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Új hungarikumok és magyar értékek
A  Hungarikum Bizottság december 5-én döntött ar-
ról, hogy a hungarikumok gyűjteményébe kerüljön a 
magyar gulyásleves, a  pálos rend és a hollóházi por-
celán. A  hungarikummá válást az indokolta, hogy a 
gulyásleves világszerte ismert magyar ételként, és a 
vendéglátásra és a turizmusra jelentős hatást gyakorol, 
a pálos rend csaknem nyolc évszázada tölt be megha-
tározó szerepet a magyar történelemben és kultúrában, 
a  240 éves hollóházi porcelán pedig sokszínű, egyedi 
forma- és díszítésvilágának köszönhetően kapta meg 
az elismerést. Bővült 
a Magyar Értéktár is: 
ezentúl a csíksom-
lyói pünkösdi búcsú, 
a  magyar népmesék 
rajzfi lmsorozat, a  vert 
csipke és a gemenci 
gímszarvas is e gyűjte-
mény része.

Hét hazai város pályázik az Európa 
Kulturális Fővárosa címre
2017. december 20-án 12 óráig pályázhattak a hazai 
városok az Európa Kulturális Fővárosa címre. A  ha-
táridőig Győr, Szombathely, Veszprém, Székesfehérvár, 
Gödöllő, Eger és Debrecen küldte be pályázatát, hogy 
2023-ban Európa Kulturális Fővárosa lehessen. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pá-
lyázatokat egy független szakértőkből álló, tizenkét fős 
nemzetközi testület bírálja el: 2018 elején előválasztási 

ülésen nevezik meg azokat 
a pályázókat, amelyek az 
év második felében részt 
vehetnek a végleges kivá-
lasztási ülésen, a győztes ki-
hirdetése pedig 2018 végére 
várható.

Népi kézműves képzések országszerte
A  Népművészeti 
Egyesületek Szö-
vetségével együtt-
működve az NMI 
Művelődési Intézet 
2017 őszén indítot-
ta el „Az érték ben-
nünk van” munka-
című országos népi 

kézműves programot az V. Kulturális Közfoglalkozta-
tási Programban részt vevő kulturális közfoglalkozta-
tottak részére. A képzés lehetőséget nyújt a kulturális 
közfoglalkoztatottaknak a népi kézművesség alapjai-
nak elsajátítására, valamint arra, hogy a résztvevők be-
tekintsenek az alkotó népi kézművesség világába. Az 
egyedülálló kezdeményezés célja, hogy a résztvevők 
megismerjék a népi kézművességgel kapcsolatos alap-
ismereteket, munkamódszereket, valamint az önálló 
alkotás örömének élményét.

KOR-HŰ színházjegy program 
az idős színházbarátokért
Példamutató kezde-
ményezést indított 
útjára a Veszprémi 
Petőfi  Színház: 2017. 
december 1-jétől a 
színház előadásait 
ingyenesen látogat-
hatják a hetvenöt év 
feletti, Veszprémben 
és környékén élő idős emberek. Oberfrank Pál, a szín-
ház igazgatója, a  Vidéki Színházigazgatók Egyesüle-
tének elnöke, a Magyar Teátrumi Társaság alelnöke a 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idős színházba-
rátok hűségét és elkötelezettségét kívánják támogatni 
a KOR-HŰ színházjegy programmal, melyhez több 
színház – közte a Nemzeti Színház, a kecskeméti, a bé-
késcsabai, a győri, a szolnoki és a debreceni intézmény 

– azonnal csatlakozott.

Elindult a felvételi jelentkezés a kö-
zösségszervezés alapszakra
Elindult a felsőokta-
tási felvételi jelentke-
zés a Felvi.hu oldalon 
a 2018. szeptember-
ben induló képzések-
re – köztük az újon-
nan induló közösség-
szervezés alapszakra 
is. Az ország 9 fel-
sőoktatási intézménye 12 képzési helyen várja a közös-
ségszervezés iránt érdeklődő leendő hallgatókat nappali 
és levelező tagozaton. A képzés azoknak a továbbtanu-
lóknak ajánlott, akik szeretnek közösségekhez tartozni, 
rendezvényeket szervezni, embereket koordinálni. Bő-
vebb információ: felvi.hu, muvelodes.eu oldalakon. Közösség, ifj úság, fejlesztés 

– Fiatalok a közművelődésben 
műhelykonferencia

Közművelődési és 
fi atalokkal foglal-
kozó szakemberek 
közösen vettek 
részt azon a 2017. 
december 5-én 
megrendezett mű-
helykonferencián, 
melyet Kazincbar-

cikán az Egressy Béni Művelődési Központban tartottak 
azzal a céllal, hogy a két, egymással gyakran kapcsolódó 
szakterület képviselői jobban megismerjék egymás mun-
káját és az együttműködési lehetőségeket. A  városban 
a Kolorcity Fesztivál élő példaként szolgál arra, hogyan 
nőtte ki magát a program az asztaltársaságok beszélge-
téséből nagyszabású közösségi-kulturális rendezvénnyé.


