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Közösségépítő kultúránk
Kéthetes program-
sorozatot indított a 
Nemzeti Művelődési 
Intézet Közösségépí-
tő kultúránk elne-
vezéssel. Az amatőr 
művészeti csopor-
tok, civil közösségek, 
t e l e p ü l é s v e z e t ő k , 

önkormányzati munkatársak, kulturális intézményvezetők 
és munkatársaik számára szervezett program keretében a 
résztvevők színházi előadásokat tekintettek meg, bejárták 
a  lakiteleki Hungarikum Ligetet, valamint megismerhették 
a Nemzeti Művelődési Intézet új székházát. A  július 23. és 
 augusztus 5. között megvalósuló programsorozat élménye-
iben naponta 800-860, előadásonként 430-450, a  közösség-
építő munka iránt elkötelezett szakember és érdeklődő osz-
tozhatott. A  két hét alatt az ország 240 településéről közel 
tizenkétezer ember vesz részt a programon.

100 év, 100 fotó, 100 élet
A  Nemzeti Művelődési 
Intézet több kategóri-
ában meghirdetett fel-
hívása időutazásra hív 
mindenkit. A  felhívás 
célja: képekben bemu-
tatni az elmúlt 100 éven 
átnyúló emberi kapcso-
latokat, elődeink törté-
neteit az 1920-as évektől napjainkig. A Nemzeti Művelődési 
Intézet a felhívásban szereplő kategóriákat úgy állította össze, 
hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik inkább a családtörté-
net iránt érdeklődnek, azok is, akik az elmúlt száz esztendő 
fotóiból önálló kreatív alkotást akarnak létrehozni, valamint 
mindazok, akik inkább a most pillanatainak megörökítésére 
vállalkoznak. A képek beküldési határideje: 2020. október 11.

Felsőoktatási felvételi eredmények 
szakterületünkön
Július 23-án ismertté váltak a 2020-as általános felvételi pont-
határok. Közösségszervezés alapszakon 12 felsőoktatási intéz-
ménybe jelentkezhettek a felvételizők. Kulturális mediáció mes-
terszakot 5, közösségi művelődés tanári mesterszakot 4 felső-

oktatási intézmény 
hirdetett. A  pontha-
tárok alapján közös-
ségszervezés alap-
szakon országosan 
644 fő, közülük nap-
pali tagozaton 480 
fő, levelező tagoza-
ton 164 fő kezdheti 
meg a tanulmányait.

Durkó Mátyás Konferencia Online
2020. szeptember 3-4-én kerül megszervezésre a Durkó Má-
tyás emlékkonferencia, amelynek fő témája idén a „Hálóza-
tok a művelődés és felnőttképzés világában”. A  konferencia 
minden páros évben kerül megszervezésre Debrecenben, 
idén már hetedik alkalommal biztosít szakmai találkozási 
lehetőséget a közművelődés, kultúra, valamint képzések, fel-
nőttképzések területén dolgozó 
tudományos és gyakorlati szak-
emberek számára. Az eddigiek-
től eltérően idén a konferencia 
az online térben kerül megszer-
vezésre, tekintettel a kialakult 
járványügyi helyzetre. A  kon-
ferenciáról további információk 
a www.durkokonferencia.hu 
oldalon olvashatók.

Felavatták az Emlékezet-tornyát  
és a Magyarság Harangját
A  Nemzeti Ösz-
szetartozás Napján, 
2020. június 4-én 
délután avatták fel 
az Emlékezet-tor-
nyát és szentelték 
meg az abban elhe-
lyezett „Magyarság 
Harangját” Lakite-
leken, a  Nemzeti 
Művelődési Intézet 
székházának tetőteraszán. Az eseményen beszédet mondott 
Lezsák Sándor, a  Magyar Országgyűlés alelnöke, a  Népfőis-
kola Alapítvány elnöke és Závogyán Magdolna, a  Nemzeti 
Művelődési Intézet ügyvezetője. A  harangot Dr. Kiss-Rigó 
László Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke és Bagi Ferenc 
plébános szentelte meg, áldást mondott Kókai Géza refor-
mátus lelkipásztor.

Állami kitüntetéseket és miniszteri 
kulturális díjakat adtak át
Március 15. alkalmából és au-
gusztus 20., államalapító Szent 
István király ünnepe alkalmából 
adományozott állami kitünteté-
seket és kulturális díjakat adtak 
át augusztus 19-én Budapesten, 
a  Pesti Vigadóban. Az ünnep-
ségen a Magyar Bronz, Ezüst és 
Arany Érdemkereszteket, a  Bán-
ffy Miklós-, a Bessenyei György-, 
a  Csokonai Vitéz Mihály-, a  Martin György-, a  Móra Fe-
renc-, a Pauler Gyula-, a Sára Sándor-, valamint a Szinnyei 
József-díjat vehettek át a díjazottak. Bessenyei György-díjban 
részesült: Gábor Klára nyugalmazott népművelő, Kiss Edit 
tagintézmény-vezető, közművelődési szakember, Laknerné 
Brückler Andrea, a  Kulturális Központok Országos Szövet-
ségének egykori elnöke, nyugalmazott igazgató, Molnár La-
jos Milán, a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Neveda Amália Márta, 
az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója, valamint 
a Kulturális Központok Országos Szövetségének alelnöke.




