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Száznál is több képzett bábcsoport-
vezetővel gazdagodhat az amatőr 
bábjátszás
Országszerte hat képző 
helyen több mint százan 
végezték el a szeptem-
berben indított „Bábcso-
portvezetői alapismere-
tek” képzést, melyet a 
Nemzeti Művelődési In-
tézet és szakmai partne-
rei, a Magyar Bábjátékos 
Egyesület és a Magyar 
Bábjátékos Szövetség az 
amatőr bábjátszás meg-
erősítésének céljából 
valósítottak meg. A  báb-
csoportvezetői szakmai 
ismereteket és gyakorlatot átadó 60+30 órás hiánypót-
ló továbbképzésen érettségivel rendelkező közműve-
lődési szakemberek és kulturális közfoglalkoztatásban 
részt vevők vehettek részt. A képzéseknek a kaposvári 
Báb-Szín-Tér Műhely, a kecskeméti Ciróka Bábszínház, 
az egri Harlekin Bábszínház, a szombathelyi Mesebolt 
Bábszínház, a  békéscsabai Napsugár Bábszínház és a 
debreceni Vojtina Bábszínház adott otthont.

„Egyházi hátterű kultúraközvetítés, 
értékformálás” konferencia
2016. december 5-6-án Békéscsabán a Református 
Egyház gyülekezeti termében „Egyházi hátterű kul-
túraközvetítés, értékformálás” címmel, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatásával konferen-
ciát rendez az Egyházi Közművelődési Egyesület és a 
Nemzeti Művelődési Intézet. A  különböző – egyházi, 
közművelődési, kulturális, szociális, civil – szakmai te-
rületek között hidat 
képező tanácskozás 
fi gyelmének közép-
pontjában az érté-
kek mentén szer-
veződő közösségek, 
s azok működésének 
segítése áll.

Vilniusban tanácskoztak az Európai 
Kulturális Útvonalakról
30 országból 200 küldött vett részt az Európa Tanács 
Kulturális Útvonalainak vilniusi fórumán 2016. ok-
tóber 26-27. között. Az Európa Tanács Kulturális Út-
vonalainak 2016. évi Konzultatív Fórumát a litván 
Kulturális Minisztérium és annak Kulturális Örökség 
Főosztálya, az Európa Tanács Kulturális Útvonalakról 
szóló Részleges Megállapodása, valamint a Kulturális 
Útvonalak Európai Intézete közösen szervezte meg. 
A  Fórum az Európa Tanács Kulturális Útvonalainak 
legfontosabb rendezvénye, amely alkalmat nyújt ta-
pasztalatcserére, új kihívások felvázolására, a megtett 
út értékelésére. Jövőre Lucca-ban (Olaszország, Tosz-
kána) kerül megrendezésre a fórum az ET Kulturális 
Útvonalai Programjának 30. évfordulója alkalmából.

Nyolc érték került a Székelyföldi 
Értéktárba
November elején nyolc 
székelyföldi érték fel-
vételéről döntött a Szé-
kelyföldi Értéktár Bi-
zottság Sepsiszentgyör-
gyön megtartott alakuló 
ülésén. A  székelyderzsi 
erődtemplom, a csíksze-
redai Mikó-vár, a  csík-
somlyói pünkösdi bú-
csú, a marosvásárhelyi Kultúrpalota, a mikházi ferences 
templom és kolostor, Kézdivásárhely történelmi központ-
ja, a Székely Nemzeti Múzeum és a kürtőskalács került be 
a Székelyföldi Értéktárba. A bizottsági ülést megelőzően 
a sepsiszentgyörgyi Kovászna Megyei Művelődési Köz-
pontban Kovászna, Hargita és Maros megyei művelődési 
szakemberek szakmai konferencián mutatták be az érték-
tár megvalósítása érdekében végzett értékgyűjtő munka 
eddigi eredményeit. Erdélyben 25 értéktár működik.

„Én kis kertet kerteltem”
Ötödik alkalommal hir-
dették meg „A  legszebb 
konyhakertek” – Magyar-
ország legszebb konyha-
kertjei programot, mely-
nek díjátadó ünnepségét 
a Herman Ottó Konfe-
rencia Központban 2016. 
november 29-én tartot-

ták. A szemléletformáló programra idén több mint kétezer 
nevezés érkezett, s a pályázat hatására 14010-en kezdtek 
kertművelésbe és közel 5400-an műveltek konyhakertet 

– erre akár egy zsebkendőnyi földterületen is lehetőség 
adódik. A  verseny szervezésében magánszemélyek, tele-
pülésvezetők, óvodák, Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Terek, helyi civilszervezetek működtek közre. A program 
szakmai támogatója a Földművelésügyi Minisztérium, 
a Herman Ottó Intézet, illetve a Biokontroll Hungária Kft.


