    

 


