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SZAKMAI HÍREK

Zárókonferenciával búcsúzott a Cse-
lekvő Közösségek program
A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Skanzen Vigadó 
épületében – 2019. augusztus 22-én – több száz fő részvételé-
vel szakmai konferenciával zárult a 3 milliárd Ft költségvetésű 
Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt.

Népfőiskolai Vándorakadémia
Mórahalmon rendezte meg a Nemzeti Művelődési Intézet 
a népfőiskolák második találkozóját 2019. augusztus 12–15. 
között. A  közel félszáz hazai és határon túli népfőiskolai 
partnerszerve-
zet részvételével 
zajló eseményen 
szakmai előadá-
sok és jó gyakor-
latok mentén 
folyt a közös 
gondolkodás.

Állami kitüntetésben és elismerésben 
részesült a Nemzeti Művelődési Inté-
zet több vezetője és szakmai partnere

Az államala-
pítás ünnepe, 
augusztus 20-a 
alkalmából Zá-
vogyán Mag-
dolna, a  Nem-
zeti Művelő-
dési Intézet 
ü g y v e z e t ő j e 
a kultúra és a 
közművelődés 

területén elért kiemelkedő közösségépítő és közösségszer-
vező tevékenysége, valamint a Kulturális Közfoglalkoztatási 
Program és a kulturális alapellátás rendszerének kialakításá-
ban való odaadó és példaértékű munkája elismeréseként Ma-
gyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben 
részesült. Szedlacsek Emília, a  Nemzeti Művelődési Intézet 
szakmai igazgatója hosszabb időn át végzett közművelődési 
tevékenysége elismeréseként Bessenyei György-díjat vett át. 
Jantyik Zsoltot, a Debreceni Művelődési Központ igazgatóját, 
a Nemzeti Művelődési Intézet látóútjainak projektvezetőjét, 
a  kultúra és a közművelődés területén végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréseként Bánffy Miklós-díjjal 
tüntették ki.

Kétszázötvenhat új, OKJ szakképesí-
tésű szakemberrel bővült a közműve-
lődési szakma
Sikeresen zárult az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultú-
ráért Felelős Államtit-
kárságának támogatá-
sával a Közművelődé-
si szakemberek 2018. 
évi képzési programja. 
A  program lezárultá-
val országosan tíz helyszínen kétszázötvenhat ember szerzett 
OKJ-s bizonyítványt. A sikeres vizsgák eredményeképp 186 fő 
középfokú, Közművelődési és közönségkapcsolati szakember 
és 70 fő felsőfokú, Közművelődési szakember I. szakmai vég-
zettséget nyújtó bizonyítványt vehetett át.

Konferenciaajánló
A  Nemzetstratégiai Kutatóintézet első alkalommal rendez 
Interdiszciplináris konferenciát a Kárpát-medencei magyar-
ság társadalmi és gazdasági helyzetéről 2019. november 
8–9-én. A konferencia helyet kíván adni a Kárpát-medencei 

magyar közösségekre, 
különösen a külhoni 
magyar közösségek-
re irányuló kutatási 
projektek, kutatási 
eredmények bemuta-
tásának.

Szentendrén rendezi a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesülete Őszi Talál-
kozóját
A  Nagycsaládosok 
Országos Egyesü-
lete az idei évben 
az Őszi Találkozó-
ját 2019. szeptem-
ber 14-én, szomba-
ton 10 és 17 óra között rendezi meg a Szentendrei Skanzen-
ben, ahol számtalan érdekes program várja az érdeklődőket.




