
Beke Pál emlékkonferencia 
A társadalmiasított intézmé-

nyi működéssel a fókuszban ren-
dezték meg 2017. május 26-án a 
TIT Stúdió Egyesület Zsombolyai 
utcai székhelyén a „Méltóságke-
reső” konferenciát a Beke Pál Em-
lékcímet alapító szervezetek – a 
Civil Közösségi Házak Magyar-
országi Egyesülete, a Gyermek és 
I�úsági Önkormányzati Társaság, 
a Közösségfejlesztők Egyesüle-
te, a Magyar Comenius Társa-
ság, az NMI Művelődési Intézet 
és a Települési Gyermekönkor-
mányzatokat Segítők Egyesülete. 
A konferencia plenáris előadásai 
többek között kitértek a nyitott 
ház mozgalom  történetére, va-
lamint a közösségi művelődés és 
a közösségi terek használatáról 
mutattak be egy-egy jó gyakor-
latot. A konferencia keretében 
adták át a Beke Pál Emlékcímet 

– ezt évről évre egy-egy, i�úsá-
gi területen, illetve a közössé-
gi művelődésben tevékenykedő 
példaadó szakember kapja. Idén 
a hagyományoktól eltérően 
csak a közösségi művelődés te-
rületén dolgozó szakemberek-
nek nyújtották át az elismerést. 
A Beke Pál Emlékcímet 2017-ben 
Bihariné Asbóth Emóke közös-
ségfejlesztő (Csurgó), illetve Kan-
dikó Rita, a Fekete Sereg I�úsági 
Egyesület elnöke (Nagyvázsony) 
kapta.

A Beke Pál Emlékcím alapítói és az idei díjazottak

A rendezvény idén is  
sok �atal érdeklődőt vonzott

Kandikó Ritának gratulál  
Menyhárt Ildikó

Bihariné Asbóth Emőke közösségfejlesztő 
a csurgói nyitott ház kísérlet kulisszatit-

kaiba nyújtott betekintést.

Gulyás Gabriella, a Pető� Irodalmi 
Múzeum főigazgató-helyettese múzeumi 
példákat mutatott be a közösségépítésre.

Kandikó Rita előadása

Bihariné Asbóth Emőke átveszi  
a Beke Pál Emlékcímet

A konferenciát Péter� Ferenc történeti 
áttekintést nyújtó előadása vezette fel 

Hajnal László közösségfejlesztő 
mentor (Cselekvő közösségek projekt) a 
Kincskeresők a Tisza mentén - Óballai 
történetek kistelepülési közösségépítő 

kezedeményezést mutatta be.

Beke Márton, a Cselekvő közösségek 
projekt szakmai vezetője (NMI 

Művelődési Intézet) a társadalmiasítottan 
működő intézményekről tartott előadást.
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Hiányzol, ha nem vagy itt!  
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A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt 
Az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


