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Ma van a magyar kultúra napja, ebből az alkalomból országszerte számos helyen rendeznek
ünnepséget, díjakat adnak át, kiállításokat nyitnak. Ezen a napon tartják az Együtt szaval a
nemzet című rendezvényt és a Magyar Drámaíró Verseny döntőjét is.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat
tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be Szatmárcsekén a
Himnuszt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen ökumenikus istentiszteletet tartanak a
református templomban. A megemlékezésen beszédet mond Kósa Ferenc Kossuth-díjas
filmrendező, a műsorban - a hagyományoknak megfelelően - Csikos Sándor színművész
szavalja el a Himnuszt, majd a Debreceni Ady Endre Gimnázium Leánykarának műsorát
hallgathatják meg a résztvevők. Az eseményen átadják a Kölcsey-emlékplakettet: az elismerést
az a magyar művésztársadalom azon képviselői kaphatják meg, akik életművükkel és
tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a hazai és az egyetemes kultúra gazdagításához. Az
ünnepség folytatásaként koszorúzást tartanak a szatmárcsekei református temetőben Kölcsey
Ferenc síremlékénél.

Az Együtt szaval a nemzet című rendezvénynek idén a ceglédi Református Nagytemplom,
valamint a város főtere ad helyet. A program idén is a Himnusz versszakaival indul, majd a
reformáció évéhez kapcsolódva Füle Lajos Tégy, Uram, engem áldássá című versével,
valamint a Kossuth-nótával folytatódik. A rendezvényt rendhagyó módon Kossuth Lajos 1848.
szeptember 24-én elmondott híres ceglédi toborzó beszéde zárja. A szavalatokat 2017-ban is
Jordán Tamás színművész és rendező vezényli, a rendezvény a Youtube videómegosztó
portálon, valamint a közmédiában is követhető.

A Magyar Drámaíró Verseny eredményét is vasárnap hirdetik ki Budaörsön, a Latinovits
Színházban. Szombat este sorsolták ki az idei verseny témáját: Az igazságügyi rovartan című
cikk alapján ír vasárnap reggel 8 óráig Mezey Katalin, Pataki Éva és Szabó T. Anna. A próbák
vasárnap 10 órakor kezdődnek, a darabokat 19 órakor láthatják a nézők a Budaörsi Latinovits
Színházban. A verseny különlegessége a nyilvánosság: az érdeklődők a próbafolyamatot is
végigkövethetik. A legjobb előadásról a közönség szavazatai döntenek.
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Budapesten a Fővárosi Nagycirkuszban díszelőadással, a Pesti Vigadóban pedig díjátadással
ünneplik a magyar kultúra napját. Beszédet mond Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és
Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Átadják a Csokonai Vitéz Mihály- és a
Márai Sándor-díjat, a Minősített Közművelődési Intézmény Címet, a Könyvtári Minőségi Díjat,
valamint a Minősített Könyvtár Címet.

Szegeden a Besenyi Ferenc Művészeti Díjakat, Debrecenben Debrecen Kultúrájáért Alapítvány
elismeréseit adják át. Ezen a helyszínen és Székesfehérváron kiállítások is nyílnak.

Egerben is megtartják a kultúra napi műsorok sorát. A Gárdonyi Géza Színházban január
23-án 17 órától Habis László polgármester köszöntőjét követően kihirdetik a városi irodalmi
pályázat eredményeit, emellett kitüntetéseket, elismeréseket adnak át. Az ünnepi műsorban
közreműködik az Egri Szimfonikus Zenekar és St. Martin.
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Forrás: MTI

Változás az egri programban:

"A mai, Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett egri megemlékezést megtartjuk, ám a
pénteki busztragédia kapcsán a mai napra meghirdetett Nemzeti Gyásznapra való tekintettel
a kifejezetten vidám hangulatúra tervezett, ünnepi koncert elmarad. Ezt a kulturális eseményt
– St. Martin és az Egri Szimfonikus Zenekar részvételével - terveink szerint későbbi
időpontban rendezzük meg. A Magyar Kultúra Napi rendezvényünk kezdő perceiben néma
főhajtással és egy ide illő műsorelemmel emlékezünk az életüket vesztett magyar fiatalokra."
(2017. január 23. Eger MJV Önkormányzatának közleménye)
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