A ME Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumának intézményvezetőjeként külön
köszöntöm körünkben:
dr. Illésné dr. Kovács Máriát, a ME Bölcsészettudományi Karának dékánasszonyát és
Juhász Juditot, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökét!
Megtisztelőnek érzem és köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat!
Tisztelt Zsűri, kedves Kollégák és Versenyzők!
Kazinczy gondolatának jegyében szeretném megnyitni a mai megmérettetést:
„Tiszteld és tanuld más népek nyelvét is; …de soha ne feledd, miképpen idegen nyelveket tudni
szép, a hazait pedig lehetségig művelni kötelesség.”
Péchy Blanka, korának elismert színésznője és nyelvművelője 1960-ban díjat hozott létre a
szépen beszélő hivatásos előadók jutalmazására. Később a Magyar Rádióban nyelvművelő
sorozatot indított Beszélni nehéz! címmel. Az első Kazinczy – versenyt 1965-ben rendezték
középiskolások számára.
Nagyon jóleső érzés látni, hogy ilyen sok diák ismerte föl, hogy az idegen nyelvi tudáson kívül
a társadalmi érvényesülés elengedhetetlen feltétele, hogy az ember okosan, jól és szépen írjon,
olvasson és beszéljen az anyanyelvén!
Talán sokan fölismerték az előző mondatomban a három legnagyobb országos anyanyelvi
versenyt: az Implom József Helyesírási, a Szép Magyar Beszéd és az Édes anyanyelvünk
versenyt. A rendező városok: Sátoraljaújhely, Gyula és Győr „a nemzeti szeretet kapcsa”,
ahogy egy jubileumi kiadványban olvastam.
Büszkén mondhatom, hogy a Ferencziben is otthonra talált az anyanyelvápolás ügye: az 1990es évektől bázisiskolája vagyunk a helyesírási versenynek, amelynek megyei fordulóját éppen
egy hónapja szerveztük meg. A másik két versenyre is rendszeresen készítenek föl diákokat
kollégáim: 7 Kazinczy-érmet és 3 különdíjat szereztek diákjaink, a versenyszervező kolléganő
(Tóth Éva) pedig Z.- Szabó László felkészítő tanári díjat kapott. Megtisztelőnek érzem, hogy a
Szép Magyar Beszéd verseny megyei fordulójának megszervezésére éppen a mi iskolánk kapott
fölkérést!
Kedves Versenyzők! Péchy Blanka 55 évvel ezelőtt nem csupán egy új versenyt indított, hanem
egy igazi nyelvművelő mozgalmat. Ennek részesei vagyunk ma itt.
Végezetül ismét Kazinczyt idézem: „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.” Ma igazán sok értékes
és szép gondolatot fognak átadni a versenyzők a szövegek értő tolmácsolásával. Ehhez kívánok
a zsűrinek és a versenyzőknek jó munkát és sok sikert!
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