
 

MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Az élő zene bűvöletében folyt az idei Kul-
túrháza éjjel-nappal rendezvénysorozat
Idén 2016. február 5-7. között zajlott a jubileumi Kul-
túrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat. A  400 intéz-
ményt és szervezetet megmozgató, 600 helyszínen 2000 
programot felvonultató országos eseményt március el-
sején a Nemzeti Művelődési Intézet székhelyén, a Budai 
Vigadóban szakmai villámkonferencia zárta. A 10. Kul-
túrházak éjjel-nappal programsorozat középpontjában 
az élő zene, s annak közösségformáló hatása állt.

Szent Márton emlékév
Több mint 140 egyházi és 
világi programmal ünneplik 
meg idén Szent Márton szü-
letésének 1700. évfordulóját 
szülővárosában, Szombathe-
lyen. Az emlékév jegyében 
rendezett programok között 
lesz fi lmbemutató, az Iseu-
mi Nyári Játékokon debütáló 
musical, nemzetközi konfe-

rencia, a  Szombathelyi Székesegyház és a Szent Már-
ton-templom hangjátékkal kísért fényfestése, a  Szent 
Márton nevét viselő települések találkozója, számos 
képzőművészeti és fotókiállítás, valamint szabadtéri és 
szórakoztató program.

„Hősök, felfedezők, újítók”
„Hősök, felfedezők, 
újítók” állnak az idei 
Múzeumok Éjszakája 
országos programso-
rozat középpontjában. 
A  rendezvénysorozat 
kiemelt városa 2016-
ban Kecskemét lesz – Hoppál Péter kultúráért felelős 
államtitkár ezt a február 24-én a kecskeméti Bozsó 
Gyűjteményben tartott sajtótájékoztatón jelentette be. 
Az eseményen a tavalyi Múzeumok Éjszakáján meg-
hirdetett „Te is megvennéd?” című termékfejlesztési 
pályázat díjait is átadták, valamint meghirdették az 
idei Múzeumok Éjszakája tematikájához kapcsolódó, 
múzeumok számára kiírt 4 millió forintos összdíjazású 
szakmai pályázatokat.

Módszertani támogatás a cselekvő 
közösségeknek
Dr. Hoppál Péter, az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának kultúrá-
ért felelős államtitkára 
és Závogyán Magdolna 
helyettes államtitkár 
jelentette be 2016. feb-
ruár 10-én a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi sze-
repvállalás” címmel meghirdetett uniós fi nanszírozású 
pályázati program (EFOP-1.3.1-15) indulását. A  kultu-
rális alapellátás céljait szolgáló pályázat a közművelődési, 
a könyvtári, valamint a múzeumi hálózat bázisára építve 
ösztönzi és támogatja helyi közösségfejlesztő programok 
megvalósulását. A  pályázatot az Országos Széchenyi 
Könyvtárból, a  Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi 
Oktatási és Módszertani Központból, valamint a Nem-
zeti Művelődési Intézetből álló konzorcium valósítja meg.

Elismerések a magyar kultúra napja 
alkalmából
A magyar kultúra napja alkalmából 2016. január 21-én a 
Pesti Vigadóban adta át Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere megbízásából Dr. Hoppál Péter kultúrá-
ért felelős államtitkár és Závogyán Magdolna kultúráért 
felelős helyettes államtitkár az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma kulturális díjait – a Közművelődési Minő-
ségi Díjat, a Minősített Közművelődési Intézmény címet, 
a Minősített Könyvtár címet, a Balassa Péter-díjat, a Cso-
konai Vitéz Mihály-díjat, valamint a Szinnyei József-díjat 

– az arra érdemesült intézményeknek és szakembereknek. 
A  Közművelődési Minőség Díj birtokosa a tatabányai 
AGORA Nonprofi t Kft. – A Vértes Agorája lett.

Felvidék és Muravidék összefog
Az egyetemes magyar 
kultúra szellemében, 
a  Felvidéken és a Mu-
ravidéken élő magyar-
ság két évtizedet meg-
haladó közvetlen kap-
csolatait ápolva és el-
mélyítve, a muravidéki 

és a csallóközi magyarság széleskörű szakmai együtt-
működése céljából a Lendvai Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet, a Csemadok Országos Tanácsa és 
a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet 2016. március 
16-án, Nagymegyeren írta alá a 2016. évi együttműkö-
dési szerződést.


