
 

MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Díjátadó
Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere augusztus 19-én az államala-
pítás ünnepe alkalmából a Pesti Vigadóban. Büszkén adhatjuk 
hírül, hogy magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend 
Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült IMRE 
KÁROLY, a  Nemzeti Művelődési Intézet Bács-Kiskun Me-
gyei Irodájának nyugalmazott területi koordinátora, s  Besse-
nyei György-díjat kapott BABICSNÉ HEGEDŰS KATALIN, 
a  Nemzeti Művelődési Intézet Kommunikációs Osztályának 
vezetője. Az emberi erőforrások minisztere hosszabb időn át 
végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a  korszerű 
művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat ado-
mányozott továbbá BAK LAJOS,  a Kecskeméti Kulturális és 
Konferencia Központ ügyvezető igazgatója, GROSKÁNÉ PI-
RÁNSZKI IRÉN, közösségfejlesztő, a  Kelet-Magyarországi 
Közösségszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke, HE-
GEDŰS LÁSZLÓNÉ, 
Kunbaracs Község 
Önkormányzata Falu-
házának művelődés-
szervezője, valamint 
JOÓS TAMÁS,  a 
Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális 
Központ igazgatója 
részére.

Europa Cantat – Pécsett
Negyvennyolc ország 4200 aktív résztvevőjének közremű-
ködésével zajlott le a XIX. Europa Cantat nemzetközi kó-
rusfesztivált Pécsett 2015. július 24. és augusztus 2. között. 
A szervezőknek – az Európai Kórusszövetségnek, a Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének 
(KÓTA), valamint Pécs városának – a Parlamentben mon-
dott köszönetet a rangos esemény lebonyolításáért Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Dr. Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkár.

Országos Színházi Évadnyitó
A 2015/16-os évadban 150 éves debreceni Csokonai Színház-
ban rendezték augusztus 29-én az országos színházi évadnyi-
tót „Szép estéket, Magyarország!” címmel. A gálaesttel kezde-
tét veszi az ünnepi évad. Az eseményt dr. Hoppál Péter kultú-
ráért felelős államtitkár nyitotta meg. A program zárásaként 
adták át a Kaszás Attila-díjat, melyet Mészáros Tibor, a Cso-
konai Színház színésze kapott. A  2008-ban a Magyar Kultú-
ra Napja alkalmából 
alapított díjat olyan 
színészek kapják, akik 
nemcsak kiemelkedő 
mesterségbeli tudással 
rendelkeznek és szín-
vonalas művészi mun-
kát végeznek, hanem a 
társulatukat közösség-
építő magatartással is 
támogatják.

Kultivál
2015. augusztus 14-16. között rendezte meg Kolozsvárott a 
Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napok folytatásának 
szánt KULTIVÁL – Kárpát-medencei Kulturális Ifj úsági Fesz-
tivált a főszervező Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasz-
tal, valamint a fesztivál idei lebonyolítója, az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület. A  Nemzeti Művelődési Intézet 
képviseletében két ifj úsági közösség jelent meg a programon, 
s a fesztivál keretében adták át az „Értékfeltárás a helyi közös-
ségekben” című képzés tanúsítványait – a képzést az Erdélyi 

Magyar Közműve-
lődési Egyesület és a 
Nemzeti Művelődési 
Intézet Országos Fel-
nőttképzési Szakmai 
Központja közösen 
rendezte határon túli 
magyarok részére.

Elhunyt dr. Füzes Endre
Életének 84. évében 2015. au-
gusztus 26-án elhunyt dr. Füzes 
Endre néprajzkutató, muzeológus, 
a  szentendrei Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum egykori főigazgató-
ja. Munkássága felbecsülhetetlen 
értékű a magyar népi építészet és 
népi kultúra megőrzése szempont-
jából. Dr. Füzes Endrét a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum saját halottjának 
tekinti.

Eltávozott közülünk Kovácsné Lapu 
Mária
Életének 62. évében, 
2015. július 21-én el-
hunyt Kovácsné Lapu 
Mária Inárcs község 
díszpolgára, Csokonai 
Vitéz Mihály-, Radnó-
ti- és Gyermekszínját-
szás patrónusa-díjas 
tanár, rendező.


