
 
 

 

 

Összefogás az értékes magyar közművelődésért 

A Magyar Népművelők Egyesülete Kárpát-medencei kulturális szervezetekkel összefogva a magyar 
közművelődést 2021 végéig a magyar értéktárba kívánja felterjeszteni, és kezdeményezi, hogy 
nyilvánítsák nemzeti értékként hungarikummá. 

A Magyar Népművelők Egyesülete (MANE) a közművelődési szakemberek, művelődésszervezők, népművelők 
országos szakmai szervezeteként 1979 óta fogja össze a településeken dolgozó kollégákat, képviseli őket azokon 
a fórumokon, ahol fontos, hogy a magyar közművelődés jelen legyen, részt vesz pályázatok előkészítésében és 
bírálásában, országos elismerések felterjesztésében, szakmapolitikai tárgyalásokon. 

2020-ban szeretné elérni, hogy minden településről legalább egy közösségi helyet felterjesszenek a települési vagy 
megyei értéktárakba, melyhez minden szakmai segítséget, emberi támogatást megad azoknak, akik csatlakoznak 
kezdeményezésükhöz. Ebben az évben országos reprezentatív lefedettségre törekszenek. Ez is a feltétele annak, 
hogy 2021-ben a magyar közművelődést a települési értékekkel együtt a magyar értéktárba terjesszék fel. 

A hungarikum gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan 
megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, 
egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye. A nemzeti értékek köréből a 
Hungarikum Bizottság által kiemelkedő nemzeti értékké nyilvánított értékek gyűjteménye a Magyar Értéktár.  

A MANE az alábbi felhívással hívja csatlakozásra a Kárpát-medencei közművelődési intézményeket, szervezeteket, 
elhivatott kulturális szakembereket: 

FELHÍVÁS  

LEGYEN A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS KIEMELT NEMZETI ÉRTÉK, HUNGARIKUM!  

A MAGYAR NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE KÁRPÁT-MEDENCEI SZERVEZETEKKEL A MAGYAR ÉRTÉKTÁRBA KÍVÁNJA 
FELTERJESZTENI A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉST, ÉS KEZDEMÉNYEZI, HOGY NYILVÁNÍTSÁK KIEMELT NEMZETI 
ÉRTÉKKÉNT HUNGARIKUMMÁ.  

Minden településen van egy művelődési ház, alkotóház, faluház, egy közösségi ház, kulturális, művelődési központ, 
egy agora, ahol a közösségek összejönnek, ahol az emberek találkozhatnak, ahol eseményeket, közösségi 
rendezvényeket szerveznek; ahol moziznak, vagy egy színházi előadást néznek meg; ahová szakkörbe járnak, vagy 
egy konferencián, szakmai napon vesznek részt, esetleg kórusban, vagy népdalkörben énekelnek; ahol egy 
kiállítást megnézhetnek, vagy éppen szervezhetnek alkotásaikból; ahol versenyeznek, vagy versenyt rendeznek; 
ahol a gyerekek táborozhatnak, táncolnak, zenélnek, bábszínházba, vagy játszóházba mehetnek; a kismamák 
tapasztalatot, vagy gyerekruhát cserélhetnek; a nagyszülők pedig szépkorú társaikkal találkoznak, olvasgatnak, 
vagy egy könyvről beszélgetnek a könyvtárban, internetezhetnek, információkhoz juthatnak, vagy helyi 
közösségük érdekében önkénteskednek; a szakemberek workshopot tarthatnak, a fiatal vállalkozók 
egyeztethetnek; a települések ünnepelhetnek. 

Minden településen van legalább egy kollégánk, egy vagy több lelkes, elhivatott ember, akik gondoskodnak arról, 
hogy ezek a házak élettel legyenek tele, a helyi közösségben felbuzgó életnek pedig legyen kibontakozásához 
alkalmas tere. Céljuk, hogy mindenki találhasson alkalmat és lehetőséget szabad idejének értelmes, hasznos, 
élményben gazdag eltöltésére, civil kezdeményezéseik megvalósítására. 

  



 
 

 

Mindez természetes számunkra. Mi tudjuk, hogy nincs olyan ember közösségeinkben, aki ne fordulna meg 
házainkban. Most mutassuk meg Magyarországnak és Európának is, hogyan működünk! Mutassuk fel, mit adtunk, 
és mit szeretnénk elkötelezett kitartással nyújtani a helyi közösségi és személyes művelődés tereiben!  

Ehhez azonban az kell, hogy elérjük, minden településről legalább egy közösségi helyet felterjesszünk a települési, 
vagy megyei értéktárakba. A Magyar Népművelők Egyesülete minden szakmai segítséget, emberi támogatást 
megad azoknak, akik csatlakoznak kezdeményezésünkhöz. Mintadokumentumunk és mentoraink segítségével 
készítsétek el a felterjesztést, mely bemutatja a házatokat és a benne folyó közösségi művelődési tevékenységet! 
A tervezetről szívesen és folyamatosan konzultálunk.  

Tisztelt Kollégák!  

A Magyar Népművelők Egyesülete 2020-ban országos reprezentatív lefedettségre törekszik, mely feltétele, hogy 
2021-ben a magyar közművelődést a Ti települési értékeitekkel együtt terjesszük fel a magyar értéktárba.  

A magyar közművelődés hungarikumának kiemelt közösségmegtartó ereje van, sokan sokféleképpen segítjük ezt 
a folyamatot. Tegyünk most együtt azért, hogy valós értékén, de a szimbolikus magyar érték kincstárban is helyet 
kapjon! 

 

További információ: 
Vakler Anna 
Magyar Népművelők Egyesülete 
magyarkozmuvelodes@gmail.com 
+36307589065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:magyarkozmuvelodes@gmail.com

