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500 éves reformáció
Soli Deo Gloria – A magyar reformáció öt évszázada 
címmel kiállítássorozat indult Pécsett a Janus Pannoni-
us Múzeumban 2017. szeptember 20-án a Reformáció 

Emlékév kereté-
ben. A  magyar 
és különös tekin-
tettel a baranyai 
protestantizmus 
történetét in-
teraktív módon 
bemutató tárlat 

– melyről bőveb-
ben folyóiratunk-
ban is olvashat-
nak – december 
31-ig látogatható.

Új elemek a szellemi kulturális 
örökség nemzeti jegyzékében
2017. szeptember 15-én ünnepélyes keretek között a 
Debreceni Református Kollégium dísztermében, a Kul-
turális Örökség Napjai országos megnyitóján hirdették 
ki a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékének 
bővülését. Immár szellemi kulturális örökségként jegy-
zik a nagyecsedi magyar és cigány tánchagyományokat 
és a höveji csipkevarrás élő hagyományát, a  cigány/
roma szellemi kulturális örökség megőrzésének peda-

gógiai programja 
a Gandhi intéz-
ményi rendszer-
ben pedig a szel-
lemi kulturális 
örökség megőr-
zését szolgáló jó 
megőrzési gya-
korlatok nem-
zeti jegyzékére 
került.

Akadémikusok életművét bemutató 
portál indult
170 szakértő közreműködésével jött létre a Magyar 
Művészeti Akadémia tagjainak életművét bemutató 
weblap. A  hiánypótló 
online kiadvány 380 
akadémikus életét, pá-
lyáját és alkotói tevé-
kenységét mutatja be 
gazdag fotó- és videó 
illusztrációval. A  www.
mmakademia.hu por-
tál a kortárs alkotók 
mellett a néhai, illetve 
a posztumusz tisztelet-
beli tagok életművét is 
feldolgozza.

Ars Sacra Fesztivál 2017
2017. szeptember 16-án a Nyitott Templomok Nap-
jával indult az egy héten át tartó Ars Sacra Fesztivál, 
mely több mint hatszáz ingyenes művészeti, kulturális 
programmal várta az érdeklődőket szerte az ország-
ban és a határon túl is. A fesztivált Erdő Péter bíboros, 
prímás, eszter-
gom-budapesti 
érsek nyitotta 
meg a Magyar 
Nemzeti Múze-
umban szeptem-
ber 15-én.

100 éves a Csili
Egész éves programsorozattal ünnepli fennállásának 
100. évfordulóját a pesterzsébeti Csili Művelődési Köz-
pont. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár 2017. 
szeptember 26-án a programsorozatról tartott keddi 
sajtótájékoztatón 
h a n g s ú l y o z t a , 
hogy a Csili Mű-
velődési Központ 
Budapest és az 
ország kulturális 
infrastruktúrájá-
nak emblemati-
kus szereplőjévé 
vált az elmúlt 
száz év alatt.

OMÉK 2017
Kárpát-medencei kézműves élelmiszerekkel, bioter-
mékekkel, állatbemutatókkal, mezőgazdasági gépkiál-
lítással, és szórakoztató, illetve kulturális programka-
valkáddal várta 2017. szeptember 20. és 24. között a 
magyar vidék szerelmeseit Magyarország legnagyobb 
élelmiszeripari és mezőgazdasági rendezvénye, a  78. 

Országos Me-
zőgazdasági és 
Élelmiszer ipa-
ri Kiállítás és 
Vásár (OMÉK) 
a  Hungexpo és 
Kincsem Park 
területén.


