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SZAKMAI HÍREK

„Hungarikumok és Nemzeti Értékek” 
konferenciasorozat
A  Hungarikum Bizottság 2013. május 16-a és június 27-e 
között rendezte meg a „Hungarikumok és Nemzeti Értékek” 
konferenciasorozatot. A hét alkalomból álló tanácskozás cél-
ja az volt, hogy a megyei önkormányzatok és a települések 
vezetőivel, a művelődési intézmények vezetőivel, szakembe-
reivel megismertesse a nemzeti értékekről és hungarikumok-
ról szóló 2012. évi XXX. törvényt és az április 16-án megje-
lent Kormányrendeletből következő feladatokat és lehetősé-
geket. A Nemzeti Művelődési Intézet értékgyűjtő feladatairól 
mind a hét eseményen előadást hallhattak a jelenlevők.

Előadók a Vajdahunyadvár tanácstermében tartott megnyitón: A ké-
pen Závogyán Magdolna főigazgató, Dr. Horváth Zsolt országgyűlési 
képviselő, Gyaraky Zoltán főosztályvezető, a Hungarikum Bizottság 
titkára, Zobor Enikő szakmai tanácsadó.

Főigazgatói előadás a Kárpát-
medencei Szabadegyetemen
A Lakiteleki Népfőiskola és a Nemzeti Fórum szervezésében 
2013. június 24 – június 30. között rendezték meg a Kárpát-
medencei Szabadegyetemet Lakiteleken. A  június 28-i ple-
náris előadáson Závogyán Magdolna, a Nemzeti Művelődési 
Intézet főigazgatója is előadást tartott.

A fotón Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke, Závogyán Magdol-
na a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója és dr. Ványai László 
Levente, az Emberi Erőforrások Minisztériuma osztályvezetője.

Kapunyitogatók országszerte
A Nemzeti Művelődési Intézet nagysikerű programsorozatá-
nak köszönhetően 2013 első félévében közel 50 településen 
tartottak Kapunyitogató eseményt. A rendezvény célja, hogy 
az évek óta bezárt művelődési házak újra élettel teljenek meg 
a kistelepüléseken. A népszerű eseményeken táncházak, kéz-
műves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások, hangszer-
bemutatók és kiállítások is szerepeltek a programok között.

Kézműves foglalkozás 
az érsekhalmi Kapu-
nyitogatón.

Önfenntartásra ösztönöz 
a Hagyomány, Érték, Tudás program
A  Nemzeti Művelődési In-
tézet szervezésében a nyár 
derekán Békés megyében is 
útjára indul egy mintaprojekt, 
a  Hagyomány, Érték, Tudás 
program, amely a generációk 
közötti párbeszédre és közös 
tevékenységre alapozva épít a 
gazdasági innovációra Hunyán 
és Köröstarcsán. A projekt cél-
ja olyan kísérleti programok 
kidolgozása, melyek elősegítik 
a helyben lakók életkörülmé-
nyeinek javítását, új szaktudás 
elsajátítását, valamint lehető-
séget adnak az önfenntartásra. 

Közel 100 éve a közösségekért, 
a kultúráért
Két neves közművelődési intézmény ünnepelte születésnapját 
tavasszal. Kispesten a KMO Művelődési Ház 90., Pesterzsébe-
ten pedig a Csili Művelődési Központ 95. éves. A két intézmény 
közel 100 éve őrzője és ápolója a magyar kultúrának, közmű-
velődésnek. A  jeles esemény alkalmából április 12-én délelőtt 
közművelődési konferenciát rendeztek, délután nagyszabású 
programsorozat várta a látogatókat. Szakmánkat a „séta a köz-
művelődéséért” és az emlékfa állítás is népszerűsítette.

Megjelent Maróti Andor legújabb 
könyve: A nélkülözhetetlen kultúra

A közvélemény a kultúrát a tár-
sadalmi lét zárt és szűk terüle-
tének tekinti, ezért nem ismer-
heti fel nélkülözhetetlenséget 
az emberi életben. A tudomány 
azonban bizonyítani tudja, nél-
küle nincs emberi élet, hiszen a 
kultúra átfogja az egészet, befo-
lyásolja minden vonatkozását. 
Az ehhez kapcsolódó érveket 
mutatja be sokoldalúan Maróti 
Andor könyve, amely a kultúra 
lényegét nem a tárgyiasult szel-
lemi javakban, hanem azoknak 
az emberekre tett hatásában 
ismeri fel.




