Sikeres magyar diákok a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia
idei pekingi döntőjében
A 2014. november 18-án a PPKE ITK-n megrendezett tájékoztató információs anyaga

A sikeres 2012-es, Ljubljanában és a 2013-as Manchesterben megrendezésre került 10. és 11.
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpiai (IOL) részvétel után a 2013/2014-es tanévben már
harmadszor hirdetették meg a nyelvészettel kapcsolatos logikai, gondolkodó feladatokból álló
Magyar Nyelvészeti Diákolimpiát középiskolások számára.
A 14 és 19 év közötti magyar diákok internetes fordulókban (2013. december és 2014. május
között) illetve egy országos válogató (2014. június 28.) keretei között mérhették össze
tudásukat. A fordulók során a versenyzőknek elsősorban szabályszerűségeket kellett
felfedezniük a megadott szövegekben. A feladatok az elméleti, a számítógépes, illetve az
alkalmazott nyelvészet különböző területeit érintették.
2014. július 10-én a válogatón a kiváló teljesítményt nyújtó diákok közül végül nyolcan
utazhattak az idén Pekingben megrendezett 12. Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpiára:
§ Bíró Soma (Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium)
§ Kosztolányi Kata (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium)
§ Laczkó Adrienn (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium)
§ Németh Sebestyén (Szentendrei Ferences Gimnázium)
§ Rossen Péter (Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium)
§ Szabó Attila Dániel (Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium)
§ Szigyártó Anna (ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium)
§ Tímár Veronika (Szegedi Radnóti Miklós Kísérlet Gimnázium)
A 2014. július 22–25. között zajlott nemzetközi megmérettetésen 28 ország összesen 152
versenyzőből álló 39 csapata vehetett részt a világ minden tájáról. A fenti nyolc magyar diák
részvételével két magyar csapat indult. Az egyéni verseny során 5 problémát – mely minden
versenyző anyanyelvére lefordítottak – 6 óra alatt kellett megoldani, a 4 főből álló nemzeti
csapatoknak pedig egy összetett feladatot kellett megoldaniuk mindössze 3–4 óra alatt.
Az egyéni versenyben nyújtott teljesítményéért különdíjban („Honourable mention”) részesült
Tímár Veronika.
A 2013/2014-es tanévben rendezett Magyar Nyelvészeti Diákolimpia, illetve a magyar
válogatott sikerének támogatói és partnerei voltak az MTA Nyelvtudományi Intézete, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kara, a Városmajori
Gimnázium, a Nyelv és Tudomány ismeretterjesztő hírportál (nyest.hu), a MorphoLogic Kft, de
legfőképpen a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, valamint az ő közreműködésükkel a diákok
számára anonim módon működő nagyvonalú támogatók, intézmények, szervezetek, szülők és
magánemberek. E nélkül a segítség nélkül nem utazhatott volna egy versenyző sem.
A 2015. évi Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia döntője Bulgáriában kerül megrendezésre.
Az eseményen való részvételhez a Magyar Nyelvészeti Diákolimpia vezetősége ismét
megpróbál hivatalos támogatókat szerezni annak érdekében, hogy az eddigi kiemelkedő
eredményekre építve anyagilag is megalapozza a diákolimpiai mozgalom jövőjét.

