
Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Tisztelt Polgártársak! 
Az idén 28. 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 harmadik 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. Négy 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.  

A Reformáció 500. évfordulóján a rendezvénynek Közép-Európa legnagyobb református temploma, 
a ceglédi Református Nagytemplom, illetve Cegléd város főtere, a Szabadság tér ad helyet.  
2017. évben a Magyar Kultúra Napját vasárnap ünnepeljük. A reformáció ünnepi éve, illetve az egyedülálló 
helyín lehetőséget ad arra, hogy Magyarország Polgárai, Családjai, Kulturális és Ifjúsági Közösségei 
mellett a ceglédi eseménybe a hazai és a határon túli Egyházi Közösségek is bekapcsolódjanak az internet, 
illetve a közmédia segítségével.  

Minden évben valamilyen új kezdeményezést indítunk el. 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 az egyházi közösségek, illetve a települések polgárainak bekapcsolódására 
nyílik lehetőség január 22-én 11 órakor, a Magyar Kultúra Ünnepnapján. 

Az öt kontinens magyar kulturális közösségeinek részvételével megvalósuló "Együtt Szaval a 
Nemzet" program, idén is a HIMNUSZ versszakaival indul, majd a Reformáció Évéhez, illetve „Kossuth 
Lajos városához” kapcsolódóan Füle Lajos: Tégy uram engem áldássá c. versével és a KOSSUTH 
NÓTÁVAL folytatódik. A rendezvényt rendhagyó módon Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-én 
elmondott híres ceglédi toborzó beszéde zárja le. 

A szavalatokat 2017-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 2016. évben a 
rendezvénynek otthont adó Szarvas Város, illetve a Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és 
Gyakorlóóvoda CEGLÉD Városának, valamint a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumnak adja át a 
rendezvény stafétáját.   

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

Időpont: 2017. január 22. (vasárnap) - Magyar Kultúra Napja – délelőtt 11.30 óra 

A szavalat témája: A HIMNUSZ, TÉGY URAM ENGEM ÁLDÁSSÁ, KOSSUTH NÓTA 

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:  

Cegléd, 2017. január 10. 

Takáts László Kispálné Dr. Horváth Mária PhD Földi László  
    országgyűlési képviselő polgármester főigazgató 
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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 

Cegléd Város Önkormányzata 

Pest megye Önkormányzata 

Magyar Református Egyház 

2017. évi Fő támogatók: 

Gorenje Magyarország Kft. 

Whirlpool Magyarország Kft. 

2017. évi Támogatók: 

City-Gas Zrt. 

Libri Könyvkiadó Kft. 

Magyar Nemzeti Múzeum 


