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ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

a MAGYAR ÖRÖKSÉG Díjas EMKE 

ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

2015. ÁPRILIS 1. – 2016. MÁRCIUS 31. 

Széman Péter elnök 

 

1885. április 12-én alakult meg az EMKE, mely esemény kapcsán ezt a napot, már kilenc 

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 alelnökei munkájának 

évértékelője is. 

Az elmúlt esztendőben, a 130 éves évforduló kapcsán, sikerült az erdélyi kulturális 

közvélemény előterébe kerülnünk, és több sikeres akcióval, mint például a Kolozsvári Magyar 

Napok előtt rendezett Kárpát-medencei Ifjúsági Kulturális Fesztivál (KULTIVÁL), valamint a 

Pusztakamaráson felújított Sütő András emlékház átadása, jelen voltunk a mindennapok híreiben. 

Ez a két alkalom is elősegítette az EMKE erőteljesebb megjelenését a köztudatban, ugyanúgy, 

ahogyan ezt tette a Kolozsvári Magyar Napokon egy programokat is kínáló és támogató stand. Az 

EMKE 130 éves kiállításával, illetve bemutatásával nemcsak Kolozsváron voltunk jelen, hanem 

Nagyenyeden, Szebenben, Pécsett, Szilágysomlyón, valamint Zilahon is. Amióta jelen vagyunk a 

Kolozsvári Magyar Napokon, minden évben lehetővé tettük, hogy társszervezeteink is 

bemutatkozhassanak szórólapokkal, személyesen vagy kiadványaikkal. Újdonságként 2015-ben 

bemutatkozott, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, minden kiadványukat 

elhozva. Az idén is szeretnénk mindenkinek megadni ezt a lehetőséget, programsátor segítségével, 

melyben az EMKE-n, fiók- és társszervezetein kívül helyet kapna az Anyanyelvápolók Szövetsége, 

a Korzo Egyesület, de kézművesek is jelen lennének, mégpedig Pécsről.  

Az EMKE alapműködését továbbra is részben az RMDSZ, a Communitas Alapítványon, 

részben pedig, mint nemzeti jelentőségű intézményt, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai 

Államtitkársága a Bethlen Gábor Alapon keresztül támogatta. Örömünkre szolgál, hogy már mind a 

két fél jelezte, hogy a megfelelő szerződés aláírása után folyósítják az idei támogatást, melyet itt is 

ismételten megköszönünk mindkét támogatónak. 

Az EMKE Magyar Házakkal kapcsolatos hálózatépítő munkája is folytatódott, de nem 

fejeződött be. Érdekvédő szövetségünk továbbra is prioritásnak tekinti ezt a tevékenységet, mint 

stratégiailag fontos társadalomépítő feladatot. 2015-ben, több éves kihagyás után, ismét 

megszerveztük a Magyar Házak Találkozóját, melynek három fő témája a hálózatépítés, a fiatalság 

bevonása a civil tevékenységekbe, ezen belül a közművelődésbe, valamint a Magyar Házakkal 

kapcsolatos kulturális stratégia kidolgozásának jelentősége volt. Ezt folytatjuk az idei esztendőben 

is, egy novemberben megrendezendő Magyar Házak Találkozójával.  

Ingatlanjaink adminisztrációja egyre több odafigyelést igényel, és ez a munka egyre 

költségesebbé válik. Ezért igyekszünk – és programunkban is szerepel – azokat az ingatlanokat, 

amelyek civil szervezetek használatában vannak, jogilag – tehát telekkönyvileg – átadni az azokat 

adminisztráló civil szervezeteknek. Az átadás fő akadálya az ezzel járó hivatalos illetékek igencsak 

magas összege, mely ellehetetleníti az adományozást, de sikerült két úgynevezett kolozsvári 

színészlakást átadni az Operabarátok Társaságának. Már tárgyalásokat folytatunk a szatmári 

színészlakások átadásáról, reméljük, hogy sikerrel járunk.  

Az EMKE feladata továbbra is elsősorban a magyar szórvány közösségek kulturális életének 

támogatása, és az elkövetkező évben is ez lesz Egyesületünk legfontosabb tevékenysége. Továbbá 

feladatunk még a kapcsolatépítés, a híd szerep felvállalása a hazai szórványmagyarság kulturális 

közösségei és az erdélyi tömbmagyarság, illetve a Kárpát-medence különböző régióinak magyar 
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kulturális közösségei között. Új feladatként jelent meg a kulturális szakemberképzés, melyre a 

főpróbát már megtartottuk 2015-ben, egy akkreditált képzés szervezésével, és reményeink szerint 

ezen feladatunk kiteljesedik az idei esztendőben.  

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. 

 

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 

Az Emlékház könyv- és irattári gyűjteményének igazgatója dr. Bartha Katalin Ágnes. Az ő 

általa, a Kolozsvárra visszajutott EMKE-levéltárban végzett kutatások alapján jöhetett létre a 

Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása elnevezésű jubileumi 

kiállítás. 

I.1.1. Állomány 

A tavalyi közgyűlés óta a könyvtár a kolozsvári Dacia Könyvkiadó által kiadott magyar nyelvű 

kiadványokkal (84 kötet) és kiadói katalógusokkal és tervekkel (30 db) gyarapodott Jancsik Pál 

adománya révén (2015 júniusa); Diatcu Schmidt Helen a Kriterion Könyvkiadó volt szerkesztője 

egy doboznyi, a kiadó bukaresti szerkesztőségéhez kapcsolódó dokumentumot, fotót és 

emléktárgyat adományozott (2015 decembere).  

A kolozsvári Kriterion szerkesztőségének irattári feldolgozása folytatódott, 9 i. fm.; 90%-os 

feldolgozottság. 

I.1.2. Irattári kutatói/olvasói szolgálat 

A Szabédi Emlékház irattárát egyetemi hallgatók, doktoranduszok, tanárok, kutatók keresik fel. 

Idén főként Szabédi László hagyatékát, Engel Károly, Domokos Géza és Lőrinczi László 

hagyatékát, és a Kriterion kolozsvári szerkesztőségének az irattárát kutatták többen. Ezen kívül 

többen e-mailben, telefonon is felkeresik az Emlékházat a kutatható anyagokkal kapcsolatos 

információ és segédlet céljából. 

I.1.3. Rendezvények, programok az Emlékház szervezésében, ill. részvételével 

2015. május 8. Szabédi Napok keretében Szabédi László és az Erdély-szemlélet c. konferenciára 

került sor az EMKE és a Korunk Stúdió szervezésében. A konferencia napján koszorúzás volt az 

Emlékház falán lévő emléktáblánál és Szabédi László Házsongárdi sírjánál. A konferenciát 

köszöntötte dr. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, valamint Bálint 

Róbert, a Magyar Unitárius Egyház előadótanácsosa.  

A konferenciát Demény Péter, író, a Látó szerkesztője moderálta, előadások hangzottak el Csapody 

Miklós (Páskándi Géza Erdély-szemlélete a történelmi drámáktól A sírrablókig), Pomogáts Béla 

(Az „erdélyi gondolat” jegyében. Szabédi László erdélyiségéről) és Kántor Lajostól (Szabédi és a 

„Kismagyar”) 
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2015. június 25-én Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása c. 

jubileumi kiállítás nyílt Nagyenyeden a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Házban (Nagyenyed, 

Malom u. 24.)  

A kiállítás premierjére 2015. április 10-én került sor Kolozsváron. A kiállítás kurátora 

Bartha Katalin Ágnes, grafikai arculatát Demeter Vincze András tervezte. A kiállítás a szervezet 

korabeli társadalmi jelentőségét és mobilizáló erejét kívánta megmutatni azáltal, hogy betekintést 

nyújtott az 1884-től formálódó EMKE-nek a század végéig tartó életébe, tevékenységébe írásos és 

képi dokumentumok, valamint tárgyak segítségével. A tematikus elv szerint rendezett molinók 

egyik részén az egyesületet támogató különféle társadalmi rangú személyek szerepelnek, tükrözve a 

kor Európa-szerte uralkodó egységesítő-nemzetiesítő programjának szellemét. A különféle 

csoportosulások, illetve kulturális események és alkotások az adakozás és összefogás korabeli 

nyilvános gyakorlatát mutatták meg a filléres adományoktól Kun Kocsárd gróf alapítványáig. 

Szervezeti élete mellett a kulturális életben, intézményépítésben (népiskolák, óvodák, 

népkönyvtárak), és a gazdaságban vállalt szerepébe (ipar-pártolás, ipari kiállítások) és ezek 

összefüggéseibe is betekinthettek a látogatók. 

A kiállítás törzsanyaga Nagyenyeden jelentős helyi EMKE-relikviákkal gazdagodott. 

Köszöntő beszédet mondott Kerekes Hajnal, a Dr. Szász Pál Egyesület alelnöke. A kiállítást 

megnyitotta: dr. Széman Péter EMKE-elnök és Bartha Katalin Ágnes, a kiállítás kurátora. Józsa 

Miklós ny. magyartanár Az EMKE nagyenyedi alapítói c. előadást tartott. A kiállítás 2015. június 

25-től július 8-ig volt látogatható. 

A 2015. július 12-én, szombaton de. 11 órakor a nagyszebeni Református Templom 

Galériában (Mitropoliei u. 9 sz.) került sor a Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század 

végén: az EMKE indulása c. kiállításra a Hungarikum Napok keretében. A kiállításon helyi EMKE-

relikvia is látható volt. Köszöntőt mondtak: Serfőző Levente a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete 

elnöke, Varró László reformárus lelkipásztor. A kiállítást megnyitotta dr. Széman Péter EMKE-

elnök és Bartha Katalin Ágnes, a kiállítás kurátora. A kiállítás 2015. július 11-től augusztus 9-ig 

volt látogatható. 

2015. aug. 14–16., a. Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál keretében a 

Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása  c. kiállítás 

bemutatása. 

 

2015. augusztus 16–23. között, a Kolozsvári Magyar Napok keretében az EMKE-standján 

való részvétel a Szabédi Emlékház ismertetése céljából. 

 

2015. aug. 27–29. Az utolsó ház – Reményik Sándor Emléknapok (a költő születésének 125. 

évfordulója alkalmából) keretében (EMKE Országos Elnökség, EMKE Besztercei Fiókszervezet, 

Beszterce Megye Tanácsa, George Coşbuc Könyvtár Beszterce). Ennek első napján (aug. 27.) a 

Györkös Mányi Albert Emlékházban, került sor a „Nem a mi dolgunk igazságot tenni, A mi dolgunk 

igazabbá lenni” – megemlékező gondolatok, levelek, versek bemutatására (Szőcs Judit, Széman 

Emese Rózsa) a Reményik Sándor művei könyvkiállítás megnyitása után, melyet Bartha Katalin 

Ágnes rendezett és nyitott meg.  

A kiállítás Reményik műveinek könyvformában megjelent anyagát ölelte fel. A 

könyvkiállítás az életében és posztumusz megjelent verskötetek, válogatások mellett a 2002-ben 

megjelent prózakötetet, autográf kéziratot és Reményik verseinek fordításait is láthatóvá tette. A 

kiállított anyagok több gyűjteményből kerültek ki: a Szabédi Emlékházból, Dávid Gyula és Hantz 

Lám Irén magánkönyvtárából, az Egyetemi Könyvtárból, az EME-Jordáky könyvtárából, a Polis 

Kiadótól, a Péter-Pál Kiadótól. (A kiállítás ötletét Hantz Lám Irén vetette fel, és a Szabédi 

Emlékház azonnal fel is karolta.) 
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A rendezvénysorozat augusztus 28-án délelőtt Besztercén folytatódott, A magyar költészet: 

hagyomány és modernitás cím alatti rendezvénnyel, melyen Egyed Emese, Szonda Szabolcs, 

Széman Péter és Ioan Pintea vett részt. Délután Radnaborbereken került sor a Reményik Sándor és 

az erdélyi költészet c. megbeszélésre, Kilyén Ilka, Ion Riţiu, Liviu Păiuş, Essig József, Essig Kacsó 

Klára, Ioan Pintea és Széman Péter részvételével.  

Augusztus 29-én szintén Radnabereken felkerestük és koszorúztunk a Reményik 

Emlékháznál, majd itt is bemutatásra került a „Nem a mi dolgunk igazságot tenni, A mi dolgunk 

igazabbá lenni” c. összeállítás. 

 

2015. augusztus 29-30-án Teleház Katedra – Okostelefon a kiválasztástól az ügyintézésig 

című akkreditált képzésre került sor az EMKE OE és a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú 

Egyesülete szervezésében a Szabédi Emlékházban. 

 

2015. szept. 11. Pécs: Pannon Magyar Házban került sor a Társadalmi szerepvállalás és 

részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása c. kiállításra. Köszöntő beszédet Szili Katalin 

mondott. Az EMKE-t és a kiállítást Széman Péter elnök és Bartha Katalin Ágnes ismertette. 

 

2015. október: konferenciaszervezések, pályázatírás 

 

Saját arcunk a Sütő-életmű visszfényében. Konferencia a pusztakamarási emlékház 

avatásának tiszteletére 

2015. október 3., 17 órától került sor a konferenciára (helyszín: EMKE Györkös Mányi 

Albert Emlékház, Kolozsvár). A konferenciát megnyitotta Széman Péter, az EMKE elnöke. 

Köszöntő beszédet mondott Sorin Crişan, a Marosvásárhelyi Művészeti egyetem rektora. 

Előadást Pálfy G. István, Mester Béla, Szász László és Lázok János tartott. Moderátor: 

Bartha Katalin Ágnes. A konferenciát követően könyvbemutatóra kerül sor: (M)ilyen gazdagok 

vagyunk (?). Sütő András műhelykonferencia a Polis Kiadó, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 

Kiadója és az UArtPress közös kiadásában. A 2014-ben megjelent könyvet Lázok János, a kötet 

gondozója mutatta be. 

2015. okt. 15. A 130 éves az EMKE interdiszciplináris konferencia Kolozsvár. Helyszín: 

Györkös Mányi Albert Emlékház. Megnyitó: Széman Péter EMKE-elnök és Sipos Gábor EME-

elnök. Köszöntő beszéd: Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke. A 

konferencián tizenegy előadó vett részt. Ennek keretében könyvbemutatóra és Kristóf György-

megemlékezésre is sor került. A konferencia a többelemű évfordulós projekt részét képezte. Célja 

az EMKE egykori és mai értékeinek tudományos feltárása, bemutatása. Azt kívánja megvilágítani, 

hogy miben állt jelentősége, melyek voltak azok a szélesebb társadalmi hatóerők, melynek 

következtében létre jöhetett egy ilyen nagyméretű egyesület, s ennek erőteljes társadalmi 

támogatottsága, ill. az egyesület különböző korszakaiban milyen történeti  változások befolyásolták 

működését, tevékenységi körének alakulását. A konferenciára meghirdetett cél várostörténeti / 

urbanizációs korábbi kutatásokkal, az egyetemjárás, elitképződés kutatásaival, életútvizsgálattal, 

román-magyar kapcsolattörténeti kutatásokkal, egyház- és szórványtörténeti vizsgálattal, gazdaság-, 

színház- és művészettörténeti stúdiumokkal, konkrét egyesület-igazgatási tapasztalattal 

kapcsolódott össze. Az előadások témái és megközelítései részben leképezték az egykori és mai 

EMKE sokrétű tevékenységét: gazdaság-, művelődés-, művészet-, egyház-, társadalom-, irodalom- 

és színháztörténeti tárgyú előadás egyaránt szerepelt közöttük. 

2015. okt. 16-án a konferencia résztvevői tanulmányi kiránduláson vehettek részt a 

legnagyobb EMKE-hagyatéktevő Kún Kocsárd gróf (1803–1895) egykori birtokán Algyógyon, és a 

közeli Szászvároson. 

2015. okt. 28. Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE 

indulása  c. kiállítás szilágysomlyói megnyitója (Szilágysomlyói EMKE-ház). 

2015. november az EMKE-kiállítás népszerűsítése és konferenciáról sajtóban, tévében, 

rádióban. 



5 

2015. december – 2016. január: Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. 

Tanulmányok az EMKE 130 évéről. A 2015. október 15-i  kolozsvári interdiszciplináris konferencia 

szövegeinek összegyűjtése, szerzőkhöz körlevél, szerzőkkel levelezés.  

2015. december. 17. Rendezvények a Főkonzulátuson a Téli Fesztivál keretén belül. A 

Kriterion Könyvkiadó 45 éve. Kerekasztal-beszélgetés (a könyvkiadó hőskorszakából és 

mindennapjaiból).  A beszélgetésen részt vettek: Dávid Gyula, Egyed Emese, Szabó Zsolt, H. Szabó 

Gyula. Meghívottak: Bartha Katalin Ágnes, Kántor Lajos.  

2016. február – Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. Tanulmányok az 

EMKE 130 évéről. A 2015. október 15-i kolozsvári interdiszciplináris konferencia szerkesztett 

szövegeinek kötetbe rendezése; idegen-nyelvű ismertetők, mutatók elkészítése. A kötet bevezető 

tanulmányának megírása. A budapesti OSZK-ban folytatott egyhetes EMKE-kutatás. 

Színészkatonák, fogolyprimadonnák (OSZMI) kiállítás erdélyi utaztatásának szervezése. 

Máramarosszigeti, nagybányai EMKE-kiállítás szervezése. 

2016 márciusa – az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Szabédi Emlékház, 

Szabédi László életműve Erdélyi Értéktárba való felvételének indoklása (anyaggyűjtés, összefoglaló 

szöveg megírása); Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. Tanulmányok az EMKE 

130 évéről c. tanulmánykötet megpályázása, kötet-szerkesztés. 

Színészkatonák, fogolyprimadonnák kiállítás (OSZMI) erdélyi utaztatásának szervezése. 

Kelemen László vándorkiállítás (OSZMI) szervezése. 

(A Szabédi Emlékházról szóló beszámoló szerzője: Bartha Katalin Ágnes) 

 

I. 2. Györkös Mányi Albert Emlékház 

I. 2. Györkös Mányi Albert Emlékház 

Az Emlékház vezetője Kós Katalin. 2015 novemberétől új munkatárssal gazdagodott az 

Emlékház Vincze László személyében, aki ezt megelőzően a Szabédi Emlékházban dolgozott. 

Feladatkörükhöz tartozik a hagyaték ápolása, rendszerezése, a karbantartási munkálatok, folyamatos 

infrastrukturális fejlesztések kidolgozása és ezek gyakorlati kivitelezésének adminisztrálása, a Ház 

szükségleteinek beszerzése, az intézményben sorra kerülő rendezvények megtervezése, 

megszervezése és lebonyolítása. Ezek mellett ők foglalkoznak az Emlékház közönségkapcsolatával, 

nyilvánosságszervezésével, valamint az EMKE honlapjának részbeni szerkesztésével.  

Az elmúlt év során az Emlékházban mintegy 5000 érdeklődő (felnőtt és gyermek) fordult 

meg, akik egyrészt megtekintették a hagyatékot, másrészt a 74 rendezvény valamelyikén részt 

vettek. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az előző évhez képest ismét megnövekedett a látogatók 

száma, ami azt jelenti, hogy a hagyaték, valamint az intézmény programjai egyre vonzóbbak a 

közönség számára. Többen is kiemelik az Emlékház bensőséges hangulatát, pozitív kisugárzását. 

Családias légköre miatt közönség, előadó, kiállító, rendezvényszervező egyaránt szívesen választja 

a Györkös-házat. Mindennek köszönhetően pezsgő élet, remek közösségek alakultak ki az 

intézményben. 

Az Emlékház által beindított és működtetett, októbertől júniusig havonta jelentkező 

rendezvénysorozatok továbbra is közérdeklődésnek örvendenek. 

A nyolcadik évadjában járó JelesNapTár gyermekprogram – Kós Katalin ötlete alapján – a 

magyar néphagyomány jeles napjait eleveníti fel, megismertetve a résztvevőkkel az ezekhez kötődő 

szokásokat, énekeket, gyermekjátékokat, kézműves tevékenységeket. Alkalomadtán meghívottak is 
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színesítik a programot, ilyen volt pl. a sepsiszentgyörgyi Folker zenekar. A programsorozat, amely 

Both Zsuzsa néprajzos, kézműves és Szabó Kinga tanítónő, játszóházvezető szaktudásának és lelkes 

munkálkodásának köszönhetően működik, nagy sikernek örvend a gyerekek, valamint szülők és 

nagyszülők körében, de egyre inkább látogatják érdeklődő fiatalok, felnőttek is, akik egyúttal 

önkéntes módon besegítenek a rendezvény lebonyolításába. A programsorozatot részben a 

Communitas Alapítvány támogatja. 

Hatodik évadját érte meg az Ember és Természet Kollégium, amelynek keretében 

ismeretterjesztő előadásokat tartanak elismert, többnyire Kolozsváron élő és tevékenykedő 

szakemberek, egyetemi oktatók. Újabban azonban budapesti és marosvásárhelyi előadói is voltak a 

sorozatnak, melynek társszervezője és házigazdája dr. Farkas György egyetemi tanár, fotográfus, 

ötletgazdája pedig Dáné Tibor Kálmán. 

Nagy sikernek örvend a 2012 októberében, valamint 2013 januárjában beindított két 

beszélgetőest-sorozat, a Nyitott szemmel és a ZeneSzó. 

A Nyitott szemmel sorozat Kós Katalin ötlete alapján indult be. Házigazdája és 

társszervezője Laczkó Vass Róbert színművész, aki különféle érdekes témákról beszélget az est 

meghívottjaival, olyan személyekkel, akik változatos munkájuk és életük során a hazaitól igen 

eltérő kultúrákkal is kapcsolatba kerültek és megismertethetik ezeket a közönséggel. A sorozat 

együttműködő partnerei a Kolozsvári Rádió, amely hangfelvételen rögzíti, majd pedig sugározza a 

beszélgetéseket, és a Művelődés c. folyóirat, amely hónapról-hónapra szemelvényeket közöl a 

beszélgetésekből. 

A ZeneSzó c. sorozat zenészekkel (előadókkal, zenetudósokkal, oktatókkal, zeneszerzőkkel) 

történő beszélgetések során igyekszik közelebbről megismertetni őket a közönséggel. A sorozat 

indító évadjának társszervezője és beszélgetőpartnere Horváth Zoltán zongoratanár volt (egyben 

ötletgazda társa is Kós Katalinnak), akit újabban más zenei szakemberek is váltogatnak a 

beszélgetőpartneri szerepkörben. 

2013 októberétől, szintén havi rendszerességgel, beindultak az EMKE-borestek, amelyeknek 

keretében elismert borászok, borszakértők mutatják be az általuk képviselt szakmát, borvidéket, 

jellegzetességeket, borfajtákat egyaránt, mindezt borkóstolással egybekötve. A sorozat ötlet- és 

házigazdája, valamint társszervezője az Emlékház munkatársa, Vincze László. 

2015 tavaszán próbajelleggel, ősztől pedig havi rendszerességgel beindult a Művelődés 

Estek elnevezésű sorozat, amely a Művelődés folyóirat égisze alatt zajlik. A sorozat ötlet- és 

házigazdája, illetve társszervezője Dáné Tibor Kálmán, a lap főszerkesztője. 

2008 májusa óta az intézmény heti rendszerességgel biztosít helyet jógatanfolyamnak. 

A rendezvénysorozatok mellett számos más programra is sor kerül az Emlékházban: 

időszaki kiállításokra, könyvbemutatókra, kamarahangversenyekre, pódiumműsorokra stb. Az 

elmúlt év eseményei közül kiemeljük a következő rendezvényeket: 

- Mocsári Károly kiváló zongoraművésznek és zenészbarátainak június 3-i kamaraestje 

- június 10-én a sárospataki Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György kiállítótermében 

nyílt kiállítás Györkös Mányi Albertnek az Emlékházunk állományában lévő alkotásaiból, a 

Sárospataki Képtár, valamint A Művelődés Háza és Könyvtára közös szervezésében 

- október 3-án Saját arcunk a Sütő-életmű visszfényében címmel konferenciát tartottunk a 

pusztakamarási emlékház avatásának tiszteletére 

- október 15-én került sor az EMKE évfordulós rendezvénysorozatának egyik kiemelt 

állomására, A 130 éves EMKE – interdiszciplináris konferencia megrendezésére 

Megemlítjük, hogy az időszakos kiállítások mellett az intézmény névadójának festményei 

évente hat hónapon át láthatók az intézmény falain. 
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Az elmúlt egy évben az Emlékházban az alábbi programokra került sor: 

 

IDŐPONT RENDEZVÉNY SZERVEZŐ 

2015 

Április 15. Ember és Természet Kollégium (5. évad/7). Kolozsvár 

városfalának címerei – dr. Lupescu Radu, a Sapientia 

EMTE tanszékvezető adjunktusának előadása. 

Házigazda: dr. Farkas György. 

GYMAE 

Április 22. ZeneSzó – zenés beszélgető est (3. évad/5). Meghívott: 

Simon Gábor, a Kolozsvári Magyar Opera ny. 

igazgatója. Beszélgetőtárs: Márkos Albert. 

GYMAE 

Április 23. Nyitott szemmel – beszélgető est (3. évad/7). Atyafiságban 

a történelemmel. Meghívott: dr. Barcsay Tamás, a 

torontói Ryerson Egyetem ny. propagandatörténet 

professzora. Házigazda: Laczkó Vass Róbert. 

GYMAE 

Április 24. JelesNapTár – Szent György hava (gyermekprogram, 7. 

évad/7). Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzos, 

kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető. 

GYMAE 

Május 8. EMKE-borklub – borismereti est (2. évad/8). Sajtok, borok 

parádéja. Meghívott előadó: dr. Csizmadia András 

gasztronómiai szakíró, gasztrofilozófus (Budapest). 

Házigazda: Vincze László. 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Május 13. Ember és Természet Kollégium (5. évad/8). Egységben a 

természettel. Bevezetés a permakultúrába – Szabó Anikó és 

Szutor Péter permakultúrás dizájnerek előadása. Házigazda: 

dr. Farkas György. 

GYMAE 

Május 14. Könyvbemutató: Dr. Boros Konrád Erzsébet – Válogatás 

Birtalan József népdalfeldolgozásaiból: I. kötet – 

Tanulmányok, II. kötet – Partitúrák. A köteteket bemutatja 

Halmos Katalin zenetanár. 

GYMAE 

Május 20. ZeneSzó – zenés beszélgető est (3. évad/6). Meghívott: 

Barabás Zsuzsa szoprán, a Kolozsvári Magyar Opera 

magánénekese. Beszélgetőtárs: Horváth Zoltán. 

GYMAE 

Május 21. Fogarasi-havasok. Erdély teteje – Székely Árpád 

túrakalauzának bemutatója és a szerző vetítéssel 

egybekötött élménybeszámolója. A kötetet ismerteti: dr. 

Imecs Zoltán, a BBTE Földrajz karának oktatója. 

GYMAE 

Május 23. JelesNapTár – Tavaszutó hava (gyermekprogram, 7. 

évad/8). Pünkösdi játékok. Foglalkozásvezetők: Both 

Zsuzsa néprajzos, kézműves és Szabó Kinga játszóház-

vezető. 

GYMAE 
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Május 27.  Művelődés Estek – bevezető rendezvény. Kolozsvári 

Sétatér: szabadidő, sport – Killyéni András 

sporttörténész előadása. Az est házigazdája: Dáné Tibor 

Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője. 

A Művelődés 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Május 28. Nyitott szemmel – beszélgető est (3. évad/8). Ég alatt, víz 

alatt. Meghívottak: Könczey Elemér grafikus, 

karikaturista és dr. Szabó D. Zoltán ornitológus, 

biológus. Házigazda: Laczkó Vass Róbert. 

GYMAE 

Június 3. Mocsári Károly és barátai. Kamaraest. 

Közreműködnek: Mocsári Károly – zongora, Káldor 

Zsuzsanna – hegedű, Pleszkán Marianna – cselló, Antós 

Dénes – klarinét. 

GYMAE 

Június 4. 
A Polis Könyvkiadó bemutatja legújabb kiadványait: 

Manas Teodor: Mert gyűlölik egymást. Regény; Pál Emese 

Örmény katolikus templomi berendezések Erdélyben. 

Művészettörténeti album; Péter Sándor apa és fia két 

világháborúja. I. Csíksomlyótól Berezovkáig (1914-1918) – 

Vert hadak útján (1944-1945). A köteteket bemutatja 

Jancsik Pál, Kovács Zsolt és Dávid Gyula. 

Polis Könyvkiadó 

Június 26. Szőcs Kristóf zongoraestje. Műsoron: J.S.Bach: D-dúr 

tokkáta; L. van Beethoven: Waldstein szonáta; M. Ravel: 

Szonatina; Bartók B.: op. 14 Szvit. 

GYMAE 

Július 9.  AHEA (Amerikai Magyar Oktatók Egyesülete) 

konferencia 

BBTE, GYMAE 

Augusztus 17. A 6. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Juhász 

Kristóf: Hanggal és jelenléttel. Aki szabadon röpül – 

Beszélgetések Zorkóczy Zenóbiával c. interjúkötetének 

bemutatója 

GYMAE 

Augusztus 18. A 6. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Nyitott 

szemmel – beszélgető est, nyári különkiadás. Cuba Libre 

– meghívott: Jakab Attila cégvezető. A Nyitott szemmel 

– Hétköznapi beszélgetések nem hétköznapi kalandokról 

c. beszélgetőkönyv bemutatója. Házigazda: Laczkó Vass 

Róbert. 

GYMAE 

Augusztus 19. A 6. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Versben élő 

találkozások − verses ismerkedés 16 éven felüli 

verskedvelőkkel. Házigazda: Kocsis Tünde; besegít 

Széman Emese Rózsa.  

ŐszinTE 

versszínház, 

GYMAE 

Október 2. Nagy Attila: Csillagköz. (Önéletrajzi töredékek) c., 2015-

ben megjelent verseskötetének bemutatója. Házigazda 

Szőcs Katalin, a Lector Kiadó szerkesztője. Közreműködik 

Csiha Emese hárfaművész. 

Lector Kiadó, 

GYMAE 

Október 3. 
Saját arcunk a Sütő-életmű visszfényében – konferencia 

a pusztakamarási emlékház avatásának tiszteletére. 
EMKE OE, 
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Könyvbemutató: (M)ilyen gazdagok vagyunk(?). Sütő 

András–műhelykonferencia – Polis Kiadó, 

marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Kiadója, UArtPress, 

2014. Bemutatja Lázok János, a kötet gondozója. 

GYMAE 

Október 8. Művelődés Estek (1. évad/1) – Zsákutcában? Gondolatok 

a városi táncházak jelenéről – Könczei Csongor, a 

kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatójának 

előadása. Házigazda: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés 

folyóirat főszerkesztője. 

A Művelődés 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Október 10. A Kőváry László Honismereti Kör összejövetele. XXIV 

honismereti évnyitó. Az építészeti stílusokról dióhéjban – 

Ács Zsolt előadása. 

KLHK 

Október 14. Ember és Természet Kollégium (6. évad/1). Az 

atomenergia – áldás vagy átok? – dr. Kékedy-Nagy 

László vegyész, a BBTE oktatójának előadása. 

Házigazda: dr. Farkas György. 

GYMAE 

Október 15. A 130 éves EMKE – interdiszciplináris konferencia EMKE 

Október 16. JelesNapTár – Mindszent hava (gyermekprogram, 8. 

évad/1). Szüret. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa 

néprajzos, kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető. 

Táncot tanít: Both József és Both Zsuzsa. Muzsikál: Simó 

István és zenekara. 

GYMAE 

Október 21. Bartók és a zongora – Munkácsi Dóra zongoraestje. 

Bartók Béla halálának 70-ik évfordulója tiszteletére 

GYMAE 

Október 22. Nyitott szemmel – beszélgető est (4. évad/1). Nagy Sándor 

kapujában – 12 nap Kaukázus. Meghívott: Kiss Olivér 

újságíró. Házigazda: Laczkó Vass Róbert. 

GYMAE 

Október 28. ZeneSzó – zenés beszélgető est (4. évad/1). Meghívott: 

Egyed Apollónia szoprán, a Kolozsvári Magyar Opera 

magánénekese. Beszélgetőtárs: Horváth Zoltán. 

GYMAE 

Október 29. Az Emirátusok arcai – Pikulski Anna (Stuttgart) 

útibeszámolója 

GYMAE 

November 4.  EMKE-borklub – borismereti est (3. évad/1). Meghívott 

előadó: Molnár Péter (Tokaj), a Patrícius Borház 

birtokigazgatója. Házigazda: Vincze László. 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

November 5. Művelődés Estek (1. évad/2) – Hátamon a zsákom, benne 

van a bábom. Palocsay Kisó Kata, a BBTE Színház és 

Televízió Kara adjunktusának előadása ember és báb 

kapcsolatáról. Házigazda: Dáné Tibor Kálmán, a 

Művelődés folyóirat főszerkesztője. 

A Művelődés 

szerkesztősége, 

GYMAE 

November 7. A Kőváry László Honismereti Kör összejövetele. 

Életutak, példamutató egyéni sorsok: 325 éve született 

KLHK 
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Mikes Kelemen – Málnási Ferenc ny. tanár előadása. 

November 11. Ember és Természet Kollégium (6. évad/2). A 

fénysebesség – megmondják a csillagok – dr. Néda 

Zoltán fizikus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

oktatójának előadása. Házigazda: dr. Farkas György. 

GYMAE 

November 12. Horváth Bálint (Budapest) zeneszerzői estje. 

Közreműködik: Juhász Orsolya Anna szoprán 

(Budapest). 

Balassi Intézet – 

Bukaresti Magyar 

Intézet, GYMAE 

November 20. JelesNapTár – Mindszent hava (gyermekprogram, 8. 

évad/2). Szent András hava. Foglalkozásvezetők: Both 

Zsuzsa néprajzos, kézműves és Szabó Kinga játszóház-

vezető. 

GYMAE 

November 25. ZeneSzó – zenés beszélgető est (4. évad/2). Fiataloké a 

ZeneSzó: Oláh Boglárka, Nagy Gergő, Veress Gáspár – 

három zongorista, egy generáció. Beszélgetőtárs: Horváth 

Zoltán. 

GYMAE 

November 27. Nyitott szemmel – beszélgető est (4. évad/2). Déltengeri 

kalandorok. Meghívottak: Végh Teodóra kutató és Lőrinczi 

Hunor teológus (Budapest). Házigazda: Laczkó Vass 

Róbert. 

GYMAE 

December 2. EMKE-borklub – borismereti est (3. évad/2). A 

kocsmapulttól a diplomácia asztaláig – olaszrizling. Előadó: 

Vincze László, a sorozat házigazdája.  

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

December 3. Művelődés Estek (1. évad/3) – Nyakkendő nélkül – 

függetlenül Erdélyben – Imecs-Magdó Levente 

színművész, a Váróterem Projekt társulat vezetőjének 

előadása. Házigazda: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés 

folyóirat főszerkesztője. 

A Művelődés 

szerkesztősége, 

GYMAE 

December 5. A Kőváry László Honismereti Kör összejövetele. XVII. 

Honismereti Nap. 125 éve született Reményik Sándor – 

Málnási Ferenc ny. tanár előadása. 

KLHK 

December 9. Ember és Természet Kollégium (6. évad/3). A nappali 

lepkék változatos világa – Vizauer T. Csaba ökológus 

előadása. Házigazda: dr. Farkas György. 

GYMAE 

December 16. ZeneSzó – zenés beszélgető est (4. évad/3). Meghívott: dr. 

Angi István, a Gh. Dima Zeneakadémia ny. professzora, 

zeneesztéta. Beszélgetőtárs: dr. Kulcsár Gabriella ny. 

zenetanár, zenekritikus. 

GYMAE 

December 26. JelesNapTár – Karácsony hava (gyermekprogram, 8. 

évad/3). Kántálás, regölés. Foglalkozásvezetők: Both 

Zsuzsa néprajzos, kézműves és Szabó Kinga játszóház-

vezető. 

GYMAE 
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2016 

Január 6. Könyvbemutató – Kovács Flóra: Az emlékezés a kortárs 

erdélyi irodalomban. A szerzővel beszélget Balázs Imre 

József, a kötet szerkesztője. Zongorán közreműködik: 

Veress Gáspár. 

A Korunk 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Január 7. Nyitott szemmel – beszélgető est (4. évad/3). Holnap 

Hollywoodban... Meghívott: Skovrán Tünde 

Hollywoodban működő színművész. Házigazda: Laczkó 

Vass Róbert. 

GYMAE 

Január 13. Ember és Természet Kollégium (6. évad/4). Az Erdély 

földjét borító utolsó óceán és beltenger – dr. Wanek 

Ferenc geológus, nyugalmazott egyetemi oktató 

előadása. Házigazda: dr. Farkas György. 

GYMAE 

Január 14. EMKE-borklub – borismereti est (3. évad/3). Meghívott 

előadó: Györfy Jenő borász, Nagyenyed, Rex Vinorum 

pince. Házigazda: Vincze László. 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Január 15. JelesNapTár – Boldogasszony hava (gyermekprogram, 8. 

évad/4). Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzos, 

kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető. 

GYMAE 

Január 20. ZeneSzó – zenés beszélgető est (4. évad/4). Jakabffy 

Tamás, a Schola Gregoriana Monostorinensis alapítója, 

cantus magistere. Beszélgetőtárs: Horváth Zoltán. 

GYMAE 

Január 21. Művelődés Estek (1. évad/4) – Az égbolttól a képernyőig 

– Váradi Nagy Pál szerkesztő, amatőr csillagász 

előadása. Házigazda: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés 

folyóirat főszerkesztője. 

A Művelődés 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Január 27. Kirakat – a Téka Alapítvány kiállítása, amely a 

Művész(?)beugró c. programjának keretében a Feketelaki 

Összművészeti Tábor II. kiadásának anyagát mutatja be 

(kisfilmek, animáció, fotó). 

Téka Alapítvány, 

GYMAE 

Január 28. Nyitott szemmel – beszélgető est (4. évad/4). Valahol, 

Galíciában... Meghívott: Csűrös Réka műfordító, Vadas 

László rendező. Házigazda: Laczkó Vass Róbert. 

GYMAE 

Január 30. A Kőváry László Honismereti Kör összejövetele. 

Előadások: Györfi Szabolcs, a Református Kollégium 

diákja: Iskola a templom árnyékában / Csomós Júlia, a 

Református Kollégium diákja: Kós Károly élete és 

munkássága. 

KLHK 

Február 3. EMKE-borklub – borismereti est (3. évad/4). Furmint 

február. Meghívott előadó: dr. Mészáros Gabriella, 

nemzetközi borakadémikus, Budapest. Házigazda: 

Vincze László. 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 
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Február 4. Művelődés Estek (1. évad/5) – Fegyverek és múzsák – 

erdélyi művészek az első világháború frontjain. Murádin 

Jenő művészettörténész előadása. Házigazda: Dáné Tibor 

Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője. 

A Művelődés 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Február 5. JelesNapTár – Böjtelő hava (gyermekprogram, 8. évad/5). 

Farsang. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzos, 

kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető. Muzsikál a 

sepsiszentgyörgyi Folker zenekar. 

GYMAE 

Február 10. Ember és Természet Kollégium (6. évad/5). Különleges 

helyek, élőhelyek és méretek a természetben – dr. Farkas 

György kémikus, egyetemi oktató, a sorozat 

házigazdájának előadása.  

GYMAE 

Február 17. ZeneSzó – zenés beszélgető est (4. évad/5). Meghívott: dr. 

Almási István népzenekutató. Beszélgetőtárs: Horváth 

Zoltán. 

GYMAE 

Február 18. Demény Péter Lélekkabát című verseskötetének 

bemutatója. A szerzővel beszélget: Balázs Imre József. 

Lector Kiadó, 

GYMAE 

Február 19. EMKE-borklub – borismereti est (3. évad/5). Meghívott 

előadó: Kolonics Károly borász, Somló. Házigazda: 

Vincze László. 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Február 20. A Kőváry László Honismereti Kör összejövetele. 

Életutak, példamutató egyéni sorsok: 195 éve született 

Leövey Klára – Kiss Margit előadása. 

KLHK 

Február 24. Világom világa... – Forró Ágnes festőművész 

kiállításának megnyitója. Az alkotásokat méltatja: Németh 

Júlia műkritikus. Közreműködnek: Cseh Katalin költő, 

Györgyjakab Enikő színművész, Homonnai Varga András 

gitárművész. 

GYMAE 

Február 25. Nyitott szemmel – beszélgető est (4. évad/5). 

Gyalogszobrász – A száznapos zarándokút. Meghívottak: 

Bartha Ernő képzőművész, Bács Ildikó rendező. 

Házigazda: Laczkó Vass Róbert. 

GYMAE 

Március 2. EMKE-borklub – borismereti est (3. évad/6). Meghívott 

előadó: Oroszlán Tamás, kereskedelmi igazgató, Tokaj-

Hétszőlő. Házigazda: Vincze László. 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Március 3. Művelődés Estek (1. évad/6) – Ferenc pápa és az 

irgalmasság jubileumi éve – dr. theol. Vik János 

egyetemi adjunktus (BBTE) előadása. Házigazda: Dáné 

Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője. 

A Művelődés 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Március 9. Ember és Természet Kollégium (6. évad/6). A vizuális 

környezetszennyezés – dr. Buglya Sándor rendező, 

operatőr (Budapest), a Dunatáj Alapítvány elnöke, a 

GYMAE 
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Sapientia EMTE oktatója előadása. Házigazda: dr. Farkas 

György. 

Március 11. JelesNapTár – Böjtmás hava (gyermekprogram, 8. évad/6). 

Sándor-, József-, Benedek-napok, húsvéti előkészületek. 

Meghívott vendég: Sántha Emőke. Foglalkozásvezetők: 

Both Zsuzsa néprajzos, kézműves és Szabó Kinga 

játszóház-vezető. 

GYMAE 

Március 16. ZeneSzó – zenés beszélgető est (4. évad/6). Meghívottak: 

Fülöp Tímea, a Kolozsvári Magyar Opera énekkarának 

szopránja és Kovács Dalma karmester. Beszélgetőtárs: 

Horváth Zoltán. 

GYMAE 

Március 19. A Kőváry László Honismereti Kör összejövetele. KLHK 

Március 23. Demény Attila Emlékek és elveszett illúziók c. kötetének 

bemutatója. A szerzővel Demény Péter beszélget. 

Demény Péter, 

GYMAE 

Március 31. Nyitott szemmel – beszélgető est (4. évad/6). Törésvonalak 

– fókuszban Libanon. Meghívott: dr. Veress Emőd 

ügyvéd, egyetemi docens. Házigazda: Laczkó Vass Róbert. 

GYMAE 

Április 6. EMKE-borklub – borismereti est (3. évad/7). Meghívott 

előadó: Szecskő Tamás borász, Gyöngyöspata, 

Mátraalja. Házigazda: Vincze László. 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Április 7. Művelődés Estek (1. évad/7) – Bölöni Farkas Sándor és 

Kendeffy Ádám, mint sportvezetők a reformkori 

Kolozsváron – Killyéni András sporttörténész előadása. 

Házigazda: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat 

főszerkesztője.  

A Művelődés 

szerkesztősége, 

GYMAE 

 

A továbbiakban az Emlékházban folytatódnak a fent említett rendezvénysorozatok, valamint 

egyéb programok is megszervezésre kerülnek, mint pl.: 

- az április végén nyíló Sárospatak festője – Molnár Irén című kiállítás; 

- májusban az Erdélyből elszármazott Antal Sándor (Brünn) és Cristian Naș (Stuttgart) 

brácsaművészek hangversenye – a Balassi Intézet Bukaresti Magyar Intézetével közös 

szervezésben; 

- az októberben induló, Régiók bemutatkozása elnevezésű sorozat első eseménye, melyben 

Erdővidék mutatkozik be; a rendezvény gerincét előadások, beszélgetések alkotják Bodosi Dániel 

festőművész (1913-2006) alkotásaiból nyíló kiállítással fűszerezve. 

Több éves kapcsolatot ápolunk a budapesti Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézettel 

is, amelynek határon túli referensével, a kolozsvári származású Szebeni Zsuzsával már négy 

kiállítás megszervezésében működtünk együtt és további közös terveink is vannak. 

Az elmúlt év folyamán – az anyagi alapok szűkössége miatt – sajnos továbbra sem sikerült 

beszerezni a rendkívül szükséges légkondicionáló berendezést, de örömmel számolhatunk be egy új 

szekrény és íróasztal beszerzéséről, valamint egy új ajtó felszereléséről. 

Megfelelő anyagi támogatás hiányában a hagyatékban lévő festmények restaurálásának 

folytatása tovább várat magára. 
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Terveink között szerepel: 

- méretazonos reprodukciók készítése néhány Györkös Mányi Albert-festményről, ugyanis 

érdeklődés mutatkozik irántuk; 

- a 2017-os falinaptár kiadása; 

- Györkös Mányi Albert-kiállítások szervezése további településeken 

A 2012-ben megalakult Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület az elmúlt év folyamán 

is segítette az Emlékház működését. 

Örvendetes, hogy az EMKE belső átcsoportosítással jelentős részben megoldotta az 

Emlékház égető munkaerőhiányát, de továbbra is számítunk önkénteseink segítségére. 

Köszönetet mondunk Both Zsuzsának, Farkas Györgynek, Horváth Zoltánnak, Laczkó Vass 

Róbertnek, Szabó Kingának, akik önkéntes módon vállalták a rendszeres, kiváló szakmai 

közreműködést rendezvénysorozataink során. 

Köszönetet mondunk továbbá a következő személyeknek az elmúlt év során az Emlékház 

javára végzett önkéntes, önzetlen munkájukért és a rendezvények során nyújtott segítségért: 

- László Miklós (Györkös Mányi Albert és Jakab Ilona festményeiről készített reprodukciók, 

valamint azok további felhasználásával kapcsolatos közreműködés) 

- Dáné Tibor Kálmán (adminisztrációval és szervezéssel kapcsolatos segítség) 

- Albert József (zongorahangolás) 

- Balla Zoltán, Balog Ferenc, Bedő Izabella, Horváth László, Molnár Ferenc, Török Vistai 

János, Zölde Tünde (események fotódokumentálása) 

- Essig József, Pálfi-Horváth Áron, Tóth Orsolya (események videodokumentálása) 

- Both József (a JelesNapTárban való szakmai közreműködés) 

- Demeter Vincze András (néhány rendezvény grafikai arculata, számítástechnikai 

asszisztencia) 

- Antal Imola, Bedő Izabella, Béres András Loránd, Demeter Katalin, Demeter Zsuzsanna, 

György-Lőrincz Zsuzsa, Kelemen Kinga, Kocsis Tünde, Makkai János, Nagy Béla, Nagy Klára, 

Pataki Csilla, Péter János, Sebestyén Róbert, Szabó Péter Tamás, Szacsvai Kinga, Szilveszter Éva, 

Zölde Tünde (adminisztrációs munkában, valamint a rendezvények előkészítésében és 

lebonyolításában nyújtott segítség) 

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondunk az Emlékház mindenkori előadóinak, akik 

közreműködésükkel emelik a programok színvonalát, valamint közönségének, amely lankadatlan 

érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadja a rendezvényeket. 

Az Emlékházat az elmúlt év során a következő intézmények támogatták: Bethlen Gábor 

Alap, Communitas Alapítvány, Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület, Sapientia EMTE, 

valamint a Borsarock italbolt, a Daisler Print House nyomda és Gastroyal étterem. 

Az intézmény médiapartnerei: Erdélyi Napló, Krónika, maszol.ro, Szabadság, Agnus Rádió, 

Kolozsvári Rádió, Paprika Rádió, Duna TV, Erdélyi Magyar Televízió, RTV Kolozsvári Magyar 

Adás, erdély.ma, Kolozsvári Rendezvénynaptár, Igen, tessék!, Transindex. 

Az Emlékházról, valamint annak tevékenységéről az EMKE honlapján, azon belül a 

Györkös Mányi Albert Emlékház menü alatt, ezen kívül pedig az Emlékház Facebook-oldalán 

tájékozódhat az érdeklődő. 

(A Györkös Mányi Albert Emlékházról szóló beszámoló szerzője: Kós Katalin) 
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I.3. Az EMKE hagyományos programjai 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából, immár hagyományosan – a Romániai Magyar 

Dalosszövetséggel és a Törökvágási Református Egyházközséggel közösen – január 23-án 

kórustalálkozót szerveztünk Kolozsváron, a donátnegyedi Törökvágási Református Egyházközség 

Makovecz-féle templomában. A találkozó másnap, 24-én a szórványban, Besztercén, a római 

katolikus plébániatemplomban folytatódott. 

Az EMKE Országos Elnöksége a Korunk Akadémiával, a Romániai Magyar Népfőiskolai 

Társasággal 2015. május 8-án, rendezte meg a XXIV. Szabédi Napokat, melynek konferenciáját ez 

alkalommal Szabédi László és az Erdély-szemlélet címmel tartottuk. A rendezvény keretén belül sor 

került a Szabédi Emlékházon lévő emléktábla, valamint a házsongárdi temetőben található Szabédi-

sír megkoszorúzására. 

A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Egyesület áprilisban hagyományosan Kőrösi 

Napokat szervez, amelynek keretében tematikus képzőművészeti kiállítást is rendeznek. Ennek a 

kiállításnak társszervezői vagyunk, amennyiben a kolozsvári régió képzőművészeinek alkotásait az 

EMKE Szabédi László Emlékházban gyűjtjük össze, és mi juttatjuk el Kovásznára, a kiállítás 

színhelyére. 

Immár hagyományosnak mondható az EMKE részvétele a Kolozsvári Magyar Napokon, a 

Szabédi Emlékház nyílt napjának megrendezésével, a Györkös Mányi Albert Emlékház 

programajánlatával, valamint stand működtetése révén.  

 

I.4. Országos és nemzetközi kitekintésű rendezvények, kapcsolatok 

Minden januárban, a Magyar Kultúra Napjának apropóján, a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet díjátadó ünnepséget szervez Zentán, ahol a Kárpát-medencei magyar közművelődési 

ernyőszervezetek együtt ünneplik a Himnusz születését, és ebből az alkalomból egyeztetik évi 

közös rendezvényeiket is. Az idén január 15–17. közötti rendezvényen – a hagyományokhoz híven 

– az EMKE küldöttsége is részt vett. A rendezvényen találkozókra került sor – többek közt – a 

Nemzeti Erőforrás Minisztériuma kulturális államtitkársága közművelődési főosztályának 

képviselőjével, Beke Mártonnal, Polyák Alberttel, a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatójával, 

valamint Sándor Ildikóval, a Hagyományok Háza osztályvezetőjével. A MÁÉRT kérésére a 

megbeszélésnek egyik fő tárgya volt a közművelődési szakemberek számára szervezendő 

akkreditált képzéssorozat. Ennek szervezője az EMMI, a képző szakembereket az NMI és a 

Hagyományok Háza biztosítja, erdélyi lebonyolítója pedig az EMKE. 

 

Az EMKE együttműködik a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztallal (KKK) 

melynek intézményi képviselői: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Kárpátaljai Magyar 

Művelődési Intézet, Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a CSEMADOK 

Művelődési Intézete, illetve az EMKE és ennek Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézete. A 

KKK második találkozójára Kolozsváron, az EMKE közgyűlés előjátékaként, 2015. április 10-én 

megtárgyaltuk a tárgyév programjait, elsősorban a Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál 

(ismertebb nevén a KULTIVÁL) programjáról, melyet Kolozsváron, az Európa Ifjúsági Főváros 

rendezvényeinek sorában iktattunk be. A program folytatása a valamikor több évadot megért 

Kárpát-medencei Magyar Kulturális Napoknak. A 2015. október 8-i találkozón pedig az egész 

Kárpát-medencére kiterjedő kulturális és közművelődési szakképzések a MÁÉRT-hoz benyújtandó 

igényéről tárgyaltunk.   

 A Nemzeti Művelődési Intézettel 2014-ben aláírt stratégiai megállapodás eredményeképpen 

2015. májusának és júniusának két hétvégéjén az RMDSZ segítségével sikerült megtartani Árkoson 

az első erdélyi közművelődési szakember-továbbképzést Értékfeltárás a helyi közösségekben 

címmel, mely előfutára lett az idén ősztől beinduló, több éven át tartó közművelődési 

szakemberképzésnek.   
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Az EMKE részt vett egy, az EMMI által támogatott, civil élettel foglalkozó szakmai 

műhelysorozaton. Az első szakmai műhelyre 2015. április 17–19. között került sor a Lakitelek 

Népfőiskolán, témája: Közösségi tervezés, partnerségi együttműködés – A városok, települések, 

térségek életének, politikájának formálásában való polgári, civil részvétel. A második szakmai 

műhely helyszíne Révkomáromban és Komáromban volt 2015. április 30. – május 2. között a 

kultúrára alapozott közösségi gazdaság és társadalomfejlesztés témájában (a Mediawave Alapítvány 

szervezésével), míg a záró rendezvényre Székelykeresztúron, 2015. május 21–24. között került sor, 

A közösségi vállalkozások témakörével (a Civitas Alapítvány koordinálásával). A konferencián – az 

EMKE elnökén kívül – részt vettek a Kicsi Kerekasztal képviselői is.  

 

Szintén a KKK programjainak részeként, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet által 

ismét meghívásban részesültünk a rimaszombati Országos Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 

Versenyre. Az EMKE részéről egy zsűritag, Széman Emese Rózsa, a BBTE Hungarológiai 

Tudományok Doktoriskolájának doktorandusza vett részt 2015. április 23–24. között. 

A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány közösen a Pécsi 

Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karával, a Magyar Regionális 

Tudományi Társasággal és a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztallal együtt 2015. május 

14–15. között megrendezte a soron következő DIAÓLGUS konferenciáját, melyen az EMKE-t 

Széman Péter elnök képviselte. A tudományos ülés tematikája: Beszélő tárgyaink – a Kárpát-

medence építészeti, tárgyi és szellemi értékei volt, melyen az EMKE felkérésére előadást tartott 

Hegedűs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, a Kulturális Főosztály vezetője Épített örökségünk 

Erdélyben: múló emlék vagy közös érték? címmel. Másnap a KKK-ban résztvevő intézetek részt 

vettek a Kárpát-medencei Civil Szervezetek Fórumán, melyen bevezető gondolatokat mondott Szili 

Katalin, a miniszterelnöki megbízott. Az előadók között volt Széman Péter, az EMKE képviselője 

is.  

Szintén Pécsen, 2015. szeptember 11-én a XXIV. Határon Túli Magyarok Összművészeti 

Fesztiváljának keretében, a Pannon Magyar Házban került sor a Társadalmi szerepvállalás és 

részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása c. kiállítás megnyitására. Köszöntő beszédet Szili 

Katalin mondott. Az EMKE-t és a kiállítást Széman Péter elnök és Bartha Katalin Ágnes ismertette. 

 

Az elmúlt esztendőben sikerült valamelyest előrelépni a Magyar Ház-program keretében. 

Megszerveztük a Magyar Házak harmadik találkozóját 2015. május 8–9. között. Tematikája – 

hálózatépítés, fiatalok bevonása a kulturális tevékenységekbe, a Magyar Házak szerepvállalása a 

közművelődésben. Előre is szeretném jelezni, hogy már megvannak a pénzügyi feltételei annak, 

hogy ebben az évben, november folyamán megtarthassuk a Magyar Házak negyedik találkozóját. 

Az Országos Elnökség e-mailben kért javaslatokat a témára, néhány érkezett is, így a javasolt 

tematika: fenntarthatóság, hálózatépítés, a magyarságtudat megőrzésének szolgálatában.  

 

2014. november 27-28-án az Alapítvány a Közösségi Hálózatokért Dél-alföldi Teleházak 

Regionális Közhasznú Egyesülete konferenciát szervezett a Teleházak helyzetéről a Kárpát-

medencében. A konferencián résztvevők elvi megállapodást kötöttek határokon átívelő 

programokra való közös pályázatok megírására. Egy ilyen közös EU-s pályázatban való 

részvételünknek volt köszönhető, hogy 2015. augusztus 29-30. között zajlott le Kolozsváron a 

Teleház katedra – Okostelefon a kiválasztástól az ügyintézésig című akkreditált képzés az EMKE 

OE és a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete szervezésében. 

 

I.5. Az EMKE Észak-magyarországi Képviseletével közösen megrendezett programok 

2009 óta működik Sárospatakon az EMKE Észak-magyarországi Képviselete. Helyileg A 

Művelődés Háza és Könyvtára épületében működik, az intézet részéről Csatlósné Komáromi 

Katalin igazgató asszony, valamint Bordás István művelődésszervező képviseli. Az eltelt közel hét 
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év alatt számtalan közös rendezvényt bonyolítottunk le, gazdag szakmai tartalommal töltöttük meg 

ezt a kapcsolatot. A sárospataki EMKE-képviselet aktív szerepet vállalt az EMKE égisze alatt a 

Magyar Ház-hálózat kiépítésének segítésében. A múlt közgyűlés óta eltelt időszak is gazdag a 

közösen megrendezett kulturális eseményben. Ezekből elég, ha csak egypárat emelünk ki. A 

kiállításokat Sárospatakon az Új Bástya Rendezvénycentrumban (Szent Erzsébet út 3.) nyitja meg A 

Művelődés Háza és Könyvtára valamint a Sárospataki Képtár az EMKE-vel közösen. 

A május 10-én, szerdán, 17 órakor nyíló tárlaton az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékháza 

mutatott be egy bő válogatást Györkös Mányi Albert művészetéből. Köszöntőt mondott Csatlósné 

Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója, és dr. Széman Péter, az Erdélyi 

Magyar Közművelődési Egyesület elnöke. A kiállítást Kós Katalin, az Emlékház vezetője nyitotta 

meg. 

 2016. február 12-én, 17 órától a sárospataki Új Bástya Rendezvénycentrum Urbán György 

Kiállítótermében (Szent Erzsébet út 3.) nyílt kiállítás „Ahonnan csak adni lehet…” – Kós András 

szobrászművész örök érvényű ajándékai címmel. A megjelenteteket Csatlósné Komáromi Katalin, 

A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója, valamint Bordás István, a Sárospataki Képtár 

igazgatója köszöntötte. A kiállítást Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a kiállítás kurátora nyitotta 

meg. 

 

I.6. Programok, rendezvények, EMKE-képviselet 

2015. április 25-én Rákóczi-megemlékezésre került sor a Partiumi Alelnökség rendezésében, a 

Majtényi síkon, Domahida vasútállomása mögötti emlékmű előtt, Rákóczi Ferenc halálának 280. 

évfordulója kapcsán. 

2015-ben már két nagyobb mennyiségű könyvajándékot hozott a Szatmár megyei iskoláknak, az 

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnöksége közvetítésével, a Tolcsván 

működő Magyarokért a Kárpátok Gyűrűjében Alapítvány. Az első szállítmány angol és német 

nyelvkönyveket, feladatfüzeteket és hangkazettákat tartalmazott. Ezekből a szatmárnémeti Hám 

János és a Református, valamint a nagykárolyi Kalazanci Szent József líceumok kaptak több 

osztályra való mennyiséget, de jutott a nyelvtanulást segítő kiadványokból  elegendő példány 

Sárközújlak általános iskolájának is. Április utolsó napjaiban Dobra iskolájának könyvtára 

gazdagodott az Alapítványnak köszönhetően 3.500 kötettel. Nagyobb részt (házi olvasmányként is 

hasznosítható) magyar- és világirodalmi vers- és prózakötetek érkeztek, de értékes kézikönyveket 

(lexikonokat, albumokat) is tartalmazott a szállítmány. A dobrai szállítmánnyal együtt hozta el 

Szatmárhegyre az Alapítvány a május 14-én megrendezésre kerülő Megyei Páskándi Vers- és 

Prózamondó verseny győzteseinek felajánlott ajándékkönyveket.  

2015. április 27-én, a Zilahi EMKE meghívására Széman Péter EMKE elnök előadást tartott a 130 

éve alakult EMKE múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 

2015. május 8-án, a Szabédi Napok keretében Szabédi László és az Erdély-szemlélet c. 

konferenciára került sor az EMKE és a Korunk Stúdió szervezésében. A konferencia napján 

koszorúzás volt az Emlékház falán lévő emléktáblánál és Szabédi László Házsongárdi sírjánál. 

2015. május 9-10. – a Magyar Házak III. Találkozójára került sor. Előadások: 

• Kulturális hálózatok építése a Kárpát-medencében. A sárospataki EMKE képviselet 

szakmai munkája 2010–2015 – Bordás István, kulturális szakértő, Sárospatak 

• A hálózatok és közösségek szerepe, a közösségek ereje – Bretus Imre, Nemzeti Művelődési 

Intézet Stratégiai Fejlesztési Főosztály főosztályvezető 
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• Erdélyi magyar civil szervezetek együttműködései. Helyzetkép és jó gyakorlatok – dr. Dániel 

Botond szociológus, Kolozsvár 

• Ifjúsági programok a Kallós Zoltán Alapítványnál – Németh Orsolya, a Kallós Zoltán 

Alapítvány programfelelős munkatársa 

• Ifjúság–Közösség–Fejlesztés – Spirk Nikoletta, Nemzeti Művelődési Intézet Baranya 

Megyei Irodája, módszertani referens 

• Erdélyi fiatalok: életút, értékek, kultúra és szabadidő – Barna Gergő szociológus, 

Közpolitikai Elemzőközpont, Kolozsvár 

• A magyar házak mint közösségépítés kiemelt terepe – Székely István politológus, RMDSZ 

főtitkárhelyettes, a KAT elnöke 

• Kultúrotthonok szerepe a közösségi művelődésben – Ferencz Angéla, Hargita Megyei 

Kulturális Központ 

• A magyar házak szerepvállalása a magyar identitás megőrzésében és továbbadásában – 

vitaindító – Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés c. havilap főszerkesztője 

 

2015.  május 14-15-én, kétnapos rendezvénnyel emlékezett a Magyar Művészeti Akadémiával 

és a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi 

Alelnöksége Páskándi Gézára, a költő, próza-, dráma- és esszéíró halálának 20. évfordulója 

alkalmából. 2015. május 14-én, csütörtökön délután a költő szülőfalujában Megyei Páskándi Vers- 

és Prózamondó versennyel indult a rendezvény-sorozat. Másnap Szatmárnémetiben, az alkotó 

iskolavárosában, a Megyei Múzeum dísztermében Húsz év után címmel irodalomtörténészek, 

levéltári kutatók és írók tanácskoztak Páskándi Géza életének és szellemi hagyatékának 

problémáiról. Ugyanaz nap késő délután pedig Szatmárhegyen az 1998-ban a szülőház helyére 

épített ház falán elhelyezett emléktábla, valamint Szatmárhegy központjában 2003-ban felállított 

szobor előtt folytatódott és zárult a megemlékezés. 

 

2015. május 16-án került megrendezésre – közösen a Romániai Magyar Dalosszövetséggel – a 

VIII. Gyermekkari Találkozó Kodály Zoltán szellemében, Kolozsváron.  

 

2015. június 21-én, a Sütő András Baráti Társaság pusztakamarási megemlékezésén felszólalt 

Széman Péter EMKE elnök is, bejelentve, hogy októberre befejezik a Sütő András szülői házának 

felújítását.  

2015. június 25-én Nagyenyeden nyitottuk meg az  EMKE indulásáról összeállított kiállítást.  

2015. június 27-én a hagyományos Szentlászlói Kórustalálkozón, mely az EMKE védnöksége alatt 

zajlott, köszöntőt mondott a Széman Péter elnök. 

2015. július 11-én a szebeni Hungaricum Napok keretében nyitottuk meg a 130 éves EMKE-ről 

szóló kiállítást.  

2015. július 22–25. között rendeztük meg, közösen a Téka Alapítvánnyal, a II. Összművészeti Nyári 

tábort Feketelakon. 

2015. augusztus 6-7. – Kölcsey-megemlékezés 

Kölcsey Ferenc születésének 225. évfordulója jegyében augusztus 6-án, csütörtökön délelőtt 9 

órától Szatmárnémetiben, délután 5 órától pedig Nagykárolyban tanácskoztak a költő életét és 

munkásságát ismerők, míg augusztus 7-én, pénteken délután 5 órától Sződemeteren, Kölcsey 

szülőfaluja templomkertjében immár XXVI. alkalommal került sor ünnepi főhajtásra nemzeti imánk 

szerzője ott álló szobra előtt. 

A program a következő volt: 

Kölcsey időszerűsége – irodalmi tanácskozás a költő születésének 225. évfordulója alkalmából 

2015. augusztus 6., csütörtök. 
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A tanácskozást üdvözli és megnyitja: Széman Péter, az EMKE országos elnöke és Muzsnay Árpád, 

az EMKE alelnöke. Tanácskozásvezető: Jánosi Zoltán irodalomtörténész (Nyíregyháza) 

Előadások: 

• Csorba Sándor irodalomtörténész (Nyíregyháza): Kölcsey Ferenc önéletírásai és ami 

mögöttük van 

• Mercs István irodalomtörténész (Nyíregyháza): Irodalmi portrék Kölcsey Ferencről a XX. 

század elejéről 

• Egyed Emese irodalomtörténész (Kolozsvár): Múzsák birodalmában az idilltől a 

drámaiságig 

• Pomogáts Béla irodalomtörténész (Budapest): Kölcsey és a reformországgyűlések 

• Szili Katalin jogász (Pécs): Kölcsey az országgyűlési követ és parlamenti szónok 

Tanácskozásvezető: Duray Miklós közíró (Pozsony) 

Előadások: 

• Demeter Zsuzsa irodalomtörténész (Kolozsvár): Jó rétornak szöveg (is) kell – a Kölcsey-

szövegek olvashatóságáról 

• Takács Péter történész (Nyíregyháza): Négy Kölcsey vers és a Parainesis 

• Kulin Ferenc irodalomtörténész (Budapest): Kölcsey történelmi tudata és történetfilozófiája 

• Kereskényi Sándor irodalomtörténész (Szatmárnémeti): A szerelem értelmezése Kölcsey 

Ferenc Celesztina című megemlékezésében 

A tanácskozás folytatása, Nagykároly – a Károlyi kastély előadóterme 

A tanácskozás résztvevőit üdvözli: Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke, Kovács Jenő, Nagykároly 

polgármestere 

Tanácskozásvezető: Kulin Ferenc irodalomtörténész (Budapest) 

Előadások: 

• Jánosi Zoltán irodalomtörténész (Nyíregyháza): „Négy szócskát üzenek" – Kölcsey Ferenc 

küldetése 

• Ratzky Rita irodalomtörténész (Budapest): Kölcsey Ferenc retorikája a megyei és 

országgyűlési beszédeiben 

• Szabó Zsolt irodalomtörténész (Kolozsvár): Riportsorozatból regény – Szentimrei Jenő 

Ferenc tekintetes úr című regényének előzményeiről 

Tanácskozásvezető: Németi János történész (Nagykároly) 

Előadások: 

• Szilágyi László pszichológus (Nyíregyháza): Kölcsey lelki „poétai helyei” 

• Cs. Varga István irodalomtörténész (Eger): „Nyújts feléje védő kart…” – Észrevételek a 

Hymnus értelmezéséhez 

• Duray Miklós közíró (Pozsony): Kölcsey, a nemzetének elkötelezett szabadelvű magyar 

2015. augusztus 7., péntek 

Sződemeter – a templomkeretben lévő Kölcsey-szobor előtt, 17 óra, 26. Sződemeteri Kölcsey-

megemlékezés 

A résztvevőket köszönti: 

– Muzsnay Árpád, az EMKE alelnöke 

– Pakulár István református lelkész 

– Gheorghe Marian, Sződemeter polgármestere 

A rendezvény fővédnökeinek üdvözlő beszéde: 

– Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

Konzuli köszöntő: 

– Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja 

Felkért ünnepi szónokok: 

– Szentmártoni János, költő, a Magyar Írószövetség elnöke 

– Kulin Ferenc irodalomtörténész (Budapest) 
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Régiók üdvözlete: 

– Duray Miklós, közíró (Pozsony) 

– Zubánics László, történész, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke (Beregszász) 

Sződemeteren a Szatmárnémeti EMKE rendezésében megtartott Kölcsey megemlékezésen az 

Országos EMKE is részt vett és koszorúzott. 

2015. augusztus 10–15. között az EMKE, partnerségben a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetsége és a kolozsvári Életfa Családsegítő Egyesülettel magyar anyanyelvi tábort szervezett, 

ahova kétnyelvű családból származó gyermekeket, fiatalokat vártak az egész Kárpát-medencéből. 

2015. augusztus 14-15-én került sor a 2015-ös év EMKE nagyrendezvényére, a Kárpát-medencei 

Magyar Kulturális Ifjúsági Fesztiválra. A rendezvény fontossága, valamint a súlyának megfelelő 

sajtóvisszhangjának figyelembe vételével alább közöljük az egész programot.  

 

Kultivál – részletes program 

 

A fellépők részvételét a fesztiválon a következő intézetek biztosították: 

Erdély – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Közép-Erdélyi Művelődési Intézet  

Felvidék – Szlovákiai Magyar Közművelődési és Társadalmi Szövetség – Csemadok 

Művelődési Intézete 

Kárpátalja – Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet 

Magyarország – Nemzeti Művelődési Intézet 

Muravidék – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

Vajdaság – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 

 

Helyszín: a kolozsvári Bánffy palota udvara 

 

Augusztus 14., péntek 

17:30 – Hivatalos megnyitó 

 Beszédet mond: Széman Péter, az EMKE elnöke 

  Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke 

  Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja 

  Polyák Albert, az NMI főigazgatója 

  Borzási Sarolta, a SHARE Föderáció magyar közösségért felelős  

   alelnöke (Kolozsvár Ifjúsági Fővárosa) 

18:30 – A 130 éves az EMKE c. kiállítás megnyitója 

  A kiállítást bemutatja: Bartha Katalin Ágnes, a Szabédi Emlékház vezetője 

18:45 – A Kárpát-medence fiatal szemmel c. fotókiállítás megnyitója 

  A kiállított alkotásokat méltatja: Feleki Károly 

19:00 – A király (ál)ruhái – Mátyás-kultusz Kolozsváron. Tematikus városnéző séta a Korzo 

Egyesület szervezésében (bejelentkezés szükséges; max 30 fő, indulás a Bánffy-palota elől) 

19:00 – Ismerkedés, beszélgetés 

 

Augusztus 15., szombat 

09:00 – Standnyitás 

09:30 – Folyamatos programok indítása 

 Mese- és játéksarok 

 Élőkönyvtár 

 Kiállítás 

09:45 – Csipak Noémi népdalénekes fellépése (Vajdaság) 

10:00 – Váróterem Projekt független színházi társulat: Parafabulák (Erdély) 

10:50 – Kaposmérői és békéscsabai közösség bemutatkozása (Magyarország) 

11:30 – Dívány tánccsoport (Muravidék) 
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12:00 – Anyanyelvi licitjáték az Anyanyelvápolók Szövetsége szervezésében (Magyarország) 

12:10 – A Fővárosi Román Kisebbségi Önkormányzat bemutatkozása (Magyarország) 

12:40 – Szederinda Hagyományőrző Citeraegyüttes (Erdély) 

13:10 – Gardenö-Góra – jazz-ízelítő (Felvidék) 

13:45 – EgyésMás Vándorszínház (Muravidék) 

14:00 – Békéscsabai Tekergők – fotó- és  videókészítési műhelymunka (Magyarország) 

14:30 – St. Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület táncbemutatója (Vajdaság) 

14:50 – Passeggio Historikus Táncegyüttes (Erdély) 

15:10 – Szímői Rozmaring-ág Citeraegyüttes (Felvidék) 

15:40 – St. Longinus középkori hagyományőrző csoport harci bemutatója (Vajdaság) 

16:00 – Acélabroncs, bricsesznadrág – a mulató város ükapáink korában. Tematikus városnéző séta 

a Korzo Egyesület szervezésében (bejelentkezés szükséges, max 30 fő, indulás a Bánffy-palota elől) 

16:20 – Egy pohár citrom – verséneklő zenekar (Felvidék) 

17:00 – A zentai színház művészeinek műsora (Vajdaság) 

18:00 – Átadásra kerülnek az Értékfeltárás a helyi közösségekben képzés tanúsítványai 

18:30 – Zárógála 

 Beszédet mond:  Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 

  Hegedűs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke 

  Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere 

  Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője 

19:30 – Hadik Mihály Band (Muravidék) 

20:30 – Gitárest Miklós Gyurival (Erdély) 

22:00 – Kultivál afterparty a Bulgakov Kávéházban  

A Kultivál fesztivál egyik zárómozzanataként megállapodást írt alá a magyar Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, a Magyar Ifjúsági Központ és az Új Nemzedék Program. Az együttműködési 

megállapodást Novák Katalin, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkár, Talpas Botond, a MIK 

Egyesület elnöke és dr. Süveges Antal Pál, Új Nemzedék Központ ügyvezetője írta alá. 

 

 

2015. augusztus 16–23. között az EMKE ismét önálló standdal vett részt a Kolozsvári Magyar 

Napokon. Ennek keretében Nyílt Napot rendeztünk a Szabédi Házban, és több programmal 

jelentkezett a Györkös Mányi Albert Emlékház. Vendégünk volt a Partiumi és Bánsági 

Műemlékvédő és Emlékhely Társaság, számos helytörténeti kiadványuk lelt vásárlóra. Sokan 

látogatták meg és ültek le megfejteni az Anyanyelvápolók Szövetsége által szervezett nyelvi 

kvízjátékokat, és vettek részt az anyanyelvi licitjátékon és más csapatbajnokságokon. A Korzo 

Egyesület is helyet kapott standunkon, több városnéző túrát innen indítottunk. Ugyanakkor az 

EMKE önállóan vett részt a kárpátaljaiak megsegítésére indított gyűjtésben, több mint 900 lejt adva 

át a rendezvény végén Gergely Balázs főszervezőnek.  

 

2015. aug. 27–29. között került megrendezésre Az utolsó ház – Reményik Sándor Emléknapok (a 

költő születésének 125. évfordulója alkalmából) az EMKE Országos Elnöksége, EMKE Besztercei 

Fiókszervezete, Beszterce Megye Tanácsa, valamint a besztercei George Coşbuc Könyvtár 

szervezésében.  

 

2015. augusztus 29-30-án Teleház katedra – Okostelefon a kiválasztástól az ügyintézésig című 

akkreditált képzésre került sor az EMKE OE és a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú 

Egyesülete szervezésében a Szabédi Emlékházban.  

 

2015. szept. 11. Pécs, Pannon Magyar Házban került sor a Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 

19. század végén: az EMKE indulása c. kiállításra. Köszöntő beszédet Szili Katalin mondott. Az 

EMKE-t és a kiállítást Széman Péter elnök és Bartha Katalin Ágnes ismertette. 
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2015. szeptember 18-án, Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Szatmári Római 

Katolikus Püspökség szervezésében bemutatásra került  Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla: Erdély: 

Magyar Zsoltár – Dsida Jenő című irodalmi fotóalbuma. 

 

2015. szeptember 24-én, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, a Szatmári Zsidó Hitközség 

valamint a Szent-Györgyi Albert Társaság Földes Mária emlékműsort szervezett. Bevezető előadást 

tartott Csirák Csaba színháztörténész: Földes Mária drámái színházunk műsorán. Ezt Havas Judit 

pódium-műsora követte, Földes Mária: A séta – Emlékek a gyerekkorból és a Holokauszt idejéből c. 

monodráma bemutatásával. Színpadra alkalmazta: Wohl Katalin. Rendezte: Radó Gyula. 

 

2015. szeptember 27-től a Petőfi Irodalmi Múzeum Móricz Zsigmond Életem regénye című életmű-

kiállításának gazdag anyaga díszíti a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium lépcsőfeljáróját. 

A 74 képből álló gyűjteményt állandó tárlat kialakítása céljából az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület Partiumi Alelnöksége kapta meg, s adta át Szatmárnémeti legnagyobb tanintézetének. 

 

2015. október 3-4-én nagy megvalósításunkat, a felújított Sütő András szülői házának átadását 

ünnepeltük konferencia megtartásával és házavatóval. A program a következő volt: 

 

2015. október 3., szombat, Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház: Saját arcunk a 

Sütő-életmű visszfényében. Konferencia a pusztakamarási emlékház avatásának tiszteletére 

A konferenciát megnyitja: Széman Péter, az EMKE elnöke. 

A konferenciát köszönti: Sorin Crişan, a Marosvásárhelyi Művészeti egyetem rektora. 

Előadások: 

• Pálfy G. István (Budapest): És mégis Sütő András! 

• Mester Béla (Budapest): A történelem és annak elbeszélése 

• Szász László (Gödöllő): Sütő András szerepei 

• Lázok János (Marosvásárhely): Az emberi alternatívák archeológusa. A Sütő-drámák 

dialektikus olvasatának lehetőségéről 

A konferenciát követően könyvbemutatóra került sor (M)ilyen gazdagok vagyunk(?). Sütő András–

műhelykonferencia. A Polis Kiadó, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Kiadója és az UArtPress 

közös kiadásában 2014-ben megjelent könyvet bemutatta Lázok János, a kötet gondozója. 

2015. október 4., vasárnap 

Pusztakamarás. Református istentisztelet keretében igét hirdetett Ferenczy Miklós, a kolozsvári 

Újalsóvárosi református templom lelkipásztora. Ezt követően avattuk a felújított Sütő András szülői 

házát. 

Beszédet mondott: 

• Széman Péter, az EMKE elnöke 

• Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

• Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezető-

helyettese 

A résztvevőket köszöntötte Iancu Marcel Mocean, Pusztakamarás polgármestere. 

 

2015. október 15-16-án 130 éves az EMKE – interdiszciplináris konferenciával köszöntöttük a 

jubileumi év egyik tudományos záróprogramjaként az EMKE-t. Alábbiakban közzétesszük a 

programot.  

 

2015. október 15., csütörtök 

Megnyitó beszédet mondtak: Széman Péter EMKE-elnök, Sipos Gábor EME-elnök 

Köszöntő beszédet mondott Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke 

Előadások: 
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Elnök: Bartha Katalin Ágnes 

• Gaal György: Haller Károly jogtudós, városvezető és -szépítő, az EMKE-alapítás 

kezdeményezője 

• Berki Tímea: A fordítástól a politikáig. Az EMKE-alapító Sándor József életpályájáról 

• T. Szabó Levente: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egylet alakulása, a kolozsvári 

Bölcsészkar és a helyi egyleti élet összefüggései az 1880-as években 

 

Könyvbemutató: Megemlékezés Kristóf György (1878–1960) irodalomtörténész, egyetemi tanár 

halálának 50. évfordulójáról. Kristóf György: Magyar irodalom a Királyhágón innen és túl 

(Irodalomtörténeti és esztétikai tanulmányok, megemlékezések) című kötetet bemutatja Berki 

Tímea.  A kötetet válogatta, sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Gaal 

György (Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2015). 

 

Elnök: Gaal György 

• Balaton Petra: Az EMKE szerepe székelykérdés megoldási kísérleteiben 

• Nagy Botond: Egyesületek szerepvállalása Székelyföld dualizmuskori gazdasági 

integrációjában 

• Tóth Szabolcs Barnabás: Az Erdélyi Közművelődési Egyesület jelenléte Háromszék 

közművelődési életében 

• Tóth-Bartos András: Az EMKE szerepe a második bécsi döntés utáni szórványpolitikában 

(1940-1944) 

 

Elnök: T. Szabó Levente 

• Murádin Jenő: A kolozsvári Peielle család, az EMKE támogatója 

• Bartha Katalin Ágnes: Színház az EMKE céljaiért az 1880-as, 1890-es években 

• Vetési László: EMKE a szórványban 

• Dáné Tibor Kálmán: EMKE – politika sodrásában 

  

A konferencia idején megtekinthető volt a Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század 

végén: az EMKE indulása c. jubileumi kiállítás. 

 

2015. október 16., péntek 

Kirándulás a konferencia résztvevőinek a legnagyobb EMKE-hagyatéktevő Kún Kocsárd gróf 

(1803–1895) egykori birtokára Algyógyra, és a közeli Szászvárosra. A konferencia szervezői az 

EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, valamint az EME – Erdélyi Múzeum-

Egyesület voltak. 

 

2015. október 15-én, a Széman Péter elnök részt vett és köszöntötte a 20 éves fennállását ünneplő, 

az EMKE segítségével létrejött, Romániai Magyar Népművészeti Szövetséggel  

2015. október 18-án, az EMKE, a Báthory István Alapítvány, valamint a Törökvágási Református 

Egyházkerület szervezésében került sor Makrai Zsuzsa zománcművész Tallérok, dukátok, garasok – 

Báthory pénzek tűzzománc átiratai c. kiállítására.  

2015. október 28-án nyitottuk meg az EMKE indulását méltató kiállítást Szilágysomlyón, a helyi 

EMKE fiók és az országos elnökség szervezésében.  

2015. november 8-án, a szebeni Ars Hungarica kulturális fesztivál keretében, az EMKE, a HÍD – 

Szebeni Magyarok Egyesülete, valamint a szebeni református gyülekezet szervezésében került sor 

Makrai Zsuzsa zománcművész Tallérok, dukátok, garasok – Báthory pénzek tűzzománc átiratai c. 

kiállításának megnyitójára 
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2015. november 13-án ünnepeltük a Magyar Nyelv Napját, a Georgius Aranka Társaság, az 

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége valamint az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

szervezésében. A rendezvényen elhangzott a 100 éve született Lőrincze Lajos Murádin Jenő általi 

méltatása, „Kedves hallgatóim!” címmel, majd anyanyelvi játékok következtek (kor)határok nélkül. 

 

2015. november 19-én megalakult az erdélyi Magyar Értéktár bizottság, melynek tagja – többek 

között – Széman Péter EMKE elnök.   

2015. november 21-én került sor a hagyományos érmindszenti Ady-zarándoklatra az EMKE 

partiumi alelnökségének (Muzsnay Árpád) szervezésében. 

 

2015. november 23-25 között a budapesti Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) meghívására az 

intézet országos struktúráját, működési rendjét és programjait ismerhette meg az RMDSZ kulturális 

és társadalomszervezési főosztályának képviselőiből, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

(EMKE) tagjaiból, valamint székelyföldi kulturális intézmények vezetőiből álló delegáció. 

 

2016. február 26-án ülésezett az EMKE elnöksége. 

 

Együttműködtünk még a hagyományosan évenként megrendezésre kerülő Zsoboki Nyári 

Alkotótáborral, valamint STARS Képzőművészeti Galériával. 

A Kolozsvári Rádió magyar adása, a Román Televízió bukaresti és kolozsvári stúdiója, az Erdélyi 

Televízió, valamint a Paprika Rádió több műsorába kapott meghívást, illetve nyilatkozott, Bartha 

Katalin Ágnes, a Szabédi Emlékház vezetője, valamint alulírott, beszámolandó az EMKE 

programjairól, terveiről. Ugyanakkor a 130 éves évfordulóhoz kapcsolódóan riportok jelentek meg 

a Transindexen, maszol.ron, az Erdélyi Napló, Szabadság, Krónika írott sajtókiadványokban.  

 

Az elmúlt esztendőben az EMKE a következő elismerésekben részesült: 

– emléklap a VI. Kolozsvári Magyar Napokon való részvételért 

– emléklap az ARS Hungarica Napokon való részvételért a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesületétől  

– emlékplakett az EMKE Marosvásárhelyi Szervezetétől 

 

I.7. További tervek 

 

Talán egyik legfontosabb feladatunk – egy alulról, fiataloktól jövő kezdeményezés nyomán –

létrehozni az EMKE Ifjúsági Szervezetét. Gondolom, senkinek sem kell külön magyarázni, hogy 

miért van szükség erre, mindenki átérzi, hogy mennyire fontos egy 130 éves szervezetnél a 

fiatalítás. 

És a fiatalok mindjárt rendezvénnyel debütálnak, április 15-én kerül sor másodszorra a Könyvturi | 

élőKönyvtár programra.  

Fontosságát tekintve ugyanekkora méretű a Magyar Nemzeti Művelődési Intézettel és a 

Hagyományok Házával közösen megszervezendő közművelődési szakemberek képzése, melynek 

idei – de nem csak, hanem hosszú távú – tanfolyamait a következőre tervezzük: 

MAGYAR NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET 

1. Többfunkciós kulturális intézmények vezetőinek képzése (60 órás közművelődési 

szakmai továbbképzés) 
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- célcsoport: kisebb, magyar többségű települések kultúrfelelősei, kultúrházak vezetői 

(regionális lefedettségben); 

- javasolt képzések száma: 3, a következő felosztás szerint: 

o Hargita és Kovászna megyei résztvevők számára 1 képzés; 

o Maros és a közép-erdélyi megyék résztvevői számára 1 képzés; 

o partiumi résztvevők számára 1 képzés. 

 

2. Közművelődési intézményvezető (90 órás közművelődési szakmai továbbképzés) 

- célcsoport: interetnikus környezetben tevékenykedő civil szervezetek és közművelődési 

intézmények vezetői (országos lefedettségben); 

- javasolt képzések száma: 1; 

- helyszín: Kolozsvár vagy környéke. 

 

3. Képző- és iparművészeti kiállítás rendezői ismeretek (120 órás közművelődési szakmai 

továbbképzés) 

- célcsoport: galériák, múzeumok és kiállítóterek kiállítás-szervezésre szakosodott 

munkatársai (országos lefedettségben); 

- javasolt képzések száma: 1; 

- helyszín: Kolozsvár, esetleg Budapest. 

 

4. Hátrányos helyzetűek bevonása – Esélyegyenlőségi alapismeretek (90 órás 

közművelődési szakmai továbbképzés) 

- célcsoport: önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak családvédelemmel és 

szociális kérdésekkel foglalkozó munkatársai (országos lefedettségben); 

- fontos lenne a képzésen kiemelten foglalkozni a nagyvárosi szórványban élő szépkorúak 

problémáival; 

- javasolt képzések száma: 1; 

- helyszín: Szováta. 

 

5. Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben (40 órás közművelődési szakmai 

továbbképzés) 

- célcsoport: közművelődési intézmények képviselői, városi önkormányzatok munkatársai 

(országos lefedettségben); 

- javasolt képzések száma: 1; 

- helyszín: Szováta. 

 

6. Értékfeltárás a helyi közösségekben (40 órás közművelődési szakmai továbbképzés) 

- célcsoport: önkormányzatok kultúrával foglalkozó munkatársai, közművelődési 

intézmények és civil szervezetek képviselői (regionális lefedettségben); 

- javasolt képzések száma: 2; 

- helyszín: Szováta (székelyföldi résztvevők számára), Bihar megye (partiumi résztvevők 

számára). 

 

HAGYOMÁNYOK HÁZA 

 

7. Népművészeti módszertani képzések: – Játék és tánc az iskolában 

– Útravaló – a néphagyomány alkalmazása az 

óvodában 

– Népi Játszóházi foglalkozásvezető 

– kézművesoktató képzése (nemezelés, gyékényfonás, 

gyöngyfűzés, kosárfonás, szövés, bútorfestés, stb.  

– citerakurzus 
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További feladataink közé tartozik a Magyar Ház-hálózat építése, melyet az idei novemberi IV. 

Magyar Házak Találkozóján szeretnénk folytatni.  

A KKK szervezésében, de idén a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet lebonyolításában 

kerül sor augusztusban a tavaly Kolozsváron debütáló KULTIVÁL-ra, melyen népes erdélyi 

küldöttséggel veszünk részt.   

Magánszemély jelentős adományának segítségével folytatjuk a Sütő András Emlékház 

környezetének felújítását. 

Tovább népszerűsítjük az EMKE-t a Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az 

EMKE indulása c. kiállítás utaztatásával. Pillanatnyilag három helyszínen fogadják a programot: 

Máramarosszigeten, Nagybányán és Szatmárnémetiben. Más helyszínek jelentkezését is szívesen 

várjuk.  

Partnerei vagyunk idén is a Kolozsvári Magyar Napoknak, rendezvénysátorral szeretnénk jelen 

lenni közösen a Művelődés folyóirattal, illetve az EMKE-t programszervezéssel képviseli a Györkös 

Mányi Albert Emlékház is mint kulturális központ. 

A Szabédi László Emlékház irodalmi hagyatékát is tovább kívánjuk bővíteni. Sajnálatos módon 

könyvtárállományt helyszűke miatt már nem tudunk fogadni, ellenben szívesen várunk más jellegű 

(kézirat, levelezés, jegyzetek stb.) írói hagyatékot. Szeretnénk, hogy ha az EMKE – Közép Erdélyi 

Művelődési Intézet égisze alatt létrejönne az erdélyi (romániai) írói és színházművészeti 

hagyatékok tára. Ennek érdekében lassanként elengedhetetlennek tűnik az emlékház bővítése egy 

korszerű irattárraktárral. Ugyanakkor nem fontosabb, de sürgősebb feladatnak tűnik a számítógépes 

infrastruktúra felújításának folytatása, valamint egy új, modern program beszerzése, mivel a futó 

alapprogramot már nem lehet frissíteni. Tervünket pályázati segítséggel szeretnénk elérni.  

Továbbra is programunkban szerepel az EMKE tulajdonában lévő ingatlanok átadása azoknak a 

civil szervezeteknek, amelyek közvetlenül használják az épületet. Ez anyagi költségekkel is jár, 

amit minden alkalommal az érintett civil szervezettel közösen kívánunk megoldani. 

Aktívan részt kívánunk venni az Erdélyi Értéktár Bizottság munkájában, valamint javaslattétellel az 

értéktár bővítésében. 

Lehetségesnek tartjuk az egyéni tagság visszaállítását. Ennek alapszabályba illeszkedő megoldását 

kidolgozzuk, és az elnökség elé terjesztjük, ha az egyéni tagság visszaállítását megszavazza a 

közgyűlés. 

Tervezzük az Egyesület könyvkiadói tevékenységének kibővítését. 

 

I.8. Partnerszervezeteink 

Az elmúlt időszakban az EMKE Országos Elnöksége a következő egyesületekkel, civil 

szervezetekkel és intézményekkel működött együtt a különböző programok lebonyolítása során: 

– hazaiak: 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, 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 Magyar Ház, Teleki Magyar 

Ház Nagybánya, a medgyesi EMKE Millennium Ház, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 

Erdélyi Köre, 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 
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Unitárius Egyházközség, Bethlen Kata Diakóniai Központ, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 

Aranyosvidéki Népfőiskola, Tamási Áron Kulturális Egyesület (Farkaslaka), Magyar Civil 

Szervezetek Erdélyi Szövetsége, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem, Híd Egyesület – Nagyszeben, az RMDSZ Főtitkárságának Kulturális 

Főosztálya, valamint Társadalomszervező Főosztálya; 

– határon túliak: Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága, Magyar Művészeti 

Akadémia, EMKE Észak-Magyarországi Képviselete – Sárospatak, Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium – Kulturális Államtitkárság, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – 

Anyanyelvi Konferencia, Millenáris Központ – Budapest, Anyanyelvápolók Szövetsége – 

Budapest, Magyar Népművelők Szövetsége, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet – 

Budapest, Civil Összefogás Fórum, Sárospataki Népfőiskolai Egyesület, A Művelődés Háza és 

Könyvtára – Sárospatak, Határon Túli Magyarságért Alapítvány – Pécs, 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. 

 

II. KIADVÁNYOK 

Eseménynaptár 2016. Kiadta: RMDSZ Főtitkárságának Kulturális Főosztálya, Communitas 

Alapítvány; az EMKE Országos Elnöksége. 

 

III. DÍSZOKLEVELEK, OKLEVELEK 

 

Muzsnay Árpád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) alelnöke vehette át a 

Magyar Páneurópa Unió (MPU) 2015. évi sajtódíját. 

Munkájuk elismeréseként, a kistérségekben kiváló közművelő tevékenységet folytató személyeknek 

6 oklevelet bocsátottunk ki Arad, Hunyad, Maros, Szilágy 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 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. 

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. 
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V. MÉDIAPARTNEREK 

Munkánkat támogatták: Szabadság, Új Magyar Szó, Krónika napilapok, Erdélyi Napló, Agnus 

Rádió, Kolozsvári Rádió magyar adása, Paprika Rádió, Kolozsvári TV magyar adása, Erdélyi 

Magyar Televízió, Bukaresti TV magyar adása, Duna Televízió, hirhatar.ro, Transindex, erdely.ma, 

nemtv.ro, rendezvénynaptár.ro, hírportálok. 

Ugyanakkor az EMKE programjait különféle levelezési listákon és közösségi portálokon is 

ismertettük. 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 a Györkös Mányi Albert 

Emlékházban zajló Nyitott szemmel című beszélgető est hanganyagát rögzítik, később pedig 

sugározzák. 

 

VI. ANYAGI FORRÁSOK 

Az Egyesület alapműködését részben az RMDSZ Főtitkársága biztosította. Az idei, 2016-os 

esztendőre rövidesen megkötjük a támogatási szerződést, melyet itt is megköszönünk.  

Működésünket a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága is támogatta a Nemzeti 

Jelentőségű Intézmények finanszírozási programja keretében a Bethlen Gábor Alapon keresztül. 

Megjegyezzük, hogy a 2015. évi normatív támogatással a Bethlen Gábor Alapnak illetve a 

Communitas Alapítványnak már elszámoltunk, várjuk elszámolásunk elfogadását. 

Programjainkat pályázati úton támogatta a Communitas Alapítvány, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, a Bethlen Gábor Alap központi és regionális irodái, valamint a Nemzeti Kulturális 

Alap. Programjaink támogatója volt még a kolozsvári Polgármesteri Hivatal, Sárospataki 

Népfőiskolai Egyesület, a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára is, illetve közös Európai Uniós 

pályázat keretében vettünk részt a Dél-Alföldi Teleházak Szövetségével egy Erasmus okostelefon-

használat képzés lebonyolításában.  

A tavalyi esztendőben – de kihatással az idei terveinkre – jelentős támogatást kaptunk egy 

kolozsvári magánszemélytől a Sütő András emlékház környezetének felújítására. 

 

 

VII. VAGYONI HELYZET 

 

VII. 1. Ingatlanok 

Az EMKE Országos Elnökségének törzsvagyonát az ingatlanjai képezik. 

 

Még 2013-ban lehetőség nyílt Sütő András szülői házának megvételére, és egy emlékház 

létrehozására. Ennek érdekében az EMKE közadakozást indított el, melyre jelentős összeg gyűlt 

össze, de nem elengedő a ház megvételéhez, így az RMDSZ-hez fordultunk segítségért, a vételár 

kipótolásának érdekében. Az adásvételi szerződést 2013. október végén sikerült aláírnunk. 

Reményeink szerint – a fentebb említett támogatásnak köszönhetően – az idei nyári időszak alatt 

folytatni tudjuk az emlékház környezetének rendbetételét, hogy ez civilizált, XXI. századnak 

megfelelő kulturális zarándokhelyé változhasson.  
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 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 EMKE Országos Elnökségének irodája, az írói hagyatéki könyvtár és kézirattár, 

valamint a Szabédi-emlékszoba. Szintén itt kapott helyet a Művelődés folyóirat szerkesztősége is.  

Az Emlékház székhelyül szolgál a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, a Közép-Erdélyi 

Magyar Művelődési Intézet valamint a Kolozsvár Társaság számára is. A ház kibővítése 

elkerülhetetlen, melyre több lépcsőben (tervezés, engedélyek beszerzése, kivitelezés) pályázni 

fogunk. 

Dési EMKE-ház: 2014 decemberében befejeződtek a ház részbeni felújítási munkálatai: felújult a 

könyvtár, az irodahelység és a tornác, valamint a villany- és fűtésrendszer. Jelenleg folyamatban 

van a ház átadása a Dési Civil Műhely Egyesület számára. (Asociaţia Civilă a Maghiarilor Dejeni). 

Szilágysomlyói EMKE-ház: koncesszionálva van a Szilágysomlyó és vidéke EMKE – Magyar Ház 

részére. 

Bákói csángó központ: a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének székhelye; 2009-ben újabb öt 

évvel meghosszabbítottuk a koncessziót, ami 2014. december 31-én járt le. 2015. január 1-én 

megkötöttük az új szerződést, mely 2020. december 31-ig érvényes. 

Pusztinai Magyar Ház: 2012-ben koncesszionálási szerződést kötöttünk az épületet fenntartó 

csíkszeredai székhelyű Pusztinai Házért Egyesülettel, ami 2016. december 31-én jár le. 

Sütő András Emlékház – 2013. október végén került megvásárlásra. A teljes felújítás és az 

emlékház megnyitása után jelenlegi feladataink az emléktárgyak gyarapítása, nyári konyha 

újraépítése, valamint a környezet rendbetétele. 

Színészlakások: Kolozsváron 2, Szatmárnémetiben 3 színészlakásunk van. A lakások 

haszonélvezetre vannak kiadva, adóik rendezettek. Megjegyezzük, hogy a színészlakásokat a benne 

lakók tartják fenn közösen a színházak mellett működő egyesületekkel, de egyre nagyobb gondot 

okoznak az Országos Elnökségnek, ugyanis olyan költségekre, mint az épületek szigetelése vagy 

éppen az egyéni hőközpont beszerelése (mert az épületben a lakások rendre leválnak a távfűtésről) a 

tulajdonosnak kell áldoznia, az EMKE-nek viszont erre nincs anyagi fedezete. Folyamatban van a 

Szatmári színészlakások átadása.  

 

VII. 2. Infrastruktúra-bővítés 

A Szabédi Emlékház már szűkös feladatai ellátására. Bővítése elengedhetetlen. Erre vonatkozólag 

megvannak az előzetes látványtervek és egy előzetes építési kalkuláció is. De addig is sürgős 

feladataink közé tartozik elavult számítógépeink és az ezeken futó program kicserélése, melyekből 

kettőt már sikerült saját erőből és megtakarításokból kicserélnünk, a többire pályázatot nyújtottunk 

be. A Györkös Mányi Albert Emlékházban – köszönhetően a Györkös Mányi Albert Emlékház 

Egyesületnek – sikerült egy új íróasztalt, szekrényt, ajtót, számítógépet, valamint az elmúlt 

napokban egy új hangerősítő berendezést beszerelni, ugyanakkor nagy szükség lenne egy 

légkondicionáló beszerelésére. Szintén megpályáztunk egy korszerű kézirat-, folyóirat- és 

könyvdigitalizáló berendezést. 
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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. Bartha 

Katalin Ágnes, a Szabédi Emlékház vezetője, Ács Zsolt, az Országos Elnökség irodavezetője és 

Vincze László szakreferens. Erőforrásaink átcsoportosításának eredményeképpen Vincze László 

tavaly ősztől a Györkös Mányi Albert Emlékházban dolgozik részmunkaidőben, míg február 

elsejétől – szintén részmunkaidőben – Széman Emese Rózsa doktorandusz szakreferensként segít a 

megnövekedett feladatok ellátásában a Szabédi Emlékházban. Szeretnénk és reméljük, hogy 

munkaidejének kibővítése révén, el tudja majd látni a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet 

vezetőjének feladatkörét is. Ugyanakkor 6 év szünet után – két lépcsőben – sikerült az EMKE 

munkatársainak fizetését is emelni.  

 

VIII. 2. Fizetett bedolgozók 

Állandó bedolgozói munkakörben tevékenykedett Katona Réka könyvelő. 

 

VIII. 3. Önkéntesek 

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal keretében létrejött egy ifjúsági tagozat, az 

úgynevezett Kicsi Kerekasztal. Munkájukat önkéntesek végzik – elsősorban Tamás Csilla és Pál 

Ferenc személyében. Sok önkéntesünk volt augusztusi nagyrendezvényünkön, a KULTIVÁL-on 

(Kárpát-medencei Magyar Kulturális Ifjúsági Fesztivál) kiknek köszönetképpen álljon itt a 

névsoruk: Balogh Kincső, Balogh Rebeka, Bede Laura, Berekméri Gabriella, Dunai Szabolcs, Gáll 

Edina, Józsa Evelyn, Kötő Emese Anna, Likker Zsuzsi, Lukacs Alexandra, Mák Arany, Makkai 

Hanna Borbála, Mikó Gergő, Oláh Réka,  Puskás Noémi, Román Imelda, Sali Szilvia, Viciocian 

Szabin, Wekerle Beatrix. 

A többi önkéntes névsorát lásd a Györkös-Mányi Albert Emlékház beszámolójában.  

 

IX. AZ EMKE VEZETŐSÉGE 

Országos Elnökség 

Tiszteletbeli elnök: Dávid Gyula 

Elnök: Széman Péter. 

Régiós alelnökök: Matekovits Mária (Arad, Bánság), Muzsnay Árpád (Szatmárnémeti, Partium), dr. 

Ábrám Zoltán, (Marosvásárhely, Közép-Erdély) 

Társadalomszervező alelnök: Szép Gyula. 

Főtanácsos: betöltetlen. 

Elnökségi tagok: Házy Bakó Eszter (Brassó), Tóth Guttman Emese (Kolozsvár), Beder Tibor 

(Csíkszereda), Imreh Marton István (Sepsiszentgyörgy), Ferencz Angéla (Csíkszereda). 

 

2016. április havában 

dr. Széman Péter, elnök 
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ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET  

KÖZÉP-ERDÉLY RÉGIÓ 

 

Az EMKE Közép-Erdély régiójában a Maros megyei szervezet a magyar kultúra 

szervezésének és terjesztésének rendkívül jelentős elősegítője. Miközben megyénk sokágú és 

eleven közművelődési tevékenységének a legjelentősebb keretei kétségtelenül a különböző helyi 

művelődési egyesületek, társaságok, egyletek. A tevékenységek leginkább hagyományszerűen 

zajlanak (megemlékezések, városnapok, tavaszi fesztivál), vagy szorosan kapcsolódnak nemzeti 

ünnepeinkhez, kulturális-közművelődési évfordulókhoz.  

Az egyre erőteljesebben beinduló választási kampányban, a látványos széthúzásokat követő 

összefogás reménységének idején 2016-ban végre úgy ünnepeltetett meg a magyar kultúra napja 

Marosvásárhelyen, ahogy az illik. A profi csúcsszervezetek és élenjáró kultúrák (színház, 

filharmónia, múzeum, irodalom, kortárs művészetek) egy felemelő, rendhagyó és minőségi, kiemelt 

médiaérdeklődésnek örvendő rendezvényt szerveztek. Emellett, a hagyománynak megfelelően a 

Maros Művészegyüttes és az EMKE szervezésében hetedik éve közös ünnepségre és előadásra 

került sor. Elsősorban a kultúra bölcsőjébe helyezett népi kulturális és közművelődési értékek 

jegyében: kibédi farsangi szokásokat bemutató fényképkiállítás, azt méltató néprajzi előadás, népi 

táncos műsor. 

1823 januárja kivételes jelentőséggel bír a világon bárhol élő magyar emberek számára. 

Petőfi Sándor megszületését követően, alig három héttel később Kölcsey Ferenc befejezte a 

himnuszt. Január 22-e így vált nemzeti imánk születésnapjává, aminek okán 1989-ben a magyar 

országgyűlés ezt a napot a magyar kultúra napjának nyilvánította. 

A kilencvenes években elsősorban az anyaországban és a diaszpórában emlékeztek meg 

ezen a napon, majd némi időeltolódással a határokon túl is. Mifelénk legelőször Nagyváradon került 

sor ünnepi rendezvényre az ezredfordulón. Néhány évvel később, 2004-ben az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület kezdeményezésére és szervezésében ünnepeltük meg először a magyar 

kultúra napját Marosvásárhelyen. Eleinte egyedül, majd mások is csatlakoztak, így az első között a 

Maros Művészegyüttes. A magyar kultúra megünneplésekor meg kell jegyeznem azt is, hogy 2008-

tól az erdélyi magyar közművelődés napját is megtartjuk április 12-én, az EMKE születése napján. 

Így teljes a kép, így kap kiemelt figyelmet a hivatásos kultúra és a közművelődés. Együtt és külön-

külön. 

Szóval, évről évre megünnepeljük az Erdélyi Magyar Közművelődés Napját, és ez 

megtörtént 2015-ben is, amikor egyúttal emlékeztünk a 130 éves Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesületről. Éppen az EMKE-évforduló adta az ötletet, hogy ezúttal rendhagyó módon 

szervezeteknek ítéljük oda az EMKE Országos Elnökségének az elismeréseit. Díjazottak voltak: 

Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület, Erdélyi Kárpát Egyesület marosvásárhelyi 

osztálya, Bandi Dezső Kulturális Egyesület, Mezősámsondi Dal- és Citeraegyüttes.  

A Maros megyei szervezet tevékenysége nagy mértékben kiterjed a népi értékek 

felkarolására, támogatására. A negyedszázada beindított Gyöngykoszorú-mozgalom újabb 

néptánctalálkozóira került sor több településen, ahol hagyományosan megrendezték a 

Gyöngykoszorú néptánc, népzene, népviselet és népdal-találkozót. Szintén hagyományosan, a 

Maros Művészegyüttessel együttműködve decemberben sor került a marosvásárhelyi „karácsonyi” 

Gyöngykoszorú-találkozóra, amelyen a megye legaktívabb együttesei kaptak fellépési lehetőséget.  

A legfontosabb események között újra és újra megemlíthetjük: újévi megemlékezés a 

marosvásárhelyi Petőfi-szobornál, farsangi szokások ápolása, a Marosvásárhelyi Napok EMKE-

rendezvényei, kiállítások és sokoldalú kulturális események felkarolása, citerások hagyományossá 

vált találkozója stb. A citerázni és furulyázni óhajtók számára indított képzés és táborozás ismét 

eredményesnek bizonyult.  

Évente megismétlődő hagyomány a Don-kanyari áldozatokra való megemlékezés minden év 

januárjában. Idén tizennegyedik alkalommal emlékeztünk meg a don-kanyari hősökre és 

áldozatokra, tíz éve áll az emlékmű Marosvásárhelyen, és ötödik alkalommal került sor doni 
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emléktúrára, ezúttal Havad község területére. A havadi református templomban 2016. január 17-én 

elmondott beszédemből idézek: 

„Marosvásárhelyi és magyarországi hagyományőrző honvédek, helybéli, marossárpataki, 

marosvásárhelyi és gyergyószentmiklósi huszárok, valamint kísérőik jöttek el, hogy Havad község 

lakóival közösen emlékezzenek a don-kanyari hősökre és áldozatokra. Tegnap Rigmányban és 

Gegesen került sor lelket melengető megemlékezésekre, a világháborús emlékművek 

megkoszorúzására. Miközben falvak között gyalogoltunk, vagy éppen elbeszélgettünk a helyiekkel, 

az a meggyőződésünk erősödött, hogy érdemes itt élni ezen a felemelő székely, magyar tájon. Ezért 

arra buzdítom Önöket, hogy maradjanak meg szülőföldjükön, és kitartást, erőt és hitet kívánok 

hozzá! 

… Nyíltan ki kell mondanom: Magyarország részvétele a Szovjetúnió elleni háborúban, a 

Don-kanyar több mint kétszáz kilométeres szakaszának a védelme elsősorban miértünk, 

erdélyiekért, határon túliakért történt. Egy közös, de legfőképpen számunkra elképzelt szebb jövőért 

következett be a magyar történelem egyik legtragikusabb veresége, a don-kanyari katasztrófa, egy 

egész hadsereg tragédiája. 73 évvel ezelőtt ezekben a napokban élet-halál harcott vívott a 2. magyar 

hadsereg, miután 1943. január 12-én az urivi, majd január 14-én a scsucsjei hídfőnél végzetes 

támadást intézett ellene a Vörös Hadsereg. Nemzeti tragédia következett be. Hazája határaitól 

ezerötszáz kilométerre, egy értelmetlen háborúban a magyar áldozatok többségének még az sem 

adatott meg, hogy hősi halált haljon, hiszen többségük a kegyetlen orosz tél vagy a szovjet fogság 

áldozata lett.  

Valójában kik a doni hősök és áldozatok, akiknek az emlékét ápoljuk a mai 

megemlékezésünkkel? – tehetjük fel a kérdést. Hadászati szempontból, szakmai fogalmakkal élve: 

az elhunytak, eltűntek és megsebesültek összesen. Ez a 2. magyar királyi hadsereg legalább felét 

jelenti, százezer személyt vagy még annál is többet. De el kell mondanom, hogy ez a szám jóval 

magasabb. Mert éppúgy áldozatoknak tekinthetőek a hozzátartozók, akik hallgatásra ítéltettek a 

kommunista rendszerben. És áldozat az együttérző magyar nemzet. Határon innen és túl.  

… Három évtizedes szinte teljes hallgatást követően Nemeskürty István: Rekviem egy 

hadseregért című könyve törte át a meg nem szólalás falát. A későbbiekben Sára Sándor: Pergőtűz 

című sorozatos filmje, amely korabeli felvételek bemutatása közben a túlélők őszinte vallomásait 

közvetítette a még hálátlan utókor számára. Az 1989-es változások fokozatosan lehetővé tették a 

doni hősökre és áldozatokra való megemlékezést.  

… Erdélyben némi késéssel indult be a megemlékezés folyamata. Tudomásom szerint 

legelsőként Szatmárnémetiben, a Németi református templom kertjében került sor egy márvány-

emlékmű felállítására 1997 nagypéntekén. A szülői példát követtem, amikor 2002-ben 

kezdeményeztem egy doni emlékbizottság létrehozását. Legelőször a hatvanadik évforduló 

alkalmából szerveztünk kiterjedt megemlékezést Marosvásárhelyen: világháborús tárgyak 

kiállítására, tudományos tanácskozásra és olyan felemelő megemlékezésre került sor, amelyen Don-

kanyart megjárt hét Maros megyei túlélő is jelen volt. Ma már egyikük sem él, de örök szeretettel 

gondolunk rájuk. Közben letettük az alapkövét annak a doni emlékműnek, amelyet végül 2005-ben 

a magyar hősök emléknapján avattunk fel. Megjegyzem, nem került eléggé a köztudatba, hogy 

május utolsó vasárnapja egyúttal számunkra a magyar hősök emléknapja. Alkalom lehet arra, hogy 

megemlékezzünk hőseinkről, áldozatainkról. 

De mit is üzennek az áldozatok a ma embere számára? Mindenekelőtt a gyökerekhez, 

évszázados értékeinkhez való ragaszkodást. A szülőföld és a haza szeretetét. A napjainkban a 

fiatalok számára többnyire semleges érzéssé lefokozott hazaszeretet ápolását. Hiszen egészséges 

hazafiságra minden népnek szüksége van. 

Mondandómat a mostani megemlékezések mottójával zárom: „Hazánk, hitünk, családunk a 

szentháromságunk!” 

Dr. Ábrám Zoltán, 

az EMKE területi alelnöke 

Marosvásárhely, 2016 márciusa 
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Beszámoló 

 

a zilahi EMKE 2015-ben végzett munkájáról 

 

Az EMKE kuratóriuma által összeállított éves munkatervben feltüntetett események 

mindegyikét megtartottuk. Ezen kívül előre nem látott rendezvények is voltak a székházban. 

A havi előadássorozat témaköre két részre bontható, az egyik: az egyetemes magyar kultúra 

irodalmi, művészeti, történelmi személyiségeiről való megemlékezés; a másik helytörténeti 

vonatkozású, ugyanis a 19-20-ik században Zilahon élt kiemelkedő, jeles személyek közösségépítő 

munkásságát ismertette. Az előadók meghívott és helybeli szakemberek voltak. 

Az évet verses-zenés Petőfi esttel kezdtük, és ennek keretében emlékeztünk meg a Magyar 

Kultúra Napjáról is, előadó Szilágyi Sándor volt. Mikes Kelemen születésének 325-ik évfordulója 

alkalmával Csiszár Zsuzsa magyar szakos tanár tartott előadást Mikes Kelemen és a Leveleskönyv 

címmel. Bartók Béla munkásságát méltatta Emlékezés Bartók Bélára, halálának 70-ik éves 

évfordulóján címen Gáspár Attila zenetanár. Kossuth Lajos történelmi szerepéről Lóga Zsolt 

történelemtanár értekezett, amit helyi vonatkozású adatok és tárgyi emlékek bemutatása egészített 

ki. Az októberi gyásznapon Nemeskürti István rendezésében készült (1970) A 14 aradi vértanú 

című film vetítésével emlékeztünk a történelmi napra. Az est háziasszonya Gombos Gyöngyi volt. 

Kiemelt esemény volt az EMKE megalakulásának 130-ik évfordulója. Az egyesület múltbeli és 

jelenlegi széles körű tevékenységét dr. Széman Péter, az országos EMKE elnöke ismertette a 

hallgatósággal.  

A helytörténeti előadások sorában három megemlékezés hangzott el: Kincs Gyula zilahi 

tanár, iskolaépítő igazgató, Ady Endre mentora és tanára – László László történelem tanár 

ismertette; Zoványi P. György, a zilahi református egyház építője (300 éves évforduló) – 

meghívottunk, Zsigmond Attila egyháztörténész tartotta; 190 éve született Szikszai Lajos a volt 

vármegyei alispán, ismertetője Lakóné Hegyi Éva volt. 

Minden előadást, jellegének megfelelően gazdag dokumentációs anyag vetítése vagy zene 

kísért. 

Kötő József volt országos EMKE-elnök halálával egy jó barátot, a zilahi magyar közösség 

támogatóját veszítette el. Az emlékének szentelt megemlékezésen személyes találkozásainkat 

elevenítettük fel és újraolvastuk a székházunk felavatásán mondott beszédét (1993), aminek létét, 

mint közösségi tulajdont, lelkiismeretes ügyködésének köszönhetünk. 

Az évi tevékenységből kiállítások szervezése sem hiányzott. Adorján Ilona képzőművész 

alkotásait felvonultató tárlatot Tavasz cím alatt nyitottuk meg. A Kárpát-medencei Református 

Iskolák találkozója alkalmával a régi zilahi díszítő kerámiát Csibi Csaba fazekas hagyományőrző 

munkáival ismertettük, amit szakszerű magyarázat is kísért. 

Közösségi együttlétre adott alkalmat a népszokásokat felelevenítő húshagyó kedd vagy 

március 8-án a nők köszöntése. Anyák napján a Simion Barnuţiu iskola harmadik osztályos tanulói 

előadással és virágokkal köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. 

Az EMKE más civil szervezetekkel is együttműködik, így pl. az EME Zilah és Vidéke 

fiókegyesületének évi Szilágyságkutatás Napja című tudományos ülésszakának, vagy a Magvető 

Egyesület által szervezett egyhetes gyermektáborának székházunkban helyet biztosítottunk.  

Nemzeti ünnepeinken együtt emlékeztünk és koszorúztunk az RMDSZ-szel, az egyházakkal, és a 

zilahi civil szervezetekkel. A szeptemberben tartott zilahi Magyar Napok alkalmával segítettünk a 

szervezésben, bográcsos készítésében és a vendégek fogadásában.  

2015 nyarán is a Communitas Alapítvány anyagi támogatásával sikerült megszervezni az 

Ismerjük meg szülőföldünket elnevezésű kirándulást. Úti célunk Fehéregyháza – Segesvár volt. A 

népes kirándulócsoport szakavatott vezetőknek köszönhetően megismerte a helységek történelmi 

múltját, épített örökségét és neves személyiségeit. Felejthetetlen emlékekkel tértünk haza, egyben 

reménykedve egy újabb felfedezőútban. 

Állandó tevékenységeink egyike a Nyugdíjas Klub működtetése, ahol beszélgetésre, közös 

születés- és névnapi köszöntésekre nyílik alkalom. A karácsony II. napi összejövetelen adok–kapok 
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program keretében a klubtagok apró figyelmességgel ajándékozzák meg egymást. Ez alkalommal 

ünnepi hangulatot varázsoltak a 8–12 év közötti ifjak, karácsonyi énekeikkel, amelyeket különböző 

hangszereken szólaltattak meg. A kisgyermekek ünnepre hangolását szolgálta a Karácsonyra 

készülve délután, amikor az édesanyákkal közösen mézeskalács-pogácsákat díszítettek. Az állandó 

jellegű tevékenységek sorába tartozik még a különböző korosztályú fiatalok táncoktatása és a 

könyvtár működtetése. 

A székház felszereltsége az anyagi nehézségek miatt kevésbé gyarapodott. A gyűlésterem 

hátsó kijárata és ablaka cserélődött, amit Végh Sándor szenátor támogatásának köszönhetünk. A 

könyvtár állománya megnövekedett az EME-től kapott kiadványokkal és a Pro Zilah civil szervezet 

könyvtári anyagával, ami összesen kb. 6.000 kötet. Tárolásuk érdekében pályáztunk a Bethlen 

Gábor Alaphoz, a nyert összegből könyvespolcokat vásároltunk. 

Szervezetünk nevében köszönetet mondunk minden önkéntes segítőnknek, az RMDSZ-nek 

és a civil szervezeteknek. 

 

 

 Zilah, 2016 márciusa       Tisztelettel, 

            Lakó Éva 

                elnök 

 


