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60 éves a közművelődési 
szakemberképzés
A  Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Inté-
zete és a Nemzeti Művelődési Intézet 2016. június 16-
17-én Debrecenben rendezte meg az idei Durkó Mátyás 
Emlékkonferenciát „A népműveléstől a közösségi műve-
lődésig” címmel. A szakma alapító professzora, Durkó 
Mátyás emlékére 
rendezett tudomá-
nyos konferencia és 
szakmai találkozó 
a művelődés és a 
felnőttkori tanulás 
szervezésével fog-
lalkozó képzések 60. 
évét ünnepelte.

Frissült az EMMI ágazati értéktára
2016-ban az Emberi 
Erőforrások Minisztéri-
uma lelkisége, történel-
mi és kulturális örök-
sége miatt a magyar 
alapítású pálos szerze-
tesrendet, valamint a 
Falu- és tanyagondnoki 
szolgálatot vette fel fris-
sített ágazati értéktárába. A  magyar nemzeti értékek-
ről és hungarikumokról szóló törvény szerint az egyes 
ágazatokért felelős miniszterek szakágazatukban meg-
határozzák a feladatkörükbe tartozó nemzeti értékek 
körét. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának ága-
zati értéktárában jelenleg 45 elem szerepel.

Nemzeti értéktárba került 
a tiszai halászlé
A Hungarikum Bizottság által meghatározott nemzeti 
értéktárba került a tiszai halászlé – mint egyedülálló, 
védendő érték, amely a magyar életérzés, identitás ré-
sze –, gyarapítva azon ételek sorát, amelyek számos 
érdeklődőt és turistát vonzanak a Tisza-tóhoz és kör-
nyékére. A döntés egyben a kormány azon törekvését 
is szolgálja, hogy jelentősen növekedjen a fejenkénti 
éves halfogyasztás, 
és történjen meg 
a halgazdálkodást, 
a  halak védelmét 
középpontba állító 
szemléletváltás, va-
lamint a Magyar-
országon őshonos 
halfajok visszatele-
pítése a folyóinkba 
és tavainkba.

Kárpát-medencei értékmustra 
Békéscsabán
A  Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé 2016. június 14. 
és 18. között idén is Békéscsaba városának és a Dél-al-
földi Régiónak kiemelt turisztikai attrakciójaként való-
sult meg. E  gasztronómiai fesztiválnak volt kísérőren-
dezvénye a „Kárpát-medence Nemzeti Értékei és Hun-
garikumai Kiállítás és Vásár”. A megye értéktárai mellett 
a kiállításon a Kár-
pát-medence egész 
területéről érkező 
magyar kötődésű kis- 
és középvállalkozá-
sok, családi gazda-
ságok, kézművesek 
és más szervezetek 
mutatták be termé-
keiket, alkotásaikat

Operatív szakaszába lépett 
az Árpád-ház program

Az 2013 óta zajló 
előkészítő sza-
kaszt követően 
2016 nyarán több 
mint ötmilliárd 
forintos keret-
összeggel indult 
el az Árpád-ház 
program operatív 
része. A program 
részeként töb-

bek között egy nagy nemzetközi kiállítást hoznak létre, 
amely az Árpád-ház Európában is egyedülálló teljesít-
ményét igyekszik bemutatni szerte a világban, Székesfe-
hérváron pedig a komplex városrehabilitációs program 
részeként a volt Köztársaság moziból látogatóközpont 
hoznak létre – onnan indulva egyfajta kulturális körút 
fog kiépülni a Nemzeti Emlékhely és a Szent István szé-
kesegyház érintésével.

Új megbízott főigazgató 
a Nemzeti Művelődési Intézet élén

Závogyán Magdolna, az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma Kultúráért Felelős Állam-
titkárság helyettes-államtitká-
ra Balog Zoltán emberi erő-
forrás miniszter megbízásából 
2016. június 27-én átadta 
Kárpáti Árpádnak a Nemzeti 
Művelődési Intézet vezetésére 
szóló főigazgatói megbízatását, 

aki 2016. július 1-től látja el megbízott főigazgatóként az 
intézményvezetői feladatokat.
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