A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
XX. Kárpát-medencei döntője
2017. május 19. és május 21. között rendezték meg a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny XX.
jubileumi Kárpát-medencei döntőjét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Trefort-kertben. A
versenyt 20 éve a Magyar Nyelvtudományi Társaság szervezi az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának szakmai támogatásával. A versenyen hagyományosan
Magyarország és öt határon túli magyarlakta terület felső tagozatos tanulói vesznek részt. A
budapesti fordulót minden régióban válogatóversenyek előzik meg. A határon túli diákok már
pénteken megérkeznek Budapestre, és vasárnap utaznak haza.
A helyesírási verseny jubileumi Kárpát-medencei döntőjét szombaton dr. Horváth Krisztina
dékánhelyettes asszony nyitotta meg a Gólyavárban. Majd Schanda Tamás János, az európai uniós
fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, dr. Gloviczki Zoltán az Oktatási Hivatal elnöke és dr. Kiss
Jenő, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke mondott köszöntőt. Ezután átadták a
magyartanári Arany és Gyémánt Okleveleket a kiemelkedő pedagógiai munkát végző felkészítő
tanároknak, a Simonyi Zsigmond-serlegeket a legjobb tehetséggondozó iskoláknak, valamint a
Simonyi Zsigmond-érmeket a verseny megrendezésében több évtizede közreműködő
versenyszervezőknek, helyesírási szakembereknek, továbbá a legeredményesebb felkészítő
tanároknak és versenyzőknek. A megnyitó végén Antalné dr. Szabó Ágnes, a verseny felelős
szervezője ismertette a programot. Amíg a diákok évfolyamonként más-más helyszínen helyesírási
feladatlapot töltöttek ki és tollbamondást írtak, a felnőtt résztvevők számára szakmai konferenciát
szerveztek. Ezen dr. Keszler Borbála, a zsűri elnöke tartott előadást Simonyi Zsigmond örökségéről,
majd Antalné dr. Szabó Ágnes a Simonyi-verseny történetéről, dr. Nagy L. János az Implom-verseny
hagyományairól, végül dr. Balázs Géza az írások születéséről.
A helyesírási versenyen a javítást több mint 30 mestertanár, oktató és hallgató végezte a
Szakmódszertani Központban. A közös ebéd után mindenki izgalommal várta a jubileumi
gálaműsort. Ebben nagy sikerrel léptek fel: a Zenei Tanszék hallgatói kórusa, Kecskés Karina
színművésznő, valamint a Kávészünet zenekar. 16 óra után kezdődött az ünnepélyes díjkiosztó
ünnepség. Először a jubileumi szövegalkotási pályázat évfolyamonként 10-10 díjazott tanulójának
adták át a jutalmakat. Majd a helyesírási verseny eredményhirdetése következett. Idén is minden
diák és minden felkészítő tanár kapott jutalmat, a helyezett tanulók és a Dicsérő Oklevéllel kitüntetett
határon túli diákok nagy ajándékcsomagokat vehettek át a több mint 40 támogatónak köszönhetően.
Az elmúlt 20 év legeredményesebb versenyzője, Paulik Krisztina Beáta negyedszer jutott el a
Kárpát-medencei döntőre, és az előző évhez hasonlóan idén is 100 pontos, hibátlan teljesítménnyel
nyerte meg a 8. osztályosok versenyét. Az eredményhirdetés után a tanulók csoportokban
városnéző kirándulásokra indultak a hallgatók vezetésével. A részletes eredménylistát a verseny
honlapján lehet megtekinteni: http://simonyi.mnyt.hu/
Gratulálunk minden tanulónak, aki eljutott a Kárpát-medencei döntőre!
Gratulálunk minden díjazott versenyzőnek, felkészítő tanárnak és szakmai közreműködőnek!
Köszönjük szépen a felkészítő tanárok, valamint a regionális versenyszervezők áldozatos
munkáját!
Köszönjük a támogatók segítségét!
Köszönjük a szervezésben és a javításban részt vevő tanárok és hallgatók kiváló munkáját!
Viszontlátásra 2018-ban!

