
1 

 

22. Simonyi a Sugár Suliban  
Szombaton reggel ismét autókkal telt meg a Szabadság sugárút iskola előtti 

szakasza. A rengeteg autó rengeteg versenyzőt hozott. A diákok a főváros 

minden kerületéből érkeztek a Szabadság Sugárúti Általános Iskolába. Idén, 

22. alkalommal rendeztük meg a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Helyesírási Verseny fővárosi fordulóját, ezért volt a nagy érdeklődés. 

Iskolánk pedagógus közössége 22 évvel ezelőtt gondolt egy merészet, és meghirdetett fővárosi 

szinten egy általános iskoláskorú gyermekek részére rendezett helyesírási versenyt. Azért 

hirdettük meg, azért rendeztük meg, mert korábban nem volt ilyen 

megmérettetés, csak a középiskolák számára szervezett „Implom 

József verseny”. Ugyanakkor köztudott, hogy a magyar nyelvtant, a 

helyesírást, elsősorban az általános iskolákban tanítják, tehát, 

célszerűnek látszott a tudást, az eredményességet itt is mérni. Az 

eredmény pedig döbbenetes tapasztalatokat nyújtott: évről évre 

olyan magas volt a résztvevő diákok tudása, hogy a dobogós 

helyezések esetében, sokszor, csak egy-egy vesszőhibán múlott, ki 

lett az első. 

Nos, ez a rendezvény igen sikeressé vált, ma már elmondható, hogy 

a Kárpát-medence egyik legerősebb, és egyik legrangosabb 

versenyévé nőtte ki magát, méltón ahhoz a tudományhoz, amely 

nálunk, Magyarországon, minden tanulás, minden eredmény, minden siker kulcsa, s amit úgy 

nevezünk, hogy édes anyanyelvünk. 

- A 22 évvel ezelőtti versenyt először fővárosi szinten rendeztük meg – mondta Jurecz Emil, az 

iskola igazgatója. 22 évvel ezelőtt Tímár Tiborral, a XVII. kerület Pedagógiai Központjának 

igazgatójával közösen indítottuk el, és – Tímár Tibor ötletére – felkértük Antalné Szabó Ágnest, 

az ELTE Magyar Tanszékének tanárát, legyen a zsűri elnöke.  

A nap végén Antalné Szabó Ágnes – a tapasztalatai alapján – elhatározta, hogy országos szinten 

is megszervezi ezt a versenyt, méghozzá az iskola elképzelései, az első versenyszabályzat 

alapján, és Simonyi Zsigmond (született: Veszprém, 1853. január 1. – Budapest, 1919. 
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november 22; nyelvtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja)1 

nyelvtudósról nevezi el. 

Azóta a Simonyi verseny Kárpát-medencei szintű lett. Az egyetem külön honlapot hozott létre 

a verseny számára (http://simonyi-verseny.hu/ ), ezen a pedagógusok tájékozódhatnak a 

szervezésről, eseményekről, mintafeladatokat találnak a tanulók felkészítéséhez. 

Az idei fordulóra is teljes volt a jelentkezés, eszerint mind a 23 kerület benevezett, 

évfolyamonként egy-egy tanulóval, így 92 versenyző indulhatott a négy évfolyamon. 

Az idei év egyik kuriózuma volt a hideg és a hó. Az előző 21 év alatt, még soha nem volt a 

rendezvény alatt ilyen időjárás. Többnyire az iskola udvarán napoztak az édesanyák, amíg 

vártak a verseny végére. Most mindenki az iskola legmelegebb helyiségeibe húzódott. Még a 

megnyitó ünnepség alatt is érkeztek gyerekek, mert az időjárás megnehezítette a közlekedést. 

Szerencsére, a kezdésre mindenki megérkezett. 

A tornateremben tartott megnyitó végén a 

felvezető tanárok kíséretében a versenyzők 

elvonultak az osztálytermekbe. Először egy 

tollbamondás volt a feladat. Itt a szabályzat 

értelmében nem volt megkötött idő, a felolvasás 

addig tartott, ameddig a leglassabban író tanuló 

be nem fejezte az írást. 

A tollbamondást a feladatlap kitöltése követte, 

erre 35 perc állt a versenyzők rendelkezésére. 

A versenyfeladatok kitöltése után a gyerekek az 

ebédlőbe vonultak. Itt a Kelet-Pesti Tankerületi 

Központ és a Pensio 17 Kft jóvoltából 

szendvicsebéd várta a megjelenteket. Ebéd után 3D-s filmeket nézhettek meg a versenyzők a 

tornateremben. 

A rendezvényre ellátogattak a Rákosmente Televízió munkatársai, valamint Szepesi Nikolett, 

az MTV5 csatorna munkatársa, akik felvételeket, riportokat készítettek a versenyzőkkel és a 

szervezőkkel. 

Amíg a gyermekek ebédeltek és a filmeket nézték, addig a zsűri keményen dolgozott. Idén sem 

volt egyszerű a munkájuk. Tímár Tibor a zsűri elnöke elmondta, hogy több azonos pontszám is 

volt. Ilyenkor a versenyszabályzat 

alapján döntik el a helyezést. 

Először a tollbamondás 

pontszámát hasonlítják össze, 

majd a legmagasabb pontértékű 

feladatokat, stb. Ennek alapján dől 

el a végeredmény. 

A nap egyik legjobban várt 

eseménye – természetesen – az 

eredményhirdetés volt. A záró 

eseményre ellátogatott iskolánkba 

Dunai Mónika országgyűlési 

képviselő is. Beszédében 

                                                 
1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Simonyi_Zsigmond 
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elmondta, hogy több tekintetben is fontos 

számára ez az esemény: ebben az iskolában 

tanult gyermekkorában, pályája elején ebben 

az iskolában tanított, és részt vett a Simonyi 

Zsigmond verseny elindításában. Méltatta a 

szervezők munkáját, a támogatók 

nagylelkűségét, és biztosította a versenyzőket 

arról, hogy a helyezéstől függetlenül, 

mindenki büszke lehet arra, hogy bejutott 

erre a versenyre, mert a bejutáshoz már 

mindenki a legjobb volt saját kerületében. 

Az Országgyűlési Képviselő Asszony 

köszöntője után Tímár Tibor, a zsűri elnöke 

értékelte a versenyt, majd Dunai Mónika 

országgyűlési képviselő, Tímár Tibor a zsűri 

elnöke és Jurecz Emil az iskola igazgatója 

átadták a díjakat. Az első helyezettek 

díszserlegeit a Kelet-Pesti Tankerületi központ, 

a jutalomkönyveket a KELLO Könyvtárellátó 

Nonprofit Kft, és a Kossuth Könyvkiadó Kft 

biztosította. Ezúton is köszönjük nagylelkű 

segítségüket! 

A díjátadást követően a Szózattal zárult a 22. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási 

Verseny fővárosi fordulója. 

Helyezések: 

H. Név/osztály Ker. Iskola Felk. tanár 

 5. osztály    

1. Tímár Barna XIV. Zuglói Arany János Általános 

Iskola 

Eszenyi Dénesné 

2. Balázs Réka XVIII. Vörösmarty M. Ének-z. Nyelvi 

Ált. Isk. és Gimn. 

Csukás Ibolya 

3. Solymosi Botond XIX. Kispesti Koós Károly Ált. Isk. Bihariné Józsa Judit 
     

 6. osztály    

1. Ráksai Dominik X. Kőbányai Kada Mihály Ált. 

Isk. 

Tóth Kálmán 

2. Kovács Bálint XVI. Herman Ottó Ált. Isk. Giriczné Richter Éva 

3. Skrabák Virág XXII. Kempelen Farkas Gimn. Szabóné Moncz Éva 
     

 7. osztály    

1. Bognár András 

Károly 

VIII. Bp. Fazekas Mihály Gyakorló 

Ált. Isk. és Gimn. 

Gilányi Magdolna 

2. Stötzer Hanna III. Békásmegyeri Veres Péter 

Gimn. 

Elszeszer Valéria 

3. Csernák Szilvia XXII. Budafoki Kossuth L. Magyar-

Angol Kéttannyelvű Ált. Isk. 

Lászlóné Szanda 

Judit 
     

 
A díjak 
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H. Név/osztály Ker. Iskola Felk. tanár 

 8. osztály    

1. Balázs Júlianna XVIII. Vörösmarty M. Ének-z. Nyelvi 

Ált. Isk. és Gimn. 

Csukás Ibolya 

2. Divinszki Ferenc 

Tamás 

X. Kőbányai Janikovszky Éva 

Magyar-Angol Kéttannyelvű 

Ált. Isk. 

Katona Zsuzsanna 

3. Homoki Gergely VIII. Bp. Fazekas Mihály Gyakorló 

Ált. Isk. és Gimn. 

Oláh Tibor 

A legeredményesebb kerület: 

Kerület Pontszám 

XIV. 382,5 pont 

A XVII. kerület legmagasabb pontszámot elért tanulója: 

Név/osztály Iskola Felk. tanár 

Tóth Zsófia 7. o. Gregor József Általános Iskola Sáfár Dóra 

 

Dobogós helyezést elért tanulók 


