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Stratégiai megállapodások

Adomány Díj a kultúra támogatásáért 
és együttműködési megállapodás

a Békés Megyei Önkormányzat 
és a Nemzeti Művelődési Intézet között

A  Békés Megyei Önkormányzat, 
a  Magyar Kultúra Napja alkalmából 
immár nyolcadik alkalommal adta át 
a megyei Adomány Díjat, melyet az a 
cég, vállalkozás vagy magánszemély 
érdemelhet ki, amely/aki kiemelke-
dően támogatta a kultúrát, a  közmű-
velődést. A díjátadó ünnepséget köve-
tően a Nemzeti Művelődési Intézet és 
a Békés Megyei Önkormányzat stra-
tégiai megállapodást írt alá a gyulai 
Vigadó felújított épületében.

A  Kultúra Magyar Városában, 
Gyulán, Halmos Béla Népzenei Fesz-
tivállal nyitották meg a Magyar Kul-
túra Napi rendezvénysorozatot, mely-
nek méltó helyszíne volt a frissen 
felújított Vigadó épülete. Itt rendezte 
meg idén – csatlakozva a városi prog-
ramokhoz – a Békés Megyei Önkor-
mányzat idei Adomány Díj átadását.

Az eseményen résztvevőket kö-
szöntő Dr. Görgényi Ernő polgármes-
ter a kultúra fontosságáról szólt, hang-
súlyozva, hogy reméli, az épület szám-
talan kiváló kulturális programnak 
biztosít helyszínt a jövőben. Kónya 
István, a  Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének alelnöke ünnepi 
beszédében köszönetét fejezte ki azon 
mecénásoknak, akik támogatásukkal a 
megyei értékek, a kultúra fennmaradá-
sában oroszlánrészt vállalnak.

A  kultúra és a közművelődés te-
rén Békés megyében évek óta végzett 
kiemelkedő mecénási tevékenységé-
ért, a  Békés Megyei Önkormányzat 
Adomány Díját a Gallicoop Pulyka-
feldolgozó Zrt. képviseletében a cég 
elnök-vezérigazgatója Erdélyi István 
vette át Farkas Zoltántól, a  Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésé-
nek elnökétől. Ezzel a díjjal a Galli-
coop Zrt. olyan – korábban díjazott 

– cégekhez csatlakozott, mint az OTP 
Bank Nyrt., a  Bora Kft, Pákh Imre, 
a Békés Drén Kft. vagy éppen a Békés 

Megyei Hírlapot kiadó Népújság Kft. 
A díj mint minden évben, idén is egy 
művészeti alkotás volt, Székelyhídi 
Attila gyulai festőművész Facsoport 
című pasztellképe. Az Adomány Díj 
átadásával így nem csak díjazza a ki-
emelkedő mecénási tevékenységet a 
megye, de maga is mecénásként tá-
mogatja a kultúrát, a  művészeteket.

Az Adomány Díj átadásán túl az 
idei Magyar Kultúra Napi megyei ren-
dezvénynek még egy jelképesnek is 
számító momentuma volt. Az esemé-
nyen – első megyeként az országban – 
együttműködési megállapodást kötött 
a Békés Megyei Önkormányzat és a 
Nemzeti Művelődési Intézet is. A  jó 
együttműködést már az nagyban jelzi, 
hogy a díjátadás eseményét is part-
nerként szervezték meg a felek. A két 
szervezet által aláírásra került stra-
tégiai megállapodás alapvető közös 
célkitűzése, hogy a Békés megyében 
fellelhető értékek, termékek felkutatá-
sában együttműködjenek a felek. Kö-
zösen gondozzák, gyarapítják a Békés 
Megyei Értéktárat, valamint mindent 
megtesznek a Békés megyei Hunga-
rikum Klubok létrehozásáért és mű-
ködtetéséért. A megállapodást Farkas 
Zoltán, a  Békés Megyei Önkormány-
zat Közgyűlésének elnöke, Závogyán 
Magdolna, a  Nemzeti Művelődési 
Intézet főigazgatója és Kocsis Klára, 
a  Nemzeti Művelődési Intézet Békés 
Megyei Irodájának vezetője írták alá.

Mint azt Farkas Zoltán, a  megyei 
közgyűlés elnöke az esemény után el-
mondta, a  kultúra és a közösségi mű-
velődés, mint hosszútávon – forintban 
nehezen kifejezhető módon – meg-
térülő befektetés, csak a mecenatúra 
támogatásával érheti el célját. Ezért is 
fontos minden közösségnek megbe-
csülnie mecénásait, s  ezért is kiemel-
kedő kezdeményezés az Adomány Díj 
átadás. A stratégiai megállapodás meg-

kötése kapcsán kifejtette, hogy a közel-
jövőben több hasonló stratégiai megál-
lapodás megkötésére kerül sor mind-
azon szervezetekkel, melyek segíthetik 
a megyei területfejlesztés feladatát.

Závogyán Magdolna, a  Nemzeti 
Művelődési Intézet főigazgatója kitért 
arra, hogy a megállapodás szerint a 
Nemzeti Művelődési Intézet szak-
mai és módszertani segítséget nyújt 
a Békés megye kistelepülésein ké-
szülő közösségi művelődési alkalmak 
megvalósulásához. Elősegíti a civil és 
intézményesült hálózatok kiépülését, 
megerősítését, továbbá szakmai segít-
séget nyújt, és javaslatokat fogalmaz 
meg a Békés Megyei Területfejlesztési 
Koncepció kidolgozása és fejleszté-
se során a közművelődés tartalmi és 
infrastrukturális fejlesztéseit illetően. 
Az együttműködés keretében a Békés 
Megyei Önkormányzat és a Nemzeti 
Művelődési Intézet minden évben kö-
zös rendezésben valósítja meg a Ma-
gyar Kultúra Napja rendezvényt.

Závogyán Magdolna, Farkas Zoltán 
és Kocsis Klára

Balról: Farkas Zoltán megyei elnök, Kónya 
István megyei alelnök és Erdélyi István, 
a Gallicoop Zrt. elnök-vezérigazgatója


