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Az Együtt Szaval a Nemzet program idén is sok ezer hazai és határon túli diákot, egyházi és 

kulturális közösséget kapcsolt össze közös szavalással.  

A 2017. évi rendezvény a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és 

Kutató Központ valamint Cegléd Város Önkormányzatának közös szervezésével valósult meg. 

A kezdeményezés célja a magyar kultúra népszerűsítése és a magyar közösségek összekapcsolása 

szerte a világon. Négy évvel ezelőtt 2014-ben 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 adott otthont.  

A korábbi évektől eltérő hétvégi időpont, a reformáció 500. évfordulója, illetve az egyedülálló 

helyszín különleges lehetőséget adott arra, hogy Magyarország polgárai, családjai, kulturális és 

ifjúsági közösségei mellett a hazai és a határon túli egyházi közösségek is bekapcsolódjanak az 

internet, illetve a közmédia segítségével.  

Az idei kezdeményezés kiemelt együttműködő partnere volt a Magyar Református Egyház, valamint a 

Magyar Evangélikus Egyház, amely országos szervezetek nem csak a magyarországi, hanem a 

határokon túli magyar ajkú egyházi közösségekhez is eljuttatták a kezdeményezés hírleveleit.  

A program meghirdetésébe az idén is bekapcsolódott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium hazánk több mint 100 külképviseletére juttatták el a programmal 

kapcsolatos felhívásokat. A hazai települések tájékoztatásába bekapcsolódott a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége, így a program részletei az idén is valamennyi 

önkormányzathoz eljuthattak. 

Az idei program a vasárnapi Istentiszteletek és a Szentmisék miatt 11.00 órakor kezdődött. A 2400 fő 

ülőhellyel rendelkező nagytemplom csak nem megtelt a ceglédi városi polgárokkal, az 

egyházközségek tagjaival, a város fiataljaival. 

Az olaszországi tragikus baleset áldozataira emlékezve a program 1 perces néma gyásszal kezdődött, 

majd köszöntőkkel és staféta átadóval folytatódott. 

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.   

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

Nemzet" program, idén is a HIMNUSZ versszakaival indult, majd a Reformáció Évéhez, illetve 

„Kossuth Lajos városához” kapcsolódóan Füle Lajos: Tégy uram engem áldássá c. versével és a 

KOSSUTH NÓTÁVAL folytatódott. 

A szavalatokat idén is Jordán Tamás Kossuth díjas és Jászai díjas színművész vezényelte, a Google 

YouTube - Együtt Szaval a Nemzet csatornán keresztül. Bár pontos adat nem áll rendelkezésre, 

azonban a YouTube csartornára bejelentkezők száma messze meghaladta az elmúlt évi számadatokat. 

További részletek a programról elérhetők a Facebook-on: Együtt Szaval a Nemzet, valamint a 

programban részt vevők tartalmai megtekinthetők a YouTube-on: egyuttszavalanemzet 

Cegléd, 2017. január 22. 

 

 


