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SZAKMAI HÍREK

Megalakult a Nemzeti  
Kulturális Tanács

Orbán Viktor miniszterelnök meghívására 2020. február 19-
én megtartotta alakuló ülését a Nemzeti Kulturális Tanács 
Budapesten, a Karmelita kolostorban. A testületet – melynek 
tagja a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint 17 kul-
túrstratégiai intézmény vezetője – az Országgyűlés által ta-
valy decemberben kihirdetett törvény hívta életre. A magyar-
országi kultúrstratégiai intézmények: a  Nemzeti Színház; 
a  Magyar Állami Operaház; a  Budapesti Operettszínház; 
a  Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszművészeti Központ; 
a Művészetek Palotája; a Honvéd Együttes; a Petőfi Irodalmi 
Múzeum; a Magyar Nemzeti Múzeum; a Szépművészeti Mú-
zeum; az Országos Széchényi Könyvtár; a Magyar Nemzeti 
Levéltár; a Magyarságkutató Intézet; a Hagyományok Háza; 
a Néprajzi Múzeum, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum; a Nem-
zeti Művelődési Intézet, valamint a Nemzeti Filmintézet.

Útra kelt a Nemzeti Művelődési 
Intézet gasztrobusza

A  magyar gasztronó-
mia, a  helyi hagyo-
mányos ízvilág nép-
szerűsítése, a  lokális 
értékek és közössé-
gek újszerű bemu-
tatása hívta életre a 
Nemzeti Művelődési 
Intézet gasztrobu-
szát, amellyel először 

Orosházán, az Orosházi Hagyományok, Ízek Versenyén ta-
lálkozhattak az érdeklődők 2020. február 29-én. A  jövőben 
heti rendszerességgel, a Kossuth Rádió Országjáró című ma-
gazinműsorában követhetik a hallgatók a Gasztrobusz útját 
szombatonként.

Elindult a Déryné Program
Március 9-én elindult a Nem-
zeti Színház szervezésében 
megvalósuló Déryné Program, 
amely a színházi előadásokkal 
rosszul ellátott kistelepülések-
re juttat el színvonalas pro-
dukciókat. A  Déryné Program 

négy alprogramjával széles körben szólítja meg a magyar 
színházi élet résztvevőit. A  programba bekerülni online je-
lentkezéssel lehet.

Átadták a Hunyor Regionális Népi 
Kézműves Alkotóházat
A  helyi közösség, 
a  barátok és számos 
szakmai partner je-
lenlétében adták át 
a Hunyor Regionális 
Népi Kézműves Al-
kotóházat Kiscsőszön, 
2020. március 4-én. 
A  fejlesztés hiánypót-
ló volt a régióban, hi-
szen a népi kultúra ápolásának kiemelkedő színvonalú szín-
tere jött létre, mely teret, lehetőséget ad kézműves képzések, 
táborok, szakmai kiállítások, rendszeres kézműves közösségi 
események megvalósítására.

Díjátadás a magyar kultúra napján
Az Uránia Nemzeti Filmszínház adott otthont január 22-én 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős 
Államtitkársága rendezésében megvalósuló díjátadó ün-
nepségnek és a magyar kultúra napja tiszteletére rendezett 
gálaműsornak. Az eseményen Fekete Péter, az Emberi Erő-
források Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára és dr. 
Fülöp Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma művé-
szeti, közművelődési 
és közgyűjteményi 
ügyekért felelős he-
lyettes államtitkára 
Minősített Könyvtár 
Cím, Könyvtári Mi-
nőségi Díj, Minősített 
Közművelődési Intéz-
mény Cím és Közmű-
velődési Minőség Díj 
elismeréseket adott át.

Szeptember 10-ig lehet pályázni  
az Idősbarát önkormányzat díjra
Szeptember 10-én 
éjfélig lehet pályáz-
ni az Idősbarát ön-
kormányzat díjra, 
amelynek pénzju-
talmát idén egymil-
lióról másfél millió 
forintra emelte az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a 
Belügyminisztérium. A 17. alkalommal kiírt pályázatra olyan 
önkormányzatok jelentkezését várják, amelyek célzott segít-
séget adnak, és programokat szerveznek időseknek.


