SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÉLŐ HAGYOMÁNYAINK — KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
TÖBB, MINT 1500 RENDEZVÉNY, 600 HELYSZÍN ÉS 150 000 LÁTOGATÓ 2017-BEN
Budapest, 2017. március 1. – Hatszáznyolcvan helyszínen több, mint százötvenezren voltak
kíváncsiak a tizenegyedik Kultúrházak éjjel-nappal országos eseménysorozatra február 10-e és 12-e
között – derült ki a rendezvényt követően beérkezett látogatottsági adatokból. Emellett tovább
növekedett a résztvevő intézmények és a programok száma is. Ezekről, valamint a
rendezvénysorozat egyéb eredményeiről sajtótájékoztató keretében számolt be Závogyán
Magdolna, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára, továbbá Bordás István, a Magyar
Népművelők Egyesületének elnöke, illetve Novák Péter, az esemény fővédnöke. A sajtótájékoztató
lezárásaként átadták az idei pályázatok győzteseinek díjait is.
Idén tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Kultúrházak éjjel-nappal országos
rendezvénysorozatot, amely az eddigi hagyományoknak megfelelően most is a farsangi időszakhoz
kapcsolódott. A közművelődési intézmények egy egész hétvégén keresztül várták a legkülönfélébb
programokkal az érdeklődőket. A programsorozat idei témáját a Mindennapi hagyományaink szlogen
foglalta össze. A témaválasztás szerencsésnek bizonyult, mivel a néphagyományok megőrzése az
intézményhálózat egyik legjelentősebb és legtöbb aktív résztvevőt bevonzó tevékenysége, így sokkal
többeket tudott megszólítani a kezdeményezés.
Az idei rendezvény lebonyolításában 4000 közművelődési szakember vett részt. A kezdeményezés
igen népszerű volt, legfőképpen a kistelepüléseken élők körében, akik egymás programjaival
megismerkedve tanulhattak a többiektől, illetve erre a pár napra egy különleges összefogás részesei
lehettek — mondta el Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette: a
statisztikákból látható, hogy idén leginkább a felnőtt korosztály tagjai látogatták a rendezvényt,
ugyanakkor évről évre egyre több család vesz részt közösen a programokon. Mintegy hétszáz volt a
partnerként közreműködő civil szervezetek száma, és több mint 1400 helyi közösség kapcsolódott be
aktívan a programokba.
Az idei rendezvényhez kapcsolódóan három témában hirdettek pályázatot. A felhívásokra több mint
600 pályázat érkezett. A már-már hagyománynak számító fotópályázat mellett egy plakát-, valamint
egy szakmai innovációs pályázatra is várták a pályaműveket.
A sajtótájékoztatóval egybekötött díjátadó eseményen Závogyán Magdolna, Bordás István és Novák
Péter közösen adták át az idei pályázatok nyerteseinek díjait.
Az Így újítunk mi! szakmai innovációs pályázatnál a zsűri olyan példaértékű gyakorlatokat díjazott,
amelyek a közművelődés hagyományteremtő és hagyományőrző szerepét erősítő módszereit,
formáit, folyamatait mutatták be. A fődíjat a nyírgyulaji Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület SZAFI
Tanoda Tündérkertje nyerte. Második díjat érdemelt ki a WekerleFeszt Művészeti Találkozó, a
Wekerlei Kultúrház és Könyvtár rendezvénye, a harmadik helyzett pedig Szabó Csaba, a kecskeméti
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HÍRÖS AGÓRA Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. munkatársa „HÍRÖS.HEROES.CON – Első
Kecskeméti Hősbemutató” című pályázata lett.
A Zoom a helyre! fotópályázatra a közművelődési intézmények rendezvényein készült fotókkal
nevezhettek az érdeklődők, és az intézmények mellett a nagyközönség is részt vehetett benne. A
zsűri a beérkezett 409 fotóból az alábbi fotókat díjazta: I. díj: Hörömpöli Tibor Szüreti felvonuláson
készült képe; II. díj: Hohl Judit Hírös Hét Fesztivál című képe; III. díjat nyert: Mészáros Gábor Lúdas
Matyit nézve c. fotója
A plakátok viadalán, ahová a szervezetek programjait, munkáját népszerűsítő plakátokat várták a
szervezők, I. díjat nyert Varga Ottó Lepkévé válás című munkája, a II. díjat a Bálint Ágnes Művelődési
Ház Mesefesztiválra felhívó plakátja érdemelte ki; és III. helyezett lett Károlyi László (Brandműhely)
Telefondoktor című plakátja.
A díjazottak elismerő okleveleket és pénzjutalmat vehettek át. A közművelődési pályázat esetén a
nyertes pályaművel 80.000 Ft pénzjutalom járt, míg a második helyezett 50.000 Ft, a harmadik pedig
30.000 Ft összegű jutalmat kapott.
A fotópályázatnál a díjjal járó elismerés összege 70.000, 50.000, illetve 30.000 forint volt.
A plakátpályázat esetén az első díjért a tervező 70.000 Ft, a megrendelő szervezet 50.000 Ft
pénzjutalmat kapott, a második helyezéssel a tervező 50.000 Ft-tal, a megrendelő szervezet pedig
40.000 Ft-tal gazdagodott, a harmadik helyezésnél mind a tervező, mind a megrendelő szervezet
30.000 Ft pénzjutalmat kapott.
Az eseményen bejelentették, hogy a 2018-as Kultúrházak éjjel-nappal eseményt február 2. és 4.
között rendezik meg.
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