
A magyar kultúra napja  

  „Ne legyen kultúra magyarság és magyarság 

kultúra nélkül.” 

(Kodály Zoltán) 



● A magyar kultúra napját 1989 óta 

ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, 

hogy – a kézirat tanúsága szerint: 

  Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 

tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag 

részeként és jelölte meg 

dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. 

●   Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, 

hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, 

gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és 

továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 



 A napról való megemlékezés ötletét Fasang 

Árpád zongoraművész vetette fel 1985-ben. 

Szavai szerint „ez a nap annak tudatosítására is 

alkalmas, hogy az ezeréves örökségből 

meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, 

hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ 

kultúrájának.  

Története 

 Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni 

lehet, valamint segíthet a mai gondok 

megoldásában is”. 1989 januárjában szervezték 

meg az első évfordulós rendezvénysorozatot és 

azóta rendre évente ünneplik meg ezt a napot. 



Rendezvények 

Az emléknapon a magyarság szerte a 

világban megemlékezik a magyar 

kulturális értékekről. Kiállításokat és 

koncerteket szerveznek, 

könyvbemutatókat, irodalmi esteket és 

színházi előadásokat tartanak, 

megrendezik az Együtt szaval a 

nemzet című programot és a Magyar 

Drámaíró Verseny döntőjét. E naphoz 

kapcsolódva adják át a magyar 

kultúrával, továbbá – 1993-tól 2012-ig 

– az oktatással, pedagógiai  

munkával kapcsolatos szakmai 

elismeréseket is. 



 Harmadik alkalommal rendezték meg 2016-ban 

az Együtt szaval a nemzet programot.  A 

történelmi Magyarország földrajzi közepére, 

Szarvas városára esett a választás. A program 

házigazdája a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai 

Kara volt. 

Együtt szaval  

a nemzet 

2016. Szarvas 

 

 

 „A Gál Ferenc Főiskola a nevelésnek a 

főiskolája, és ezért javasoltuk, hogy Szarvason, 

ahol a pedagógiai karunk működik, ahol az 

óvodások és az általános iskolások tanításának 

nevelésének mesterségére képzünk, hogy éppen 

Szarvas várost tegyük meg a 2016. év Nemzeti 

Szavalás helyszínének” – fogalmazott dr. 

Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora. 

forrás 

https://behir.hu/egyutt-szaval-a-nemzet-szarvason
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