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A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy 

a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a 

Himnuszt. 

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. 

 

Gondoljuk át, hol, mikor találkozhatunk nemzeti himnuszunkkal! (Figyelem! 

Nemcsak énekelhetjük!) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hagyom%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gondolkod%C3%A1s
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Válaszlehetőségek: 

 Nemzeti ünnepek kezdetén és/vagy végén. 

 Sporteseményeken (eredményhirdetések alkalmával, egy-egy mérkőzés 

kezdetén). 

 Az év utolsó napján, illetve az új év kezdetén. 

 Az útlevelünkben. (A jelenlegi magyar útlevelekben kétféleképpen is 

megjelenik a Himnusz: a műanyag adatlapon dombornyomással látható a 

kézirat szövegének részlete, az útlevél lapjain pedig UV-fény alatt 

látszanak a zenemű kottái.) 

 A magyar himnusznak szobra is van Budakeszin! Érdemes ellátogatni 

hozzá, vagy fényképen megkeresni rajta a Himnusz szövegét. Sőt, a 

harangjátéka is  

 meghallgatható! 

 

Képkereső 

Keress magyar történelmi eseményeket ábrázoló festményeket albumokban 

és/vagy a világhálón! Sok ilyet találunk például a Száz szép kép című 

gyűjteményben  – számos oktatási segédanyaggal (a képek témájáról, 

keletkezésük körülményeiről, stb.). 

Néhány példa: 

 Munkácsy Mihály: Honfoglalás 

https://mek.oszk.hu/04200/04238/html/erdekes.htm 

 Székely Bertalan: Egri 

nők  https://mek.oszk.hu/01400/01474/html/index.htm 

 Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc képmása 

https://mek.oszk.hu/01500/01504/html/index.htm 

 Than Mór: Újoncozás az 1848 előtti időkből 

https://mek.oszk.hu/04000/04022/html/ 

 

 

 

 

 

https://www.kozterkep.hu/4469/magyar-nemzeti-himnusz-szobor
https://www.youtube.com/watch?v=x40HktZjHBI
https://mek.oszk.hu/kiallitas/keptar/
https://mek.oszk.hu/04200/04238/html/erdekes.htm
https://mek.oszk.hu/01400/01474/html/index.htm
https://mek.oszk.hu/01500/01504/html/index.htm
https://mek.oszk.hu/04000/04022/html/


      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

 

Magyar legek 

Keresgélj a világhálón! Forrásként az oldal címét add meg! /Pl: Wikipédia: 

Magyarország megyéi/ 

LEG Válasz Forrás 

A legnagyobb templom   

A legnagyobb építmény   

A legnagyobb területű 

megye 

  

A legnépszerűbb magyar 

regény 

  

A leghosszabb közúti híd   

A leghosszabb nevű 

önálló település 

  

A legelső magyar film   
 

Híres magyarok- Ki miről híres? 

Párosíts! 

  

 

 

https://moderniskola.hu/2020/01/otletek-a-magyar-kultura-napjara/2021.01.16 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200122-ma-van-a-magyar-kultura-napja2021.01.16 

http://kingarium.blogspot.com/2016/01/feladatok-magyar-kultura-napjara-

2016.html2021.0116 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_kult%C3%BAra_napja2021.01.16 

 

Almásy László Ede 

Anonymus 

Benedek Elek 

Csonka János 

Déryné Széppataki 

Róza 

Egerszegi Krisztina 

Károli Gáspár 

Munkácsi Mihály 

Steindl Imre 

Zrínyi Miklós 

mesegyűjtő 

első teljes magyar 

nyelvű biblia fordítás 

feltaláló (motor) 

utazó, felfedező 

színésznő  

építész 

festő 

szigetvári hős 

úszó 

történetíró 

https://moderniskola.hu/2020/01/otletek-a-magyar-kultura-napjara/
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200122-ma-van-a-magyar-kultura-napja
http://kingarium.blogspot.com/2016/01/feladatok-magyar-kultura-napjara-2016.html
http://kingarium.blogspot.com/2016/01/feladatok-magyar-kultura-napjara-2016.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_kult%C3%BAra_napja2021.01.16
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