
 

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 

Az idén 29. alkalommal ünnepeljük meg a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy Kölcsey 

Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. A nemzeti megemlékezések 

hozzájárulnak ahhoz, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, 

nemzeti tudatunk erősítésének, ápoljuk és továbbadjuk kultúránk tárgyi és szellemi értékeit. 

Az évfordulón ötödik alkalommal szeretnénk útjára bocsátani a nemzeti összetartozást erősítő 

kezdeményezésünket:  

„EGYÜTT SZAVAL A NEMZET” címmel. 
A kezdeményezés célja a magyar kultúra népszerűsítése és a magyar közösségek összekapcsolása szerte a 

világon. Öt évvel ezelőtt a világ több ezer magyar nyelvű iskolájának bekapcsolásával egy hosszú távú 

program indult útjára, melynek évente újabb és újabb határon belüli és külhoni település ad otthont.  

2018. év a NEMZETISÉGEK KULTÚRÁJÁNAK ÉVFORDULÓJA, 150 évvel ezelőtt 1868-ban 

Eötvös József alkotta meg hazánk első, a nemzetiségek kultúrájának ápolását, oktatását támogató 

törvényét. 

Ez volt az első lépés a nemzetiségek ügyének rendezésére, egyben a világ első nemzetiségi törvénye. A 

törvény rendelkezett a nemzetiségek önálló kultúraápolási jogáról, illetve a közigazgatásban és az 

oktatásban is lehetőséget biztosít a nemzetiségi nyelvek gyakorlására.  

A jubileumi évforduló alkalmából a rendezvénynek hazánk egyik legnagyobb nemzetiségi  oktatási és 

kulturális intézménye a pécsi Gandhi Gimnázium, illetve a Nemzetiségi és Roma Kulturális 

Központjának csarnoképülete ad otthont.  

2018. évben a Magyar Kultúra Napját hétfőn ünnepeljük. A kultúra napján, illetve a nemzetiségi kultúra 

évfordulóján ismételten lehetőség nyílik arra, hogy Magyarország és a Kárpát-medence óvodai és iskolai 

közösségei, városaink és falvaink kulturális közösségei, településeink polgárai az oktatási intézményeken 

keresztül kapcsolódhassanak be határokon átívelő kezdeményezésünkbe. 

Minden év valamilyen újdonságot tartalmazott. A több ezer hazai és határon túli oktatási és köznevelési 

intézmény mellett a második évben a kulturális intézmények, a harmadik évben az óvodák kapcsolódtak be. 

2017-ben a Reformáció Évében az egyházi közösségek, illetve a települések polgárai vettek részt a 

rendezvényen. 2018-ban a hazai és határon túli nemzetiségek Magyar Kultúra Napi programokba történő 

bekapcsolódása jelenti az ünnep egyik súlypontját. 

Az öt kontinens magyar kulturális közösségeinek részvételével megvalósuló "Együtt Szaval a 

Nemzet" program, idén is a HIMNUSZ versszakaival indul, majd a nemzeti és nemzetiségi kultúrához 

kapcsolódóan Tóth Krisztina: HÁLA-VÁLTOZAT c. versével folytatódik. A rendezvényt az óvodás korú 

gyermekekre tekintettel Sarkady Sándor: ZENESZÓ ZENG c. verse zárja le. 

A szavalatokat 2018-ban is Jordán Tamás vezényli, a Google YouTube - Együtt Szaval a Nemzet 
csatornán, valamint az MTVA élő televízió és rádióközvetítésén keresztül. 

Az ünnepi program január 22-én 11.00-kor kezdődik az ünnepélyes staféta átadóval. A 2017. évben a 

rendezvénynek otthont adó Cegléd Város, illetve a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium PÉCS 

Városának, valamint a Gandhi Gimnáziumnak adja át a rendezvény stafétáját.   

A nemzeti szavalás január 22-én 11.30-kor a harmadik kongatás után kezdődik.    

Időpont: 2018. január 22. (hétfő) - Magyar Kultúra Napja – délelőtt 11.30 óra 

A szavalat témája: A HIMNUSZ, HÁLA-VÁLTOZAT, ZENESZÓ ZENG  

A program szakmai irányítója: Jordán Tamás  

A kezdeményezés weboldala: www.egyuttszavalanemzet.hu, YouTube: egyuttszavalanemzet 

A program weboldala és Facebook oldala minden segítséget meg szeretne adni annak érdekében, hogy 

minél több intézmény, kulturális közösség, és magyar fiatal részt vehessen a Nemzeti Kultúránk méltó 

megünneplését szolgáló eseményen. Számítva a részvételükre - tisztelettel:  

Pécs, 2018. január 10. 

 
Virág Bertalan  s.k. 
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A kezdeményezés együttműködő Partnerei: 

Miniszterelnökség 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Oktatásért Felelős Államtitkárság  

Kultúráért Felelős Államtitkárság 

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság 

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 

Külgazdasági és Külügyminisztérium  

Kulturális és Tudománydiplomáciáért Felelős Államtitkárság 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

MTVA Médiaszolgáltatás-Támogató és Vagyonkezelő Alap 

Weöres Sándor Színház és Weöres Sándor Asztaltársaság 

GOOGLE 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

Pécs Város Önkormányzata 

Baranya megye Önkormányzata 

Gandhi Gimnázium 

 

 

2018. évi Fő támogatók: 

 

Gorenje Magyarország Kft. 

Whirlpool Magyarország Kft. 

Libri Könyvkiadó Kft. 

Magyar Nemzeti Múzeum 

 

2018. évi Támogatók: 

City-Gas Zrt. 

Poly-Ver Utazási Ügynökség  

TOSOT Magyarország – FNJ Kft. 
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