
Szedlacsek Emília, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi Művelődési és 
Művészeti Főosztályának  vezetője beszéde 

 
Tisztelettel köszöntőm  a Sajtótájékoztató résztvevőit és minden kedves kollégát! 
 

A Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat, ez évben február 2. és 4. között 

tizenkettedik alkalommal került megrendezésre, tehát egy egész hétvégén keresztül 

várták a közművelődési intézmények az érdeklődőket a legkülönfélébb programokkal. 

 

A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatnak 2018-ban is az EMMI és az NKA volt a fő 

támogatója, fővédnöke pedig Balog Zoltán miniszter úr. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatóként azért áll az esemény mellé, mert 

közösek a céljaink, a helyi közösségi élet fejlesztése, a helyi közösségi értékeket 

támogatása. A közösségek megerősítésének helyszínei a művelődési házak. Az ott 

dolgozók fejlesztő munkájukkal és kreativitásukkal azon munkálkodnak, hogy növeljék a 

települések megtartó erejét és teret biztosítsanak a közösségek kialakításához, 

formálásához és működéséhez, a kulturális alapellátás megvalósításához. 

 

Az 2018-as rendezvény szlogenje a Helyben van a sokszínűség volt. Ennek jegyében a 
szervezők arra ösztönözték a résztvevő intézményeket, hogy minél színesebb kínálattal 
készüljenek, ráirányítva a figyelmet a helyben lévő kulturális értékekre, a művelődési 
intézmények közösségépítő munkájára és az ott dolgozók tevékenységének 
sokszínűségére. Programjaikkal pedig minden korosztályt igyekezzenek bevonni a hétvégi 
rendezvénybe, hisz mindannyiunk életéhez nagyon sokat adhat hozzá, ha egy közösség 
értékes, teremtő tagjai lehetünk.  
 

Az idei programok között a koncertek, színházi előadások, táncházak, táncbemutatók 

mellett különleges programok is voltak, pl. kreatív tanoda felnőtteknek, kultúr-zsúr, 

művházi pizsama party gyerekeknek, improvizációs színházi játék, jelmezes családi 

futóverseny, textilszobor kiállítás, kincskeresős szabaduló szoba, táncdalfesztivál remake, 

pingpong maraton, KépRegények Fényjátéka és persze a hagyományos, télűző farsangi 

mulatságok is várták a látogatókat. 

 

A 2018. évi Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozatán 322 településen, 452 helyszínen 

mintegy 1300 program valósult meg.  

A tavalyihoz hasonlóan idén is Novák Péter volt az esemény védnöke, akinek köszönjük, 

hogy ismét elvállalta ezt a feladatot.  

 

A közmédia platformjai kiemelt médiapartnerként idén is a rendezvény mellé álltak, 

amelyet ugyancsak köszönünk.  

 

Az idén első alkalommal három kategóriában – pest megyei intézmény, vidéki nagyváros, 
illetve vidéki kis település intézménye - hirdetett pályázatot a Magyar Népművelők 



Egyesülete. A pályázat eredményeképpen az országos megnyitónak Budakeszi adott 
otthont az Erkel Ferenc Művelődési házban, a rendezvény második napján a 
székesfehérvári Fejér Megyei Művelődési Központra irányult nagyobb figyelem, míg a 
harmadik nap házigazdája a Hidasnémeti Közösségi Ház volt. 
 

További pályázatokat is meghirdettek a szervezők azzal a céllal, hogy aktivitásra 
ösztönözzék a közművelődési intézményeket, a szakembereket és a látogatókat.  

 
A Kultúrházak éjjel-nappal 2019-ben február 15-17. között lesz, de addig is keressék fel 
minél többen a művelődési házakat és vegyenek részt színes programjaikon, mert ahogy a 
háromnapos, színes program kavalkád is mutatja, valóban helyben van a sokszínűség. 
 

 
 


