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Pályázati felhívás jelent meg a Nem-
zeti Összetartozás Évéhez kapcsoló-
dóan
A Rákóczi Szövetség pályázatot 
hirdet Kárpát-medencei helyi- 
és ifjúsági szervezetei számára 
a 2020. évi Nemzeti Összetarto-
zás Éve alkalmából. A  pályázat 
célja: a  Rákóczi Szövetség Kár-
pát-medencei településekhez 
és középiskolákhoz kapcsolódó szervezetei és tagsága 2020-
ban minél több olyan közösségi eseményt szervezzen, ahol 
a Kárpát-medencei magyar nemzeti összetartozás és a ma-
gyar-magyar kapcsolatok erősödnek. Részletek: https://www.
rakocziszovetseg.org/

Az Eucharisztikus Világkongresszus 
állt az idei Egyház és Közművelődés 
konferencia fókuszában
Az Egyházi Közművelődési Egyesület a Nemzeti Művelődési 
Intézettel partnerségben 2019. december 11-12-én, Szek-
szárdon rendezte meg az idei Egyház és Közművelődés kon-
ferenciát. Az idei esemény kiemelt témája az eucharisztikus 
világkongresszus volt, ennek jegyében többek között előadás 
hangzottak el a 2020-as esemény tervezett programjairól, 

az 1938-as világ-
kong re sszu sró l , 
valamint települési 
jó példákat, hon-
ismereti, ifjúsági, 
önkéntes és karita-
tív kezdeményezé-
seket ismerhettek 
meg az érdeklő-
dők.

Újabb hungarikummal gazdagod-
tunk
A dobostorta bekerült a Hunga-
rikumok Gyűjteményébe, míg 
a Magyar Értéktár négy tétel-
lel bővült – jelentette be Nagy 
István agrárminiszter a Hun-
garikum Bizottság novemberi 
ülését követően. A  Bizottság a 
Magyar Értéktárba vette a jellegzetes dunántúli pásztorhang-
szert, a  hosszifuruglát, a  regölést, valamint a magyar cifra-
szűrt és a magyar betyárköltészetet is.

Lezsák Sándor és Szájer József kapta 
idén a Petőfi-díjat
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke és Szájer József 
európai parlamenti képviselő kapta a Petőfi-díjat idén. A Kö-
zép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány és a Mol-csoport kitüntetését december 2-án 
adták át Budapesten, a  Terror Háza Múzeumban. Schmidt 
Mária történész, a XXI. Század Intézet főigazgatója arról be-
szélt: a Petőfi-díjjal a közös jóért, a szabadságért tett erőfeszí-
tést ismerik el.

Kultúrházak éjjel-nappal 2020
A  tizennegyedik évébe lépett 
akció évről évre több bekapcso-
lódó intézményt, szervezetet 
és látogatót vonz. Az országos 
rendezvénysorozathoz díjmen-
tesen csatlakozhat minden 
magyarországi és határon túli 
közművelődési intézmény és 
szervezet a kulturhazak.hu 
weboldalon való regisztrációval, 

majd az akció ideje alatt zajló programjainak feltöltésével. 
A jövő évi eseményre 2020. február 14. és 16. között kerül sor.

Fél évszázados lett az Egressy Béni 
Művelődési Központ

1969. december 13-
án ünnepélyes ke-
retek között kezdte 
meg működését az 
Egressy Béni Mű-
velődési Központ. 
A  létesítmény fenn-
állásának 50. évfor-
dulója alkalmából 
tartott ünnepségen 
jelen voltak Ka-

zincbarcika város vezetői, a képviselő-testület tagjai, a város 
korábbi polgármesterei, díszpolgárai, a polgármesteri hivatal 
osztályvezetői, az intézmények- és cégek vezetői, a civil szer-
vezetek és az egyházak képviselői, valamint a kulturális terü-
leten tevékenykedő jelenlegi és nyugállományú szakemberek.
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