
 

 

MEGHÍVÓ 
RETORIKAI KONFERENCIA ÉS KOSSUTH-SZÓNOKVERSENY 
 

A program célja: A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A 

PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” című pályázat keretében az  ELTE BTK Magyar 

Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Rákóczi Szövetség retorikai 

konferenciát és retorikaversenyt rendez. A konferencia célja a retorika különböző területeinek 

feldolgozása, bemutatása neves szakemberek által, valamint a közéleti, szakmai és pedagógiai 

szerepekre való felkészítés, a hagyományápolás. A retorikaverseny az értelmiségi, a pedagóguspályára 

készülő fiatalok retorikai, szónoki készségeit méri, illetve fejleszti. A retorikai konferencia témája: a 

bemutató beszéd. A versenyen a beszéd témája: „Ott van a haza, Hol a haszon” – Biberach monológja; 

Katona József: Bánk bán, első szakasz. 

Időpont: 2014. november 7–8. 
 
Hely: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, földszint, kari tanácsterem 

PROGRAM: 

2014. november 7. (péntek) 

10:00–10:15  MEGNYITÓ BESZÉDEK 

  Orlovszky Géza dékánhelyettes (ELTE BTK) 

  Juhász Dezső intézetvezető egyetemi tanár (ELTE BTK) 

10:15–10:30 MEGEMLÉKEZÉS 

  Toma Kornélia főiskolai docens (Eszterházy Károly Főiskola): A retorikai  

  tehetséggondozás másfél évtizedes múltja és jelene 

10:30–12:00 ELŐADÁSOK 
  Kecskeméti Gábor egyetemi tanár (MTA Irodalomtudományi Intézet):  
   A laudáció és a vituperáció (a dicséret és a feddés) jelentősége a 
   kora újkori irodalom- és eszmetörténetben 

  Adamik Tamás professor emeritus (ELTE BTK): Az uralkodó és a vallás – 
   Augustus császár halálának 2000. évfordulójára 
  Illés Györgyi kommunikációs tanácsadó, egyetemi oktató (Színház- és  
   Filmművészeti Egyetem): Élő retorika – felkészítés a nyilvános  
   szereplésre 

12:00–13:00 BÜFÉ 

13:00–18:00 KOSSUTH-SZÓNOKVERSENY I. RÉSZ 

  Beszédek 

 

 

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 



 

 

2014. november 8. (szombat) 

9:00–12:00 KOSSUTH-SZÓNOKVERSENY II. RÉSZ 

  Rögtönzések                        

12:00–13:00 BÜFÉ 

13:00–14:00 EREDMÉNYHIRDETÉS 

 

A szakmai program felelős szervezője: Raátz Judit főiskolai tanár (ELTE BTK) 

A retorikaversenyen a felsőoktatási intézmények által benevezett hallgatók vehetnek részt. Kérjük, hogy a 

versenyzők regisztráljanak a szonokverseny15@gmail.com címen 2014. október 30-ig, és adják meg a 

saját adataikon kívül (név, intézmény, ímélcím) a felkészítő tanár nevét, beosztását, intézményét is. 

Kérjük továbbá, hogy a versenyen részt vevő felkészítő tanárok, kísérők is regisztráljanak a megadott 

címen. 

A konferencián és a retorikaversenyen a nézők soraiban minden érdeklődőt szívesen látnak a szervezők. 

A programon való részvételhez a nézők számára is előzetes regisztráció szükséges 

2014. október 30-ig a szonokverseny15@gmail.com címen. Kérjük jelentkezéskor megadni a jelentkező 

nevét, intézményét, foglalkozását, valamint az ímélcímét. 

Az ELTE BTK koordinálásával a pályázat keretében megvalósuló további szakmai programokról itt lehet 

tájékozódni: http://metodika.btk.elte.hu/tamop412b  

Szeretettel várjuk a programon. 

ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet 

Anyanyelvápolók Szövetsége 

Rákóczi Szövetség 
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