Hírek
A megszűnt, átalakult Magyartanítás pótlására 2019-től új lap jött létre az Anyanyelvápolók Szövetsége kiadásában: a Magyaróra, alcíme szerint: A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja. A lap irodalmi és nyelvészeti tematikus összeállításokat közöl a magyartanárok és
a magyar nyelv és irodalom iránt érdeklődők számára. Az első évfolyam 1–4. száma 2019 novemberében látott napvilágot: Bánk bán búvárlatok címmel. A második évfolyam 1–2. száma 2020
áprilisában jelent meg Retorika minden tárgyban címmel. A 2020 novemberében megjelenő szám
fő témája a mai magyar irodalom lesz. A lap felelős szerkesztője: Balázs Géza; további szerkesztői:
Blankó Miklós, Lengyel Klára, Pölcz Ádám. A lap előfizethető, illetve az egyes számok internetes
változata itt olvasható: www.enyelv.hu.
Az Édes Anyanyelvünk, az Anyanyelvápolók Szövetségének folyóirata idén már a 42. évfolyamába
lépett. Az évente ötször megjelenő lap 2019-től már 28 oldalon olvasható. Teljes archívuma elérhető az anyanyelvapolo.hu honlapon.
A 2020 márciusában Magyarországot is elérő koronavírus-járvány miatt több fontos nyelvészetinyelvi-kulturális rendezvény elmaradt, későbbre került, vagy online módon lett megszervezve.
1967 óta először maradt el áprilisban a magyar nyelv hete. Az 54. magyar nyelv heti rendezvényt
– az Anyanyelvápolók Szövetsége, a rendezvény gazdája – 2020. április 24-én Egerben kívánta
megnyitni. Heves megye mellett további tíz megyében lettek volna rendezvények. Ezeket részben
2020 őszén valósítják meg. A magyar nyelv hete rendezvénysorozat első ötven évéről összefoglaló, értékelő, valamint dokumentumokat is közlő kiadványt jelentetett meg az Anyanyelvápolók
Szövetsége (Fél évszázad a magyar nyelv szolgálatában. A magyar nyelv hete 1967–2016. Szerk.:
Balázs Géza. Budapest, 2016).
Az 1970-ben indult anyanyelvi konferenciák soron következő, 14. rendezvénye 2020. május 23-án
és 24-én lett volna a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A járványveszély miatt ezt az összejövetelt 2020.
november 2-ára és 3-ára halasztották.
Megtartották viszont a 7. nyelvésztábort, mivelhogy éppen a rendkívüli helyzet utáni időpontra volt
meghirdetve: immár Magyaróra-tábor néven. A 2020. június 17. és 21. közötti sátoraljaújhelyi rendezvényen minden eddiginél több volt a szabadidős program. A táborsorozatot az Anyanyelvápolók
Szövetsége indította el 2011. június 17-én Anyanyelvi juniális néven. Ennek folytatása lett 2014.
június 18-án az első nyelvésztábor. Hat nyelvésztábor után 2020-tól már Magyaróra-tábor néven
folytatódik a rendezvénysorozat.
Gyógyító nyelv munkacímmel rendezi meg a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport a második alkalmazott nyelvészeti ankétot az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2020. november 4-én. A tervek
szerint az egész napos ankét témája: az irodalom-, mese-, könyv- és nyelvterápia.
Az Anyanyelvápolók Szövetségének egyik fő, nyilvános rendezvénye a magyar nyelv napi gálaműsor a Vigadóban. 2020. november 13-án 10. alkalommal lépnek színpadra a Kárpát-medence
legjobb néptáncosai, mese- és énekmondói – és ekkor adják át a Szövetség díjait, pályázatainak
jutalmait. A 2020. évi országos anyanyelvi pályázat témája: népi receptek – a pályamunkák augusztus 20-ig küldhetők be.
A 8. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában konferenciasorozat idei témája: a magyar mondat és
kontextuális környezete, amelyet az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és a DiAGram Funkcionális nyelvészeti központ (ELTE) rendez. A konferencia időpontja: 2020. november 19–20.,
helyszíne az ELTE Bölcsészettudományi Kara.
Hírrovatunk az Anyanyelvápolók Szövetséggel kötött megállapodás részeként valósul meg.

