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Átadták a Beke Pál emlékcímeket 
a Méltóságkereső konferencián

Közösségi művelődés-
ben, ifj úsági területen, 
településfejlesztésben és 
közösségfejlesztésben 
dolgozók részvételével 
zajlott le az idei „Méltó-
ságkereső” konferencia 
2018. május 29-én a TIT 
Stúdió Egyesület szék-

házában. A hagyományokhoz híven a konferencia keretében ad-
ták át a Beke Pál Emlékcímeket az arra érdemes elhivatott szak-
embereknek – idén az elismeréssel Hajnal László közösségfej-
lesztőt és Vojtek Edit nyugalmazott kulturális vezető főtanácsost, 
az orosházi ifj úsági önkormányzati munka segítőjét méltatták.

Konferenciával zárult a „135+1=A 
jövő zenéje” program

A  Nemzeti Művelődési 
Intézet „135+1=A jövő 
zenéje” projektcímmel 
egy országos, Kodály 
Zoltán életművéhez 
kapcsolódó közösség-
fejlesztő programot va-
lósított meg az Emberi 
Erőforrások Miniszté-

riumának támogatásával. A közösségekben zajló folyamatok 
megismerésére, a tapasztalatok átadására és az egymástól ta-
nulás lehetőségének megteremtése érdekében a Művelődési 
Intézet 2018. június 12–13-án interaktív konferenciát szerve-
zett a Lakitelek Népfőiskolán.

Térképen a kulturális örökségek
A  Kulturális Örökség Európai 
Éve 2018 programhoz kapcso-
lódva az Európai Bizottság tu-
dományos szolgálata, a  Közös 
Kutatóközpont (Joint Research 
Centre, JRC) térképet állított 
össze az európai kulturális örök-
ségekről. Az interaktív honlapról 
kiderül, hogy az Európai Unió és a partnerei mit tesznek az 
európai kulturális örökség védelméért és népszerűsítéséért.

Új kulturális kapcsolatok az „Ott-
honról haza” projektben
2018. május 30-án a 
Fonó Budai Zeneház-
ban sajtótájékoztatón 
jelentették be az „Ott-
honról haza – Kul-
turális kapcsolatok 
erősítése a Kárpát-me-
dencében” elnevezésű 
program indulását. 
A  projekt az EFOP-1.12.1-17-2017-00022 pályázatból 2020 
májusáig a Hagyományok Háza (mint konzorciumvezető), 
a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, valamint a Nemze-
ti Művelődési Intézet konzorciumi együttműködésével 660 
millió forintból valósul meg. Az Otthonról haza projekt egy 
nagyobb Kárpát-medencei fejlesztő program kulturális ré-
szeként a Széchenyi 2020 program keretében csaknem 100 
anyaországi és határon túli helyszínen mintegy 250 rendez-
vénnyel szólítja meg a helyi közösségeket.

Búcsú Kányádi Sándortól
2018. június 20-án, 90 
éves korában meghalt 
Kányádi Sándor Kos-
suth-díjas erdélyi magyar 
költő. Költészetében 
olyan örök értékek és lét-
érzések fogalmazódtak 
meg, mint a szülőföld 
szeretete, a táj, a kultúra 
és az ember egysége, az anyanyelv megtartó ereje, illetve az 
erdélyi kisebbségi lét sorskérdése. A  verseiben ábrázolt kö-
zösségi lét, a hétköznapok egyetemes, gyakran téren és időn 
kívüli dimenzióira nyitottak kapukat. Élete során művészeté-
ért számos rangos elismerést vehetett át, 2014-ben a Nemzet 
Művésze lett. A Digitális Irodalmi Akadémia alapítója, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt.

Középpontban a közösségi művelő-
dés ‒ Durkó Mátyás konferencia

Idén 7. alkalommal rendezett tu-
dományos konferenciát és szak-
mai találkozót Durkó Mátyás a 
Felnőttnevelési és Közművelődési 
Tanszék alapító professzorának 
emléke előtt tisztelegve a Debre-
ceni Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kar Nevelés- és Művelődés-
tudományi Intézete „Közösségek 

a művelődés és képzés világában” címmel. A  konferencián 
adták át a Durkó Mátyás Emlékérmet, amelyet idén Boga Bá-
lint gerontológus vehetett át az időskori művelődés és képzés 
területén végzett kutatómunkájáért.

Átadták a Teleki Pál Érdemérmeket
A  Magyar Írószövetség díszter-
mében adta át a nemzeti összetar-
tozás napján, 2018. június 4-én a 
Bethlen Gábor Alapítvány által 
alapított Teleki Pál Érdemérmeket 
Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke. A  díjat ezúttal Bata Já-
nos költő, műfordító, publicista, 
Hoff mann Rózsa tanár, kisebbség-
védelmi szakértő, Horváth László orvos, a  felvidéki magya-
rok szakmai-közéleti támogatója, Zabolai Csekme Éva, volt 
ENSZ-tisztviselő, érdekvédő, Jerzy Snopek hungarológus, 
Lengyelország nagykövete és a magyar kulturális örökség vé-
delmezéséért a Magyar Patrióták Közössége vehette át.




