A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2021-06-28 15:53:39. Érkeztetési szám: EB00549668

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Nyelvőr Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

Tárgyév:

0 0 0 9 6 5 2

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

2 0 2 0

2 0 2 0
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2021.06.28 16.01.12

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
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01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Magyar Nyelvőr Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 2 7

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Fő
73

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

0 0 0 9 6 5 2

/P k.6 0 5 9 5

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 1 2 0 0 24

/2 0 0 5

1

4 1

Spang Gyula, Szörényi Péter

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

0 6
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Nyelvőr Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

2 513

354

2 513

354

2 513

354

I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke

2 284

2 000

-719

500

500

-400

-215

II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

2 184

2 000

-1 004

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

229

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

229

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

12 442

-2 000

14 159

12 442

14 159

12 442

-2 000

14 159

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

12 442

ebből: adományok

14 159

9 860

9 860

4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

12 442

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

-2 000

14 159

12 442

-2 000

14 159

12 399

14 159

12 399

14 159

5. Anyagjellegű ráfordítások

127

4 003

127

4 003

6. Személyi jellegű ráfordítások

245

900

245

900

9 886

10 260

9 886

10 260

10 258

15 163

10 258

15 163

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

9 136

11 274

9 136

11 274

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

2 184

-2 000

-1 004

2 184

-2 000

-1 004

2 184

-2 000

-1 004

2 184

-2 000

-1 004

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Magyar Nyelvőr Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás

5 200

2 000

4 247

5 200

500

2 000

4 247

500

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

43

52

43

52

7 100

9 860

7 100

9 860

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem
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(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

10 442

14 159

43

52

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás

500

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

9 899

14 107

10 258

15 163

245

900

9 136

11 274

184

-1 004

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló
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2020. évi
közhasznúsági jelentése

Budapest, 2021. május 31.

Spang Gyula
elnök
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A Magyar Nyelvőr Alapítvány
közhasznúsági jelentése
a 2020-as esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Magyar Nyelvőr Alapítvány 2020. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amely közhasznúsági
jelentésünk 1. sz. melléklete.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Az Alapítvány Nemzeti Együttműködési Alap Zrt. Közösségi Környezet kollégiumához pályázaott
és a NEA-KK-20-O-V-0074 azonosító számú pályázat keretében kapott 3.200.000 Ft támogatást.
Az alapítvány 2019 decemberében kapott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től a NEA-E-19-0225
kódszámú egyedi pályázati felhívásra 2.000.000 Ft támogatást, a projekt megvalósítása 2020-ban
történt.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS








2020-ban a 2019. évi SZJA 1% felajánlásokból 51.644 Ft összeget kapott az Alapítvány. Az
Alapítvány az SZJA 1% felajánlásokból működési jellegű költségekre fordította, irodaszerek
és kellékanyagok beszerzésére.
Az Alapítvány 9.860.000 Ft értékben természetbeni támogatást kapott, melyet az Alapítvány
közhasznú tevékenységével összhangban, határon túli magyar anyanyelvű rászoruló
családoknak a koronavírus miatti nehéz helyzetük javítása érdekében ruhaadományokat
gyűjtött. Az Alapítvány gondoskodott partnerszervezetek útján a célzott támogatásnak
megfelelően az adomány eljuttatásáról rászoruló külhoni magyar családok részére.
Az Alapítvány 400.000 Ft értékben támogatta a magyar nyelven alkotó újságírókat,
szerkesztőségeket, hogy a koronavírus járvány kitörésekor egészségügyi maszkokhoz
jussanak hozzá.
Az Alapítvány a 2019. decemberében a NEA-E-19-0225 pályázatra kapott 2.000.000 Ft
forrást 2020-ban használta fel az alábbiakra: online portál nyelvi rovatát támogatta 500.000
Ft értékben. Nyelvészeti cikkeket íratott 250.000 Ft értékben. Az online folyóirat nyelvészeti
cikkeit lektoráltatta 250.000 Ft értékben. Az alapítvány felvidéki online sajtótájékoztatót is
szervezett a pályázat keretében 1.000.000 Ft értékben.
Az Alapítvány a NEA-KK-20-O-V-0074 pályázatra kapott 3.200.000 Ft támogatást 2020ban 953.000 Ft kivételével az alábbi kiadásokra fordította:
o Az Alapítvány összesen 900.000 Ft-tal díjazta a Magyar Nyelvőr Díj díjazottjait, a
Magyar Nyelvőr Díjak elkészítésére a támogatásból 9.800 Ft-ot fordított.
o A részben virtuális formában tartott esemény szervezésére 457.000 Ft-ot költött.
o Az Alapítvány tevékenységének és munkájának népszerűsítése érdekében, valamint
a közhasznú tevékenységével összhangban online magazinokban jelentetett meg
nyelvi cikkeket és bannereket 880.000 Ft értékben.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk által nyújtott cél szerinti juttatások 2020 évben a következők voltak:
4.1 A Magyar Nyelvőr alapítvány a koronavírus járvány megfékezése és továbbterjedésének
megakadályozása érdekében a közhasznú tevékenységével összhangban magyar nyelven alkotó
újságírókat, szerkesztőségeket kíván támogatni egészségügyi maszkokkal (200db, 2000 Ft/db áron
szállítással együtt). Ennek lebonyolításáért egyszeri pénzbeli támogatást teljesített 400.000 Ft
összegben.
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4.2 A Magyar Nyelvőr Alapítvány közhasznú tevékenységével összhangban a határon túli
anyanyelvű, rászoruló magyar családoknak a koronavírus miatti nehéz helyzetük javítása érdekében
adományokat gyűjtött, amelyet külhoni magyarokat segítő szervezete közreműködésével adott át. A
támogatók a Magyar Nyelvőr Alapítvány felhívására kiváló minőségű, márkás használt ruhákat
adományoztak 9.850.000 Ft összértékben. Az Alapítvány gondoskodott a célzott támogatásnak
megfelelően az adományok eljuttatásáról rászoruló külhoni, magyar anyanyelvű családoknak.

5. KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVTŐL,
ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Az Alapítvány a Nemzeti Együttműködési Alap. Közösségi Környezet kollégiumához pályázott
sikeresen és a NEA-KK-20-O-V-0074 pályázati azonosító számú támogatásként 3.200.000 Ft-ot
kapott.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Személyi jellegű ráfordításai nem voltak az Alapítványnak.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
7.1 A Magyar Nyelvőr Alapítvány minden évben átadja a Magyar Nyelvőr Díjakat az Országházban
olyan pedagógusoknak, nyelvészeknek határon innen és túl, akik sokat tettek a magyar nyelv
ápolásáért és megőrzésért.
Idén a járványhelyzet miatt a Parlament helyett részben a virtuális térben zajlott az ünnepség, az
Országházat a technika segítségével a háttérbe varázsolva.
Dr. Keszi István, az Alapítvány alapítói képviselője arról beszélt, hogy a pandémia nem csak elvett,
de adott is valamit. Példaként említette azt, hogy a hagyományoktól eltérően virtuális retorikai
versenyt szervezhettek, amely a kreativitást segítette, hiszen nem csak a szép és választékos
beszédre, hanem az ahhoz kapcsolódó vizuális élményre is számítottak a szervezők, és nem
csalódtak. A járvány miatt nehéz helyzetbe került külhoni és anyaországi magyarokat tízmillió
forintnyi adománnyal segítették.
A díjátadón dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára elmondta,
hogy a magyar nyelv olyan út, amelyet minden magyar ember végigjár. A magyar nyelv az, ami
minket összeköt, s magyar emberré tesz - fogalmazott az államtitkár, majd megállapította: a
magyarság egésze közös örökségként viszi magával a magyar nyelvet, és ezért a szép magyar nyelv
az, amelyben a jövő Magyarországa rejtőzik.
Három kiemelkedő nyelvészt díjaztak az idén. Dr. Grétsy Lászlót, Dr. Heltainé dr. Nagy Erzsébetet
és Ördög-Gyárfás Lajost.
Először Dr. Heltainé dr. Nagy Erzsébet tanári fordulatokkal, íróktól, költőktől idézve beszélt a
magyar nyelvről. Kosztolányi Dezsőtől azt emelte ki: csak anyanyelvemen lehetek igazán én.
Fontosnak tartotta, hogy milyen az írók nyelvezete, azaz nagyjaink műveikben milyen formában
3

újították meg a magyar nyelvet. Emlékeztetett arra is, hogy volt mikor a nemzeti függetlenségünk
egyetlen fellegvára maradt a magyar nyelv.
Dr. Grétsy László kiemelte, hogy a Magyar Nyelvőr Díj nagyban hozzájárul a magyar
nyelvműveléssel kapcsolatos erőfeszítések elismeréséhez.
Ördög-Gyárfás Lajos az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének alapító tagja arról beszélt, hogy
rendezvényeiken mindig azt tartotta fontosnak, hogy programjaik tízezreket mozgatnak meg és
mutatják meg a nyelvet, mint a kulturális népi hagyományaink egyikét.
A díjazottak bemutatása:
Dr. Grétsy László professzor nemzedékek viszonyát határozta meg anyanyelvünkhöz.
Irodalomtörténeti diplomájának megszerzése után a Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa, majd főmunkatársa lett. 1971-ben a mai
magyar nyelvvel foglalkozó osztály vezetőjévé nevezték ki, ekkor jelentek meg első, nyelvápolással
kapcsolatos könyvei. Mindazonáltal igazán ismertté a Kossuth Rádióban tartott élvezetes előadásai
tették, az Édes Anyanyelvünk felelős szerkesztőjeként népszerűsítette a nyelvhelyességet. A magyar
nyelv hagyományaival, ápolásával kapcsolatos televíziós műsorait - ma már hihetetlen módon százezrek nézték.
A Magyar Nyelvőr szerkesztőbizottságának tagja és az Édes Anyanyelvünk felelős szerkesztője
volt. 1989-től az Anyanyelvápolók Szövetségének vezető posztjain népszerűsítette a
nyelvhelyességet, ma ő a tiszteletbeli elnök.
Dr. Heltainé dr. Nagy Erzsébet a Nyelvtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a Károli
Gáspár Református Egyetem docense. Tudományos kutató- és egyetemi oktatómunkája az írói
nyelvművelés, az irodalmi nyelv, a stilisztika, a nyelvi normativitás kérdéseit öleli fel. Tanácsadója
a Nyelvtudományi Intézetnek, egész pályája, írói tevékenysége, kutatásai azt a célt szolgálják, hogy
a tudományt közel vigye az emberekhez. Foglalkozik az írói nyelvbölcselettel és a népi írók
poétikai és stilisztikai örökségével, miközben a dialektológia, a szociolingvisztika kortárs
eredményeit is beépíti a nyelvi tanácsadásba. Részt vett diákszótár készítésében, munkáját
középiskolásoknak és egyetemistáknak tartott versenyeken zsűritagként mutatja be a fiataloknak.
Az MTA Nyelvtudományi Bizottság Magyar Nyelvészeti Munkabizottságában és a Magyar Nyelvi
Osztályközi Állandó Bizottság Helyesírási Munkabizottságban a magyar nyelvművelés és
akadémiai helyesírás elméleti kérdéseinek fejlesztéséhez is hozzájárul.
Ördög-Gyárfás Lajos az 1992-ben alakult Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének alapító tagja,
1993 és 1997 között főtitkára, majd ügyvezető elnöke. A nevéhez sok külhoni kezdeményezés
fűződik, köztük a Magyar Nyelv Napjai vándorrendezvény, a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi
Vetélkedő, különböző helyesírási, nyelvhasználati és szép beszéd versenyek, nyelvészeti
konferenciák, a Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor.
A Magyar Nyelvőr Díj átadásával kapcsolatban rengeteg sajtómegjelenést generáltunk, ez
nagymértékben hozzájárult a Magyar Nyelvőr Alapítvány ismertségének a növeléséhez, a célok
eléréséhez.
7.2
2020-ban is szakmailag támogattuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karával közösen megrendezett, XII. Eötvös József Kárpát-medencei
középiskolai szónokverseny középiskolai szónokversenyt, a járványügyi helyzetre tekintettel
virtuális módon valósítottuk meg. A virtuális díjátadó, eredményhirdetés szakmai lebonyolítója is a
Magyar Nyelvőr Alapítvány volt. Az Eötvös-szónokverseny a legrangosabb, legtöbb iskolát érintő
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középiskolai retorikaverseny Magyarországon, amely igen fontos szerepet tölt be a középiskolai
retorikai nevelésben. Célja lehetőséget biztosítani az ország legtehetségesebb diákjainak, hogy
kipróbálják magukat az érvelés és a tartalmas gondolatok hatásos megfogalmazásának a terén. A
verseny pedagógiai céljai a következők: a diákok szóbeli kommunikációs-retorikai képességének a
fejlesztése, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudatuk és anyanyelvszeretetük erősítése. A
verseny alkalmat ad a diákoknak arra, hogy gyakorolják a beszédhelyzetnek megfelelő, kulturált
nyelvi viselkedést, az önálló ítéletalkotást, saját véleményük érvelő kifejtését, a megfelelő
önismereten alapuló magabiztos fellépést. Ezáltal nő fogékonyságuk mások érvelő szövegeinek a
megértésére is. Az Eötvös-szónokversenyen a középiskolák (a szakközépiskolák, a szakiskolák, a
szakgimnáziumok és a gimnáziumok) tanulói vehetnek részt. A nyelvi előkészítő és a 9–12.
osztályos évfolyamok nappali tagozatos diákjai indulhatnak a versenyen egy kategóriában. A
járványhelyzet teremtette körülmények ellenére sikeresen lezajlott a verseny és az
eredményhirdetés.
7.3. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, az
Anyanyelvápolók Szövetsége és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság 2020 őszén
meghirdette a 21. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyt a pedagógusképző intézmények, a
bölcsészettudományi karok nappali tagozatos hallgatói, a joghallgatók, a teológushallgatók számára.
A hosszú évek óta tartó együttműködésnek megfelelően az Alapítvány 2020-ban is szakmailag és
adománnyal is támogatta az esemény megrendezését.
7.4. Az Alapítvány 2020-ban is szakmailag támogatta a Magyar Nyelvőr c. folyóirat szerkesztői
munkáját.
Az Alapítvány Székelyudvarhelyen hagyományosan megrendezi a Magyar Nyelvőr Napot,
amelynek keretében könyvadományokat juttat a rászoruló intézmények részére és nyelvi és
honismereti versenyt szervez gimnáziumi és általános iskolás diákok számára a rendezvényt
sajtótájékoztató kíséri.
7.5 „Itt élek a Kárpát-medencében” címen retorikai vetélkedőt hirdetett a Magyar Nyelvőr
Alapítvány 2020 őszén. Maximum 3 perces videót kellett készítenie minden pályázónak, amelyben
amellett érvel, hogy jó élni az adott településen. Külhoni magyarok és anyaországiak jelentkezését
egyaránt vártuk. Az országos retorikaverseny I. helyezettje Szabó Hédi, gimnáziumunk 9. C
osztályos diákja lett Az én világom közepe Szegvár című három perces érvelő rövidfilmjével.
(Szegvárt bemutatta Szabó Hédi, operatőr és vágó Erdei Daniella, felkészítő tanár Simon Ferenc). A
verseny fődíját a Patria Hungarorum Kft. ajánlotta fel és a felkészítő tanárokat is díjazta. A fődíj
100 000 forint! A Magyar Nyelvőr Alapítvány újabb versenyt is elindított a külhoni és anyaországi
középiskolásoknak. A retorikai vetélkedőn a felkészítő tanárokat is díjaztuk.
Az alapítvány a rendezvények szervezése, adományok gyűjtése, a magyar nyelv ápolását,
fennmaradását szolgáló törekvések, programok támogatása mellett minden évben Magyar Nyelvőr
Díjjal jutalmazza azokat a határon innen és túl élő személyeket, akik sokat tettek a magyar nyelv
kutatása, ápolás és fennmaradása érdekében, e törekvéseinket 2021-ben is folytatni kívánjuk.
Budapest, 2021. május 31.

Spang Gyula s.k.
elnök
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