
A Magyar Nyelv Múzeuma immár tizedik alkalommal hirdette meg Írj levelet Kazinczy Ferencnek! 

című pályázatát. A verseny szervezőinek nem titkolt célja a kézírás-levélírás népszerűsítése volt. 

Ebben a tanévben iskolánk két 8.D osztályos diákja, Dezső Laura Emma és Ferdinánd Illés Mihály 

készített pályaművet. Kazinczy Ferencnek arról kellett levelet írni, hogy mit olvasnak ma a fiatalok, 

olvasnak-e egyáltalán.  

November első hetében a múzeum munkatársai telefonon keresték Laurát, hogy díjazott lett 

alkotása, és meghívást kapott a Pesti Vigadóba, a magyar nyelv napja alkalmából rendezett 

díszünnepségére. Az Anyanyelvápolók Szövetségének szervezésében 2021.november 13-án került sor 

erre az eseményre.  

Az ünnepségen több díjat adtak át, többek között a levélíró pályázat elismeréseit is. Legnagyobb 

örömünkre az általános iskolások kategóriájában Dezső Laura Emma az I. helyezettnek járó díjat 

vehette át. 

 

 

LAURA NYILATKOZATA: 

Kerekes Attila tanár úr hívta fel a figyelmünket a versenyre. Nagyon megörültem a feladatnak, hiszen 

szeretek fogalmazást írni, és különösen tetszett, hogy ezt ezúttal régies stílusban készíthetem el.  

Két nappal azután, hogy megírtam, majd feladtam a levelet a postán,  kaptam egy emailt, hogy 

megérkezett a levelem, ezen kívül az állt benne, hogy november 9-én  kapunk egy értesítést az 

eredményünkről. Ezt követően izgatottan vártam azt a napot, majd mikor megérkezett a levél alig 

hittem a szememnek: helyezést értem el, és meghívást kaptam a díjátadóra, amelynek 

megrendezésére november 13-án, a magyar nyelv napján a Pesti Vigadó Dísztermében kerül sor.  

Rendkívül örültem ennek, hiszen korábban még nem jártam a Vigadóban.  

Végre elérkezett a várva várt nap, és vonattal Budapestre utaztam a családommal. Amikor a 

Vigadóhoz érkeztünk a Magyar Nyelv Múzeumának dolgozói már vártak minket, és néhány fénykép 

készítése után helyet foglalhattunk a Díszteremben. Az impozáns terem látványa teljesen 

lenyűgözött. Ezt követően elkezdődött a gálaműsor, amely során a magyar nyelv területén sikereket 

elért pedagógusoknak,kutatóknak, médiaszakembereknek adtak át díjakat. Láthattuk egy  

néptáncegyüttes műsorát, illetve élő zene is volt.  A szünet után került sor a gyerekek díjazására, ahol 

kiderült,  hogy I. helyezést értem el. Nagyon örültem ennek, és ez a csodálatos délután felejthetetlen 

élmény marad számomra. 

 

 



 


