
 
 

XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

A Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kara a Miniszterelnökség támogatásával (lebonyolító: Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő) a 2021/2022. tanévben ismét megvalósította Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási versenyt a Magyar Nyelvtudományi Társasággal együttműködve. A verseny huszonötödik alkalom-
mal került megrendezésre. E jubileumi eseménynek volt a főszervezője a Pedagógiai Kar, amely immár második 
éve szervezi és rendezi a digitális keretek közt megújult versenyt. 

A verseny célja az anyanyelv értékeinek megőrzése, az anyanyelv iránti szeretet erősítése, a tehetséggondozás, 
a tehetséges tanulók és a pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. Célja továbbá a to-
vábbtanuláshoz, a mindennapi élethez szükséges helyesírási készség fejlesztése, a helyesírási ismeretek bőví-
tése, a helyesírási problémaérzékenység, az igényes nyelvhasználat, valamint a digitális írástudás fejlesztése. 

E nagy hagyományú verseny digitális megújítása a Pedagógiai Karhoz fűződik. A kar munkatársai fejlesztették 
ki azt a digitális platformot, amely lehetőséget ad arra, hogy több tízezer versenyző is bekapcsolódhasson tá-
volról a versenybe. 2022 februárjától 20.000 főnél is több jelentkező részvételével zajlottak az intézményi for-
dulók. A 2022. május 21-i döntőre a legjobb 133 fő érkezett az immár személyes megrendezésű eseményre, s 
oldotta meg a feladatokat igen szoros, kiváló eredménnyel. 

A XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megvalósítását több kísérő rendezvény tette 
még teljesebbé. A magyarországi és a határon túli felkészítő pedagógusok a versenyfordulókkal párhuzamo-
san szakmai előadássorozaton vehettek részt. A szakmai konferencia a döntő programjának is szerves részét 
képezte, tovább erősítve és bővítve a verseny kapcsolatrendszerét. Hasonlóképpen közösségformáló ereje volt 
a pedagógusok számára meghirdetett feladatkészítő pályázatnak, amely különleges gazdagítási lehetőséget je-
lentett a gyermekek felkészítésének folyamatában. A magyart származásnyelvként beszélő gyermekek pedig – 
számukra külön meghirdetett – nyelvhasználati versenyen vehettek részt, ezzel is erősítve a diaszpórában élők 
magyar nyelvhez való kötődését, fejlesztve magyar nyelvi készségeiket. 

A verseny minden résztvevője, diákok és tanárok egyaránt kaptak emléklapot és ajándékot. A kiemelt díjazot-
tak Arany és Gyémánt Oklevél, Simonyi-serleg és Simonyi-érem kitüntetésben részesültek, továbbá első alka-
lommal került kiadásra posztumusz Simonyi-érem. 

A verseny egésze azt bizonyította, hogy a rendezvény változatlanul fontos értékeket képvisel, és minden tekin-
tetben folytatásra érdemes. 

 
A versenyhez kapcsolódó további részletek a következő felületen érhetők el: https://simonyi.kre.hu/ 
 
Támogatási időszak: 2021. július 1. – 2022. június 30. 
 
A támogatás összege: 1.000.000 Ft 
 
 

A rendezvény megvalósításában közvetlen segítséget nyújtó Nemzeti Tehetség Program pályázati források a következők: 
NTP-TMV-M-21-B-0031 és az NTP-TMV-21-0091 azonosítószámú pályázatok,  

továbbá az ELTE Márton Áron Szakkollégium 2021_koznevelesi/1002/267 azonosítószámú pályázata 
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