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SZAKMAI HÍREK

A Debreceni Betlehemes Találkozó 
a jó gyakorlatok között
A  Debreceni Betlehe-
mes Találkozó a Szelle-
mi kulturális örökség jó 
gyakorlatok nemzeti nyil-
vántartásába került. Az 
erről szóló dokumentumot 
szeptember 18-án, a  gö-
döllői királyi kastélyban 
vette át Komolay Szabolcs, 
Debrecen alpolgármestere 
dr. Hoppál Péter kultúrá-
ért felelős államtitkártól. 
A Nemzetközi Betlehemes 
Találkozó immár egy évtizede a Debreceni Művelődési Köz-
pont meghatározó nagyrendezvénye, tükrözve az intézmény a 
nemzeti értékek, a néphagyomány és a közösségi művelődés 
iránti elkötelezettségét. 

Átadták a felújított Agora Művelő-
dési és Sportházat Szombathelyen
Ünnepi gálaműsor keretében adták át október 3-án a több 
mint egymilliárd forintos beruházással felújított Agora Mű-
velődési és Sportházat Szombathelyen. Závogyán Magdolna, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős 
helyettes államtitkára a megnyitón hangsúlyozta: az Új Szé-
chenyi Terv (ÚSZT) keretében 2015 végéig megvalósuló 
Agora program kiemelt jelentőségű közművelődési fejlesztés, 

amely az Európai 
Unió társfi nan-
szírozásában 23,5 
milliárd forintnyi 
támogatást nyújt 
főként a megyei 
jogú nagyvárosok 
kulturális és közös-
ségi tereinek meg-
újítására.

Négy új hungarikummal bővültünk
Négy magyar ter-
mékkel, a  debrece-
ni páros kolbásszal, 
a  fröccsel, a  bajai 
halászlével és az 
alföldi kamilla vi-
rágzattal bővült 
a hungarikumok 
listája – jelentette 
be Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter október 13-án a Hungarikum Bi-
zottság debreceni ülését követő sajtótájékoztatón.

Önkéntes.gov.hu
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma gondozásában elindult onkentes.
gov.hu honlap célja az önkéntesség 
területén a keresleti és kínálati oldal 
összekapcsolása. A  honlap közvetíté-
sével önkénteseket fogadó szervezetek 
és önkénteskedni vágyók találhatnak 
egymásra a legoptimálisabb lehetősé-

gek mentén. A honlap emellett folyamatos tájékoztatást nyújt 
az önkéntesség területét érintő friss információkról, hazai és 
nemzetközi aktualitásokról.

Együttható
Esztergomban 2015. október 5-6-án teltházzal folyt az 

„Együttható” konferencia, melyen közgyűjteményi és köz-
művelődési szakemberek vettek részt. A  kétnapos szakmai 
együttlét célja többek között az volt, hogy a kulturális ágazat 
szakembereit felkészítse arra, hogy a leghatékonyabb módon 
tudjanak részt vállalni a 2014-2020 között zajló uniós projek-
tek közösségekre irányuló fejlesztő tevékenységeiben.

Első alkalommal rendeztek Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállítást
2015. október 2-3-án a Vajdahunyad várában összesen 110 
település mutatta be a közfoglalkoztatásban előállított ter-
mékeit és terményeit a Belügyminisztérium által szervezett 
I. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon. Az esemény a 
megvalósított közfoglalkoztatási programok eredményeinek 
megismerésén túl lehetőséget nyújtott a bemutatott termé-
kek kóstolására, azok megvásárlására is. A rendezvény nyitó-
előadását a kapcsolódó konferencián Polyák Albert, a Nem-
zeti Művelődési Intézet mb. főigazgatója tartotta.




