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VERSENYKIÍRÁS 2017/2018-AS TANÉVRE 
 
Az Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium és Gyula Város Önkormányzata a 

2017/2018-as tanévben is megrendezi az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny 
Kárpát-medencei döntőjét 9-12. középiskolás diákok részvételével.  

 
A verseny célja: az anyanyelv, mint nemzeti értékünk iránti tisztelet, a tudatos 

nyelvhasználat iránti igény, a tanulók és a széles közvélemény nyelvi érzékenységének 
fokozása. Fogja össze a magyar nyelvet beszélő fiatalokat, hiszen mi egy nyelven 
gondolkodunk. A versenyen a feladatok összeállítását, az értékelést a magyar 
nyelvtudomány és tanárképzés szaktekintélyeiből álló zsűri irányítja. A verseny során gondot 
fordítunk a pedagógusok szakmai továbbképzésére, hiszen a két nap alatt 6-8 országos hírű 
előadó a legújabb, s a gyakorlatban is jól használható elméleti-módszertani bemutatót tart. 

 
A verseny kategóriái korcsoportok szerint: a versenyen minden magyar anyanyelvű 

középiskolás diák indulhat. A versenyt az alábbi kategóriákban szervezzük: gimnázium, 
szakgimnázium, szakközépiskola, határon túli iskolák. 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: középiskolai tanulói jogviszony, nevezés. 
 

1. Iskolai forduló  
Minden iskola a saját feladatlapjával versenyezteti diákjait november 30-ig. Az iskolai 

győzteseket nevezi a megyei fordulóba. 
 

2. Megyei forduló 
A megyei fordulókat a bázisiskolák szervezik. Jász- Nagykun- Szolnok megyében a 

Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma (5400 Mezőtúr, 
Dózsa Gy. út 17.) a bázis iskola.  

A megyei fordulóra nevezhető tanulók létszáma kategóriánként (gimnázium, 
szakgimnázium, szakközépiskola) 2 fő. A nevezés határideje: 2017. december 22. A 
nevezést a bázisiskola e-mail címére kell elküldeni: teleki.mezotur@gmail.com 

A megyei döntőt országosan azonos időben, 2018. január 10-én (szerdán) 14 órai 
kezdettel rendezik meg. Abban az esetben, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé 
ebben az időpontban a verseny megrendezését a pótnap 2018. január 19. (péntek) lesz. 

A verseny két részből áll: tollbamondás és feladatlap. A feladatlapokat Dr. Nagy János 
tanár úr (Szegedi Tudományegyetem) küldi minden bázisiskolának. Minden iskolatípus 
azonos feladatlapot ír, azonos a javítás, csak az értékelésnél kerülnek külön kategóriába: 
gimnázium, szakgimnázium és szakközépiskola. 

A győzteseket kell nevezni az országos döntőre (3 fő, azaz kategóriánként 1 fő!). 
Azonos pontszám esetén a tollbamondás eredménye dönt.  

A győztesek nevezése az országos döntőre a megyei fordulót szervező bázisiskola 
feladata. 

 
3. Kárpát-medencei döntő 

A Kárpát-medencei döntő időpontja: 2018. február 22-24. 
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A döntőre minden megyéből 4 fő, a fővárosból kategóriánként 3-3 fő, határainkon 

túlról országonként 8-10 diák érkezik Gyulára. A vesenyzők száma kb. 128 fő.  
A verseny 4 kategóriában zajlik: - gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola és 
határon túli. 
A verseny 2 részből áll:  - tollbamondás 

    - feladatlap  
Mindenki azonos feladatot ír a megyei versenyeknek megfelelően kódszámmal ellátva.  
Várjuk további felmerülő kérdéseiket.  
 
A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: 
A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás) 
Cs. Nagy Lajos: Helyesírási gyakorlókönyv. Trezor Kiadó, 2016. 
Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, 2006. 
 
A szervezők elérhetőségei:  
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium 
5700 Gyula, Bodoky utca 10. 
Telefon: +36-66-463-118  +36-30-427-6447 
e-mail: titkarsag@erkel.hu 
Internet: www.erkel.hu 
Bázisiskola elérhetőségei: 
Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma  
(5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. út 17.) 
Tel: 56/350-082, E-mail: teleki. mezotur@gmail.com 

Jó munkát kívánunk! 
 


