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A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt 2013/2014-ben tizenhetedik alkalommal szervezte 

meg a Magyar Nyelvtudományi Társaság – az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karának szakmai támogatásával – az 5–8. évfolyamos diákok számára. 

A budapesti döntőt ebben a tanévben is háromfordulós válogatóverseny előzte meg: iskolai 

verseny, területi/kerületi verseny, megyei/fővárosi verseny, határon túli versenyek. A 

versenyen minden magyarországi megye, minden fővárosi kerület, valamint öt határon túli 

magyarlakta terület (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és Muravidék) legjobb helyesíró 

diákjai vettek részt.   

 

A verseny a résztvevőktől hagyományosan egész éves felkészülést, a szervezőktől egész éves 

szervezési munkát kívánt. Mind a magyarországi, mind a határon túli versenyeken az 5–8. 

évfolyam számára központi feladatlapot és tollbamondásszövegeket, részletes javítási 

útmutatót biztosítottunk (összesen 16 központi feladatlapot, 16 tollbamondásszöveget, 16 

javítási útmutatót). 2008 óta külön központi versenyanyagot állítunk össze az őszi erdélyi 

iskolai versenyek számára. 

 

2014-ben a fővárosi döntőt is központilag szerveztük meg áprilisban az ELTE 

Bölcsészettudományi Karán. A májusi Kárpát-medencei döntőnek is az ELTE adott otthont. A 

díjkiosztó ünnepségen minden versenyző diák, valamint minden felkészítő tanár kapott 

könyvcsomagot és emléklapot. Minden évfolyamon az első 10-10 helyezett (40 fő) tanuló 

külön jutalmat és oklevelet vehetett át. Különdíjjal jutalmaztuk a helyezetteken kívül a 

további legeredményesebb határon túli versenyzőket (10-10 főt). Arany Oklevéllel és 

könyvcsomaggal díjaztuk a legeredményesebb felkészítő tanárokat, valamint Simonyi 

Zsigmond-serleggel a legeredményesebb iskolákat. A határon túli diákok ebben az 

esztendőben is együtt versenyeztek a magyarországi diákokkal, igen szép eredménnyel. Az 

erdélyi diákok közül hárman I., III. és VII–X. helyezést értek el; egy felvidéki diák pedig V–

VII. helyezést. A részletes névsor a verseny honlapján olvasható. A döntő napján meleg 

étellel is megkínáltuk az összes versenyzőt, a kollégiumban lakó határon túli kísérőket, 

pénteken este és vasárnap a kollégiumban lakó diákokat, tanárokat.  

 

Igen népszerű lett a verseny az elmúlt 17 esztendő alatt nemcsak Magyarországon, hanem a 

határon túli területeken is, hiszen a tehetséggondozó Simonyi-versenynek nyelvőrző és 

kultúraőrző szerepe is van. A májusi döntőkön megvalósuló személyes találkozások is nagyon 

fontosak mind a diákok, mind a pedagógusok és a szervezők számára. 

 

 

 

 
 

 

   

 


