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Sára Sándor-díjat alapít az emberi 
erőforrások minisztere
A  közelmúltban elhunyt kivá-
ló rendező-operatőr, a  Duna 
TV volt elnöke emlékére Sára 
Sándor filmművészeti díjat ala-
pít Prof. Dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere. 
A 40 év alatti filmesek számára 
adható elismerés Sára Sándor 
életútja előtti tiszteletadásként 
azon fiatal alkotóknak – rende-
zőknek, operatőröknek, illetve forgatókönyvíróknak – ado-
mányozható, akik műveikkel elsősorban a nemzeti összetar-
tozás fontosságra irányítják rá a figyelmet.

Böjte Csaba kapta a Makovecz Imre-
díjat
A  dévai Szent Fe-
renc Alapítvány lét-
rehozója vehette át 
a második alkalom-
mal odaítélt Mako-
vecz Imre-díjat az 
építész, a  Magyar 
Művészeti Aka-
démia alapító örökös elnöke születésnapján, 2019. november 
20-án a Héttorony Fesztivál záró gáláján a Budai Vigadóban. 
A  jeles gondolkodók, alkotók, tudósok és közéleti személyisé-
geknek adható díj odaítéléséről az alapítószervezetek – a Ma-
gyar Művészeti Akadémia mellett a Kós Károly Egyesülés és a 
Makovecz Imre Alapítvány – által delegált bizottság döntött.

Újabb felsőoktatási intézménnyel 
kötött együttműködési megállapo-
dást a Nemzeti Művelődési Intézet
A Debreceni Egyetem, az ELTE, a győri Széchenyi István Egye-
tem, az egri Eszterházy Károly Egyetem és a Neumann János 
Egyetem után immár a hatodik felsőoktatási intézménnyel 
jött létre megállapodás. A  Pécsi Tudományegyetem Bölcsé-
szettudományi Karával a tudomány napi konferenciasorozata 
keretében, 2019. november 22-én írta alá a megállapodást Zá-
vogyán Magdolna ügyvezető és prof. dr. Heidl György dékán.

Erdélyi tanulmányúton járt október-
ben az Agóra Műhely

Az Agóra Műhely 
az ország 15 Agó-
ra és Agóra Pólus 
programjában épült/
megújult kulturális 
központot tömöríti, 
a  műhely gesztora a 
Nemzeti Művelődési 
Intézet. Az ötnapos 
tanulmányút során 
a résztvevők többek 
között megismer-

hették a nagybányai Teleki Ház, a  szamosújvári TÉKA Ala-
pítvány tevékenységét, látogatást tettek az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület fenntartásában működő Györkös 
Mányi Emlékházban, a  Kallós Zoltán Alapítvány által mű-
ködtetett Kallós Néprajzi Gyűjteményben, majd betekintést 
nyertek a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium és a nagysze-
beni Híd Egyesület közösségépítő munkájába. A tanulmány-
út utolsó állomásaként a dévai Szent Ferenc Alapítvány erdé-
lyi ferencesek által fenntartott egyedülálló gyermekvédelmi 
intézményhálózatát tekintették meg.

Öt elemmel bővült a szellemi kultu-
rális örökség nemzeti jegyzéke
A  csárdás, a  verbunk tánc, a  ma-
gyar népi vonós zenekari formáció, 
a  tojásírás hagyománya, a  nagy-
kunsági gyapjúhímzés élő gya-
korlata került be idén a szellemi 
kulturális örökség nemzeti jegy-
zékébe, a  jó megőrzési gyakor-
latok regisztere a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége tevékeny-
ségében zajló népi kézműves szakmai tudás átörökítésének 
modelljével bővült – jelentette be Fülöp Péter, az EMMI mű-
vészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős 
helyettes államtitkár a kulturális örökség napjai programso-
rozat országos megnyitóján, Kaposváron.

Hetedszer találkoztak a Romániai 
Magyar Házak
Az Erdélyi Magyar Közművelődé-
si Egyesület hetedik alkalommal 
rendezte meg a Romániai Magyar 
Házak Találkozóját november 8-án 
és 9-én, Kolozsváron. Az idei ta-
lálkozó előadásai a kárpát-meden-
cei kapcsolat- és hálózatépítés és a 
fenntarthatóság témák köré szer-
veződtek. Az esemény keretében 

a résztvevőt 70. születésnapja alkalmából köszöntötték Dr. 
Széman Pétert, az EMKE elnökét.


