
 

MOZAIK –
SZAKMAI HÍREK

Négy határon át
Négy határon át cím-
mel interaktív, honis-
mereti, többfordulós 
Kárpát-medencei ve-
télkedő indul a külhoni 
értékek megismerteté-
séért és megőrzéséért, 
valamint az értéktárak 

bővítéséért Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal 
alapítóinak közös szervezésében. A  vetélkedő célja, hogy 
közelebb hozza a Kárpát-medencei határon túli értékeket, 
emlékhelyeket, személyiségeket a határon túli régiókban és 
az anyaországban élő nemzedékek számára. A  megmérette-
tés érdekessége, hogy a csapatokon kívül a nekik szurkolók 
is nyerhetnek a Drukkerek játékán. A játékidő 2019. március 
18-ig tart!

Szenczi Molnár Albert emlékezete
2018. szeptember 28. és október 27. között rendezték meg 
a XLIX. Szenczi Molnár Albert Napokat. A  közel fél évszá-
zados múltra visszatekintő Szenczi Molnár Albert Napok 
hagyománnyá váltak Szencen. Nem csak a járási székhelyen 
szerveznek ilyenkor rendezvényeket, több éve a környező 

településeken élő 
magyarság is aktí-
van bekapcsolódik a 
munkába: így kerül-
hetnek megvalósítás-
ra színvonalas ren-
dezvények Boldogfán, 
Hegysúron, Rétén, de 
a Szenci járás hatá-
rán kívül eső Jókán is 

– tisztelegve Szenczi 
Molnár Albert, zsol-
tárfordító, nyelvész 
emléke előtt.

1,3 milliárd forintos pályázati forrás 
a külhoni magyar közösségek támo-
gatására
A külhoni magyar 
közösségek tá-
mogatása, iden-
titásuk erősítése 
és szülőföldön 
való boldogulá-
suk elősegítése 
érdekében több 
mint 1,3 milliárd forintos kerettel hirdetett meg pályázatokat 
kedden a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága.

Negyedszer indul útjára a Pajta-
színház program

A  IV. Pajtaszínház 
program indulásá-
ról, a  vidéki ama-
tőr színjátszást új-
raélesztő program 
eddigi eredmé-
nyeiről, valamint 
a jelenleg zajló 
program részlete-
iről tartott sajtó-

tájékoztatót a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Te-
átrumi Társaság 2018. október 29-én a Nemzeti Színházban. 
A  program keretében létrejövő alkotó- és előadóművészeti 
közösségek nemcsak művészeti műhelyek, hanem társadal-
mi és egyéni művelődés színterei is: általuk valósulhat meg a 
közművelődés közösségépítő, helyi társadalomfejlesztő sze-
repe. A 62 eddig megismert csoportból 53 a projekt befeje-
zését követően is működik, s a IV. Pajtaszínházi programmal 
együtt már 62-ről 81-re nőtt a csatlakozó települések szá-
ma. Az előző évekhez hasonlóan az idei programba bevont 
települések is alacsony lélekszámúak: 40%-uk 1000 fő alatti, 
s  nincs olyan település, amelynek népessége meghaladná a 
3100 főt.

Sorsok, arcok és hangok a forrás-
vidékről
Különleges digitá-
lis kiadvánnyal ör-
vendeztették meg 
a népzene és a 
néptánc kedvelőit 
Fekete Réka és Fe-
rencz Csaba, a Há-
romszék újságírói. 
A  szerzőpáros öt 
évvel ezelőtti, Forrásvidéken című kötete folytatásaként ösz-
szeállított egy albumot, melyben kép-, hang- és fi lmanyag 
mutatja be azokat a hagyományőrző adatközlőket, akiket 
korábban könyvükben ismertettek. A  digitális albumban 
Szilágyság, Kalotaszeg, Mezőség, Székely Mezőség, a Kükül-
lő mente, Székelyföld és Gyimes településeinek, szórványvi-
lágának emberei vallanak életükről, sajátos művészetükről, 
eközben rápillanthatunk otthoni környezetükre is.

Értékfeltárás a helyi közösségekben 
– szakmai felkészítő hétvége Duna-
szerdahelyen
A  Szlovákiai Magyar 
Művelődési Intézet a 
Nemzeti Művelődési 
Intézet szakmai támo-
gatásával „Értékfeltárás 
a helyi közösségekben” 
címmel szakmai prog-
ramot valósított meg a felvidéki Dunaszerdahelyen. A  kép-
zésnek a Szabó Gyula utcai Építészeti Szakközépiskola épü-
lete adott otthont a 2018. november 16–18. közötti három 
napban. A  képzés során a résztvevők többek között átfogó 
képet kaptak a kulturális értékek fogalmáról, az értékfeltárás 
módszereiről, a helyi értékek gyűjtésének, gondozásának és 
közzétételének elméleti és gyakorlati tudnivalóiról.




