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Összefoglaló a nyelvÉSZ iskolai fordulóját szervező pedagógusok számára 

 

Kedves szervező pedagógus! 

Szeretettel köszöntjük Önt és tanítványait a 22. nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Tanulmányi 

Versenyen. 

A verseny iskolai fordulója következik, erről szeretnénk a legfontosabb információkat összefoglalni. 

Az iskolai fordulót január 15-én 14 órától a jelentkezők iskolájában rendezzük.  
Ebben számítunk a nyelvÉSZ verseny szervező pedagógusaként az Ön segítségére. 

Az iskolai forduló lebonyolításához szükséges küldeményünket Önnek címeztük, benne megtalálja a 

feladatsorokat és a kódlapokat, és egy Önnek szóló levelet. 

Alább összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat: 

− A küldeményeket azoknak a szervező pedagógusoknak a nevére címeztük, 

akik benevezték a diákokat. 

− Kérjük, ellenőrizzék a küldeményeket – ha lehet, azok átvételét követően minél korábban: 

o van-e annyi kódlap, ahány versenyző megírja a feladatlapot;  

amennyiben véletlenül nincs, úgy az üres kódlapok másolhatók;  

o megérkezett-e minden benevezett diák borítéka; 

o a borítékokban minden esetben benne van-e a versenyzőknek szóló levél, 

az ajándék csokoládé, valamint az emléklap és a 2000 Ft értékű könyvkupon.  

o ha bármi eltérést/hibát tapasztalnak, keressenek bennünket az alábbi 

elérhetőségeinken: (62) 551-133-es telefonszámon, és 

az info@nyelvesz.bendeguzakademia.hu e-mail címen. 

− Kérjük, külön hívja fel a versenyzők figyelmét, hogy nevüket és kódszámukat írják rá a 

kódlapjukra (a kód a versenyzőknek címzett borítékon szerepel), és ellenőrizzék, hogy 

helyesen szerepel-e kódlapjukon évfolyamuk számjele.  

− A feladatok megoldására 45 perc áll a versenyzők rendelkezésére. 

− Köszönjük, hogy gondoskodnak a nyugodt, tiszta versenykörülményekről. A versenyzőktől 

önálló munkát várunk, így természetesen semmilyen segítséget nem kaphatnak, és 

semmilyen segédeszközt nem használhatnak. Kérjük, a mobiltelefonokat kapcsoltassák ki, 

vagy legalább néma üzemmódra állíttassák át.  

− A verseny végén a KITÖLTÖTT KÓDLAPOKAT GONDOSAN MEG KELL SZÁMOLNI,  

és MÉG A VERSENY NAPJÁN – lehetőség szerint ajánlott küldeményként – POSTÁRA ADNI 

a Bendegúz Akadémia 6701 Szeged, Pf. 784 címre. 

− FONTOS,  HOGY MINDEN KÓDLAP MEGÉRKEZZEN a verseny szegedi központjába: 

akitől nem érkezik vissza kódlap, azt úgy tekintjük, hogy nem vett részt az iskolai fordulón. 

 

HASZNOS TIPP: a beküldött kódlapok mellé érdemes egy NÉVSORT ÍRNI azokról a 

diákokról (név, osztály, a szervező pedagógus neve és olvasható aláírása), akik – bár 
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jelentkeztek a versenyre, de -- nem írták meg a feladatlapot, mert így válik egyértelműen 

beazonosíthatóvá, ki nem vett részt az iskolai fordulón.  

− Kérjük, hogy a KITÖLTÖTT KÓDLAPOKAT MÁSOLJÁK LE, a másolatokat őrizzék meg az 

iskolai forduló kiértékelésének végéig, mert azok hasznos segítséget jelenthetnek bármilyen 

jellegű esetleges vitás kérdés eldöntésében. 

 

Egy kis segítség a felkészüléshez 

Megjelentettük a nyelvÉSZ verseny 1000 legizgalmasabb feladatát megoldással együtt. 

Kiváló segítség a versenyre való felkészüléshez, de remek gyakorlási lehetőség iskolai órákra, 

dolgozatokra, szakköri foglalkozásokra is. 

Itt megrendelhető: https://konyvmolykepzo.hu/ 

Elismerjük és jutalmazzuk a felkészítő-szervező tanárok munkáját.  

Minden feladatsorból, amelyből diákot nevezett be, csomagoltunk Önnek is. 

Fogadja szeretettel a nyelvÉSZ verseny emléklapját 

és a kedvezményes könyvvásárlásra jogosító könyvkupont. 

 

Sikeres versenyzést kívánunk! 

 

https://konyvmolykepzo.hu/

