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Magyar Hírlap - 2016. 12. 23. (13. oldal)
Átadták az idei Magyar Nyelvőr elismeréseket
Átadták tegnap az Országházban a nyelv ápolásáért járó Magyar Nyelvőr Díjakat. A távirati iroda jelentése
szerint az idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a stilisztika iskolateremtő
oktatója, Hőnyi Ede, a földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó egyik tudós és Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át az elismerést.
Gál Emese határon túli pedagógus az erdélyi magyarság fennmaradása érdekében végzett oktatói,
közösségszervezői munkájának elismeréseképpen elismerő oklevélben részesült.
Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az átadóünnepség védnöke elmondta:
a magyar nyelv képes a kultúránkat megőrizni. Kiemelte: a kormány feladata, hogy nyelvünk ápolásán és a
magyarság megőrzésén munkálkodjunk határon innen és túl, ezért gazdasági programokat is indít a
határon túl, mert az ottani magyar közösség gazdasági ereje képes megtartani a kultúrát és a nyelvet,
másrészt óvodákat és iskolákat, templomokat is támogatnak a magyarság megmaradása érdekében.
A Magyar Nyelvőr Alapítvány célja, hogy az 1872-es Magyar Nyelvőr folyóirat szellemiségének
megfelelően a magyar nyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat,
törekvéseket támogassa határainkon innen és határainkon túl, valamint erkölcsi és anyagi elismerésként
évről évre Magyar Nyelvőr Díjjal jutalmazza az arra érdemeseket.
Terjesztési példányszám: 8900 Olvasottsági mutató:2.0
Vissza a tartalomjegyzékhez
Magyar Nemzet - 2016. 12. 23. (12. oldal)
Átadták a Nyelvőr-díjakat
Ismét három terület nyelvészét ismerték el
mti
Idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a stilisztika iskolateremtő oktatója;
Hőnyi Ede, a földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó egyik tudós és Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át az aranyszínű talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló díjat és a vele
járó pénzjutalmat.
Gál Emese határon túli pedagógus az erdélyi magyarság fennmaradása érdekében végzett oktatói,
közösségszervezői munkájának elismeréseképpen a kuratórium döntése nyomán Magyar Nyelvőr elismerő
oklevélben részesült.
Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az átadó ünnepség védnöke elmondta:
a Magyar Nyelvőr Alapítvány önkéntes erővel foglalkozik nyelvünk ügyével, felkarolva és jutalmazva
mindazokat, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért a határon innen és túl. A Magyar Nyelvőr-díjjal
kitüntetetteket idén is három terület képviselői közül választotta ki a kuratórium: a határon túliak és a
Magyarországon élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették az alapítvány céljainak
megvalósításáért – emlékeztetett Keszi István alapítói képviselő. A Magyar Nyelvőr Alapítvány célja, hogy
az 1872-es Magyar Nyelvőr folyóirat szellemiségének megfelelően erkölcsi és anyagi elismerésként évről
évre Magyar Nyelvőr-díjjal jutalmazza az arra érdemes személyeket. A díjakat harmadik alkalommal
adták át.
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Terjesztési példányszám: 57000 Olvasottsági mutató:2.0
Vissza a tartalomjegyzékhez
Népszava - 2016. 12. 23. (5. oldal)
Átadták az idei Magyar Nyelvőr Díjakat
MTI-INFORMÁCIÓ
Átadták a magyar nyelv ápolásáért járó idei Magyar Nyelvőr Díjakat csütörtökön az Országházban.
Idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a stilisztika
iskolateremtő oktatója; Hőnyi Ede, a földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó egyik tudós és
Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át az aranyszínű
talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló díjat és a vele járó pénzjutalmat.
Gál Emese határon túli pedagógus az erdélyi magyarság fennmaradása érdekében végzett oktatói,
közösségszervezői munkájának elismeréseképpen a kuratórium döntése nyomán Magyar Nyelvőr elismerő
oklevélben részesült.
Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az átadó ünnepség védnöke elmondta:
a magyar nyelvet különleges kincsnek tekintjük, hiszen a magyar nyelv az, amely képes kultúránkat
megőrizni.
Terjesztési példányszám: 30848 Olvasottsági mutató:2.0
Vissza a tartalomjegyzékhez
Szabadság - 2016. 12. 23. (2. oldal)
Magyar nyelvőr díjak
Magyar nyelvőr díjak – Átadták a magyar nyelv ápolásáért járó idei Magyar Nyelvőr díjakat csütörtökön az
Országházban.
Idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa; Hőnyi Ede tudós;
Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át a díjat, Gál Emese
határon túli pedagógus Magyar Nyelvőr elismerő oklevélben részesült.

Vissza a tartalomjegyzékhez
Magyar Idők - 2016. 12. 23. (17. oldal)
Díjak anyanyelvünk ápolásáért
MTI
Átadták a Magyar Nyelvőr Díjakat csütörtökön az Országházban.
Idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a stilisztika
iskolateremtő oktatója; Hőnyi Ede, a földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó egyik tudós és
Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át az aranyszínű
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talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló díjat és a vele járó pénzjutalmat. Gál Emese határon túli
pedagógus az erdélyi magyarság fennmaradása érdekében végzett oktatói, közösségszervezői munkájának
elismeréseképpen a kuratórium döntése nyomán Magyar Nyelvőr elismerő oklevélben részesült.

Vissza a tartalomjegyzékhez
Dunaújvárosi Hírlap - 2016. 12. 23. (7. oldal)
A Magyar Nyelvőr Alapítvány díjazottjai
A közösség célja: nyelvünk ápolásán, a magyarság és szellemiségének megőrzésén munkálkodni határon
innen és túl
MTI
Budapest – Átadták a magyar nyelv ápolásáért járó idei Magyar Nyelvőr Díjakat csütörtökön az Országházban.
Idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a stilisztika
iskolateremtő oktatója; Hőnyi Ede, a földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó egyik tudós, és
Vanconé Kremmer Ildikó , a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át az aranyszínű
talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló díjat valamint a vele járó pénzjutalmat.
Gál Emese határon túli pedagógus az erdélyi magyarság fennmaradása érdekében végzett oktatói,
közösségszervezői munkájának elismeréseképpen a kuratórium döntése nyomán Magyar Nyelvőr elismerő
oklevélben részesült.
Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az átadó ünnepség védnöke elmondta:
a magyar nyelvet különleges kincsnek tekintjük, hiszen a magyar nyelv az, amely képes kultúránkat
megőrizni. Kiemelte: a kormány feladata, hogy nyelvünk ápolásán és a magyarság megőrzésén
munkálkodjunk határon innen és túl.
Hozzátette: a kormány ezért gazdasági programokat is indít a határon túl, mert az ottani magyar
közösség gazdasági ereje képes megtartani a kultúrát és a nyelvet, másrészt óvodákat és iskolákat,
templomokat is támogatnak a magyarság megmaradása érdekében.
Hozzátette: a Magyar Nyelvőr Alapítvány önkéntes erővel foglalkozik nyelvünk ügyével, felkarolva és
jutalmazva mindazokat, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért a határon innen és túl.
A Magyar Nyelvőr Díjjal kitüntetetteket idén is három terület képviselői közül választotta ki a
kuratórium: a határon túliak és a Magyarországon élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet
tették az alapítvány céljainak megvalósításáért – emlékeztetett Keszi István alapítói képviselő.
A Magyar Nyelvőr Alapítvány célja, hogy az 1872-es Magyar Nyelvőr folyóirat szellemiségének
megfelelően a magyar nyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat,
törekvéseket támogassa a határainkon innen és a határainkon túl, valamint erkölcsi és anyagi elismerésként
évről évre Magyar Nyelvőr díjjal jutalmazza az arra érdemes személyeket. A díjakat harmadik
alkalommal adták át.
Az 1872-es Magyar Nyelvőr folyóirat szellemiségének megfelelően
KA: Idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a stilisztika
iskolateremtő oktatójának életművét is elismerték a döntnökök a díj odaítélése előtt
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Terjesztési példányszám: 5600 Olvasottsági mutató:1.9
Vissza a tartalomjegyzékhez
Krónika - 2016. 12. 23. (9. oldal)
Magyar Nyelvőr elismerés Gál Emese csíkszépvízi pedagógusnak
Átadták a magyar nyelv ápolásáért járó idei Magyar Nyelvőr Díjakat csütörtökön az Országházban, Budapesten.
Gál Emese csíkszépvízi pedagógus, a Nyírő József Általános Iskola biológia–földrajz szakos tanára az erdélyi magyarság
fennmaradása érdekében végzett oktatói, közösségszervezői munkájának elismeréseképpen a kuratórium döntése nyomán
Magyar Nyelvőr elismerő oklevélben részesült.
Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az átadó ünnepség védnöke elmondta:
a magyar nyelvet különleges kincsnek tekintjük, hiszen a magyar nyelv az, amely képes kultúránkat
megőrizni. Kiemelte: a kormány feladata, hogy nyelvünk ápolásán és a magyarság megőrzésén
munkálkodjunk határon innen és túl. A kormány ezért gazdasági programokat is indít a határon túl, mert
az ottani magyar közösség gazdasági ereje képes megtartani a kultúrát és a nyelvet, másrészt óvodákat és
iskolákat, templomokat is támogatnak. Hozzátette: a Magyar Nyelvőr Alapítvány önkéntes erővel
foglalkozik nyelvünk ügyével, felkarolva és jutalmazva mindazokat, akik sokat tettek a magyar nyelv
ápolásáért a határon innen és túl.
A Magyar Nyelvőr Díjjal kitüntetetteket idén is három terület képviselői közül választották ki: a
határon túliak és a Magyarországon élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették az alapítvány
céljainak megvalósításáért. Idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor
emeritusa, a stilisztika iskolateremtő oktatója; Hőnyi Ede, a földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó
egyik tudós és Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át az
aranyszínű talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló díjat és a vele járó pénzjutalmat. A Magyar Nyelvőr
Alapítvány célja, hogy az 1872-es Magyar Nyelvőr folyóirat szellemiségének megfelelően a magyar nyelv
megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat, törekvéseket támogassa a
határainkon innen és a határainkon túl, valamint erkölcsi és anyagi elismerésként évről évre Magyar
Nyelvőr Díjjal jutalmazza az arra érdemes személyeket. A díjakat harmadik alkalommal adták át.

Vissza a tartalomjegyzékhez
magyarhirlap.hu - 2016. 12. 23.
Átadták az idei Magyar Nyelvőr elismeréseket
Átadták tegnap az Országházban a nyelv ápolásáért járó Magyar Nyelvőr Díjakat. A távirati iroda
jelentése szerint az idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a
stilisztika iskolateremtő oktatója, Hőnyi Ede, a földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó egyik tudós
és Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át az elismerést.
Gál Emese határon túli pedagógus az erdélyi magyarság fennmaradása érdekében végzett oktatói,
közösségszervezői munkájának elismeréseképpen elismerő oklevélben részesült.
Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az átadóünnepség védnöke elmondta:
a magyar nyelv képes a kultúránkat megőrizni. Kiemelte: a kormány feladata, hogy nyelvünk ápolásán és a
magyarság megőrzésén munkálkodjunk határon innen és túl, ezért gazdasági programokat is indít a
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határon túl, mert az ottani magyar közösség gazdasági ereje képes megtartani a kultúrát és a nyelvet,
másrészt óvodákat és iskolákat, templomokat is támogatnak a magyarság megmaradása érdekében.
A Magyar Nyelvőr Alapítvány célja, hogy az 1872-es Magyar Nyelvőr folyóirat szellemiségének
megfelelően a magyar nyelv megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat,
törekvéseket támogassa határainkon innen és határainkon túl, valamint erkölcsi és anyagi elismerésként
évről évre Magyar Nyelvőr Díjjal jutalmazza az arra érdemeseket.
http://magyarhirlap.hu/cikk/75167/Atadtak_az_idei_Magyar_Nyelvor_elismereseket
Vissza a tartalomjegyzékhez
mno.hu - 2016. 12. 22.
Átadták a Gábor Dénes-díjakat
Tizenhárom tudóst, kutatót, fejlesztőt és feltalálót tüntettek ki kiemelkedő teljesítményének elismeréséül a Gábor Dénesdíjjal csütörtökön az Országházban.
„Tudósaink eredményei világraszólók, de látni kell mögöttük a nemzeti tehetségbe ágyazott alkotó
géniuszt és azt a környezetet, amelyből erőt lehetett meríteni, amely intellektuálisan képes volt inspirálni
őket” – hangsúlyozta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. Kiemelte: a múltat sosem szabad figyelmen
kívül hagyni, mert a korábbi évszázadok során felhalmozott tudásbázis megfelelő hasznosítása teszi csak
lehetővé, hogy Magyarország ne olcsó munkaerejével, hanem fejlesztéseinek köszönhetően legyen
versenyképes.
„Különösen fontosnak tartom, hogy az élettudomány ne csak használja a fizikai, kémiai eszközöket,
hanem a mérnöki kutatás gondolkodás módja hassa át az élettudományokat, és keveredjék akár a
medicinával, akár az agráriummal vagy a társadalomtudományokkal” – hangsúlyozta Gyulai József, a díjat
odaítélő kuratórium elnöke.
Jamrik Péter, a Novofer Zrt. felügyelőbizottságának elnöke úgy vélekedett, a díj történetében még nem
volt ilyen szakmailag kiegyensúlyozott és széles tevékenységi spektrumot felölelő díjazotti lista. Kiemelte,
hogy a kitüntetettek végzettsége, alaptevékenysége felöleli a hazai értékteremtő területek szinte
mindegyikét.
„Külhoni” Gábor Dénes-díjban részesült Barabási Albert László fizikus, hálózatkutató, a modern
hálózattudomány megalapításában, a hálózatelméleti kutatásokban nyújtott és a gyakorlati, üzleti életben is
hasznosítható eredményeiért. Gábor Dénes-díjat kapott Bagaméry István villamosmérnök világszínvonalú
innovációs műhely létrehozásáért és számos szabadalmaztatott orvosi leképezési eljárásra épülő,
többszörös innovációs nagydíjas spect-, pet-, ct- és mri-modalitásokat átfogó képalkotó berendezéscsalád
kifejlesztésében és piacra vitelében elért eredményeiért. Simonyi Sándor gépészmérnök a gépjármű
hajtásvezérlési rendszerek, az alternatív járműhajtások, illetve a járműkomponensek vizsgálati
technológiáinak fejlesztése terén elért tevékenységéért kapta meg az elismerést. Kitüntették Babcsán
Norbert mérnök-fizikust az alumíniumhabok fejlesztésének, széles körű elterjesztésének és üzemszerű
gyártásának területén elért kiemelkedő tevékenységéért. Frank Péter gépészmérnök a korszerű matematikai
és mechanikai ismeretek innovatív ipari alkalmazása terén elért eredményeiért vehette át a díjat. Józsa
János Balázs építőmérnök a felszíni vizek hidrodinamikája, az elkeveredési hidraulika terén elért kimagasló
eredményeiért kapott elismerést. Berényi Antal orvos-közgazdász, neurofiziológus az idegtudományi
méréseknél alkalmazható multiplexelt erősítőrendszer és a mikroelektródák fejlesztése terén elért
eredményeiért kapta meg a tudományos díjat. Ürge László vegyészt a gyógyszerjelölt vegyületek tervezését
és előállítását támogató új termékek és technológiák kidolgozása során nyújtott tudományos
közreműködéséért és a létrehozásában végzett szakmai-üzleti vezetői tevékenységéért ismerték el.
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Gábor Dénes-életműdíjban részesült Szabó Csaba Attila villamosmérnök a széles sávú hálózatokon és
interneten keresztüli multimédia-továbbítás kutatásában és oktatásában elért eredményeiért. Dolhay Balázs
orvos a nőgyógyászati problémákkal összefüggő diagnosztikai módszerek és terápiás megoldások terén
végzett több évtizedes innovatív fejlesztési és feltalálói tevékenységéért kapta meg ugyanezt az elismerést.
Életműdíjat kapott még Meiszel László vegyészmérnök az új műszaki elveken alapuló polipropilénszálgyártási eljárás kidolgozása és az első magyar membrángyártó üzem és kutatóbázis létrehozása terén
végzett feltalálói tevékenységéért.
In Memoriam Gábor Dénes elismerést vehetett át Kovács László matematika-fizika szakos
középiskolai tanár, fizikatörténész, a Gábor Dénes-i örökség feltárása, kutatása és védelme területén
végzett több évtizedes munkájáért. Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat pedig Szlancsik Attila
egyetemi hallgató vehetett át a szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságainak becslése és mérése
című munkájáért.
Átadták a magyar nyelv ápolásáért járó idei Magyar Nyelvőr díjakat is az Országházban.
Idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a stilisztika
iskolateremtő oktatója; Hőnyi Ede, a földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó egyik tudós és
Vanconé Kremmer Ildikó, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át az aranyszínű
talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló díjat és a vele járó pénzjutalmat.
Gál Emese pedagógus az erdélyi magyarság fennmaradása érdekében végzett oktatói,
közösségszervezői munkájának elismeréseképpen a kuratórium döntése nyomán Magyar Nyelvőr elismerő
oklevélben részesült.
http://mno.hu/tudomany/atadtak-a-gabor-denes-dijakat-1377782
Vissza a tartalomjegyzékhez
nullahategy.hu - 2016. 12. 22.
Tudósokat jutalmaztak a Parlamentben
[…]
Tizenhárom tudóst, kutatót, fejlesztőt és feltalálót tüntettek ki kiemelkedő teljesítményének
elismeréséül a Gábor Dénes-díjjal, de atadták a magyar nyelv ápolásáért járó idei Magyar Nyelvőr díjakat
is ma az Országházban. Gábor Dénes díjat vehetett át Bagaméry István villamosmérnök, Simonyi Sándor
gépészmérnök, Babcsán Norbert mérnök-fizikus, Frank Péter gépészmérnök, Józsa János Balázs
építőmérnök, Berényi Antal orvos-közgazdász, neurofiziológus, Ürge László vegyész, Barabási AlbertLászló fizikus, hálózatkutató, Szabó Csaba Attila villamosmérnök, Dolhay Balázs orvos, Meiszel László
vegyészmérnök, Kovács László matematika-fizika szakos középiskolai tanár. Tudományos Diákköri
ösztöndíjat Szlancsik Attila egyetemi hallgató kapott. “Tudósaink eredményei világra szólók, de látni kell
mögötte a nemzeti tehetségbe ágyazott alkotó géniuszt és azt a környezetet, amiből erőt lehetett meríteni,
ami intellektuálisan képes volt inspirálni őket” – hangsúlyozta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. A
nyelv őreit is díjazták, idén Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa;
Hőnyi Ede tudós; Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át a
díjat, Gál Emese határon túli pedagógus Magyar Nyelvőr elismerő oklevélben részesült. Tuzson Bence
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az átadó ünnepség védnöke elmondta: a magyar nyelvet
különleges kincsnek tekintjük. A magyar nyelv az, amely képes kultúránkat megőrizni, ezért a magyarság
megőrzésén kell munkálkodnunk, határon innen és túl.
http://nullahategy.hu/tudosokat-jutalmaztak-a-parlamentben/
Vissza a tartalomjegyzékhez
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globoport.hu - 2016. 12. 22.
Átadták az idei Magyar Nyelvőr Díjakat
A Magyar Nyelvőr Alapítvány által létrehozott, magas presztízsű elismerést olyan személyek kaphatják, akik sokat
tettek a magyar nyelv ápolásáért a határon innen és túl. A Magyar Nyelvőr Díj díjazottjait három terület képviselői
közül választotta ki a Kuratórium, a határon túliak köréből, a Magyarországon élők köréből, valamint azok közül, akik
a legtöbbet tették az alapítvány céljainak megvalósításáért.
A Magyar Nyelvőr Alapítvány által létrehozott, magas presztízsű elismerést olyan személyek kaphatják,
akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért a határon innen és túl. A Magyar Nyelvőr Díj díjazottjait
három terület képviselői közül választotta ki a Kuratórium, a határon túliak köréből, a Magyarországon
élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették az alapítvány céljainak megvalósításáért. Idén
Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a stilisztika iskolateremtő
oktatója, Hőnyi Ede, a földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó egyik tudós, és Vančoné Kremmer
Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének
docense kapta az aranyszínű talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló dekoratív díjat, és az elismeréssel
járó pénzjutalmat. Gál Emese határon túli pedagógus az erdélyi magyarság fennmaradása érdekében
végzett oktatói, közösségszervezői munkájának elismeréseképpen a kuratórium döntése alapján Magyar
Nyelvőr Elismerő Oklevélben részesült. Az Országházban rendezett átadóünnepség védnöke Dr. Tuzson
Bence kommunikációs államtitkár volt. A Magyar Nyelvőr Díj átadását támogatók sokaságának
összefogása tette lehetővé, az Alapítvány külön köszönetet mond azoknak a magánszemélyeknek és
cégeknek, akik, amelyek segítették a célok elérésében. A Magyar Nyelvőr Díj 2016-os díjazottjai: 1963ban lett a Földrajzinév-bizottság alapító tagja, ahol közel 40 évig tevékenykedett. A Helyesírási
Bizottságban 1970-ben, földrajzi névi szakértőként kezdte, és a bizottság névváltozásait követve a mai
napig is ebben a bizottságban tevékenykedik. A földrajzi nevek és megjelölések szabályait Fábián Pállal és
Földi Ervinnel közösen, az MTA jóváhagyásával az Akadémiai Kiadó 1965-ben jelentette meg. A fenti
három szerző 1998-ban a bővített, alaposabban kidolgozott A földrajzi nevek helyesírása című munkát is
elkészítette. Az általuk kidolgozott szabályrendszert használja ma is a földrajzinév-írás, és a magyar
helyesírási szabályzat 12. kiadása is ezt tartalmazza. Közreműködött a kémiai, az ásványtani, a botanikai és
a zoológiai szakhelyesírások munkálataiban is. 1995-től 13 tanéven keresztül a székesfehérvári Kodolányi
János Főiskola docenseként, majd címzetes docenseként a Kommunikáció Tanszéken magyar nyelvet és
helyesírást tanított. Ő alkotta meg a Képes Történelmi Atlaszt. A földrajzi nevek helyesírásával kapcsolatos
munkásságáért, áldozatos oktatói tevékenységéért Magyar Nyelvőr Díjban részesült. Magyar Nyelvőr
Díjban részesült Szathmári István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, aki iskolát
teremtett a stilisztikát illetően. Húsz könyvet jelentetett meg a stilisztika, a magyar irodalmi nyelv története,
a nyelvtudomány-történet, a helyesírás, a leíró nyelvtan és a nyelvtörténet témaköréből. Több mint fél
évszázados eddigi pályáján ugyanis – éppen mestere, Bárczi Géza professzor hatására is – foglalkozott
nyelvtudomány-történetünk általános kérdéseivel (korszakolás, szemlélet, módszer, külföldi hatások), egyegy korszak, valamint nyelvészeti tudományág alakulásával, egy-egy nyelvtudós, továbbá intézmény
munkásságával, kongresszusok és konferenciák mérlegre tételével és a MAGYAR NYELVŐR
ALAPÍTVÁNY hungarológia külföldi oktatásával. 1984-től alelnöke a Magyar Nyelvtudományi
Társaságnak. Tagja rangos külföldi tudományos társaságoknak. Szathmári István kiváló tanár és tudós,
elkötelezett a magyar kultúra és nyelv ápolása iránt. A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének docense, a kar dékánhelyettese, aki a szociolingvisztika, a
kétnyelvűség és a kisebbségi anyanyelv-pedagógia kiváló szakértője. E témakörökből több mint 70
közleménye, két monográfiája jelent meg, és több mint 20 kötet szerkesztője. Óriási munkát végez mind
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az egyetemen, mind a felvidéki-magyarországi szakmai kapcsolatok szervezésében, az MTA-val közösen, a
felvidéki magyar nyelvtudomány fejlesztése és a magyar nyelv ottani megmaradása érdekében. Tagja a
Magyar Tudomány Külföldön elnöki bizottságának, és a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács titkára.
Számos szlovákiai és nemzetközi projekt vezetője és résztvevője. A határon túli magyarság
nyelvhasználatának kutatásáért, pedagógiai tevékenységéért Magyar Nyelvőr Díjban részesült. A Magyar
Nyelvőr Alapítvány célja, hogy az 1872-es Magyar Nyelvőr szellemiségének megfelelően a magyar nyelv
megőrzését, kutatását, ápolását szolgáló rendezvényeket, kiadványokat, törekvéseket támogassa a
határainkon innen és a határainkon túl, és erkölcsi és anyagi elismerésként évről évre Magyar Nyelvőr
Díjjal jutalmazza az arra érdemes személyeket. A alapítvány kuratóriumának elnöke Spang Gyula, az
alapítói képviselő Dr. Keszi István. A Magyar Nyelvőr Alapítvány minden évben átadja a Magyar Nyelvőr
Díjat, melyet olyan személyek kaphatnak meg, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért a határon innen
és túl. A Magyar Nyelvőr Díj díjazottjait három terület képviselői közül választja ki a Kuratórium: a
határon túliak köréből, a Magyarországon élők köréből, valamint azok közül, akik a legtöbbet tették az
alapítvány céljainak megvalósításáért.
http://www.globoport.hu/180138/atadtak-az-idei-magyar-nyelvor-dijakat/
Hasonló tartalommal megjelent cikkek
gyorplusz.hu - Átadták a Magyar Nyelvőr díjakat - 2016.12.22
gondola.hu - Átadták az idei Magyar Nyelvőr Díjakat - 2016.12.22
sikerado.hu - Ők kapták idén a Magyar Nyelvőr Díjat - 2016.12.22
webradio.hu - Átadták az idei Magyar Nyelvőr Díjakat - 2016.12.22
nepszava.hu - Átadták a Magyar Nyelvőr Díjakat - 2016.12.22
korkep.sk - Átadták az idei Magyar Nyelvőr Díjakat – felvidéki docens is a díjazottak között - 2016.12.22
magyarhirlap.hu - Átadták a Magyar Nyelvőr díjakat - 2016.12.22
kormany.hu - Átadták az idei Magyar Nyelvőr Díjakat - 2016.12.22
magyaridok.hu - Átadták az idei Magyar Nyelvőr Díjakat - 2016.12.22
hirek.sk - Magyar Nyelvőr Díjat kapott Vančóné Kremmer Ildikót - 2016.12.22
hirek.sk - Magyar Nyelvőr Díjat kapott Vančóné Kremmer Ildikó - 2016.12.22
origo.hu - Átadták az idei Magyar Nyelvőr Díjakat - 2016.12.22
vilagszam.hu - Átadták az idei Magyar Nyelvőr Díjakat - 2016.12.22
bolygonkesvarosunk.hu - Átadták az idei Magyar Nyelvőr Díjakat - 2016.12.22
zetapress.hu - Nyelvőrök a Parlamentben - 2016.12.22
estiujsag.hu - Ismét átadták a Magyar Nyelvőr díjakat - 2016.12.22
Vissza a tartalomjegyzékhez
InfoRádió - Kivonat - 2016.12.22. 14:35:00 (00:00:28)
Kivonat Hírek
Átadták a magyar nyelv ápolásáért járó idei Magyar Nyelvőr díjakat az Országházban. Az idén
Szathmári István, az ELTE professor emeritusa; Hőnyi Ede tudós; Vanconé Kremmer Ildikó egyetemi
docens vehette át a díjat. Gál Emese határon túli pedagógus Magyar Nyelvőr elismerő oklevélben
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részesült. Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár azt hangsúlyozta: a magyar
nyelv az, amely képes a kultúrát megőrizni.

Vissza a tartalomjegyzékhez
InfoRádió - Kivonat - 2016.12.22. 15:36:58 (00:00:26)
Kivonat Hírek
Átadták a magyar nyelv ápolásáért járó idei Magyar Nyelvőr díjakat az Országházban. Az idén
Szathmári István, az ELTE professor emeritusa; Hőnyi Ede tudós; Vanconé Kremmer Ildikó egyetemi
docens vehette át a díjat. Gál Emese határon túli pedagógus Magyar Nyelvőr elismerő oklevélben
részesült. Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár azt hangsúlyozta: a magyar
nyelv az, amely képes a kultúrát megőrizni.

Vissza a tartalomjegyzékhez
Kossuth Rádió - esti Krónika - 2016.12.22. 17:53:03 (00:00:28)
Az Országházban hárman vehették át idén a Magyar Nyelvőr Díjat
Mv: Az Országházban hárman vehették át idén a magyar nyelv ápolásáért járó Magyar Nyelvőr Díjat.
Szathmári István, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem professzor emeritusa, Hőnyi Ede tudós és
Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense kapta a kitüntetést. Gál
Emese határon túli pedagógus magyar nyelvőr elismerő oklevélben részesült.

Vissza a tartalomjegyzékhez
Kossuth Rádió - Krónika 20-kor - 2016.12.22. 20:08:57 (00:00:25)
Hárman vehették át idén a Magyar Nyelvőr Díjat az Országházban
Mv: Az Országházban hárman vehették át idén a magyar nyelv ápolásáért járó Magyar Nyelvőr Díjat.
Szathmári István, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem professzor emeritusa, Hőnyi Ede tudós és
Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense kapta a kitüntetést. Gál
Emese határon túli pedagógus a magyar nyelvőr elismerő oklevélben részesült.

Vissza a tartalomjegyzékhez
m1 - Híradó M1 - 2016.12.22. 20:06:17 (00:01:01)
12

2017. január 4.
Médiafigyelés

Harmadik alkalommal adták ás a Magyar Nyelvőr Díjakat
Mv: Harmadik alkalommal adták át a Magyar Nyelvőr Díjakat az Országházban. A kitüntetéssel azok
munkáját ismerik el, akik a magyar nyelv megőrzéséért, kutatásáért tesznek határon innen és túl. Idén a
gravírozott tollat ábrázoló díjat Szathmári István, Hőnyi Ede valamint Vanczoné Kremmer Ildikó vehette
át. Gál Emese határon túli pedagógus pedig elismerő oklevelet kapott. A kormányzati kommunikációért
felelős államtitkár az ünnepségen arról beszélt, hogy a magyar nyelv egy olyan különleges kincs, amely
képes kultúránkat megőrizni.
Tuzson Bence, államtitkár, MK: A magyar nyelvet mi magyarok egy különös, különleges kincsnek
tekintjük. Különös kincsnek tekintjük nem csak azért, mert unikum a magyar nyelv, ilyen nyelv valóban
nincsen a világon és mi magunk, akik magyarnak valljuk magunkat, talán szinte csak mi vagyunk, akik ezt a
nyelvet beszéljük és rajtunk kívül a szavainkat, a mondatainkat senki más még csak részben sem érti meg.

Vissza a tartalomjegyzékhez
kultura.hu - 2016. 12. 21.
Dicsőségfal a művészeknek
Dicsőségfalat avattak december 20-án este a pécsi zenei élet kiemelkedő – állami közép- vagy annál magasabb díjban
részesült – tehetségeinek tiszteletére a pécsi Kodály Központ aulájában. A díjazottak falára mások mellett Baráti Kristóf
hegedűművész, Bogányi Gergely zongoraművész, Lovasi András szerző-előadóművész, Márta István zeneszerző, valamint
Várdai István gordonkaművész neve is felkerült. A mintegy két és fél méter széles és másfél méter magas fal
avatóünnepségén Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára hangsúlyozta:
„fontos számon tartani azon kiemelkedő művészeinket, akik sokat tettek Pécs kulturális életéért és a magyar kultúráért”.
Huszonkilenc olyan pécsi születésű, illetve a városhoz szorosan kötődő zeneművész szerepel a dicsőségfalon, aki Kossuth-,
Liszt-, Erkel-díjjal vagy érdemes, illetve kiváló művész kitüntetéssel rendelkezik. Hoppál Péter emlékeztetett arra, hogy a
Zsolnay Kulturális Negyedben található m21 Galériában és a Pécsi Nemzeti Színház...
Dicsőségfalat avattak december 20-án este a pécsi zenei élet kiemelkedő – állami közép- vagy annál
magasabb díjban részesült – tehetségeinek tiszteletére a pécsi Kodály Központ aulájában. A díjazottak
falára mások mellett Baráti Kristóf hegedűművész, Bogányi Gergely zongoraművész, Lovasi András
szerző-előadóművész, Márta István zeneszerző, valamint Várdai István gordonkaművész neve is felkerült.
A mintegy két és fél méter széles és másfél méter magas fal avatóünnepségén Hoppál Péter, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára hangsúlyozta: „fontos számon tartani azon
kiemelkedő művészeinket, akik sokat tettek Pécs kulturális életéért és a magyar kultúráért”. Huszonkilenc
olyan pécsi születésű, illetve a városhoz szorosan kötődő zeneművész szerepel a dicsőségfalon, aki
Kossuth-, Liszt-, Erkel-díjjal vagy érdemes, illetve kiváló művész kitüntetéssel rendelkezik. Hoppál Péter
emlékeztetett arra, hogy a Zsolnay Kulturális Negyedben található m21 Galériában és a Pécsi Nemzeti
Színházban hasonló módon tisztelegnek a baranyai megyeszékhely jelentős színészei, valamint tánc- és
képzőművészei előtt. „Utoljára a zeneművészet dicsőségfalát avathatjuk fel itt, a zene szentélyében” –
fogalmazott a Kodály Központra utalva az államtitkár, aki további sikeres pályafutást is kívánt a
művészeknek. A falat a koncertközpont belső színvilágához illő, rozsdabarna és bézs színek uralják, a plexi
lemezek visszafogottan illeszkednek a belső térhez – olvasható az eseményen kiosztott tájékoztatóban,
amely arra is kitért, hogy a díjazottak táblái véletlenszerű elrendezésben láthatók. A díjazottak falának
eddigi névsora: Tillai Aurél (1930–) Kossuth- és Liszt-díjas karnagy-zeneszerző, érdemes művész; Király
Csaba (1965–) Liszt-díjas zongora- és orgonaművész; Gyöngyössy Levente (1975–) Erkel-díjas
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zeneszerző; Antal György (1917–2007) Liszt-díjas karnagy; Jobbágy Valér (1947–) Liszt-díjas karnagy;
Jandó Jenő (1952–) Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész, érdemes művész; Dobos László (1956–)
Erkel-díjas zenei rendező; Kertész Attila (1942–) Liszt-díjas karnagy; Eötvös József (1962–) Liszt-díjas
gitárművész; Nagy Ferenc (1935–2013) Liszt-díjas karmester; Neumayer Károly (1954–) Liszt-díjas
fúvószenekari karnagy; Lovasi András (1967–) Kossuth-díjas szerző-előadóművész; Breitner Tamás
(1929–1991) Liszt-díjas karmester, érdemes művész; Gyermán István (1938–1990) Liszt-díjas
hegedűművész; Kamp Salamon (1958–) Liszt-díjas karnagy; Márta István (1952–) Erkel-díjas zeneszerző;
Gyermánné Vass Ágnes (1944–) Liszt-díjas hegedűművész; dr. Lakner Tamás (1942–) Liszt-díjas
karnagy; Ligeti András (1953–) Kossuth- és Liszt-díjas karmester, érdemes művész; Bogányi Gergely
(1974–) Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész; Baráti Kristóf (1979–) Kossuth- és Liszt-díjas
hegedűművész; Vidovszky László (1944–) Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, érdemes művész; Barth
István (1937–) Liszt-díjas fuvolaművész; Gyöngyössy Zoltán (1958–2011) Liszt-díjas fuvolaművész;
Drahos Béla (1955–) Liszt-díjas fuvolaművész; Hamar Zsolt (1968–) Liszt-díjas karmester; Kocsár Balázs
(1963–) Liszt-díjas karmester; Várdai István (1985–) Liszt-díjas gordonkaművész; Bánfalvy Béla (1954–)
Liszt-díjas hegedűművész. „Nincs karácsony Kevin nélkül” – vallja az egyik legnagyobb hazai
kereskedelmi csatorna, mi azonban megcáfoljuk ezt a kijelentést, és olyan filmeket ajánlunk, melyekben
nincs betörő, és nincs Macaulay Culkin sem. Következzen tehát a Kultúra.hu karácsonyi filmajánlója olyan
kincsekkel, mint Az élet csodaszép, a Találkozunk St. Louis-ban, a Kőkemény család vagy a Polar
Expressz. „Egész éjjel velem maradsz? Igen – mondta az asszony. Minden éjjel, amíg élünk.” Ezeket a
sorokat Déry Tibor Szerelem című művében olvashatjuk, mely gyönyörű filmként elevenedett meg egy
magyar rendező kezei között. Makk Károly, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Balázs
Béla-díjas magyar filmrendező, a filmművészet mestere 91 éve december 23-án született. Különleges
filmekkel indul az új év, 2017. január 9-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban megrendezik a Budapesti
Metropolitan Egyetem filmes szakjainak diplomavetítését. A változatos program keretében a most pályára
lépő tehetségektől több, korábban fesztiválsikereket elért alkotás is megtekinthető lesz, illusztrálva a filmes
felsőoktatási műhely színes és sokrétű működését. A Disney a nagy hollywoodi stúdiók közül elsőként ért
el hétmilliárd dolláros (2079 milliárd forintos) globális bevételt egyetlen év alatt. A rekordot olyan
kasszasikereknek köszönheti, mint a Szenilla nyomában, a Zootropolis – Állati nagy balhé és a Zsivány
Egyes – Egy Star Wars-történet. A korábbi éves stúdiórekordot, 6,9 milliárd dollárt a Universal állította fel
tavaly. Pataki András soproni színházigazgatót választotta a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének a városi képviselő-testület december 22-én. Pataki András a közgyűlés döntése után az
MTI-nek kiemelte: rendkívül széleskörű feladatot kell ellátnia a színházi működéstől kezdve a művelődési
ház mindennapi tevékenységének irányításáig. Megbízatása a Pro Kultúra élén 2022. január 31-éig szól. A
jövőben Budapesten fogják kezelni Habsburg Ottó hagyatékát – jelentette december 22-én az Ö1 osztrák
közszolgálati rádió, amelynek értesülését az utolsó Habsburg trónörökös fia, Habsburg György is
megerősítette az APA osztrák hírügynökségnek. Az Ö1 szerint a döntés Orbán Viktor miniszterelnökkel
folytatott megbeszélések eredményeként jött létre. Barokk évet rendez Belgium flamand ajkú, északi
régiója, Flandria és a fővárosának tartott Antwerpen 2018-ban. A barokk év programjai az Antwerpenben
meghalt és eltemetett Pierre Paul Rubens flamand festő élete és munkássága köré szerveződnek. Ezen
évben egy új látogató- és kiállítóközpontot hoznak létre Rubens Experience Center néven, emellett a
városban található Rubens-házon hajtanak végre infrastrukturális fejlesztéseket. Átadták a magyar nyelv
ápolásáért járó idei Magyar Nyelvőr Díjakat december 22-én az Országházban. Idén Szathmári István, az
Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a stilisztika iskolateremtő oktatója, Hőnyi Ede, a
földrajzi nevek helyesírási szabályait megalkotó egyik tudós és Vanconé Kremmer Ildikó, a Nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem docense vehette át az aranyszínű talapzaton álló, gravírozott tollat ábrázoló
díjat és a vele járó pénzjutalmat.
http://www.kultura.hu/dicsosegfal-muveszeknek
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Vissza a tartalomjegyzékhez
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