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első helyezést ért el  

a vajdasági adai Szarvas Gábor Nemzetközi Nyelvművelő Pályázaton 

 

  Irodalom- és nyelvtantanárom, Illés Csaba tanár úr ajánlotta figyelmembe a Szarvas Gábor 

Nyelvművelő Egyesület nyelvészeti pályázatát még márciusban. Szívesen vettem részt rajta, 

bár semmilyen eredményre nem számítottam. Mindösszesen szerettem volna valamilyen 

formában tevékenykedni, mert a megszokott, kedvelt anyanyelvi versenyeken már életkorom 

miatt nem indulhattam. Örömmel írtam tehát a pályaművet napjaink szövegértési 

nehézségeiről.  

  Az egyesület minden évben megrendezi a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok nevű 

rendezvénysorozatát októberben, ennek keretében került sor a nyelvészeti pályázatra is. Az 

esemény nagy múltra tekint vissza, 1970-ben került megrendezésre először. A nívós programot 

az egyesületnek otthont adó vajdasági kisvárosban, Adán rendezik meg évente. A település kb. 

12 ezer lakossal rendelkezik, közöttük nem igazán találni olyat, aki ne tudná, mikor tartják a 

Nyelvművelő Napokat. 

  Az eseménysorozat folyamán kiemelt szerepet kap a beszédverseny és a tudományos társalgás. 

Előbbit már az első nap megtartották, illetve ennek keretében hirdették ki a nyelvészeti pályázat 

eredményét. Az indulók előadása után Hódi Éva, az egyesület elnöke felemelő beszédet tartott, 

ebben kiemelve az egyesület és a rendezvény jelentőségét és tevékenységét, valamint a pályázat 

tudnivalóit. Rengeteg pályamű érkezett, minden korkategóriában. A pályázat témája 

megegyezett a tudományos tanácskozás címével. Ezt próbálták meg a korosztályok számára 

megfogalmazni más módon, így a középiskolás kategória címe „Szövegértési gondjaim” lett. 

Az elnök ismertette a beérkezett pályaművek tartalmát, az általánosan feldolgozott témákat, 

illetve amiket egyedinek találtak. Ezután kiszólította a díjazottakat, átadta az értékes 

könyvjutalmakat, majd fényképek is készültek az egyesület tagjaival és a diákokkal.  

  Ez a nemzetközi verseny volt az első komoly írásbeli pályázatom, így örülök a kiemelkedő 

eredménynek, a megszerzett első helynek. Hasznos tapasztalatokat gyűjtöttem, például 

megtanultam a forrásokat jól használni, kutatómunkát folytatni. Ennek pedig tudom, hogy nagy 

hasznát fogom venni, mind a felsőoktatásban, mind a felnőtt életben.  



  A pályamű írását nagyon élveztem. Nyugodtan telt ez az időszak, mégis izgalommal teli volt, 

hiszen egy nagy jelentőségű versenyen vettem részt. A jövőben is szeretnék hasonló 

versenyekre jelentkezni, mert sokat adott ez a pályázat. Remélem, lehetőségem lesz jövőre az 

egyesület elnökének meghívásának eleget tenni, hogy részt vegyek a jövő évi pályázaton is, 

valamint a középiskolások beszédversenyén.  
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