
 
 
 

DR. SZABÓ MIKLÓS 
SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY 

 

 

 

1. A VERSENY TÖRTÉNETE 
 
A kiskunhalasi Bibó István Gimnázium az első hat évfolyamos gimnáziumi osztá-
lyának indulásától (1993-tól) folyamatosan megrendezte a Bács-Kiskun megyei és  
a szegedi gimnáziumok 7. és 8. évfolyamosai számára a szó- és írásbeli megnyilat-
kozást egyaránt tartalmazó regionális versenyt.  
 
A verseny az iskola egykori igazgatójának nevét vette föl (2004–2005-ben).  
 
A 2007−2008-as tanévtől az Oktatási és Kulturális Minisztérium országossá nyilvá-
nította a versenyt, amelyen a magyarországi hetedik és nyolcadik évfolyamos diá-
kok vehetnek részt.  
 
A versenyt több mint tizenöt éve azzal a céllal hoztuk létre, hogy megszilárdítsuk  
a hetedik és nyolcadikos diákok kommunikációs kompetenciáját;  másrészt: a tan-
tárgyi tananyagba szorosan nem illeszthető helytörténeti, művelődéstörténeti adalé-
kok feltárásával erősödjön és biztonságosabbá váljék a diákok ön- és világismerete. 
 
A versenyszervezés tapasztalatai alapján célkitűzéseinket árnyaltabbá tettük. A szö-
vegértési verseny – elnevezésének megfelelően – nem tantárgyi, hanem olyan tan-
tárgyközi verseny, amely a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciái közül az anya-
nyelvit, az idegen nyelvit, a digitálist, az önálló tanulást, a szociálist, a kezdemé-
nyezőképességet és az esztétikai tudatosságot erősíti.  
 
A Dr. Szabó Miklós szövegértési versenyen a hetedik és nyolcadik évfolyamos diá-
kok vehetnek részt. A verseny – évenként változó témával, játékos formában – erősíti 
és finomítja a fejlesztő szakasz célkitűzéseit. A versenytéma – Kiskunhalashoz kap-
csolódó, országosan ismert személyiség tevékenysége – lehetővé teszi a nemzeti 
kultúra értékeinek, az egyetemes kultúrában elfoglalt helyének megismerését. E 
pedagógiai célt bizonyítja a megrendezés ideje: a verseny minden évben a magyar 
nyelv hetének egyik kiskunhalasi eseménye. 
 
A feladattípusok változatossága elősegíti, hogy a diákok önismerete szilárdabbá 
váljék. A gondolkodtató versenyrészek (a digitális és nyomtatott ismerethordozók 
tanulmányozásával, az idegen nyelv használatával) önálló tanulásra ösztönöznek, de 
a tanulók mozgósíthatják előzetes tudásukat is. E versengés kialakít a fejlesztő sza-
kaszban lévő diákokban olyan magatartásmódokat, amelyek – a felelősen dönteni 
tudás képességével – felkészítenek a felnőttlét szerepeire. 
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2. A SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY TÉMÁI: 
 

1994-ben: BALASSI BÁLINT  
(1554–94; az iskola korábbi névadója, Szilády Áron elsőként adta ki 
Balassi verseit a Régi Magyar Költők Tárában)  
 

1995-ben: CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY  
(190 éve halt meg; 1795-ben legáción vett részt a debreceni kollégium 
halasi iskolájában) 
 

1996-ban: BIBÓ ISTVÁN 
(85 éve, 1911-ben született a gimnázium névadója) 

 
1997-ben: VAJDA JÁNOS 

(170 éve született, 100 éve halt meg; Halason a földhivatal munkatár-
sa volt) 
 

1998-ban: THORMA JÁNOS 
(a múzeum névadója; 1898-ban kezdte festeni a Talpra magyar! című 
alkotását) 
 

1999-ben: SZÁSZ KÁROLY  
(170 éve született; halasi származású felesége – Bibó Antónia – révén 
kötődik Halashoz) 
 

2000-ben: FÖLDI JÁNOS  
(a halasi gimnáziumban 1781–1783-ig tanított biológiát; verses gyűj-
teménye 1910-ben jelent meg) 
 

2001-ben: DÉKÁNY ÁRPÁD  
(140 éve született, 70 éve halt meg; a halasi csipke tervezője) 
 

 2002-ben: KARACS TERÉZ 
  (pedagógus, író; 110 éve halt meg; 1877-től lakott Halason) 
 
 2003-ban: NAGY CZIROK LÁSZLÓ 
  (120 éve született a Kiskunhalasi krónika szerzője) 
 
 2004-ben: BERKI VIOLA 
  (halasi születésű festőművész emlékére) 
 
 2005-ben: SÜTŐ JÓZSEF 
  (1905–1995; a halasi kötődésű irodalomtörténész kettős évfordulóján) 
 
 2006-ban: KANNÁS ALAJOS 
  (1926-ban született Halason, Kormos kövek című verskötete 1956-ról) 
 
 2007: TOOTH JÁNOS 
  (Kun-Halas jegyzője, az 1809-es Halasi krónika szerzője) 
 

 2008: ZSIGRAY JULIANNA 
(1903−1987; a Kiskunhalason elhunyt írónő születésének évfordulóján) 
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3. A SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY FELADATAI 
 
3.1.  A szövegértési verseny eredményei és feladatai leölthetők a következő honlap-

címen: 
www.bibo.halas.hu (archívumban is) 
www.vhidi.hu (a versenyszabályzat itt is) 

 
3.2.  A verseny első tizenegy évének anyaga nyomtatott változatban is megjelent: 

Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny – versenyfeladatok 1993–2004-ig 
(összeállította: Veszelszkiné Huszárik Ildikó; előszó: dr. Balázs Géza)  
Kiskunhalas, 2005 

 

3.3.  A verseny kezdeményezője és a feladatok összeállítója a Bibó István Gimnázi-
um 2007-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett magyar-
tanára, Veszelszkiné Huszárik Ildikó. 

 
Referenciák  
Veszelszkiné Huszárik Ildikó: Szöveg+értés — szöveg s értés — szövegértés. 
Magyartanítás: 2002. 43/4. 
 
Veszelszkiné Huszárik Ildikó: Szövegértési verseny. Magyartanítás: 2003. 44/3.   
(A Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport hivatkozásában:    
http://maimagyar.tvn.hu/index.php?rek=3&ida1=18&ida2=44&k=190) 

 
Veszelszkiné Huszárik Ildikó: Négy óraterv. Magyartanítás: 1997. 38/2.  
 
Veszelszkiné Huszárik Ildikó: Anyanyelvi kódok (képes-szöveges műalkotások 
kapcsán). A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának 
2006-os ötletpályázatán első hely  
[magyartanar.mnyt.hu/upld/Microsoft%20Word%20%20Veszelszkine%20H.%
20Ildiko1.pdf –] 
 
Veszelszkiné Huszárik: Gyermekkorom emlékei – projektmunka a hetedik osz-
tályban. Iskola és múzeum, múzeum és iskola. Az Oktatási és Kulturális Minisz-
térium módszertani példatára. 2007.  
 
A Közép-európai Tanárakadémia 2007-es olvasási pályázatának első helyezett-
jei Veszelszkiné Huszárik Ildikó nyolcadikos diákjai 
[www.tanarakademia.hu/modules.php?name=News&file=print&sid=45 - 8k -]   
 
Veszelszkiné Huszárik Ildikó: Alkotások – kreatív írással (egy Ibsen-dráma és 
egy internetes üzenőfal szövegének fölhasználása a 11. évfolyamon). Módszer-
ver – irodalom (a Nemzeti Tankönyvkiadó internetes módszertani folyóirata). 
2007.   
[www.ntk.hu] 
 
Veszelszkiné Huszárik Ildikó: Szövegfeldolgozás nyomtatott és digitális eszkö-
zökkel. Anyanyelv-pedagógia (a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyarta-
nári Tagozatának internetes folyóirata). 2008. 2. szám 
[http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=45] 
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DR. SZABÓ MIKLÓS SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY 
  

 
  
 

A kiskunhalasi Bibó István Gimnázium – szakmai támogatói az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
a Magyar Lapkiadók Egyesülete – a 2008–2009-es tanévben is meg-
hirdeti a DR. SZABÓ MIKLÓS SZÖVEGÉRTÉSI VERSENYt. 

 
A VERSENY SZABÁLYZATA 
 
1. A VERSENYBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS A JELENTKEZÉS MÓDJA 

1.1. A versenyen azok a diákok indulhatnak, akik magyarországi általános 
vagy középiskolában jogviszonnyal rendelkeznek, és a versenykiírás 
tanévében hetedik vagy nyolcadik évfolyamon tanulnak. 

1.2. A verseny döntőjében – a szervező iskola jogán – részt vesz a Bibó Ist-
ván Gimnázium iskolai fordulóján eredményesen szereplő két diák.  

1.3. A diákoknak a versenyre a saját iskolájukban kell jelentkezniük.             
A jelentkezést az iskola juttatja el az – interneten megjelentetett – je-
lentkezési lapon a Bibó István Gimnázium címére; minden tanévben 
legkésőbb január 10-ig.  

1.4. A jelentkeztető iskola felelős azért, hogy az adatok pontosak. Az adat-
szolgáltatással az iskola az első fordulós feladatokat is megrendeli. 

1.5. A versenyen való részvétel a diákok számára valamennyi fordulóban 
ingyenes. A diákok, kísérőtanárok döntőre utaztatásáról a küldő intéz-
mény gondoskodik. 

 
 

2. A VERSENYSZERVEZÉS ELVEI 
2.1. A verseny anyagi támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium és 

a Magyar Lapkiadók Egyesülete. A szervezésben és lebonyolításban az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Mai 
Magyar Nyelvi Tanszéke, a Magyar Lapkiadók Egyesülete közreműkö-
dik. A versenyt a Bibó-gimnázium szülői közössége is támogatja. 

2.2. A verseny témáját – legkésőbb december 10-ig – a Bibó István Gimná-
zium minden tanévben közzéteszi a saját www.bibo.halas.hu, a Magyar 
Lapkiadók Egyesületének www.mle.org.hu címén. 

2.3. A verseny nem tantárgyi, hanem tantárgyközi verseny. Témája minden 
évben Kiskunhalashoz kapcsolódó, országosan ismert személyiség te-
vékenységéhez kötődik. 

2.4. A verseny szakmai feladataiért a Bibó István Gimnázium versenybizott-
sága felelős. A bizottság irányítója az elnök, akit a Bibó István Gimná-
zium igazgatója kér fel az adott tanévben az elnöki feladatokra. A ver-
senybizottság működtetéséről is a Bibó-gimnázium gondoskodik. A bi-
zottság munkájában nem vehet részt az a tanár, akinek a döntőben ver-
senyző diákja van. 

2.5. A verseny kétfordulós, és egy kategóriában zajlik. Mindkét fordulóban 
szövegalapú feladatok vannak. Az első forduló írásbeli. A második for-
duló írásbeli és szóbeli feladatokból áll: 
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a) hangzó szöveghez kapcsolódó írásbeli feladatsor  
[15 perc szöveghallgatás + 20 perc kidolgozás] 

A diákok az egyoldalnyi, felolvasott szöveget háromszor hallgat-
ják meg; közben nem jegyzetelhetnek; írásban válaszolnak. 

b) írásbeli feladatok [45 perc] 
c) szövegolvasás, -elmondás [3+3 perc] 

2.6. Az első fordulót a versenyre jelentkező diák saját iskolája, a második 
fordulót a Bibó-gimnázium bonyolítja le. Az írásbeli feladatlapokat,  
a szóbeli feladatokat és a feladatlapok javítási-értékelési útmutatóit 
mindkét fordulóban a Bibó-gimnázium készíti el.  

2.7. A Bibó István Gimnázium tájékoztatja az iskolákat diákjaik eredményé-
ről, pontszámáról, továbbjutásáról. A gimnázium a www.bibo.halas.hu 
honlapján közzéteszi a verseny általános információit, feladatait; az 
eredmények az MLE www.mle.org.hu oldalán is megjelennek. A ver-
seny korábbi fordulóinak anyaga egyrészt az iskola internetes címén, 
másrészt a Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny című kiadványban 
hozzáférhető. 

2.8. Az első forduló dolgozatán a diák neve, iskolája szerepel. A döntő 
résztvevői valamennyi versenyrészben kódszámmal versenyeznek:        
a dolgozatlapokra nem kerül sem név, sem más – a kódszámtól eltérő – 
jelzés. A diák neve, évfolyama, iskolájának neve, székhelye, felkészítő 
tanárának neve külön adatlapon szerepel. 

2.9. A verseny mindkét fordulója kizárólag a kijelölt időpontban szervezhető 
meg. 

2.10. A második fordulóban legfeljebb harminc versenyző vehet részt. 
2.11. A verseny döntőjének szóbeli része a kísérő tanárok számára nyilvános. 
2.12. A két forduló 

2.12.1.  Az első fordulós versenyrészt felügyelettel kell megszervezni. 
2.12.2. Az első forduló írásbeli feladatait a Bibó István Gimnázium     

a verseny napján – a kezdés előtt legkésőbb két órával –         
e-mailes csatolmányként juttatja el az iskolai forduló helyszí-
nére. A feladatlapot – biztonságosan őrizve – az első fordulót 
rendező iskola sokszorosítja.   

2.12.3. A szervezést segítő információkat a feladatlappal együtt kap-
ják meg az iskolák.   

2.12.4. A versenyzőknek az írásbeli munka megkezdése előtt ki kell 
tölteniük a feladatlap borítóján lévő adatlapot. A munkala-
pokon kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) lehet dol-
gozni. 

2.12.5. Az első fordulós írásbeli feladat kidolgozásának időtartama 45 
perc, az országos döntősé 20 és 45 perc.  

2.12.6. Az iskolai forduló januári időpontját minden tanévben a Bibó 
István Gimnázium közzéteszi, legkésőbb december 10-ig. 

2.12.7. Az első fordulóban legalább 60 százaléknyi eredményt elért 
versenyzők dolgozatát – ajánlott küldeményben – az iskola 
juttatja el a kijelölt januári versenynapot követő ötödik napig        
a Bibó István Gimnázium címére. 

2.12.8. A felüljavítást követően a második fordulóba jutott – legföl-
jebb harminc – versenyzőt a Bibó István Gimnázium hívja be 
az iskolába küldött postai levél útján; legkésőbb február 10-ig. 
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2.12.9. A verseny döntőjének ideje: minden tanévben március 20–30. 
között egy nap. 

2.12.10. A Bibó István Gimnáziumban szervezett döntőn a versenyzők 
a helyszíni regisztrációkor kódszámos kitűzőt kapnak.   

2.12.11. A kódszámos dolgozatokat javítóbizottság javítja. A szóbeli 
versenyrész versenybizottság előtt zajlik. A versenyzők csak 
az írásbeli és a szóbeli versenybizottságok által engedélyezett 
segédeszközöket használhatják.   

2.13. A versenyteljesítmény értékelése 
2.13.1. Az első forduló dolgozatait a szaktanárok javítják a Bibó Ist-

ván Gimnázium által kiadott javítási-értékelési útmutató alap-
ján.  Az útmutatókat a Bibó-gimnázium elektronikus formában 
teszi hozzáférhetővé az érintett iskolák számára a forduló utáni 
napon.  

2.13.2. Az első fordulóban felterjesztett dolgozatok felüljavítása biz-
tosítja valamennyi versenyző diák számára az egységes elbírá-
lást és az esélyegyenlőséget. 

2.13.3. A döntő első írásbeli feladatrésze húszpontos, a második 
negyvenpontos, a szóbeli harmincpontos. 

2.13.4. A kódszámmal ellátott, második fordulós dolgozatokat az or-
szágos versenybizottság javítja. A szóbeli feladatrészt a szóbe-
li versenybizottság pontozza. A bizottság munkáját az ELTE 
BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke segíti. 

2.13.5. A döntő I–III. helyezettjének díja: oklevél és tárgyjutalom;  
a 4–30. helyen végzetteké emléklap és jutalom. 
Öt különdíj van: egy (felajánlója a névadó családja) a legjobb 
bibós versenyzőnek, három a versenyrészek első helyezettjé-
nek, egy a legsikeresebben felkészítő iskolának. 

2.14. A döntő helyezettjeinek a nevét, évfolyamát, iskolájának nevét, szék-
helyét és a felkészítő tanárok nevét a Bibó István Gimnázium a saját  
honlapján közzéteszi.  

2.15. A verseny sajtóban való megjelenéséről a Bibó István Gimnázium és    
a Magyar Lapkiadók Egyesülete gondoskodik. 

2.16. A 2008−2009-es tanévben a versenyhez kapcsolódóan a Bibó-
gimnázium és a Magyar Lapkiadók Egyesülete meghirdeti a sajtót be-
mutató poszterpályázatot is (a pályázat szövege a mellékletben). 

 
 
Kiskunhalas, 2008. október 20-án 
 
 
 
Veszelszkiné Huszárik Ildikó 
Bibó István Gimnázium / magyartanár, igazgatóhelyettes 
 
Palásti Károly 
Bibó István Gimnázium / az anyanyelv és művészetek munkaközösség vezetője 
 
Pintér András 
Bibó István Gimnázium / igazgató 
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A Dr. Szabó Miklós szövegértési verseny döntőjének napján: 

SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS  
A POSZTERPÁLYÁZAT MUNKÁIBÓL  

 
 

A versenyen 7. és 8. évfolyamos diákok  
(önállóan vagy legfeljebb háromtagú diákcsoportban)  

vehetnek részt.  
A pályázók iskolánkénti számát nem korlátozzuk. 

Egy pályázó (vagy pályázó csapat) egy pályaművel jelentkezhet. 
A pályamunka:  

bármely technikával készült (A/2-es: 40x60 cm-es) poszter. 
Témája:  

vagy a helyi, vagy a megyei, vagy a regionális, vagy az országos 
nyomtatott sajtó bemutatása. 

A pályázat: jeligés. 
A jeligét a poszter hátulján kell feltüntetni. A jelige feloldását zárt borí-

tékban kell a pályamunkához mellékelni. 
Az értékelés szempontjai: 

Önálló diákmunka (ezt a pályázó iskola igazolja); a pályázati kiírásnak 
megfelelő tartalom; anyanyelvi igényesség; esztétikus megoldás. 

Az eredményről a pályázatot kiíró iskola értesíti a pályázókat. 
Jutalmat  

a helyezett diákok és az eredményesen szereplő iskolák kapnak. 
A jutalomról és a pályázat médiabeli megjelenéséről  

a Magyar Lapkiadók Egyesülete gondoskodik. 
A pályamunkákat  

2009. március 10-ig  
kell eljuttatni 

a pályázatot meghirdető iskola címére: 
Bibó István Gimnázium 

Kiskunhalas, Szász Károly utca 21. 
 

Kapcsolattartó személy: 
Veszelszkiné Huszárik Ildikó 

bibo.halas@gmail.com 
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