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Kárpát-hazai színházi együtt-
működések
Május 18-22-ig zajlott a Th ália Színházban a Határon 
Túli Magyar Színházak Szemléje. A szemlén öt napon 
keresztül három színpadon kilenc produkciót láthatott 
a közönség. A  fesztivál keretében Czvikker Katalin, 
a  nagyváradi Szigligeti Színház menedzserigazgatója, 
Lantos Anikó, a  színházi szemle fesztiváligazgatója, 
Polyák Albert, a  Nemzeti Művelődési Intézet főigaz-
gatója, valamint Bretus Imre, a  Nemzeti Művelődési 
Intézet Stratégi-
ai és Fejlesztési 
főosztályvezető-
je egyeztetett a 
Kárpát-meden-
cei színházi és 
közművelődési 
fejlesztési lehe-
tőségekről.

Méltóságkereső konferencia Beke Pál 
emlékére
Április 21-én a Nemzeti 
Művelődési Intézetben ren-
dezték meg a „Méltóságke-
reső” című, Beke Pál emléke 
előtt tisztelgő konferenciát 
a Beke Pál Emlékcím alapí-
tói: a Civil Közösségi Házak 
Magyarországi Egyesüle-
te, a  Gyermek- és Ifj úsági 
Önkormányzati Társaság, 
a  Közösségfejlesztők Egye-
sülete, a Magyar Comenius 
Társaság, a  Nemzeti Mű-
velődési Intézet, valamint a Települési Gyermekön-
kormányzatokat Segítők Egyesülete. A  konferencia 
előadásai által bemutatott jó gyakorlatok megismerése 
után adta át a Beke Pál Emlékcímet Menyhárt Ildikó, 
Beke Pál felesége. A 2010 óta évente adományozott el-
ismerést minden évben két szakember kapja meg: egy, 
aki a közösségi művelődés és egy, aki a gyermek- és 
ifj úsági munka területén dolgozik. Idén ifj úsági terü-
leten Balogh Anikó, a  Demokratikus Alsómocsoládi 
Gyermek és Ifj úsági Önkormányzat felnőtt segítője, 
míg a közösségi művelődés területén Mészáros Zsu-
zsanna közösségfejlesztő részesült elismerésben.

Sikeres volt a Helyi termék éve
A  Földművelési Minisztéri-
umban tartott sajtótájékozta-
tóval és szakmai tanácskozás-
sal zárult a 2015 áprilisában 
útjára indított „Helyi termék 
éve 2015” országos prog-
ram. Zsigó Róbert élelmi-
szerlánc-felügyeletért felelős 
államtitkár a program céljai 
közül kiemelte az ellenőrzött 
hazai termékek, a  helyben 
megtermelt javak, valamint a 
helyi piacok támogatását.

Bor Maraton a helyi értékek mentén
123 települést és 22 borvidéket érintett a II. Nemzeti 
Bor Maraton 2057 km-es útvonala, melynek szakaszait 
futva vagy biciklivel lehetett teljesíteni a programso-
rozat tíz napja alatt, május 13. és 22. között. A kezde-
ményezés, melynek megvalósításában a Nemzeti Mű-
velődési Intézet 
szakmai partner-
ként vett részt, az 
egészséges élet-
mód és a kultu-
rált borfogyasztás 
mellett a helyi ér-
tékeket és a vidék 
szépségeit is nép-
szerűsítette.

Negyedszázadnyi ifj úságügy
Fontos kutatási eredménye-
ket publikál az Ifj úságszak-
mai Társaság gondozásában 
megjelent, „Negyedszázad 

– Magyar Ifj úság 2012” című 
tanulmánykötet, amelyet 
május 3-án mutattak be a 
Nemzeti Művelődési Inté-
zetben. A  rendszerváltás 
óta felvett ifj úságkutatási 
adatokat feldolgozó kötet 
egy ifj úságügyi sorozat ne-
gyedik darabja.

Közösségi média, közösségi művelődés
2016. május 19-
én negyedik alka-
lommal rendezték 
meg a Közösség 

– Média – Műve-
lődés konferenciát 
Békésen a Kecske-
méti Gábor Kultu-
rális Központban. 
A  rendezvény nap-

jaink kihívásaira fenntartható módon reagáló korszerű 
közösségi és kulturális innovációkat mutatott be, ráirá-
nyítva a fi gyelmet a szemléletmódváltásban rejlő lehe-
tőségekre. Az idei rendezvény hívószavai között olyan 
témák szerepeltek, mint a kulturális dimenzióváltás, 
a közösségi vállalkozások, a közösségi oldalakon folyó 
közösségépítés vagy az erőforrás-alapú gazdaság.


