
 

 

Indul a nagy nyelvgyűjtés! 

Budapest, 2012. május 7. ‐ Nyelvvel‐ Lélekkel címmel május 7‐én indul a Lector fordítóiroda és a 

Magyar  Vöröskereszt  összefogásában  megvalósuló  nagy  nyelvkönyvgyűjtő  akció.  Az  őszig 

tartó  program  során  a  szervezők  a  hátrányos  helyzetű  iskolák  tanulóinak  nyelvtanulását 

szeretnék segíteni. Az ügy mellé állt Kepes András elismert  író, riporter  is, aki köztudottan 

elkötelezett a nyelvek és kultúrák iránt. 

Az  országos  nyelvgyűjtés  célja,  hogy  az  akció  végére  annyi  használt,  de  jó  minőségű  nyelvkönyv, 

szótár és egyéb idegen nyelvű kiadvány gyűljön össze a Magyar Vöröskereszt akcióhoz csatlakozott 

irodáiban  és  a  Lector  fordítóiroda  székházában,  hogy  a  tanév  kezdetén  minél  több  rászoruló 

intézménynek és gyermeknek – akik jelentkeznek a www.lector.hu/nyelvgyujtes oldalon – elegendő 

könyvet  adhassanak  át.  Emellett  a  szervezők  várják  az  egyéni,  illetve  vállalati  tárgyi‐,  és  pénzbeli 

adományokat  is.  A  pénzadományokat  a  Magyar  Vöröskereszt  erre  a  célra  elkülönített  K&H 

10405004‐00026545‐00000002‐es számlaszámán várják. A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: 

„KÖNYV”. 

Napjainkban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a nyelvtanulás. Az, hogy ne csak 

anyanyelvünkön,  de  más  nemzetek  nyelvein  is  bátorsággal,  magabiztosan  beszéljünk.  Ma  már 

majdnem minden munkahelyen  hátránnyal  indulnak  a meghirdetett  pozícióért  azok  a  jelentkezők, 

akik nem tudnak minimum egy idegen nyelven kommunikálni. 

Éppen  ezért  tartja  fontosnak  Nagy  Zoltán,  a  Lector  fordítóiroda  tulajdonosa,  a  Corpus 

Communications ügyvezető  igazgatója, hogy minden gyereknek  legyen  lehetősége a nyelvtanulásra, 

és ne az anyagi helyzettől függjön majd a boldogulásuk.  

„Fordítóiroda  lévén  nap,  mint  nap  nyelvekkel  foglalkozunk,  így  talán  nem  meglepő,  hogy  tenni 

szeretnénk  a  magyar  idegen  nyelvi  kultúra  ápolásáért,  melynek  egyik  legfontosabb  színhelye  az 

iskola,  ideje  pedig  a  gyermekkor.  Nagyon  bízunk  abban,  hogy  az  akció  az  egész  országot 

megmozgatja,  s  minden  jelentkezőnek  bőven  jut  majd  az  összegyűjtött  könyvekből”  –  mondta  a 

Nyelvvel‐Lélekkel program fontosságáról Nagy Zoltán, a nagy nyelvgyűjtés ötletgazdája. 

A program a Magyar Vöröskereszttel együttműködésben valósul meg.  

"Úgy  gondolom,  hogy  a  nyelvtudás  egy  olyan  szellemi  tőke,  ami  szélesre  nyitja  előttünk  a  világ 

kapuját.  Szerencsésnek  mondhatom  magam,  hogy  a  mi  családunkban  mindig  is  fontos  volt  a 

többnyelvűség.  A  Magyar  Vöröskereszt  a  187  nemzeti  társaságot  magába  foglaló  Nemzetközi 

Vöröskereszt  és  Vörösfélhold  mozgalom  tagja.  A  Magyar  Vöröskereszt  elnökeként   fontos 

feladatomnak  tartom  a  nemzetközi  kapcsolataink  ápolását,  ebben  nagy  segítség  számomra  német, 

angol,  francia  és  spanyol  nyelvtudásom"  –  osztotta meg  tapasztalatait Habsburg György,  a Magyar 

Vöröskereszt elnöke. 

 

 

 



 

 

A  szervezők arra buzdítanak mindenkit, hogy nézzenek be a  fiókokba,  szekrényekbe, kutassák át  a 

pincét és a padlást, hátha  lapul valahol egy‐egy  jó állapotú angol nyelvű mesekönyv, német regény 

vagy  épp  egy  francia  verseskötet,  mellyel  örömet  szerezhetnek  valakinek,  s  egyúttal  kitárhatják 

előtte a világ kapuit. Mert az esély mindenkinek jár! 

A gyűjtést az ADDODA nevű androidos okostelefon applikáció is segíti! Az alapvetően adományozó és 

véradó  helyszínek  keresésére  tervezett  alkalmazás  kiemelt  eseményei  között  érhető  el  a 

Nyelvgyűjtés  akció  is.  Az  applikáció  segítségével  megtalálhatjuk  és  megtervezhetjük  utunkat  a 

hozzánk legközelebb eső nyelvkönyv átvevő ponthoz! 

Az  őszig  tartó  gyűjtés  azokért  az  iskolákért,  gyermekekért  zajlik,  akik  hátrányos  helyzetük  folytán 
nem  tudnak  erre  a  területre  anyagi  forrásokat  áldozni,  így  várják  a  rászoruló  intézmények 
jelentkezését! 

Részletek a www.lector.hu/nyelvgyujtes oldalon és a Lector fordítóiroda Facebook oldalán. 

 

 

A  Lector  fordítóirodáról:  A  Corpus  Communications Ön  klikkel,  mi  fordítunk! szlogennel  2004 

nyarán  indította  el  Magyarországon  egyedülálló,  teljes  körű  online  ügyvitel  lehetőségét  nyújtó, 

vállalatoknak szánt fordítószolgáltatását, a lector.hu oldalon. Mára több mint 40 nyelven, közel 300, 

legtöbb esetben anyanyelvi fordító felelős azért, hogy az ügyfelek professzionális fordítást kapjanak 

„kézhez”.  A  Lector  Fordítóiroda,  mint  a  Corpus  Communications  egy  üzletága  elsősorban  vállalati 

ügyfelekre  specializálódott,  azonban  ezek  mellett  egyéni  partnereket  is  kiszolgál  fordítási‐,  illetve 

tolmácsolási szolgáltatásaival. A Corpus Communications több mint 10 éve a PR és kommunikációs 

szakma szereplője, a kézműves marketing megoldások szállítója. 

 

A Magyar Vöröskeresztről:  A Magyar Vöröskeresztnek  több mint  háromezer  alapszervezete  van, 

ami  közel  130  ezer  fővel működik. A  hazai  legnagyobb humanitárius  szervezet  évente mintegy 40 

ezer önkéntest mozgósít. 2011‐ben közel 450 ezer véradó jelent meg a Vöröskereszt által szervezett 

véradásokon.  Tavaly  több  mint  264  ezer  embernek  segítettek  szociális  akcióik  révén,  ennek 

összértéke meghaladja a félmilliárd forintot. A szervezet keresőszolgálata évente több száz embernek 

segít a világháborúban eltűnt vagy külföldre szakadt hozzátartozói keresésében a világ minden táján. 

A  Magyar  Vöröskereszt  fő  tevékenységei  közé  tartozik  az  elsősegélynyújtás  oktatása  is,  az  elmúlt 

évben  több mint  85  ezer  elsősegélynyújtó  vizsgát  bonyolított  le  a  szervezet.  A  nyári  hónapokban 

pedig  vöröskeresztes  képzett  önkéntesek  vigyáznak  a  Balaton  partján  strandolók  egészségére.  A 

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt szervezésében minden évben számos országos vetélkedő, köztük AIDS 

Prevenciós Verseny, Csecsemőgondozási Vetélkedő, Elsősegélynyújtó Verseny kerül megrendezésre. 

 


