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A Rákóczi Szövetség táborában jártunk 
A június 4-én újonnan átadott sátoraljaújhelyi tábor középiskolás vendégeit látogatta meg 
Cservenka Judit alelnök és Blankó Miklós főtitkár. 
 

 
 

„Mi annak a vetélkedőnek az egyik elődöntőjén vettünk részt, amelyet a Rákóczi Szövetség és a 
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága közösen hirdetett Lingua Materna címen. 
(Blankó Miklós, az MNYKNT főtitkára, magam pedig mint alelnöke voltunk a többek 
közreműködésével készült vetélkedő anyagának szerkesztői.) A Cultura Nostra és a Gloria Victis 
mintájára rendezett új verseny témája a magyar nyelv és irodalom. Juhász Gyula: „Magyar táj, 
magyar ecsettel” verscímét kölcsönvéve a kiírás célja, hogy a résztvevők minél gazdagabban, 
sokszínűbben mutassák meg a szülőföld, a hazai táj szeretetének, értékeinek megjelenését az 
irodalomban és a művészetekben. 
Az elődöntő hármas csoportjait röviden tájékoztattuk a versenyről, főként arról, hogy milyen 
segítséget kaphatnak a feladatlapokon található QR-kódtól, illetve tőlünk. Időként megismételtük 
a kérést, hogy e-mail-címüket ne felejtsék el ráírni a lapokra, mert nem a mostani verseny után 
tudják meg: továbbjutottak-e a középdöntőbe, hanem augusztusban, amikor a Kárpát-medencei 
középiskolás tábor és a korábbi, még online zajlott elődöntő anyagát összesítve értékeli a zsűri. 
A rendelkezésükre álló másfél óra még nem telt le, amikor már kezdték leadni munkájukat a 
fiatalok. Blankó Miklós és néhány, a táborban segítőként működő egyetemista fiú gyorsan 
felhozták parkoló kocsink „kincseit”: a sok-sok jutalomkönyvet, folyóiratot. Mindegyik 
feladatával elkészült diák választhatott közülük, és elmondhatatlan volt az örömünk látni, milyen 
lelkesen éltek a lehetőséggel. Ahogyan megnézték a fülszövegeket, borítókat, belelapoztak a 
folyóiratokba, látszott, hogy nemcsak okostelefont szoktak olvasni, és valóban a legjobbakat 
küldik évről évre az iskolák a Rákóczi Szövetség táboraiba.” (részlet Cservenka Judit írásából — 
a teljes beszámoló az E-Nyéken.) 

 
 
Fráter Zoltán: Magyar író, magyar nyelv – könyvbemutató 
Szeretettel meghívjuk kedves tagjainkat legújabb kötetünk bemutatójára, irodalmi estünkre 2021. 
július 21-én 19 órától a Három Szerb Kávéházba. A kötetből Rajkai Zoltán színművész olvas fel, 
köszöntőt mond Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetsége elnöke. A beszélgetést Blankó 
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Miklós főtitkár vezeti. Az esemény után fogadást rendezünk. Regisztrálni itt lehet: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQhWxrhAfiHKdLyw6roa2nszuEoQ90xBKkoZps
BLT2aoBeqQ/viewform 

 
 
A Trianon-kislexikon diákoknak Baktalórántházán 
Molnár Zsolt a Trianon-kislexikon diákoknak című kötetet július 9-én Baktalórántháza 
közösségének meghívására mutatta be a Dégenfeld Kastélymúzeumban. A baktalórántházi és 
környékbeli érdeklődőkön kívül a település testvérvárosai is képviseltetették magukat. 
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Esztergom szárnyashajóval — meghívás barátaink részére 
 
Nyárzáró esztergomi kirándulásra hívjuk tagjainkat: szárnyashajóval kelünk útra a Vigadó térről a 
csodás városba, ahol Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész fog minket kalauzolni. 
A Bazilika és a Vár megtekintése, és egy nyári ebéd után Babits előhegyi házát látogatjuk meg, 
ahol egy különleges zenés-irodalmi műsorral is készülünk. 
Részleteket a mellékelt meghívóban olvashatják. Jelentkezés válaszlevélben vagy 
itt: https://forms.gle/uxkArENeq3t6aHjFA 
 

 

Debrecenbe kéne menni… 

Mi el is mentünk a 2021. június 11-én a Trianon-kislexikonnal a Déri Múzeumba -- Molnár Zsolt 
szerző, Cservenka Judit alelnök, Blankó Miklós főtitkár 

 



 
A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA 
ANYANYELVI KONFERENCIA 

 2021. JÚLIUS 14. (75. SZÁM) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CSERVENKA JUDIT, BLANKÓ MIKLÓS 

AK-HÍRLEVÉL 

 

 
1072 Budapest, Rákóczi út 38. 1/2 anyanyelvi@mnyknt.hu 30 /318-9666 

Tisztségviselőink: BALÁZS GÉZA elnök, CSERVENKA JUDIT alelnök, MORITZ LÁSZLÓ alelnök, BLANKÓ MIKLÓS főtitkár 
 Alapítva: 1970  

 

Több mint 2200-an követték a Tempora mutanturt Keleti Évával 

A 20. század második felének talán legnagyobb magyar fotográfusával abban a lakásban beszélgetett 
Blankó Miklós és Cservenka Judit, ahol 85 éve lakik. A hamarosan kerek születésnapját ünneplő Keleti 
Évával készült felvételt 2021. június 17-én 20 órától láthatták a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 
Társasága Facebook-oldalán, ahol megtekinthető most is: 
https://www.facebook.com/mnyknt1970/videos/314361473686704 

 

Kép: Süll Kristóf 

Információk a 2021-es tagdíjfizetésről 

Bankszámlánk adatai (nemzetközi és hazai) utaláshoz (tagdíjfizetés): SWIFT KÓD: BUDAHUHB. 
Nemzetközi IBAN bankszámlaszám: HU49-10100716-01517103-00000004. Magyarországi utaláshoz: 
Budapest Bank 10100716-01517103-00000004. Ezeken a számlaszámokon folyamatosan várjunk tagjaink 
tagdíjbefizetéseit. 

A tagdíj összege egy évre: 3000 Ft, diákoknak: 1500 Ft 

 

Közeleít az ezer követőhöz Facebook-oldalunk 

Február végén indult Facebook-oldalunknak három hónap alatt több mint 900 kedvelője lett. Híreinket, 
eseményeinket követketik, itt sugározzuk online eseményeinket. Az oldal a Facebookon nem regisztrálrak 
számára is látható. Kérjük, kövessék oldalunkat! https://www.facebook.com/mnyknt1970 
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Legfrissebb kiadványaink:  

Fráter Zoltán: Magyar író, magyar nyelv. etűdök az elmúlásra  
 

Hogyan lehet elviselni az önmaga ellen forduló test burjánzó támadását? Mi adhat erőt 
a tartós fenyegetettségben? Midőn a viszontagságok reám rohannak, érzelmes utazó 
módjára rátérek „azon bársony, sík ösvényre”, amelyet rózsabimbókkal hint be a 
képzelet. S mivel régóta vonzanak az Igazaknak otthont adó eliziumi mezők, 
reménykedve odaigyekszem. Hátha megtalálom barátaimat, e kötet többször is 
megszólított szellemeit, és velük lehetek, amint Karinthy áldást osztva emeli kezét a 
Centrál ablaka mögül, Kosztolányi a Lánchídon mosolyra méltat, s Krúdy dörmögve 
hátba vág az óbudai éjszakában. Fráter Zotlán olvasmányos stílusban írt rövidprózái 
– „etűdök az elmúlásra” – tárca, kisesszé, arcképvázlat, anekdota formáját öltő 
vallomások az anyanyelv és a magyar irodalom szeretetéről. Megjelent az 
Anyanyelvápolók Szövetségével közös kiadásban. 

 

Magyar táj, Magyar ecsettel. Vallomások a nemzeti tájról. Szerk. Balázs Géza, Blankó Miklós, 
Cservenka Judit 

Minden költőnk, minden írónk szól a nyelvről és a szülőföldről. Magyar táj – magyar 
ecsettel. Szabó Zoltán külön műfajt talált ki hozzá: szerelmes földrajz. A szülőföld 
nem puszta állapot, hanem egy utazás. A szülőföld ülteti belénk a hangokat, 
dallamokat, határozza meg anyanyelvjárásunkat. De a szülőföld alakítja még a 
járásunkat, gondolkodásunkat is. Ismerjük meg, járjuk be az irodalom, a költészet és 
a dalok segítségével a magyar tájat! Ötven vers, huszonöt próza és huszonöt zenemű 
került e válogatásba, és ötven „örökbefogadó” írt ajánlást azokhoz. Ezekkel együtt 
kínálunk irodalmi-zenei kirándulást olvasóinknak legszebb hazai tájainkon! 
Kötetünk a Rákóczi Szövetség és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
által rendezett Lingua Materna Kárpát-medencei anyanyelvi vetélkedő alkalmából 
készült. 

Molnár Zsolt: Trianon-kislexikon diákoknak 

Molnár Zsolt középiskolai történelemtanár Trianon-kislexikona csaknem 1000 
címszavával segít eligazodni az 1920-hoz vezető történelmi események és az annak 
hatására kialakult jelenségek útvesztőjében. A kötet nemcsak általános és középiskolai 
tanulóknak, tanáraiknak ad támpontot a témához kapcsolódó tanórák során, hanem a 
Trianont megismerni akaró érdeklődők számára is tárgyilagos ismertetést nyújt a 
történelmi eseménysorral kapcsolatos fogalmak, földrajzi nevek és személynevek 
magyarázataiban. 
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Nyelvünk és kultúránk 50 fiatal szemszögéből. Szerk.: Blankó Miklós és Cservenka Judit 

 

Nagy sikerű könyvünk bemutatójáról szinte minden médium tudósított. Megjelent kötet 
terjesztését a kulturális kormányzat fontosnak tartotta, és támogatja az utánnyomást. A 
kötet megvásárolható az e-nyelv.hu könyvesboltjában.  

 

 


