
 

 

Lengyel Ferenc, az Őrszavak rovatvezetője 2012 januárjában megkapta a Kultúra Lovagja 

kitüntető címet 
 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2012. január 22-én tartotta Budapesten a Corinthia Hotelben a XVI. 

Magyar Kultúra Napja Gála programját, melyen sor került a Kultúra Lovagja címek kiosztására. 

A gála nemzetközi közönsége előtt évente egy kiemelkedő közművelődési teljesítményt nyújtó hazai, 

vagy határon túli település, illetve régió díszvendégként mutathatja be kultúráját, ez 2012-ben 

Ausztrália volt. 

Az alapítvány a díjat a kultúra különböző területein lovagiasan, huzamos ideje tevékenykedők 

elismerésére 1998 szeptemberében adományozta először. 

A lovaggá ütési ceremónia állandó jelképei a kard, a pajzs és a címer. Az elismeréshez érem lánccal, 

oklevél és ezüst kitűző jár. Az elismertek nevét bejegyezik a Kultúra Lovagjai Aranykönyvébe.  

Az idei ünnepségen 10 országból 35-en – közülük hárman posztumusz – részesültek ebben az igen 

nagy elismerésben. A lovagi címmel kitüntetettek között író, államférfi, orvos, tanár, népzenész, 

népdalénekes, népművelő, agrármérnök, íjkészítő, grafikus, kutató, elektrotechnikus, zeneszerző, 

rendőr, polgármester, karnagy, újságíró, vasesztergályos, tábori lelkész egyaránt megtalálható.  

A díjazottak között köszönthetjük az Őrszavak szerkesztőbizottságának tagját, rovatvezetőjét, a 

Bécsben élő Lengyel Ferenc tanárt.    

A lovagi címet a beérkező jelöléseket figyelembe véve a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Lengyel 

Ferencnek a „Magyar kultúra külhoni ápolásáért” végzett munkájáért ítélte meg.   

Ferenc eddigi munkásságát számba véve elmondhatjuk, hogy a Kárpát-medencében és a Kárpát-

medencén kívül élő magyarság oktatásának és kultúrájának terjesztésében jelentős és magas 

színvonalú munkát végző nagyszerű pedagógust, a színvonalas fordításokat, tanulmányokat író 

tollforgatót, költőt, tankönyvírót, lapszerkesztőt méltán terjesztették fel e kitüntető címre.  

Szórványban őrizni a magyarságot, megmutatni a gyökereket, az értékeket megtartani és továbbadni, 

sokszor kedvezőtlen körülmények között is örömmel tanítani a nehéz, de gyönyörű anyanyelvet és 

kultúrát – a legszebb és legnehezebb feladat, amelyet Lengyel Ferenc – mint eddigi életútja is mutatja 

– példamutatóan, a mércét magasra téve oldott meg. 

 

 

 
 

 

Gratulálunk a kitüntetéshez! 

Kedves szerkesztőtársunknak sok erőt, derűt, jó egészséget kívánunk további munkájához.  


