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2016. ÁPRILIS 1. – 2017. MÁRCIUS 31. 

 

Széman Péter elnök 

 

1885. április 12-én alakult meg az EMKE, mely esemény kapcsán ezt a napot, már kereken tíz 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 alelnöki munkájának évértékelője is.  

Az elmúlt esztendőben több sikert is elkönyvelhettünk. Ezek közül talán legjelentősebb, 

mondhatnám azt is, hogy paradigmaváltó az ifjúsági szervezetünk, az EMKISZ megalakulása, mely immár 

önálló jogi személyként működik, március 25-én tartotta meg éves rendes közgyűlését és választotta meg 

vezetőségét a következő három évre. Örvendhettünk elavult informatikai eszközeink lecserélésének, a Sütő 

ház környezete felújítása folytatásának, 2 részmunkaidős munkatársunknak egész munkaidőben való 

foglalkoztatása elérésének, és az EMKE évfordulós tudományos konferencia dolgozatainak kötetben történő 

megjelentetésének. Ismét sikert értünk el a Kolozsvári Magyar Napokon, ahol immár programsátorral 

vettünk részt, bemutatva az EMKE és EMKISZ mellett azon fiók- vagy társszervezetünket, akik ezt 

igényelték. Jelen voltunk – az első, kolozsvári fesztivál után – a II. Kárpát-medencei Ifjúsági Kulturális 

Fesztiválon (KULTIVÁL) a Muravidéki Lendván. Az EMKISZ-szel közösen rendezett programjaink közül 

nagy sikert ért el a Könyvturi | élőKönyvtár program, melyet Kolozsvár mellet, próbaprogramként, sikerült 

Kolozsváron kívül (Szilágysomlyón) is megrendezni. Szintén premiernek számít, hogy először 

kapcsolódtunk be 2016–2018 között lebonyolítandó Európai Uniós pályázatba, melyben rajtunk kívül dán, 

magyar és máltai civil szervezetek vesznek részt. 

 

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

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

Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapon keresztül támogatta. Ugyanakkor elképzeléseink, programjaink, 

céljaink megvalósításához igénybe vettük a különböző hazai és anyaországi pályázati lehetőségeket, de több 

magánszemély, illetve sikeres vállalkozó is mellénk állt álmaink megvalósításában.  

 

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. Tavaly is megszerveztük a Magyar Házak Találkozóját, melynek fő témája a – 

mindig időszerű – fenntarthatóság volt, melyhez nagyon jól kapcsolódott a jó példák bemutatása. Ezt 

folytatjuk az idei esztendőben is, egy novemberben megrendezendő V. Magyar Házak Találkozójával, ahol 

körbejárjuk és pontosítjuk a Magyar Ház fogalmát annak érdekében, hogy az ezen kritériumrendszer szerint 

működő magyar házak, illetve kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek normatív támogatásban 

részesülhessenek a jövőben.  

Ingatlanjaink adminisztrációja a változó jogrendszerben egyre több munkaráfordítást igényel, de 

immár sikerült átadnunk minden színészlakást a művészeti intézetek mellett működő civil szervezeteknek, 

valamint a dési házat használóinak.  

 

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

támogatása, és az elkövetkező évben is ez lesz Egyesületünk legfontosabb tevékenysége. De örömünkre már 

a fiatalság is aktívan részt vesz ebben a munkában, az ő terveik szerint az idei esztendő – a különböző 
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programok futtatása mellett – az országos hálózatuk kiépítése jegyében telik. Feladatunk még a 

kapcsolatépítés, a híd szerep felvállalása a hazai szórványmagyarság kulturális közösségei és az erdélyi 

tömbmagyarság, illetve a Kárpát-medence különböző régióinak magyar kulturális közösségei között. Sajnos 

– önhibánkon kívül – nem sikerült beindítani a kulturális szakemberképzést, de reméljük, hogy az idei 

esztendőben sikerünk lesz ezen a téren is. Ugyanakkor sikerként tudjuk elkönyvelni, hogy a Györkös Mányi 

Albert Emlékház Jeles Naptár programját az idei esztendőtől a Hagyományok Háza is támogatja.  

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 

I.1.1. Állomány 

A tavalyi közgyűlés óta a könyvtár és irattár a következő anyagokkal bővült:  

Bodor Pál (1930–2017) író, publicista, különböző iratokból, levelekből, más közösségi és személyi 

vonatkozású dokumentumokból álló gyűjteménye (kb. 4m³-nyi anyag), valamint könyvtára 1.200 kötetből 

álló része; 

Lévay Lajos (1894–1974) író, helytörténész, tanár kb. 0,28 irat-folyóméternyi hagyatéka. 

A kolozsvári Kriterion szerkesztőségének irattári feldolgozása befejeződött, Bodor Pál levelezésének 

rendezése, rendszerezése és állományba vétele elkezdődött. 

2016 folyamán elkészült az Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. Tanulmányok az EMKE 

130 évéről (szerk. Bartha Katalin Ágnes) c. könyv (EMKE–EME közös kiadás), amely az EMKE 

alapításának 130. évfordulója alkalmából Kolozsvárt 2015. október 15-én tartott konferencia előadásait, a 

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

szöveges anyagát tartalmazza. A kötetet angol nyelvű absztraktok, szerzők ismertetése, rövidítésjegyzék, 

személynevek és földrajzi nevek mutatója egészíti ki. A kötetet Bartha Katalin Ágnes szerkesztette, Dávid 

Gyula lektorálta.  

I.1.2. Irattári kutatói/olvasói szolgálat 

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

főként a Szabédi László hagyatékát, Engel Károly-, Domokos Géza-, Nagy István, hagyatékát és a Kriterion 

kolozsvári szerkesztőségének az iratárát kutatták többen. Ezen kívül többen e-mailen, telefonon is felkeresik 

az Emlékházat a kutatható anyagokkal kapcsolatos információ és segédlet céljából. 

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

a. 2016. május 6. XXV. Szabédi Napok keretében Írók, irodalom a médiában c. konferenciára és 

kerekasztal-beszélgetésre került sor az EMKE és a Korunk Stúdió szervezésében. A konferencia napján 

koszorúzás volt az Emlékház falán lévő emléktáblánál és Szabédi László Házsongárdi sírjánál. 
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b. Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása – kiállítás 

utaztatása: 

● 2016. máj. 9. Máramarosszigeten, a Kultúrpalotában került sor a kiállítás megnyitására, melynek 

premierje 2015. április 10-én volt 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 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 

szerepeltek, 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 2016. május 9-től május 18-ig volt látogatható. 

● 2016. június 24. Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása – 

kiállításra került sor a Szatmárnémetiben, a Németi Református Templom gyülekezeti termében. A 

kiállításra Vass Zoltán és Tallián Ferenc orvosok, a Szent-Györgyi Albert Társaság társelnökei által 

szervezett Hit és Gyógyítás c. programsorozat keretében került sor. A kiállítást megnyitotta: Bartha Katalin 

Ágnes, a kiállítás kurátora. Az EMKE mai szerepéről Széman Emese Rózsa, az egyesület kulturális 

referense beszélt. 

● 2016. okt. 21. Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása – 

kiállításra került sor a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság szervezésében a 

Nagyváradi várban. A megnyitón köszöntőt mondott Dukrét Géza, a PBMET elnöke. A kiállításról dr. 

Széman Péter, EMKE-elnök és Bartha Katalin Ágnes, a kiállítás kurátora beszélt.  A kiállítás november 4-ig 

volt látogatható. 

 

 c. 2016. augusztusában a Kolozsvári Magyar Napok keretében megtartott programok: az EMKE- 

Szabédi Emlékház ismertetése céljából 

 Szabédi Nyílt Nap az  EMKE Szabédi Emlékházban (Gh. Lazăr / Lázár utca 30.) 2016. augusztus 15., 

10–16 óra. A harmadik alkalommal megszervezett nyílt napon a következő programpontok voltak:  

- Ki is volt Szabédi László?! A nyílt nap keretében az érdeklődők rendkívüli tárlatvezetésen 

vehetnek részt, melynek végén lemérhetik tudásukat egy interaktív Szabédi-totón. 

- Mi fán terem a kutatókönyvtár? Az emlékház névadója életének megismerésén kívül a látogatók 

bepillanthatnak a kulisszák mögé: hogy néz ki, hogyan működik egy kutatókönyvtár? Miben más, 

mint a közkönyvtárak? Mi a különbség a könyvtári és a kéziratos hagyatékok között? 

- Látogass Anyanyelvilágba! Az Anyanyelváplók Szövetsége jóvoltából édes anyanyelvünk (vagy 

akár Édes, ékes apanyelvünk – Bencze Imre verse) játékos oldalát is megismerhetik a vállalkozó 

kedvűek egy nyelvi-műveltségi társasjáték keretében.  

A programot szervezte, az anyanyelvi játékos foglalkozást vezette: Széman Emese Rózsa. 

 2016. aug. 18–21. EMKE programsátor eseményein való részvétel a Szabédi Emlékház 

gyűjteményeinek népszerűsítése és megismertetése céljából 

 d. 2016. nov. 11-12. Magyar Házak szerepe a helyi értékek feltárásában, nemzeti identitásunk 

megőrzése érdekében c. Romániai Magyar Házak IV. Találkozójának kolozsvári programpontjain való 

részvétel. (Bethlen Kata Diakóniai Központ, Ponorului 1. sz.) 

 e. 2016. nov. 25.  Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. Tanulmányok az EMKE 130 

évéről (szerk. Bartha Katalin Ágnes) EME–EMKE kiadású könyv bemutatója, melyre a Magyar Tudomány 

Napja Erdélyben 15. fórumán, a plenáris előadásokat követően került sor, a Protestáns Teológiai Intézet 
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dísztermében. A könyvet Dávid Gyula ismertette. A koncepcióról, szerkesztőségi munkálatokról Bartha 

Katalin Ágnes beszélt. 

 f. 2016. dec. 3. Szilágysomlyói adventi jótékonysági könyvvásár keretében (Báthory Alapítvány és 

az EMKE közös szervezése) Ignácz Rózsa emlékkiállítás (Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 

tárlata, kurátor: Szebeni Zsuzsa) megnyitása. Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. 

Tanulmányok az EMKE 130 évéről (szerk. Bartha Katalin Ágnes) EME–EMKE kiadású könyv bemutatása. 

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

 

I. 2. Györkös Mányi Albert Emlékház 

 

Az Emlékház két alkalmazottal működik. Kós Katalin intézményvezető és Vincze László 

szakreferens feladatköréhez tartozik a névadó hagyatékának gondozása, rendszerezése, továbbá 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, valamint a közönségkapcsolat, 

nyilvánosságszervezés és az EMKE honlapjának részbeni szerkesztése is.  

Az elmúlt év során az Emlékházban mintegy 4000 érdeklődő (felnőtt és gyermek) fordult meg, akik 

egyrészt megtekintették a hagyatékot, másrészt a 72 rendezvény valamelyikén részt vettek. Örömmel 

nyugtázzuk, hogy nagyon sokan 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 hat 

rendezvénysorozat továbbra is közérdeklődésnek örvend. 

A kilencedik 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 színesítik a 

programot, és időnként a rendezvény ki is lép a falak közül. 2016 karácsonyának harmadnapján pl. a 

JelesNapTár résztvevői kántálni mentek néhány fogadókész kolozsvári magyar közintézményhez és néhány 

belvárosi családhoz. A sorozat, amely Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga 

játszóházvezető szaktudásának és lelkes munkálkodásának köszönhetően működik, nagy sikernek örvend a 

gyermekek, 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. Az idén márciustól a budapesti Hagyományok Háza támogatását is 

élvezi, lévén, hogy az említett intézmény felajánlotta a Jeles Napok elnevezésű támogatási programjához 

való csatlakozást. 

Hetedik évadját éli az Ember és Természet Kollégium, amelynek keretében ismeretterjesztő 

előadásokat tartanak elismert, többnyire Kolozsváron élő és tevékenykedő szakemberek, egyetemi oktatók. 

Újabban azonban már budapesti és marosvásárhelyi előadói is voltak a sorozatnak, melynek ötletgazdája 

Dáné Tibor Kálmán, társszervezője és házigazdája dr. Farkas György egyetemi oktató, fotográfus. 

A Nyitott szemmel sorozat Kós Katalin ötlete alapján indult be 2012 októberében. 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 eltérő kultúrákkal 

is kapcsolatba kerültek és megismertethetik ezeket a közönséggel. Meghívottunk volt már szenvedélyes 

világutazó, missziós orvos, zarándok lelkész, gróf, tudományos kutató, száguldó riporter – és folytathatnánk 

a felsorolást. A sorozat együttműködő partnere a Kolozsvári Rádió, amely hangfelvételen rögzíti, majd 

pedig szerkesztett formában sugározza a beszélgetéseket, valamint a Művelődés folyóirat, amely hónapokon 

keresztül közölte a beszélgetéseket és tervében áll további beszélgetések publikálása is. A sorozat sikerét 
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jelzi, hogy az első huszonhárom beszélgetés immár két kötet alakjában meg is jelent a kolozsvári Exit Kiadó 

gondozásában, Laczkó Vass Róbert szerkesztésében. 

A ZeneSzó című sorozat, 2013. januári indulása óta, zenészekkel – előadóművészekkel, 

zenetudósokkal, oktatókkal, zeneszerzőkkel – történő beszélgetések során igyekszik a színpadról, 

pódiumról, írásaiból ismert alkotót emberközelbe hozni a Györkös-ház meghitt közegében. A sorozat indító 

évadjának társszervezője és beszélgetőpartnere Horváth Zoltán zongoratanár volt (egyben ötletgazda társa is 

Kós Katalinnak), akit a második évadtól kezdődően más zenei szakemberek is váltogatnak a 

beszélgetőpartneri szerepkörben, az elmúlt évben például Márkos Albert hegedűművész, Németh G. István 

muzikológus vagy Jakabffy Tamás. 

2013 októberével kezdődően a borkultúra is teret nyert az Emlékházban, ugyanis ekkor szintén havi 

rendszerességgel beindultak az EMKE-borestek, amelyeknek keretében elismert Kárpát-medencei borászok, 

borszakértők mutatják be az általuk képviselt szakmát, borvidéket, jellegzetességeket, borfajtákat egyaránt, 

mindezt borkóstolással egybekötve. A sorozat ötlet- és házigazdája, valamint főszervezője az Emlékház 

munkatársa, Vincze László. 

2015 tavaszán próbajelleggel, ősztől pedig havi rendszerességgel beindult a Művelődés Estek 

elnevezésű előadássorozat, amely a Művelődés folyóirat szerkesztőségének szervezésében zajlik. A sorozat 

ötlet- és házigazdája Dáné Tibor Kálmán, a lap főszerkesztője. A Művelődés szerkesztőségének az a célja 

ezzel a sorozattal, hogy egyrészt személyes találkozási lehetőséget biztosítson a lap munkatársai és az 

olvasók között, másrészt, hogy bemutatkozhassanak a folyóirat szerzői vagy leendő szerzői a közönségnek 

egy-egy olyan előadással, amelyek közérdekű kulturális témákat tárnak a hallgatóség elé. 

Az intézmény, immár 9 éve, heti rendszerességgel működő jógatanfolyamnak is helyet biztosít. 

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

kiállításokra, könyvbemutatókra, kamarahangversenyekre, pódiumműsorokra stb. Az elmúlt esztendő ilyen 

jellegű eseményei közül kiemeljük a következőket: 

- 2016. április 14.: Játsszu(n)k újra! címmel zenés beszélgetés a ’70-es, ’80-as évekről, Zenés 

karavánokról, lemezekről, könyvekről, Boros Zoltán, Csutak István, H. Szabó Gyula, Szép Gyula, a 

Garabonciás együttes és kolozsvári barátai részvételével, a Garabonciás együttes és az Emlékház közös 

szervezésében 

- 2016. április 27.: Molnár Irén sárospataki festőművész kiállítása a Sárospataki Képtár, A 

Művelődés Háza és Könyvtára (Sárospatak) és az Emlékház közös szervezésében 

- 2016. május 19.: Brácsával a nagyvilágban – Antal Sándor (Brünn) & Christian Naș (Berlin) 

brácsaduó koncertje (előbbi a Brnói Filharmonikus Zenekar brácsaszólam-vezetője, utóbbi a Stuttgart-i 

Rádió Szimfonikus Zenekarának tagja) a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet és az Emlékház közös 

szervezésében 

- 2016. augusztus 14.: „Amit szivedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt...” – a pécsi Míves Mag Műhely 

kiállítása, kézműves műhellyel egybekötve 

- 2016. október 19.: Régiók bemutatkozása: Erdővidék – kiállításmegnyitó Bodosi Dániel 

festőművész alkotásaiból, Demeter László és Hoffmann Edit muzeológusok előadása, majd kötetlen 

beszélgetés Benkő Levente moderálásával; az esemény szervezői az Emlékház, Erdővidék Múzeuma és a 

Kovászna Megyei Művelődési Központ 

- 2016. november 5.: Szilágyi Domokosról 40 év távlatából – kerekasztal-beszélgetés Kántor Lajos 

irodalomtörténész moderálásával; résztvevők: a szatmári Sajtóértekezlet – 2016 irodalmi tanácskozás 

előadói; az esemény szervezője az EMKE, társszervezője a Kolozsvár Társaság 

- 2016. november 23.: Tilos csillagon – Gyulai Zsuzsanna, budapesti Radnóti-díjas versmondó 

előadóestje 

- 2016. december 21.: A Kriterion Könyvkiadó könyvbemutatója – Jancsó Elemérné Máthé-Szabó 

Magda: Emlékirat. Életképek Kolozsvárról, Kunczékról és más családokról 
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Megemlítjük, hogy az időszakos kiállítások mellett az intézmény névadójának Györkös Mányi 

Albertnek festményei évente hat hónapon át láthatók az intézmény falain. Emléke előtt tisztelegve 

születésnapján, 2016. július 18-án megkoszorúztuk a művész sírját a tordaszentlászlói temetőben. 

Az elmúlt közgyűlés óta az Emlékházban az alábbi, szám szerint 72 programra került sor: 

 

IDŐPONT RENDEZVÉNY SZERVEZŐ 

2016 

Április 13. Ember és Természet Kollégium (6. évad/7). Energiagazdaság: jelen 

és jövő – dr. Néda Tamás fizikus, a Sapientia EMTE oktatójának 

előadása. A sorozat házigazdája: dr. Farkas György 

Györkös Mányi 

Albert Emlékház 

(a továbbiakban: 

GYMAE) 

Április 14. Játsszu(n)k újra! – Zenés beszélgetés a '70-es, '80-as évekről, Zenés 

karavánokról, lemezekről, könyvekről 

Közreműködött Boros Zoltán, Csutak István, H. Szabó Gyula, a 

Kriterion Könyvkiadó, a Garabonciás együttes és kolozsvári barátai. 

Házigazda: Szép Gyula 

Garabonciás 

együttes, GYMAE 

Április 22. JelesNapTár – Szent György hava (gyermekprogram, 8. évad/7) 

Szent-György napja. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa 

néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető 

GYMAE 

Április 27. Sárospatak festője, Molnár Irén kiállítása. Megnyitotta: Csatlósné 

Komáromi Katalin, a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára 

igazgatója 

Sárospataki Képtár, 

A Művelődés Háza 

és Könyvtára 

(Sárospatak), 

GYMAE 

Április 28. Nyitott szemmel – beszélgető est (4. évad/7). Halló, szeretet! 

Meghívott: Sajó Norbert teológus, a Telefonos Szeretetszolgálat 

alapítója. A sorozat házigazdája: Laczkó Vass Róbert 

GYMAE 

Május 4. EMKE-borklub – borismereti est (3. évad/8). Meghívott előadó: 

Sebestyén Csaba borász, Szekszárd. A sorozat házigazdája: Vincze 

László 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Május 5. Művelődés Estek (1. évad/8) – Utak és ösvények a 

természetfényképezésben – dr. Farkas György egyetemi oktató, 

amatőr fotográfus előadása. A sorozat házigazdája: Dáné Tibor 

Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője 

A Művelődés 

folyóirat 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Május 6. XXV. Szabédi Nap. Írók, irodalom a médiában – konferencia. 

Előadások: Cseke Péter: Írók jelenléte a két világháború közti 

hírlapoknál; Kántor Lajos: Napilapok Szabédi életművében. 

Beszélgetés az irodalom és a kortárs média viszonyáról. 

Résztvevők: Benkő Levente, Gergely Zsuzsa, Pakó Szilvia, Papp 

Attila Zsolt, Varga László Edgár, Víg Emese. Moderátor: Demeter 

Zsuzsa 

EMKE, Korunk 

Stúdiógaléria, 

Romániai Magyar 

Népfőiskolai 

Társaság 

Május 11. Ember és Természet Kollégium (6. évad/8). A növények 

napenergia-hasznosítása és a bioüzemanyagok – dr. Fodorpataki 

László biológus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem docensének 

GYMAE 
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előadása. A sorozat házigazdája: dr. Farkas György 

Május 13. A 6. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét keretében: Gaal György 

Születtek Kolozsvárt c. könyvének bemutatója (Polis Könyvkiadó, 

Kolozsvár, 2016). A kötetet Dávid Gyula ismertette 

Polis Könyvkiadó 

Május 18. Szőcs Kristóf zongoraestje GYMAE 

Május 19. Brácsával a nagyvilágban – Antal Sándor & Christian Naș 
brácsaduó koncertje (előbbi a Brnói Filharmonikus Zenekar 

brácsaszólam-vezetője, utóbbi a Stuttgart-i Rádió Szimfonikus 

Zenekarának tagja) 

Balassi Intézet – 

Bukaresti Magyar 

Intézet, GYMAE 

Május 26. Nyitott szemmel – beszélgető est (4. évad/8). Világvégi 

kalandozások a Xantus Film stábjával. Meghívott: Xantus Gábor 

dokumentumfilm-rendező, operatőr, filmegyetemi tanár. A sorozat 

házigazdája: Laczkó Vass Róbert 

GYMAE 

Május 27. JelesNapTár – Pünkösd hava (gyermekprogram, 8. évad/8) 

Évadzáró rendezvény. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa 

néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető 

GYMAE 

Június 2.  Fancsali János könyveinek bemutatója  

1. Magyarörmény életrajzi lexikon I-II. (kiadta: a Budaörs Város 

Önkormányzata, a Magyarörmény Kulturális Egyesület, a Pro Artis 

Alapítvány és a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, 

2014) 

2. Írások Erdély zenetörténelméhez I. (kiadta: Budaörs Város 

Önkormányzata és a budaörsi Magyarörmény Kulturális Egyesület, 

2014) 

GYMAE 

Június 9. VersfilmEst – bemutatkozik az ŐszinTE versszínház. Az est 

házigazdái: Jankó Szép Yvette teatrológus, filológus, fordító és 

Kocsis Tünde rendező, az ŐszinTE versszínház vezetője 

ŐszinTE 

versszínház 

Augusztus 14. A 7. Kolozsvári Magyar Napok keretében: „Amit szívedbe rejtesz, 

szemednek tárd ki azt...” – a pécsi Míves Mag Műhely kiállítása. 

Megnyitotta: dr. Minorics Tünde etnográfus (Pécs). A megnyitót 

kézműves műhely követte 

GYMAE 

Augusztus 16. A 7. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Versbe illő találkozás – 

interaktív verses műhely. Meghívott: László Noémi költő. 

Házigazdák: Kocsis Tünde és Széman Emese Rózsa 

ŐszinTE 

versszínház 

Augusztus 17. A 7. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Laczkó Vass Róbert 

Felix culpa c., az Exit Kiadó gondozásában megjelent kötetének 

bemutatója. Közreműködik: Demény Péter író, költő és Szép 

András zongorista 

GYMAE 

Augusztus 18. A 7. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Nyitott szemmel − nyári 

különkiadás. Meghívott: Márkus Barbarossa János író, költő, 

hangszerkészítő. A rendezvény keretében sor került a Nyitott 

szemmel 2. kötetének bemutatójára. Az est házigazdája: Laczkó 

GYMAE 
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Vass Róbert 

Szeptember 13. EMKE-borklub (4. évad/1). Sajtok és borok harmóniája. Előadó: dr. 

Csizmadia András, egyetemi tanár (Budapest). A sorozat 

házigazdája: Vincze László 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Szeptember 28. Bodó Márta: Nőszirom. Beszélgetések keresztény értelmiségi 

nőkkel című interjúkötetének bemutatója. Az est házigazdája Egyed 

Emese költő, egyetemi tanár 

 

Lector Kiadó – 

Dokumentum 

Egyesület, 

Marosvásárhely, 

GYMAE 

Október 5. EMKE-borklub (4. évad/2). Előadó: Barta Károly, Barta Pince, 

Mád, Tokaj-Hegyalja. A sorozat házigazdája: Vincze László 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Október 12. Ember és Természet Kollégium (7. évad/1) Lehet-e példaképünk 

Nyárády Erazmus Gyula botanikus? – dr. Macalik Kunigunda 

biológus, egyetemi oktató (BBTE) előadása. A sorozat házigazdája: 

dr. Farkas György 

GYMAE 

Október 13. Művelődés Estek (2. évad/1). A modern Kolozsvár születése: 

botrányok, érdekek és balesetek árnyékában – Fazakas László 

történész-kutató, az egri Eszterházy Károly Egyetem kutató 

asszisztensének előadása. A sorozat házigazdája: Dáné Tibor 

Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője 

A Művelődés 

folyóirat 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Október 19. Régiók bemutatkozása: Erdővidék (Háromszék, Kovászna megye). 

Kiállítás Bodosi Dániel festőművész (1913-2006) alkotásaiból – 

megnyitotta: Banner Zoltán művészettörténész; közreműködött a 

Melodeus Singers, zongorán kísért: Veress Gáspár. Erdővidék 

nagyjai – Demeter László muzeológus előadása. Erdővidék 

Múzeuma – Hoffmann Edit muzeológus előadása. Itthon vagy 

otthon? – kötetlen beszélgetés Benkő Levente történész, újságíró 

moderálásával 

GYMAE, 

Erdővidék 

Múzeuma, 

Kovászna Megyei 

Művelődési 

Központ 

Október 20. Könyvbemutató – Fodor Sándor: Válogatott novellák. A Hargita 

Kiadó gondozásában, a Székely Könyvtár sorozatban megjelent 

könyvet bemutatták Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos, a 

sorozat, illetve a kötet szerkesztői. Közreműködött Rekita Rozália 

színművész 

Hargita Kiadó, 

Csíkszereda, 

GYMAE 

Október 21. JelesNapTár – Mindszent hava (gyermekprogram, 9. évad/1). 

Szüret – Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves 

és Szabó Kinga játszóházvezető. Táncot tanított: Both József és 

Both Zsuzsa. Muzsikált: Simó István és zenekara 

GYMAE 

Október 26. ZeneSzó – zenés beszélgető est (5. évad/1). Meghívott: Horváth 

Bálint zeneszerző (Budapest). Beszélgetőtárs: Horváth Zoltán 

GYMAE 

Október 27. Nyitott szemmel – beszélgető est (5. évad/1). Etnalógia – 

Meghívottak: dr. Kiss Boglárka Mercédesz és dr. Ionescu Artur 

geokémikus-kutatók. A sorozat házigazdája: Laczkó Vass Róbert 

GYMAE 

November 5. Szilágyi Domokosról 40 év távlatából – kerekasztal-beszélgetés. 

Moderátor: Kántor Lajos irodalomtörténész, a Kolozsvár Társaság 

EMKE, Kolozsvár 

Társaság, Muzsnay 
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elnöke Árpád 

November 9. Művelődés Estek (2. évad/2) A romániai magyar értelmiségi elit és 

1956 – Benkő Levente történész, a Művelődés folyóirat 

szerkesztőjének előadása. A sorozat házigazdája: Dáné Tibor 

Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője 

A Művelődés 

folyóirat 

szerkesztősége, 

GYMAE 

November 10. EMKE-borklub (4. évad/3). Meghívott előadó: Takács Attila 

borász, Takács Pince, Nagyenyed. A sorozat házigazdája: Vincze 

László 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

November 11. A Magyar Házak IV. Találkozója keretében Fleisz János Az erdélyi 

magyar újságírás története 1940–44 között című kötetét bemutatta 

Benkő Levente újságíró, szerkesztő 

EMKE 

November 16. Ember és Természet Kollégium (7. évad/2). Wikipédia, a XXI. 

század enciklopédiája – dr. Kása Zoltán informatikus, egyetemi 

tanár (Sapientia EMTE) előadása. A sorozat házigazdája: dr. Farkas 

György 

GYMAE 

November 17. Haikugráfia – Várdai Levente fotókiállítása. Megnyitja: dr. Feleki 

Károly, a kolozsvári Művészeti és Design Egyetem tanár 

GYMAE 

November 18. JelesNapTár – Szent András hava (gyermekprogram, 9. évad/2) 

Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és 

Szabó Kinga játszóházvezető 

GYMAE 

November 23. Tilos csillagon – Gyulai Zsuzsanna, budapesti Radnóti-díjas 

versmondó előadóestje 

GYMAE 

November 24. Nyitott szemmel – beszélgető est (5. évad/2). Irány Irán! – 

Meghívottak: Csűrös Réka műfordító és Vadas László rendező. A 

sorozat házigazdája: Laczkó Vass Róbert 

GYMAE 

December 7. Ember és Természet Kollégium (7. évad/3). Az ásványkristályok 

világa – dr. Farkas György kémikus, egyetemi oktató előadása. A 

sorozat házigazdája: dr. Farkas György 

GYMAE 

December 8. Művelődés Estek (2. évad/3). Szöveg és dallam viszonya 

népdalainkban – dr. Almási István népzenekutató előadása. A 

sorozat házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat 

főszerkesztője 

A Művelődés 

folyóirat 

szerkesztősége, 

GYMAE 

December 9. Csak a szívünkben nem száll az idő. Életúton Tamás Gáborral – a 

Világhírnév Kiadó könyvbemutatója. Részt vett Tamás Gábor és a 

szerző, Szucher Ervin 

Világhírnév Kiadó, 

EMKE 

December 14. ZeneSzó – zenés beszélgető est (5. évad/2) Meghívott: Csíky 

Boldizsár zeneszerző. Beszélgetőtárs: Németh G. István 

muzikológus. Közreműködött: Molnár Mária szoprán és Csíky 

Oana zongoraművész 

GYMAE 

December 15. Nyitott szemmel – beszélgető est (5. évad/3) Camino két keréken. 

Meghívottak: dr. Chiș Andrea Annamária bíró, egyetemi lektor és 

Somai László József ügyvéd. A sorozat házigazdája: Laczkó Vass 

GYMAE 
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Róbert 

December 16. EMKE-borklub (4. évad/4) Előadó: Seprődi József borász – 

Dicsőszentmárton. A sorozat házigazdája: Vincze László 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

December 21. Könyvbemutató – Jancsó Elemérné Máthé-Szabó Magda: 

Emlékirat. Életképek Kolozsvárról, Kunczékról és más családokról. 

Közreműködtek Vitályos Ildikó, Rekita Rozália és Jancsó Miklós 

színművészek, valamint H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó 

igazgatója 

Kriterion 

Könyvkiadó 

December 27. JelesNapTár – Karácsony hava (gyermekprogram, 9. évad/3) 

Kántálás, regölés. Az eseményt Both Zsuzsa néprajzkutató, 

kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető irányították 

GYMAE 

2017 

Január 11. EMKE-borklub (4. évad/5). A Tokaj kalauz c. kötet bemutatója 

tokaji borok kíséretében. Előadó a könyv szerzője, Ripka Gergely 

borszakíró, Budapest. A sorozat házigazdája: Vincze László 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Január 12. Művelődés Estek (2. évad/4) – Rómaiak Kolozsváron. 

Szemelvények az ókori Napoca történetéből – T. Szabó Csaba 

történész előadása. A sorozat házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, a 

Művelődés folyóirat főszerkesztője 

A Művelődés 

folyóirat 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Január 18. Ember és Természet Kollégium (7. évad/4). Hit és tudomány: 

testvér, ellenség, mostohatestvér netán? – dr. Visky Béla, a 

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatójának előadása. A 

sorozat házigazdája: dr. Farkas György 

GYMAE 

Január 19. Nyitott szemmel – beszélgető est (5. évad/4). Vikingek földjén – 

Meghívottak: dr. Lakatos Artúr Loránd történész, közíró és 

Vallasek István fizikus, egyetemi oktató. A sorozat házigazdája: 

Laczkó Vass Róbert 

GYMAE 

Január 20. JelesNapTár – Boldogasszony hava (gyermekprogram, 9. évad/4). 

Fonó. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és 

Szabó Kinga játszóházvezető 

GYMAE 

Január 25. ZeneSzó – zenés beszélgető est (5. évad/3). Meghívott: Szép Gyula, 

a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója. Beszélgetőtárs: Márkos 

Albert hegedűművész 

GYMAE 

Február 1. EMKE-borklub – borismereti est (4. évad/6). Előadó: Kaló Júlia és 

Hegyi Ádám – Hegyi-Kaló Pince, Szomolya, Egri borvidék. A 

sorozat házigazdája: Vincze László 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Február 2. Művelődés Estek (2. évad/5) – Előadó: Márkos Albert 

hegedűművész. Téma: Kodály Zoltán munkássága – a 

zeneszerzőnek szentelt emlékév jegyében. A sorozat házigazdája: 

Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője 

A Művelődés 

folyóirat 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Február 8. Ember és Természet Kollégium (7. évad/5). Mindennapi madaraink. 

Szabó D. Zoltán előadása. A sorozat házigazdája: dr. Farkas 

GYMAE 
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György  

Február 9. Ibériai téli nyaralás – Șorban Elena Maria egyetemi docens 

élménybeszámolója. Az előadást Șorban Wilhelm és Șorban Teofil 

fotói illusztrálták 

GYMAE 

Február 16. ZeneSzó – zenés beszélgető est (5. évad/4). Meghívott: ifj. Zerkula 

György hegedűművész. Beszélgetőtárs: Horváth Zoltán 

GYMAE 

Február 22. Dolha Éva festészeti kiállításának megnyitója. Az alkotásokat Forró 

Ágnes képzőművész méltatta. Közreműködött Oláh Mátyás 

csellóművész 

GYMAE 

Február 23. Nyitott szemmel – beszélgető est (5. évad/5). Két ország, egy álom 

– Ciprus egy magyar szemével. Meghívott: Koncz Attila riporter. A 

sorozat házigazdája: Laczkó Vass Róbert 

GYMAE 

Február 24. JelesNapTár – Böjtelő hava (gyermekprogram, 9. évad/5). Farsang. 

Közreműködött a Rekegő zenekar. Foglalkozásvezetők: Both 

Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető 

GYMAE 

Március 1. EMKE-borklub – borismereti est (4. évad/7). Meghívott: Gere Zsolt 

borász, Villány. A sorozat házigazdája: Vincze László 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Március 2. Művelődés Estek (2. évad/6) – Gazdasági vállalatok városfejlesztő 

szerepe Kolozsváron a kiegyezés korától az államosításukig – dr. 

Hunyadi Attila Gábor történész, egyetemi adjunktus és dr. Nagy 

Róbert-Miklós történész, egyetemi adjunktus, a Kolozsvári Magyar 

Történeti Intézet igazgatójának előadása. A sorozat házigazdája: 

Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője 

A Művelődés 

folyóirat 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Március 9. Ember és Természet Kollégium (7. évad/6) A drónok használata a 

természetföldrajzi kutatásban – dr. Imecs Zoltán, a BBTE Földrajz 

kara adjunktusának előadása. A sorozat házigazdája: dr. Farkas 

György 

GYMAE 

Március 10. Borsodi L. László Feljegyzések a földről, Parton és Utolér, 

szembejön című, a csíkszeredai Pallas-Akadémia Könyvkiadó által 

gondozott prózavers köteteit mutatja be és a költővel beszélget 

Bodó Márta. Közreműködik Szép András hegedűn és Potyó István 

zongorán 

GYMAE 

Március 16. A Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium diákjainak előadóestje. 

Fellép: Maksay Csaba (gordonka) és Nagy Csenge (zongora). 

Műsoron: J.S. Bach, L.van Beethoven, Liszt F., R.Schumann és 

J.Brahms-művek. Zongorán kísér: Albu Angela tanárnő 

Horváth Zoltán, a 

Sigismund Toduță 

Zenei Főgimnázium 

zongoratanára; 

partner: GYMAE 

Március 17. JelesNapTár – Böjtmás hava (gyermekprogram, 9. évad/6). 

Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és 

Szabó Kinga játszóházvezető 

GYMAE; partner: 

Hagyományok 

Háza 

Március 22. ZeneSzó – zenés beszélgető est (5. évad/5). Meghívott: Selmeczi 

György zeneszerző, zongoraművész, karmester, operarendező. 

GYMAE 
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Beszélgetőtárs: Jakabffy Tamás 

Március 29. Gally A. Katalin (Kolozsvár) festészeti kiállításának megnyitója. Az 

alkotásokat Portik Blénessy Ágota művészettörténész méltatja. 

Közreműködik Oláh Orsolya fuvolán 

GYMAE 

Április 5.  EMKE-borklub (4. évad/8). Meghívott előadó: ifj. Bott Frigyes, 

Garam mente. A sorozat házigazdája: Vincze László 

GYMAE, Homo 

Ludens Alapítvány 

Április 6. Művelődés Estek (2. évad/7). A Facebook árnyékában – Szász 

István Szilárd, a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, 

Hungarológiai Tudományok doktori iskolája doktoranduszának 

előadása. A sorozat házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés 

folyóirat főszerkesztője 

A Művelődés 

folyóirat 

szerkesztősége, 

GYMAE 

Április 7. JelesNapTár – Szent György hava (gyermekprogram, 9. évad/7). 

Tojásírás. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzkutató, 

kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető 

GYMAE; partner: 

Hagyományok 

Háza 

 

A továbbiakban terveink szerint az Emlékházban folytatódnak a fent említett rendezvénysorozatok. 

Kiemeljük a következő meghívottakat: 

- az idei Kolozsvári Magyar Napok alkalmával megszervezett Nyitott szemmel különkiadás vendége 

lesz Rab Irén kultúrtörténész, a Göttingeni Egyetem volt magyar lektora, valamint Csákvári Dániel 

müncheni református lelkész  

- az októberi ZeneSzóban a Kolozsvárról Budapestre elszármazott kiváló zeneszerzőt, Gyöngyösi 

Leventét látjuk vendégül 

Ezen kívül a már megszokott módon egyéb programok is megszervezésre kerülnek, ezek közül 

megemlítjük az alábbiakat: 

- áprilisban két kamarahangversenyre is sor kerül: 20-án Line Ildikó Kolozsvárról Budapestre 

elszármazott hegedűművész és Szokolayné Szőke Diána budapesti zongoraművész koncertezik, 26-án pedig 

egy kiváló hazai fiatal zongoraművész, Szőcs Botond hangversenyére várjuk az érdeklődőket 

- májusban az EMKE Észak-magyarországi Képviseleti Irodája és a Zempléni Múzsa Alapítvány 

révén két kiemelkedő esemény házigazdái leszünk: 11-én ismeretterjesztő előadás hangzik el Lorántffy 

Zsuzsanna udvarának értékteremtő munkája az egykori Magyarországon és Erdélyi Fejedelemségben 

címmel és megnyílik a hozzá kapcsolódó úri hímzés kiállítás. 24-én a Zempléni Múzsa című 

társadalomtudományi és kulturális folyóiratot mutatja be dr. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő; 

- augusztusban több rendezvénnyel veszünk részt a Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozatán 

- szeptember végén nyílik Forster Jakab budapesti festőművész kiállítása 

Több éves kapcsolatot ápolunk a kolozsvári származású Szebeni Zsuzsával, a Balassi Intézet Magyar 

Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetőjével, aki korábban a budapesti Országos 

Színművészeti Múzeum és Intézet határon túli referense volt, és akivel több programot is megvalósítottunk 

az elmúlt évek során. Vele és e két intézménnyel karöltve az idei Kolozsvári Magyar Napok keretében 

Karády Katalin-emlékestet tartunk. 

Hasonlóképpen több évre tekint vissza együttműködésünk Csatlósné Komáromi Katalinnal, a 

sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatójával és Bordás Istvánnal, a Sárospataki Képtár 

vezetőjével, akikkel együtt több, korábbi kiállításrendezést követően múlt év áprilisában Molnár Irén 

sárospataki festőművész kiállítását nyitottuk meg. A fentiekben említett két, idén májusban sorra kerülő 

sárospataki program főszervezője szintén Bordás István, aki ez alkalommal az EMKE Észak-magyarországi 

Képviseleti Irodáját, valamint a Zempléni Múzsa Alapítványt – annak kuratóriumi elnökeként – képviseli. 
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További terveink között szerepel néhány Györkös Mányi Albert-festményről méretazonos 

reprodukciók és puzzle kirakós játékok készítése, ugyanis továbbra is érdeklődés mutatkozik irántuk; a 

festőművész alkotásaival illusztrált falinaptár kiadása a 2018-as évre; valamint Györkös Mányi Albert-

kiállítások szervezése további településeken. 

Örömmel jelentjük, hogy az elmúlt év végén, lelkes magánszemélyek támogatásának köszönhetően, 

több éves várakozást követően, végre sikerült beszerelni az Emlékház számára oly szükséges levegőcserés 

légkondicionáló berendezést. 

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

nagymértékben segítette az intézmény működését. Támogatásával sikerült további fejlesztéseket 

eszközölnünk a ház műszaki felszereltségében: korszerűsítettük a világító berendezést; a hangosító 

felszerelést egy vezeték nélküli mikrofonnal frissítettük és lecseréltük az elavult erősítőt; beszereztünk egy 

fekete-fehér, kisméretű nyomtatót; lecseréltük az egyik üzemképtelenné vált számítógépünket. 

Szintén az előbb említett Egyesület támogatásával sikerült kiadnunk az idén is a 2017-es esztendőre 

szóló falinaptárunkat. Györkös Mányi Albert jelentős életművének nem mindennapi részlete az a 

festménysorozat, amelyet a finnek nemzeti eposza, a Kalevala ihletett, és amelyet az 1985-ös Kalevala-év 

tiszteletére alkotott. Ezzel a vállalkozásával a kedvező közönségvisszhang mellett a finn Kalevala Társaság 

elismerő levelét és plakettjét is kiérdemelte. A témában készült tizenöt festményből tizenhárom van 

emlékházunk birtokában, melyekből tizenkettőt e naptár által a művészetpártoló közönség számára 

elérhetővé teszünk. A naptár képeinek hátoldalán szereplő idézetek azok a sorok, melyek a művészt az illető 

kép megalkotására ihlették. (A finn sorok az Elias Lönnrot először 1849-ben napvilágot látott Új 

Kalevalájából, a sorok magyar változata pedig Nagy Kálmán 1972-ben a Kriterion Könyvkiadónál 

megjelent Kalevala-fordításából származnak.) Az Emlékház ezzel a naptárral is adózik névadója emlékének 

és egyben köszönti a 2017-ben függetlenségének centenáriumát ünneplő Finnországot. Ezúton is köszönetet 

mondunk Jankó Szép Yvette műfordítónak és Anja Keränennek, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem finn 

lektorának a naptár összeállításában nyújtott szakmai segítségért! 

*** 

Az Emlékház elmúlt évi sikeres tevékenysége nem valósulhatott volna meg az alábbi személyek és 

intézmények együttműködése és támogatása nélkül. Köszönettel tartozunk: 

- az Emlékház előadóinak és meghívottjainak, akik önzetlen közreműködésükkel lehetővé tették 

rendezvényeink létrejöttét, valamint kedves közönségének, amely lankadatlan érdeklődéssel és lelkesedéssel 

fogadja eseményeinket; 

- Both Zsuzsának, Farkas Györgynek, Horváth Zoltánnak, Laczkó Vass Róbertnek, Márkos 

Albertnek és Szabó Kingának az önkéntes alapon végzett rendszeres és kiváló szakmai közreműködésért 

rendezvénysorozataink során; 

- az Emlékház azon barátainak, akik önkéntes és önzetlen munkával segítették az intézmény 

működését és tevékenységét: László Miklósnak a Györkös Mányi Albert és Jakab Ilona festményeiről 

készített reprodukciókért, valamint azok további felhasználásával kapcsolatos közreműködésért; Dáné Tibor 

Kálmánnak az adminisztrációval és szervezéssel kapcsolatos segítségért; Albert Józsefnek a zongora 

rendszeres hangolásáért és karbantartásáért; Balog Ferencnek és Horváth Lászlónak az események 

fotódokumentálásáért; Essig Józsefnek és Pálfi-Horváth Áronnak az események videodokumentálásáért; 

Both Józsefnek a JelesNapTár-ban való szakmai közreműködésért; Demeter Vincze Andrásnak a 

számítástechnikai asszisztenciáért; Dudás Hodor Andrásnak és Létai Andrásnak a Ház technikai 

felszereltségének kialakításában és a felszerelések beszerzésében nyújtott segítségért; Antal Imolának, 

Demeter Zsuzsannának, Ilyés Sándornak, Ilyés Szilárdnak, Lovász Piroskának, Makkai Jánosnak, Nagy 

Bélának, Nagy Klárának, Pataki Csillának, Péter Jánosnak, Szacsvai Kingának, Szilveszter Évának, Vincze 

Bálintnak és Vincze Csillának a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában és népszerűsítésében 

nyújtott segítségért; 

- Matekovits Hajnalkának a rendezvényeink népszerűsítéséért; 

- azon magánszemélyeknek, akik az adójuk 2%-ával az Emlékház tevékenységét támogatták; 
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- végül, de nem utolsó sorban azon intézményeknek és magánszemélyeknek, akik az elmúlt év során 

hathatósan támogatták az Emlékház működését és tevékenységét: a Bethlen Gábor Alapnak, a Communitas 

Alapítványnak, a Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesületnek, a Hagyományok Házának, a Romániai 

Magyar Népfőiskolai Társaságnak, a Borsarock italboltnak, a Daisler Print House nyomdának és a Gastroyal 

Étterem & Cateringnek, valamint Dáné Lászlónak, Farkas Györgynek, Papp Attilának, Süket Csabának, 

Szabó Róbertnek, Toroczkay Etelka Magdolnának. 

Köszönjük médiapartnereinknek az együttműködést, eseményeink népszerűsítését, az ezekkel 

kapcsolatos beszámolókat, interjúkat, műsorokat. Ők a következők: Agnus Rádió, Duna TV, Erdélyi Magyar 

Televízió, erdély.ma, Erdélyi Napló, esemeny.ro, Élő Székelyföld Munkacsoport, Igen, tessék!, Kolozsvári 

Rádió (kiemelt médiapartner), Krónika, maszol.ro, Művelődés (kiemelt médiapartner), Paprika Rádió, RTV 

Kolozsvári Magyar Adás, Szabadság, Transindex-Időgép. 

Az intézményről, valamint annak tevékenységéről egyrészt az EMKE honlapján (www.emke.ro), 

azon belül a Györkös Mányi Albert Emlékház menüpont alatt, másrészt pedig az Emlékház Facebook-

oldalán (www.facebook.com/emkegyorkoshaz) tájékozódhatnak az érdeklődők. 

(A Szabédi Emlékházról szóló beszámoló szerzője: Kós Katalin) 

 

I.3. Az EMKE hagyományos programjai 

A Magyar Kultúra Napja, immár hagyományosan a Romániai Magyar Dalosszövetséggel közösen 

kerül megrendezésre egy szórványtelepülésen, mely idén Medgyes volt (2017. január. 21.) valamint a január 

22-én a Donát negyedi Törökvágási Református Egyházközség Makovecz-féle templomában.  

Szintén a Romániai Magyar Dalosszövetséggel partnerségben kerül megrendezésre a VIII. Éneklős 

Ifjúság Kodály Zoltán szellemében (ifjúsági énekkari találkozó), melyre 2016. április 17-én került sor 

Nagyváradon, valamint a Szent-László Napi Kórustalálkozó, melyre június 25-én 27. alkalommal 

rendeztünk meg közösen, Tordaszentlászlón. 

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

Társasággal 2015. május 6-án rendezte meg a XXV. Szabédi Napokat, melynek konferenciáját ez 

alkalommal Írók, irodalom a médiában 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 

programsátor működtetése révén.  

Hagyományossá kezd válni a TÉKA Alapítvánnyal közösen szervezett, 2016. július 26–29. között 

harmadszorra megrendezett Feketelaki Összművészeti Tábor is.   

 

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 a január 13–15. közötti rendezvényen – a hagyományokhoz híven – az EMKE, de immár az EMKISZ 

küldöttsége is részt vett. Ennek keretében 2017. január 14-én délelőtt 10 órakor a zentai Városházán tartotta 

meg a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet hagyományos Kárpát-medencei Kulturális Fórumát, melyen az utódállamok magyar 

művelődési intézeteinek képviselői vettek részt. Ez évben a találkozó témája a Hagyományok Háza kibővült 

http://www.mnt.org.rs/
http://vmmsz.org/
http://www.vmmi.org/
http://www.vmmi.org/
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feladatköreinek, ezen belül is a néphagyomány-átadás jó gyakorlatainak megerősítésére és az új módszerek 

meghonosítására vonatkozó, Kárpát-medencei szintű tevékenységek és tervek ismertetése volt. (Hont 

Angéla, Beszprémi Katalin és Árendás Péter). A megbeszélésen részt vett (és díjazott volt) Pirityiné Szabó 

Judit, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője.  

 

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 tavalyi második találkozójára 

Lendván, a második alkalommal megtartott KULTIVÁL keretében került sor augusztus 25–27. között. A 

rendezvényen Erdélyből 18-an vettek részt. A KKK harmadik találkozójára szeptemberben került sor. Erre a 

találkozóra az alkalmat a szeptember 15–18. között a kecskeméti Hírös Agora és a KKK-ban részt vevő 

szervezetek közreműködésével megrendezett XXVI. Széles a Duna elnevezésű népzenei találkozó adott 

alkalmat. Itt a Kárpát-medence régiói (jelesül Délvidék, Muravidék, Felvidék, Kárpátalja és Erdély) 

képviseltették magukat és mutatták be régiójuk népzenei értékeit. Az Erdélyből 22 résztvevő utazott ki 

Kecskemétre.  

 

 2016. június 17–19. között az EMKE aktívan részt vett a XIII. Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar 

Közművelődési Civil Szervezetek Fórumán Budakalászon. Az eseményen az EMKE országos, regionális és 

ifjúsági szervezete is képviseltette magát. A találkozóra 7 ország (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, 

Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) 53 civil szervezetének képviselői gyűltek össze, 

melynek hozadékaként a résztvevő szervezetek többsége kiterjedt kapcsolathálózatot hozhatott létre szűkebb 

és tágabb hazájában és a határokon túl, ily módon serkentve saját és civil társainak tevékenységét. 

 

Továbbra is aktív és jelentős kapcsolatunk van a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért 

Alapítvánnyal, de szemben az előző évekhez képest 2016-ban nem az EMKE vitt programot Pécsre, hanem 

ők vettek részt egy kiállítással az EMKE Kolozsvári Magyar Napok programjában Míves Mag műhelyükkel.    

 

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

Megszerveztük a Magyar Házak negyedik találkozóját 2016. május 8–9. között. Tematikája – 

fenntarthatóság, hálózatépítés, jó példák a magyarságtudat megőrzésének érdekében. Ez úton jelezném, 

hogy részben már megvannak a pénzügyi feltételei annak, hogy 2017 november folyamán megtarthassuk a 

Magyar Házak ötödik találkozóját, melyben szeretnénk meghatározni, hogy mit is tartunk Magyar Háznak, 

mindent az átláthatóbb, esetleg normatív finanszírozás érdekében.   

 

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 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 volt a közösen megrendezett kulturális 

eseményekben, ezzel is aláhúzva Észak-Magyarországi képviseletünk és az EMKE, illetve a Magyar Házak 

élő kapcsolatát. Ilyenformán az EMKE-vel, valamint a Téka Alapítvánnyal, illetve a nagybányai Teleki 

Magyar Házzal közösen került lebonyolításra a Sárospatak bemutatkozik gazdag programja. 

Megismerhettük Sárospatakot mint történelmi és iskolavárost, és nem csak a város kulturális élete (a 

Művelődésház kamarakórusa, a Bodrog néptáncegyüttes műsora stb.) elevenedett meg, hanem 

megkóstolhattuk a város környékén termett finom tokai borokat. A háromnapos rendezvénysorozatra 

november 15-16-17-én került sor. Még az év elején, április 27-én a Györkös Mányi Albert emlékházban 

mutatkozott be Sárospatak festője, Molnár Irén. A kiállítást megnyitotta: Csatlósné Komáromi Katalin, a 

sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója. 
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I.6. Programok, rendezvények, EMKE-képviselet 

2016. április 12-én, rögtön éves közgyűlésünk és a tisztújítás után, Ábrán Zoltán alelnökünknek 

köszönhetően az Erdélyi Magyar Közművelődés Napjáról emlékeztek meg Marosvásárhelyen, átadva a dél-

erdélyi régió EMKE Kiváló Közművelő díjait.   

2016. április 15-én a kolozsvári Kaszinóban, nagy érdeklődés mellett, több mint 2.700 könyvet begyűjtve 

került sor a Könyvturi | élőKönyvtár (Nézz szembe az előítéleteiddel!) c. rendezvényre, melyet az EMKE 

égisze alatt az alakuló EMKISZ-es fiatalok szerveztek meg. A begyűjtött könyvek közül 2000 talált gazdára, 

és nagy érdeklődéssel kölcsönöztek ki élő könyveket is.  

2016. április 17-én Nagyváradon került sor a VIII. Ifjúsági Énekkarok Találkozójára Kodály Zoltán 

szellemében.  

2016. április 20-án megbeszélést tartott a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Színháztudományi 

Szakbizottsága Marosvásárhelyen. A beszélgetést, melyen intézményünk kutatója, dr. Bartha Katalin Ágnes 

is részt vett, dr. Lázok János színháztörténész moderálta. 

2016. április 20–23. között rendezte az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti 

Szakosztálya XXVI. tudományos konferenciáját Marosvásárhelyen, melynek záróakkordjaként a 

tudományos ülésen részt vevők Pusztakamarásra látogattak, ahol a Sütő András emlékházat Bartha Katalin 

Ágnes mutatta be a 130 érdeklődőnek.   

2016. április 23-án Széman Péter elnök A Pusztinai Magyar Házért Egyesület tisztújító 

közgyűlésén képviselte az EMKE-t mint a ház tulajdonosát és alapító tagját, emellett személyesen is tagja a 

Pusztinai Magyar Házért Egyesületnek. A közgyűlés az eddigi tisztségviselőket megerősítette 

pozíciójukban. 

2016. április 24-én megtartotta alakuló ülését az EMKISZ. 

2016. április 27. Széman Péter EMKE elnök részt vesz az Erdélyi Értéktár bizottság ülésén.  

2016. április 29-30-án Rákóczi-megemlékezésre került sor a Muzsnay Árpád főtanácsos rendezésében, Élő 

Rákóczi címmel, emlékezve a nagy államférfi 340. születésnapjára, és a Szatmári béke aláírásának 305. 

évfordulójára. Az első nap, 9-én tudományos konferenciára került sor a szatmárnémeti megyei múzeumban, 

majd 30-án, XXVII. alkalommal tartottuk meg a koszorúzást a Majtényi síkon, a Domahida vasútállomása 

mögötti Rákóczi emlékműnél.  

2016. május 6-án, a XXV. Szabédi Napok keretében Írók irodalom a médiában címmel 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. 

2016. május 9-én, az egyik legészakibb szórványban, Máramarosszigeten került bemutatásra a Társadalmi 

szerepvállalás a 19. században, az EMKE indulása c. kiállítás. A kiállítás anyagát ismertette Bartha Katalin 

Ágnes, a kiállítás kurátora, az EMKE jelenlegi tevékenységét Széman Emese Rózsa szakreferens mutatta be.  

 

2016. május 14-én, az EMKISZ a 6. Ünnepi Könyvhéten Könyvturi | élőKönyvtárat szervezett,  melyen a 

könyvespolcon írónő, polgárpukkasztó író, kortárs író, slammer, könyvkiadós, mesekönyv-író, könyves 

kávéház menedzser és könyvtáros szerepelt. 

 

2016. május 19-20-án kétnapos rendezvénnyel emlékezett az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 

Szatmárnémeti fiókegyesülete, élén Muzsnay Árpád főtanácsossal, a 135 éve született Jakabffy Elemérre 

(XII. Jakabffy Napok) és Páskándi Gézára, a költő, próza-, dráma- és esszéíróra (XIX. Páskándi Napok) 

emlékezett, ennek keretén belül a költő szülőfalujában a Megyei Páskándi Vers- és Prózamondó versennyel. 

 

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

Gyermekkari Találkozó Kodály Zoltán szellemében, Kolozsváron.  

 

http://www.kab.ro/
http://www.emeogysz.ro/
http://www.emeogysz.ro/
http://pustiana.ro/
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2016. május 26–28. között volt az 50 év után is Tamási Áronnal című háromnapos megemlékező ünnepség 

Farkaslakán, az író szülőfalujában az EMKE társszervezete, a Tamási Áron Művelődési Egyesület 

rendezésében. Az EMKE képviseletét Széman Emese Rózsa szakreferens biztosította a rendezvényen.  

2016. május 28-án avatták a mezőségi Szarvaskend községhez tartozó Felsőtökön a válaszúti Kallós Zoltán 

Alapítvány mezőgazdasági szakképzésének tangazdaságát. A szakoktatás a 2013/2014-es tanévben 12 

kilencedikes diákkal indult, akiknek immár gyakorlóhelyük is van. Az avatásra az EMKE mint 

partnerszervezet részéről Széman E. Rózsa, az EMKISZ képviseletében Tamás Csilla utazott ki. 

2016. június 17–19. között az EMKE aktívan részt vett a XIII. Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar 

Közművelődési Civil Szervezetek Fórumán Budakalászon. 

2015. június 21-én, főtanácsosunkat, Muzsnay Árpádot köszöntöttük 75. születésnapja alkalmából. A 

rendezvényre a szatmárnémeti Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ kiállítótermében 

került sor, melyen részt vett Széman Péter EMKE-elnök is.  

2016. június 24-én Szatmárnémetiben nyitottuk meg a Társadalmi szerepvállalás a 19. században, az EMKE 

indulása c. kiállítást. A kiállított anyagot ismertette Bartha Katalin Ágnes, a kiállítás kurátora, az EMKE 

jelenlegi tevékenységét Széman Emese Rózsa szakreferens mutatta be.  

2016. június 25-én a hagyományos szentlászlói kórustalálkozón, mely az EMKE védnöksége alatt zajlott, 

köszöntőt mondott a Széman Péter elnök. 

2016. július 1–3. között a szebeni VII. Hungaricum Napok keretében három programpont lebonyolításában 

segédkezett az EMKE: Széman  Péter elnök előadást tartott a hungarikumokról és az Erdélyi Értéktár 

Bizottság munkájáról, majd szombaton részt vett a gulyásfőző verseny zsűrijében. Ugyanakkor EMKE-

közvetítéssel került bemutatásra a „Nélküle fő sem nőtt...” Báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola 

pályaképe c. kiállítás, melyet a kurátora, Szebeni Zsuzsa ismertetett.  

2016. július 26–29. között rendeztük meg, közösen a Téka Alapítvánnyal, a III. Összművészeti Nyári tábort 

Feketelakon. 

2016. augusztus 5. Muzsnay Árpád főtanácsosunk szervezésében Sződemeteren tartottuk meg a XXVII. 

Kölcsey-megemlékezést. 

2016. augusztus 6-án az EMKE és a Horvát István alapítvány közös szervezésében rendeztük meg a Horváth 

István emlékünnepélyt Magyarózdon.  

2016. augusztus 1–6. 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. 

2016. augusztus 15–21. Mint az előző két évben, immár harmadjára, kiemelt programokkal jelentkezett az 

EMKE Országos Elnöksége a Kolozsvári Magyar Napok alatt. Mivel először voltunk jelen programsátorral, 

valamint a rendezvény lebonyolításában aktívan részt vett az EMKISZ is, az idei beszámolóban ismertetjük 

az egész programot.  

EMKE OE programok a VII. Kolozsvári Magyar Napokon 

 

Szabédi Nyílt Nap 

 

Helyszín: EMKE Szabédi Emlékház, Gh. Lazăr / Lázár utca 30. 

Időpont: 2016. augusztus 15., 10–16 óra 

 

Harmadjára hirdetett nyílt napot az EMKE a Szabédi Emlékházban. Szabédi László volt családi házában 

emlékszoba, kutatókönyvtár és -kézirattár működik vezetője (Bartha Katalin Ágnes), és itt dolgozik az 

EMKE Országos Elnöksége. Valamint az épületben működik a Művelődés folyóirat szerkesztősége is. 

Ki is volt Szabédi László?! A nyílt nap keretében az érdeklődők rendkívüli tárlatvezetésen vehetnek részt, 

melynek végén lemérhetik tudásukat egy interaktív Szabédi-totón. 

http://www.magyarnapok.ro/hu/
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Mi fán terem a kutatókönyvtár? Az emlékház névadója életének megismerésén kívül a látogatók 

bepillanthatnak a kulisszák mögé: hogy néz ki, hogyan működik egy kutatókönyvtár? Miben más, mint a 

közkönyvtárak? Mi a különbség a könyvtári és a kéziratos hagyatékok között? 

Látogass Anyanyelvilágba! Az Anyanyelváplók Szövetsége jóvoltából édes anyanyelvünk (vagy akár 

Édes, ékes apanyelvünk – Bencze Imre verse) játékos oldalát is megismerhetik a vállalkozó kedvűek egy 

nyelvi-műveltségi társasjáték keretében! 

 

EMKE-programsátor 

 

Helyszín: Farkas utca 

Időpont: 2016. augusztus 18–21., naponta 11–19 óra 

 

Résztvevők: EMKE – EMKISZ (beszélgetés, workshop, lepkejáték, élőkönyvtár, társasjáték stb.); az 

EMKE tag-, illetve társszervezetei (beszélgetések, kiadvány-bemutatók); Anyanyelvápolók Szövetsége 

(kvízek, csapatbajnokságok), Erdélyi Magyarok Egyesülete (Bp.; könyvturi); Forgó Kézművesház és BIA 

Játékkuckó (tűnemezelés, quilling, csomózás és fonás stb.), Művelődés folyóirat (kiadványokkal) 

 

Folyamatos programok: 

az EMKE, EMKISZ, valamint tag- és társszervezeteinek bemutatkozása 

kiállítás az EMKE/EMKISZ eddigi tevékenységéből – fotómontázs a Kultiválról, Könyvturiról; illetve az 

EMKE-s programokról 

az ASZ, ASZISZ bemutatkozása, játékos anyanyelvi feladatlapok 

 

2016. aug. 18., csütörtök 

11:00 sátornyitás 

11:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, az Erdélyi Magyarok Egyesülete és 

az ASz egésznapos standja 

11:30–14:00 kézműves foglalkozás (Forgó) 

12:00–14:30 kulturális egyesület lepkejáték – indítás a sátortól 12 órakor 

13:00–13:30 kulturális kvíz 

13:30–16:00 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei 

15:00–16:00 anyanyelvi csapatbajnokság 

14:00–17:30 kézműves foglalkozás (Míves Mag Műhely) 

16:00–19:00 kerekasztalbeszélgetés az önkéntességről 

 

2016. aug. 19., péntek 

11:00 sátornyitás 

11:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, az Erdélyi Magyarok Egyesülete és 

az ASz egésznapos standja 

11:30–15:00 kézműves foglalkozás (Míves Mag Műhely) 

12:00–14:30 kulturális egyesület lepkejáték – indítás a sátortól 12 órakor 

13:00–13:30 kulturális kvíz 

13:30–16:00 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei 

16:00–17:00 anyanyelvi csapatbajnokság 

14:30–17:00 kézműves foglalkozás (Forgó) 

17:00–18:30 társasjáték-est 

 

2016. aug. 20., szombat 

11:00 sátornyitás 

11:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, az Erdélyi Magyarok Egyesülete és  

z ASz egésznapos standja 

11:30–14:00 kézműves foglalkozás (Forgó) 

12:00–14:30 kulturális egyesület lepkejáték – indítás a sátortól 12 órakor 

13:00–13:30 kulturális kvíz 
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14:00–17:00 EMKE élőKönyvtár 

14:00–17:30 kézműves foglalkozás (Míves Mag Műhely) 

17:00–18:00 anyanyelvi csapatbajnokság 

 

2016. aug. 21., vasárnap 

11:00 sátornyitás 

11:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, az Erdélyi Magyarok Egyesülete és 

az ASz egésznapos standja 

11:30–15:00 kézműves foglalkozás (Míves Mag Műhely) 

12:00–14:30 kulturális egyesület lepkejáték – indítás a sátortól 12 órakor 

13:00–13:30 kulturális kvíz 

13:30–16:00 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei 

16:00–17:00 anyanyelvi csapatbajnokság 

14:30–17:00 kézműves foglalkozás (Forgó) 

17:00–18:30 társasjáték-est 

 

A rendezvény nyolc napja alatt 28 eseményen több mint 650-en fordultak meg.  

 

2016. augusztus 25–27. között Erdélyből 18-an vettek részt a második alkalommal megrendezett 

KULTIVÁLON, a szlovéniai Lendván (részleteket az EMKISZ beszámolójában).  

 

2016. szeptember 15–18. A kecskeméti Hírös Agora és a KKK-ban részt vevő szervezetek 

közreműködésével került megrendezésre a XXVI. Széles a Duna elnevezésű népzenei találkozó. Itt a 

Kárpát-medence régiói (jelesül Délvidék, Muravidék, Felvidék, Kárpátalja és Erdély) képviseltették 

magukat és mutatták be régiójuk népzenei értékeit. Az Erdélyből 22 résztvevő utazott ki a rendezvényre.  

2016. október 9-én az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Pusztakamaráson átvette a Sütő András 

Emlékház legutóbb rehabilitált épületeit. A nyári konyha felújítása, valamint az emlékház turisztikai 

szempontú fejlesztése Bíró Miklós kolozsvári magánszemély adományának köszönhetően vált lehetővé, 

melyet elismerendő a nyári konyha falán az EMKE táblát helyezett el. A kút rendbetételét a marosvásárhelyi 

Sütő András Baráti Társaság támogatta. A munkálatokat Juhos Márton széki mesterember végezte, aki 

nemcsak munkájával, hanem cölöplábú asztal és pad másának elkészítési költségeivel is hozzájárult a Sütő-

ház és környezete megszépüléséhez. 

2016. október 12-13-án Teleházak – legyünk naprakészek együtt című, a fenntarthatóság és együttműködési 

lehetőségek fókuszú konferencián, illetve műhelyen vett részt Budapesten az EMKE két képviselője, Vincze 

László és Széman Emese Rózsa. A tanácskozás szervezője a Dél-Alföldi Teleházak Regionális Közhasznú 

Egyesület volt. 

 

2016. október 14–16-án harmadjára rendezett Kárpát-medencei Civil Konferenciát a szolnoki Contact 

Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat – Civil Információs Centrum Lajosmizsén. A tanácskozáson öt 

ország csaknem félszáz képviselője vett részt. Az EMKE-t Serfőző Levente elnökségi tag, valamint Széman 

Emese Rózsa és Vincze László munkatársak képviselték. 

2016. október 21. Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása – kiállításra 

került sor a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság szervezésében a Nagyváradi várban. 

A megnyitón köszöntőt mondott Dukrét Géza, a PBMET elnöke. A kiállításról dr. Széman Péter, EMKE-

elnök és Bartha Katalin Ágnes, a kiállítás kurátora beszélt.   

2016. november 3–5. között Muzsnay Árpád főtanácsos szervezésében megemlékezés-sorozatra került sor 

Szilágyi Domokos költő halálának 40 éves évfordulója kapcsán.  

A program:  

 

2016. november 3., csütörtök, 17 óra 

http://www.telehaz-del-alfold.hu/
http://www.telehaz-del-alfold.hu/
http://contactmksz.hu/
http://contactmksz.hu/
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Helyszín: Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Múzeum, II. emelet, díszterem 

 

Sajtóértekezlet – 2016 – irodalmi tanácskozás 

 

Köszöntő – Szilágyi Domokos-versek Fejér Kálmán megzenésítésében – Bartók Kórus Varga Péter 

vezényletével 

Megnyitó – Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa 

Üdvözlő beszédek: 

– Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke 

– Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja 

Előadók: 

– Pomogáts Béla irodalomtörténész 

– Jánosi Zoltán irodalomtörténész 

– Pécsi Györgyi irodalomtörténész 

– Pop Felician író 

– Farkas Gábor irodalomtörténész 

Kerekasztal-beszélgetés 

 

2016. november 4., péntek, 10 óra 

Helyszín: Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Múzeum, II. emelet, díszterem 

Sajtóértekezlet – 2016 – irodalmi tanácskozás (folytatás) 

 

Előadók: 

– Markó Béla költő 

– Cseke Péter irodalomtörténész 

– Bertha Zoltán irodalomtörténész 

– Varga-Bressel Christiane tanár 

– Karácsonyi Zsolt költő 

– Korpa Tamás irodalomtörténész 

– Kereskényi Sándor irodalomtörténész 

Kerekasztal-beszélgetés 

 

2016. november 4., péntek, 17 óra 

Helyszín: Szatmárnémeti, Ravensburg sétány 

Szilágyi Domokos szobrának megkoszorúzása 

Beszédet mond: 

– Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere 

– Karácsonyi Zsolt költő. a Helikon főszerkesztője 

Verset mondanak: Ary Dalma és Moroz Hannelore, a Szatmári Református Gimnázium diákjai 

 

2016. november 4., péntek, koraeste 

Helyszín: Batiz, református templom 

Emlékezés és főhajtás 

Házigazda: Király Lajos lelkipásztor, esperes 

Beszédet mond: Jánosi Zoltán irodalomtörténész 

Verset mondanak: Kánya Edina, Király Rebeka, Török Kinga diákok 

 

2016. november 5., szombat, 10 óra 

Helyszín: Nagysomkút, református templom és a költő szülőháza 

Ökumenikus istentisztelet és koszorúzás a költő szülővárosában 

Igét hirdet: 

– Kovács Péter Zoltán, református lelkipásztor 

– Szmutku Róbert, római katolikus plébános 
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Méltató beszédet mond: Pécsi Györgyi irodalomtörténész 

Verset mond: Ary Dalma, a Szatmári Református Gimnázium diákja 

 

2016. november 5., szombat, 15 óra 

Helyszín: Kolozsvár, Házsongárdi temető 

Megemlékezés és koszorúzás 

Áhitat: Ferenczy Miklós lelkipásztor 

Beszédet mond: 

– Dávid Gyula irodalomtörténész 

– Pomogáts Béla irodalomtörténész 

Verset mond: 

– Ary Dalma, a Szatmári Református Gimnázium diákja 

– Széman Emese Rózsa, Radnóti-különdíjas versmondó 

 

2016. november 5., szombat, 16 óra 

Helyszín: Kolozsvár, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház 

Szilágyi Domokosról 40 év távlatából – kerekasztal-beszélgetés 

Részt vesznek a Sajtóértekezlet – 2016 irodalmi tanácskozás előadói 

Moderátor: Kántor Lajos irodalomtörténész, a Kolozsvár Társaság elnöke 

 

2016. november 9. Dávid Gyulának, az EMKE tiszteletbeli elnökének 1956 Erdélyben és ami utána 

következett c. könyvét mutatták be a Minerva Házban 

2016. november 12-én került sor a Legszebb Erdélyi Magyar Dal díjkiosztására és gálaestjére (EMKE-

EMKISZ) a Bulgakov kávéházban 

2015. november 11–12. került sor a Magyar Házak IV. Találkozójára Kolozsváron, melynek tematikája a 

Magyar Házak szerepe a helyi értékek feltárásában, nemzeti identitásunk megőrzése érdekében, a Magyar 

Házak működésének fenntarthatósága volt 

A program: 

 

2016. nov. 11., péntek 

 

17:00 Könyvbemutató. Fleisz János: Az Erdélyi Magyar Újságírás története 1940–44 között. Györkös 

Mányi Albert Emlékház. 

19:00 Magyar Házak Találkozója: a résztvevők bemutatkozása. Diakónia 

  

2016. nov. 12., szombat 

 

9:00 Megnyitó, üdvözlések 

9:45 Magyar Házak fenntarthatósága 

 – Tibád Zoltán (Bethlen Gábor Alap) – 35’ 

 – Megbeszélés – 40’ 

10:50 – 11:15 Kávészünet 

 – Márton Katalin (Communitas Alapítvány) – 35’ 

 – Megbeszélés – 40’ 

12:20 Értékfeltárás 

 – Jakab Antal Zsolt (Kriza János Néprajzi Társaság) – 35’ 

 – Megbeszélés: a helyi értékek feltárásának lehetőségei a Magyar Házak esetében – 60’ 

 

15:30 Jó példák – sikeres programok a Magyar Házakban (házanként 30’, megbeszélés 15’) 

 

 – DIO Ház (Szászrégen) 
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 – Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Marosi Szervezete 

 

17:00–17:15 Kávészünet 

 

 – Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház (Nagyenyed) 

 – Teleki Magyar Ház (Nagybánya) – Dávid Lajos: Sok KICSI sokra megy – közösségépítés és 

fenntarthatóság 

 

18:45 A magyar nyelv napja. Megemlékezési lehetőségek a Magyar Házak részéről – Széman Emese Rózsa 

(ASz tb. elnökségi tag) 

 

2016. november 18-19-én Muzsnay Árpád EMKE-főtanácsos szervezésében került sor a XXVII. 

érmindszenti zarándoklatra. 

 

Részletes program: 

 

2016. november 18., péntek, Szatmárnémeti 

 

18:00 óra 

Helyszín: Szatmárnémeti Római Katolikus Püspöki Palota Díszterme, 1 Decembrie 1918 (volt Széchenyi) 

utca 2. szám 

Ady Endre éjszakái – a pozsonyi Lírai Színház pódium-műsora – 

Krúdy Gyula azonos című könyve és Ady Endre költeményei alapján színpadra alkalmazta és előadja: 

Jakubecz László színművész.  Zenei kíséret: Reiter István hegedűművész 

 

2016. november 19., szombat, Érmindszent – Adyfalva 

 

10:00 óra 

Ökumenikus istentisztelet a református templomban. Üdvözlő beszédet mond: Gál Sándor, lelkipásztor. Igét 

hirdet: Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke (Debrecen), Beer Miklós, a Váci 

Római Katolikus Egyházmegye püspöke (Vác) 

 

11:00 óra 

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás, a költő szülőháza udvarán 

Köszöntőt mond: Marius Andrei Roca, Érkávás község polgármestere, Turos Lóránd, az RMDSZ Szatmár 

megyei szenátor-jelöltje, Szőcs Péter, a Szatmár Megyei Múzeum igazgatóhelyettese 

Ünnepi beszédet tart: 

Oláh András, költő, a Patium folyóirat főszerkesztője (Mátészalka) 

Lírai köszöntő: 

Elek György költő és publicista (Szatmárnémeti) 

Szavalnak: a Tasnádi Líceum versmondói 

Fellépnek: 

Jakubecz László és Reiter István, a pozsonyi Lírai Színház művészei 

Díszőrséget állnak a nagykárolyi, szatmárnémeti és szilágysomlyói cserkészcsapatok tagjai 

 

2016. november 15-én Sárospatak mutatkozott be Kolozsváron.  

2016 november 15–24. között Tilos csillagon címmel tartott erdélyi előadókörutat Gyulai Zsuzsanna 

Radnóti-díjas versmondó, melyet az EMKE szervezett. A helyszínek:  

2016. nov. 15. kedd, 18 óra – Nagyszeben (Ars Hungarica fesztivál) 

2016. nov. 16. szerda, 18 óra – Nagyenyed (Dr. Szász Pál Egyesület) 

2016. nov. 18. péntek, 17 óra – Szilágysomlyó (EMKE Magyar Ház) 
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2016. nov. 21. hétfő, 18 óra – Dés (Kádár József Dési Közművelődési Egyesület) 

2016. nov. 23. szerda, 18 óra – Kolozsvár (EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház) 

2016. nov. 24., csütörtök, 18 óra – Beszterce (Magyar Ház) 

 

2016. november 25-én, a Magyar Tudomány Napja Erdélyben c. rendezvénysorozat keretében került sor a 

Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. Tanulmányok az EMKE 130 évéről című kötet 

bemutatására. A kötetet Barta Katalin Ágnes szerkesztette, és az EMKE alapításának 130. évfordulója 

alkalmából Kolozsvárt, 2015. október 15-én tartott konferencia előadásait tartalmazza.  

 

2016. december 9-én Csak a szívünkben nem száll az idő. Életúton Tamás Gáborral – a Világhírnév Kiadó 

könyvbemutatója. Részt vett Tamás Gábor és a szerző, Szucher Ervin. 40 éves színpadi tevékenységéért 

Tamás Gábor énekes EMKE plakettet vehetett át Széman Péter elnöktől.  

 

2016. december 7-én, A 90 éves Misi bácsi köztünk címmel Guttman Mihály (1926–2013) karnagyra 

emlékezett a Dalosszövetség és az EMKE. Beszélgetőtársak voltak: Jakab Gábor plébános, pápai 

káplán, Almási István népzenekutató, Benkő Judit rádiós szerkesztő, Márkos Albert hegedűművész, Széman 

Péter EMKE-elnök, Szép Gyula operaigazgató és Tóth Guttman Emese karnagy. A moderátor szerepét Angi 

István zeneesztéta vállalta. Közreműködött a Guttman Mihály Pedagóguskórus (karnagy Bedő Ágnes). 

 

2016. dec. 10-én A Dalosszövetség és az EMKE karácsonyt váró koncertjét hallgathattuk meg a Báthory 

István Elmélet Líceum dísztermében. 

 

2017. január 13–15. közötti 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 a rendezvényen – a hagyományokhoz híven – az EMKE, de immár az EMKISZ küldöttsége is részt 

vett. 

 

2017. január 20-án a Magyar kultúra napi ünnepséget szervezett Nagyváradon a Bihar Megyei és 

Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ), a nagyváradi Szent László Római Katolikus 

Teológiai Líceum, valamint az EMKE Partiumi alelnöksége. 

 

2017. január 21-22-én, közösen a Romániai Magyar Dalosszövetséggel ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját 

Kodály Zoltán és Szent László szellemében. 21-én Megyesen, a szórványban, 22-én Kolozsváron.   

2017. március 3-án ülésezett az EMKE elnöksége. 

2017. március 21-22-én zajlott Kecskeméten a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Civil Szervezetek VII. 

konferenciája, melynek fő témája a határon átnyúló kulturális együttműködések, jó gyakorlatok volt. A 

konferencián előadást tartott és az EMKE-t képviselte Széman Péter elnök. 

2017. március 25. EMKISZ közgyűlés és választások. A megválasztott vezetőség: elnök Tamás Csilla, 

szervezési alelnök Mák Arany, gazdasági alelnök Mikó Gergely. 

2017. március 31-én Húsvéti-hagyományok – Erdélyi és Kárpát-medencei írott tojások címmel kiállítás nyílt 

Széman Rózsa munkáiból a pécsi Pannon Magyar Házban a Határon Túli Magyarokért Alapítvány és az 

EMKE közös szervezésében.  

2017. március 31 – április 1-én került megrendezésre az EMKISZ által a III. Könyvturi | élőKönyvtár a 

Szabók bástyájában. Ekkor nyitották meg a KULTIVÁL fotókiállítást is.  

2017. április 1-én Széman Péter elnök részt vett és ismertette az EMKE tevékenységét a Magyarok II. 

Kulturális Világtalálkozóján Pécsett, mely a Pécsi Tudományegyetem 650. éves fennállását méltató ünnepi 

rendezvénysorozat nyitórendezvénye volt.  



24 
 

 

Együttműködtünk még a hagyományosan évenként megrendezésre kerülő Zsoboki Nyári Alkotótáborral, 

valamint a 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, Széman Emese Rózsa kulturális referens, valamint alulírott, beszámolandó az 

EMKE programjairól, terveiről.  

Az elmúlt esztendőben az EMKE a következő elismerésekben részesült: 

– emléklap a VII. Kolozsvári Magyar Napokon való részvételért 

– emléklap a Hungaricum Napokon való részvételért a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesületétől 

 

I.7. További tervek 

Nyilvánvalóan folytatjuk hagyományos programjainkat – Györkös Mányi Albert Emlékház, Magyar Kultúra 

Napi rendezvények (Zenta, Kolozsvár, szórvány), Szabédi Napok, Tordaszentlászlói kórustalálkozó, 

Legszebb Erdélyi Magyar Dal stb. 

 

Először veszünk részt Európai Uniós pályázatban egy képzési programmal. Ez egy dán – magyar – román – 

máltai projekt.  

 

Elsősorban az EMKISZ-nek köszönhetően májusban tartanánk a KIF-et – Kulturális Ifjúsági Filmnapok – 

csak fiatal profi és amatőr filmesek számára.  

 

Nem mondunk le tervezett képzési programunkról, melyben közművelődési szakembereket képeznénk ki. 

Reméljük, hogy ebben az évben sikerül.  

 

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

Házak Találkozóján szeretnénk folytatni. Mivel már nagyon sok Magyar Ház rászorul a felújításra (mindjárt 

20 évesek) ezért javasoljuk és kérjük normatív támogatás megítélését. Ennek a támogatásnak kellene 

kidolgozni az odaítélési feltételeit a találkozón – mi számít Magyar Háznak, mit kérünk támogatni stb. 

 

A KKK szervezésében, de idén a Szlovákiai Magyar Közművelődési és Társadalmi Szövetség – Csemadok 

Művelődési Intézete, Dunaszerdahely lebonyolításában kerül sor augusztusban a két éve Kolozsváron 

debütáló, tavaly Lendván lebonyolított KULTIVÁL-ra, melyen népes erdélyi küldöttséggel veszünk részt.   

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

indulása c. kiállítás utaztatása, valamint az Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. 

Tanulmányok az EMKE 130 évéről című kötetünk bemutatására révén. A programot az idén pillanatnyilag 

Szebenben és Besztercén fogadják, más jelentkezőket is várunk.   

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 már tavaly jelen levő sárospataki úri hímzést bemutatókon kívül 

meghívtuk a Szabadkai Folklórközpontot is egy bemutatkozásra. Az elnökség, illetve társszervezeteink 

részéről szívesen helyet adunk bemutatkozásra, esetleges programra.  

 

A Szabédi László Emlékház irodalmi hagyatékát is tovább kívánjuk bővíteni, 2017 elején Bodor Pál 

hagyatéka került hozzánk. Sajnálatos módon könyvtárállományt helyszűke miatt már nem tudunk fogadni, 

ellenben szívesen várunk más jellegű (kézirat, levelezés, jegyzetek stb.) írói hagyatékot. Időszerű a Szabédi 

László Emlékszoba felújítása, a kiállítás anyagának bővítése a modern kiállítási interaktív eszközökkel, hang 

és képanyaggal való bővítése. Szeretnénk, hogy ha az EMKE – Közép Erdélyi Művelődési Intézet égisze 

alatt létrejönne az erdélyi (romániai) írói és színházművészeti hagyatékok tára. Ennek érdekében lassanként 
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elengedhetetlennek tűnik az emlékház bővítése egy korszerű irattárraktárral, de mindenképpen szükséges az 

épület egyes elemeinek felújítása. Az EMKE – Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet tartalommal való 

megtöltése is célkitűzésünk, melyhez egy digitalizáló központ létrehozása segítene.  

 

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. 

Lehetőségeink szerint folytatni kívánjuk 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: EMKISZ, 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 Egyesület, 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 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 – Szebeni Magyarok Egyesülete, az RMDSZ Főtitkárságának Kulturális 

Főosztálya, valamint Társadalomszervező Főosztálya, Kolozsvári Szépművészeti Múzeum. 

– 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, 

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, Contact Mentálhigiénés Konzultációs 

Szolgálat – Civil Információs Centrum, Szolnok. 

 

II. KIADVÁNYOK 

Az EMKE elnöksége – magánvállalkozók támogatásával 2016-ban megjelentette az Életpályák, programok 

a közművelődés szolgálatában. Tanulmányok az EMKE 130 évéről c. kötetet. Szerkesztette Bartha Katalin 

Ágnes. 

Az EMKE Marosvásárhelyi szervezete kiadásában jelent meg Csodálatos tanúságtétel. Vizi E. 

Szilveszternek szeretettel Erdélyből. A kötetett szerkesztette Ábrám Zoltán.  

Eseménynaptár 2017. Kiadta: RMDSZ Főtitkárságának Kulturális Főosztálya, Communitas Alapítvány; az 

EMKE Országos Elnöksége. 
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III. DÍSZOKLEVELEK, OKLEVELEK 

 

Dávid Gyula, az EMKE tiszteletbeli elnöke Szabadság-szobor emlékérmet vett át Kelemen Hunortól.  

Munkájuk elismeréseként, a kistérségekben kiváló közművelő tevékenységet folytató személyeknek 6 

oklevelet bocsátottunk ki Arad, Fehér, 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. 

 

V. MÉDIAPARTNEREK 

Munkánkat támogatták: Szabadság, 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, Igen, tessék!, rendezvénynaptár.ro, 

esemeny.ro, Élő Székelyföld 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. Az idéntől az EMKE-nek is van saját hírlevele.  

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, 2017-es 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 2016. évi normatív 

támogatással a Bethlen Gábor Alapnak illetve a Communitas Alapítványnak már elszámoltunk, várjuk 

elszámolásunk elfogadását, illetve az új szerződések megkötését. 

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 
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Művelődés Háza és Könyvtára is, illetve közös Európai Uniós pályázat keretében veszünk részt a Dél-

Alföldi Teleházak Szövetségével egy Erasmus+ felnőttképzésben.  

A tavalyi esztendőben – de kihatással az idei terveinkre – jelentős támogatásokat kaptunk több Mikó Imre-

díjas vállalkozótól is programjaink megvalósításában.  

 

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. Folytatni szeretnénk az emlékház 

környezetének rendbetételét, habár erre pillanatnyilag nem áll még rendelkezésünkre anyagi fedezet.   

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 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-házat 2017 elején sikerült átadnunk a Dési Civil Műhely Egyesületnek. (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 járt le, és került megújításra 2021. dec. 

31-ig. 

 

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, reméljük, hogy rövidesen 

meglesznek az anyagi feltételek az építkezési tervek elkészítéséhez. Ugyanakkor – függetlenül a bővítéstől – 

bizonyos karbantartási munkálatok elvégzése már elengedhetetlen az épület állagának megóvása 

szempontjából. Folytatni szeretnénk a Sütő-ház környezetének rendbetételét, és szintén megpályáztunk egy 

korszerű kézirat-, folyóirat- és könyvdigitalizáló berendezést. 

 

VIII. MUNKATÁRSAK 
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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 

(Györkös Mányi Albert Emlékház). Erőforrásaink átcsoportosításának 2016-tól új munkatársunk Széman 

Emese Rózsa doktorandusz szakreferensként segít a megnövekedett feladatok ellátásában a Szabédi 

Emlékházban.  

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, Mák Arany, 

Mikó Gergő. De az EMKISZ keretén belül sok önkéntes dolgozik, név szerint: Bede Laura, Benedek 

Bernadette, Bereczki Szilvia, Bóka Laura Boglárka, Buzás Ernő, Demkó Eszter, Enyedi Emese, Halmi 

Petra, Hankó Renáta, Hőgyes Mihály Huba, Kádár , Izabella, Kolumbán Zenge, Köntczey Róbert, László 

Tímea, Molnár Melinda, Nagy Vanda, Noghi Lívia, Orbán Izabella, Román Imelda, Sali Szilvia, Sándor 

Csilla, Sándor Dorottya, Szabó Lídia Dóra, Szász Szende, Széman Emese Rózsa, Tálas Eszter, Tamás Lehel, 

Virágh Bernadett, Zsiga Karola 

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

 

IX. AZ EMKE VEZETŐSÉGE 

Országos Elnökség 

Tiszteletbeli elnök: Dávid Gyula 

Elnök: Széman Péter. 

Főtanácsos: Muzsnay Árpád 

Régiós alelnökök: Fekete Réka (Arad, Bánság), Fleisz János (Nagyvárad, Partium), dr. Ábrám Zoltán, 

(Marosvásárhely, Közép-Erdély) 

Társadalomszervező alelnök: Szép Gyula (Kolozsvár) 

Elnökségi tagok: Házy Bakó Eszter (Brassó), Tóth Guttman Emese (Kolozsvár), Serfőző Levente (Szeben, 

Dél-erdély), Imreh Marton István (Sepsiszentgyörgy), Ferencz Angéla (Csíkszereda). 

 

2016. április havában 

 

dr. Széman Péter, elnök 
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Elnöki beszámoló az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági 

Szervezetének 2016-os évi tevékenységéről és 2017-es terveiről 
 

2016. április 9. – 2017. március 25. 
 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete 2016. április 24-én tartotta alakuló 

ülését, miután az EMKE éves közgyűlésén, 2016. április 9-én a közgyűlés tagjai elfogadták az ifjúsági 

szervezet megalakításának javaslatát. Az ifjúsági szervezet alapító tagjai már a 2015-ös évben debütáló 

Kultivál – Káprát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál szervezésében is aktívan részt vettek, és nagy 

tervekkel vágtak bele az új szervezet felépítésébe. A szervezet a következő tevékenységeket szervezte meg 

az elmúlt évben: 

 

2016. április 15. Könyvturi | élőKönyvtár (Kolozsvár) 

2016. május 14. Irodalmi élő könyvtár (Kolozsvár; 6. Ünnepi Könyvhét) 

2016. augusztus 17-21. Programsátor a 7. Kolozsvári Magyar Napokon (Kolozsvár) 

2016. augusztus 25-27. Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál (Lendva) 

2016. szeptember 23-24. Könyvturi | élőKönyvtár (Szilágysomlyó; XXIV. Báthory Napok) 

2016. október 22. Beharangozó koncert a LEMD gálára 

2016. november 12. II. Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázat díjkiosztó gála 

 

Könyvturi | élőKönyvtár 

Még a hivatalos alakuló ülés előtt, de már a szervezet létrehozásának EMKE által való elfogadása 

után került sor az EMKISZ első nagyrendezvényére, a Könyvturi | élőKönyvtár eseményre. A rendezvény 

2016. április 15-én zajlott Kolozsváron, a sétatéri Kaszinóban. A Könyvturi programja a következő volt: 

Egész napos programok (10:00 – 20:00) 

● Élő könyvtár 

● Könyvturkáló 

● Nyelvi játékok (Anyanyelvápolók Szövetsége Ifjúsági Szervezet)  

● Verssarok 

● Könyvesstandok 

o Lector Kiadó 

o Koinónia Kiadó 

o Kriterion Könyvkiadó 

12:00 – 13:00 

● Varázsketyere (ASzISz) 

14:00 – 15:00  

● Licitjáték (ASzISz) 

15:00 – 16:30 

● Nők az irodalomban – beszélgetés Márton Evelinnel. Beszélgetőtárs: Demeter Zsuzsa 

17:00 – 18:30  

● A vers szerepe az irodalomban – kerekasztal-beszélgetés Balázs Imre József, Demény Péter és 

Széman Emese Rózsa részvételével. Moderál: Karácsonyi Zsolt.  

18:45 – 19:15 

● Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája Jelelőkórusa 

20:00 – 21:30  

● Jam session 
 

A program keretén belül futó élő könyvtárban a személyi sztereotípiákra helyeződött a hangsúly, az 

érdeklődők a nap folyamán összesen tizenöt élő könyvet „lapozgathattak”, a legkeresettebb könyvek a zsidó, 

a cigány, a fogyatékossággal élő, a feminista, a szőke nő, a politikus és a nyugdíjas voltak. Az élő 

könyvekkel való beszélgetés mellett a könyvturkáló is jól működött: a rendezvény előtt meghirdetett 
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könyvgyűjtés során 2278 kötet gyűlt össze, amiből több, mint 2000 kötet gazdára is talált a program ideje 

alatt. A nap folyamán majdnem 1000 ember fordult meg a Kaszinóban.  

Bár a Könyvturi | élőKönyvtár esemény Kolozsváron csak egy napot tartott, a program maga nem 

zárult le április 15-e után: május 14-én a 6. Ünnepi Könyvhéten került sor egy mini-élőkönyvtárra az 

irodalom és a könyvek jegyében, itt írónővel, polgárpukkasztó íróval, kortárs szerzővel, slammerrel, 

könyvkiadó-vezetővel, mesekönyv-íróval, könyves kávéház menedzserével és könyvtárossal beszélgethettek 

az érdeklődők, illetve egy közös kerekasztal-beszélgetés is lezajlott. 

A Könyvhéten való részvétel mellett a Könyvturi | élőKönyvtár kihelyezett eseményt is tartott a 

2016-os évben, szeptember 23-24. között Szilágysomlyón zajlott könyvturis program a XXIV. Báthory 

Napok keretén belül. Itt a nagy sikerű könyvturkáló mellett (mintegy 300 könyv cserélt gazdát az 

eseményen) régésszel, tv-riporterrel, hangszerkészítővel, polgármesterrel, tájfutó világbajnokkal, orvossal és 

román-magyar tanárnővel beszélgethettek az érdeklődők, illetve hallgathatták élettörténetüket egy jó 

hangulatú kerekasztalbeszélgetés keretében. 
 

Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázat 

A 2016-os évben másodjára hirdette meg az EMKE-EMKISZ a Legszebb Erdélyi Magyar Dal 

pályázatot, a Gitár East Egyesülettel partnerségben. A pályázat célja az, hogy bemutatkozási és 

megmérettetési lehetőséget nyújtson a hazai zenekaroknak, külön hangsúlyt fektetve arra, hogy motiválja a 

zenészeket saját, magyar nyelvű számok írására. A pályázatra jelentkezők visszajelzéseiből kitűnt, hogy a 

pályázat valóban motiváló erővel bírt, több zenekar jelezte, hogy csak a LEMD felhívás miatt kezdett el 

magyarul is dalt írni, sőt, sokaknak ez volt az első lépés ahhoz is, hogy egyáltalán vállalni merjék a saját dal 

írásának nehézségeit. A 2016-os pályázat június 9-én startolt, a dalokat szeptember 30-ig lehetett beküldeni. 

A jelentkező 26 zenekar összesen 52 dalt küldött be, ezek közül választotta ki a négytagú zsűri (André 

Ferenc slammer, Balázs Imre József költő, Sántha Zsuzsanna énekes és Zilahi Csaba rádiós műsorvezető) a 

legjobb dalokat. A 2016-os évben a verseny már két kategóriában zajlott, amatőr és profi csoportban – a 

választóvonalat a hivatalos hanghordozón megjelent saját szám jelentette. A döntőbe végül összesen hat 

zenekar, 3 profi és 3 amatőr csapat dala jutott be, ezek a következők voltak:  

Profi kategória: 1. hely: Hiszek benned (No Sugar); 2. hely: #Ezadal (Koszika & The HotShots); 3. 

hely: Mese (Ego Sum Band) 

Amatőr kategória: 1. hely: Poros az ég (Dreamland Residence); 2. hely: Nem tudom (Mary Grace); 3. 

hely: Játssz el egy dalt! (Légió) 

A tavalyi évben a fentiek mellett versenyen kívüli különdíjat kapott a Transylmania zenekar Kelet 

felé című száma is.  

A pályázat 2016 novemberében egy nagyszabású gálaesttel zárult, a november 12-én a Bulgakov 

irodalmi kávéházban megszervezett gálán a legjobb dalt beküldő zenekarok egy-egy minikoncertet is 

tartottak a díjak átadása után. A legszebb dalok értékes nyereményeket értek: a zenekarok stúdiófelvételeket, 

rádió- és tévészerepléseket, valamint hazai és külföldi fesztiválokon való fellépéseket nyertek. A díjátadó 

gálán és az azt követő koncerteken illetve bulin mintegy 400 személy vett részt. 

Ugyancsak a LEMD programjához kapcsolódott, de még az előző évi pályázatra utalt vissza az 

október 22-én megszervezett beharangozó koncert, amelyen a 2015-ben negyedik helyezést elért Ego Sum 

Band is fellépett, a rendezvényen nagyjából 250 fő volt jelen. 
 

II. Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál 

A 2015-ben Kolozsváron debütáló Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál második kiadására 

2016. augusztus 25-27. között került sor Szlovéniában, Lendván. A Kárpát-medencei Közművelődési 

Kerekasztal tagszervezeteivel közösen megrendezett fesztiválon négy régió (Erdély, Felvidék, Muravidék és 

Vajdaság) vett részt nagyobb létszámú csapattal, de a horvátországi magyar közösség is képviseltette magát.  

A Kultivál célja már létrehozásakor is az volt, hogy a fiatalok szemszögéből mutassa be a kulturális 

élet különböző szegmenseit a hagyományőrzéstől a formabontó kortárs művészetig. Ezen elv alapján a 

2016-os Kultiválon is olyan fiatalok vettek részt Erdély képviseletépben, akik a kulturális élet valamelyik 

szegmensében tevékenykednek: néptáncosok, reneszánsz-táncosok, képzőművészek, kézművesek, 

színészek, zenészek, írók és fotósok alkották a csapatot. A Kultivál másfél napja alatt több helyszínen, a 

szervező intézet székhelyeként is funkcionáló Bánffy-központban, valamint a Lendva központjában álló 

Makovecz-színház melletti parkban is bemutatkoztak a résztvevők, szoborkészítéssel, ostorcsattogtatással, 
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közös mesemondással, zenével és tánccal szórakoztatva egymást és a látogatókat. A fesztivál a 

kapcsolatteremtésnek is alapot adott: péntek este csodás hangulatú közös énekléssel, bulizással ért véget a 

találkozó.  

A 2016-os Kultivál résztvevői: 

Bába István és Botos Tamás, képzőművészek – „Az összetartozás fája” c. alkotás elkészítése a 

lendvai parkban 

Budizsa Evelyn és Kind Csilla, színészek – improvizációs színházi performanszok 

Csiki Attila, László Kinga, Nagy Ákos és Vonó Beáta, néptáncosok – Györgyfalvi tánccsokor 

Eke Zsuzsanna és Szabó Linda, Passeggio Historikus Táncegyüttes – reneszánsz tánccsokor és 

táncház 

Miklós Réka (Bleeding Bride), író – „Kultiválók mesefája – találjunk ki együtt egy történetet”, közös 

meseszövés idézetek alapján 

Rosetti Bruno, fotós – „Pillanatképek a mindennapokból” c. fotókiállításon való részvétel, illetve a 

Kultivál művészi dokumentálása 
 

Az EMKE képviselői: Széman Péter EMKE elnök és Ács Zsolt, az EMKE OE ügyvezetője 

Az EMKISZ képviselői: Mikó Gergely, Pál Ferenc, Tamás Csilla és Tamás Lehel 
 

Programsorozat a 7. Kolozsvári Magyar Napokon 

A tavalyi évben az EMKISZ tagjai is kivették a részüket a Kolozsvári Magyar Napok programjaiból, 

az EMKE-vel közös programsátorban került sor az ifjúsági szervezet programjaira. 2016. augusztus 18-21. 

között minden nap hét órán keresztül, 11 és 18 óra között várták a látogatókat az EMKE és az EMKISZ 

munkatársai a Farkas utcai programsátorban. Az EMKE által szervezett programok mellett az EMKISZ saját 

szervezésű programpontokkal is hozzájárult a sátor tevékenységéhez.  

Augusztus 18-án délután 16 órától kerekasztalbeszélgetésre került sor, a beszélgetés témája az 

önkéntesség volt. A jó hangulatú beszélgetésen Gábora Attila, a Pro Kisbács Egyesület önkéntes-szervezője, 

Kövecsi Ákos, a bodonkúti Budai Nagy Antal Egyesület vezetője és Nagy Ákos, a györgyfalvi Falu Kútja 

Egyesület elnöke vett részt. Augusztus 20-án 14 órától egy EMKE-s kerekasztalbeszélgetés zajlott, amelyen 

az EMKE tagjai és tisztségviselői meséltek az Egyesület történetéről, valamint az új irányokról. A 

beszélgetésen a következő személyek vettek részt: Bartha Katalin Ágnes – az EMKE Szabédi László 

Emlékházának vezetője; Dáné Tibor Kálmán – az EMKE volt elnöke; Matekovits Mihály – a bánsági 

EMKE képviselője; Széman Péter – az EMKE elnöke; Szép Gyula – az EMKE társadalomszervezési 

alelnöke. 

A két beszélgetés mellett az EMKISZ folyamatos programjaként egy mini fotókiállítás is 

megtekinthető volt a sátorban a szervezet rendezvényeiről, valamint minden nap sor került egy városismereti 

kvízre is, amely a hét folyamán mintegy 50 embert mozgatott meg. 
 

Egyéb programokban való részvétel, szervezeti képviselet 

Az EMKISZ nem csak saját szervezésű programokat rendezett, de aktívan részt vett több program 

lebonyolításában is, ezek közül az egyik legnagyobb lélegzetvételű program a Kisállomás/Gara Mica projekt 

volt, amelyre 2016. október 1.-november 4. között került sor. 

A Kisállomáson belüli tevékenységek egyike az épület használható térré való átalakítása volt. A 

program ideje alatt szabad, barátságos, kölcsönösen építő légkörben folyt a munka. A műterem-projekt a 

„DIY” (Do It Yourself) kiállítással zárult, mely november negyedikéig volt látogatható. 

A programban részt vevő művészek: Adriana Bădoi, Ajder Roxana Daniela, Andrei Ispas, Gagyi 

Botond, Gáspár Szilárd, Kopacz Kund, Matei Tigareanu, Máthé László, Patrick Biris, Pavel Grosu, Sergiu 

Laslo, Tivadar Andrea és Todor Tamás. A projektet Botis Stefan és Bába István vezette. 

A Kisállomás projektben való részvétel mellett az EMKISZ részt vett a 6. Ünnepi Könyvhét 

programjának összeállításában és lebonyolításában, valamint a VIII. Kommunikációs Napok tervezésében 

is. Mindezek mellett az EMKISZ tagjai több rendezvényen is képviselték a szervezetet, legutóbb például 

2017. január 13-14-én Zentán, a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségen és a Kárpát-

medencei Közművelődési Kerekasztal megbeszélésén. 

Az EMKISZ tevékenységeit a következő intézmények és cégek támogatták: Bethlen Gábor Alap, 

Communitas Alapítvány, Nobila Casa, Dennver, Banca Transilvania, BNB, Media Contur, Wedas, 

Borsarock, Harghita Holding, Parapark, Adrenalin Park, Medline, Culina Nostra Bistro, Heltai Folk Pub. 



32 
 

A szervezet állandó médiapartnerei: Transindex, Paprika rádió, Krónika lapcsalád, Agnus rádió, TVR1 

kolozsvári magyar adás, Kolozsvári Rádió, Szabadság. 

  

További tervek 

A 2017-es év elejére a szervezetnek sikerült minden jogi formaságot betartva bejegyeztetnie magát, 

így ebben az évben már a saját égisze alatt szervezheti meg tervezett rendezvényeit. Mivel az EMKISZ 

egyéni tagságra épülő szervezet, ezért 2017. februárjában elindult a tagtoborzás, jelenleg (március idusán) 

összesen 16 bejegyzett tagja van a szervezetnek, emellett 22 önkéntessel sikerült eddig éves szerződést 

kötni. Az EMKISZ első hivatalos közgyűlése március 25-én lesz megtartva, a közgyűlés keretén belül 

tisztújításra is sor kerül. 

A 2017-es évben a szervezet folytatja a már hagyományosnak számító rendezvényeit. 2017. március 

31.–április 1. között kerül majd sor a Könyvturi | élőKönyvtárra, ebben az évben a munkahelyi szterotípiákra 

fektetve a hangsúlyt. Idén tovább terjeszkedik a Könyvturi, a kolozsvári és a szilágysomlyói helyszín mellett 

Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson is tervben van egy-egy könyvturis 

esemény. 

Tovább folytatódik a Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázat is, ebben az évben már kizárólag az 

EMKISZ égisze alatt szervezve. Az idei év nagy előrelépést hoz a LEMD történetében, ugyanis ettől az 

évtől a rendezvény a magyarországi Öröm a zene tehetségkutató és -gondozó program egyik erdélyi 

elődöntője lesz. Az idei pályázat május végén lesz meghirdetve, a díjátadó gálára november 11-én kerül sor. 

Ugyancsak hagyományosnak számít a Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál is, 

amelynek idén Dunaszerdahely ad otthont. Az idei fesztivál görbe tükröt kíván mutatni a mai fiatalokról, 

ezért e köré a téma köré épül fel a fesztivál minden programja a fotókiállítástól a képzőművészeti 

alkotásokon át a színdarabig, amely ebben az évben egyenesen a Kultiválra íródik majd. 

Idén először kerül majd sor egy filmeseket megmozgató programra, a Kulturális Ifjúsági 

Filmnapokra. A kétnaposra tervezett rendezvényen fiatal alkotók rövidfilmjeit tekintheti majd meg a 

közönség. A KIF Napok a LEMD-hez hasonlóan pályázati rendszerre épül, a jelentkezők három témakörben 

(Nemzetiségi/kisebbségi lét és kultúra; Erdély épített/tárgyi öröksége; Reformáció ma) küldhetik be 

rövidfilmjeiket (animációt és élőszereplős filmet), amelyek közül közönségszavazással választódnak ki a 

legjobb alkotások. A Filmnapokra június 23-24. között kerül majd sor Kolozsváron, a monostori Dacia 

moziban. A legjobbnak ítélt filmek 2017 őszén és 2018 tavaszán Erdély-turnén mutatkoznak majd be az 

erdélyi városok közössége előtt, reményeink szerint az EMKE tagszervezeteinek segítségével. 

Az EMKISZ a VIII. Kolozsvári Magyar Napokra is készül, az EMKE-sátorban folytatott programok 

(kvízek, beszélgetések) mellett az egész hetet lefedő mini-képzéssorozatra kerül majd sor. A képzés a 18-30 

közötti korosztályt célozza meg, és olyan információkat, készségeket tervez bemutatni, amelyek 

szükségesek a felnőtt élet elkezdéséhez, de amelyekről nem sok szó esik a hagyományos oktatásban. Az öt 

naposra tervezett beszélgetés-sorozaton a résztvevők bepillanthatnak a mindennapi közgazdasági 

ismeretekbe (bankszámlanyitás, pénzkezelési módok, befektetések, megtakarítások), hallhatnak az alapvető 

állampolgári jogokról és kötelezettségekről (hivatali ügyintézés, családi állapotban beálló változások 

lejelentése, jogosítványszerzéshez szükséges iratok, adóügyek intézése, stb.), az egészségügyi rendszerről 

(kártya kiváltása, háziorvos választása, alapjogon járó ellátás, egészségügyi biztosítás egyetem vagy 

munkahely részéről), illetve egy alkalmon betekintést nyerhetnek a civil szervezeti világba, az 

önkéntességgel járó előnyökbe, jogokba és kötelezettségekbe is. A képzéssorozat KMN-en való bemutatása 

ún. pilot-programnak tekinthető, a képzést a 2018-as évben több városban is megrendezné a szervezet. 

A fentiek mellett szervezetünk február óta partnerségben áll a magyarországi Kreatív Alapítvánnyal, 

amellyel közösen pályázunk egy Erasmus+ KA2 projektet a 2017-es évre. A tervezett program a tizenéves 

korosztályt szeretné felkészíteni a digitális világ veszélyeire egy tábor keretén belül, a táborozásra ez év 

október végén – november elején kerül majd sor. A hat napos táborozás alatt a résztvevő diákok 

megtanulhatják, hogy hogyan építsék fel online személyiségüket, hogyan kerülhetik el, hogy az internetes 

zaklatás áldozataivá váljanak akár felnőttekkel, akár a kortársaikkal szemben, illetve hogy hogyan válhatnak 

értő és jó felhasználóvá és hogyan kerülhetik el egyúttal az internetfüggőséget is. A programban az EMKISZ 

és a Kreatív Alapítvány szakemberei mellett szlovákiai és görögországi partnerek vesznek majd részt, a 

tábor minden országból 10 diákot tud majd fogadni. 

A fent vázolt programok mellett az év során folyamatosan zajlik az önkéntesek képzése olyan 

alapvető szervezeti készségek elsajátítására, mint az időmenedzsment, konfliktuskezelés és a 
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rendezvényszervezés különböző aspektusai (pályázatírás, szponzorkeresés, projekttervezés, 

sajtókapcsolatok, stb.) 

Bízunk benne, hogy az év során aktívan gyarapodó tagságunk a fent vázoltak mellett új 

programjavaslatokkal is gyarapítja majd a szervezet tevékenységét, akár ebben az évben megvalósuló 

kisebb, akár a következő évekre átnyúló nagyobb programok terén. 

 

 

Kolozsvár, 2017. március 25.  

 

Tamás Csilla mb. elnök 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ 

 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Közép-Erdély régiójában a 2016-os esztendő is 

meghozta a maga bőségét a megszokott, immár hagyományos kulturális események, programok 

megszervezése által. Egyúttal kiegészítve őket újabb ötletekkel és megvalósításokkal. Köszönet érte Maros, 

Szeben és Beszterce megye közművelőinek, szervezőknek és szereplőknek, érdeklődőknek és résztvevőknek 

egyaránt. A különböző helyi művelődési egyesületek, társaságok, egyletek tevékeny tagjainak. Azért, hogy 

tájainkon nagy mértékben hozzájárultak a magyar kultúra szervezéséhez és terjesztéséhez.  

A tevékenységek gerincét kitevő hagyományos rendezvények sorában mindig ki kell emelnem, hogy 

évről évre megünnepeljük az Erdélyi Magyar Közművelődés Napját, az EMKE születésnapját, ami jó 

alkalom arra, hogy egyes személyeknek konkrétan megköszönjük áldozatkész munkájukat.  2016-ban 

díjazottak voltak: Baricz Lajos plébános, pap-költő és közművelő, Fekete Pál polgármester, a székelyvéckei 

kálvária és kápolna megálmodója és megalkotója, valamint Veress Kálmán néptáncoktató, a Vándorcsizma 

mozgalom létrehozója és fenntartója. Mivel idén a reformáció félévezredes fennállását ünnepeljük, a 2017-

es évben Maros megyéből az alábbi személyek a várományosai az EMKE Országos Elnöksége 

Okleveleinek: Sebestyén Péter pap-író, ezüstmisés plébános, Papp Noémi lutheránus lelkésznő, egyúttal 

kálvinista papné, Kántor Attila református lelkész, volt esperes és Kecskés Csaba unitárius esperes, 

mindannyian a gyülekezetük és egyházuk által közvetített kulturális tevékenységek elismeréseképpen. 

A reformáció megünnepléséhez kapcsolódik, hogy alulírott Az ige testté lett. Erdélyi református élet 

címmel fényképkiállítást állított össze, amely az ötszáz évvel ezelőtti reformációnak állít emléket. A 

kiállítást a lehetőségek függvényében más helységekben is közönség elé visszük, egyúttal ökumenikus 

jelleget adva neki, amennyiben összekötjük azt a szerző feleségének Máriazelltől Csíksomlyóig című könyve 

vetített képes bemutatójával. Egyébként a fényképkiállítás bővített anyagát külön kiadvány tartalmazza. A 

kolozsvári teológia szószékétől kiindulva partiumi és erdélyi templomokat és templombelsőket, parókiákat, 

egyházi tárgyakat és motívumokat, hitbeli és nemzeti értékeket tár elénk. A keresztelőtől a temetőig követi a 

református lelket.  

Külön kell szólnom az EMKE Maros megyei szervezete tevékenységeiről, ami – többek között - a 

Gyöngykoszorú-mozgalom felkarolása által kiemelten kiterjed a népi értékek támogatására. Miközben a 

legfontosabb események között újra és újra megemlíthetjük: újévi megemlékezés a marosvásárhelyi Petőfi-

szobornál, a Don-kanyari áldozatokra való megemlékezés, 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 

tavaly is eredményesnek bizonyult.  

Külön színfolt, hogy az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kiadásában megjelent az alábbi 

kiadvány: Csodálatos tanúságtétel (Vizi E. Szilveszternek sok szeretettel Erdélyből), amely a kultúrát 

támogató világhírű tudós 80. születésnapja alkalmára készült. Amint alulírott az EMKE 2016. április 9-i 

kolozsvári közgyűlésén javasolta: „Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöksége és a közgyűlés 

figyelmébe ajánlom, hogy Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, a 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tiszteletbeli elnöke idén szilveszterkor lesz nyolcvan éves. Ő a 
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magyar tudományosság határon túli kiterjesztője, a magyar identitás értékeit lépten-nyomon hangsúlyozó 

tudós, az erdélyi kultúra nagy barátja. Személy szerint és vállalt tisztségei által. Javasolom, hogy 

születésnapjára jelképes köszönetképpen díszoklevelet adományozzon neki az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület!” 

Időszerűsége miatt még idézek a közgyűlésen elhangzott hozzászólásomból: „A köszöneten kívül 

egy másik szó, amit a kelleténél ritkábban ejtünk ki: hűség. Ragaszkodás a családhoz, átörökölt és a jövőben 

is kamatoztatható értékeinkhez: anyanyelvhez, identitáshoz, kultúrához. Legyünk hűségesek hozzájuk! De 

nem egyoldalúan, hanem úgy, hogy megismerjünk más értékeket szűk hazánkban és szerte a világban, hogy 

annál hűségesebbek legyünk a sajátjainkhoz. Az utóbbi időben annyit hangoztatott migránsválság, Európa 

válsága - és nem csak – az őseinktől átörökölt értékek részleges megtagadásának a válsága egyúttal. És a 

leginkább előtérbe kerülő demográfiai válság következménye. Kutatásaink bizonyítják, hogy az erdélyi 

magyarság körében sem gazdagabb a gyermekáldás, mint általában a világ eme részén: száz nőre 

leegyszerűsítve százharminc gyermek születik. De van egy mutató, ami számunkra lényeges lehet: száz nő, 

nagyrészt gyermektelen, összesen kétszázharminc gyermeket szeretne. Nos, az a lényeges, hogy a szándékot 

fel kell karolni, meg kell segíteni, hogy megszülessen a különbséget adó akart, de a későbbiekben meg nem 

született gyermek. 

Lakatos Mihály osztályvezető gondolatébresztő előadásához két javaslattal szeretnék csatlakozni: 

egy általánossal és egy sajátossal. Örvendek, hogy a magyar kormány nem csak az óvodásokkal, 

iskolásokkal, egyetemista fiatalokkal törődik kiemelt módon, hanem új terve szerint már arra is gondol, 

hogy a határon túli magyar gyermekek megszületését követően ajándékcsomaggal lepje meg a családokat. 

Ezzel a személyes megszólítással szeretné növelni annak az esélyét, hogy magyar nyelven taníttassák 

gyermeküket. Én ezt a fokozatosan bővülő programot akár a születés, sőt a fogantatás előtti időszakra is 

kiterjeszteném. Mert igenis meg kell erősíteni a család kiteljesedését, jelentőségét, amennyiben demográfiai 

javulást szeretnénk.” 

 

Dr. Ábrám Zoltán, 

az EMKE területi alelnöke 

 

Marosvásárhely, 2017. márciusa 

 

 

 

EMKE BOROSJENŐI FIÓK SZERVEZETE 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ AZ EMKE BOROSJENŐI FIÓKSZERVEZETÉNEK 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

A Borosjenői EMKE Fiók Szervezete 1992-ben alakult meg. Céljai között szerepeltek a helytörténeti 

ismeretek, az általános műveltség gyarapítása, az anyanyelv megőrzése, a nemzeti identitás tudat fejlesztése. 

Előadásokat rendeztünk: a borosjenői vár történetéről, Demeter Rudolf a régi tanítókról és 

mesterekről emlékezett, Nt.Herdeán Gyönyi a torinói lepelről, Dr. Vajda Sándor: A kereszthalál orvos 

szemmel, Tokay György parlamenti képviselő az aktuális jogi kérdésekről, Hosszú Zoltán szenátor a hazai 

politikai eseményekről tartottak előadásokat. 

Minden évben (1990 után) megünnepeltük március 15.-ét és október 6.-át. 

A szabadságharc 150. évfordulóján emlék táblát állítottunk két vértanú tábornoknak, Gr.Leiningen-

Westerburg Károlynak és Vécsey Károlynak, akiknek sorsuk kötődik városunkhoz. Igét hírdetett Ft.Tőkés 

László püspök úr és Gyurkóczi Aranka evangélikus lelkész. Az ünnepi kulturális műsorban közreműködtek 

a Köröskisjenői Irodalmikör tagjai, Csanádi János vezetésével.  

2002 december 8.-án, az aradi Kölcsey Egyesülettel közösen emléktáblát avattunk Perecsenyi Nagy 

Lászlónak, aki 1806-tól élete végéig városunkban fejtette ki tevékenységét. 
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2007-ben közös emléktáblát avattunk Diószeghy Lászlónak és Dr.Balogh Ernőnek, amely 

alkalommal előadásokat tartottak egy. tanárok, festőművészek, muzeológusok, művészettörténészek. 

2016-ban 22. alkalommal rendeztük meg a „Horváth Béla szavalóversenyt”. Az elsőn 16 szavalónk 

volt, az utóbbi években a versenyzők száma 90-110 között van. Jelentkeznek szavalók az egész régióból. A 

gyerekek felkészítésében és mozgósításában leghatékonyabban Sotir Gábor hitoktató tanár, Frajna Edit 

pankotai tanítónő, Gécsi Hortenzia, Demeter Enikő és Horváth Irén szapárligeti tanítónők. De sokat 

segítettek a gyerekek felkészítésében a lelkészek és hitoktatók. 

A Budapesti Hölgyek Egyesületével és az anyaországi ESZME-vel együttműködve jótékonysági 

koncerteket szerveztünk, 2003 márciusában Nagyváradon, ahol Pitti Katalin a Bp-i. Operaház énekese és 

Ács János Olaszországban élő zeneszerző és zongoraművész léptek fel.  

2005 decemberében a Bp- Fasori Evangelikus templomban a  gyülekezet támogatásával    koncertet 

szerveztünk, igét hirdetett Tőkés László püspök úr, felléptek Kukely Julia az Operaház magán énekese és 

Kapossi Gergely orgonaművész, az Operaház karnagya, szavalt Terék Melinda borosjenői tanuló. 

2006 decemberében ugyancsak a fent említett templomban és a megnevezett művészekkel tartottunk 

koncertet, igét hirdetett Tempfli József nagyváradi megyés püspök úr, szavalt Csáki Anitta Pankotáról. 

2007 áprilisában a Nagyváradi Máltai Segélyszolgálattal együttműködve, Nagyváradon a 

Bazilikában rendeztük meg a koncertet, Tempfli József püspök úr és Fodor József vikárius úr 

felbecsülhetetlen segítségével. 

A jótékonysági koncertek bevételeiből jutalom könyveket vásároltunk, biztosítottuk a szavalóverseny 

nyerteseinek hazai és anyaországi táborozását.   

2006 márciusában  könyvbemutatót rendeztünk, Kovácsné Mézes Etelka mutatta be és dedikálta 

verses kötetét. 

1998-óta minden évben adventi ünnepséget rendezünk, ahol a gyerekek –felekezettől függetlenül- 

karácsonyi verseket szavalnak és ajándék csomagokban részesülnek.  

2016-ban, közadakozásból , sikerült megnyitni a város magyarnyelvű könyvtárát, amely mintegy 

1500 kötettel rendelkezik.  

 

Maradok őszinte tisztelettel, 

Dr.Vajda Sándor, főorvos 

 

Borosjenő, 2017. január 11. 

 

 

 

XXII. Partiumi Honismereti Konferencia 

Beszámoló 

 

A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 2016. szeptember 9–11 között 

szervezte meg Szatmárnémetin a XXII. honismereti konferenciáját, a Hám János Katolikus Teológiai 

Líceum Szent Alajos Konviktus könyvtártermében. A konferencián 90-en vettek részt. 

Az ünnepélyes megnyitó a Szózat eléneklésével kezdődött. Ezt követően ökumenikus áhítatot tartott 

Schönberger Jenő római katolikus püspök és Kovács Sándor református esperes. A résztvevőket köszöntötte 

Dukrét Géza elnök, Gaál György, a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság elnöke, dr. Wanek Ferenc, az 

Erdélyi Múzeum-Egyesület választmányi tagja, Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetségének 

elnöke, Révász Gizella, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány elnöke, Muzsnay Árpád, az 

EMKE főtanácsosa, dr. Görög István ezredes, a Pákozdi Katonai Emlékpark vezetője, dr. Dénes Zoltán 

kanonok. A konferenciát megtisztelte jelenlétével Széphegyi László, a Város- és Faluvédők Szövetségének 

alelnöke, dr. Flóris István, az isaszegi Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány alapítója, dr. Tóth 

Sándor ezredes, a Honismereti Szövetség Nyíregyházi Szervezetének elnöke, Erdei D. István, Szatmár 

megye parlamenti képviselője, Dukrét Lajos, az Erdélyi Kárpát Egyesület Háromszéki Osztályának elnöke, 

Szekernyés János temesvári helytörténész. 

A köszöntések után átadtuk az idei Fényes Elek-díjakat: Miskolczi Lajos, nagyváradi helytörténész 

és Olasz Angéla, aradi tanárnő kapta meg. Mivel Veres-Kovács Attila lelkipásztor nem tudott jelen lenni, 



36 
 

így szeptember 18-án vette át, az olaszi református templomban. Emléklapot kapott Fazekas Lóránd és Bara 

István, akik kivették részüket a szervezésben. 

A konferencia témái a következők voltak: Száz éve tört ki a Nagy Háború; Nagy személyiségeink 

emlékezete; Pusztuló műemlékeink. 

Az első előadást dr. Görög István ezredes, a Pákozd Katonai Emlékpark parancsnoka, a Nagy Háború 

emlékeinek ápolásáról tartotta, egybekötve egy kiállítás megnyitásával. 

Ezután tisztújító közgyűlés következett. Dukrét Géza elnök egy beszámolót tartott, amelyben a 

2011–2016 közötti öt év legfontosabb eseményeit ismertette. A hozzászólások után a tisztújítás következett. 

A választás eredménye a következő volt: elnök Dukrét Géza, Nagyvárad, alelnök Kiss Kálmán, Túrterebes, 

ifjúsági alelnök Mihálka Nándor, Nagyvárad, titkár Kiss Anna-Mária, Nagyvárad. 

Délután a következő előadások hangzottak el: dr. Tóth Sándor ezredes (Nyíregyháza) a szatmári 12. 

honvéd gyalogezredről értekezett. Tóth Géza Ivor a szatmári iparos oktatásról beszélt, majd Guttmann 

Szabolcs és Kulcsár András kolozsvári építészmérnökök a szatmárnémeti Iparosotthon restaurálását 

ismertették. Ezt követően a jelenlévők meglátogatták a restaurált Iparosotthont. Visszatérve, dr. Wanek 

Ferenc (Kolozsvár) Benedek Zoltán nagykárolyi földrajtanárt mutatta be, mint földtankutatót. Nagy István 

(Pécska) az első világháború pécskai vesztességeiről beszélt. Könyvbemutató következett, amelyben 

Szilágyi Andrea Érmihályfalva monográfiáját ismertette, Emlékül, hogy emlékezz címen. Fazekas Lóránd 

(Szatmárnémeti) Kiss Gedeonról tartott előadást, aki a 19. században Szatmárnémeti főkapitánya volt, 

akinek közéleti tevékenységéért, a városért végzett önfeláldozásáért szobrot állított a város. Csirák Csaba 

(Szatmárnémeti) A Nagy Háborúban nem hallgattak a múzsák címen az akkori színházi életet mutatta be. 

Vacsora után sétát szerveztek a központ megismerésére. 

Szombaton megérkezett a Podmaniczky-díjas Kósa Pál, a Várak, kastélyok, templomok folyóirat 

főszerkesztője, aki több mint száz folyóiratot hozott ajándékba, Széman Péter az EMKE országos elnöke, 

Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője, aki számos folyóiratot hozott ajándékba.  

Szombaton délelőtt a következő előadások hangzottak el: Olasz Angéla (Arad): 225 éve született 

Széchenyi István, a legnagyobb magyar. Bélfenyéri Tamás (Fugyivásárhely) a száz éve született Jakó 

Zsigmond akadémikus életét és munkásságát ismertette. Kiss Kálmán (Túrterebes) Csűry Bálint 

nyelvjáráskutató, az MTA tagjának hagyatékáról értekezett, amely az egyetemes magyarság kincsesbányája. 

Dr. Csorba Csaba (Sátoraljaújhely) a gyulai vár 1566-os ostromát mutatta be, A Partium veszedelme a 16. 

század közepén címen.  

Közben megérkezett Korsós Tamás konzul, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusáról, aki 

szeretettel köszöntötte a konferenciát, sok sikert kívánva. Ezután Kupán Árpád (Nagyvárad) Jakabffy 

Elemér életének szatmári vonatkozásait ismertette. Dr. Vajda Sándor (Borosjenő) Petőfinek, a haza 

csillagának, Zoltán fia című előadásából érdekes adatokat tudtunk meg. Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés 

folyóirat főszerkesztője ismertette a lap célkitűzéseit, feladatait, elképzeléseit a jövőről, elvárásait a 

helytörténészekkel szemben. Dukrét Géza (Nagyvárad) az erdélyi magyar értéktárral kapcsolatos 

célkitűzéseket és feladatokat ismertette. 

Délután Pásztai Ottó (Nagyvárad) beszélt a katolikus legényegyletről, a Kolping családról. Deák 

József (Borossebes) a Jagellók korát mutatta be Magyarországon. Egy második kiállítás gazdagította a 

konferenciát: A zsidókorzó a mai Szatmárnémeti élő emlékezete címen, amelyet Lucian Sabău Trifu, a 

kiállítás összeállítója nyitott meg. Ezután Vallasek István (Kolozsvár) Heller László gépészmérnök, feltaláló 

életét és munkásságát, Makai Zoltán (Nagyvárad) a gyógyszerész Penkert család történetét ismertette. 

Vasárnap Szatmár megye észak-keleti részének műemlékeivel ismerkedtek. Túrterebesen a Perényi-

kastélyt, a református és a római katolikus templomokat látogatták meg. Kisbábonyban gyönyörködtek a 

református templom kazettás mennyezetében. Halmiban megtekintették a hatalmas boltíves református 

templomot, Kökényesden a római katolikus templomot. Itt egy rendkívül gazdag falumúzeumot néztek meg, 

amelynek anyagát a helyi iskola tanulói, tagtársunk, Fazekas Lóránd tanár vezetésével, gyűjtötték össze. 

Sárközújlakon a késő gótikus stílusban épült református templomot látogatták meg, amely mellett egy fa 

harangláb is látható. Ebéd után Egriben, Csűry Bálint falujában, tekintették meg a 15. században épült 

református templomot.  

A konferenciát támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Szatmár Megyei Tanács, a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület, a Szatmári Római Katolikus Püspökség, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség és Communitás Alapítvány. 

Dukrét Géza 


