ELNÖKI BESZÁMOLÓ
a MAGYAR ÖRÖKSÉG díjas EMKE
ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2021. április 9. – 2022. április 8.
Széman Péter elnök
1885. április 12-én alakult meg az EMKE, mely esemény kapcsán ezt a napot már tizennégy éve az
erdélyi magyar közművelődés napjának tekintjük. Hagyományosan e dátum közelében tartjuk közgyűlésünket,
mely egyben a társ- és fiókszervezeteink seregszemléje, az Országos Elnökség beszámolója az éves
tevékenységről, valamint az egyes régiók alelnökeinek, illetve fiókszervezeteink munkájának évértékelője is.
2021-es tevékenységeink esetében – ha nem is olyan mértékben mint 2020-ban – ismét figyelembe kellett
vennünk a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozásokat. Utólag kiderült, nem volt legszerencsésebb döntés
2020-ban a közgyűlés júniusi megtartásának további halasztása. Abban reménykedtünk, hogy ősszel már véget ér
a járvány, így végül csak novemberben tartottuk meg közgyűlésünket, a harmadik hullám növekedésének
idejében. Ennek fényében a tavaly úgy határoztunk, hogy a programokat, ha lehet, élőben (még ha csökkentett
létszámmal is), illetve, ha nem lehet, akkor online tartjuk meg, és csak egyes programokat halasztunk el.
Több, számunkra fontos, Örömteli eseményre is sor került a 2021-es esztendőben.
Beruházási szempontból elsősorban az új irodát sikerült berendeznünk. Erre azért volt szükség, mivel a
Szabédi László Emlékház, több mint 10 évvel megnyitása után, kezd szűknek bizonyulni. Egyrészt immáron 6
éve örömmel adunk helyet a Művelődés folyóirat szerkesztőségének, mely számbelileg gyarapodott, másrészt írói
hagyatékaink is örvendetes módon bővültek. Mivel a Szabédi Emlékház elindított bővítése több okból kifolyólag
nem volt lehetséges, ezért örömmel tudatjuk, hogy az országos elnökség irodája, köszönhetően Dávid Gyula
tiszteletbeli elnökünk közbenjárásának, valamint az Erdélyi Református Egyházmegyének, elsősorban Kató Béla
püspök úrnak, visszaköltözik abba az épületbe, amelyben 1945-ig működhetett, a Magyar utca (jelenleg B-dul. 21
Decembrie 1989) 37. szám alá. Az iroda berendezése a bútorok egy része valamint egy új nyomtató (mivel a régi
irodában is szükség van a nyomtatóra, amely ott már meghaladta a 12 évet) és egy kis hűtőszekrény megvételét
jelentette. Az íróasztalokat, az irodaszékeket a kolozsvári MCSZESZ irodából kaptuk, köszönet érte nekik. A
mikrohullámú sütőt, a kávés csészék, tányérok és csuprok, poharak nagyobb részét is adományba kaptuk. A
Szabédi-házban, szintén szponzorálásból két szkennert – egy nagyot és egy kicsit – sikerült beállítanunk, amelyek
a már katalogizált hagyatékok digitalizálásához szükségesek. A Szabédi Emlékházban muszáj volt rendbe tenni a
csatornát, illetve az udvari frontot – amely már nagyon kopott, és az alja salétromos volt. A Sütő András
Emlékház esetében 2021-ben a bal oldali szomszéd felőli kerítést tettük rendbe, valamint a volt csűr – amelynek
még nem találtunk rendeltetést – tetejét javítottuk meg.
Nagy örömünkre szolgált, hogy egy délvidéki (Kishegyes) egyetemi hallgató, Csőke Márk a gyakornoki
munkájára elnyert Erasmus+ pályázatát nálunk kívánta elvégezni. Nagy segítségünkre volt minden munkánkban,
ugyanakkor igyekeztünk minél több helyszínnel megismertetni, minél több EMKE-programra elvinni, már
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amennyiben ez lehető volt a koronavírus-járvány miatt. De nem turistaként vett részt ezeken a programokon,
hanem mindvégig hasznos munkát végzett. Reméljük, hogy a kialakított kapcsolatunk megmarad vele és még
vissza fog térni az EMKE-hez.
Az egyik legjelentősebb, szinte éves programunkban részt vett majdnem az egész EMKE-elnökség, több
bedolgozó munkatárs: egy országos (de a szórványra koncentráló) civil szervezeti felmérésről van szó. A
programot 2021 decemberére sikerült befejezni. Ennek alapján Balázs Bécsi Attilával és Serfőző Leventével,
valamint a munkatársakkal kidolgoztunk egy cselekvési tervet, melyet a közgyűlésünkön mutatunk be
nyilvánosan, és amely a civil szervezetek további működését kívánja elősegíteni.
2020. október 3-án avatták fel a Nemzeti Művelődési
Intézet új, impozáns székházát Lakiteleken, a Hungarikum
Ligetben, egy tematikus Kárpát-medencei nap keretében.
Az NMI ezen a napon adta át azt összetartozást jelképező
Magyarság Harangja testvérharangjait öt határon túli kulturális
szervezetnek.
A székházavatás napjától, 2020. október 3-tól a harang
minden

nap

azonos időben

–

15

óra

13

perckor, a

Kárpát-medencei magyarság összetartozását kimondó Alaptörvény
aláírásának perceiben (2011. április 25., 15:13) – szólal meg a
lakiteleki székházban, hogy egy-egy település nemzeti kultúrát
megtartó egyleteire, civil szerveződéseire, a közösség által elért
eredményeikre emlékeztesse a magyarságot.
A koronavírus-járvány miatti intézkedések következtében az EMKE elnöke, dr. Széman Péter nem
tudott részt venni az eseményen, az EMKE harangját a szervezet tiszteletbeli elnökének, dr. Dávid Gyulának
öccse, dr. Dávid István orgonaművész vette át.
A harang időközben megérkezett Kolozsvárra, a Szabédi László Emlékházba. Kültéri elhelyezése az
emlékház udvarában megtörtént, hivatalosan nem tudtuk felavatni a koronavírus-járvány miatt. Az összetartozás
napjára (június 4., 16 óra 15 perc) – az EMKE kezdeményezésére – elkészítettünk egy videóösszeállítást az
elszakított területek harangjainak bemutatásával, melyre minden intézet jelentkezett egy kis programmal, és
amely videót egyszerre mutattuk be az egész Kárpát-medencében.
Újabb könyvkiadási sikerként könyvelhetjük el a kolozsvári születésű, tavaly 80 éves Mózes Huba
esszékötetének megjelentetését közösen a Művelődés Egyesülettel, melynek címe Iszonyú, vad nyár lesz.
Az EMKE munkatársai folytatták a 2018-ban elkezdett együttműködéseket, részt vettek több, az NMI
vagy más intézet, civil szervezet által koordinált, többszereplős kutatási programban és műhelymunkában,
melyek elsősorban a Szabédi Emlékház kutatói révén valósultak meg, a részletek ott olvashatók el.
2

Ugyanakkor folytatódott a két nagyon sikeres, egész Erdélyre kiterjedő program, melyeket az országos
EMKE munkatársai bonyolítanak le (a Kolozsvári Magyar Napokon való részvétel mellett): a Hétköznapi hőseink
– Írjunk történelmet! elnevezésűt, melyen a 2020-2021-es tanévben 6 közösség csapata vett részt. A csapatoknak a
Kolozsvári Magyar Napokra való utaztatása nem valósulhatott meg, viszont nagy örömünkre, a 2021-es év őszén
az EMMI jóvoltából, a Rákóczi Szövetség szervezésében sikerült az elmúlt évek néhány csapatának jelen lennie
egy 3 napos budapesti találkozón, ahol nemcsak megismerkedhettek a többi régió csapataival, de be is
mutathatták munkájukat. A programról további részleteket a Szabédi László Emlékház beszámolójában
olvashatunk. Szintén folytatódott a Művészeti Karaván elnevezésű programunk, amelyet 2017 óta szervez ismét
Erdélyben az EMKE, 2020 óta koordinálója Kovács Lilla titkárnő. A 2021-es évben, a járvány miatt nem sikerült
megszervezni a programot, melyben partnerünk a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Mivel a
pályáztató megengedte a határidők meghosszabbítását, reménykedünk benne, hogy ez évben sikerül megtartani.
2021-ben az EMMI részéről Másnak térkép e táj című projekt indult el melynek keretében az általános iskolák
tanulóinak kellene létrehoznunk egy izgalmasan és korosztálynak megfelelő szinten megkomponált helytörténeti
tankönyvet és munkafüzetet. A jelenlegi mintaprojektben két település, Farkaslaka és Tordaszentlászló vesz részt.
A projektet Kovács Lilla vezeti.
Az EMKE az NMI stratégiai partnereként 2021-től kezdődően két új kulturális programosorozatot,
illetve tevékenységet indított el. Az ASzakkör elnevezésű Kárpát-medencei mintaprogramban Erdélyben 30
különböző szakkör indult (hímzés, csipkeverés, mézeskalács-készítés, nemezelés, vesszőfonás, gyöngyfűzés). A
programra nagy volt az érdeklődés, és az NMI tervei szerint jövő évadra (2022/2023) újabb kézműves
tevékenységekkel fog bővülni a sor. A másik jelentős program az úgynevezett Petőfi Klubok indítását jelentheti,
mely szervesen csatlakozik a Petőfi Emlékév rendezvényeihez. Ez az idén (2021) 7 erdélyi programhelyszínt
jelent. A programokhoz az előadások nagyon sok magyarországi kulturális intézmény vagy egyesület
felajánlásával valósulnak meg, előzetes egyeztetések után. Ezen programok már előkészítik a Petőfi Emlékévre
való felkészülést, és a helyszínek, remélhetőleg, 2022 folyamán bővülni fognak. A programok koordinátorai:
Kovács Lilla és Széman Emese Rózsa.
Sikeresen működik az EMKE Ifjúsági Szervezete, az EMKISZ. Beszámolójukat majd lennebb közöljük.
Ajánlom honlapjuk és Facebook-oldaluk megtekintését.
*

*

*

Az EMKE alapműködését nemzeti jelentőségű intézményként részben továbbra is a Miniszterelnöki
Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta a Bethlen Gábor Alapon keresztül, részben pedig az
RMDSZ. Ugyanakkor elképzeléseink, programjaink, céljaink megvalósításához igénybe vettük a különböző hazai
és anyaországi pályázati lehetőségeket, országos programokat is megvalósítva, de több magánszemély, illetve
sikeres vállalkozó is mellénk állt álmaink megvalósításában. 2021-ben nem voltak likviditási gondjaink, csak a
koronavírus-járvány leküzdésére hozott rendelkezések betartásával kellett megbirkóznunk.
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Az EMKE feladata továbbra is elsősorban a magyar szórványközösségek kulturális életének támogatása,
és az elkövetkező évben is ez lesz Egyesületünk legfontosabb tevékenysége. Sajnos 2021-ben sem sikerült
megrendeznünk a Magyar Házak találkozóját, melynek megtartására készülünk október hónap folyamán.
Reméljük, hogy addigra körvonalazódnak cselekvési terveink főbb célkitűzései.
Minthogy az EMKE egyidejűleg kulturális és közösségépítő egyesület, munkánk jelentős részét e két
tevékenységi terület határozza meg. Vagyis folyamatosan odafigyelünk rendezvényeinknek nemcsak kulturális,
hanem közösségépítő, közösségfejlesztő szerepkörére is. Beszámolónkat tehát az EMKE Országos
Elnökségének ez irányú tevékenységeivel kezdjük.
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I. KULTÚRATEREMTÉS, RENDEZVÉNYEK, KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Az EMKE Kolozsváron működő Országos Elnöksége két – önálló intézményként is tevékenykedő –
ingatlannal rendelkezik a városban: a Szabédi László Emlékházzal és a Györkös Mányi Albert Emlékházzal.
Mindkét ingatlan aktív szerepet játszik az Országos Elnökség szervezési munkájában.
I. 1. Szabédi Emlékház
I. 2. Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet
I. 3. Györkös-Mányi Albert Emlékház
I. 4. Az EMKE hagyományos programjai
I. 5. Országos és nemzetközi kitekintésű rendezvények, kapcsolatok
I. 6. Az EMKE Észak-magyarországi Képviseletével közösen megrendezett programok
I. 7. Programok, rendezvények, EMKE-képviselet
I. 8. További tervek
I. 9. Partnerszervezeteink

A Szabédi László Emlékház és a KEMMI
Széman Emese Rózsa tevékenységi beszámolója (2021. márc. – 2022. márc.)
Bár a 2021-es évben már több eseményt meg lehetett szervezni, még mindig nagyon rányomta
bélyegét a koronavírus-járvány és az ezzel járó korlátozások. Sok esetben továbbra sem tudtunk olyan
mértékben és formában rendezvényeket szervezni, ahogyan azt elterveztük volna, illetve az irattári
kutatói szolgálat sem működhetett zavartalanul keresztül. Ennek ellenére nem állt meg teljesen az élet,
melyről az alábbi beszámoló is tanúskodik.
I. 1. Szabédi Emlékház
I. 1. 1. Állomány és működtetés/menedzselés
A tavalyi közgyűlés óta a könyvtár és irattár nem bővült újabb anyaggal, viszont némileg felgyorsult a
hagyatékok feldolgozása, bár az anyagi források hiánya továbbra is jelentős gondot okoz.
Ugyanez utóbbi okból évek óta szakemberhiánnyal küzdünk, ez némiképpen megoldódik annak
köszönhetően, hogy 2021. február 8-tól új munkatárssal bővült az EMKE-nél dolgozók száma, Brînzan-Antal
Cristina kutató, doktorandusz (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, államés közigazgatástörténet szak) személyében, akinek elsődleges feladata a hagyatékok feldolgozása, rendszerezése
(ezt Bodor Pál hagyatékának dobozolásával, illetve az Olosz-hagyaték kezelésével el is kezdte). Nagy örömünkre
négy és fél hónapig volt Erasmus+ ösztöndíjas gyakornokunk Csőke Márk (Kishegyes, Vajdaság / Szeged), aki a
hagyatékok digitalizálásában is nagy segítségünkre volt.
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I. 1. 2. Irattári kutatói/olvasói szolgálat
A Szabédi Emlékház irattárát rendszerint egyetemi hallgatók, doktoranduszok, tanárok, kutatók keresik
fel. A jelzett időszak jelentős részében kutató szolgálatunk nem működhetett, amikor a járványhelyzet
megengedte Bodor Pál, Domokos Géza, Engel Károly, Olosz Lajos, Szabédi László hagyatékát, illetve a
Kriterion kolozsvári szerkesztőségének az irattárát kutatták. Ezen kívül többen e-mailben, telefonon is felkeresik
az Emlékházat a kutatható anyagokkal kapcsolatos információ és segédlet céljából.

I. 2. Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet
A Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet az EMKE-n belül működik, hiszen tevékenységi területeik
közel állnak egymáshoz, viszont néhány program az EMKE–KEMMI égisze alatt fut. Ilyen a Művészeti Karaván
és a Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet!, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt és támogatott
pályázatok. Mivel a Művészeti Karavánok a COVID miatt sok helyen elmaradtak, helyettük az EMMI egy új
pályázatot írt ki Másnak térkép e táj címmel.
I. 2. 1. Művészeti Karaván
A Művészeti Karaván projektet 2017 óta szervezi ismét Erdélyben az EMKE, koordinálója 2020 óta
Kovács Lilla titkárnő, aki egyben a lebonyolító EMKISZ-nek is alelnöke, így megteremtve a hivatalos
kapcsolatot a két szervezet között. A 2021-es évben a járvány miatt nem sikerült megszervezni a programot, ez
évben a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a partnerünk. Mivel a pályáztató megengedte a
határidők meghosszabbítását, reménykedünk benne, hogy ez évben sikerül megtartani.
I. 2. 2. Másnak térkép e táj
A projekt alapja, hogy érdemes lenne az általános iskolák tanulóinak a kezébe adni egy olyan, izgalmasan
és a korosztálynak megfelelő szinten megkomponált helytörténeti tankönyvet (a hozzá kapcsolódó
munkafüzettel együtt), amelyből a kicsik megismerhetnék saját településük történetét, földrajzát, szokásait,
hagyományait és jelentősebb személyiségeit. A szülőfaluhoz, szülővároshoz, és úgy általában a szülőföldhöz való
kötődésük

kialakítása

szempontjából

igen

hasznos

egy

ilyen

kiadvány.

A

munkában

egy

történésznek/helytörténésznek és az iskola tanáraiból alakult munkacsoportnak is részt kell vennie, valamint
grafikus és fotós részvétele is indokolt. A jelenlegi mintaprojektben két település, Farkaslaka és Tordaszentlászló
vesz részt. A projektet Kovács Lilla vezeti.
I. 2. 3. Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet!
Az EMKE–KEMMI 2017 óta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt és támogatott projekt
erdélyi szervezője, koordinátora, a 2020/2021-es tanévben bonyolítottuk le a projekt ötödik évadát. A
programban 8 csapat jelezte, hogy részt szeretne venni, végül 6 csapatnak sikerült bekapcsolódnia: Inaktelke
(Kolozs), Kézdialmás (Kovászna), Magyarfenes (Kolozs), Medgyes (Szeben), Szilágybagos (Szilágy). Sajnos a
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járvány miatt az első, felkészítő találkozót nem tudtuk élőben megtartani, a járvány miatt az időpont is csúszott,
2021. március 20-án szerveztük meg online. A második találkozót élőben szerveztük 2022. május 21-én. A
csapatok Kolozsvári Magyar Napokra való utaztatása nem valósulhatott meg, viszont nagy örömünkre a 2021-es
év őszén az EMMI jóvoltából, a Rákóczi Szövetség szervezésében sikerült az elmúlt évek néhány csapatának
(Csíkpálfalva, Farkaslaka – 2019/2020; Medgyes – 2020/2021) részt vennie egy háromnapos budapesti
találkozón, ahol nemcsak megismerkedhettek a többi régió csapataival, de be is mutathatták munkájukat.
A 2021/2022-es évben 6 csapat jelentkezett a HH-projektbe, ebből három település/iskola/csapatvezető
már dolgozott velünk: Detrehemtelep (Kolozs), Magyarlapád (Fehér), Négyfalu (Brassó), Sarmaság (Szilágy),
Székelykövesd (Maros), Szilágybagos (Szilágy). 2022. január 29-én megtartottuk az idei első találkozót a
csapatokkal, melyen szakmai, elméleti és főleg gyakorlati eligazítást kaptak a munka elkezdéséhez. Ebben, a
tavalyi évhez hasonlóan Benkő Levente történész, lapszerkesztő és Birtalan Albert tévés-rádiós volt a
segítségükre, a munka hosszútávú megszervezését Széman E. Rózsa, az EMKE munkatársa segítette. A délelőtt,
ebéd után a koradélután inkább az elméleté volt, a délután további részében a csapatok szituációs gyakorlattal
próbáltak egy-egy személyiség bőrébe bújni, majd a már megszokott módon műhelymunkán kezdték el a
tervezést, szervezést, és az oktatóktól kapott személyre szabott tanácsokkal, útravalóval tértek haza egy közös
vacsora után.
Nagy örömünkre számos település élt azzal a lehetőséggel, illetve válaszolt kérésünkre, hogy a helyi
közösségben is bemutassák a dolgozatot és filmet. A legelső közülük, önszorgalomból, még az akkori év lezárása
előtt Szilágypanit volt, ahol egy iskolai ünnepség keretében köszöntötték a dolgozat hősét; ez a mozzanat végül a
dolgozatba is bekerült. A további települések az elmúlt évben a következők voltak:
2021. jún. 21. – Mezőpanit (Maros)
2021. szept. 26. – Szilágybagos (Szilágy), a Családi Napok keretében
2022. jan. 23. – Farkaslaka (Hargita), a Magyar Kultúra Napja Farkaslakán esemény keretében
Jelentős eredmény, hogy a Művelődés folyóirat továbbra is sorozatban közli az eddig elkészült
dolgozatokat. Eddig megjelentek:
1. Mezőpanit: Tanító a Mezőség kapujában: Kádár Márton, 2020/1.
2. Szilágysomlyó: Dr. Mártonfi István: mindenki orvosa, 2020/2
3. Hosszúmező: „A végvárakon is lehet vitézkedni”, 2020/3.
4. Szamosújvár: Attila tanár úr, 2020/4.
5. Szilágypanit: A Tanárnő, 2020/5.
6. Ördöngösfüzes (Szamosújvár): Lapohos András élete és munkássága, 2020/6.
7. Kisiratos: A szeretet orvosa: dr. Almási Béla, 2020/7.
8. Miriszló: Idősebb Deák János munkássága, 2020/8.
9. Varsolc: A befogadó közösséghez hű pedagógus házaspár, 2020/9.
10. Kézdivásárhely: Incze László múzeumpedagógus, 2020/10.
11. Csíkszentimre: A Csíki-medence filmvetítő-gazdálkodó Laci bácsija, 2020/11.
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12. Pusztina: Az énekes, aki nem hagyta el szülőföldjét (Nyisztor Ilona), 2021/1.
13. Ottomány: Szabó István, a táblaavató és monográfiaíró ember, 2021/2.
14. Székelyhodos: „Beszélj a gyermekkel a világról, mert úgy tanul!”, 2021/3.
15. Kápolnásfalu: Tanító-varrónénik a Hargitán, 2021/4.
16. Nagyszeben: Tettekben a lényeg, 2021/5.
17. Búzásbesenyő: Búzásbesenyő lámpása: Rátoni János, 2021/6.
18. Farkaslaka: Csillagfaragók – a farkaslaki Jakab házaspár, 2021/8.
19. Tordaszentlászló: A templom- és közösségépítő lelkipásztor: Thamó Gyula, 2021/9.
20. Simonyifalva: Simonyifalva és Arad sokoldalú alkotóművésze, 2021/11.
21. Domokos: A bajnok, 2021/12.
22. Szilágycseh: Vida Katalin, az igazi pedagógus, 2022/1.
23. Négyfalu (Brassó): A pantallós és harisnyás világ nem állt távol egymástól. Bálint Andrásról, a
barcasági csángók egyik krónikásáról. 2022/2.
Terveink és reményeink szerint ez évben az első 5 év szerkesztett anyagát kötet formájában is meg
tudjuk jelentetni.
I. 3. Rendezvények, programok az Emlékház, ill. EMKE–KEMMI szervezésében vagy
részvételével
● 2021. márc. 11. Brînzan-Antal Cristina és Széman E. Rózsa részvétele a DE BTK Művelődéstudományi
Kutatócsoport tagjaként a kutatócsoport munkamegbeszélésén (online).
● 2021. márc. 20. Az Erdélyben az EMKE által szervezett Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet! program
ötödik évada (2020/2021) első találkozójának online lebonyolítása.
● 2021. ápr. 10. Részvétel az EMKE díjátadó gáláján. Helyszín: Kolozsvár, Kétágú templom.
● 2021. ápr. 15. Brînzan-Antal Cristina és Széman E. Rózsa részvétele a DE BTK Művelődéstudományi
Kutatócsoport tagjaként a kutatócsoport munkamegbeszélésén (online).
● 2021. ápr. 16. Az KKK 5 határon át vetélkedőjének online erdélyi díjátadója (Brînzan-Antal Cristina).
● 2021. ápr. 18. Brînzan-Antal Cristina részvétele, ill. moderálás a KOCKA (Kárpát-medencei Online Civil
Kerekasztal) tanácskozásán (online).
● 2021. ápr. 29. Részvétel az EMKE Cselekvési terv az EMKE fiók- és társszervezetei, közművelődési civil
szervezetek fenntarthatóságának elősegítésére című projektjének első munkamegbeszélésén (EMKE-székház és
online). (A továbbiakban folyamatos munka, eseményként nem kiemelve.)
● 2021. ápr. 29. Online irodalmi est szervezése, meghívott: Toczauer Júlia, Punk Mária – Brînzan-Antal
Cristina.
● 2021. május 7., 9. XXX. SZABÉDI NAPOK
ÖRÖKSÉG ÉS EMLÉKEZET. A Szabédi Napok 30 éve és Kántor Lajos
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Kolozsvár, 2021. május 7., 17:30
Szabéd, 2021. május 9., 10:00
Élő online közvetítés
KOLOZSVÁR, május 7. (péntek)
16:45
Koszorúzás a Házsongárdi temetőben
KÖZÖNSÉG NÉLKÜL
Szabédi László síremlékénél és a családi sírhelynél dr. Széman Péter EMKE-elnök hajt fejet.
17:30
ÖRÖKSÉG ÉS EMLÉKEZET. A Szabédi Napok 30 éve és Kántor Lajos
ÉLŐ ONLINE KÖZVETÍTÉS a Györkös Mányi Albert Emlékházból
Köszöntők: Kós Katalin, a GYMAE vezetője és Széman Péter, az EMKE elnöke
Megnyitó: Széman Emese Rózsa, az EMKE kutatója, a Szabédi Emlékház vezetője
Bemutatkozik a Kántoresque-műhely. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Balázs Imre József és
Vallasek Júlia projektvezetők, Bilibók Karola és Major Gergely, a Láthatatlan Kollégium diákjai
SZABÉD, május 9. (vasárnap)
11:00 óra
Ünnepi istentisztelet (Jenei Sándor szabédi unitárius lelkész)
Köszöntő: Széman Péter, az EMKE elnöke, valamint Széman Emese Rózsa, a Szabédi Emlékház
vezetője
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület harmincadik alkalommal szervezi meg idén a
Szabédi Napokat. Az évfordulóra való tekintettel ismét kétnapos lesz a rendezvény. 2021. május
7-én délután Kolozsváron egy élő (közönség nélküli) beszélgetés, melyet online közvetítünk. A
kerekasztal-beszélgetésen felidézzük a Szabédi Napok indulását, a rendezvénysorozathoz vezető
utat, az EMKE és a Székely (Szabédi családi neve) család kapcsolatát. Emellett megemlékezünk
arról a személyiségről és munkásságáról, akinek elévülhetetlen érdemei vannak Szabédi László
örökségének ápolásában és a rendezvénysorozat kezdeményezésében, éveken át szervezésében is:
Kántor Lajos alakját a Kántoresque projekt kutatócsapatának segítségével idézzük fel. Az
egyetemistákból álló csoportot Vallasek Júlia és Balázs Imre József, a BBTE docensei irányítják.
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2021. május 9-én a költő választott falujába, Szabédra látogatunk, ahol a református istentisztelet
keretében emlékezünk Szabédi Lászlóra, ugyancsak felidézve nemcsak az ő alakját, hanem a
rendezvénysorozat kezdeteit, valamint Kántor Lajos szerepét ebben a munkában.
● 2021. máj. 27-28. Részvétel és előadás tartása (Brînzan-Antal Cristina és Széman Emese Rózsa közösen,
Brînzan-Antal Cristina külön is) a HERA (Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete) HuCER 2021
– Tanuló társadalom. Oktatáskutatás járvány idején című konferencián (online). Programfüzet itt.
● 2021. máj. 29. Az Erdélyben az EMKE által szervezett Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet! program
ötödik évada (2020/2021) második találkozójának lebonyolítása. Helyszín: Kolozsvár, Bethlen Kata
Diakóniai Központ.
● 2021. jún. 14. A HH-projekt mezőpaniti csapatának bemutatója a helyi iskolában. Az EMKE részéről a
projektkoordinátor Széman Emese Rózsa vett részt, valamint Benkő Levente történész, szerkesztő.
● 2021. jún. 14. Brînzan-Antal Cristina részvétele a Sartolj bele! EU pályázatírás civileknek című
előadáson/műhelyen.
● 2021. jún. 20. Részvétel Medgyesen hálaadó istentiszteleten és EMKE-ünnepségen. Az ünnepség
keretében Orth István Az ember tragédiája grafikai kiállítását Széman Emese Rózsa nyitotta meg.
● 2021. jún. 29–30. Széman E. Rózsa részvétele a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének konferenciáján
Szombathelyen.
● 2021.

június–július.

Brînzan-Antal Cristina

EFOP-1.12.1-17-2017-00008

kutatási

részvétele

projekt

a

értékelési

Kutatópont Kft. által menedzselt
zárójelentésének

elkészítésében:

sepsiszentgyörgyi településjelentés.
● 2021. júl. 1–4. Részvétel a VI. Kultivál rendezvényein Nagyszebenben.
● 2021. júl. 14–17. Brînzan-Antal Cristina részvétele a Kisebbség Jogvédő Intézet nyári táborában (online).
● 2021. aug. 26. Széman E. Rózsa képviseletében az EMKE részvétele a DE BTK Művelődéstudományi
Kutatócsoport tagjaként az NMI Közművelődési Tudományos Kutatási Programjának záró beszámoló
napján (Budapest).
● 2021. aug. 27. Benedek Elek és Olosz Lajos megemlékezés, hagyatéki kiállítással; Brînzan-Antal Cristina
beszélt az EMKE-hagyatékokról. Mvh., Vásárhelyi Forgatag, Bernády-ház.
● 2021. aug. 31. – szept. 2. „Örök vándor, s örök idegen” – A 130 éve született Reményik Sándor felvidéki
gyökerei rendezvénysorozat 2. része (Rozsnyó, Felvidék / Szlovákia). Az eseményt korábban három
alkalommal kényszerültünk elhalasztani.
● 2021. szept. 18-19. Részvétel Tamási Áron születésnapjára szervezett Székely Kultúra Napján
Farkaslakán (Széman Péter elnök mellett Széman Emese Rózsa).
● 2021. szept. 26. A HH-projekt szilágybagosi csapatának bemutatója a helyi művelődési házban, a Családi
Napok keretében. Az EMKE részéről a projektkoordinátor Széman Emese Rózsa, Széman Péter elnök,
valamint az EMKE Szilágysomlyó és környéke képviseletében Széman Rózsa vett részt.
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● 2021. okt. 11–25. Széman Emese Rózsa Domus-ösztöndíjas kutatómunkája Budapesten (Az EMKE
sajtómegjelenései; Szilágyi Domokos és Palocsay Zsigmond barátsága).
● 2021. okt. 15. Brînzan-Antal Cristina részvétele két előadással a Kriza János Nézpajzi Társaság
Járvány-Lét-Helyzetek. A Covid-19 világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra c.
vándorkonferenciáján; előadások címe: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Magyar Házak kutatása a
koronavírus idején (EN), A Z generáció és a kulturális szervezetek online kommunikációja, valamint a
kultúrafogyasztás a koronavírus-járvány idején (HU). Kolozsvár, online.
● 2021. nov. 2. „Megindítóan szép temetés volt...” Engel Károly gyászjelentő-gyűjteményének feljegyzései –
kiállításmegnyitó. Helyszín: Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség (Farkas utcai templom). A
kiállítást dr. Széman Emese Rózsa kurátor nyitja meg. Nyitvatartás 2021. december 21-ig: kedd,
csütörtök: 17:00 – 19:00; szombat: 11:00 – 13:00; a hidegre való tekintettel a kiállítás decemberben
előzetes egyeztetés alapján volt látogatható. A kiállítás utaztatható!
● 2021. nov. 4–6. Brînzan-Antal Cristina részvétele a Kisebbségkutató Intézet konferenciáján.
● 2021. nov. 13. Részvétel és szervezési feladatok ellátása az EMKE és az EMKISZ által rendezett A
magyar nyelv és szórvány napja + mini-Könyvturi programon.
A magyar nyelv (nov. 13.) és a magyar szórvány (nov. 15.) napját negyedik éve szervezi közösen az
EMKE és az EMKISZ. A koronavírus-járvány miatt ebben az évben is részben online eseményt
szervezünk. Délelőtt 10 és délután 1 óra között szeretettel várunk mindenkit a Farkas utcai templom
kerengőjében (zöld igazolvánnyal!), minden egyéb eseményt a Facebookon lehet követni.
Fél-online esemény
Az esemény teljes időtartama alatt izgalmas kvízekkel várjuk a játékos kedvűeket, melyeket itt, a
Facebook-eseménynél osztunk meg. A nap végére legtöbb pontot gyűjtő játékos értékes nyereményben
részesül, de minden résztvevő kap egy kis jelképes ajándékot, melyet majd a Gyászjelentő-kiállítás
nyitvatartási idejében (kedd, csütörtök 17:00–19:00, szombat 11:00–13:00) vehetnek át a Farkas utcai
templom kerengőjében.
PROGRAM
10:00 ONLINE megnyitó (Facebook-élő – Brînzan-Antal Cristina és Széman E. Rózsa)
Azonnal utána: KVÍZMARATON 1. kvíz
10:00–13:00 PREMIER: online Könyvturi az Engel Károly gyászjelentőgyűjteményének feljegyzései című kiállítás
keretében (https://www.facebook.com/events/595260495123114)
A kiállítás az érvényes járványügyi szabályok (maszkviselet, zöld igazolvány felmutatása) betartásával
látogatható!
Közben:
12:00 KVÍZMARATON 2. kvíz
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14:00 KVÍZMARATON 3. kvíz
15:00 Mózes Huba 80 éves. Beszélgetés az ünnepelttel a frissen megjelent Iszonyú, van nyár lesz című kötet
kapcsán. Beszélgetőtársak: Szabó Zsolt, Széman Emese Rózsa (Facebook-premier)
16:00 KVÍZMARATON 4. kvíz
17:00 Az együttélés jogi ellentmondásai. Kerekasztal-beszélgetés a Standarde controversate ale coexistentei
juridice dintre majoritate si minoritatea maghiară în România című kötet néhány szerzőjével: Bethlendi András,
Fábián Gyula, Ilyés Zsolt. Moderátor: (egyeztetés alatt). (Facebook-élő – a videó alatt lehetőség van
kérdéseket feltenni!)
18:00 KVÍZMARATON eredményhirdetés
A programváltozás jogát fenntartjuk!
● 2021. nov. 17-18. Széman E. Rózsa részvétele a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének közgyűléssel
egybekötött konferenciáján Mátészalkán. Az EMKE a MVMSZ-nek tanácskozási joggal rendelkező tagja.
● 2022. jan. 13. Részvétel a vallásszabadság ünnepének tordai rendezvényén.
● 2022. jan. 13. Részvétel a KOCKA évindító megbeszélésén (Brînzan-Antal Cristina, online).
● 2022. jan. 29. Az Erdélyben az EMKE által szervezett Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet! program
hatodik évada (2021/2022) első találkozójának lebonyolítása (Kolozsvár, Bethlen Kata Diakóniai
Központ).
● 2022. febr. 7. Részvétel az EMKE Cselekvési terv az EMKE fiók- és társszervezetei, közművelődési civil
szervezetek fenntarthatóságának elősegítésére című projektje eredményeként összeállított cselekvési terv végső
egyeztető megbeszélésén; magának a cselekvési tervnek formába öntése.
● 2022. febr. 15. Találkozó, életútinterjú, beszélgetés a hagyatékról Bodor Pál családjával (Budapest,
Brînzan-Antal Cristina).
● 2022. márc. 3. Részvétel a Nemzeti Művelődési Intézet XV. stratégiai konferenciáján, Lakiteleken.
● 2022. márc. 15. Részvétel a magyar civil szervezetek és egyházak megemlékezésén.
● 2022. márc. 25-26. Részvétel az Összetartozunk Szövetség, a Nemzeti Együttműködési Közösség és az
Akiknek Fáj Trianon Egyesület Magyar sikerek – összetartozás, határon túli magyarság 2022 című
konferenciáján Lakiteleken (Brînzan-Antal Cristina).
Kolozsvár, 2022. március 31.
dr. Széman Emese Rózsa, a Szabédi Emlékház vezetője

I. 3. Györkös Mányi Albert Emlékház
A tordaszentlászlói születésű Györkös Mányi Albert zenetanár-festőművész végrendeletében az
EMKE-re hagyatékozta műteremlakását, azzal a céllal, hogy olyan közösségi központ létesüljön ott, amely a
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magyar közművelődési életet szolgálja, és ugyanakkor megismertesse és ápolja az örökségét. Halálát követő
évben, 1994-ben megnyílt az emlékház, amely ugyanakkor felvállalta a művész feleségének, Jakab Ilona
festőművész emlékházban található alkotásainak gondozását, munkásságának feldolgozását is.
Az intézmény jelenlegi vezetője (és 2020 novemberétől egyedüli munkatársa) Kós Katalin, aki 2008-tól
látja el az ezzel a munkakörrel járó igen sokrétű teendőket. Az EMKE 2015-ben egy újabb szakreferensi
munkakört hozott létre az emlékházban, amely összesen négy és fél éven át volt betöltve. Azt követően
megfelelő anyagi támogatás hiányában nincs lehetőség újabb munkatársat alkalmazni, habár az emlékház
minőségi működéséhez szükséges elvégzendő feladatok mennyisége messze meghaladja egyetlen ember
munkaköri feladatait.
Az intézmény munkatársának feladatköréhez tartozik az intézmény adminisztrálása, a névadó
hagyatékának gondozása, rendszerezése, archiválása, az emlékházban sorra kerülő rendezvények megtervezése,
megszervezése, lebonyolítása és dokumentálása, a közönségkapcsolat, a nyilvánosságszervezés, reklámanyagok
megtervezése, kivitelezése és szórása, az EMKE-honlap emlékházról szóló felületének szerkesztése. Szintén rá
hárul a karbantartási, hibaelhárítási munkálatok elvégzése, megoldása, a folyamatos infrastrukturális fejlesztések
kidolgozása és ezek gyakorlati kivitelezésének adminisztrálása, a ház szükségleteinek beszerzése.
***
A 2020 márciusában kitört koronavírus-, majd a világot uraló járvány teljesen megváltoztatta az
intézmény addigi működését, hiszen az Emlékháznak a hagyatékgondozás mellett a fő tevékenysége a
rendezvényszervezés volt, amit egyik napról a másikra kénytelenek voltunk leállítani. A rendezvények tematikája
szerteágazó volt, így különböző érdeklődésű közönséget vonzottak, gyerekektől a szépkorúakig, akik – gyakori
visszajelzéseik alapján – nagyon hiányolták a Ház programjait és reményüket fejezték ki, hogy mielőbb
visszatérhetnek ezekre.
2021 folyamán azonban ennek az áldatlan helyzetnek ellenére mégiscsak sor került néhány szűkkörű
programra, természetesen a megfelelő óvintézkedések betartása mellett, amelyek közül néhányat interneten
közvetítettünk.
Április 30 - május 1 között Réman Tibor, jelenleg Berlinben élő kolozsvári származású klarinétművész
tartott mesterkurzust kolozsvári diákoknak, Dacian Cesa-Goje, a Sigismund Toduţă Zenei Főgimnázium
klarinéttanára szervezésében.
Május 7–9. között tartotta meg az emlékházban az EMKE a XXX. Szabédi Napok nyitó rendezvényét.
Közönség nélküli, élőben közvetített kerekasztal-beszélgetésre került sor a Szabédi Napok indulásáról, a
rendezvénysorozathoz vezető útról; a jelenlévők megemlékeztek Kántor Lajosról és munkásságáról a Kántoresque
projekt kutatócsapatának közreműködésével.
Június 4-én a Kriterion Könyvkiadó az EMKE-vel és a Helikon-Kemény János Alapítvánnyal karöltve
emlékkonferenciát tartott Kuncz Aladár halálának 90. évfordulóján.
Augusztusban, a 12. Kolozsvári Magyar Napok idejére kissé lazultak a vírushelyzetre vonatkozó
korlátozások, így kisebb közönséget is befogadhattunk már a házba. Négy eseményre is sor került a Napok alatt:
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18-án a Györkös-ház Nyitott szemmel című beszélgetősorozatának nyári különkiadásán bemutattuk a
sorozat 6. kötetét (Exit Kiadó, 2020), valamint Fehér mintás havas környék címmel Tatjana Csernova udmurt
költőnő válogatott verseit, melynek műfordítója sorozatunk házigazdája, Laczkó Vass Róbert. Az eseményen
részt vettek: Tatjana Csernova költő, újságíró, Izsevszk, Udmurtia (online), Demeter-Petrova Anasztázia
nyelvész, Jánosi Andrea grafikus, illusztrátor és Demeter Miklós néprajzkutató.
19-én az Erdélyi Szalon Kiadó, a sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Intézet (ma Liszt Intézet) és a
Györkös-ház közös szervezésében bemutattuk Ludvig Daniella: Reggel a lovakat elvitték a háborúba. Széki gróf Teleki
Andor naplója – Kolozsvár 1913–1916 című kötetét, Kovács Attila Zoltán irodalomtörténész, a kiadó ügyvezetője,
valamint Szebeni Zsuzsanna színháztörténész közreműködésével.
18-án és 20-án az Ampelopsis Versszínház két eseményére került sor. Szem mögött, szó mögött címmel
Áprily-estet, Születő szavak címmel pedig Nemes Nagy Ágnes-estet tartottak az EMKE, illetve annak ifjúsági
szakosztálya, az EMKISZ szervezésében.
A napok ideje alatt megtekinthető volt Györkös Mányi Albertnek az emlékház által őrzött és gondozott
festményeiből válogatott kiállítás.
November 14-én Györkös Mányi Albert olajfestményeiből nyitottunk kiállítást a nagyszebeni 16. Ars
Hungarica kulturális fesztivál keretében, a református templom galériájában, a HÍD - Szebeni Magyarok
Egyesülete és a Györkös Mányi Albert Emlékház szervezésében. A megnyitón felszólalt Kós Katalin, a
Györkös-ház vezetője, Ladó Ágota művészettörténész, a kiállítás kurátor, Varró Sándor református lelkipásztor,
a kiállítás házigazdája és Serfőző Levente, a fesztivál főszervezője, az EMKE alelnöke. Közreműködött: Marosán
Csaba színművész.
December 16-án első alkalommal került sor a Művelődés-díj átadására. A Művelődés havilap
szerkesztősége évente egy-egy olyan személy kíván kitüntetni, aki az előző évben kiemelkedő módon működött
együtt a lappal, ehhez pedig helyszínként az emlékházat választotta. Az első kitüntetett Nagy Béla nyugalmazott
mérnök, helytörténész volt.
***
2022 kiemelkedően fontos év a Györkös Mányi Albert Emlékház életében, hiszen az idén 100 éve
született

névadója,

a

néhai

zenetanár-festőművész.

Ennek

tiszteletére

Györkös

100

elnevezéssel

rendezvénysorozatból álló emlékévet szerveztünk, amely az év folyamán az ország több helyszínén valósul meg.
Az emlékház vezetőjének felkérésére Ladó Ágota művészettörténész és Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a
sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, az emlékház régi együttműködő partnere vállalták az együttműködést.
Ladó Ágota a kolozsvári életműkiállítás szakkurátoraként, Szebeni Zsuzsanna a teljes emlékév társkurátoraként,
az általa vezetett Liszt Intézet pedig társszervezőként csatlakozott az emlékévhez.
A nyitórendezvényre március 23-án került sor a kolozsvári Bánffy-palotában működő Művészeti
Múzeumban, ahol nyolc teremben nagyszabású, közel 130 alkotásból álló életműkiállítást rendeztünk be
elsősorban az emlékházban őrzött festményekből válogatva, másrészt magántulajdonokból erre az alkalomra
kölcsönzött 25 munkából. Itt mondunk köszönetet mindazoknak, akik önzetlenül felajánlották a tulajdonukban
lévő Györkös-képeket a kiállításra. Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja a kiállítás védnökeként
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karolta fel az eseményt. A megnyitón bemutattuk a Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület által kiadott,
Álomképek. Betekintés Györkös Mányi Albert életművébe című három nyelvű katalógust is, amely Kós Katalin
rendhagyó köszöntője (aki egyben a kiadvány szerkesztője is), Ladó Ágota kurátori-, illetve Szebeni Zsuzsanna
elemző szövege mellett mintegy hatvan, a tárlaton is látható alkotás színes reprodukcióját is tartalmazza, László
Miklós fotográfus munkájának köszönhetően. A kiadvány lérejöttéért külön köszönetet mondunk az Idea Plus
grafikai műhelynek (amely egyben az emlékév arculatának is a tervezője) és a Daisler Print House nyomdának,
akik – mondhatni – erejükön felül tettek meg mindent azért, hogy idejére elkészüljön a kiállítást kísérő katalógus.
Másnap, március 24-én, folytatásként, a Polis Könyvkiadó gondozásában 2021 év végén megjelent
Györkös Mányi Albert metszetei című albumot mutattuk be az emlékházban, a közönség pedig megtekinthette a
művész fametszeteiből válogatott tárlatot. A kötetről, a györkösi életmű grafikai szegmenséről és a kivételes
hagyatékról Kós Katalin, Szebeni Zsuzsanna és Dáné Tibor Kálmán, az EMKE korábbi elnöke beszélgettek.
A kiállítások (amelyek április 17-ig látogathatók), valamint a kiadványok megvalósítása hatalmas
munkával járt. Nagy örömünkre óriási sikerük lett, számos, magyar és román nyelvű médium foglalkozott vele.
Ezek az anyagok megtekinthetők és meghallgathatók a honlapunkon és a Facebook-oldalunkon.
A Györkös 100 emlékév további rendezvényeiről röviden:
-

április végén a Maros Megyei Múzeumba vándorol az életműkiállítás, ahol június közepéig lesz
látogatható

-

május 27-én Györkös Mányi Albertre emlékezünk halálának évfordulóján

-

július 17-én Györkös Mányi születésének 100-ik évfordulóján szülőfalujában, Tordaszentlászlón
rendezünk kamarakiállítást, az emlékévhez kapcsolódó programok kíséretével

-

augusztus 16-án, a 13. Kolozsvári Magyar Napok keretében Györkös-kiállítással és emlékműsorral
tisztelgünk az emlékházban

-

szeptember 2-án Sepsiszentgyörgyön kettős kiállításmegnyitóra kerül sor; az Erdélyi Művészeti
Központban és az Árkosi Művelődési Központban mutatjuk be Györkös festményeit és fametszeteit

-

október 18-án, a magyar festészet napján Baróton, Erdővidék Múzeumában nyitunk kamarakiállítást

-

a fentieken kívül a bukaresti Liszt Intézettől és a Csíki Székely Múzeumtól is meghívást kaptunk, az
emlékév tehát valószínűleg átnyúlik a jövő évre is

Az emlékévhez tartozó rendezvényeken kívül továbbiakat is szervezünk a Györkös-házban. Eddig
tizennégyet véglegesítettünk, néhány pedig még egyeztetés alatt áll.
2022 februárjában, megbátorodva, két év kihagyás után sikerült végre folytatni a 14 évvel ezelőtt indított
JelesNapTár elnevezésű gyermekprogram-sorozatunkat. A résztvevők Böjtelő havában fonóbeli játékokat
játszhattak és a farsang farkához fűződő szokásokkal és hagyományokkal ismerkedhettek. Április 8-án pedig a
húsvéthoz kapcsolódó szokásokkal és hiedelmekkel ismerkedhetnek meg és a húsvéti tojásírás rejtelmeibe
nyerhetnek betekintést az érdeklődők. A sorozat szakmai irányítói továbbra is Cserey Both Zsuzsa
néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető, állandó támogatója pedig az Erdélyi Hagyományok
Háza Alapítvány. Reménykedünk abban, hogy az előző években az iskolai évhez igazodó, havonta megrendezett
program most már zökkenőmentesen folytatódhat.
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Április 9-én, az EMKE közgyűlésének estéjén pedig kedves visszatérő budapesti muzsikus vendégeinket,
Horváth Bálint zeneszerzőt és Juhász Orsolya Anna szopránt hallhatja-láthatja újra a Györkös-ház közönsége.
Az elmúlt év során tíz alkalommal biztosítottunk helyet és lehetőséget a kolozsvári Sigismund Toduţă
Zenei Főgimnázium diákjai számára szűkkörű, elsősorban tanáraik és családtagjaik számára szervezett
előadóestek megrendezéséhez.
Továbbra is fontos számunkra a közönségünkkel való kapcsolattartás. E célból elsősorban a Ház
közösségi

oldalát

és

közönségének

Facebook-csoportját

használjuk,

ugyanakkor

további

tíz

Facebook-csoportban hirdetjük rendezvényeinket. Hírleveleinkre pedig több, mint 400 személy iratkozott fel.
Az elmúlt időszak tevékenységében a Györkös-hagyaték további feltárása, feldolgozása, digitalizálása
kapott hangsúlyt. Ez részben már megtörtént, részben folyamatban van.
A

Györkös-ház YouTube-csatornáján

jelenleg 65 videó tekinthető meg tevékenységünkkel,

rendezvényeinkkel kapcsolatban (ebből 15 saját készítésű). A teljes Györkös Mányi-hagyaték videósorozatban
való bemutatását folytatjuk – a pandémia sajnos lelassította a folyamatot.
Folytatjuk a néhai Essig József operatőr által a korábbi években sorra került rendezvényeinken rögzített
videók megszerkesztését, majd feltöltésüket a YouTube-csatornánkra.
A tíz évvel ezelőtt megalakult Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület Dáné Tibor Kálmán
elnökletével az elmúlt év folyamán is jelentős mértékben segítette az intézmény működését. Pozitívan elbírált
pályázatainak

köszönhetően,

valamint

a

sepsiszentgyörgyi

Liszt

Intézet

hozzájárulásával

sikerült

megvalósítanunk a Györkös-emlékév kolozsvári rendezvényeit, a kiállítást kísérő katalógus kiadását, valamint az
intézményünk infrastruktúrájának további fejlesztését. Újabb, Györkös-festményekkel illusztrált könyvjelzőket is
készíttettünk a Györkös 100 emlékév és az intézmény reklámozása céljából.
***
Beszámolónk végén köszönetet mondunk mindazok személyeknek és intézményeknek, akik az elmúlt és
során hozzájárultak tevékenységünk sikeréhez.
Köszönjük Bordás Beátának, Cserey Both Zsuzsának, Dáné Tibor Kálmánnak, Ladó Ágotának, Molnár
Ferencnek, Szabó Kingának, Szebeni Zsuzsannának, Tóth Klárának és Tóth Orsolyának a kiemelkedő szakmai
közreműködést.
Köszönet mindazoknak, akik önkéntes, önzetlen munkával segítették az intézmény működését,
programjaink megvalósulását: Albert József, Csőke Márk, Deme Ilona, László Miklós, Mezei Botond, Nagy Béla,
Péter János, Pünkösti Laura, Starmüller Katalin, Tar Virág, Vatány Bíborka.
Köszönet az együttműködő és támogató intézményeknek: sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet, Kolozsvári
Művészeti Múzeum, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa, székelykeresztúri Molnár István Múzeum, Daisler
Print House nyomda.
Végül, de nem utolsósorban köszönjük támogatóinknak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, a
Nemzeti Kulturális Alapnak, a Communitas Alapítványnak, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítványnak, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy bíztak pályázatainkban és megteremtették a szükséges anyagi
feltételeket intézményünk működéséhez és terveinek megvalósításához.
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Intézményünkről, valamint annak tevékenységéről az EMKE honlapján (www.emke.ro), azon belül a
Györkös Mányi Albert Emlékház menüben, az Emlékház Facebook-oldalán (www.facebook.com/emkegyorkoshaz)
és YouTube-csatornáján (azon belül is a Lejátszási listák menüpont alatt található közel 70 videó révén)
tájékozódhatnak az érdeklődők.
Kolozsvár, 2022. április 5.
Kós Katalin, a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője

Az EMKE elnöksége és a magam nevében, külön köszönettel tartozunk Kós Katalinnak, a Györkös
Mányi Albert Emlékház vezetőjének a Györkös 100 elnevezésű kiállítás sorozat alapos megszervezéséért és a
Györkös Mányi Albert-album megjelenése érdekében kifejtett munkásságáért.

I. 4. Az EMKE hagyományos programjai
Sajnos, a Romániai Magyar Dalosszövetséggel évente megrendezésre kerülő Magyar Kultúra Napi
rendezvényünk 2022-ben is elmaradt, de 2021. november 13-án, társszervezőként az RMD-vel, visszafogott
keretek között ünnepeltük meg a Dalosszövetség 100 éves fennállásának évfordulóját, emléktáblaavatással
emlékezve meg egykori elnökségi tagunkról, Guttman Mihályról.
Az EMKE Országos Elnöksége a XXX. Szabédi Napokat 2021. május 7-én és 9-én tartotta meg,
részben online élő közvetítéssel Kolozsvár helyszínnel, és élőben Szabédon. A részletek a Szabédi Emlékház
programjában olvashatók.
Szintén részt vettünk a Kolozsvári Magyar Napokon. Ennek részletes beszámolója ugyancsak az
Emlékházak, valamint az EMKISZ beszámolójánál olvasható.
I. 5. Országos és nemzetközi kitekintésű rendezvények, kapcsolatok
Nagyon fontos számunkra az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az utóbbi években
kialakított szoros kapcsolat. Egyrészt azért, mert aktív résztvevői a számunkra fontos közművelődési
szakemberek képzése programunknak (amikor ezeket lehetséges megtartani), másrészt mert velük közösen
veszünk részt EFOP-pályázatokban, vagy más képzéseken, kutatásokban. Több általuk elindított mintaprojektet
Erdélyben az EMKE bonyolít le.
Sajnos a Kárpát Medencei Közművelődési kerekasztallal való kapcsolatunk szinte lehetetlenné vált
2021-22-ben. Csak online beszélgetéseket tartottunk, ellenben, ha nem is teljes részvétellel, de 2021-ben sikerült
a Nagyszeben helyszínű VI. Kultivált megszervezni.
A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal tagjai, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, a lendvai
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Nemzeti Művelődési
Intézet, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 5 határon át online,
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interaktív, honismereti, többfordulós Kárpát-medencei vetélkedő eredményhirdetésére Erdélyben 2021.
áprilisában került sor.
Továbbra is aktív és jelentős kapcsolatunk van a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért
Alapítvánnyal. Sajnos tavaly nem tudtunk részt venni a nagyrészt online megrendezett őszi fesztiváljukon,
ellenben az idén március 25-én örömmel vettünk részt az alapítvány fennállásának 30-ik évfordulójára rendezett
ünnepségeken, ahol Bokor Béla kuratóriumi elnök átvehette az EMKE Tiszteletbeli Tagságát igazoló
díszoklevelet.
Az EMKE-képviselet jegyében köszönthettem az első ízben nem Magyarországon, hanem a határon túl
(Kalotaszentkirályon) szervezett Ifjúsági Honismereti Tábor résztvevőit.
Részt vettem a partiumi honismereti találkozón, ahol Tiszteletbeli Tagsági díszoklevelet adhattam át
Dukrét Gézának. Jelen voltunk Farkaslakán a Tamási Áron díjátadáson.
Ünnepélyes

keretek

közt került sor

az

EMKE kisoklevelek

átadására

Marosvásárhelyen,

Gyulafehérváron, Medgyesen, Brassóban és az idei esztendőben Aradon is. Ezt a hagyományt folytatni
szeretnénk.
I. 6. Az EMKE Észak-magyarországi Képviseletével közösen megrendezett programok
Sajnos 2021-ben sem sikerült teljes mértékben megtartanunk Reményik Sándorra emlékező
programunkat Sárospatakon (2022-re csúszott), ellenben nagy sikernek számított a járvány egy kis szünetében
augusztus 31. és szeptember 2. között a CSEMADOK-al és a Felvidéki Magyar Művelődési Intézettel közösen
megtartanunk.
I. 7. Programok, rendezvények, EMKE-képviselet
Már bizonyos programokat megjelentettünk az előbbiekben, más programok pedig benne vannak az
Emlékházak, elnökségi tagok, főtanácsos és egyes fiók- és társszervezetek beszámolóiban, ezért ezek közül csak
néhányat fogunk megemlíteni.
2021. április 10-én tartottuk meg évi közgyűlésünket (online), és díjkiosztónkat, korlátozott létszámmal.
Segítségünkre volt a Kolozsvári Alsóvárosi Református Egyházközség, ismertebb nevén a Kétágú templom,
mint egyedüli hely, ahol ekkora méretű eseményt tarthattunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei esztendőben
a közgyűlésre és főleg a díjkiosztásra is hagyományos helyszínen kerül sor, a Protestáns Teológiai Intézet
dísztermében, teljes körű részvétellel.
2021. április 27-én Rákóczi megemlékezést tartottak a majtényi síkon, ahol a jó időnek is köszönhetően
100-nál többen is összesereglettek
2021. május 14-15. Dsida-, Jakabffy-, Páskándi Napokra került sor Szatmárnémetiben és Szatmárhegyen.
A részvétel jelentős volt, köszönhetően a szatmári római katolikus megyéspüspök szerepvállalásának is.
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2021.

június 4-én

a

Kriterion Könyvkiadó

kezdeményezésére és főszervezésében Kuncz

Aladár-konferenciát és Kuncz-emléktábla bemutatót rendeztünk a Györkös Mányi Albert Emlékházban.
2021. július 2-án több mint 100-an emlékeztek Szatmárnémetiben Szilágyi Domokosra.
2021. július 2–4-én zajlott Nagyszebenben, kiváló körülmények között, a Hungarikum Napok keretében
megszervezett VI. Kultivál.
2021. augusztus 6-án Kölcsey-megemlékezést tartottak Sződemeteren.
2021. augusztus 17–22. Részvétel a Kolozsvári Magyar Napok (augusztus 17–22) rendezvényein.
SZABÉDI NYÍLT NAP
2021. augusztus 19., csütörtök, 10–16 óra
Nyolcadjára hirdet nyílt napot az EMKE a Szabédi Emlékházban. Egész napos programjaink
között kicsik és nagyok, fiatalok és régebb óta fiatalok egyaránt megtalálják azt, ami megszólítja őket.
Bepillantást nyerhetnek egy kutatókönyvtár mindennapjaiba, megtekinthetik a Szabédi-emlékszobát,
valamint különféle műveltségi, történelmi, anyanyelvi (társas)játékokat próbálhatnak ki!
AZ EMKE GYÖRKÖS MÁNYI ALBERT EMLÉKHÁZÁNAK RENDEZVÉNYEI
Nyitott szemmel | Hármas könyvbemutató
2021. augusztus 18., szerda 11 óra
Hagyományos

módon

sor

kerül a

Györkös Mányi

Albert

Emlékház (Kolozsvár,

Republicii/Majális u. 5.) Nyitott szemmel című beszélgetősorozatának nyári kiadására.
Közönség előtt is bemutatjuk az Exit Kiadó gondozásában megjelent világjáró könyvsorozatunk
VI. kötetét, valamint Fehér mintás havas környék címmel Tatjana Csernova udmurt költőnő
válogatott verseit, melynek műfordítója sorozatunk házigazdája, Laczkó Vass Róbert. Szintén
bemutatjuk Laczkó Vass Róbert Telefonhang a vesztegzárból c. legújabb verseskötetét.
További információ: https://www.emke.ro/nyitott-szemmel-harmas-konyvbemutato-6137
Ludvig Daniella: Reggel a lovakat elvitték a háborúba. Széki gróf Teleki Andor naplója
2021. augusztus 19., csütörtök 16 óra
A Györkös Mányi Albert Emlékházban (Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5.) bemutatjuk Ludvig
Daniella: Reggel a lovakat elvitték a háborúba. Széki gróf Teleki Andor naplója – Kolozsvár
1913–1916 c. könyvét.
A 12. Kolozsvári Magyar Napok keretében sorra kerülő könyvbemutatón Kovács Attila Zoltán
irodalomtörténész, az Erdélyi Szalon Kiadó ügyvezetőjével Szebeni Zsuzsanna irodalomtörténész
beszélget a 2021-ben megjelent kötetről.
További

információ:

https://www.emke.ro/ludvig-daniella-reggel-lovakat-elvittek-haboruba-szeki-grof-teleki-andor-naploja-6141
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AZ EMKISZ, VALAMINT AZ AMPLELOPSIS VERSSZÍNHÁZ ÉS A NEKÜNK
ZÖLD! RENDEZVÉNYEI
Szem mögött, szó mögött
az Ampelopsis Versszínház Áprily-estje
2021. aug. 18., szerda, 17 óra
Nekünk ZÖLD! környezettudatossági műhely
2021. aug. 19., csütörtök, 17 óra
Szabédi Emlékház udvara
2021-ben ismét Pásztor Krisztina, vagy ahogy sokan ismerik, Levendulás Vilma néni lesz a
vendégünk a Nekünk ZÖLD! KMN-kiadásán. A műhelyen különféle házi kencék készítését
tanulhatjuk meg, kizárólag természetes összetevőkkel.
A műhely maximális résztvevői létszáma 14 fő, a részvételhez előzetes regisztráció
szükséges.
Részletek itt: Kencék, ficék Levendulás Vilma nénivel
Regisztráció itt: https://forms.gle/EtBPHQNnrr7rGhcr5

Születő szavak
az Ampelopsis Versszínház Nemes Nagy Ágnes-estje
2021. aug. 20., péntek, 17 óra
2021. augusztus 30-án Reményik-megemlékezést tartottunk a Házsongárdi temetőben. A rendezvénnyel
Essig Józsefre is emlékeztünk.
2021. november 2-án nagy sikerű kiállítást mutatott be az EMKE az Engel Károly hagyatékában levő
gyászjelentésekből. Ez a kiállítás utaztatható, tehát mindenkinek kiajánljuk. Részletek a Szabédi Emlékház
beszámolójában.
2021. november 13-án, nagyrészt sajnos online, de részben élőben rendeztük meg a magyar nyelv és
szórvány napját. Részletek a Szabédi Emlékház beszámolójában.
2021. november 18–20-án EMKE részvétele a Vidéki Múzeumok Szövetségének közgyűlésén.
2021. november 20-án az érmindszenti zarándoklaton az EMKE-t Muzsnay Árpád képviselte.
2022. január 1-én Marosvásárhelyen megkoszorúzták a Petőfi-szobrot az ottani EMKE szervezet
kezdeményezésére, Ábrám Zoltán elnökségi tagunk részvételével.
2022. január 13-án szervezetünk képviselői részt vettek a Vallásszabadság napi rendezvényeken.
2022. március 3-án részt vettünk a Nemzeti Művelődési Intézet 10. Stratégiai Konferenciáján, ahol egy
KKK-találkozót is tartottunk.
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2022. március 8-án a Kolozsvári Magyar Opera gálaműsorán Életműdíjat adtunk át a 70 éves Selmeczi
Györgynek.
Muzsnay Árpád főtanácsosunk, valamint Serfőző Levente elnökségi tag további eseményeken is
képviselte az EMKE-t, ezek a későbbiekben olvashatók.
A Kolozsvári Rádió magyar adása, a Román Televízió bukaresti és kolozsvári stúdiója, az Erdélyi
Televízió több műsorába kapott meghívást, illetve nyilatkozott Széman Emese Rózsa, kutató, a Szabédi
Emlékház vezetője, Kovács Lilla titkárnő, valamint Széman Péter elnök, beszámolandó az EMKE programjairól,
terveiről.
Az elmúlt esztendőben az EMKE a következő elismerésekben részesült:
– emléklap a XII. Kolozsvári Magyar Napokon való részvételért (külön az EMKE, a Szabédi és a
Györkös Mányi Emlékház is)

I. 8. További tervek
Nyilvánvalóan, amennyiben a járványhelyzet megengedi, folytatjuk hagyományos programjainkat –
Györkös Mányi Albert Emlékház, magyar kultúra napi rendezvények (Zenta, Kolozsvár, szórvány), Szabédi
Napok, tordaszentlászlói kórustalálkozó, Kolozsvári Magyar Napokon való részvétel stb.
Szeretnénk újrakezdeni, ha lehetséges, a kulturális szakemberképzéseket, a 2020 márciusában elkezdett
saját továbbképzőnk második és harmadik részeivel, melynek címe: Kommunikációs képzés. Beszédtechnika,
verbális-nonverbális kommunikáció.
További feladataink közé tartozik a Magyar Házak hálózatának építése, melyet a 2020-2021-ben elmaradt
idei, VIII. Magyar Házak Találkozóval szeretnénk folytatni, felvázolandó azon feladatokat, amelyeket a magyar
házak tölthetnek be a közösség életében. Mindezeket a cselekvési terv ismeretében szeretnénk megtárgyalni.
Részt szeretnénk venni a KKK szervezésében az idei lendvai KULTIVÁL-on.
Partnerei vagyunk idén is (2022.) a Kolozsvári Magyar Napoknak. Ha lehetséges lesz, akkor
rendezvénysátorral szeretnénk jelen lenni közösen az EMKISZ-szel, illetve az EMKE-t programszervezéssel
képviseli a Györkös Mányi Albert Emlékház is, mint kulturális központ. Az elnökség, illetve társszervezeteink
részéről szívesen helyet adunk bemutatkozásra, esetleges programra.
Lehetőségeinkhez képest, a Szabédi László Emlékház irodalmi hagyatékát is tovább szeretnénk bővíteni.
Az irodalmi hagyatékok feldolgozását jelenleg Széman Emese Rózsa és Brînzan-Antal Cristina végzik. Időszerű
lenne a Szabédi László-emlékszoba felújítása, a kiállítás anyagának bővítése modern kiállítási interaktív
eszközökkel, hang és képanyaggal. Szeretnénk, hogyha az EMKE – Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet
égisze alatt létrejönne az erdélyi (romániai) írói és színházművészeti hagyatékok tára.
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Továbbra is aktívan részt kívánunk venni az Erdélyi Értéktár Bizottság munkájában, valamint
javaslattétellel az értéktár bővítésében. Erőnkhöz mérten folytatni kívánjuk az Egyesület könyvkiadói
tevékenységét.

I. 9. Partnerszervezeteink
Az elmúlt időszakban az EMKE Országos Elnöksége a következő egyesületekkel, civil szervezetekkel és
intézményekkel működött együtt a különböző programok lebonyolítása során:
– hazaiak: EMKISZ, Erdélyi Múzeum Egyesület, Romániai Magyar Dalosszövetség, Kriza János
Néprajzi Társaság, Romániai Magyar Zenetársaság, Barabás Miklós Céh, Romániai Magyar Népművészeti
Szövetség, Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Partiumi és
Bánsági Műemlék és Emlékhely Társaság, Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság, Kallós Zoltán Alapítvány, Téka
Alapítvány, Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Kolozsvár Társaság, Korunk Stúdió, Homo Ludens Alapítvány,
Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, Kőváry László Honismereti Kör, a nagyenyedi dr. Szász Pál
Egyesület – Magyar Ház, Teleki Magyar Ház Nagybánya, a medgyesi EMKE Millennium Ház, a kalotaszegi
Bokréta Kulturális Egyesület, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Domokos Géza
Egyesület, Kovászna Megyei Művelődési Központ, Hargita Megyei Kulturális Központ, Törökvágási
Református Egyházközség, Kolozsvár Belvárosi Unitárius Egyházközség, Bethlen Kata Diakóniai Központ,
Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Alsóvárosi Református Egyházközség, Anyanyelvápolók Szövetsége,
Georgius Aranka Társaság, Áldás Népesség Egyesület, Tamási Áron Kulturális Egyesület (Farkaslaka), Magyar
Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Szórvány Alapítvány Temesvár, Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete, az
RMDSZ országos elnöksége, RMDSZ Főtitkárságának Kulturális Főosztálya, valamint Társadalomszervező
Főosztálya, Kolozsvári Művészeti Múzeum; a Balassi Intézet Magyarország Kulturális Központja,
Sepsiszentgyörgy
– határon túliak: Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Külgazdasági és Külügyminisztérium, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft., Magyar
Művészeti Akadémia, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, EMKE Észak-Magyarországi Képviselete – Sárospatak,
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia, Anyanyelvápolók Szövetsége –
Budapest, Magyar Népművelők Egyesülete, Debreceni Egyetem, Csillagfalu Közhasznú Egyesület, Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet – Budapest, Civil Összefogás Fórum, A Művelődés Háza és Könyvtára –
Sárospatak, Határon Túli Magyarságért Alapítvány – Pécs, Pécsi Egyetem diaszpóra programja, Civil
Információs Centrum, Szolnok, Csemadok (Felvidék), a Csemadok Magyar Művelődési Intézete, Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet, Vajdasági Magyar Kulturális Szövetség, Alsólendvai Magyar Művelődési Intézet
(Muravidék), Európa Ház – Kárpátalja, Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Százak Tanácsa –
Budapest, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége – Budapest, a magyarországi Teleházak Szövetsége,
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Kárpát-medencei Online Oktatási Központ, TEMI – Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, Magyar
Vidéki Múzeumok Szövetsége, Hadtörténeti Múzeum és Intézet Budapest.
II. KIADVÁNYOK
Mózés Huba: Iszonyú, vad nyár lesz. Szerkesztette: Széman Emese Rózsa, EMKE–Művelődés Egyesület,
2021.

Online Eseménynaptár 2022. Kiadta: RMDSZ Főtitkárságának Kulturális Főosztálya, Communitas
Alapítvány, az EMKE Országos Elnöksége.
III. DÍSZOKLEVELEK, OKLEVELEK, KITÜNTETÉSEK
Dr. Széman Péter, az EMKE elnöke a HTMA 30. évfordulójára tartott ünnepségen díszoklevelet
vehetett át: „a több évtizedes barátságért, az egymás iránt vállalt felelősségből fakadó és az összetartozást erősítő közös célok
megvalósításáért, a magas színvonalú együttműködésért”.
Munkájuk elismeréseként, a kistérségekben kiváló közművelő tevékenységet folytató személyeknek több
oklevelet bocsátottunk ki Fehér, Arad, Brassó, Beszterce-Naszód, Maros, Szeben, megyékben.
IV. ADMINISZTRATÍV ÜGYEK
A szervezet életében ez a folyamat kettős: egyrészt az egyesület saját belső életének adminisztrációja,
másrészt a társszervezetekre (és nem csak) is kiható adminisztráció. Ezért a munkáért az Országos Elnökség
részéről elsősorban Ács Zsolt, valamint Kovács Lilla felelt.
IV. 1. Belső adminisztráció
Az Egyesület belső adminisztrációját részben a vagyoni helyzet állandó igazgatása, az intézményi
működést biztosító források megszerzése és ezen alapoknak szakszerű és hatékony elköltése, elszámolása jelenti.
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IV. 2. Közösségi kihatású adminisztráció
A közösségi kihatású adminisztráció igencsak sokrétű.
Az EMKE elnöke révén részt vettünk a Communitas Alapítvány művelődési szaktestületének
döntéshozatalában.
További kapcsolatépítésre törekszünk a különböző társszervezeteink között, valamint a társszervezetek
és külföldi partnerintézményeink között.
Nagy fontossággal bír az elkövetkezőkben az EMKE cselekvési tervének életbe ültetése a közösségi
adminisztráció szempontjából.
V. MÉDIAPARTNEREK
Munkánkat támogatták: Szabadság, Krónika, Szilágysági Szó, Erdélyi Napló, Igen, tessék!, Szatmári Friss
Újság, Nyugati Jelen, Agnus Rádió, Kolozsvári Rádió magyar adása, Mária Rádió, Paprika Rádió, Kolozsvári TV
magyar adása, Erdélyi Magyar Televízió, Bukaresti TV magyar adása, MTVA (M5, M1), Maszol,
kronikaonline.ro, Erdely.ma, erdon.ro hírportálok.
Ugyanakkor az EMKE programjait különféle levelezési listákon és közösségi portálokon is ismertettük.
Az országos elnökségnek, valamint a Györkös Mányi Albert Emlékháznak külön levelező listája van, amely által
a szimpatizánsok tudomást szereznek az intézményben sorra kerülő rendezvényekről.
A Kolozsvári Rádió magyar adásával kötött szerződésünk értelmében az EMKE programjait ismertetik,
valamint a Szabédi Emlékház vezetője, Széman E. Rózsa állandó anyanyelvápoló rovattal jelentkezik, Szóköz
címmel.
VI. ANYAGI FORRÁSOK
Az Egyesület alapműködését a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Nemzeti
Jelentőségű Intézmények finanszírozási programja keretében a Bethlen Gábor Alapon keresztül biztosította,
valamint az RMDSZ Főtitkársága támogatta, melyet ez úton is megköszönünk. Megjegyezzük, hogy a 2021. évi
normatív támogatással a Bethlen Gábor Alap, illetve az RMDSZ felé már elszámoltunk, várjuk elszámolásunk
elfogadását.
A koronavírus-járvány, majd később az ukrán-orosz háború okozta gazdasági nehézségek tükröződnek
az EMKE-nek 2022-ben megítélt támogatásokban is. 2021-ben nem voltak likviditási gondjaink, de nem látjuk
lehetőségét, hogy a tavalyi minimálbéremelés és a 10%-os infláció hatását jelen pillanatban ki tudjuk védeni a
rendelkezésünkre álló pénzösszegekből. Semmiképpen nem biztosítottak fizetésemeléshez szükséges
pénzalapok, habár az EMKE munkavállalóinak átlagkeresete messze nem éri el a romániai átlagkeresetet.
Programjainkat pályázati úton támogatta a Communitas Alapítvány, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Bethlen Gábor Alap központi és regionális irodái, a Nemzeti Kulturális Alap. A
koronavírus-járvány miatt nem kaptunk támogatást a Kolozs Megyei Tanácstól. Megjegyzendő, hogy az idei
EMKE díjak előállításának költségeit külön kérésre biztosította a Communitas Alapítvány kuratóriuma, amelyért
köszönetünket fejezzük ki, ugyanúgy, mint a díjkiosztást támogató mecénásoknak is.
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VII. VAGYONI HELYZET
VII. 1. Ingatlanok
Az EMKE Országos Elnökségének törzsvagyonát az ingatlanjai képezik.
2013 óta résztulajdonosai vagyunk és működtetjük a Sütő András szülői házat, mint Sütő András
Emlékház, amely teljesen felújítva várja a látogatókat, de a környezetének rendbetételét még nem teljesen
fejeztük be, ezt minden évben folytatjuk, és továbbra is szeretnénk folytatni, habár jelenleg még nincsenek meg
rá az anyagi fedezetek.
Györkös Mányi Albert Emlékház – Kolozsvár
Az alapdokumentumok szerint ez az EMKE hivatalos székhelye; az Emlékház egyben székhelyéül
szolgál még a Romániai Magyar Dalosszövetségnek, a Romániai Magyar Zenetársaságnak és a Kőváry László
Honismereti Körnek is. Itt van a székhelye a 2012 januárjában bejegyzett Asociaţia Györkös Mányi Albert
Emlékház Egyesületnek is.
Szabédi László Emlékház – Kolozsvár
Itt működik az írói hagyatéki könyvtár és kézirattár, valamint a Szabédi-emlékszoba. Szintén itt kapott
helyet a Művelődés folyóirat szerkesztősége is.
Az EMKE Országos Elnökségének irodája 2020 folyamán átköltözött abba az épületbe, amelyben
1945-ig működhetett, a Magyar utca (jelenleg b-dul. 21 Decembrie 1989) 37. szám alá.
Az Emlékház székhelyül szolgál a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, az EMKISZ, valamint a
Kolozsvár Társaság, illetve az Operabarátok Társasága számára is.
Szilágysomlyói EMKE-ház: koncesszionálva van 2052-ig a Szilágysomlyó és környéke EMKE – Magyar
Ház részére.
Bákói csángó központ: a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének székhelye; 2015. január 1-én
megkötöttük az új koncessziós szerződést, mely 2020. december 31-ig volt érvényben, felújítottuk 2026.
december 31-ig.
Pusztinai Magyar Ház: 2012-ben koncesszionálási szerződést kötöttünk az épületet fenntartó csíkszeredai
székhelyű Pusztinai Házért Egyesülettel, ami 2021. december 31-én lejárt, és meg lett hosszabbítva 2026.
december 31-ig.
VII. 2. Infrastruktúra-bővítés
A lehetőségekhez mérten folytattuk a Sütő-ház környezetének rendbetételét is, valamint részt vettünk a
Szilágysomlyói EMKE-Magyar ház (saját tulajdon) felújításában. Ezek a munkálatok reményeink szerint
továbbra is folytatódni fognak 2022 folyamán.
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VIII. MUNKATÁRSAK
VIII. 1. Fizetett állandó alkalmazottak
Az eltelt közgyűlés óta az EMKE Országos Elnökségének az elnöki munkakörön kívül állandó fizetéses
alkalmazottja volt Kós Katalin, a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője, dr Széman Emese Rózsa, a Szabédi
Emlékház vezetője, Ács Zsolt, az Országos Elnökség irodavezetője, Kovács Lilla titkárnő, Brînzan-Antal
Crtistina kutató, 2021. február nyolcadikától.
VIII. 2. Fizetett bedolgozók
Állandó bedolgozói munkakörben tevékenykedik Katona Réka könyvelő.
2021-ben a civil szervezetek felmérésében és a Cselekvési terv elkészítésében részt vevő személyek
bedolgozói fizetést kaptak 1-3 hónap időtartammal, 19 személy bedolgozói juttatásban is részesült.
A Hétköznapi Hősök program keretében 6 csapatvezető és 3 oktató és informatikus egyszeri bedolgozói
juttatást kapott.
VIII. 3. Önkéntesek
Köszönettel tartozunk a Suta Folk Band-nek, valamint az EMKISZ által biztosított önkénteseknek –
munkatársainkon kívül – a közgyűlés lebonyolításához nyújtott segítségért, valamint a KULTIVÁL-on és a
Kolozsvári Magyar Napokon való részvételért.

IX. AZ EMKE VEZETŐSÉGE
Országos Elnökség
Tiszteletbeli elnök: Dávid Gyula
Elnök: Széman Péter
Főtanácsos: Muzsnay Árpád
Régiós alelnökök: dr. Ábrám Zoltán (Marosvásárhely, Közép-Erdély), Fekete Réka (Arad, Bánság), Fleisz
János (Nagyvárad, Partium), Serfőző Levente (Nagyszeben, Dél-Erdély, szórvány)
Elnökségi tagok: Balázs Bécsi Attila (Szamosújvár), Imreh István (Sepsiszentgyörgy), Ferencz Angéla
(Csíkszereda), Tóth Guttman Emese (Kolozsvár)
2021. április havában
dr. Széman Péter, elnök
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Elnöki beszámoló az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezetének 2021-es évi
tevékenységéről és 2022-es terveiről
2021. március 28. – 2022. március 26.
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete a következő tevékenységeket szervezte
meg az elmúlt évben:
2021. április 23-25.

VII. (koronás) Könyvturi

2021. július 2-4.

VI. Kultivál + EMKISz képviselet a 11. Hungarikum Napokon (Nagyszeben)

2021. aug. 18-20.

Programok a 12. Kolozsvári Magyar Napokon

2021. nov. 6.

VII. Legszebb Erdélyi Magyar Dal – online gálaest

2021. nov. 13.

A magyar nyelv és szórvány napja + mini-Könyvturi

2021. dec. 10.

Készüljünk együtt a karácsonyra! Nekünk ZÖLD!-műhely

2021. dec. 17.

Ajándékozz okosan! Nekünk ZÖLD!-műhely

2022. márc. 15.

Erdély és erdélyiség forradalmaink tükrében. Programsor március 15-e apropóján.

Hagyományos nagyprogramjaink
Közgyűlés
Ahogy 2020-ban, úgy 2021-ben is elvitte a járvány a nyilvános, nagy közgyűlés lehetőségét, így az
EMKISZ kötelező közgyűlését csak a szűk elnökség tartotta meg, illetve az EMKE közgyűlésének keretében
foglaltuk össze tevékenységeinket a nagyközönség előtt.
VII. (koronás) Könyvturi – április 23-25.
2021 áprilisára több mint egy éve együtt élve a koronavírussal egyvalamit megtanultunk: az ideális
helyzetre még igen sokat kell várni, így inkább örüljünk a kicsinek is, ami jut. Ebben a szellemiségben szerveztük
meg április 23-25. között a hetedik Könyvturit, legalábbis azt a részét, amit nem lehetetlenített el a vírus. A
hagyományszerűen a Szabók Tornyában tartott eseményen, bár egyszerre csak négy embert engedhettünk be az
épület egy szintjére, a három nap alatt mintegy 150 érdeklődő fordult meg, s több, mint 300 kötet talált gazdára.
A Könyvturi egyéb programjait a járványhelyzet miatt az online térbe költöztettük, a szombati napon pörgős
online programmal vártuk az érdeklődőket.
A VII. Könyvturi programja:
Állandó programok április 23-25. között a Szabók tornyában, minden nap 9-13 és 14-17 óra között:
-

Könyvturi

-

Több mint ötven - a Kriterion Könyvkiadó kiadótörténeti kiállítása

Online program április 24-én, szombaton; a facebook-eseménynél
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-

10:00 – Kedvcsináló versszínházi-rádiószínházi előadás a „rímhányó” Romhányi József verseiből

-

11-13 – Kvízmaraton 1. felvonás – félóránként egy kvíz anyanyelvi, irodalmi témakörben

-

13:15 – Fél évszázad a nemzetiségi kultúrák szolgálatában (a Kriterion Könyvkiadó ötven évét
áttekintő kisfilm)

-

14-16 – Kvízmaraton 2. felvonás – félóránként egy kvíz anyanyelvi, irodalmi témakörben

-

16:30 – mennyit tudsz a Könyvturiról? Bónuszkvíz a veterán Turisoknak, meglepetés-díjjal

-

17:30 – A Kvízmaraton eredményhirdetése – a tíz kvíz összetett győztese 300 lej értékű
Kriterion-könyvutalványt nyer, a kvízek egyéni győztesei között pedig egy 150 lejes könyvutalványt
sorsolunk ki.

-

18:00 – Szem mögött, szó mögött – rádiójáték Áprily Lajos verseiből (PREMIER), a 2021 áprilisától
önállósodó Ampelopsis Versszínház előadásában.

VI. Kultivál – július 2-4.
Mint az elmúlt években immár hagyományszerűen, 2021-ben is részt vettünk a nagyszebeni Hungarikum
Napokon. Ebben az évben azonban a szebeni skanzen nem csak az EMKISZ programjait fogadta, de helyet
adott a VI. Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál számára is. A 2020-ban szintén elmaradt
programot ’21-ben egy muravidéki és egy vajdasági csapattal karöltve sikerült valamelyest pótolni. Az eseményt
Huszár László, a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal korábbi ügyvezetője emlékének ajánlottuk.
A VI. Kultivál programpontjai:
Július 2., péntek
-

18 óra – Szem mögött, szó mögött. Az Ampelopsis Versszínház Áprily-estje.

Július 3., szombat
-

9-18 óra között: Kultiválos Könyvturi

-

9-13 óra között: muravidéki bogrács-főzés a Hungarikum Napok főzőversenyén

-

12:15-12:30: a vajdasági St. Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület bemutatója

-

13:00-13:10: erdélyi népdalcsokor Tamás Csilla előadásában
Július 4., vasárnap

-

9-15 óra között: Kultiválos Könyvturi

-

12:30-14:00: „Nemzetiségi élő könyvtár”. Beszélgetés Erdély nemzetiségi sokszínűségéről.

EMKISz programok a 12. Kolozsvári Magyar Napokon
Szintén hagyományszerű, hogy az EMKISz – az EMKE-vel karöltve – gazdag programkínálattal várja a
látogatókat a Kolozsvári Magyar Napok keretén belül. Ez 2021-ben sem változott, s bár sátorprogramot még
mindig nem tarthattunk, igyekeztünk sokszínű programkínálattal hozzájárulni a Napok eseménysorozatához.
Programok:
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Augusztus 18., 17 óra – Szem mögött, szó mögött. Az Ampelopsis Versszínház Áprily estje. Helyszín:
Györkös Mányi Albert emlékház.
Áprily Lajos az egyik legérzékenyebb, legszebb képekkel dolgozó költőnk, képi-gondolati világa a
legmegátalkodottabb verskerülőket is hajlamos beszippantani. Egy órás előadásunkban igyekszünk e sokszínű
költő minden színét felmutatni.
Előadók:
Airizer Andrea
Burkhardt Zsófia
Széman Emese Rózsa
Tamás Csilla
Tamás Lehel
Zene: Burkhardt Zsófia
Díszlet: Bába István, Tamás Lehel
Rendező: Tamás Csilla
Augusztus 19., 17 óra – Kencék, ficék Levendulás Vilma nénivel. Helyszín: Szabédi László emlékház udvara.
2021-ben ismét Pásztor Krisztina, vagy ahogy sokan ismerik, Levendulás Vilma néni volt a vendégünk a
Nekünk ZÖLD! KMN-kiadásán. A műhelyen különféle házi kencék készítését tanulhatták meg a résztvevők,
kizárólag természetes összetevőkkel.
Augusztus 20., 17 óra – Születő szavak. Az Ampelopsis Versszínház Nemes Nagy Ágnes-estje. Helyszín:
Györkös Mányi Albert emlékház.
Nemes Nagy Ágnes neve hallatán talán a legtöbbeknek a gyermekirodalom jut eszébe, holott ő ennél
jóval sokoldalúbb alkotó volt. Előadásunkban folyamatosan vajúdó, néha teljesen kézzelfogható képekkel, néha
szürreális élményekkel teli költészetének színeit igyekszünk felvillantani, megmutatni a káoszt, amiből végül
létrejön egy-egy vers, szöveg, irodalmi alkotás.
Előadók:
A költő: Tamás Csilla
Belső Hang 1: Széman Emese Rózsa
Belső Hang 2: Airizer Andrea
Belső Hang 3: Szilágyi Gabriella
Zene: Burkhardt Zsófia, Tamás Lehel
Rendező: Tamás Csilla
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VII. Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázat és gála
2021-ben már hetedik alkalommal szerveztük meg az egyik legnagyobb eredményeket elért
programunkat, a Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázatát és programsorozatát. A járványhelyzet miatt ugyan
felborult egy kissé a pályázat megszokott menetrendje, de szerencsére ez nem okozott fennakadást a pályázók
számára. Miután a pályázat meghirdetésével is sokáig vártunk, reménykedve abban, hogy lazulnak a
szabályozások és újra személyes találkozóban gondolkozhatunk, végül a megszokottól eltérően idén október
24-ig vártuk a zenekarok jelentkezését. Ebben az évben az új igényekhez igazodva valamelyest megváltoztattuk a
pályázat menetét, így a zenekarok jelentkezését az Év felfedezettje kategóriában vártuk, míg a 2021 Legszebb
Erdélyi Magyar Dala kategóriába a közönség javasolhatta saját kedvenceit, melyek közül szakmai zsűri (Keresztes
Ildikó, Nicuta Alin, Nagy Egon, Papp Levente és Papp Tibor) választotta ki a legjobb öt dalt. Az Év
felfedezettje kategóriában végül a Dreamflow együttes Csendes utazó című száma vitte el a pálmát, míg 2021
Legszebb Erdélyi Magyar Dala a 4S Street zenekar Mesélek a bornak című száma lett. Az online élő adásban
lebonyolított gálaestnek a Jaxx Café pinceterme adott otthont, a műsor házigazdája Birtalan Albert volt.
A magyar nyelv és szórvány (fél-online) napja + mini Könyvturi
A magyar nyelv (nov. 13.) és a magyar szórvány (nov. 15.) napját negyedik éve szervezi közösen az
EMKE és az EMKISZ. A koronavírus-járvány miatt ebben az évben is részben online eseményt szerveztünk.
Délelőtt 10 és délután 1 óra között a Farkas utcai templom kerengőjében vártuk a mini-Könyvturi iránt
érdeklődőket, minden egyéb eseményt a Facebookon lehetett követni.
PROGRAM
10:00 ONLINE megnyitó (Facebook-élő)
Azonnal utána: KVÍZMARATON 1. kvíz
10:00–13:00 PREMIER: online Könyvturi az Engel Károly gyászjelentő-ggyűjteményének feljegyzései című
kiállítás keretében
12:00 KVÍZMARATON 2. kvíz
14:00 KVÍZMARATON 3. kvíz
15:00 Mózes Huba 80 éves. Beszélgetés az ünnepelttel a frissen megjelent Iszonyú, vad nyár lesz című kötet
kapcsán. Beszélgetőtársak: Szabó Zsolt, Széman Emese Rózsa (Facebook-premier)
16:00 KVÍZMARATON 4. kvíz
17:00 Az együttélés jogi ellentmondásai. Kerekasztal-beszélgetés a Standarde controversate ale coexistentei
juridice dintre majoritate si minoritatea maghiara in Romania című kötet néhány szerzőjével: Bethlendi András, Fábián
Gyula. Moderátor: Kokoly Zsolt. (Facebook-élő)
18:00 KVÍZMARATON eredményhirdetés
Nekünk ZÖLD!-műhelyek: Készüljünk együtt a karácsonyra! (december 10.) és Ajándékozz okosan!
(december 17.)
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A Nekünk ZÖLD! műhely 2021-es megjelenéseit a járványhelyzet meglehetősen korlátozta, ám mégsem
akartunk teljesen lemondani róluk. Így végül – a KMN-es programon kívül – decemberre tolódott a Nekünk
ZÖLD!-események szervezése. December 10-én Széman Rózsa kézművessel készítettünk újrahasznosítható
anyagokból, házi „hulladékokból” csinos és kedves karácsonyfadíszeket, míg december 17-én Balog Boros Enikő
zero-waste szakembertől tanultunk a csomagolásmentes karácsony rejtelmeiről. Mindkét műhelynek a Heltai
Gáspár Könyvtári Alapítvány épülete adott otthont.
Erdély és erdélyiség forradalmaink tükrében – március 15.
Március idusán több forradalmunkra is emlékezünk: kezdődik a '48-as szabadságharccal, s végződik,
egyelőre, a '90-es marosvásárhelyi Fekete márciussal. Március 15-ére emlékezve idén kísérletet tettünk arra, hogy
ne csak felidézzük forradalmaink eseményeit, de megpróbáljuk körüljárni, hogy az erdélyi szemlélet hogyan is áll
hozzá ezekhez a forradalmakhoz. A közös gondolkozásban Benkő Levente történész, a Művelődés folyóirat
főszerkesztője volt a segítségünkre, a hangulatot pedig az Ampelopsis Versszínház minielőadása teremtette meg.
A végre szabadon, korlátozásoktól mentesen látogatható eseménynek a High Life Chillout Café adott otthont.
Program:
18.00: Forradalom – sokszorosítva. Az Ampelopsis Versszínház minielőadása.
Szereplők:
Diktátor: Szilágyi Gabriella
I. bárd: Tamás Lehel
II. bárd: Széman Emese Rózsa
III. bárd: Tamás Csilla
Narrátor/szekus: Darabont Csenge
18.15: Megemlékező beszélgetés Benkő Levente történésszel, a Művelődés folyóirat főszerkesztőjével
Erdély forradalmairól '48-tól '90-ig.
A rendezvény a kolozsvári magyar intézmények és szervezetek közös rendezvényfolyamának részeként
zajlott.
Szervezeti képviselet
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is részt vettünk a nagyszebeni Hungarikum Napokon; itteni
programjaink ebben az évben a VI. Kultivál programjához csatlakoztak.

Partnerségek
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2021-ben tovább folytattuk együttműködésünket a tatabányai Peron Music Alapítvánnyal – ezen az
együttműködésen keresztül csatlakoztunk immár ötödjére a magyarországi Hangfoglaló Könnyűzenei
Tehetségkutató és -Gondozó programhoz, melynek döntőjébe idén a Legszebb Erdélyi Magyar Dal az Év
felfedezettje kategóriájának nyertesét delegáljuk. A 2021-es évben tovább folyt partnerségünk a kiskunfélegyházi
Kreatív Mozaik Alapítvánnyal is, bár a táborszervezésről még mindig le kellett mondanunk; és továbbra is
együttműködtünk az Artwise művészeti egyesülettel is. Ugyanakkor ettől az évtől partnereink között kell
megemlítenünk az EMKISZ berkeiből indult Ampelopsis Versszínházat, illetve az ennek jogi hátteret adó
Őszinte Versszínház Egyesületet is, hiszen tevékenységük aktívan összefonódik egyesületünk munkájával.
Támogatások
Az EMKISZ tevékenységeit a következő intézmények és cégek támogatták: Communitas Alapítvány,
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Media Contur Advertising, Wedas,
Colorama, Parapark, Heltai Folk Pub.
A szervezet állandó médiapartnerei: Kolozsvári Rádió, Transindex, Paprika rádió, Krónika lapcsalád,
Agnus rádió, TVR1 kolozsvári magyar adás, Szabadság.
További tervek
Bízva abban, hogy 2022-ben már nem fogja egy világjárvány befolyásolni a mindennapjainkat, szeretnénk
visszatérni a kovid előtti menetrendhez, már ami a programok sokszínűségét illeti. Bár csapatunk egyelőre még
erősen megfogyatkozott állapotban van, az egyetemisták Kolozsvárra való visszaérkezésével már elindítottuk
azokat a folyamatokat, melyekkel a bő két éves kiesésünket pótolni tudjuk, úgy a rendezvénypalettán, mint fő
célközönségünk, a fiatalok mentális térképén.
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Főtanácsosi beszámoló
Néhány szó az EMKE 2021-es esztendei Szatmár megyei közművelődési rendezvényeiről
A világjárvány szigorú előírásai betartása mellett is sikerült az évtizedek óta meghonosított és
hagyományossá vált rendezvényeinket megtartani, térségben gondolkodva pedig erősíteni a romániai és az
országhatáron túli művelődési és egyházi szervezetekkel való együttműködést.
A naptári évet indító szokásos január 1-jei szatmári Petőfi-főhajtás még szerényre sikeredett, a
tavaszköszöntő április 27-i majtényi Rákóczi-megemlékezés azonban már régi fényében tündökölt, csalogatóul
hatott a jó időjárás is a szabadtéri közművelődési rendezvény sikeres toborzására. Száznál többen is
összesereglettek – s szerencse volt a szép idő mellett a rendezvény tág térrel, a résztvevők fegyelmezett
magatartásával.
Propaganda szempontjából (valószínű) pozitívan hatott a majtényi megemlékezés a május 14-15-én
megrendezett Dsida-, Jakabffy-, Páskándi Napok sikerére. Különösen az első kettőn vettek részt sokan –
köszönhetően a szatmári római katolikus megyéspüspök szerepvállalásának is.
Emlékezetes hétvégi koraesti lírai kikapcsolódásnak sikeredett (a résztvevők száma megközelítette a
másfélszáz főt) a július 2-i Szilágyi Domokos megemlékezés. Szintén szabadtéren – a költő szatmári szobra előtt
megtartott – rendezvény. Dicséretes aktív szerepet vállalt a Dsida-megemlékezéshez hasonlóan Szatmárnémeti
három magyar líceumának diáksága.
Felemelőnek lehet nevezni az augusztus 6-án megrendezett sződemeteri Kölcsey-megemlékezést. Az
érdeklődők és az aktív szerepet vállalók egyaránt a három évtizedes hagyományok folytatásának
szükségességéről, fontosságáról győzhettek meg mindenkit.
Egy esztendő kényszerszünetét követően a Marosán Csaba kolozsvári előadóművész, valamint a
református és a római katolikus egyház szerepvállalásának köszönhetően Ady Endre idei 145. születési
évfordulójának nagyon szép nyitánya lett a november 20-i Érmindszenti zarándoklat.
Dióhéjban – az EMKE által kezdeményezett és koordinált rendezvényekről – ennyi…
Említésre érdemes az egyházi és világi szervezetek által az év folyamán rendezett rendezvényeken való
részvételnek, szerepvállalásnak köszönhető kapcsolattartások megszilárdítása, jövőbeni közös programok
előkészítésének egyengetése érdekében kifejtett törekvések.
A Szatmár megyei szervezet képviselte az EMKE-t, annak országos elnökségét a Magyar Kultúra Napja
alkalmából a január 23-án Sződemeteren megrendezett Kölcsey-megemlékezésen és szervezője volt előző nap
egy szűkebb körű méltó szatmári ünnepségnek, hiszen a járvány miatt az országhatár átlépése Szatmárcsekére
épp akkor lehetetlen volt.
Az EMKE-t képviselte alulírott februárban azzal, hogy Egri településen részt vett a világhírű magyar
nyelvész, Csűry Bálint születésének 135. és halálának 80. évfordulója méltó megemlékezésén – kezdeményezve
jó előre az 5 esztendő múlva esedékes kerek évfordulók messzi sugárzású megemlékezéseinek (épp az EMKE
koordinálta) időbeni megszervezését. Június első napjaiban alulírott a nemzeti összetartozás napjáról emlékezve a
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felvidéki Éberhárdon képviselte az EMKE-t, vette át a kapcsolatteremtés terén kifejtett munkássága
elismeréseként a Fábry Zoltán-díjat, majd június 19-én jelen volt a II. Rákóczi Ferenc szülőhelyén a restaurált
Borsi várkastély ünnepélyes átadásán.
Képviselte szervezetünket alulírott a Bocskai-díj szeptember 5-i szárazberki ünnepélyes átadásán
(Pál-Antal Sándor akadémikust tüntették ki), az október 1-jei nagypeleskei magyar görögkatolikus templom
ünnepélyes újraszentelésén, október 24-én pedig a magyarországi Kocsord unitáriusai vendégeként a Balázs
Ferenc szobor avatásán, az előző évek hagyományaihoz híven 2021 októberben pedig a debreceni Kardos Albert
Nemzetközi Vers- és Prózamondó verseny zsűrielnöke tisztségét fogadta el.
Volt – tehát – tevékenység és sikeres jövőépítés…

2022. február 28.
Muzsnay Árpád
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BESZÁMOLÓ

Az elmúlt esztendő a koronavírus jegyében telt el, a világjárvány újabb és újabb fellángolásával, váltakozó
szigorító intézkedésekkel. Miközben az egészség felértékelődött, és a bezártság fennmaradt, a kultúra nyilván
viszonylagosan háttérbe szorult. A védőoltás bevezetése mégis lehetővé tette, hogy a járványügyi szabályok
betartásával, akár korlátozott számban, mégis sor kerüljön közművelődési rendezvényekre is.
2021 áprilisában nem tudtuk ugyan megünnepelni az Erdélyi Magyar Közművelődés Napját, az EMKE
Országos Elnöksége által adományozott oklevelek odaítélésére későbbi időpontokban került sor. Elismerésben
részesült Henter György református lelkipásztor „a marosvásárhelyi Vártemplom felújítása, valamint a
gyülekezet által közvetített közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül”,
valamint Papp László római katolikus pap „sikeres vallásos zeneművek népszerűsítése, kiemelten a
marosvásárhelyi Mustármag közösségben végzett lelki, kulturális, szociális, evangelizációs tevékenysége iránti
elismerésül”. EMKE mecénás oklevelet kapott dr. Magyary Előd „a marosvásárhelyi magyar közösségi és
közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül”.
A koronavírus-világjárvány okozta megszorítások ellenére az EMKE Maros megyei szervezete nem
tétlenkedett, viszonylag gyakran hallatta a hangját. És bár 2021 január elsején csupán csendes megemlékezést
tartottunk a Petőfi-szoborbál, valamint a Don-kanyari emlékműnél (egy évre rá viszont már megemlékező
közönség előtt), január 22-én Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület indítványozására és
koordinálásával ünnepeltük meg a magyar kultúra napját, és szép kiteljesedésnek bizonyult az összefogás
jegyében megtartott színvonalas ünnepi előadás. Az év során további rendezvényekre, könyvbemutatókra,
fényképkiállításra, koszorúzásokra került sor. A 2022 januári szokásos megemlékezéseket követően februárban
két színvonalas, telt házas EMKE-rendezvénynek örvendezhetett az érdeklődő közönség. A marosvásárhelyi
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Pro Folk Dance Egyesület és a Maros Művészegyüttes közös
szervezésében a gyimesi, moldvai és barcasági csángó magyarok életét, hagyományait, szokásait ismerhették meg
a jelenlévők február 23-án a Maros Művészegyüttes székházában. Két nappal később farsangi hagyományokat
megörökítő fotókiállításra, könyvbemutatókra (Barabás László, Bálint Zsigmond), majd farsangi szokásokat
bemutató, vidám táncos műsorra került sor Szovátán. Összességében, a lehetőségekhez mérten a tavalyi
beszámolóm óta is gazdag tevékenységet fejtett ki a szervezet. A hagyományőrzés, a megemlékezések és a
rendezvények mellett szükséges kihangsúlyozni a saját facebook-oldal működtetését, a hírekről, eseményekről
való folyamatos tájékoztatást.
Beszámolómban részletesebben utalok két évfordulóra, ami kötődik az EMKE Maros megyei
szervezetéhez. Az egyik a szokásos decemberi marosvásárhelyi Gyöngykoszorú néptánc, népdal, népzene és
népviselet találkozó megtartása, amelynek során Barabási Attila-Csaba elnök kezdeményezésére immár
harmadszor adták át a Szabó György Pál-díjakat. a Gyöngykoszorú-mozgalom immár harminc éves múltra
tekint vissza. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete 1991-ben kezdeményezte a
Gyöngykoszorú-találkozók megszervezését, és az azóta eltelt harminc év alatt Maros megye számos településén
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összesen közel százötven táncos-zenés együttlétre került sor. A legelső találkozót Nyárádszereda szervezte meg
1991. április 28-án, a Táncművészet Világnapja előtt tisztelegve. A kezdeményező, Szabó György Pál tíz éven át
töltötte be az EMKE megyei elnöki tisztségét, de azt követően is 2005-ben bekövetkezett haláláig aktív
résztvevője volt a Gyöngykoszorú-találkozóknak, és a nevéhez fűződik a Marosvásárhelyen karácsony előtt
megszervezett ünnepi összejövetel hagyományos megtartása is. Számomra külön öröm, hogy három Maros
megyei EMKE-elnöki mandátumom idején ezt az örökséget tovább vittem, valamint az is, hogy az új elnök,
Barabási Attila-Csaba mindjárt a megválasztását követően megalapította a Szabó György Pál-díjat. Gratulálok az
idén elismerésben részesülőknek!
A népi hagyományok ápolásának, a néptánc, népdal, népzene és népviselet egyetemes és kiemelten
magyar értékei megőrzésének és az identitásmegőrzésnek a tanúbizonysága a Gyöngykoszorú-mozgalom. A
színpadra lépő táncosok és zenészek szemet gyönyörködtető és lelket melengető szereplése mindenkoron a helyi
közösségek hozzáállásának és a lelkes szervezőknek köszönhető. Mindannyiunk nevében köszönet illesse őket!
A másik téma az, hogy a magyar országgyűlés Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából,
valamint a méltó megemlékezések megszervezésének biztosítása céljából a 2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi
Sándor-emlékévvé nyilvánította. Az emlékév egyik célja, hogy a nemzettudat, a nemzeti összetartozás
erősödjön, és azt szeretnék, ha az évforduló alkalmat adna arra is, hogy a magyar irodalmat és ezen keresztül a
magyar kultúrát megmutathatnák a világnak. A marosvásárhelyi magyarság szívében elevenen él a
világszabadság nagy költőjének alakja, emlékét az utókor kegyelettel őrzi. Marosvásárhely közössége
méltóképpen adóz az élete utolsó előtti éjszakáját városunkban töltő Petőfi Sándor emlékének. A Görög-házon
elhelyezett

emléktábla

után

halálának

százötvenedik

évfordulóján

a

közeli

Teleki-házra

került

Petőfi-dombormű. A harmadik emlékjel a költő 2000. december 16-án felavatott egész alakos bronzszobra,
amely alkalmat ad a születése napján, valamint a nemzeti ünnepen sorra kerülő ünnepségek megtartására. A
hagyományoknak megfelelően január elsején fél egy órakor az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros
megyei szervezete ünnepséget tart a Petőfi-szobornál a költő születésére és szellemiségére emlékezve.
A Petőfi Sándor-emlékév jegyében a 2022-es évben Közép-Erdély régióból az alábbi javaslatokat tettem
az EMKE Oklevelek idei odaítélésére: 1. Szabó József múzeumi gondnoknak, a fehéregyházi Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület elnökének a kegyeleti hely ápolása és a múzeum fenntartása érdekében kifejtett
tevékenysége iránti elismerésül; 2. Kovrig Magdolna tanárnőnek, a Bodor Péter Közművelődési Egyesület
elnökének, az Erdőszentgyörgyi Figyelő szerkesztőjének, kulturális szervezői és színjátszóköri tevékenysége
iránti elismerésül. Mecénás-díjat javasoltam Orbán Mihály borász gazdának, a kelementelki pincészet által a
magyar közművelődési élet támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.
Mind az eddigi, mind a leendő díjazottakat, az elismerésre bármilyen formában érdemesülteket, a
közművelődést szolgáló kultúrembereket, a kitartó szervezőket, az elkötelezett közművelőket mindenkori
köszönet illesse az egyetemes és magyar kultúra kiteljesedése érdekében kifejtett tevékenységük iránti
elismerésül! „Ki a köznek él, annak élni érdemes!”
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Végül lehetséges vetített képes előadások, könyvbemutatók megtartására vállalkozok, ajánlom fel az
érdeklődő közösség számára. Két év kényszerkihagyást követően, a lehetőségek függvényében az alábbi
programkínálatot nyújtom:
1. Báthory István lengyel-litván emlékezete és megbecsülése Vilniustól Grodnóig (2021 Báthory Emlékév volt) vetített képes bemutató;
2. Bukovinától az Al-Dunáig című könyv bemutatója, amely a bukovinai székelyek leszármazottairól,
hangsúlyosan az Al-Duna mentére letelepedettekről szól – vetítéssel egybekötve;
3. Krónikás szempontok c. könyv bemutatója, amely egy kötetre való válogatás a Krónika Szempont
rovatában megjelent írásokból.
Marosvásárhely, 2022. március 1.
Dr. Ábrám Zoltán, az EMKE területi alelnöke
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BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (BINCISZ)

BESZÁMOLÓ A

2021-ES ÉVRE

2021 januárjában éppen 20 éve indult el a Magyar Kultúra Napja nagyváradi megünneplése, 2021-ben
tehát már 21. alkalommal valósítottuk meg közös szervezéssel a Magyar Kultúra Ünnepét Nagyváradon és a
határ mindkét oldalán több helységben, köztük Debrecenben, Berettyóújfalun és Margittán. A rendelkezések
következtében a rendezvények egy-két kivétellel általában az online térbe szorultak vissza.
Ezen kívül társzervezőként, illetve partnerként közösen szerveztük Nagyváradon a Károly József
Iréneusz tudós fizikus premontrei kanonok emlékülést. 2021. március 11-én, az emlékmisét meg lehetett tartani,
de az előadást már csak az online térben. A továbbiakban a rendelkezések miatt a tevékenységek többségét el
kellett végleg halasztani, csak néhányat próbáltunk megszervezni online módon szűkebb körben.
Ezeken kívül alkalmanként részt vettünk előadásokkal vagy hozzászólásokkal a Nemzeti Együttműködési
Közösség által folyamatosan szervezett online rendezvényeken.
Sikerült szoros kapcsolatot kiépíteni a Debrecenben létrejött Partiumi Magyar Házzal, bár a közös tervek
nagyrészéről le kellett mondani, ezek többségét remélhetőleg a következő időszakban meg lehet majd valósítani.
Kevésbé látványos, de a mostani helyzetben különösen igénybe vevő, egyben sok tanulsággal is járó
tevékenység volt az év folyamán a Magyar Házak kérdőíves felmérése, a nehéz indulás után szerencsére Bihar
megyében a civil szervezetek jelentős része részt vett benne.
BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (BINCISZ) és a
NAGYVÁRADI SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY (SAVA) KÖZÖS ESEMÉNYNAPTÁR
TERVEZETE 2022.
2022. január 17-23. – Magyar Kultúra Ünnepe Nagyváradon (XXII.).
2022. március 12-13. – Károly József Iréneusz (1854-1929) premontrei tudós fizikus – Emlékmise és
megemlékezés.
2022. május 19-20. – Partiumi Magyar Tudomány Napja 2022.
2022. október 6. – Megemlékezés Nagyvárad aradi vértanúiról.
Könyvbemutató: Nagysándor József (1803-1849).
2022. október 24. – Szacsvay Imre (1818-1849) a magyar Országgyűlés vértanú jegyzője kivégzésének
173. évfordulója. Megemlékezés.
2022. november 12. – A Magyar Tudomány Napja 2022 Nagyváradon, az MTA Magyar Tudomány
Ünnepe 2022 keretében.
Dr. Fleisz János, elnök
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Beszámoló az EMKE Szilágysomlyó és környéke fiókszervezet 2021 évi működéséről
A 2021- es év sajnos még mindig a járvány és az e miatti megszorítások, szabályozások jegyében telt,
ennek ellenére elmondhatjuk, hogy ha visszafogottabban is, de egész évben működtünk. Felvállalt
küldetésünkhöz híven, a kultúra megismerésének, megismertetésének, megbecsülésének és terjesztésének
szolgálatában állva igyekeztünk a körülményekhez mérten kikapcsolódási, működési, művelődési, teret nyújtani
minden korosztálynak. Eszköztárunkat folyamatosan bővítjük. Ebben a két évben elsősorban amatőr színjátszó
csoportunk, a Játékakadémia szükségleteire koncentrálva hangszórókat, mikrofonokat szereztünk be, kellék- és
jelmeztáruk kiegészítését, bővítését támogattuk. Ugyanakkor folyamatosan gondoskodnunk kell az öreg épület
állagának megóvásáról, javításokról, felújításokról, a bútorzat cseréjéről, kiegészítéséről.
Anyagiak tekintetében a szervezet alapvetően pályázatokra, ezen kívül pedig az épületben helyet kapó
Báthori Alapítvány, a szenátori és az RMDSZ iroda fenntartási költségekhez való hozzájárulására, valamint a
csekély összegű, a 3,5%-os adóból származó bevételre számíthat. Tagdíjunk nincs, állandó támogatóra sincs
lehetőség, alkalmanként viszont kapunk támogatást – olykor anyagi, de jobbára tárgyi vagy természetbeni
adományok, hozzájárulások formájában, ami ugyanakkor igen nagy segítségünkre van a töretlen működés
fenntartásában. Nagyobb beruházásoknál (pl. épületjavítási munkálatoknál) számíthatunk a magyar lakosság
anyagi támogatására is, de mivel se nagyobb vállalat, se jövedelmező cég nincs a környéken ez nem túl
nagymértékű. Humán erőforrásra is támaszkodunk, de bővelkedni ebben sem bővelkedünk, hiszen helyi
munkahelyek hiányában a nagyvárosok rendre elszippantják fiataljainkat. Jórészt ugyanazok a lelkes, cselekvő
emberek segítenek be úgy az EMKE-nél, mint a Báthory Alapítványnál.
A helyzethez alkalmazkodva a 2021-es évben csökkentettük a fizikai jelenlétet igénylő programokat,
illetve azokat lehetőleg szabad térben tartottuk meg. Rendszeresen jelentkező programjainkat, mint pl. az
Irodalmi kávéház vagy a Jeles Kuckó, online térbe tettük át. Ez utóbbihoz bemutató videókat is készítettünk,
melyek segítségével egy időben együtt is, de a családban otthon is be lehetett kapcsolódni.
A kisebb korosztályokhoz inkább az Alapítvány keretein belül 23. éve alakult és közösen működtetett Játékkuckó
elnevezésű ifjúsági, gyermekszervezet, valamint a Szederinda hagyományőrző csoport szól. Előbbi a Jeles
Kuckó, a népdaléneklő, versmondó, mesemondó, meseíró, és rajzpályázatok, helyi, megyei és nemzetközi
vetélkedők szervezése, utóbbi néptánc és citerajáték oktatás által.
Jelentősebb programjaink közül kiemelném A magyar kultúra napja ünnepéhez kötött, Eperjesi Noémi
munkáiból létrehozott virtuális kiállítást, valamint a művésznővel és Demény Péterrel történt, élő adásban zajlott
beszélgetést; az ugyancsak ez alkalomra készült és élő adásban követhető, Báthory Istvánról szóló előadását Rüsz
Fogarasi Enikő professzorasszonynak. A Játékakadémia is megtartotta évadnyitó előadását és, a Báthory
Emlékévre való tekintettel felvállalta egy komoly történelmi darab összeállítását is, amelyet a szeptemberi
Báthory Napok alkalmával mutattak be. Ugyancsak a Báthory Emlékévhez kapcsolódva hirdettük meg a
Szobámban az iskolám elnevezésű rajz és esszé-, valamint a Báthory István nevű, határok nélküli rajzpályázatunkat,
mely utóbbira New Yorktól Bukarestig 200 igen érdekes. és jó pár igen kiváló rajz érkezett. Vetélkedőink
értékelő-bizottságaiba igyekszünk mindig szakembereket hívni. Így volt már zsűritagunk Albert Júlia, Laczkó
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Vass Róbert színművészek, Bába István, Eperjesi Noémi, Makrai Zsuzsa, Szabó Attila képzőművészek, Gergely
Edó, Demény Péter, Tekei Erika írók, Szőcs Judit előadó, és még sokan, akik mind személyesen szóltak az
ifjakhoz, gyerekekhez. Meghívottjaink között említhetjük még az elmúlt évben Bertóti Johanna előadóművész,
költőt, aki előadást és könyvbemutatót is tartott kicsiknek, nagyoknak egyaránt, Meister Éva színművésznőt a
Trianoni harangok c. előadással, Makrai Zsuzsa zománcművészt Báthory címerekből álló sorozatával, a Kriterion
könyvkiadót, a nagyváradi Tibor Ernő galériát festmény és textilmunkákból összeállított kiállítással, Pop Csenge
Natália festménykiállítással, Rüsz Fogarasi Enikő és Horn Ildikó történészeket történelmi előadásokkal.
Tartottunk könyvbemutatókat, előadásokat, kiállítást és Kuckómesék könyvbemutatót Somlyón, Kolozsváron és
Zilahon, Mikulás-csomagot készítettünk és osztottunk az általános iskolásoknak, régi gyakorlatunk szerint
adományt is gyűjtöttünk a válaszúti Kallós alapítványnak. A diáktanácsnak csapatépítők, találkozók rendezésére
biztosítottunk teret.
Az ősz folyamán új szakkört is indítottunk az EMKE-n keresztül a Nemzeti Művelődési Intézet
támogatásával Kaláris néven.
Ugyancsak ősszel tudtuk elkezdeni a ház felújítási munkálatainak soron következő lépéseit, az iroda és az
átjáró-szoba korhadt padlózatának cseréjét, falainak javítását, festését – amennyire a BGA pályázat valamint
magántámogatásból rendelkezésünkre álló összeg engedte. A tavaly felújított tároló helységet (rak- és irattár) is
sikerült bebútoroznunk.
Nem telt tehát eseménytelenül az év, s bár igen sok szépen eltervezett programról kellett lemondanunk,
kerestük és megtaláltuk a módját annak, hogy a lehetőségek adta keretek között kulturális forrásként jelen
legyünk közösségünk életében. Köszönet érte a munkatársaknak, erkölcsi és anyagi támogatóinknak,
fáradhatatlan segítőinknek, önkénteseinknek és köszönet mindazoknak, akikért érdemes mindig valamit tenni.

Szilágysomlyó, 2022. március 13.
Széman Rózsa, elnök
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Partiumi és Bánsági Műemlékvédelmi és Emlékhely Társaság beszámolója
Ez történt 2021-ben
Január 9. – Megbeszélés a könyvkiadásunkról Szabó Ödönnel, az RMDSZ ügyvezető elnökével. Egy
gyűjteményes kötetet adunk ki, amely 480 oldalas, nyomtatása 6500 lej. A Proenerg Kft. ad 5000 lejt, a
Varadinum Kulturális Alapítvány 2000 lejt, ebből 500 lejt Darabont Éva kap a korrektúráért.
Január 21. – Aradon, a Jelen Ház nagytermében, a Kölcsey Egyesület szervezésében került sor a magyar
kultúra napja megünneplésére. Ezúttal az Egyesület két kiadványa bemutatására is sor került. Fekete Károly
egyesületi alelnök elsőként Társaságunk tagja, Olasz Angéla Fényes Elek- és Kölcsey-díjas tanár, Történelem és
emlékezet című könyvéről a szerző mondta el gondolatait. A 300 oldalas kötetben Olasz Angéla utóbbi három
évben Aradon, Nagyváradon, Mesztegnyőn és másutt elhangzott előadásainak rövidített változata található.
Január 24. – Összeállítottam egy körlevelet a hegyközszentmiklósi körkápolna összeállításához, melynek
célja templomromok egyes darabjainak beépítése, megőrzés és leírás céljából.
Február 11. – Elkészült az általam összeállított Bihar megyei értéktár kötetének betördelése: 70 oldal,
ebből 30 színes kép. 6000 lejbe kerülne. Másnap megkezdtem a pályázat kitöltését az Unikum pályázathoz (a
pályázat nem nyert).
Február 19. – Elhunyt Sárközi Zoltán tagtársunk, 56 éves korában.
Február 24. – Nagy Magdával együtt, elkészítettük az egyesület tavalyi mérlegét.
Február 25. – Emléktáblát állítottunk a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöki székháza
udvari falán, a Széles Sándor-féle műbútorasztalos üzem fennállásának 120. évfordulója alkalmából. A
megjelenteket Forró László püspökhelyettes, Csűry István püspök és Dukrét Géza köszöntötte. Szilágyi Péter
ismertette a Széles Sándor-féle műbútorasztalos üzem történetét. Ezután Széles Sándor unokái, akik a táblát is
készíttették, Schneider Mária és Kósa Irén, valamint Szilágyi Péter leleplezték az emléktáblát.
Március 4. – Elkészült a gyűjteményes kötet 250 példányban, a Partiumi füzetek 91. kötete: „A múltat
tiszteld a jelenben…” Személyiségek, események a partiumi és bánsági magyarság életéből. 21 szerzője volt, 471 oldalas.
Március 15. – Szilágysomlyón ünnepi megemlékezést tartottak a református templomban, amelyet
ünnepi műsor és koszorúzás követett a Bem-emlékoszlopnál, a parókia udvarán. Koszorút helyezett el Erdei
János.
– Szatmárnémetin a Petőfi szobornál visszafogott ünnepséget és koszorúzást szerveztek.
Részt vett Fazekas Lóránd, Tóth Géza, Muzsnay Árpád, Erdei D. István.
Április 10. – Muzsnay Árpád tagtársunk Életműdíjat kapott az EMKE-től.
Április 24. – Domahida – Erdei János ünnepi szolgálata és megemlékezése a Nagymajtény-i síkon. A
szervező az EMKE Szatmár megyei szervezete volt.
Április 16. – A Jelen Házban emlékeztek meg Puskel Péter aradi újságíró, publicista, helytörténész 80.
születésnapjáról. Az Aradi 3-as számú Középiskola elvégzését követően a Temesvári Tudományegyetemen
szerzett tanári diplomát. Rövid pedagógusi pályafutását követően lett a Vörös Lobogó napilap munkatársa.
Nyugdíjazásáig szolgálta az aradi magyar sajtót, saját bevallása szerint több mint tízezer „vállalható” írása jelent
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meg az említett napilapban, de más publikációkban is, a határon innen és túl. Az aradi magyar kultúrtörténet
elhivatott kutatója, számos könyvet közölt a témában. Aktív tagja a PBMET-nek, a Fényes Elek-díj kitüntetettje.
Most is állandó munkatársa a Nyugati Jelen napilapnak. Ő az aradi magyar aktív újságírói gárda doyenje.
Tevékenységét számos kitüntetéssel, díjjal jutalmazták. Megkapta az Arad Városi Tanács kiválósági díját, Arad
megye kulturális nagykövete.
Április 18-án tartotta aranymiséjét Sándor Tivadar arad-gáji római katolikus plébános. Tevékenységének
öt évtizede alatt bátran vállalt mindent, amit az Úristen reábízott. Ha kellett épített templomot Szentpálon,
Caritas-házat, kollégiumot Aradon. Ha kellett betegekhez járt, vigasztalt és bátorított. Tagja számos magyar
kulturális egyesületnek, anyagilag támogatja a könyvkiadást, a kulturális rendezvényeket. És nem a dicséretért
tette olyan odaadóan, bár abból is kapott bőven, hiszen hazai és anyaországi kitüntetések bizonyítják azt, hogy
tevékenységét szamon tartják és elismerik. A PBMET Fényes Elek-díjasa.
A szentmise végén Ex. Pál József Csaba temesvári megyés püspök meleg szavakkal vázolta azt az utat,
amelyet pappá szentelésétől mindmáig Sándor Tivadar megtett. Azt egyházmegye elismeréseként átadta neki a
Szent Gellért ezüst emlékplakettet.
Május 4. – A XXV. Bánsági Magyar Napok keretében a Civilszervezetek Erdélyi Szövetsége –on line
beszélgetést szervezett, ahol házigazda dr. Bodó Barna volt, meghívott Böjte Csaba, a Dévai Sz. Ferenc
Alapítvány elnöke. A téma: „Leszünk, mert vagyunk”
Május 7. – Elkészült és leadtuk pályázatunkat a szeptemberi konferenciára, a Bethlen Gábor
Alapítványhoz.
Május 7–8. – Wanek Ferenc részt vett az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) által
rendezett XXII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia rendezésében és előadást is tartott. Az első nap
autóbuszos tanulmányi kirándulást vezetett, melyhez a résztvevőknek egy 35 oldalas Kirándulásvezetőt adtunk ki,
Silye Lóránd, Márton István és Kovács Alpár társszerzőkkel. A kiránduláson 35-en vettek részt. A Konferencia
másnap a kiber térben zajlott, körülbelül 70 résztvevővel, amelyen bemutatta: Még egyszer a magyarkiskapusi
érclelőhelyről és bányászatának régiségéről című vetített képes tudománytörténeti előadását.
Május 15. – Könyvpályázatot küldtünk a Communitashoz.
– Elhunyt Dénes Zoltán atya, Fényes Elek-díjas tagtársunk.
Május 18. – Könyvbemutató a Szigligeti Színház emeleti csarnokában. A múltat tiszteld a jelenben című
gyűjteményes kötetünket Dukrét Géza ismertette. Hozzászólt Makai Zoltán, dr. Szabó József, Kovács Rozália,
Szilágyi Andrea. Villányi Zoltán interjút készített a televíziónak. Közreműködött Thurzó Sándor brácsaművész.
Május 30. – A szatmáriak, a Hősök Napján felavatták a 2020-ban restaurált világháborús Kovács Lajos
síremléket a kökényesdi temetőben. Részt vettek az egyházak papjai, a község vezetői, tanügyiek, a vitézi rend
tagjai Berei Károly vezetésével Nagykárolyból, valamint a falu lakói. Társaságunk részéről jelen volt Kiss
Kálmán, Tóth Géza, Fazekas Lóránd.
Június 4. – Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az Új ezredév református központban Nt. Gazda
István, Ft. Szilvágyi Zsolt, Molnár András alprefektus, Tamás Péter Magyarország tiszteletbeli konzulja tartottak
beszédet. Jelen voltak a társaságunk tagjai is.
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Június 5. – A Magyar Összetartozás Napja alkalmából Erdei János honismereti kirándulást szervezett
Szilágysomlyó – Erdőszentgyörgy – Bözödújfalu – Torda – Sebesvár érintésével, történelmi emlékhelyek,
katonasírok látogatásával, koszorúzással. A költségeket a Rákóczi Szövetség fedezte. 35 résztvevő ifjút vezetett.
Június 9. – Könyvbemutató Temesváron: dr. Bodó Barna: Meggyötört valóság – válogatott publicisztikai
írások, valamint Jelenségek szélzúgásban – oktatáskutatási tanulmányok című köteteinek ismertetése.
Június 10. – Megbeszélés Forró László tiszteletessel az őszi konferencia szervezéséről, amelyet náluk,
Hegyközkovácsiban szervezünk meg. Új részek a programba: szoboravatás, templomszentelés. Így elmarad a
kirándulás.
Július 4–9. – A XLVIII. Országos Honismereti Akadémián, Debrecenben, részt vett Szilágyi Andrea
Június 13. – Elkészült a Partium idei első száma. (125 példány)
Augusztus 9–15. – A Kalotaszentkirályon megrendezésre került XXV. Országos Ifjúsági Honismereti
Akadémián részt vett Kádár Anna Orsolya, Kelemen Hilda Orsolya és Szilágyi Andrea, Érmihályfalváról. Kádár
Anna Orsolya és Kelemen Hilda Orsolya előadást tartott Érmellék, mint néprajzi táj címmel.
Június 19. – Kérvény az Ortodox püspökséghez – engedély az Ady-szobor restaurálásához, Jakabffy
László közbenjárásával.
Június 27. – Kecse Gabriella tagtársunk a Honvédelemért Kitüntetés Cím III. fokozatát kapta meg a Pákozdi
Katonai Emlékparkban.
Késéssel, a nyáron jelent meg Gáll Erwin, Türk Attila, Nagy Szabolcs, Sarah Péter, Wanek Ferenc,
Haramza Márk 2021: Újabb adatok a Kolozsvár–Zápolya utcai 10. századi temető régészeti és embertani hagyatékából a
radiokarbon vizsgálatok tükrében. Észrevételek az Erdélyi-medence 10. századi településtörténetéhez című munka, a Magyar
őstörténeti Csoport Kiadványok, I. Moldáv–Magyar régészeti kerekasztal-konferencia Kelet-Európa
középkoráról. Kisinyov, 2015. június 10–11. kötetben.
Július 14. – Elküldtünk egy könyvpályázatot a Bethlen Gábor Alapítványhoz.
Július 16. – Elküldtünk egy pályázatot a megyéhez a konferencia szervezésére.
– Estefelé elhunyt Ráday Mihály, 79 éves korában.
Augusztus 5. – Megbeszélés (a konferenciáról) Szabó Ödönnel, az RMDSZ ügyvezető elnökével: tisztújítás: ragaszkodnak hozzá, hogy Dukrét Géza maradjon elnöknek. Szilágyi Andrea legyen az ügyvezető
elnök, titkár Voiticsek Ilona.
- besegítenek a konferencia költségeibe.
- besegítenek dr. Szabó József: Ismeretlen Érmellék II. című könyvének kinyomtatásában.
Augusztus 7. – Erdei János Kazinczy-megemlékezésen vett részt Sződemeteren, 12 ifjú kiséretében.
Szervező a Tasnádi Református Egyházközség és a KREK volt, ünnepi szónokok, Csűry István és Szili Katalin.
Augusztus 20. – Szatmáron a Szent István szobor megkoszorúzása a Székesegyház előtt. Részt vett
Tóth Géza, Fazekas Lóránd, Erdei D István.
Szeptember 3–5. – XXVI-ik Partiumi Honismereti Konferencia – Hegyközkovácsi. A PBMET a
Varga Vilmos Művelődési Házban szervezte meg a XXVI. Honismereti Konferenciáját. Jelen volt 81 személy.
Széman Péter, az EMKE országos elnöke gratulált az elért eredményekért és átadott Dukrét Gézának egy
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díszoklevelet, amelyben az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta. Kiss Endre József, gratulált az elért
eredményekért, különösen a könyvkiadásban és átadott egy díszoklevelet a Kazinczy Társaság részéről, amelyben
Dukrét Gézát kinevezik a társaság tiszteletbeli tagjává. A tisztújító közgyűlés nyomán: elnök: Dukrét Géza,
ügyvezető elnök: Szilágyi Andrea, Érmihályfalva, alelnök: Berecz Gábor, Arad, ifjúsági alelnök: Mihálka Nándor,
titkár: Voiticsek Ilona.
Szeptember 11. – A megújult Arany-palotában, a névadó jelenlétében, felavatták a Dánielisz-termet. Jelen
volt Kásler Miklós a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője és Cseke Attila fejlesztési
miniszter. A 96 esztendős helytörténész, Arany János-kutató, több ezer kötetes magánkönyvtárát,
dolgozószobáját, annak minden berendezésével, bútorával és gyűjteményével együtt az Arany János Művelődési
Egyesületnek adományozta. Ebből az Értékes adományból alakították ki a Dánielisz-termet.
Szeptemberben – Az Országos Máltai Szervezet 3o éves évfordulója alkalmából Elismerő Oklevelet
adott Tácsi Erika asszonynak nagyrabecsülés jeléül, embertársaink szenvedésének enyhítése, társadalmi
beilleszkedése, a legsérültebbek méltósága visszanyerése szolgálatában kifejtett tevékenységéért.
Szeptember 24. – Érmihályfalván, a Dióverő nagyvásár keretében, a helyi tanács ünnepi ülésén Kovács
Rozália Kiválósági Oklevelet kapott, „érdemei elismeréseként városunk helytörténeti és kulturális életében kifejtett
áldozatos munkájáért”. A Gödör Rendezvényházban Bokor Irén: Kuthy Lajos élete – Válogatás műveiből című könyv
bemutatóját tartották. A könyvbemutatón részt vett Groza Bianka és Szilágyi Andrea.
Szeptember 25. – Dr. Dénes Zoltán emlékkonferencia Gyomaendrődőn, a Szent Antal Népház
dísztermében. A konferenciát Toldi Balázs Gyomaendrőd város polgármestere nyitotta meg. Előadásokat
tartottak az atya sokoldalú tevékenységéről, tudományos munkásságáról Dr. Bartha Elek, a Debreceni Egyetem
rektorhelyettese, dr. Forisek Péter a Debreceni Egyetem Tanárképzési Intézet főigazgatója, Kolozsvári István
etnográfus, dr. Szonda István főszervező, a Népház igazgatója. Dukrét Géza: A Partium kutató plébánosa címen
tartott előadást. Voiticsek Ilona az atya által szervezett Szent László-zarádoklatokról beszélt.
– az Aradi Alma Mater Alapítvány megalapításának 30. évfordulójáról emlékeztek meg. Aznap
került sor a Nemzedékek Találkozójának hagyományos ökumenikus istentiszteletére, majd a Jelen Házban
bemutatták a Nagy István összeállította Emlékezni pedig kell című kötetet. A 340 oldalas könyvben Társaságunk
tagjai közül Olasz Angéla, Matekovits Mihály és Ujj János írásai is megjelentek.
Szeptember 29. – A Szilágysomlyói Báthory Napok keretében emléktábla avatást szerveztek a városi
művelődési ház előcsarnokában, Kozma nővér, a ház építtetője emlékére. A költségek közadakozásból gyűltek
össze, amelyből egy kis háromnyelvű kiadványra is futotta. A római katolikus egyházközséggel együtt történt a
kivitelezés. Jelen volt Erdei János.
Október 6. – Megkaptuk az értesítést a Bethlen Gábor Alapítványtól, hogy kapunk 350.000 Ft-ot a
konferencia megszervezésére.
– Megkoszorúztuk Nagysándor József vértanú tábornok emléktábláját.
–
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emlékrendezvényeken: a koszoruzáson a Vesztőhelyen, a belvárosi minorita templomban Exc. Kovács Gergely
érsek celebrálta szentmisén, majd pedig a Szabadság-szobornál tartott emlékező ünnepségen.
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Október 11. – Megérkezett az értesítés a Bethlen Gábor Alapítványtól, hogy kapunk 500000 Ft.-ot, dr.
Szabó József: Ismeretlen Érmellék II. című kötetének kinyomtatására.
Október 23. – Wanek Ferenc részt vett Bágyonban a Pálfy Mór Emlékülésen és emléktábla-avatáson, (az
MTA KAB Földtani Szakosztálya rendezésében, körülbelül 50 résztvevővel) ahol bemutatta Pálfy Mór élete és
szakmai pályája című vetített képes előadását, mely megjelent nyomtatásban az Emlékülés kiadványában.
November 2. – Meglátogatott Nyakó József, Érmihályfalva polgármestere és Szilágyi Andrea, hogy
aláírjunk, egyesületünk nevében, egy kérvényt, az érmihályfalvi dohánygyár épületének megmentésére.
November 6. – Erdei János Ady-zarándoklatot szervezett Érmindszentre, a Szatmári EMKE, Muzsnay
Árpád meghívására.
November 27. – Elnökségi ülés. 16-an vettünk részt. Összeállítottuk a következő év programját.
Javaslatokat tettünk a Fényes Elek díjazottakra. Beszámoltam az Act Aditional kérésének a kálváriáját a
Törvényszékhez. Határozat született, hogy a tagsági díj nyugdíjasoknak és diákoknak 40 lej, dolgozóknak 60 lej
egy évre.
December 22. – Wanek Ferenc részt vett a Bunyitay Vince Könyvtárban, a szűk körben tartott
könyvbemutatón: Kőbe zárt történelem. Tanulmányok Emődi János 80. születésnapjára. A kötetben megjelent
dolgozatom címe: Valójában milyen birtokokat cserélt 1299-ben az Erdélyi püspökség a Kolozsmonostori Apátsággal?
December 28. – Fekete Irén tagtársunk Tavaszy Sándor-díjat kapott az Erdélyi Kárpát Egyesület országos
vezetőségétől, kiemelkedő honismereti tevékenységéért.
– Decemberben nyomdába került Wanek Ferenc, a Scientia Könyvkiadó gondozásában
megjelenő 265 oldalas tanulmánykötete: Fordulópontok és meghatározó személyiségek Erdély altalajkincseinek
megismeréstörténetében 1920 előtt címen.
–Erdei János Szilágysomlyón, egész évben fő feladata volt a világháborús emlékmű újraállítása,
határidőre, augusztus 21-re elkészült, a környezet rendezése van folyamatban, 2022 március 27-én lesz az avatási
ünnepség.
– A Nyugati Jelenben hetenként jelennek meg dr. Bodó Barna: Jelek és jelzések című rovatai,
valamint Szekernyés János: Temesvár kövei – helytörténeti írásai.

Dukrét Géza
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