
 

MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Támogatás a népzene és néptánc 
zászlóvivőinek

50 millió forintos 
kormányzati tá-
mogatás segíti a 
magyar táncház-
mozgalom ottho-
na, a Fonó Budai 
Zeneháznak a 
felújítását. Emel-

lett összesen 7,5 milliárd forinttal támogatja a kormány 
a Csoóri Sándor Program keretében a hazai, valamint 
a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek 
és népdalkörök munkáját.

Új elnök az MMA élén
Tiszteletbeli elnöki címet kapott a szervezetet két el-
nöki cikluson, 6 éven keresztül vezető Fekete György 
a Magyar Művészeti Akadémia október 10-i tisztújító 

közgyűlésén. A  Ma-
gyar Művészeti 
Akadémia új elnöke 
Vashegyi György 
Liszt Ferenc-díjas 
karmester lett. Az 
elnöki tisztséget 
Vashegyi György 
2017. november 
5-től vette át.

Kultúrházak éjjel-nappal: 2018. 
február 2-4.
2018-ban sem 
marad el a közös-
ségi művelődés 
ünnepe, a  Kultúr-
házak éjjel-nap-
pal! A  rendezvénysorozatra várják a közművelődési 
feladatot önállóan vagy integráltan ellátó intézmények 
és szervezetek csatlakozását. A 2018. évi Kultúrházak 
éjjel-nappal program meghirdetője és lebonyolítója 
a Magyar Népművelők Egyesülete. Az országos kul-
turális rendezvénysorozatot szervező Egyesület első 
alkalommal hirdeti meg pályázati formában a kiemelt 
helyszín cím – s a vele járó pénzjutalom – elnyerésé-
nek lehetőségét. Részletek: www.kulturhazak.hu Szakmai fórumsorozat a kulturális 

alapellátás kiterjesztéséről
„A  kulturális alapellátás 
kiterjesztése” címmel 
2017. november 9. és 
december 12. között 
megyei közművelődési 
szakmai napokat szer-
vez az NMI Művelődési 
Intézet együttműködés-
ben az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma 
Kulturális Államtitkár-
ságával. A  mind a 19 

megyében megrendezett tájékoztató napok fókuszá-
ban a szakterületet érintő jogszabályi változások áll-
nak, különös tekintettel „A  muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény” változásaira.

Kárpát-medencei 
Hungarikum-vetélkedő
Általános iskolák 7. osztályában tanuló diákok és felkészí-
tő tanáraik jelentkezhetnek arra a vetélkedőre, melyet a 
Lakiteleki Népfőiskola – az Országgyűlés és a Hungari-
kum Bizottság támogatásával – „Kárpát-medence kincsei” 
címmel szervez. A  Kárpát-hazai szintű játékos megmé-
rettetés célja a hungarikum mozgalom további népsze-
rűsítése, valamint nemzeti értékeink megismertetése a 
fi atalokkal. Az első forduló 50 kérdésből álló feladatlapját 
a megoldásokkal 2018. január 22-ig kell majd beküldeni 

a hungarikum.
vetelke do@
parlament.hu 
e-mail címre. 
Bővebb in-
formáció és 
jelentkezés : 
www.hungari-
kum.hu

A Pajtaszínház idén ősszel is 
folytatódik!
Rendhagyó saj-
tótájékoztatóval 
indult a falu-
si színjátszás 
hagyományait 
felélesztő, a  he-
lyi társadalmak 
erősítését célzó 
III. Pajtaszín-
házi Program, 
a  Magyar Teát-
rumi Társaság 
és az NMI Mű-
velődési Intézet 
közös kezde-
ményezése. A sajtóeseményen a jelenlévők bepillantást 
nyerhettek a program megvalósulását segítő színházi 
mentorok munkájába és az elkészült színdarabokba. 
Az idei évben újabb 19 településen jön létre pajtaszín-
házi közösség, ennek köszönhetően a fejlesztő prog-
ramban elért települések száma 62-re emelkedett. Az 
érdeklődők a Pajtaszínházi Szemle előadásait 2018. ja-
nuár 27-28-án tekinthetik meg a Nemzeti Színházban.


