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SZAKMAI HÍREK

Folytatódik a Pajtaszínház program
2016. november 3-án a Nemzeti Színházban a Nemzeti 
Művelődési Intézet és szakmai partnere, a Magyar Te-
átrumi Társaság sajtótájékoztató keretében jelentette 
be az előző színházi évadban nagy sikerrel megvalósult, 
a vidéki amatőr színjátszás hagyományait felelevenítő 
Pajtaszínház mintaprogram folytatását. A  Nemzeti 
Művelődési Intézet ezúttal 19 megye 19 településén 
hív életre amatőr színjátszó köröket, a Magyar Teátru-
mi Társaság színész-drámapedagógus mentorai pedig 
felkészítik őket egy-egy színházi produkció megvalósí-
tására. A csoportok ezúttal is a Pajtaszínházi Szemlén 
fognak bemutatkozni a Magyar Kultúra Napja előtt 
tisztelegve, 2017. január végén, a Nemzeti Színházban.

Népi kézművesség és marketing
A  Békés Megyei Népművészeti Egyesület 2016. no-
vember 5-én rendezte meg a Népi kézműves ajándék-
tárgy című konferenciáját. A  tanácskozás elsődleges 
célja az ajándéktárgy fogalmának tisztázása, illetve a 

népi kézműves 
alkotások értéke-
sítését elősegítő 
marketing és rek-
lámtevékenység-
hez szükséges esz-
közök bemutatása 
volt.

Elhunyt Dr. Zrinszky László
2016. november 2-án, életének 89. évében elhunyt 
Zrinszky László egyetemi tanár, nevelésfi lozófus, 
a  magyarországi pedagógia-andragógia egyik megha-

tározó személyi-
sége, aki harminc 
éven át az ELTE 
Neveléstudomá-
nyi Tanszékének 
majd Intézetének 
tanára, egyik ki-
emelkedő alakja 
volt.

Zrínyiek a magyar zenében
November 6-án 
a Zrínyi-emlékév 
keretében Pécsett, 
a  Kodály Központ-
ban rendezett Zrí-
nyiek a magyar 
zenében című em-
lékhangversenyen 
Vajda János új da-

rabjának, a  Zrínyi kantátájának ősbemutatójával, il-
letve Gersy Károly, Dohnányi Ernő és Kodály Zoltán 
műveivel hajtott fejet az utókor Zrínyi Miklós és a 
szigetvári hősök emléke, 450 évvel ezelőtti helytállása, 
hazaszeretete előtt. A zeneművek a korabeli lantosok, 
kobzosok nyomdokaiba lépve idézték fel a várvédők 
példáját, mely bizonyossága annak, hogy egy látszólag 
reménytelen helyzetben, túlerővel szemben is van ér-
telme a helytállásnak.

Vidékstratégia 2016
A Herman Ottó Intézet no-
vember 23-24-én konferen-
ciasorozatot valósít meg „Vi-
dékstratégia 2016” címmel 
Budapesten. November 23-
án a Hétfa Kutatóintézettel közösen szervezett rendez-
vényre elsősorban a helyi fejlesztőket várják közös gon-
dolkodásra. A szakmai nap kiemelt témája az Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és a Herman Ottó Intézet által 
közösen végrehajtott „Szelíd térségfejlesztési modellek 
a gyakorlatban” című program, valamint a helyi együtt-
működések erősítése. November 24-én a Megyei Ön-
kormányzatok Szövetsége és a Hétfa közös szervezésé-
ben a megyei szintű fejlesztések megvitatására kerül sor.

Helyi termékek, helyi értékek a 
„Helyből jobb!” rendezvénysorozat 
fókuszában
Helyből jobb! címmel 
országjáró program-
sorozatot rendez 2016 
utolsó negyedévében 
a Földművelésügyi 
Minisztérium, melyet 
szakmai partnereivel 

– a Nemzeti Művelő-
dési Intézettel, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatallal, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
rával – együttműködve a Helyi Termék Éve Program 
folytatásaként valósít meg. A  kerekasztal-beszélge-
téssel záruló szakmai napokon az érdeklődők a helyi 
termékekkel, helyi értékekkel kapcsolatban juthatnak 
mélyebb ismeretekhez. A  tájékoztató fórum kiemelt 
célja a szakmai ismeretek bővítése, mélyítése, illetve a 
felmerülő kérdések megválaszolása. Állomások: Kecs-
kemét, Szécsény, Zalaegerszeg, Balatonfüred, Debre-
cen, Pécs, Budapest.


