
Kedves vendégek, tisztelt díjazottak, a kultúra és a művészet területén működő tisztelt 

alkotók, tisztelt művészetkedvelők, sok szeretettel köszöntöm önöket a kultúra 

templomában! 

A város, amelyben élünk, számos különlegességben és érdekességben gazdag. Ezek egyike az 

is, hogy két kultúra napját is megünnepeljük: a szlovén és a magyar kultúra napját. Ez a 

történelmi keresztút és metszéspont, amelyben élünk, még számos további értéket, nyelvet, 

kultúrát és vallást is hozott ide. Tisztelettel tartozunk az országunknak, amely ezeket a 

különbözőségeket elfogadja és értékeli. A szlovén nyelv, a szlovén himnusz, a szlovén 

nemzeti szimbólumok képezik azokat az alapokat, amelyeket mindannyiunknak értékelnünk, 

használnunk és ápolnunk kell. Ezt írja elő számunkra ugyanis az emberi viselkedéskultúra és a 

mindennapi, egymásközti kapcsolatok alapvető szabályrendszere, amelyeket tiszteletben kell 

tartani otthon, a szeretteink körében, valamint a munkahelyen és a közéletben, ahol túl sok 

a kulturálatlan, etikátlan és méltatlan viselkedésforma, a mindenáron befolyásszerzésre 

törekvő egyén. A kultúra nemcsak a színpadon él – a kultúra életünk elválaszthatatlan része.  

Országunknak és annak népének léte nem nagy hódító háborúkon és hatalmas királyokon 

alapszik. A Szlovénia területén élő és élt, békés és közmondásosan szorgalmas nép mindig is 

a kultúrára alapozta létét. A kultúra nemcsak az írott szó és a nyelv, hanem magában foglalja 

a művészi alkotás különböző formáit is: a zenét, az irodalmat, a képzőművészetet és az 

ember további esztétikai és szellemi vívmányait. Normatív értelemben is beszélhetünk 

kultúráról: megkülönböztetjük a kulturáltat a kultúrátlantól, és beszélhetünk iváskultúráról, 

beszédkultúráról, öltözködési kultúráról, kulturális viselkedésről is. Szociológiai értelemben 

pedig a kultúra az ember valamennyi anyagi és szellemi alkotását jelenti.  

Ezek együttese határozza meg az emberi közösség életmódját: a gondolkodásmódját, az 

ítélőképességét, a cselekedeteit és a boldogulását.   

A kultúra nagyon tág fogalom. A kulturális és művészeti tevékenység sokszínűségét az eddigi 

díjazottak széles skálája is bizonyítja. Megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak nekik, hiszen 

meggyőződésem, hogy munkánk elismerése mindannyiunkból csak a legjobbat hozza ki, és 

még színvonalasabb munkára ösztönöz bennünket. Az évek során szeretteiktől, tanáraiktól, 

mentoraiktól és a körülöttük élő emberektől kapott bátorításért és támogatásért az idei, 

kétségkívül tehetséges díjazottak is szívből hálásak.  

A kultúra és a művészet hosszú távú fennmaradását városunkban az alkotók megfelelő 

ösztönzésével, valamint az elmúlt idők eredményeinek és alakjainak tiszteletben tartásával 

tudjuk a leghatékonyabban biztosítani. Ezért is támogatom Lendva egyes utcáinak városunk 

kultúrtörténetének nagyjairól történő átnevezését. Olyan személyekről, akik minőségi 

alkotómunkájuk mellett feltétlen tiszteletet tanúsítottak azon város iránt is, amelyben éltek 

és alkottak. Meg vagyok győződve róla, hogy ezzel a térségünkhöz és annak kulturális 

értékeihez való kötődésünket is erősítjük.  

Az évenkénti díjazottak, előadók és még sokan mások, akik az amatőr, professzionális és 

kreatív kultúrális területen tevékenykednek, bizonyítják, hogy lendületes kreatív és minőségi 

térben élünk, amely községünk határain is túlmutat, és ezt a Galéria-Múzeum Lendva által 

megszervezett, 8. Pannonia Reflection nemzetközi fotókiállítás mai megnyitója is igazolja.  



A kultúra és a művészet iránti megfelelő viszonyulásra nevelést már a legfiatalabb korban el 

kell kezdeni. Nagyon fontos ebben az otthoni ösztönzés és a példamutatás, hiszen a kultúra 

az idősebbekkel, a tanárokkal szembeni tiszteletteljes viselkedésről, az egymásközti 

segítőkészségről vagy a köszönésről is szól. Úgyszintén fontos szerepet játszanak a nevelési-

oktatási intézmények, hiszen ebben a korban próbáljuk a fiataloknak átadni mindazt, amit 

fontosnak és minőséginek tartunk. Ettől a gondolattól vezérelve a lendvai általános iskolák 

7., 8. és 9. osztályos tanulóit a Lendva történetéről, jelentős személyiségeiről és 

eseményeiről szóló 50 történetet tartalmazó könyvvel ajándékoztuk meg. A szlovén kultúra 

napja alkalmából megjelenő Vitrin című kiadvánnyal pedig, amelyben városunk 

építészetének és életmódjának néhány érdekes aspektusával foglalkozunk, Jože Plečnik 

jubileumi évfordulóját ünnepeljük. Az olvasáskultúra emeléséért és az olvasási készség 

ösztönzése iránti törekvéseinkért elnyertük az Olvasóbarát község címet. Az elismerés 

céljaink tudatos kitűzésére és tervezésére, valamint az olvasási készség és az olvasási kultúra 

további javítására kötelez bennünket.  

Az elmúlt egy-két évben a világjárvány miatt a színház, a hangversenyek és a galériák 

látogatása lényegesen alábbhagyott. De a kultúra mégis utat talált az emberekhez. A 

nappaliszobáink színházzá alakultak, a rendezvények, a kiállítások és a hangversenyek pedig 

az internetre költöztek, és ezzel legalább átmenetileg pótolták mindazt, amit a színházban, a 

múzeumban, a galériában vagy a könyvesboltban tapasztalunk. Az utóbbi évek tapasztalatai 

azonban azt mutatják, hogy többre vágyunk, mint amit a művészet és a kulturális események 

magányos megélése, és a képernyőkön keresztül történő társalgás kínál.  

Ennek fényében arra kérek mindenkit, hogy felelősséggel és toleranciával járuljanak hozzá 

egy jobb, emberhez méltó és kultúrában gazdag, járványügyi helyzetektől mentes élethez. A 

kulturális élet a virtuális világból az emberek közé kizárólag felelősségteljes cselekvéssel 

kerülhet vissza, hiszen fő célja az egyének és a közösség gazdagítása és fejlődése.  

 

Tisztelt közönség,  

a közösségünk a kultúrából ered, február 8-án pedig a kultúrát, a kultúra terén tevékenykedő 

embereket és azok eredményeit ünnepeljük. Viszont nem csak a társadalom teremti a 

kultúrát, hanem a kultúra is teremti a társadalmat. Legyen tehát minden napunk kultúrában 

gazdag!  

 

Magyar Janez, polgármester 

 

 


