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ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

a MAGYAR ÖRÖKSÉG Díjas EMKE 

ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

2019. MÁRCIUS 31. – 2020. ÁPRILIS 3. 

Széman Péter elnök 

 

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

az erdélyi magyar közművelődés napjának tekintjük. Hagyományosan e dátum közelében tartjuk közgyűlésünket, 

mely egyben a társ- és fiókszervezeteink seregszemléje, az Országos Elnökség beszámolója az éves 

tevékenységről, valamint az egyes régiók alelnökei munkájának évértékelője is. Sajnos az idei esztendőben 

(2020) a koronavírus-járvány közbeszólt, és az áprilisi karantén miatt a közgyűlést nem tudtuk a szokott időben 

megtartani.  

Figyelembe véve az aránylag kerek évfordulót, de elsősorban azt, hogy az EMKE egyik lelkes 

éltetőjének, valamikori főtitkárának, majd az egyesület betiltása előtti utolsó elnökének, Sándor Józsefnek 75. 

halálozási évfordulója van, röviddel ezen közgyűlés megnyitása előtt emléktábla avatással szerettünk volna 

megemlékezni az évfordulókról.  

Jelen beszámoló úgy íródott meg, hogy lényegében az áprilisi közgyűléssel számolt, valamint, 

reményeink szerint a jövő évi – habár a járvány hosszabban fennmaradó jellegéből adódóan nem lehet semmit 

sem előre tervezni – talán 2021 áprilisában, a már hagyományos dátumon, megtartható lesz.  

Az elmúlt esztendőben több sikert is elkönyvelhettünk. Újabb kapcsolatokat építettünk ki a már 

meglévők mellé, például pártoló tagja lettünk a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének, kiszélesítettük a 

TEMI-vel kötött együttműködésünket, bemutatva az EMKE-t több város kulturális intézetében. Sajnos a Magyar 

Házak képviselőinek csoportos magyarországi körútja, melynek keretében kulturális intézetekkel való 

ismerkedésre és kapcsolatteremtésre került volna sor, a koronavírus-járvány miatt elmaradt. Szintén a 

kapcsolatépítés egyik jó példája az, hogy tagjai lettünk a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesületnek. 

Mivel nagyon fontos számunkra a közművelődési szakemberek képzése, 2019-ben is folytattuk ezt, ha 

nem is olyan nagy mértékben, mint 2018-ban. Támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kulturális 

Államtitkárságától, szakmai segítséget pedig az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-től kaptunk. 

Ennek keretében 10 erdélyi megyéből 28 közművelődéssel, kultúrával, fiatalokkal és művészeti csoportok 

vezetésével foglalkozó szakember vett részt a 60 órás foglalkozásokon. A képzések tematikái: Fiatalok bevonása 

és ifjúságfejlesztés a kistelepüléseken, és Közösségi művelődés civil terekben.  

Az EMKE munkatársai folytatták a 2018-ban elkezdett együttműködéseket, részt vettek több, az NMI 

vagy más civil szervezet által koordinált, többszereplős Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, 

ismertebb nevén EFOP-pályázatban. A pályázatok címei: Egyetemes kultúra, Tanulóközösségek és társadalmi 

átalakulás, valamint Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás.  

 Jelen voltunk – az első kolozsvári fesztivál után – az V. Kárpát-medencei Ifjúsági Kulturális Fesztiválon 

(KULTIVÁL), melynek Lakitelken rendeztek meg. A fesztiválon az EMKE és az EMKISZ munkacsoport-

vezetőkkel vett részt, valamint a kiutazó erdélyi csoportot állította össze. 

Ugyanakkor folytatódott a két nagyon sikeres, egész Erdélyre kiterjedő program, melyeket az országos 

EMKE munkatársai bonyolítanak le (a Kolozsvári Magyar Napokon való részvétel mellett): a Hétköznapi Hősök 

– írjunk történelmet! elnevezésűt, melyen a 2018-2019-es tanévben 8 iskola csapatai vettek részt, valamint a 

Művészeti Karavánt, melynek érdekében, az EMKISZ segítségével megalakult a KoFi (Kolozsvári Filmműhely), 

akik – együttműködve a zentai Bolyai Filmműhellyel és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel Kolozsváron, 

majd Zentán tartottak foglalkozásokat középiskolás diákok számára. A közösen alkotott filmjeik közül a 

Házsongárdi séta elnevezésű a komlói Hét Domb Fesztiválon díjat nyert. Ezen két utóbbi program az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárságának támogatásával valósulhatott meg. 
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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 (2019) is megszerveztük a Romániai Magyar Házak Találkozóját (címe a 

Kapcsolat- és hálózatépítés Erdélyben és a Kárpát-medencében. Fenntarthatóság volt), melyen olyan 

egyesületek, intézmények képviselői mutattak be előadást, akikkel már több kapcsolat is kiépült – bemutatva így 

a jó példákat –, de olyanok is, akik most mutatkoztak be először a magyar házak képviselőinek. A találkozókat 

folytattuk volna az idei esztendőben is egy novemberben megrendezendő VIII. Magyar Házak Találkozóval, 

felvázolandó azon feladatokat, melyeket a magyar házak tölthetnek be nemcsak a székhelyük, hanem a 

kistérségük közművelődésében is. Sajnos ez a koronavírus járvány miatt elmaradt, de hátha jövőre sikerül 

megszervezni. 

Az EMKE alapműködését nemzeti jelentőségű intézményként részben továbbra is a Miniszterelnöki 

Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta a Bethlen Gábor Alapon keresztül, részben pedig az RMDSZ. 

Ugyanakkor elképzeléseink, programjaink, céljaink megvalósításához igénybe vettük a különböző hazai és 

anyaországi pályázati lehetőségeket, országos programokat is megvalósítva, de több magánszemély, illetve 

sikeres vállalkozó is mellénk állt álmaink megvalósításában.  

Ingatlanjaink adminisztrációja az állandóan változó jogrendszerben egyre több munkaráfordítást igényel, 

és a Sütő András Emlékházon, valamint a nem kolozsvári ingatlanjainkon kívül csak azok maradtak 

tulajdonunkban, amelyeket az ezeket működtető szervezetek még nem tudtak átvenni, vagy amelyeket mi meg 

szeretnénk őrizni.  

Az EMKE feladata továbbra is elsősorban a magyar szórványközösségek 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 programok futtatása 

mellett – az országos hálózatuk tovább építése lesz. 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.  

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 és működtetés/menedzselés 

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

Heim Andrásnak köszönhetően az Emlékház gyűjteményét gyarapítja György Dénes tanár, versmondó 

önéletírása, kéz- és gépiratos hagyatékának egy részeként. 

Nászta Katalin jóvoltából a Szabédi Emlékházba került Kékedi Nagy László színházi műsorfüzetekből 

álló, egy doboznyi hagyatéka. 
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Dávid Gyula közvetítésével az örökösöktől ugyancsak a Szabédi Emlékház irattárába került Olosz Lajos 

író hagyatékának egy része, köztük levelezése Reményik Sándorral. Ez a hagyaték azért kiemelkedő, mivel 

Olosz Lajos 1940–44 között Dél-Erdélyben élt, így hagyatéka által képet kaphatunk az ottani magyar kulturális-

társadalmi életről.  

Anyagi források híján az év során a hagyatékok feldolgozása, katalogizálása akadozott, ez irányba 

lépéseket tettünk, hogy tudjunk egy-két részmunkaidős vagy ösztöndíjas kutatói helyet felajánlani diákoknak, 

fiatal kutatóknak. 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének néhány hallgatója továbbra 

is itt végezte szakmai gyakorlatát, Bartha Katalin Ágnes mentorálásával. 

 

I.1.2. Irattári kutatói/olvasói szolgálat 

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

időszakban idén főként Lőrinczi László, Méliusz József, Reményik Sándor, Szabédi László hagyatékát, illetve a 

Kriterion kolozsvári szerkesztőségének az irattárát 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 

    • 2019. március 7-8. A KultúrÁsz és Nullpont egyesületek által menedzselt EFOP-projekt szolnok–

mezőtúri szakmai tanulmányúttal egybekötött műhelymunkán való részvétel.  

    • 2019. március 19-20. Részvétel a Magyar Népművelők Egyesülete által szervezett A Kárpát-

medencei Magyar Kulturális Szervezetek IX. Konferenciáján Kecskeméten. 

    • 2019. márc. 29–31. Az EMKE budapesti bemutatkozása a TEMI meghívására (az Emlékházat még 

Bartha Katalin Ágnes képviselte). 

    • 2019. ápr. 17-18. A KultúrÁsz és Nullpont egyesületek által menedzselt EFOP-projekt Lakitelken és 

Kecskeméten megszervezett szakmai tanulmányúttal egybekötött műhelymunkán való részvétel. 

    • 2019. május 11-12. XXVIII. Szabédi Napok – Otthonosság – idegenség. Helyszín: Kolozsvár–

Szabéd. A konferencia megszervezése, programjának kialakítása. (A konferenciát Bartha Katalin Ágnes 

szervezte és vezette le.) 

KOLOZSVÁR, május 11. (szombat) 
16:45 óra Koszorúzás a Szabédi Emlékháznál (Gheorghe Lazăr / Lázár u. 30. sz.)  
Beszédet mond: Tóth-Guttman Emese zongoratanár, karnagy, az EMKE elnökségi tagja, a Romániai 

Magyar Dalosszövetség elnöke 
17:20 óra Koszorúzás a Házsongárdi temetőben  
Szabédi László sírjánál beszédet mond: Gyerő Dávid, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője 
18:00 óra Műhelykonferencia 
OTTHONOSSÁG – IDEGENSÉG (Györkös Mányi Albert Emlékház, Republicii / Majális u. 5.) 
Megnyitó: Bartha Katalin Ágnes irodalom- és színháztörténész (BBTE, EMKE) 
 

Előadások:  
Vetési László: Mezőség – Szabédi választott szülőföldje (Emlékhelyek és jeles szülöttek a Mezőségen) 
Berki Tímea: Zöld levél. A kétnyelvűség otthonossága 
Antal Róbert-István: Jordáky Lajos és Szabédi László kapcsolata 
Cseke Péter: Egy fogalompár erkölcsi értékdimenziói: Otthonosság és illetékesség 
SZABÉD, május 12. (vasárnap) 
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11:00 óra Ünnepi istentisztelet. Igét hírdet:  Jenei Sándor szabédi unitárius lelkész 
Szabédi Emlékszoba 
Köszöntő: Ábrám Zoltán, az EMKE alelnöke, Közép-Erdély régió 
Beszédet mond: Bartha Katalin Ágnes és Vetési László 
 

    • 2019. máj. 14–16. Az EMKE képviselete a Magyar Népművelők Egyesülete éves vándorgyűlésén, 

Zalaegerszegen. 

    • 2019. máj. 18. Az Erdélyben az EMKE által szervezett Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet! 

program harmadik évada (2018/2019) második találkozójának lebonyolítása. 

    • 2019. máj. 22–24. Részvétel és előadás tartása a HUCER konferencián Egerben, valamint az ezzel 

egybekötött, a KultúrÁsz és Nullpont egyesületek által menedzselt EFOP-projekt szakmai műhelymunkáján. 

    • 2019. aug. 8–11. Műhelymunka vezetésében való részvétel az V. Kultiválon Lakitelken. 

    • 2019. aug. 16. Kötő József 80 – emlékkonferencia szervezése a Györkös Mányi Albert Emlékházban 

(a szervezés Bartha Katalin Ágnes munkája). 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a Kolozsvári Akadémia Bizottság Színháztudományi 

Szakbizottságával karöltve emlékkonferenciát szervez Kötő József, a neves dramaturg, színháztörténész, 

politikus, az EMKE egykori országos elnöke születésének 80-ik évfordulóján, 2019. augusztus 16-án, pénteken, a 

10. Kolozsvári Magyar Napok keretében. 
Az emlékezés Kötő József sírjának megkoszorúzásával kezdődik (a résztvevők 9 órakor gyülekeznek a 

Házsongárdi temető bejáratánál) 
A Györkös Mányi Albert Emlékházban sorra kerülő konferencia programja: 
Köszöntő: Széman Péter, az EMKE elnöke 
Megnyitja: Bartha Katalin Ágnes, a BBTE Színház és Film Karának oktatója 
Előadások (elnökök: Széman Péter, Bartha Katalin Ágnes) 
Szép Gyula: Kapcsolódások sokféle szerepben 
Dáné Tibor Kálmán: Kötő József és az Új Nézőpont 
Dupka György: Az EMKE és a kárpátaljai szervezetek kapcsolatáról 
Görföl Jenő: Barátunk, Kötő József 
Egyed Emese: Emlékezzünk színészekről. Házsongárdi séta 
Sirató Ildikó: Kolozsvár mint színházi főváros 
Kozma Éva: Komlóssy Ida látogatása Kolozsvárott 
Tar Nóra: Nevelés a színház által 
János Szabolcs: A színház mint a (megosztott) emlékezet tere. Az erdélyi történelem megjelenítése a 18-

19. században 
15.00: könyvbemutató: Jákfalvi Magdolna–Kékesi Kun Árpád–Ungvári Zrínyi Ildikó (szerk.): Erdélyi 

magyar színháztörténet. Philther-elemzések. Bemutatja Ungvári Zrínyi Ildikó, a KAB Színháztudományi 

Szakbizottságának elnöke és a szerzők 
Előadások (elnök: Egyed Emese) 
Nászta Katalin: Kötő Józseffel a genius loci, avagy a hely szelleméről 
Sebestyén Rita: A tanár alakja 
Bartha Katalin Ágnes: Egy színházi ember hagyatéka 
Lázok János: Vidám népi játék célok és eszközök dialektikájáról (Harag György–Hunyadi András: 

Vidám sirató egy bolyongó porszemért, 1977) 
Ungvári Zrínyi Ildikó: A színház önvédelme és nyilvánossága 
Szebeni Zsuzsa: Kötő József nyomában 
18.00: Filmvetítés: In memoriam Kötő József (2015). Rendező-szerkesztő: Víg Emese; operatőr: Kötő 

Zsolt; vágó: Miklós Sándor. Utána beszélgetés a film alkotóival.  

 
    • 2019. aug. 17. Az Erdélyben az EMKE által szervezett Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet! 

program harmadik évada (2018/2019) dolgozatainak ottományi (Bihar megye) bemutatóján való részvétel (az 

Ottományi Falunapok keretében). 
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    • 2019. aug. 19. Szabédi Nyílt Nap (Helyszín: EMKE Szabédi Emlékház, Gh. Lazăr / Lázár utca 30.) a 

X. Kolozsvári Magyar Napok keretén belül. 

SZABÉDI NYÍLT NAP 
Helyszín: EMKE Szabédi Emlékház, Lázár / Gh. Lazăr utca 30. Időpont: 2019. aug. 19., kedd, 10–16 óra 
Hatodjára hirdet nyílt napot az EMKE a Szabédi Emlékházban. Szabédi László volt családi házában 

emlékszoba, kutatókönyvtár és -kézirattár működik, vezetője, 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. 

✳ 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 és a Georgius Aranka Társaság jóvoltából édes anyanyelvünk (vagy akár 

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

műveltségi kvíz kitöltésével! 

✳ Játsszunk együtt! 

A Szabédi Nyílt Nap alatt érdekes és izgalmas társasjátékokkal is várunk minden érdeklődőt: Értékekre 

hangolva, Cselekvő Péter (NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.), Mátyásos (Korzo), Fedőnevek, 

A Viszkis (Georgius Aranka Társaság jóvoltából). 
16:00-tól ÉN-koncert 
Én – Azt álmodtam, hogy két macska voltam, és játszottam egymással 
Az Én tagjai, Bertóti Johanna és Páll András, játszanak. Gitáron, zongorán, darbukán. Szövegekkel, 

dallamokkal. A hangjukkal. Arra invitálnak verseket, hogy dalszövegek legyenek, és arra is vállalkoznak, hogy 

maguk írjanak szöveget dalaikhoz. Kíváncsian és izgatottan állnak közönség elé, hiszen (ez) az Én jóformán még 

meg sem született. 

 
    • 2019. aug. 22–25. Az EMKE–EMKISZ programsátor eseményein való részvétel a X. Kolozsvári 

Magyar Napok keretén belül a Szabédi Emlékház gyűjteményeinek népszerűsítése és megismertetése céljából. 

    • 2019. szept. 6–8. Az EMKE és az erdélyi régió képviselete az NMI által szervezett Magyar Értékek 

Napján Budapesten. 

    • 2019. szept. 20–21. A KultúrÁsz és Nullpont egyesületek által menedzselt EFOP-projekt 

Debrecenben és Hajdúszoboszlón megszervezett, szakmai tanulmányúttal egybekötött műhelymunkán való 

részvétel. 

    • 2019. szept. 28. Az Erdélyben az EMKE által szervezett Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet! 

program harmadik évada (2018/2019) dolgozatainak szilágysomlyói (Szilágy megye) bemutatóján való részvétel 

(a XXVII. Báthory Napok keretében). 

    • 2019. okt. 15–17. Az EMKE képviselete a debreceni Tanulási Fesztiválon, valamint a KultúrÁsz és 

Nullpont egyesületek által menedzselt EFOP-projekt szakmai műhelymunkáján való részvétel. 

    • 2019. okt. 18–20. Részvétel az EMKE közművelődési szakemberképzésének Közösségi művelődés 

civil terekben: közösségfejlesztés és közösségszervezés tematikájú tréningjén, valamint a képzési hétvége 

szervezése. 

    • 2019. nov. 8-9. Romániai Magyar Házak VII. Találkozóján (Kapcsolat- és hálózatépítés Erdélyben és 

a Kárpát-medencében. Fenntarthatóság) való részvétel, a Szabédi Emlékház ismertetése (Bethlen Kata Diakóniai 

Központ, Ponorului 1. sz.). 
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    • 2019. nov. 13-14. Az Erdélyben az EMKE által szervezett Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet! 

program harmadik évada (2018/2019) dolgozatainak nagyszebeni (Szeben megye) bemutatóján való részvétel (az 

Ars Hungarica fesztivál keretében). 

    • 2019. nov. 16. Az EMKE és EMKISZ által szervezett „Az ifjúság a jövő” – magyar nyelv és 

szórvány napja rendezvény lebonyolítása, interaktív játékok vezetése. 

    • 2019. nov. 23. Az EMKE képviselete és a jelenlévők köszöntése a Romániai Magyar Dalosszövetség 

közgyűlésén. 

    • 2019. nov. 27–29. Részvétel és előadás tartása a KultúrÁsz és Nullpont egyesületek által menedzselt 

EFOP-projekt zárókonferenciáján A Magyar Házak mint a romániai magyar közösségek éltetői címmel. 

    • 2019. dec. 14. Az EMKE képviselete a III. Kulturális Ifjúsági Filmnapon (Kolozsvár, Dacia mozi) 

    • 2020. jan. 26. Részvétel az EMKE és a Romániai Magyar Dalosszövetség által szervezett Magyar 

Kultúra Napja búzásbesenyei rendezvényén. 

    • 2020. febr. 8. Az Erdélyben az EMKE által szervezett Hétköznapi hőseink – Írjunk történelmet! 

program negyedik évada (2019/2020) első találkozójának lebonyolítása. 

    • 2020. márc. 6–8. Kommunikációs képzés I. Beszédtechnika, verbális-nonverbális kommunikáció. Az 

EMKE által szervezett képzés megtervezése, műhelymunka vezetése. 

    • 2020. márc. 27–29. – Részvétel a 10 éves a Sárospatak EMKE-kapcsolat rendezvényén Sárospatakon 

– sajnos ez a program a korongvírus-járvány miatt karantén miatt már elmaradt.  

Széman Emese Rózsa, a Szabédi Emlékház kutatója 

Kolozsvár, 2020. március 30. 

    

 

I. 2. Györkös Mányi Albert Emlékház 

Györkös Mányi Albert zenetanár-festőművész végrendeletében az EMKE-re hagyatékozta 

műteremlakását, azzal a céllal, hogy olyan közösségi központ létesüljön ott, amely a magyar közművelődési 

életet szolgálja, és ugyanakkor megismertesse és ápolja a hagyatékot. Halálát követő évben, 1994-ben 

megnyílt az emlékház, amely ugyanakkor felvállalta a művész feleségének, Jakab Ilona festőművész 

alkotásainak gondozását, munkásságának feldolgozását is. Az intézmény jelenlegi vezetője – 2008-tól – Kós 

Katalin. Az EMKE 2015-ben szakreferensi munkakört hozott létre az emlékházban, amelyet tavaly 

novemberig Vincze László töltött be. Ezt idén februártól Forró Ágnes vette át. A ház munkatársainak 

feladatköréhez tartozik a névadó hagyatékának gondozása, rendszerezése, az emlékházban sorra kerülő 

rendezvények megtervezése, megszervezése és lebonyolítása, valamint a közönségkapcsolat, a 

nyilvánosságszervezés és az EMKE honlapjának részbeni szerkesztése is. Rájuk hárul a karbantartási, 

hibaelhárítási munkálatok elvégzése, megoldása, a folyamatos infrastrukturális fejlesztések kidolgozása és 

ezek gyakorlati kivitelezésének adminisztrálása, a ház szükségleteinek beszerzése. 

Az emlékház rendezvényeinek tematikája szerteágazó, ennek ellenére eseményeik köré sikerült egy 

bizonyos törzsközönséget toborozni. A kínálatban megmutatkozó sokféleség néhány szakosodott előadás-

sorozatot hozott létre, amelyek mellett továbbra is jelen vannak a változatos témákat kínáló egyedi 

programok. 

Sorozataik évadszerű lebonyolítása, többnyire havi rendszerességgel zajlanak. Döntő többségüknek 

ötletgazdái az emlékház jelenlegi és volt munkatársai, akik nagy részben szervezői és lebonyolítói az 

eseményeknek. Ebbéli munkájukat az általuk felkért szakemberek teszik teljessé, akik együttműködő 

partnerként a házigazdai szerepkört is vállalják. 
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1. Legrégebbi rendezvényük a gyermekeket megcélzó JelesNapTár. Tizenkettedik évadjában járva, 

már több gyermeknemzedék ismerkedhetett meg ezen az eseménysorozaton a magyar néphagyomány jeles 

napjaival, az ezekhez kötődő szokásokkal, énekekkel, játékokkal, kézműves tevékenységekkel. A 

JelesNapTár sikerét nagyrészt a délutánok két fő mozgatójának, Cserey Both Zsuzsa néprajzkutató-

kézművesnek és Szabó Kinga játszóházvezetőnek köszönheti. A programsorozat, három évvel ezelőtt, a 

budapesti Hagyományok Háza résztámogatását is kiérdemelte. A rendezvény a gyermekeken kívül nagy 

sikernek örvend a szülők és nagyszülők körében is, és alkalmanként több önkéntes fiatal és felnőtt 

bekapcsolódik a rendezvények lebonyolításába. 

2. A hetvenes-nyolcvanas években működött az Ember és Természet szabadegyetemi előadás-

sorozat, amely a parancsuralmi rendszer szigorodásával kénytelen volt beszüntetni rendezvényeit. Az 

egykori társszervező, Dáné Tibor Kálmán ötlete nyomán a Györkös-házban újraindult Ember és Természet 

Kollégium immár kilencedik évadját éli dr. Farkas György egyetemi adjunktus, fotóművész házigazdai 

ténykedése alatt, akivel együttműködve kolozsvári és Kárpát-medencei tudósokat, kutatókat, szakembereket, 

egyetemi oktatókat kérünk fel a változatos témájú tudományos ismeretterjesztő előadások megtartására. 

3. Kós Katalin ötlete alapján indult 2012 őszén a Nyitott szemmel beszélgetősorozat. Társszervezője 

Laczkó Vass Róbert színművész, aki a házigazda szerepkörét is kiválóan ellátja. Ebben a minőségében 

világot járt emberekkel folytat lebilincselő beszélgetéseket különböző érdekfeszítő témakörben. Ily módon a 

kilencedik évadjában járó sorozat vendégei között volt már zarándok lelkész és száguldó riporter, missziós 

orvos és világutazó, gróf, tibetológus és szociális munkás, újságíró, gyógypedagógus és néprajzkutató, 

olyanok, akik életük, pályájuk, utazásaik során a miénktől eltérő, olykor egyenesen egzotikus kultúrákkal 

kerültek kapcsolatba. A Nyitott szemmel sikerét jelzi, hogy az első évadok beszélgetéseinek szerkesztett 

változata nyomtatva is megjelent – immár öt kötet alakjában – a kolozsvári Exit Kiadó gondozásában, 

Laczkó Vass Róbert szerkesztésében. A beszélgetéseket hosszú időn keresztül közölte a Művelődés 

folyóirat, ugyanakkor rögzítette és felvételről sugározta a Kolozsvári Rádió is. Utóbbi sajtóorgánum szerepét 

az Agnus Rádió vette át. 

4. 2013 januárjában indult a ZeneSzó. Ezzel a beszélgetősorozattal az ötletgazda Kós Katalin célja az 

volt, hogy emberközelbe hozzon olyan, a muzsika terén tevékenykedő szakembereket, a színpadról ismert 

zenei előadókat, művészeket, akiknek élete és munkássága méltán tart számot a közönség érdeklődésére. A 

sorozat Horváth Zoltán zongoratanár hathatós közreműködésével indult, aki többnyire a beszélgetőpartneri 

szerepkört is betöltötte. Ez utóbbi minőségben később olyan jeles muzsikusok váltották őt, mint Márkos 

Albert hegedűművész, Németh G. István muzikológus, Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, 

Nagy Ibolya zongorista, Jakabffy Tamás karnagy, televíziós szerkesztő, Antal Áron, a Román Közszolgálati 

Televízió kolozsvári területi stúdiója kisebbségi műsorainak főszerkesztője. 

5. 2013 októberétől kezdődően a borkultúra is teret nyert az emlékházban, amely így már nyolcadik 

évadját tapossa EMKE-borklub néven. A Kárpát-medence befutott és ifjú borászai, sikeresek és kísérletezők 

osztják meg tapasztalataikat, eredményeiket és kételyeiket, borszakértők ismertetik a különböző borfajtákat 

és -vidékeket. Tavaly Tokaj, Mátra, Tokaj-Hegyalja, Somló, Balatonfelvidék, Ménes borvidéke mutatkozott 

be. A borkóstolással egybekötött alkalmak ötlet- és házigazdája, valamint főszervezője az emlékház volt 

munkatársa, Vincze László. 

6. A Régiók bemutatkozása c. program évente egyszer jelentkezik, amikor is egy-egy erdélyi 

kistérséggel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Tavaly a Nyárádmente mutatkozott be. A rendezvényt 

közösen szervezi a Művelődés folyóirat szerkesztősége és a Györkös Mányi Albert Emlékház. Eddig 

székelyföldi vidékek voltak a vendégeik, hiszen sokan vannak Kolozsváron, akik Székelyföld különböző 

térségeiből származnak, de már letelepedtek Erdély fővárosában, vagy éppen egyetemi tanulmányaikat 

folytatják a kincses városban. Különösképpen őket kívánják megszólítani a sorozat eseményei – egy rövid 

kulturális programmal –, felidézve a szülőföldet, majd kötetlen beszélgetés formájában elbeszélgetve arról, 

ki hogyan értelmezi az „itthon” és/vagy az „otthon” gondolatkörét. 

7. A Prospero-páholy sorozat Demény Péter kezdeményezésére indult, aki a Prospero-könyveknek is 

a szerkesztője. A kolozsvári helyszín kínálja a témát is: a negyedévenként jelentkező Prospero-páholy 

meghívottjai Kolozsvárról elszármazott színműművészek és operaénekesek, akiket Demény Péter faggat 

életútjukról.  
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8. Új beszélgetősorozat indult idén február 20-án, Zarándokszemmel a nagyvilágban címmel, 

amelynek állandó vendége Koncz Attila televíziós szerkesztő, házigazdája Bodó Márta lap- és 

könyvszerkesztő. Az első találkozó a medjugorjei zarándoklatról szólt. A beszélgetések előtt egy-egy 

rövidfilmet vetítenek le, amelyeknek a forgatókönyvét Koncz Attila írta. A szervezésbe, az emlékházon 

kívül, a Szent Mihály Római Katolikus Nőszövetség is bekapcsolódott. 

Természetesen az EMKE Országos Elnöksége is az emlékházban bonyolítja le rendezvényeinek egy 

részét, és az EMKE-társszervezetként működő Kőváry László Honismereti Kör is itt tartja összejöveteleit. A 

zenelíceum diákjainak előadóestjeit is gyakorta itt szervezik. Ugyanakkor immár több mint egy évtizede az 

intézmény jógatanfolyamoknak is helyet ad, heti rendszerességű együttlétekkel. 

A rendezvénysorozatok mellett számos más, egyedi programnak biztosít helyszínt az emlékház: 

időszaki kiállításoknak, könyvbemutatóknak, kamarahangversenyeknek, pódiumműsoroknak, 

ismeretterjesztő és szakmai előadásoknak stb. A tavalyi közgyűlés óta eltelt időszakból kiemelünk néhányat:  

2019. augusztus 29.: Mezőségi néprajzi grafikák – kiállítás dr. Kós Károly alkotásaiból, a neves 

néprajzkutató és muzeológus születésének 100-ik évfordulóján 

2019. szeptember 21.: Chiyo Hagiwara japán zongoraművész újabb előadóestje 

2019. november 7.: A 200 éve alapított kolozsvári magyar zeneoktatás magyar-örményei – Fancsali 

János zenetörténész, magyarörménység-kutató (Budaörs) előadása 

2019. november 15.: Mások emlékezete – Jakab Ilona-emlékkiállítás születésének 90-ik évfordulója 

alkalmából 

2020. január 29.: Könyv- és DVD-bemutató: Szenik Ilona népzenei gyűjteménye 

2020. március 5.: Fagottal magyarul – pécsi művészek, Herpay Ágnes (fagott) és Huszics Ibolya 

(zongora) kamaraestje, Ujfalusi Ivett (fagott) közreműködésével 

Sárospatak és Pécs után múlt év decemberében a nagybányai Teleki Magyar Házban nyílt kiállítás 

Györkös Mányi Albert alkotásaiból. A tárlatot Dávid Lajos, a szervező intézmény vezetője nyitotta meg, a 

Györkös-házban őrzött hagyatékot és az emlékházat Kós Katalin mutatta be. A rendezvény keretében a 

Művelődés című havilapot is megismerhette a közönség Dáné Tibor Kálmán főszerkesztő ismertetésében. 

Az emlékház a 10. Kolozsvári Magyar Napoknak is tevékeny résztvevője volt. Tavaly öt eseményt 

szervezett ebben az augusztusi időszakban, melyek közül a Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról – Báró 

Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola c. kötet bemutatóját és a királyrévi (Felvidék) Fürge Ujjak 

citerazenekar koncertjét említjük meg, akik először léptek fel Erdélyben, a Farkas utcai színpadon. Ez 

alkalommal miniturnét is szerveztünk nekik Kalotaszegre: Magyarbikalon, Magyarvistán és Zsobokon 

mutatkoztak be. 

Az elmúlt esztendő során az emlékházban mintegy 3400 érdeklődő (felnőttek, gyermekek) fordult 

meg, akik egyrészt megtekintették a zeneművész-képzőművész hagyatékát, másrészt a 66 rendezvény 

valamelyikén, vagy épp a jógatanfolyamokon vettek részt. A családias légkör miatt közönség, előadó, 

kiállító, rendezvényszervező egyaránt szívesen választja a Györkös-házat, kiemeli az emlékház bensőséges 

hangulatát, pozitív kisugárzását. Mindennek köszönhetően pezsgő élet, remek közösségek alakultak ki az 

intézményben. 

Sajnos a tavaszi koronavírus elterjedését megelőző óvintézkedések miatt a március második felére 

tervezett rendezvényeinket le kellett mondanunk. 

Az tavalyi közgyűlés óta eltelt időszak rendezvényeinek pontos kimutatása az alábbi táblázatban 

olvasható: 

IDŐPONT RENDEZVÉNY SZERVEZŐ 

 2019  

április 17. Pécsi L. Dániel jelképművész Jelképek a Kárpáthazában c. 

kiállításának megnyitója és a Címerekkel írt történelem c. 

Erdélyi Magyar 

Közművelődési 
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kötetének bemutatója. A kiállítást és a könyvet Péntek László, 

a kőrösfői Rákóczi Kultúregylet elnöke ismertette. Népdalokat 

énekelt Tamás Csilla. 

Egyesület (a 

továbbiakban 

EMKE), Györkös 

Mányi Albert 

Emlékház (a 

továbbiakban: 

GYMAE) 

április 18. Mátyásos társasjátékozás a Korzo Egyesülettel a Műemléki 

világnap sétával és játékkal c. esemény keretében 

Korzo Egyesület, 

GYMAE 

április 24. ZeneSzó – zenés beszélgetőest (7. évad/3). Meghívott: 

Kostyák Előd gordonkaművész. A beszélgetést Márkos Albert 

hegedűművész vezette. Közreműködtek: Horváth Edit – 

zongora, valamint a Brassai vonósnégyes többi tagja: Barabás 

Sándor és Balogh András – hegedű, Botár András – 

mélyhegedű 

GYMAE 

április 25. Nyitott szemmel – beszélgetőest (7. évad/7). Valahol 

Afrikában. Meghívott: Kiss Olivér újságíró, blogger. Az est 

házigazdája és a sorozat társszervezője: Laczkó Vass Róbert 

GYMAE 

május 3. Könyvbemutató – Weress Margit: Magyar szó Erdélyben I-II. 

(visszaemlékezés-kötetek). Részt vettek: Liktor Katalin 

irodalomtörténész és dr. Berényi Gábor, a kötet gondozói; 

Dávid Gyula, a kötet szerkesztője, a Polis Könyvkiadó 

igazgatója és H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó 

igazgatója 

Polis 

Könyvkiadó, 

Kriterion 

Könyvkiadó, 

GYMAE 

május 8. EMKE-borklub (6. évad/7). Meghívott előadó: Gál Helga, 

Budapest – a Külgazdasági és Külügyminisztérium bor- és 

gasztronómiai tanácsadója. Az est házigazdája: Vincze László 

GYMAE, Homo 

Ludens 

Alapítvány 

május 11. A XXVIII. Szabédi-napok | Otthonosság-idegenség – 

műhelykonferencia (a 9. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét 

keretében). Megnyitó: Bartha Katalin Ágnes irodalom- és 

színháztörténész (BBTE, EMKE). Előadások: Vetési László: 

Mezőség – Szabédi választott szülőföldje (Emlékhelyek és 

jeles szülöttek a Mezőségen); Berki Tímea: Zöld levél. A 

kétnyelvűség otthonossága; Antal Róbert-István: Jordáky 

Lajos és Szabédi László kapcsolata; Cseke Péter: Egy 

fogalompár erkölcsi értékdimenziói: Otthonosság és 

illetékesség 

EMKE 

május 23. Nyitott szemmel – beszélgetőest (7. évad/8). Paradicsom a 

Csendes-óceán közepén. Meghívott: László Judit (Honolulu). 

Az est házigazdája és a sorozat társszervezője: Laczkó Vass 

Róbert 

GYMAE 

május 24.  JelesNapTár – Pünkösd hava (gyermekprogram, 11. évad/8). 

Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató, 

kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető. 

GYMAE 

május 30. Prospero-páholy (1. évad/2). Meghívott: Szilágyi Enikő GYMAE 
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színművész, énekesnő. Az est házigazdája és a sorozat 

társszervezője: Demény Péter 

június 5. EMKE-borklub (6. évad/8). Meghívott előadó: Szilágyi 

László borász, Gizella Pince, Tokaj. Az est házigazdája: 

Vincze László 

GYMAE, Homo 

Ludens 

Alapítvány 

június 13. Az InstruMentor Egyesület diákjainak koncertje Adorjáni Eszter  

június 25., Könyvbemutató – Dr. Péntek Tímea: Kalotaszeg szíve, 

Körösfő – A szülőföld története és képes albuma (Europrint 

Kiadó, 2018). A kötetet dr. Péntek János néprajzkutató, 

egyetemi tanár, valamint a szerző ismertették 

GYMAE 

augusztus 16. A 10. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Kötő József 80 – 

emlékkonferencia. Köszöntő: Széman Péter, az EMKE 

elnöke. Megnyitja: Bartha Katalin Ágnes, a BBTE Színház és 

Film Karának oktatója. Előadók: Szép Gyula, Dáné Tibor 

Kálmán, Görföl Jenő, Egyed Emese, Sirató Ildikó, Kozma 

Éva, Tar Nóra, Nászta Katalin, Sebestyén Rita, Lázok János, 

Ungvári Zrínyi Ildikó. 

EMKE, 

Kolozsvári 

Akadémiai 

Bizottság 

Színháztudomá-

nyi Szakbizottság 

augusztus 20. A 10. Kolozsvári Magyar Napok keretében: 25 éves a 

Györkös Mányi Albert Emlékház – Kerekasztal-beszélgetés; 

meghívottak: dr. Széman Péter, az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület-EMKE országos elnöke és Dáné 

Tibor Kálmán, a Művelődés havilap főszerkesztője, az EMKE 

volt elnöke, a Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület 

alapító elnöke; a beszélgetés moderátora Benkő Levente, a 

Művelődés havilap szerkesztője 

GYMAE 

augusztus 21. A 10. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Versbe illő 

találkozás – interaktív verses műhely. Meghívott: Jánk Károly 

költő. Házigazdák: Kocsis Tünde és dr. Széman Emese Rózsa 

GYMAE, 

ŐszinTE 

versszínház 

augusztus 21. A 10. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Könyvbemutató –  

Kendőzetlen feljegyzések Kolozsvárról – Báró Bornemissza 

Elemérné Szilvássy Carola. A kötet szerkesztőjével, Kovács 

Attila Zoltánnal, valamint Farkas Adrienne irodalom-

történésszel beszélgetett Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet 

sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának igazgatója. 

Közreműködött: Román Eszter színművész 

GYMAE, Balassi 

Intézet 

Magyarország 

Kulturális 

Központ – 

Sepsiszentgyörgy 

augusztus 22. A 10.Kolozsvári Magyar Napok keretében: Nyitott szemmel – 

beszélgetőest, nyári különkiadás. Hétmérföldes kamera. 

Meghívott: dr. Fodor István főorvos. A rendezvény keretében 

sor került Fodor István Amor Siculorum c. album fotógráfusa, 

valamint a Nyitott szemmel c. könyvsorozat 5. kötetének 

bemutatására is, melyet Laczkó Vass Róbert jegyez: Az est 

GYMAE 



11 
 

házigazdája: Laczkó Vass Róbert 

augusztus 25. A 10. Kolozsvári Magyar Napok keretében: A királyrévi 

Fürge Ujjak citerazenekar koncertje. Helyszín: a KMN Farkas 

utcai színpada 

GYMAE 

augusztus 29. Mezőségi néprajzi grafikák – dr. Kós Károly-

emlékkiállítás születésének 100-ik évfordulóján 

GYMAE, Dr. Kós 

Károly 

Néprajztudós 

Alapítvány  

szeptember 

20.  

JelesNapTár – Szent Mihály-hava (gyermekprogram, 12. 

évad/1). Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa 

néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető. 

GYMAE 

szeptember 

21. 

Chiyo Hagiwara japán zongoraművész előadóestje – 

Műsoron: D. Scarlatti: h-moll szonáta, K. 27; J.S. Bach: Olasz 

concerto BWV971; W.A. Mozart: C-dúr szonáta K.V.330; L. 

van Beethoven: F-dúr szonáta op.10 nr.2; Bartók B.: 

Szonatina; R. Schumann: Papillons op.2; R. Schumann: 

Aufschwung op.12-2.  

GYMAE 

október 2.  EMKE-borklub (7. évad/1). Meghívott előadó: Balla Géza 

borász, Ménesi borvidék. Az est házigazdája: Vincze László  

GYMAE, Homo 

Ludens 

Alapítvány 

október 3. Könyvbemutató – Nagy Attila: Égi tócsa, földi sár – versek 

(Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2018). A szerzővel Egyed 

Emese beszélgetett. 

Lector Kiadó, 

GYMAE 

október 9. Könyvbemutató – Székely Ervin: Szerelmes szakácskönyv 

szingliknek és Egy asszimiláns feljegyzései. A két kötet 

szerzőjével Márton Evelin író, a Bukaresti Rádió magyar 

adásának szerkesztője beszélgetett.  

Demény Márta, 

GYMAE 

október 11. Régiók bemutatkozása: Nyárádmente. Előadások: Balássy 

András – Vidékfejlesztés a Nyárádmentén; dr. Barabás László 

– Nyárádmente népszokásai az ezredfordulón; dr. Balássyné 

Szabó Enikő – A felső Nyárádmente hiedelemvilágának 

mentálhigiénés funkciói napjainkban; dr. Jakab Sámuel – 

Kertészeti kultúra a Nyárád mentén; Suba Gyöngyi – 

Nyárádszereda művelődési élete. Itthon és/vagy otthon – 

interaktív beszélgetés a közönséggel, Benkő Levente, a 

Művelődés folyóirat vezető szerkesztőjének moderálásával  

Művelődés 

folyóirat 

szerkesztősége, 

Nyárádmente 

Kistérségi 

Társulás, 

GYMAE 

október 12. Kőváry László 200 – Emlékkonferencia a történész 

születésének 200-ik évfordulója alkalmából. Meghívott 

előadók: dr. Lupescu Radu és dr. Tóth Szilárd történészek, 

Molnár Lehel egyházi levéltáros.  

Kőváry László 

Honismereti Kör 

október 16. Ember és Természet Kollégium (10. évad/1). Játékos 

természetismeret a NECC csapatával. Interaktív 

GYMAE 

http://www.drkoskaroly.hu/
http://www.drkoskaroly.hu/
http://www.drkoskaroly.hu/
http://www.drkoskaroly.hu/
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természetismereti foglalkozás. Előadók, foglalkozásvezetők: 

Macalik Kunigunda, Pénzes Janka, Rés Katalin, Szabó Csilla. 

A sorozat házigazdája és társszervezője: dr. Farkas György 

október 17. Prospero páholy (2. évad/1). Meghívott: Sebők Klára 

színművész, filmszínész. Az est házigazdája és a sorozat 

társszervezője Demény Péter 

GYMAE 

október 18. JelesNapTár (gyermekprogram, 12. évad/2). Mindszent hava. 

Szüret; muzsikálnak Szilágyi Tóni és barátai. Az esemény 

házigazdája: Kós Katalin, szakmai irányítói: Both Zsuzsa 

néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető. 

GYMAE 

október 30. Veress Ábel (Budapest) zongoraestje Műsoron: Liszt F.: VI. 

magyar rapszódia; Bartók B.: Három csíkmegyei népdal; Cl. 

Debussy: G-dúr arabeszk; Fr. Chopin: F-dúr ballada op.38; Fr. 

Chopin: Gesz-dúr etűd op.10, no.5; Fr. Chopin: Asz-dúr etűd 

op.25, no. 1; Fr. Chopin: Ász-dúr „hősi” polonéz op.53; Liszt 

F.: VIII. magyar rapszódia 

Balassi Intézet – 

Bukaresti Magyar 

Intézet 

GYMAE 

november 6. EMKE-borklub (7. évad/2). Meghívott: Losonci Bálint borász, 

Mátrai borvidék. Az est házigazdája: Vincze László 

GYMAE, Homo 

Ludens 

Alapítvány 

november 7. A 200 éve alapított kolozsvári zeneiskola magyarörményei – 

Fancsali János zenetörténész, magyarörménység-kutató 

(Budaörs) előadása 

GYMAE 

november 15. Mások emlékezete – Jakab Ilona-emlékkiállítás születésének 

90-ik évfordulója alkalmából. A kiállítás szakkurátora Szabó 

Bodó Renáta művészettörténész. Megnyitotta Kós Katalin, az 

Emlékház vezetője. Egyed Emese költő felolvasta Jakab Ilona 

festményeihez írt verseit. 

GYMAE 

november 20. Ember és Természet Kollégium (10. évad/2). A Bükk-erdő 

élővilágáról közelképekben – dr. Wanek Ferenc geológus, 

nyugalmazott egyetemi oktató előadása. A sorozat 

házigazdája és társszervezője: dr. Farkas György 

GYMAE 

november 23. A kolozsvári hóstátok és a szisztematizáció – Nagy Ákos 

előadása. 

Kőváry László 

Honismereti Kör 

november 29. JelesNapTár – Szent András hava (gyermekprogram, 12. 

évad/3). Az esemény házigazdája: Kós Katalin, szakmai 

irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és Szabó 

Kinga játszóházvezető. 

GYMAE 

december 4. Ember és Természet Kollégium (10. évad/3). Miért problémás 

a medve-ügy Romániában? – dr. Hartel Tibor környezetvédő 

ökológus, a BBTE Biológia és Geológia Kara oktatójának 

előadása. A sorozat házigazdája és társszervezője: dr. Farkas 

GYMAE 
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György 

december 7. XXI. Honismereti Nap. Kolozsvár és az egyetem az első 

világháború éveiben – Toth Szilárd történész, egyetemi oktató 

(BBTE Történelem és Filozófia Kar, Jelenkor Története és 

Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék) előadása. 

Kőváry László 

Honismereti Kör 

december 11. EMKE-borklub (7. évad/3). Meghívott előadó: Kardos Gábor 

borász, Mád, Tokaj-Hegyalja Az est házigazdája: Vincze 

László 

GYMAE, Homo 

Ludens 

Alapítvány 

december 12. Györkös Mányi Albert-emlékkiállítás megnyitója és a 

Művelődés című havilap bemutatója a nagybányai Teleki 

Magyar Házban. Megnyitotta: Dávid Lajos, az intézmény 

vezetője. A Györkös Mányi Albert Emlékházról és az abban  

őrzött hagyatékról Kós Katalin, GYMAE vezetője beszélt. A 

Művelődés című havilapot Dáné Tibor Kálmán főszerkesztő 

ismertette. 

Teleki Magyar 

Ház, GYMAE 

december 13. JelesNapTár – Karácsony hava/1 (gyermekprogram, 12. 

évad/4). Luca-nap. Az esemény házigazdája: Kós Katalin, 

szakmai irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és 

Szabó Kinga játszóház-vezető. Partner: Hagyományok Háza 

Hálózat – Erdély, Kallós Zoltán Alapítvány 

GYMAE 

december 27. JelesNapTár – Karácsony hava/2 (gyermekprogram, 11. 

évad/5). Kántálás. Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa 

néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető 

GYMAE 

 2020  

január 8. EMKE-borklub (6. évad/4). Meghívott: Barcza Bálint borász, 

Somló. A sorozat házigazdája: Vincze László  

GYMAE, Homo 

Ludens 

Alapítvány 

január 15. Ember és Természet Kollégium (10. évad/3). Érdekes és 

furcsa természeti jelenségek – dr. Farkas György vegyész, a 

Sapientia EMTE adjunktusának előadása. A sorozat 

házigazdája és társszervezője dr. Farkas György. 

GYMAE 

január 16. Prospero-páholy – beszélgető-est (2. évad/2). Meghívott: 

Hercz Péter basszbariton. A sorozat házigazdája és 

társszervezője: Demény Péter. 

GYMAE 

január 17. JelesNapTár – Boldogasszony hava (gyermekprogram, 12. 

évad/6). Fonóházi meghívott: Gál Katalin mákófalvi bútor-

festő. Az esemény házigazdája: Kós Katalin, szakmai 

irányítói: Cserey Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és 

Szabó Kinga játszóházvezető. 

GYMAE 

január 18. A Magyar Kultúra Napja – meghívott: László Noémi. Kőváry László 

Honismereti Kör 
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január 29. Könyv- és DVD-bemutató: Szenik Ilona népzenei gyűjte-

ménye (magyar-román-angol nyelvű kiadvány). A kötetet 

bemutatták Richter Pál zenetörténész, valamint a kötet 

szerkesztői: Pávai István és Gergely Zoltán népzenekutatók. 

GYMAE 

január 30. Nyitott szemmel – beszélgetőest (8. évad/1). Sámánok és 

mesternövények – Peru misztikus arca. Meghívottak: Dáné 

Melinda Csilla gyógypedagógus és dr. Szalma Anna-Mária 

néprajzkutató. Az est házigazdája és a sorozat társszervezője: 

Laczkó Vass Róbert. 

GYMAE 

február 12. Ember és Természet Kollégium (10. évad/3). Fénykép vagy 

emlék? Melyik az időtállóbb? – fotókiállítással egybekötött 

előadás. Meghívottak: Gál László ökológus, természetfilmes, 

az MBÖI magiszteri hallgatója és dr. Macalik Kunigunda 

biológus, a BBTE adjunktusa. A sorozat házigazdája és 

társszervezője: dr. Farkas György. 

GYMAE 

február 13. Művelődés Estek – Így látták a lövészárokból – képek és 

embersorsok a Nagy Háborúból, különös tekintettel a 

kolozsvári m. kir. 21. honvéd gyalogezred katonáira – Benkő 

Levente történész, a Művelődés folyóirat szerkesztőjének 

előadása, valamint a Zúgott a Dnyeszter partja – Ujházy 

Sándor hadnagy emlékei c. könyvének bemutatója. Az est 

házigazdája: Dáné Tibor Kálmán, a Művelődés folyóirat 

főszerkesztője. 

A Művelődés 

folyóirat 

szerkesztősége, 

GYMAE 

február 19. EMKE-borklub (7. évad/5). Meghívott előadó: Kolonics 

Károly borász, Somló. Az est házigazdája: Vincze László. 

GYMAE, Homo 

Ludens 

Alapítvány 

február 20. Zarándokszemmel a nagyvilágban – filmvetítéssel egybekötött 

beszélgetősorozat (1. évad/1). Az egész világ reménysége: 

medjugorjei zarándoklat a Béke Királynőjéhez. A sorozat 

vendége Koncz Attila televíziós szerkesztő, házigazdája Bodó 

Márta lap- és könyvszerkesztő. 

GYMAE, 

Kolozsvári Szent 

Mihály Római 

Katolikus 

Nőszövetség 

február 21. JelesNapTár – Böjtelő hava (gyermekprogram, 12. évad/6). 

Farsang farkához fűződő szokások, hagyományok, népi 

énekek, játékok, farsangi tánc; muzsikált az Igazgyöngy 

zenekar. Az esemény házigazdája: Kós Katalin, szakmai 

irányítói: Cserey Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és 

Szabó Kinga játszóházvezető. 

GYMAE 

február 22. Misztótfalusi Kis Miklós Kolozsváron nyomtatott szakács-

könyve – dr. Lukács József muzeográfus (BBTE) előadása. 

Kőváry László 

Honismereti Kör 

február 26. ZeneSzó – zenés beszélgetőest (8. évad/1). Meghívott: Majó 

Zoltán furulyaművész és -tanár, művészeti vezető és 

menedzser, régizenész. A beszélgetést Antal Áron, a Román 

Közszolgálati Televízió kolozsvári területi stúdiója kisebbségi 

műsorainak főszerkesztője vezette. Közreműködött a 

kolozsvári Flauto Dolce régizene együttes. 

GYMAE 
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február 27. Nyitott szemmel – beszélgetőest (8. évad/2). Nippon. Meg-

hívott: Seiko Tanizaki néprajzkutató (Miyazaki – Sepsiszent-

györgy). Az est házigazdája és a sorozat társszervezője: 

Laczkó Vass Róbert. 

GYMAE 

március 4. EMKE-borklub (7. évad/6). Meghívott előadó: Ferencz Zoltán 

Gábor borász, Pántlika Pincészet, Balatonfelvidék. Az est 

házigazdája: Vincze László. 

GYMAE, Homo 

Ludens 

Alapítvány 

március 5. Fagottal magyarul – Herpay Ágnes (fagott) és Huszics Ibolya 

(zongora) kamarazeneestje. Közreműködött: Ujfalusi Ivett 

(fagott). Műsoron: Takács Jenő: Sonata missoulana; Kovács 

Zoltán: Elégia és tangó – Hommage a Piazzolla fagottra és 

zenekarra; Selmeczi György: La suite en brief; Vajda János: 

Intermezzo; Reményi Attila: Egypercesek 2 fagottra; Fekete 

Gyula: Kalocsai lányok; Selmeczi György: Zenedarabok Phil 

Marlowe-nak. 

GYMAE 

március 6. Relaxációs koncert – Cserey Csaba “Csabcsi” és 

Cserey Both Zsuzsa előadása. 

GYMAE 

 

 Az alábbi programok a koronavírusjárvány miatt elmaradtak  

március 25. ZeneSzó – zenés beszélgetőest (8. évad/2). Meghívott: Török 

Anna hegedűművész és Török Zsolt gordonkaművész, az 

Arcadia vonósnégyes tagjai. A beszélgetést Béres Melinda 

hegedűművész vezette. Közreműködött az Arcadia 

vonósnégyes. Az est házigazdája: Kós Katalin. 

GYMAE 

április 1. EMKE-borklub (7. évad/7). Meghívott előadó: Varga Árpád 

borász, Gedeon Birtok, Izsák. Az est házigazdája: Vincze 

László. 

GYMAE,  

Homo Ludens 

Alapítvány 

április 2. Prospero-páholy – beszélgetőest (2. évad/3). Meghívott: Á. 

Toszó Ilona színművész. A sorozat házigazdája és társ-

szervezője: Demény Péter. 

GYMAE 

április 3.  JelesNapTár – Szent György hava (gyermekprogram, 12. 

évad/8). Húsvét. Az esemény házigazdája: Kós Katalin, 

szakmai irányítói: Cserey Both Zsuzsa néprajzkutató, 

kézműves és Szabó Kinga játszóházvezető. 

GYMAE 

 

A Kolozsvárról elszármazott Szebeni Zsuzsával, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális 

Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének igazgatójával továbbra is sikeres együttműködés folyik. 

A 2012-ben megalakult Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület Dáné Tibor Kálmán elnökletével 

az elmúlt év folyamán is jelentős mértékben segítette az intézmény működését. 

Végre lehetőség adódott a Györkös Mányi Albert-festmények restaurálásának elkezdéséhez. Elsőként 

a Hazafelé címűt, a festő egyik legreprezentatívabb alkotását sikerült felújítani. 

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

intézmények együttműködése és támogatása nélkül. A Ház köszönettel tartozik: 

– az emlékház előadóinak és meghívottjainak, akik önzetlen közreműködésükkel lehetővé tették a 

rendezvények létrejöttét, valamint a közönségének, amely lankadatlan érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadja 

az eseményeket; 

–  Cserey Both Zsuzsának, Farkas Györgynek, Laczkó Vass Róbertnek, Márkos Albertnek és Szabó 

Kingának, akik önkéntesen vállalták a rendszeres, kiváló szakmai közreműködést a rendezvénysorozatokon; 

– az emlékház azon barátainak, akik önkéntes, önzetlen munkával segítették az intézmény működését 

és tevékenységét: Dáné Tibor Kálmánnak az adminisztrációval, szervezéssel és pályázással kapcsolatos 

segítségért; László Miklósnak a Györkös Mányi Albert és Jakab Ilona festményeiről készített 

reprodukciókért, azok további felhasználásával kapcsolatos közreműködésért; Albert Józsefnek a zongora 

rendszeres hangolásáért és karbantartásáért; Horváth Lászlónak az események fotódokumentálásáért; Essig 

Józsefnek és Pálfi-Horváth Áronnak az események videódokumentálásáért; Demeter Vincze Andrásnak a 

számítástechnikai asszisztenciáért; Létai Andrásnak, a ház műszaki felszereltségének kialakításában és 

beszerzésében nyújtott segítségért; Demeter Zsuzsannának, Forró Ágnesnek, Gally Katalinnak, Ilyés 

Sándornak, Ilyés Szilárdnak, Lovász Piroskának, Nagy Bélának, Nagy Klárának, Péter Jánosnak, Szilveszter 

Évának és Vincze Bálintnak a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában és népszerűsítésében, 

valamint Mezei Botondnak a Györkös-ház honlapjának és Facebook-oldalának szerkesztésében nyújtott 

segítségért. 

– azon magánszemélyeknek, akik adójuk 2%-val az emlékház tevékenységét támogatták; 

– végül, de nem utolsósorban azon intézményeknek, akik az elmúlt évben hathatósan támogatták az 

emlékházat: a Bethlen Gábor Alapnak, a Communitas Alapítványnak, a Györkös Mányi Albert Emlékház 

Egyesületnek, a Borsarock italboltnak, a Daisler Print House nyomdának és a Gastroyal Étterem & 

Cateringnek, valamint a következő magánszemélyeknek: Bartha Katalin Ágnes, Demeter Zsuzsanna, Farkas 

György, Imecs Mária, Jenei Júlia, Marton Melinda, Szilveszter Éva és Toroczkai Magdolna. 

Köszönet a médiapartnereknek az együttműködésért, az események népszerűsítéséért, az ezekkel 

kapcsolatos beszámolókért, interjúkért, műsorokért. Ők a következők: Agnus Rádió (kiemelt médiapartner), 

Duna TV, Erdélyi Magyar Televízió, erdely.ma, Élő Székelyföld Munkacsoport, Kolozsvári Rádió, Krónika 

napilap (melléklete az Erdélyi Napló), maszol.ro, Művelődés folyóirat, Paprika Rádió, Román Közszolgálati 

Televízió, Szabadság napilap, 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. 

 

Kós Katalin, Forró Ágnes 

Kolozsvár, 2020. április 3. 

 

I.3. Az EMKE hagyományos programjai 

Az EMKE partenerségével rendezte meg a Romániai Magyar Dalosszövetség a XII. Éneklő Ifjúság 

Kodály Zoltán szellemében eseményt 2019. április 13-án Mádéfalván, közgyűlésünkkel egyidőben. A 

hagyományos rendezvények sorában tartozott az évfordulós XXX. Szent László Napi Kórustalálkozó, 

Tordaszentlászlón. Szintén közös rendezvény a magyar kultúra napjának megünneplése Reményik Sándor és 

Farkas Ferenc emlékének szentelve, 2020. január 19-én Kolozsváron, illetve 26-án Búzásbesenyőben,.  

Az EMKE Országos Elnöksége az Ünnepi Könyvhét keretei belül 2019. május 10-12-én, rendezte meg a 

XXVII. Szabédi Napokat, melynek konferenciáját ez alkalommal Otthonosság – Idegenség címmel tartottuk. A 

rendezvény keretén belül sor került a Szabédi Emlékházon lévő emléktábla, valamint a házsongárdi temetőben 
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található Szabédi-sír megkoszorúzására, illetve a rendezvény második napján ellátogattunk és megemlékezést 

tartottunk Szabédon is.  

 

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. 

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.  

 

I.4. Országos és nemzetközi kitekintésű rendezvények, kapcsolatok 

Nagyon fontosak számunkra az NMI Művelődési Intézet Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az utóbbi 

években kialakított szoros kapcsolat. Egyrészt azért, mert aktív résztvevői a számunkra fontos közművelődési 

szakemberek képzése programunknak, másrészt mert velük közösen veszünk részt EFOP-pályázatokban, 

valamint részesei vagyunk az évente egyszer-kétszer megtartott stratégiai konferenciáiknak, úgy is, mint 

hallgatók, de úgy is mint előadók. Az NMI is része a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalnak, tehát 

ezen a téren is vannak közös programjaink.  

2019-ben, a januári találkozó után a KKK következő találkozójára május 4-5-én Lakitelken került sor. 

Ezt követte – mint közös rendezvény – a 4 határon át értéktáras vetélkedő döntője május 19-20-án, szintén 

Lakitelken. A következő találkozóra is Lakitelken került sor a KULTIVÁL keretén belül (2019. augusztus 8–

11.), majd folytatódott a hagyományos zentai Magyar Kultúra Napi megemlékezéssel, 2020. január 24-25-én. E 

szép hagyományt a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet alapító igazgatója, mgr. Hajnal Jenő, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke és Dudás Károly író, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség tiszteletbeli elnöke 

hívta életre azzal a céllal, hogy együtt ünnepeljük a magyar kultúrát. Tesszük ezt 2020-ban a nemzeti 

összetartozás éve jegyében. Az év eleji találkozó célja a Kárpát-medencei magyar kulturális ernyőszervezetek és 

intézetek 2020. évi közös feladatainak megfogalmazása. Ennek keretében részt vettünk a zentai Kárpát-medencei 

Kulturális Fórumon 2020. január 24-én, melynek témája a Magyar Állam által 2020-ra meghirdetett emlékév, 

valamint legfontosabb eredményeink, illetve terveink az előttünk álló időszakban – azok a szakmai tervek, 

sikerek és fejlesztések, amelyek közösségünket erősítik és segítik. A fórumon előadást tartott a Magyar Kormány 

Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának képviselője, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért 

Felelős Államtitkárságának munkatársa, valamint a Magyarság Háza, a Hagyományok Háza, az NMI Művelődési 

Intézet, a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség munkatársa. A fórum során lehetőség nyílt a 

résztvevő szervezetek hozzászólására (Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete, Szkopje; Magyar Polgárok 

Egyesülete, Szarajevó; Magyar Szó Egyesület, Banja Luka; Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége; 

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár; Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és 

Közművelődési Szövetség, Pozsony; Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Dunaszerdahely; Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva; Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség; Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség; Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász; NMI Művelődési Intézet 

Csongrád Megyei Irodája). A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal évindító megbeszélését 2020. január 

25-én, szombaton, délelőtt 10 órától tartottuk meg a Zentai Alkotóházban  

2019. május 15-én, szerdán, a KKK keretén belül Lakiteleken megalakult a SZÍNTÉR – Kárpát-medencei 

Magyar Amatőr Színjátszók Társasága. Célja, hogy elősegítse a Kárpát-medencei amatőr színjátszókat összefogó 

és működésüket meghatározó intézmények és kulcsemberek együttműködését, ezáltal lehetőséget nyújtva a saját 

tapasztalatok átadására, melynek köszönhetően egymástól tanulva minden régió hatékonyabban lendítheti előre a 

saját területén tevékenykedő színjátszó csoportok munkáját és színvonalát.  
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Továbbra is aktív és jelentős kapcsolatunk van a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért 

Alapítvánnyal. Az ő meghívásuknak köszönhetően Pécsett 2019. május 24. és június 23. között szilágysági 

varrottasokból összeállított kiállítást láthatott az érdeklődő pécsi közösség.     

 

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, a Magyar Népművelők Egyesületének elnöke képviseli. Az eltelt 

közel 10 év alatt számtalan közös rendezvényt bonyolítottunk le, gazdag szakmai tartalommal töltöttük meg ezt a 

kapcsolatot. 2019-ben az a megtiszteltetés érte az EMKE-t, hogy meghívást kapott Magyar Népművelők 

Egyesületének XXXVI. Vándorgyűlésére. 

 

I.6. Programok, rendezvények, EMKE-képviselet 

2019. április 16-án Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Országos Elnöksége Ábrám Zoltán 

alelnök képviseletével az erdélyi magyar közművelődés napja tiszteletére ünnepi műsort tartott a marosvásárhelyi 

Kultúrpalota kistermében. Az ünnepség keretében átadták az EMKE Országos Elnöksége kisokleveleit, 

díjazottak: Cseh Gábor, a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör Egyesület elnöke, valamint Kirsch Attila, a 

Bolyai Öregdiákok Baráti Kör elnöke. 

2019. május 7-8-án tartották a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének ünnepi közgyűlését Lakitelken. 

A tanácskozásra meghívást kapott az EMKE elnöke, dr. Széman Péter, egyúttal felkérést is kapott, hogy pártoló 

tagként az EMKE is csatlakozzon a szövetséghez. Az ünnepi alkalommal 20 Kárpát-medencei múzeum és 

szervezet lett a MVMSZ tagja, így már csaknem 100-as tagsággal rendelkeznek Kárpát-medence szerte. 

2019. május 9-én színházi est keretében adta át az országos elnökség EMKE kiváló közművelő díját dr. 

Ábrám Zoltán alelnök és Serfőző Levente elnökségi tag Medgyesen Gazdag Erzsébetnek.  

2019. május 14–16. között dr. Széman Péter elnök a Lakitelken megrendezett Cselekvő közösségek – 

Partnerségben a közművelődéssel című konferencián, dr. Széman Emese Rózsa kutató pedig Zalaegerszegen, a 

Magyar Népművelők Egyesületének XXXVI. Vándorgyűlésén vett részt. A Partnerségben a közművelődéssel  c.  

tanácskozáson, alulírott előadást mutatott be Az önkéntesség mint érték címmel. 

2019. július 5-6. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Móricz Zsigmond születésének 140. 

évfordulója alkalmából a történelmi Szatmár megyében gondolkodva, társszervezőkkel karöltve méltóan szeretne 

megemlékezni a XX. század magyar irodalma jeles alkotójáról, Móricz Zsigmondról. A Tiszacsécsén, 

Szatmárnémetiben és Börvelyben tartott megemlékezések és irodalmi tanácskozások társszervezői között 

tudhatjuk a nyíregyházi Móricz Zsigmond Kulturális Egyesületet, a Szatmárnémeti Kölcsey Kört és a Pro 

Magister Társaságot, a szervezésben jelentős segítséget nyújtott ugyanakkor Tiszacsécse és Börvely 

önkormányzata, valamint a nyíregyházi Jósa András Múzeum.  

A részletes program: 

 2019. július 5-én, pénteken – Tiszacsécse 

Megemlékezés és koszorúzás a Móricz Zsigmond-szobornál, a Móricz Zsigmond-emlékház kertjében. A 

vendégeket köszöntötte: Szabó Károly, Tiszacsécse polgármestere. Üdvözlő beszédet mondott: Tilki Attila, a 

térség országgyűlési képviselője (Fehérgyarmat), Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke 

(Szatmárnémeti), Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke (Nyíregyháza), Mile 

Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja. Ünnepi beszédet tartott: Szili Katalin miniszterelnöki biztos 

(Budapest), Szentmártoni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke (Budapest), Mercs István, a Móricz 

Zsigmond Kulturális Egyesület elnöke (Nyíregyháza).  
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Közreműködtek: Abonyiné Antal Anna, Illyés Péter (Nyíregyháza), Varga Sándor (Szatmárnémeti). 

Móricz Zsigmond 2019-ben – Irodalmi tanácskozás Tiszacsécsén 
A tanácskozást köszönti és megnyitja: Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa 
Tanácskozásvezető: Egyed Emese irodalomtörténész (Kolozsvár) 

Elhangzottak: Mile Lajos irodalmár (Kolozsvár – Kistokaj): „Rózsafa-vonóként nagy zöngésű húrhoz…” 

Móricz és Ady; Cservenyák László néprajzkutató (Mátészalka): „Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember 

is tudjon kacagni.” Móricz és a szatmári emberek; Baranyai Norbert irodalomtörténész (Debrecen): Móricz 

Zsigmond és a debreceniség; Jánosi Zoltán irodalomtörténész (Budapest): Marokba zárt galaxis – A Móricz-

novellák szerkezetéhez; Karádi Zsolt irodalomtörténész (Nyíregyháza): Móricz és Karinthy 

2019. július 6., szombat – Szatmárnémeti 

 Móricz Zsigmond 2019-ben – Irodalmi tanácskozás. Köszöntőt mond: Muzsnay Árpád, a Móricz-

megemlékezés főszervezője. 
Üdvözlő beszédet tart: Svetz Hajnalka Izabella, a Magyar-Magyar Kulturális Kapcsolatokért Felelős 

Miniszteri Biztosság munkatársa (Nyíregyháza) 
Tanácskozásvezető: Mercs István irodalomtörténész (Nyíregyháza), Szilágyi Zsófia irodalomtörténész 

(Budapest) 
Elhangzott előadások: D. Rácz Magdolna néprajzkutató (Nyíregyháza): Néprajzi elemek szépirodalmivá 

lényegülése Móricz Zsigmond novelláiban; Szilágyi Péter tanár (Mezőkövesd): A drámapedagógiai közelítés 

lehetőségei Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének értelmezésében; Pop Felician költő, 

műfordító (Szatmárnémeti): Móricz Zsigmond – fascinaţia tradiţiei (Móricz Zsigmond – a hagyomány 

bűvöletében); Szilágyi Zsófia irodalomtörténész (Budapest): Móricz és az érettségi – Egy továbbírt regény első 

változata (az 1931-es Forr a bor); Végh Balázs Béla irodalomtörténész (Szatmárnémeti – Börvely): „Az Isten 

gondot visel" – Móricz Zsigmond zsoltárai; Mercs István irodalomtörténész (Nyíregyháza): Móricz Zsigmond 

írói magatartása a „nagy háború” kezdetén; Kereskényi Sándor irodalomtörténész (Szatmárnémeti): A 

fragmentum világteljessége Móricz Zsigmond Rózsa Sándor összevonja szemöldökét című regényében; Egyed 

Emese irodalomtörténész (Kolozsvár): Nevelődési regények párhuzamban (Móricz Zsigmond – Tamási Áron); 

Szabó Zsolt irodalomtörténész (Kolozsvár): Móricz Zsigmond Erdély-élménye. 
15:30 Irodalmi kirándulás – Útvonal: Majtényi sík – Nagykároly – Börvely  
Börvelyi főhajtás és koszorúzás – Móricz-szobra előtt 
Köszöntőt mond: Kiss Zoltán, Börvely polgármestere; Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosa; Pataki 

Csaba, Szatmár Megye Megyei Tanács0ának elnöke.  
Ünnepi beszédet tart: Végh Balázs Béla irodalomtörténész 
Fellép: Varga Sándor színművész, a Szatmárnémeti Harag György Társulat tagja. Közreműködnek: 

Pataki Dorottya és Bákai Kincső tanulók. A koszorúzást levezeti: Varga Sándor színművész 
 

2019. június 29. – XXX. Szent László Napi Kórustalálkozót, Tordaszentlászló. 

2019. augusztus 8–11. KULTIVÁL (lásd az EMKISZ beszámolóban) 

2019. augusztus 16. Kötő József 80. Emlékkonferencia (részletes program a Szabédi Emlékház 

beszámolójában). 

2019. augusztus 18–25. Kolozsvári Magyar Napok. Benne 

 augusztus 19: Szabédi Nyilt nap (részletesen a Szabédi emlékház beszámolójában). 

 augsztus 22–25. EMKE programsátor (részletesen a 10. KMN programjában) 

 

2019. szeptember 7. Magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepsége, Zilah. EMKE életműdíj átadása 

Gáspár Attila zenetanárnak. 
 

2019. szeptember 7. Az EMKE képviselte az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottságot a IV. Magyar Értékek 

Napján Budapesten. A meghívás a NMI részéről történt. 
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Az értékfeltárás eredményeit összegző szakmai konferenciával kibővítve, új célcsoportok bevonásának 

érdekében rendezte meg 2019. szeptember 7-én a Kárpát-medencei magyar értékeket bemutató IV. Magyar 

Értékek Napját a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetsége, a Népfőiskola Alapítvány és a Nemzeti 

Művelődési Intézet Budapesten, a Szent István Bazilikában, valamint a Pesti Vigadóban. Az egész napos, több 

száz fellépőt és közreműködőt bevonó program célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a hazánkban fellelhető 

értékek sokszínűségére, azok megőrzésének és továbbadásának felelősségére. A program 10 órakor a Szent 

István Bazilikában kezdődött, ahol az ünnepi szentmise után V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek 

felügyeletéért felelős miniszteri biztos köszöntötte a jelenlévőket, melyet ökumenikus terményáldás követett. 

Magyarország megyéi, valamint az elszakított területek képviselői a térségre jellemző terményekkel megrakott 

kosárral, népviseletben érkeztek – az EMKE két munkatársa, Kovács Lilla kalotaszegi, Széman Emese Rózsa 

mezőségi viseletet öltött magára. A terményáldást orgonakoncert zárta. A pesti Vigadóban a negyedik emeleten a 

Makovecz-terem adott otthont az értékasztalok kiállításnak, ahol minden megye és külhoni értéktár bemutathatta 

legjellegzetesebb tárgyait, terményeit, itt-ott kóstolni is lehetett – az erdélyi asztalnál pl. kukoricamálét és 

szépvízi telemeát, de meg lehetett csodálni többek között a kalotaszegi és torockói varrotast, széki, szilágysági, 

valamint nyárádmenti szőtteseket, kalotaszegi és korondi cserépedényeket. A legnagyobb érdeklődésre 

mégiscsak egy doboz Illy kávé tarthatott számot, hiszen legtöbben nem tudták, hogy hogy került oda. Illy Ferenc, 

a vákuumcsomagolás és a presszógép feltalálója, az Illy kávé megalapítója a mai politikai Erdély területén, 

Temesváron született, az I. világháború után került Triesztbe.  
 

2019. október 12., szombat. A Kőváry László Honismereti Kör és az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület Kőváry László – 200 címmel konferenciát rendezett. Előadások: Lupescu Radu: A kolozsvári 

protestáns iskola kialakulása a 16. században; Molnár Lehel: „… Hazája történetét írván e kőnél maradandóbb 

emléket állított magának.” Emlékezés Kőváry Lászlóra; Toth Szilárd: Az egyetem hatása Kolozsvár fejlődésére 

(1872–1919). Levetítették Benczédi József Kőváry László c. kisfilmjét.  
 

 2019. november 8-9. Magyar Házak VII. Találkozója  

Előadások: 

Barna Gergő: Erdélystat – statisztikai adatok magyar nyelven Romániáról, Erdélyről, erdélyi 

magyarokról 

Hegedűs Katalin: Az NMI Művelődési Intézet művelődéspolitikája. 

Bordás István: A Magyar Népművelők Egyesülete mint hálózatépítő tényező a Kárpát-medence Magyar 

kultúrájában 

Kardos Ilona: Piacképes közművelődés 

Széman Péter: Kapcsolataink a Kárpát-medencében. Beszámoló a közművelődési képzésekről. 

Műhelymunka – fenntarthatóság 

 

2019. november 10-11. Muzsnay Árpád főtanácsos zsűrielnöke volt a Debreceni Zsidó Hitközség által 

rendezett Dr. Kardos Albert nemzetközi vers- és prózamondóversenynek.  
 

2019. november 13-14. Muzsnay Árpád főtanácsos előadást tartott a Petőfi Irodalmi Múzeum 

szervezésében megtartott „Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!” 1848-49 emlékezete a kultúra különböző 

regisztereiben elnevezésű konferencián, Petőfi-kultusz a romániai Szatmár megyében címmel. 
 

2019. november 16, Az EMKE és EMKISZ által szervezett „Az ifjúság a jövő” – magyar nyelv és 

szórvány napja rendezvény. A program:  

Interaktív városnézés a Korzo Egyesülettel (Barazsuly Viktória Adrienn, Újvári Dorottya) 

✦ Őszi Könyvturi – böngéssz és vidd haza legújabb kedvencedet! 

✦ Interaktív kvízek (Kahoot!) – kapd elő a mobiltelefonod és teszteld tudásod Erdély és Kolozsvár elmúlt 100 

évének történelméből, irodalmából, az 1989-es eseményekből! 

✦ Gyereksarok – az Életfa Családsegítő Egyesület foglalkozása a legkisebbeknek 

ANYANYELVI LICITJÁTÉK. A helyszínen alakuló csapatok a nagyjából egy órás játék alatt 25 kérdésre 

válaszolva mérhetik össze tudásukat, ugyanakkor taktikai képességükre is szükség lesz! ;) 

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS. Meghívottainkkal a kisebbségi magyar nyelvhasználat, a szórvány helyzetét 

járjuk körül, illetve, hogy milyen hatással voltak minderre az 1989-es események. Résztvevők: Vetési László 
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szórványkutató, szociográfus; Fodor Emőke tanítónő KZSEL, a Téka Szórványkollégium fejlesztő pedagógusa. 

Moderátor: Varga-Mihály Márton, a Kolozsvári Rádió szerkesztő-műsorvezetője 

SZAMÁRFÜL. Verses mekegés Romhányival az EMKISZ versszínházi csoportjának előadásában. Fellépők: 

Széman Emese Rózsa, Szökőcs Zsófia, Tamás Csilla, Tamás Lehel. 
 

2019. november 23. A Romániai Magyar Dalosszövetség közgyűlése. A közgyűlést az EMKE nevében 

köszöntötte dr. Széman Emese Rózsa, a Szabédi emlékház vezetője, kutató.  

 

2019. december 14. Az Romániai Magyar Dalosszövetség és az EMKE közös rendezvénye: Karácsonyt 

váró kolozsvári iskolások énekkari hangverseny 

 

2020. január 19. A Magyar Kultúra Napjának megünneplése – Kolozsvár, Közösen a RMD-vel. 
 

2020. január 20. A Magyar Kultúra Napjának megünneplése – Búzásbesenyő, Közösen a RMD-vel. 
 

2020. február 6. Csíksomlyói vonatos zarándoklat – Okos Márton által összeállított kiállítást megnyitotta 

Széman Péter, az EMKE elnöke.  
 

2020. február 26. – március 1. Művészeti karaván. A 2019/2020-as Művészeti Karaván kiírásán folytatjuk 

a filmes műhely munkáját, és alkotásainak bemutatására nyújtottunk be pályázatot, melyet sikerült meg is 

nyernünk. Sokéves szervezői tapasztalatunk azt mutatja, hogy a közönség, és főként a fiatalabb korosztály 

megszólításához már nem elég egy statikus, egyszerű információnyújtásra és -befogadásra épülő program, éppen 

ezért, az EMKE, közösen az EMKISZ-szel (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete) ismét 

megszervezte a Művészeti Karaván nevezetű filmes táborát. Idén a felvidéki fiatalokkal fogunk közösen 

dolgozni. Amellett, hogy bemutatják saját régiójuk jellemző alkotásait, részt vehetnek egy közös alkotóműhelyen 

a Kolozsvári Filmműhely (KoFi) tagjaival.  
 

2020. március 6–8-a között, sikeres saját szervezésű képzést tartott az EMKE, amelyen a légzés- és 

beszédtechnika, valamint a verbális-nonverbális kommunikáció rejtelmeibe avatták be az oktatók a résztvevőket. 
 

És ezzel elszakadt a film. A koronavírus-járvány miatt további programjaink elmaradtak, s majd csak 

2020. májusában, egy szomorú hírrel tértünk vissza, hogy elhunyt Beder Tibor, volt elnökségi és tiszteletbeli 

tagunk. A járvány miatti bénultságból ocsúdva, elsőnek a Szabédi Napot sikerült az online térben 

megrendezzünk, de ezekről a történésekről, majd csak a következő elnöki beszámoló fog majd szólni.  

 

Együttműködtünk még a hagyományosan évenként megrendezett Zsoboki Nyári Alkotótáborral, valamint 

a STARS Képzőművészeti Galériával.  

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

Televízió több műsorába kapott meghívást, illetve nyilatkozott Széman Emese Rózsa, kutató, kulturális referens, 

a Szabédi Emlékház vezetője, Kovács Lilla titkárnő, valamint alulírott, beszámolandó az EMKE programjairól, 

terveiről.  

 

Az elmúlt esztendőben az EMKE a következő elismerésekben részesült: 

– emléklap a X. Kolozsvári Magyar Napokon való részvételért (külön az EMKE, a Szabédi és a Györkös 

Mányi Emlékház is) 

– emléklap a Hungaricum Napokon és az Ars Hungarica fesztiválon való részvételért a HÍD – Szebeni 

Magyarok Egyesületétől 
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– díszoklevél a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet fennállásának 25. évfordulója 

alkalmából 

 

 

I.7. További tervek 

(ezek 2020 áprilisától értendők) 

Nyilvánvalóan folytatjuk hagyományos programjainkat – Györkös Mányi Albert Emlékház, magyar 

kultúra napi rendezvények (Zenta, Kolozsvár, szórvány), Szabédi Napok, tordaszentlászlói kórustalálkozó, 

Kolozsvári Magyar Napokon való részvétel stb. 

Szeretnénk folytatni a kulturális szakemberképzéseket, melyet – reményeink szerint – az EMMI 

finanszírozásában, valamint az NMI szakmai segítségével, illetve saját szervezésében valósíthatunk meg. Ebben 

a programban még kérdéses a képzések romániai akkreditációja. 

További feladataink közé tartozik a magyar házak hálózatának építése, melyet az idei (2020.) novemberi 

VII. Magyar Házak Találkozóval szeretnénk folytatni, felvázolandó azon feladatokat, melyeket a magyar házak 

tölthetnek be a közösség életében. Sajnos ez a programunk is 2021-re került át. 

A KKK szervezésében, az idén (2020.) az NMI jóvoltából Lakitelek helyszínnel kerül sor augusztusban a 

négy éve Kolozsváron debütáló, tavaly a délvidéki Zenta–Orom helységekben lebonyolított Kultiválra. 

Partnerei vagyunk idén is a (2020.)  Kolozsvári Magyar Napoknak, rendezvénysátorral szeretnénk jelen 

lenni közösen az EMKISZ-szel, illetve az EMKE-t programszervezéssel képviseli a Györkös Mányi Albert 

Emlékház is mint kulturális központ. Az idei esztendőben szeretnénk felvidéki és magyarországi kézműveseket 

meghívni sátrunkba. Az elnökség, illetve társszervezeteink részéről szívesen helyet adunk bemutatkozásra, 

esetleges programra. Erről a programról is a jövő évi beszámolóban írunk majd. 

A Szabédi László Emlékház irodalmi hagyatékát is tovább szeretnénk bővíteni, de helyszűke miatt ez már 

írói hagyatékok esetében is nehéz, nem beszélve könyvtárakról (l. a Szabédi Emlékház beszámolóját). Az 

irodalmi hagyatékoknak – Bartha Katalin Ágnes távozása miatt – új kutatója van Széman Emese Rózsa 

személyében. Időszerű lenne a Szabédi László Emlékszoba felújítása, a kiállítás anyagának bővítése modern 

kiállítási interaktív eszközökkel, hang és képanyaggal. Szeretnénk, hogyha az EMKE – Közép-Erdélyi Magyar 

Művelődési Intézet égisze alatt létrejönne az erdélyi (romániai) írói és színházművészeti hagyatékok tára. Ennek 

érdekében lassanként elengedhetetlennek tűnik az emlékház bővítése, de mindenképpen szükséges az épület 

egyes elemeinek felújítása. Sajnos a bővítésre nincs lehetőség, ellenben az EMKE hamarosan birtokba veheti új 

irodaházát, a Magyar utca 37. szám alatti épületben, ahol 1906–1945. között működött.  

Továbbra is 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, Erdélyi Múzeum Egyesület, Romániai Magyar Dalosszövetség, Kriza János 

Néprajzi Társaság, Romániai Magyar Zenetársaság, Barabás Miklós Céh, Romániai Magyar Népművészeti 

Szövetség, Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Erdélyi 
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Magyar Filozófiai Társaság, Kallós Zoltán Alapítvány, Téka Alapítvány, Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, 

Kolozsvár Társaság, Korunk Stúdió, Homo Ludens Alapítvány, Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár, 

Kőváry László Honismereti Kör, a nagyenyedi dr. Szász Pál Egyesület – Magyar Ház, Teleki Magyar Ház 

Nagybánya, a medgyesi EMKE Millennium Ház,  a kalotaszegi Bokréta Kulturális Egyesület, a kovásznai Kőrösi 

Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Domokos Géza Egyesület, Kovászna Megyei Művelődési Központ, 

Hargita Megyei Kulturális Központ, Törökvágási Református Egyházközség, Kolozsvár Belvárosi Unitárius 

Egyházközség, Bethlen Kata Diakóniai Központ, Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Anyanyelvápolók 

Szövetsége, Georgius Aranka Társaság, Áldás Népesség Egyesület, Tamási Áron Kulturális Egyesület 

(Farkaslaka), Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Szórvány 

Alapítvány Temesvár, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, HÍD – 

Szebeni Magyarok Egyesülete, az RMDSZ országos elnöksége, RMDSZ Főtitkárságának Kulturális Főosztálya, 

valamint Társadalomszervező Főosztálya, Kolozsvári Művészeti Múzeum; a Balassi Intézet Magyarország 

Kulturális Központja, Sepsiszentgyörgy 

– határon túliak: Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Külgazdasági és Külügyminisztérium, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft., Magyar 

Művészeti Akadémia, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, EMKE Észak-Magyarországi Képviselete – Sárospatak, 

Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia, Anyanyelvápolók Szövetsége – 

Budapest, Magyar Népművelők Egyesülete, Debreceni Egyetem, Csillagfalu Közhasznú Egyesület, Országos 

Színháztörténeti Múzeum és Intézet – Budapest, Civil Összefogás Fórum, A Művelődés Háza és Könyvtára – 

Sárospatak, Határon Túli Magyarságért Alapítvány – Pécs, Pécsi Egyetem diaszpóra programja, Civil 

Információs Centrum, Szolnok, Csemadok (Felvidék), a Csemadok Magyar Művelődési Intézete, Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet, Vajdasági Magyar Kulturális Szövetség, Alsólendvai Magyar Művelődési Intézet 

(Muravidék), Európa Ház – Kárpátalja, Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, Százak Tanácsa – 

Budapest, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége – Budapest, a magyarországi Teleházak Szövetsége, Kárpát-

medencei Online Oktatási Központ, TEMI – Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, Magyar Vidéki 

Múzeumok Szövetsége, Hadtörténeti Múzeum és Intézet Budapest. 

 

II. KIADVÁNYOK 

Eseménynaptár 2020. Kiadta: RMDSZ Főtitkárságának Kulturális Főosztálya, Communitas Alapítvány, 

az EMKE Országos Elnöksége. 

  

III. DÍSZOKLEVELEK, OKLEVELEK, KITÜNTETÉSEK 

Az EMKE tiszteletbeli elnöke, Dávid Gyula 2019 november 16-án a Hazám díjban részesült. 

Az EMKE Bánsági régiójának alelnöke, Fekete Réka, 2020- január 19-én Kölcsey díjat kapott.  

Az EMKE elnöke, Széman Péter 2019 szeptemberében a Fényes Elek díjat vehette át a Partiumi és 

Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely társaságtól. 

Munkájuk elismeréseként, a kistérségekben kiváló közművelő tevékenységet folytató személyeknek 6 

oklevelet bocsátottunk ki Beszterce-Naszód, Maros, Szeben, Kolozs 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. 
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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, Szilágysági Szó, Erdélyi Napló, Agnus Rádió, Kolozsvári Rádió 

magyar adása, Mária Rádió, Paprika Rádió, Kolozsvári TV magyar adása, Erdélyi Magyar Televízió, Bukaresti 

TV magyar adása, MTVA (M5, M1, Duna televízió) hirhatar.ro, Transindex, Maszol, erdely.ma, Igen, tessék!,  

rendezvénynaptár.ro, esemenyek.ro, Szilágysági Szó hírportálok. 

Ugyanakkor az EMKE programjait különféle levelezési listákon és közösségi portálokon is ismertettük. 

Az országos elnökségnek, valamint a Györkös Mányi Albert Emlékháznak külön levelező listája van, amely által 

a szimpatizánsok tudomást szereznek az intézményben sorra kerülő rendezvényekről.  

A Kolozsvári Rádió magyar adásával kötött szerződésünk értelmében az EMKE programjait ismertetik, 

valamint a Györkös Mányi Albert Emlékházban zajló Nyitott szemmel című beszélgető est hanganyagát rögzítik, 

később pedig sugározzák. A Szabédi Emlékház vezetője, Széman E. Rózsa állandó anyanyelvápoló rovattal 

jelentkezik, Szóköz címmel. 

 

VI. ANYAGI FORRÁSOK 

Az Egyesület alapműködését nagy részben a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága, a 

Nemzeti Jelentőségű Intézmények finanszírozási programja keretében a Bethlen Gábor Alapon keresztül 

biztosította, valamint részben az RMDSZ Főtitkársága támogatta, melyet ez úton is megköszönünk. 

Megjegyezzük, hogy a 2019. évi normatív támogatással a Bethlen Gábor Alap, illetve az RMDSZ felé már 

elszámoltunk, várjuk elszámolásunk elfogadását. 

Programjainkat pályázati úton támogatta a Communitas Alapítvány, az Emberi Erőforrások 

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

támogatója volt még a Kolozs Megyei Tanács.  

A tavalyi esztendőben támogatásokat kaptunk Mikó Imre-díjas vállalkozóktól is programjaink 

megvalósításában.  

 

VII. VAGYONI HELYZET 

VII. 1. Ingatlanok 

Az EMKE Országos Elnökségének törzsvagyonát az ingatlanjai képezik. 
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2013 óta résztulajdonosai vagyunk és működtetjük a Sütő András szülői házat, mint Sütő András 

Emlékház, amely teljesen felújítva várja a látogatókat, de a környezetének rendbetételét még nem teljesen 

fejeztük be, de szeretnénk folytatni, habár jelenleg még nincsenek meg rá az anyagi fedezetek.    

 Györkös Mányi Albert Emlékház – Kolozsvár 

Az alapdokumentumok szerint ez az EMKE hivatalos székhelye; az Emlékház egyben székhelyéül 

szolgál még a Romániai Magyar Dalosszövetségnek, a Romániai Magyar Zenetársaságnak és a Kőváry László 

Honismereti Körnek is. Itt van a székhelye a 2012 januárjában bejegyzett Asociaţia Györkös Mányi Albert 

Emlékház Egyesületnek is. 

Szabédi László Emlékház – Kolozsvár 

Itt működik az 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, az EMKISZ, valamint a 

Kolozsvár Társaság, illetve az Operabarátok Társasága számára is. A ház kibővítése nem lehetséges, ezért egy új 

irodát fogunk bérelni abban az épületben, amelyben az EMKE 1906-tól az 1940-es évek közepéig működött 

(Magyar utca 37.) az Erdélyi Református Egyházmegyének köszönhetően.  

Szilágysomlyói EMKE-ház: koncesszionálva van 2052-ig a Szilágysomlyó és környéke EMKE – Magyar 

Ház részére. 

Bákói csángó központ: a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének székhelye; 2015. január 1-én 

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

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

székhelyű Pusztinai Házért Egyesülettel, ami 2021. december 31-én jár le. 

 

VII. 2. Infrastruktúra-bővítés 

A Szabédi Emlékház már szűkös feladatai ellátására. Bővítése elengedhetetlen lenne, de nem lehetséges a 

szomszédok ellenállása miatt. Karbantartási munkálatokat végeztünk, ezek mellett 2019 júniusában a Szabédi 

Ház hőközpontjának cseréjére került sor. A lehetőségekhez mérten folytattuk a Sütő-ház környezetének 

rendbetételét is. 

 

VIII. MUNKATÁRSAK 

VIII. 1. Fizetett állandó alkalmazottak 

Az eltelt közgyűlés óta az EMKE Országos Elnökségének az elnöki munkakörön kívül állandó fizetéses 

alkalmazottja volt Kós Katalin, a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője, dr Széman Emese Rózsa, a Szabédi 

Emlékház vezetője, Ács Zsolt, az Országos Elnökség irodavezetője, Vincze László szakreferensek (aki 2019 

végén távozott a munkatársak közül), Kovács Lilla titkárnő – félnormával 2019. május elsejétől, majd egész 

normával 2020.február elsejétől, Forró Ágnes a Györkös Mányi Emlékház szakreferense volt 2020. február 

elsejétől egészen 2020. augusztus 31-ig  

VIII. 2. Fizetett bedolgozók 

Állandó bedolgozói munkakörben tevékenykedik Katona Réka könyvelő. 
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VIII. 3. Önkéntesek 

Köszönettel tartozunk László Miklósnak, Essig Józsefnek, a Guttman Mihály pedagóguskórusnak, 

valamint az EMKISZ által biztosított önkénteseknek – munkatársainkon kívül – a közgyűlés lebonyolításához 

nyújtott segítségért.  

Az önkéntesek névsorát lásd az EMKISZ, illetve 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 István (Sepsiszentgyörgy), Ferencz Angéla (Csíkszereda). 

 

2020. április havában 

 

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

Szervezetének 2019-es évi tevékenységéről és további terveiről 

 
2019. március 30. – 2020. március 21.* 

 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete a következő tevékenységeket 

szervezte meg az elmúlt évben: 

 

2019. március 30.   EMKISZ Közgyűlés 

2019. április 6-7.  V. Könyvturi | élőKönyvtár 

2019. május 24-26.  Művészeti Karaván II. találkozó (Zenta; EMKE-vel) 

2019. június 22.   Nekünk Zöld! 2. műhely Levendulás Vilma nénivel 

2019. július 4-6.  Könyvturi és bográcsfőzés a Hungarikum Napokon (Nagyszeben) 

2019. augusztus 8-11.  V. Kultivál (Lakitelek, Magyarország) 

2019. augusztus 14-21.  „Drama of bullying” drámapedagógiás tábor középiskolásoknak 

2019. augusztus 17.  Könyvturi a Magyarfenesi Napokon 

2019. augusztus 22-25.  EMKE-EMKISZ programsátor a Kolozsvári Magyar Napokon 

    Augusztus 22-24. Felnőtté képzések 

Augusztus 21. A Kolozsvár Filmműhely (KoFi) bemutatkozása a Kolozsvári 

Magyar Filmnapokon 

    Augusztus 25. Szamárfül. Versszínházi előadás 

2019. szeptember 26.  Könyvturi és ifiprogramok az EMKE Magyar Házban (Báthory Napok, 

Szilágysomlyó) 

2019. október 26. Szépségápolás otthon – Nekünk ZÖLD! 3. műhely 

2019. november 9. V. Legszebb Erdélyi Magyar Dal gálaest 

2019. november 16. „Az ifjúság a jövő” – Magyar nyelv és szórvány napja + őszi Könyvturi 

(EMKE-vel közösen) 

2019. december 14.  III. Kulturális Ifjúsági Filmnap – I. EMKISZ Diákfilmszemle 

2019. december 15. Csomagolásmentes karácsony – Nekünk Zöld! 3. műhely 

2020. február 27.-március 1. Művészeti Karaván 2020. és a KoFi egy éves születésnapja (EMKE-vel 

közösen) 

 

 

 

Programok, tevékenységek 

 

Közgyűlés 

 

2019. március 30-án került sor rendes éves közgyűlésünkre, melyen bemutattuk előző évi 

tevékenységünket és 2019-es terveinket. Mivel az előző év áprilisában személyi ellentétek miatt az EMKISZ 

csapata felbomlott, és a csapat egy része kiszállt a közös munkából, a 2018-as évben az elnökség újabb 

megbízott taggal bővült: az ügyvezetői-titkári funkciót Tamás Lehel vette át, Kovács Lilla pedig a 

szervezési alelnöki poszton dolgozott tovább. A 2019-es közgyűlésen a tagság megerősítette a megbízott 

elnökséget titulusaikban. 

 

Könyvturi | élőKönyvtár 

 

A kolozsvári, hagyományosan évadnyitó eseményre 2018. április 6-7-én került sor a Szabók 

Bástyájában. A kétnapos rendezvényt könyvgyűjtés előzte meg (a könyvek gyűjtésében a Szabédi László 

Emlékház munkatársai voltak segítségünkre), és a két nap alatt nagyjából nyolcezer adománykötet talált 

gazdára. A Könyvturi állandó programja mellett a két nap során összesen 10 élőkönyvet „lapozgathattak” az 

érdeklődők, ebben az évben a könyvkiadás, sajtó témakörében.  

Az ötödik Könyvturi a következő programokkal várta a látogatókat: 
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Szombat, április 6. 

11:00 – nyitás 

12:30 – Anyanyelvi licitjáték az ASZISZ szervezésében 

14:00 – Nyomtatva vagy online? Kerekasztal-beszélgetés a Művelődés folyóirat és az Erdélyi 

Krónika szerkesztőivel 

15:00 – Varázsketyere. Anyanyelvi játék az ASZISZ szervezésében 

17:00 – Tamás Kincső Fehér kavicsok c. könyvének bemutatója 

18:30 – Ady márciusa. Versszínházi est 

19:00 – Zárás 

 

Vasárnap, április 7. 

11:00 – nyitás 

12:00 – Török Gyula A zöldköves gyűrű c. könyvének bemutatója 

13:00 – Varázsketyere. Anyanyelvi játék az ASZISZ szervezésében 

14:30 – Anyanyelvi licitjáték az ASZISZ szervezésében 

15:30 – Fischer Botond Tavasz lesz, Corina c. kötetének bemutatója 

17:00 – Boldog születésnapot, József Attila! Közös felolvasás a kedvenc verseinkből 

18:00 zárás 

 

A Könyvturi kategóriái: szépirodalom, vers, dráma, szakmai, tudományos, gyerek, utazási, idegen 

nyelvű 

Az élőKönyvtár „könyvei”: korrektor, főszerkesztő, online felelős szerkesztő, könyvszerkesztő, 

könyvillusztrátor, diákújság-szerkesztő, online szerkesztő, tördelő 

A Könyvturi hagyományos kihelyezett eseményeit 2019-ben is megtartottuk: július elején a 

nagyszebeni Hungarikum Napokon, augusztus 17-én Magyarfenesen, szeptember 28-án pedig 

Szilágysomlyón, a Báthory Napok keretében tartottunk Könyvturit; ugyanakkor a Kolozsvári Ünnepi 

Könyvhét felkérésére május 10-én egy kisebb volumenű élő könyvtárat szerveztünk le, hét meghívottal.  

 

Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázat 

 

2019-ben ötödjére hirdettük meg a Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázatunkat, a hagyományosan 

szeptember 30-án záruló felhívásra tizenhárom zenekar huszonhét dallal nevezett be. Mivel a 25 év alatti 

kategóriában nevezett dalok mezőnye kiemelkedően erős volt, a zsűri úgy döntött, hogy a 25 év fölötti 

kategóriában rögtön kategóriagyőztest hirdet, míg a 25 év alatti kategóriában öt zenekar dalait engedi 

versenyezni a döntőben. Így tehát a 25+ kategória győztese a Térerő zenekar Felhőnjárók c. száma lett, míg 

a 25- kategóriában a Közeleg feléd (Szintaxis), Magáncella (KentaurSoul), Nem szól rám (Teddy Queen), 

Rossz felhők (Rafters) és Tépjük szét (Imecs Anita) c. számok versenyeztek. A november 9-én a Bulgakov 

kávézóban megtartott gálaesten végül a Szintaxis zenekar győzte meg leginkább a zsűrit (André Ferenc 

költő, slammer; Gábora-Máté Éva énekes, valamint Pap Tibor, a Peron Music Alapítvány elnöke), így a 

Közeleg feléd című szám lett 2020 Legszebb Erdélyi Magyar Dala, míg a Peron Alapítvány Újfalusi Gábor-

díját Imecs Anita vehette át. 

 

Kulturális Ifjúsági Filmnap 

 

2019-ben harmadjára szerveztük meg a Kulturális Ifjúsági Filmnapot, melyhez ebben az évben az 

EMKISZ első diákfilm-szemléje is csatlakozott. A szakmai zsűri (Csibi László, Feleki Károly, Györgyjakab 

Enikő) Bartincki Tamara Domboldali portrék c. filmjét találta a legjobbnak, míg a diákfilmszemle első 

helyét Hermán Dániel Székely Géza képzőművésszel készült interjúfilmje szerezte meg. A 2019-es KIF-en 

először adtuk át a Fischer István díjat, mellyel kiváló rendezőnkre emlékezünk. A Fischer-díjat az a film 

kaphatja meg (kategóriától függetlenül), amelyik képi világa, rendezése, operatőri munkája és vágása 

egyaránt kimagasló – 2019-ben ezt a díjat szintén a Domboldali portrék vitte el. 

A KIF programja: 

14:30 – nyitás 

15:00 – versenyfilmek vetítése 
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16:00 – versenyen kívüli filmek vetítése 

17:00 – szünet 

17:30 – Fischer István emlékére – filmblokk (portréfilm Fischer Istvánról, valamint a rendező 

Legalább Európát c. kisfilmje) 

18:30 - díjkiosztó  

 

V. Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál 

Az ötödik Kultivállal Magyarországra érkeztünk, 2019-ben Lakiteleken gyűlt össze a kultiválozni 

vágyó fiatalság. A Lakiteleki Népfőiskola elhelyezkedése folytán az eseményre külső látogatókat nehéz lett 

volna bevonzani, így a szervezők abban egyeztek meg, hogy az ötödik Kultivál inkább egy szakmai képzés 

legyen. Két fő irány mentén zajlottak a képzések: Bába István erdélyi festőművész vezetésével rajztechnikai 

műhely zajlott, míg a szervezni vágyó fiataloknak ifjúságsegítő-programszervező képzést tartott a 

háromnegyedében erdélyi szakembergárda: Virág Kis Anita vajdasági művelődésszervező mellett Brinzan-

Antal Cristina, Széman Emese Rózsa és Tamás Csilla irányította a fiktív egyesületet létrehozó csapatokat. 

 

Az V. Kultivál erdélyi csapata 

Bába István 

Brinzan-Antal Cristina 

Gergely Renáta 

Gregus-Fóris Gergő 

Makkai József 

Molnár István 

Oláh Réka 

Szántai Kristóf 

Széman Emese Rózsa 

Tamás Lehel 

 

Az EMKE képviseletében: Széman Péter elnök 

Az EMKISZ képviseletében: Tamás Csilla elnök 

Az ifjúságsegítő képzés programja: 

 

Augusztus 8. – csütörtök 

14:30-15:00 – bemutatkozások, munkacsoportok beosztása 

2 vagy 4 csapatra felosztás. Minden csoport egy-egy „ifjúsági szervezetet” hoz létre.  

15:30-18:30 – KÉPZÉS - Munkacsoportok (két szekcióban előadókat váltva) 

- Mi kell egy ifjúsági civil szervezet alapításához (misszió, vízió, tevékenység) [Brinzan-Antal 

Cristina] 

- Projekttervezés alapok [Tamás Csilla] 

 

Augusztus 9. – péntek 

9:00-12:00 – KÉPZÉS - Munkacsoportok (két szekcióban előadókat váltva) 

- Kommunikációs képzés [Virág-Kiss Anita, Széman Emese Rózsa] 

- Költségvetési terv elkészítése [Tamás Csilla]  

15:00-18:00 – Munkacsoportok (csapatmunka) 

Csoportmunka  

- ifjúsági szervezet „alapítása” 

- Projekt koncepció leírása, kifejtése 

17:00-18:00: 

- „ifjúsági szervezetek” bemutatása (szekció(ko)n belül) 

Augusztus 10 – szombat 

9:00-12:00 – Munkacsoportok 

- Kommunikációs terv elkészítése 

- Költségvetési terv elkészítése 

15:00-18:00 – Munkacsoport 
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15:00-16:00: – Csoportok projektjeinek szervezőkkel való egyeztetése (egyéni kérdések) 

16:00-17:00: – Csoportmunka, projektek esetleges javítása 

17:00-18:00: – A projektek, kommunikációs terv és költségvetési terv bemutatása a tábor lakói előtt 

(szavazás általi eredményhirdetés) 

 

Augusztus 11 - vasárnap 

9:00-11:00: – Munkacsoportok összegzése (tevékenységelemzés, együttműködés értékelése, létrejött 

projektek értékelése) 

 

Felnőtté képzés 

 

Ahogy az elmúlt években megszoktuk, 2019-ben is megtartottuk sűrített beszélgetés-sorozatunkat a 

Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt, de ebben az évben az EMKE-EMKISZ Színház utcai programsátrába 

költöztünk. Az idei évben három izgalmas témával vártuk a tanulni vágyókat: a környezetvédelem, a 

művészet és a közművelődés kulisszái mögé is beleshettünk. 

Program: 

2019. augusztus 22. 

Neked nyolc? Nekünk ZÖLD! Mit tehet négy városi lány a környezetért? 

Beszélgetőtársak: a Nekünk ZÖLD! program ötletgazdái: Gergely Noémi, Pásztor Ágnes, Takács 

Júlia. A beszélgetést vezeti: Tamás Csilla 

2019. augusztus 23. 

Hogyan neveljünk műértő fiatalt? A képző- és iparművészetek megismertetése a huszonéves 

generációval. 

Beszélgetőtársak: az Artwise művészcsoport alapítói: Bába István, Molnár István és Oláh Ildikó. A 

beszélgetést vezeti: Tamás Csilla 

2019. augusztus 24. 

Közösségi művelődés a mindennapokban – hol van a helye a civileknek? 

Beszélgetőtársak: Bodó Barna, a MACISZESZ elnöke, Széman Péter, az EMKE elnöke és Tamás 

Csilla, az EMKISZ elnöke. 

 

Nekünk ZÖLD! – környezettudatossági műhelymunka-sorozat 

 

Terveinkhez híven 2019-ben elindítottuk a Nekünk Zöld! környezettudatossági műhelymunka-

programot, amelynek keretében az év folyamán összesen négy (negyedévenként egy) találkozót sikerült 

megtartanunk. A márciusi, komposztálással foglalkozó esemény után júniusban a az úton-útfélen termő 

virágaink jótékony hatásairól tanulhattunk, valamint kézműves szappant, naptejet és frissítő permetet 

készítettünk. Októberben közkívánatra folytattuk a szépségápolási-házi praktikás vonalat, ekkor sampont és 

kézkrémet lehetett készíteni, de rengeteg környezettudatos háztartási praktikát is hallhattunk. Decemberben 

– az ünnepre hangolódva – szemétmentes csomagolási technikákat sajátíthattunk el.  

A Nekünk ZÖLD! program a várakozásokat is messze felülteljesítette, a tizennégy fős létszámban 

maximalizált műhelyekre általában 3-4-szeres a túljelentkezés.  

 

Versszínházi műhely 

 

Hosszas tervezés után 2019-ben sikerült állandó jelleggel beindítani az EMKISz versszínházi 

csoportját, amellyel a Kolozsvári Magyar Napok keretében mutatkoztunk be: a „rímhányó” Romhányi 

József verseiből összeállított Szamárfül című előadással debütált a csapat. A versszínház tagjai: Széman 

Emese Rózsa, Szökőcs Zsófia, Tamás Csilla és Tamás Lehel. 

 

 

Társszervezések 

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

lebonyolításában is, főként az EMKE-vel együttműködésben.  
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Programsorozat a 7. Kolozsvári Magyar Napokon 

Immár hagyományszerű, hogy a Kolozsvári Magyar Napok alatt az EMKE és az EMKISZ közös 

programsátrat szervez, sok-sok színes részprogrammal.  

A sátorprogram a következő volt (kiemelve az EMKISZ programjai) 

Folyamatos programok: 

• az EMKE, EMKISZ, valamint tag- és társszervezeteinek bemutatkozása 

• az Anyanyelvápolók Szövetsége, ASz Ifjúsági Szervezete, valamint a Georgius Aranka Társaság 

bemutatkozása, játékos anyanyelvi feladatlapok, kvízek 

• társasjátékok 

• kézműves foglalkozások 

• pódiumelőadások 

• Nekünk ZÖLD! 

• EMKISZ Felnőtté Képzések a 10. Kolozsvári Magyar Napokon – beszélgessünk a mindennapi 

élet kihívásairól 

SÁTORPROGRAM NAPI BONTÁSBAN 

2019. aug. 22., csütörtök 

11:00 sátornyitás 

11:00–19:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és társszervezetek és 

az ASz egésznapos standja 

11:30–14:30 kézműves-foglalkozás: kosárfonás Miklós Judit és Lujza felvidéki kézművesekkel 

13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék (EMKISZ) 

14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei 

kerekasztal-beszélgetések 

14:30–18:00 kézműves foglalkozás: festés-varrás-ragasztás Kémenes Hajnal székelyhodosi 

tanítónővel és Kémenes Teklával 

16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Varázsketyere) 

17:30–18:30 Neked nyolc? Nekünk ZÖLD! Mit tehet négy városi lány a környezetért? 

Beszélgetőtársak: a Nekünk ZÖLD! program ötletgazdái: Gergely Noémi, Pásztor Ágnes, Takács 

Júlia. A beszélgetést vezeti: Tamás Csilla. 

2019. aug. 23., péntek 

11:00 sátornyitás 

11:00–19:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és társszervezetek és 

az ASz egésznapos standja 

11:30–14:30 kézműves foglalkozás: kosárfonás Miklós Judit és Lujza felvidéki kézművesekkel 

13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék (EMKISZ) 

14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei 

kerekasztal-beszélgetések 

14:30–18:00 kézműves foglalkozás: játék a színekkel, mintákkal, textúrákkal – festegetős 

foglalkozás Fazakas Réka kolozsvári képzőművésszel 

16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Licitjáték) 

17:30–18:30 Hogyan neveljünk műértő fiatalt? A képző- és iparművészetek megismertetése a 

huszonéves generációval. Beszélgetőtársak: az Artwise művészcsoport alapítói: Bába István, Molnár 

István és Oláh Ildikó. A beszélgetést vezeti: Tamás Csilla. 

2019. aug. 24., szombat 

11:00 sátornyitás 

11:00–19:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és társszervezetek és 

az ASz egésznapos standja 

11:30–14:30 kézműves foglalkozás: játék a színekkel, mintákkal, textúrákkal – festegetős 

foglalkozás Fazakas Réka kolozsvári képzőművésszel 

13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék (EMKISZ) 

14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei 

kerekasztal-beszélgetések 

14:30–18:00 kézműves foglalkozás: kosárfonás Miklós Judit és Lujza felvidéki kézművesekkel 
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16:00–16:30 Játékakadémia – Nádassy László: A tacskó (bohózat). Az EMKE Szilágysomlyó és 

környéke JÁTÉKAKADÉMIA csoportjának előadása. 

16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Varázsketyere) 

17:30–18:30 Közösségi művelődés a mindennapokban - hol van a helye a civileknek? 

Beszélgetőtársak: Brinzan-Antal Krisztina, a MACISZESZ irodavezetője, Széman Péter, az EMKE 

elnöke és Tamás Csilla, az EMKISZ elnöke. 

 

2019. aug. 25., vasárnap 

11:00 sátornyitás 

11:00–19:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és társszervezetek és 

az ASz egésznapos standja 

11:30–14:30 kézműves foglalkozás: festés-varrás-ragasztás Kémenes Hajnal székelyhodosi 

tanítónővel és Kémenes Teklával 

13:00 Sajtós játékok az EMKE-sátorban – X. KMN – Kolozsvári Honfoglaló – interaktív 

kultúrtörténeti játék (EMKISZ) 

14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei 

kerekasztal-beszélgetések 

14:30–18:00 kézműves foglalkozás: kosárfonás Miklós Judit és Lujza felvidéki kézművesekkel 

15:30–16:15 Szamárfül – X. KMN. Verses megekés Romhányi Józseffel. Az EMKISZ 

versszínházi csoportjának előadása 

16:30–17:30 Sajtós játékok az EMKE-sátorban – X. KMN – anyanyelvi csapatbajnokság (Licitjáték) 

 

Magyar nyelv és szórvány napja + Őszi Könyvturi 

Deme László nyelvész szállóigévé vált mondása volt: nem az ifjúságé, hanem az ifjúság maga a jövő. 

Egész napos rendezvényünkkel tehát főként őket, illetve kis- és nagytestvéreiket, szüleiket, nagyszüleiket 

szólítottuk meg. Ugyanakkor – a nagy sikerre való tekintettel – elindítottuk az őszi Könyvturi eseményünket 

is, melyet a további években is tartani szeretnénk. 

RÉSZLETES PROGRAM 

10:00–12:00 

Interaktív városnézés a Korzo Egyesülettel – CSAK a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumból 

érkező gyerekcsapatnak 

11:00 NYITÁS 

Őszi Könyvturi – böngéssz és vidd haza legújabb kedvencedet! 

Interaktív kvízek Erdély és Kolozsvár elmúlt 100 évének történelméből, irodalmából, az 1989-

es eseményekből 

Gyereksarok – az Életfa Családsegítő Egyesület foglalkozása a legkisebbeknek 

15:00 ANYANYELVI LICITJÁTÉK 

17:00 KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS 

Meghívottak: VETÉSI LÁSZLÓ szórványkutató, szociográfus; FODOR EMŐKE tanítónő KZSEL, a 

Téka Szórványkollégium fejlesztő pedagógusa 

Moderátor: VARGA-MIHÁLY MÁRTON, a Kolozsvári Rádió szerkesztő-műsorvezetője 

19:00 SZAMÁRFÜL 

Verses mekegés Romhányival az EMKISZ versszínházi csoportjának előadásában. Fellépők: 

Széman Emese Rózsa, Szökőcs Zsófia, Tamás Csilla, Tamás Lehel. 

 

Művészeti Karaván – filmes műhely 

Az elmúlt évben tovább folytattuk a Művészeti Karaván szervezését, ezúttal dunaszerdahelyi 

csereprogramot terveztünk. A filmes műhely keretén belül az immár egy éves Kolozsvár Filmműhely 

születésnapját is sikerült megünnepelnünk. 

 

„Drama of bullying” drámapedagógiás tábor 

 

2017-ben kezdtünk közös munkába a kiskunfélegyházi Kreatív Mozaik Alapítvánnyal, és 2018-ban 

sikerült is megszerveznünk első közös táborunkat Kiskunfélegyházán. 2019-ben úgy döntöttünk, hogy a 
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tábort – hasonló tematikával, és ugyancsak drámapedagógiás módszerekkel – Kolozsváron tartjuk meg. A 

táborba a tavalyi évhez hasonlóan most is 30 diákot várunk, ezek fele kiskunfélegyházi, másik fele pedig 

kolozsvári diák volt. A táborozóknak a Református Kollégium adott otthont, az étkezéseket a Konviktus cég 

biztosította. 

A tábor programja:  

Augusztus 14., szerda 

16:00-17:00  –  érkezés, lepakolás 

17:30-19:00  –  városnézés  

19:30-20:00  –  vacsora  

20:30-22:00  –  bemutatkozás, ismerkedés, jégtörő játékok, beugró 

22:00  – szabadprogram (szálláson) 

 

Augusztus 15., csütörtök 

8:00-9:00 –  reggeli  

9:30-18:30  –  tordai látogatás (sóbánya, sóstó) (ebéd a program közben, rendeléssel) 

19:30-20:00  –  vacsora  

20:30-22:00  –  beszélgetés, filmnézés, KoFi bemutatkozás 

22:00  – szabadprogram (szálláson) 

 

Augusztus 16., péntek 

8:00-9:00 –  reggeli  

9:00-11:00  –  tavalyi tábor előadásainak bemutatása, munkafelosztás  

11:30-13:30  –  próba 

14:00-15:00  –  ebéd  

16:00-18:30  –  próba  

19:30-20:00  –  vacsora  

20:30-22:00  –  városi séta, szabadprogram  

22:00  – szabadprogram (szálláson) 

 

 

Augusztus 17., szombat 

8:00-9:00 –  reggeli  

9:00-11:00  –  próba  

11:30-13:30  –  Szent István napi néptánc-felvonulás (KMN program) 

14:00-15:00  –  ebéd  

16:00-18:30  –  próba  

19:30-20:00  –  vacsora  

20:30-22:00  –  játék 

22:00  – szabadprogram (szálláson) 

 

Augusztus 18., vasárnap  

8:00-9:00 –  reggeli  

9:00- 13:00  –  próba  

14:00-15:00  –  ebéd  

16:00-18:30  –  szabadprogram (Sétatér-csónakázás/ Fellegvár/ Bánffy-palota/ KMN 

programok) 

19:30-20:00  –  vacsora  

20:30-22:00  –  „Kolozsvári piactéren” – Magyar Állami Népi Együttes előadása (KMN 

megnyitó) 

22:00-23:30 – DJ Matthias buli (Bánffy-palota udvara; KMN program) 

 

Augusztus 19., hétfő 

8:00-9:00 –  reggeli  

9:00- 13:00  –  próba  
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14:00-15:00  –  ebéd  

15:30-17:00  –  felkészülés a bemutatókra 

17:00-19:30  –  bemutatók (Blériot) 

19:30-20:00  –  vacsora  

20:30-22:30 –  záróbuli (Blériot)   

 

 

Augusztus 20., kedd 

8:00-9:00 –  reggeli  

9:00-10:00  –  összegzés, kiértékelő 

10:00   –  indulás haza 

 

 

Kiemelkedő, állandó partnerségek 

 

2019-ben tovább folytattuk együttműködésünket a tatabányai Peron Music Alapítvánnyal – ezen az 

együttműködésen keresztül csatlakozunk a magyarországi Öröm a zene! Könnyűzenei Tehetségkutató és -

Gondozó programhoz, melynek döntőjébe a Legszebb Erdélyi Magyar Dal 25 év alatti kategóriájának 

nyertesét delegáljuk.  

 

Támogatások 

 

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

Communitas Alapítvány, Aqua Carpatica, Media Contur Advertising, Wedas, Colorama, Borsarock, 

Harghita Holding, Parapark, Adrenalin Park, Heltai Folk Pub, Retro Hostel. 

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

kolozsvári magyar adás, Kolozsvári Rádió, Szabadság. 

  

További tervek 

 

Bár ezt a beszámolót 2020 március-áprilisában kellett volna bemutatnom az EMKISZ és az EMKE 

közgyűlésein, és ennek fényében itt egy több oldalas programtervezet lett volna, sajnos az idei év történései, 

mint önök is tudják, kissé felborították a terveinket. Természetesen 2020-ban is terveztük továbbvinni 

hagyományos rendezvényeinket, a Könyvturi | élőKönyvtárat, a Legszebb Erdélyi Magyar Dal programot, a 

Kulturális Ifjúsági Filmnapokat; a Nekünk ZÖLD! programot; tartottunk volna Kultivált (az első évhez 

hasonlóan ismét Erdélyben, a nagyszebeni Hungarikum Napokkal egybekötve); és – sok egyéb program 

mellett – tervben volt az újabb középiskolás drámapedagógiai tábor szervezése is, ismét Kolozsváron. De 

ezekből a tervekből szinte semmi sem valósulhatott meg. Ugyanakkor nem kell szégyenkeznünk sem: a 

március 15-re készülő versszínházi estünket három nap alatt rádió-kompatibilissé tettük és rádiószínházi 

előadásként mutattuk be, emellett pedig több versfelolvasással is enyhítettük a karantén napjait; a 

nagyszebeni Hungarikum Napokon, ha nem is a Kultivállal, de mégis ott voltunk, a Legszebb Erdélyi 

Magyar Dal programot és az őszi Könyvturit és Magyar nyelv és szórvány napját online is megtartjuk, az 

EMKE-vel közösen pedig a kettős évfordulós Reményik Sándorról is megemlékeztünk: versszínházi 

csoportunk egy nagyon komoly, bő egy órás előadást próbált be online, hogy végül a Kolozsvári Magyar 

Napok keretében, a járványügyi szabályozások tiszteletben tartásával a nagyközönségnek is bemutathassuk 

azt. Jelenleg nem tudjuk, hogy hogyan tovább, de terveink attól még vannak; és ha minden nap újratervezve 

is, folytatjuk tovább a munkát – ahogy lehet… 

 

Tamás Csilla elnök 
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BESZÁMOLÓ 

 

Az idén megalakulása 135. évfordulóját ünneplő Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Közép-

Erdély régiójához tartozik Maros, Szeben és Beszterce-Naszód megye, ahol tavaly is sor került az egyes 

tagszervezetek hagyományos kulturális eseményeire, kiegészítve őket új programokkal. Mindez az EMKE-be 

tagolódó vagy attól függetlenül ténykedő különböző helyi közművelődési egyesületek, társaságok, egyletek 

tevékenységét dicséri. A fentiek jegyében és köszönetképpen a 2019-es évben a Közép-Erdély régió alelnöke az 

alábbi javaslatokat tette az EMKE kisoklevelek odaítélésére: Gazdag Erzsébet színművésznőnek, a nagyszebeni 

magyar közművelődési élet fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül, dr. Kántor Erzsébet 

orvosnőnek, a besztercei magyar közművelődési élet fellendítése és támogatása érdekében kifejtett tevékenysége 

iránti elismerésül, Cseh Gábornak, a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör elnökének, ünnepi 

megemlékezések és közösségi események szervezése iránti köszönettel, Kirsch Attilának, az Öregdiákok Baráti 

Köre elnökének, a bolyais szellemiség ápolása, valamint kultúratámogató hozzáállása iránti elismerésül. Az 

elismerések átadására színvonalas közművelődési rendezvények keretében került sor Marosvásárhelyen, 

Medgyesen, Besztercén. 

Az erdélyi magyar közművelődés napjának a megünneplése valóban jó alkalom arra, hogy egyes 

személyeknek megköszönjük áldozatkész munkájukat. 2020-ban a Közép-Erdély régió alelnöke az alábbi 

javaslatokat tette az EMKE Oklevelek odaítélésére: Varró Sándor református lelkipásztornak, a szebeni magyar 

közművelődési élet fellendítése és támogatása érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül; Székely 

Pálnak, a Cserhalom Művelődési Egyesület volt elnökének, a cegőtelki megemlékezések szervezőjének, a 

közművelődési élet fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül; Soós Zoltán 

múzeumigazgatónak, kulturális és közösségi események támogatása iránti köszönettel, a közművelődési élet 

fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül; dr. Vass Levente országgyűlési képviselőnek, a 

Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnökének, a közművelődési élet fellendítése érdekében kifejtett 

tevékenysége iránti elismerésül. Mind az eddigi, mind a leendő díjazottakat, mind az elismerésre bármilyen 

formában érdemesülteket köszönet illesse a közművelődés, az egyetemes és magyar kultúra kiteljesedése 

érdekében kifejtett tevékenységük iránti elismerésül. 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Közép-Erdély régiójának alelnöke a fenti alkalmakon kívül 

több rendezvényen képviselte az egyesületet, és részt vett a marosvásárhelyi közművelődési tevékenységekben. 

Marosvásárhelyen közel két évtizede minden esztendő első napján a Petőfi-szobornál kerül sor az első közösségi 

eseményre. A különböző felekezetek templomaiból vagy otthonról ideérkezők a viszonylagos újévi csendben 

kívánnak egymásnak boldog új évet Petőfi születésnapjára és szellemiségére emlékezve. A megemlékezésen 

Szabó László felsővárosi református lelkész szólt az egybegyűltekhez, illetve Soós Zoltán, a Maros megyei 

múzeum igazgatója, a 2020-as helyhatósági választások polgármesterjelöltje, és dr. Vass Levente parlamenti 

képviselő. Beszédében Ábrám Zoltán az alábbi újévi reménységet fogalmazta meg: „Új esztendőben bort, búzát, 

békességet szoktunk egymásnak kívánni. A Házi áldás alapján a békesség mellett elfér a hit, a szeretet és az 

áldás. Ahol pedig ott az Isten, ott szükség nincsen. Elérkeztünk a 2020-as esztendő kapujába. Mit kívánhatunk 

még egymásnak? Mindenekelőtt azt, hogy a száz éves trianoni évforduló a nemzeti összetartozást hozza el a 

magyar közösség számára. Azt, hogy sikeres legyen ez a választási év. Azt, hogy Istentől áldott legyen az 

életünk, és valóban legyen hit, szeretet és béke a szíveinkben. És remény a fentiek megvalósulásához.” 

A január elsejei legelső marosvásárhelyi, Maros megyei kulturális eseményt továbbiak követték a bevett 

hagyományok alapján, azokat kiegészítve, mint: megemlékezés a Don-kanyari offenzíva évfordulóján, a magyar 

kultúra és az erdélyi magyar közművelődés napjának a megünneplése, rendszeres Gyöngykoszorú néptánc-, 

népzene- és népviseleti találkozók megtartása, közművelődési események lebonyolítása a városnapokon és azon 

kívül, kiállítások és sokoldalú kulturális események felkarolása, citerások hagyományossá vált találkozója stb. 

Külön megjegyzendő, hogy a citerázni és furulyázni óhajtók számára indított képzés és táborozás tavaly is 

eredményesnek bizonyult. 

A 2019-es esztendőben megtörtént az EMKE Maros megyei szervezetének az újjászervezése. Az elnöki 

teendőket Barabási Attila-Csaba, a Maros Művészegyüttes igazgatója látja el, munkáját segíti Fazakas Ildikó 

alelnök, Incze Tünde titkár, valamint Ábrám Zoltán tiszteletbeli elnök. Az alábbiakban az új elnök gondolatait 
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idézzük (Népújság, 2019. november 11): „Mindig felnéztem az EMKE-re. Egy olyan közművelődési egyesület 

volt, amibe belenőttem. Akkor is, amikor a kibédi tánccsoport szervezője voltam, később, amikor a Maros 

Művészegyüttes igazgatója, több közös rendezvényünk is volt. (…) Egy sikeres rendezvény megszervezéséhez 

csapatmunkára, összefogásra van szükség. Az 1990-es évek elején, amikor Szabó György Pál kezdeményezte a 

már említett Gyöngykoszorú találkozókat, nem volt pályázati lehetőség, és az önkormányzatok sem igazán tudták 

anyagilag támogatni a rendezvényeket, mégis sikerült a mai napig fenntartani a mozgalmat, mert a közösségi 

érdek mentén volt összefogás.” 

Végül dr. Széman Péter EMKE-elnök hetvenedik születésnapjára készült írásomból idézek, 

mindannyiunknak további jó egészséget és eredményes ténykedést kívánva: 

„A kultúraközvetítés professzionalizmusa a magyar művelődéstörténeti hagyományokból szervesen 

táplálkozó közművelődés, szakemberei (orvosai, pedagógusai, könyvtárosai) a kultúraközvetítők, akik koronként 

és szakterületenként lehetnek népművelők, művelődésszervezők, felnőttképzők. A kommunizmus évtizedei alatt 

elcsökevényesedett a kulturális intézményrendszer, amelynek valós helyreállítása a változásokat követő korszak 

jelentős kihívásának bizonyult. Ráadásul a kevesebb lehetőség és nagyobb igény miatt a hivatásos művelődési 

tevékenységek kiegészítőjeként, vagy új igények kielégítéseképpen a közművelődés a maga útján és sajátos 

formáival mondhatni virágzásnak indult. A kilencvenes években az erdélyi magyar civil szervezetek többsége 

közművelődési célt szolgált, a kultúra védelmére egyesületek alakultak, és bár az anyagi ráfordítások 

alulreprezentáltaknak bizonyultak, emberöltő távlatában elmondhatjuk: a közművelődésre szánt erőforrások 

mozgatták meg a legtöbb embert, miközben minden befektetett lej többszörösen megtérült. 

Ebben a munkában nagy szerepet játszott az a kultúraközvetítő, közművelődési eseményeket szervező, a 

civil szférában tevékenykedő magyar értelmiség, amely lelkiismeretesen, megfelelő szakmaisággal és 

áldozatvállalással vált eredményessé. Múltból átöröklött tenni akarással és intuitív hozzáállással töltötte be azt az 

űrt, amely a kommunizmus bukásával keletkezett a kultúraközvetítés és kultúraszervezés területén. Kelet-Közép-

Európában, Erdélyben az értelmiség identitásmegőrző, kultúraközvetítő szerepe felértékelődött. Térségünkben a 

nemzeti mozgalmak mozgató ereje többnyire olyan írókra, nyelvészekre, történészekre, papokra, tanítókra, 

orvosokra alapozott és részben alapoz ma is, akik különös „nemzeti” küldetés teljesítésére vállalkoztak. 

Miközben az általuk képviselt kisebbséget alkotó egyének döntő többsége nem annyira áldozathozó szerepre, 

hanem sokkal inkább emberhez méltó életre, jövőbeni kilátásokra, egzisztenciális biztonságra és kiszámítható 

jogszolgáltatásra vágyik – lehetőleg a szülőföldjén. 

A szellemi fejlődésnek, a jólét kiteljesedésének a feltétele a számában erős, hazaszeretetben és tenni 

akarásban példamutató értelmiségi megléte. Az értelmiség csoport tagjait nevezzük elméletileg értelmiséginek. 

Gyakorlatilag viszont, a szó jelzős szerkezetéből kiindulva, az értelmiségi ezen túl egy pontosan körül nem 

határolt és körül nem határolható alkati típus, a társadalomtól és értelmiségi társaitól elvárt jellemvonású egyén. 

A fentiek alapján a legnemesebb értelemben vett értelmiségi megfelelő műveltséggel, intelligenciával és 

kulturális érzékenységgel rendelkezik, a szellemi autonómia képviselőjeként minél önállóbban (és sokoldalúan) 

gondolkodik és lehetősége szerint így is cselekszik, felelősséget érez embertársai iránt, és a közösségi érdekekhez 

igazítja saját boldogulását. Képes áldozatot hozni, képes az alapfeladataitól eltérő, saját boldogulását szolgáló 

és/vagy közösségi igényeknek eleget tevő egyéb feladatvállalásra. A kisebbségi értelmiségi esetén a 

közösségszolgáló igény (pusztán annak kinyilvánítása) magasabb, ugyanakkor fennállhat a hátrányos 

megkülönböztetés lehetősége. A magyar értelmiség alapfeladata, hogy művelt legyen, és ez által képesnek 

bizonyuljon a magyar kultúra hordozására. 

Az egyetemes, kiemelten erdélyi magyar kultúra jelentős hordozója az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület, amely a magyar kultúra szervezésének és terjesztésének az elősegítője. Legújabb korában az EMKE 

számtalan helyi, országos és nemzetközi kitekintésű rendezvényt szervezett, szakmai testületeket hozott létre, 

magyar házakat és emlékházakat alapított, kiadványokat jelentetett meg, emlékjeleket hagyott, partnerséget és 

támogató szerepet vállalt. A szervezet elnöke és társai nyugodt lelkiismerettel elmondhatják, hogy 

tevékenységeik során a magyar identitás és az erdélyiség megőrzését, az egyetemes kulturális értékek előtérbe 

helyezését, a műveltség közkinccsé tételének gondolatát tartják szem előtt ma is.” 

Dr. Ábrám Zoltán, az EMKE területi alelnöke 

Marosvásárhely, 2020 márciusa 
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XXV. PARTIUMI HONISMERETI KONFERENCIA 

Beszámoló 

 

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság 2019. szeptember 6–8. között Nagyszántón 

szervezte meg a XXV. Partiumi Honismereti Konferenciáját, a Művelődési Házban. A regisztráció alatt mindenki 

megkapta Kupán Árpád és Németi József erre az alkalomra megjelent új könyvét: Kisszántó és Nagyszántó 

párhuzamos története, alapításuktól a 19. század végéig, valamint a 25. konferenciára megjelent Partium 

folyóiratunk 52 oldalas lapját, amely az előadások anyagát tartalmazza.  

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

Forró László református püspökhelyettes és Fodor József római katolikus általános helynök. A résztvevőket 

köszöntötte Dukrét Géza, a PBMET elnöke. A házigazda Bors község nevében Bátori Géza polgármester 

köszöntötte a konferenciát. Nagy örömére szolgált, hogy már harmadjára adott otthont e nemes rendezvénynek az 

általa vezetett község. Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének elnöke nagyon örült az 

egyesület sikereinek, mert ez mindannyiunk sikerének számít. Széman Péter, az EMKE országos elnöke felidézte 

a régi és sokoldalú kapcsolatainkat. Gaal György, a KLMT tiszteletbeli elnöke kifejtette, hogy mindig nagy 

örömmel jön a mi konferenciáinkra, ahol sokat lehet tanulni. Dobosyné Antal Anna, az ICOMOS Magyar 

Nemzeti Bizottság alelnöke kifejtette, hogy nagyszerű kapcsolataink vannak a népi építészet megismerése és 

védelme terén. 2010 óta, a Békési Népi Építészeti Konferenciával közösen szervezzük a Partium és Bánság népi 

építészetének megismerésére szervezett szakmai kirándulásokat. Révász Gizella, a Határon Túli Magyar 

Emlékhelyekért Alapítvány elnöke köszönte, hogy itt lehet társaival együtt, kifejtette, hogy sokat tanultak a 

szervezésből. Fehér József, a Kazinczy Ferenc Társaság tiszteletbeli elnöke kifejtette, hogy már több mint tizenöt 

éve kölcsönösen termékeny kapcsolatban állunk. Bemutatta azokat a köteteket, amelyeket a társaságunknak 

hozott. Ráday Mihály, a Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke kifejtette, hogy nagy örömmel jön mindig 

közénk. Eddig több mint tizenöt konferencián vett részt. Gratulált a 25. honismereti konferencia 

megszervezéséért.  

Ezután átadtuk az idei Fényes Elek-díjakat: Széman Péter, az EMKE elnöke, Széphegyi László 

műemlékes szakmérnök, Voiticsek Ilona és Voiticsek Árpád, társaságunk nyomdász házaspárja kapták meg.  

Az ünnepség után a plenáris ülés következett. A konferencia témái a következők voltak: 800 éves 

Nagyszántó első írásos említése, pusztuló műemlékeink, nagy személyiségeink emlékezete. Az előadások 

hagyományosan, a konferenciának helyet adó település ismertetésével kezdődött. Kupán Árpád Nagyszántó 

történetét ismertette.  

Deák Ildikó Budapestről A Rómer Flóris Terv című előadásában ismertette a Nemzeti Örökség 

Programot, melynek keretében a Teleki László Alapítvány elindította a határon túli magyar vonatkozású épített 

örökség kutatását, dokumentálását és helyreállítását. Számos vetített képen keresztül ismertette az eddig elért 

eredményeket. Oláh László, a Pákozdi Katonai Emlékhely vezetője a hazafias honvédelmi nevelés fontosságáról 

értekezett, és a kiegészítő lehetőségekről a műemlékvédelem szolgálatában.  

A délután könyvbemutatóval kezdődött. Voiticsek Ilona és Voiticsek Árpád: „… hős Váradról mit tudnak 

a falak?” Nagyváradi épületdíszek című kötetét ismertette Péter I. Zoltán.  

Kupán Árpád és Németi József: Kisszántó és Nagyszántó párhuzamos története című könyvét Dukrét 

Géza ismertette. Ujj János Aradról Arad elpusztult templomairól értekezett. Dr. Szálkai Tamás Irinyi János életét 

és munkásságát mutatta be.  

Az előadások után kivonultunk a kultúrház előtti parkba, ahol közösen a többi egyesülettel 

megkoszorúztuk a 800 éves Nagyszántó emlékművét. Ezt követően megnéztük a Péchy-Jósa-kúriában 

berendezett falumúzeumot és egy kortárs kiállítást.  
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Ezután a közgyűlés következett. Dukrét Géza elnök A 25. konferencia címmel beszámolt az eddigi 

konferenciák helyszíneiről és témáiról, majd megköszönte mindazok tevékenységét, akik részt vettek a 

konferenciák szervezésében és sikeres levezetésében. Ezek a személyek díszoklevelet kaptak. Kiosztottuk az új 

tagok tagsági könyvecskéit. Ezután megtárgyaltuk az aktuális problémákat.  

Este kultúrműsor következett. Fellépett a Borsi Galagonya Néptáncegyüttes, fergeteges előadást tartva. 

Majd Molnár Júlia előadóművész nótákkal szórakoztatta a társaságot, amelybe néha mi is bekapcsolódtunk.  

A szombat reggel egy érdekes, de szomorú előadással kezdődött. Dr. Csorba Csaba Mezőcsátról 

Kompország tragédiája címmel Erdély történetét ismertette 1526 és 1711 között. Ezt egy nagy formátumú 

előadás követte: Csorba Mihály Biharról Adatok Észak-Bihar 10-11. századi településrendszerének 

vizsgálatához. A történész a legújabb kutatásait mutatta be. Ezután az 1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc megemlékezéséről szóló előadások következtek: Pásztai Ottó: Nagyváradról Rózsa Sándor 

szabadcsapata az 1848-49-es szabadságharcba;. dr. Vajda Sándor Borosjenőről: 170 éve tette le a fegyvert a 

magyar sereg az orosz túlerővel szembe; Nagy Aranka Nagyváradról: Ormay Norbert, a 0-ik aradi vértanú és 

utóélete; Fazekas Lóránd Szatmárnémetiből: Akik a szabadság, függetlenség eszméjét tovább éltették. Mihálka 

Nándor Nagyváradról Szent László király váradi székesegyháza – alaprajz és díszítés a 11-13. századi püspöki 

templomépítészetben című előadását ismertette. Tácsi Erika Temesvárról dr. Berkeszi Istvánról, Makai Zoltán 

Nagyváradról a 150 éve született Kandó Kálmánról, Szekernyés János Temesvárról a 125 éve elhunyt Ormós 

Zsigmondról, Wanek Ferenc Kolozsvárról az ötven éve elhunyt Balog Ernő földtudományi munkásságáról, Pethő 

László Jászberényből Heller László nagyívű pályájáról értekezett. Szilágyi Andrea Érmihályfalváról az 

érmihályfalvi zsidó közösség múltját és jelenét ismertette. Molnár Kamilla Érmihályfalváról dr. Andrássy 

Ernőről, Kádár Anna és Kelemen Hilda Érmihályfalváról Sass Kálmánról, Szendrő Dénes Isaszegről dr. Ripka 

Ferencről értekezett. Horber Pál Nagyváradról Érmindszentről és az Érről tartott előadást. Vallasek István 

Kolozsvárról Lévai András műegyetemi tanárt mutatta be.  

Vasárnap Bihar megyei műemlékeket látogattunk meg: Mezőtelegden a középkori református templomot, 

Köröskisjenőn és Fugyin az Árpád-kori református templomot, Cigányfalván a 16. századi román fatemplomot, 

de sajnos ide nem engedtek be. Ezután meglátogattuk Biharvajda Árpád-kori református templomát, majd 

Biharfélegyházán megkoszorúztuk az általunk állított Jakó-emléktáblát, Paptamásiban ittunk a hűs Lythia-

forrásból, majd meglátogattuk a bihari földvárat. Idegenvezető Wanek Ferenc volt, aki egy 16 oldalas 

kirándulásvezetőt is készített.  

A konferenciát támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Bihar Megyei Szociális és 

Közösségfejlesztési Igazgatóság, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyváradi Római 

Katolikus Püspökség. 

Dukrét Géza 
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Beszámoló az EMKE Szilágysomlyó és környéke fiókszervezet 2019. évi 
működéséről 

 
2019-ben még a „normális” rendben működött az EMKE Szilágysomlyó és környéke 

szervezet is.  

Mindig is a köz művelését tartva szem előtt, ebben az évben is igyekeztünk minden 

korosztály számára programokat szervezni, illetve teret engedni nekik programok 

szervezésére. Továbbra is szoros az együttműködés az EMKE és a Báthori István Alapítvány 

között, hiszen – vannak ugyan egymástól teljesen eltérő terveink is – alapjában véve mindkét 

szervezet a kultúra megismerésének, megbecsülésének és terjesztésének szolgálatában áll. 

Kikapcsolódási, művelődési, működési teret nyújtunk tehát és alapvető célunk ennek 

megfelelő módon biztosítani a körülményeket, folyamatosan fejlesztve, bővítve 

eszköztárunkat és – a lehetőségeinkhez mérten – gondoskodva az állagmegóvásról, épületi 

fejlesztésről is. 

Anyagiak tekintetében a szervezet alapvetően pályázatokra, ezen kívül pedig az 

épületben helyet kapó Báthori Alapítvány és az RMDSZ iroda fenntartási költségekhez, a 

színjátszó csoport fűtési költségekhez való hozzájárulására és a csekély összegű, a 2%-os 

adóból származó bevételre számíthat. Tagdíjunk nincs, állandó támogatónk sem, 

alkalmanként viszont kapunk támogatást – ritkábban anyagi, jobbára tárgyi vagy 

természetbeni adományok, hozzájárulások formájában, ami igen nagy segítségünkre van a 

töretlen működés fenntartásában. Humánerőforrásra számíthatunk, de bővelkedni ebben sem 

bővelkedünk, jórészt ugyanazok a cselekvő emberek segítenek be mindkét szervezetnél. A 

kisebb korosztályokhoz inkább az Alapítvány keretein belül 21 éve alakult és működő 

Játékkuckó nevű ifjúsági szervezet és a Szederinda hagyományőrző és citeracsoport szól, 

rendszeres tevékenységeikkel így őrzik és éltetik népi és polgári kulturális hagyományainkat 

egyaránt, ugyancsak rendszeresen felvállalva helyi, megyei és nemzetközi vetélkedők 

szervezését.  

Az EMKE programjai lényegében, vagy elsősorban ifjú vagy felnőtt korosztályokhoz 

szólnak. Ennek értelmében 2019-ben is megtartottuk rendszeres, évente, havonta vagy 

hetente ismétlődő programjainkat, mint ahogy ez évben is voltak alkalmakhoz kötődő vagy 

váratlan lehetőségként felmerülő programok is, mely utóbbiakat, amennyiben csak a 

lehetőségeink megengedik, igyekszünk beiktatni a rendezvények sorába. 

Nagyjából kéthavonta váltottuk tavalyi évben is a kiállítási anyagot, ilyenkor a 

megnyitó mellett író-olvasótalálkozó, könyvbemutató is zajlik, majd az elkövetkező 

hetekben mind az elemi, mind a középiskolák rendre szerveznek tárlat-látogatást az EMKE 

Magyar Házba.  

Havonta jelentkezett elmúlt évben is az Olvasókör és az Irodalmi kávéház elnevezésű 

program az irodalomkedvelőknek. A három év előtt heti rendszerességgel indult kézműves, 

hímzőkörünk kissé ritkította tevékenységi alkalmait, idén viszont épp e hetekben (2020. 

október–november) fut a Varrd magad a viseleted elnevezésű program illetve kezdők 

varrótanfolyama, melynek keretében 20 felnőtt érdeklődő varrhatja meg saját népi viseletét. 

A programot az EMKE felkarolta és befogadta, tulajdonképpen a megyei SZIT (Szilágy 

megyei Ifjúsági Tanács) ötlete és megpályázott programja ez, amely egy minimális, jelképes 

hozzájárulás fejében egy-egy hónapig a vállaló település rendelkezésére bocsátja a 

varrógépeket, anyagot, cérnát és egyéb kiegészítő hozzávalókat, díszítőelemeket, a 
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helyieknek a teret, körülményeket, résztvevőket valamint szakavatott irányítót kell 

biztosítaniuk. Továbbra is hetente tartja próbáit viszont a Játékakadémia felnőtteknek 

elnevezésű színjátszókör. Aktív, lelkes csapatról van szó, középkor fele közelítő tagokkal, 

akik a színvonalas, sikeres előadások színrevitele mellett valódi csapatot építettek együtt 

kirándulva, együtt ünnepelve, együtt véve ki részüket minden közösségi munkából. A tavalyi 

évben is több bemutatójuk, fellépésük volt, ami egy, dolgozó emberekből álló, amatőr 

társulatnak igazán dicsőségére válik. Sajnos az idén ránk köszöntött súlyos helyzet az ő 

működésüket is megnehezítette, de nem törte meg: online, kis csoportokban találkozva 

igyekeztek haladni előre.  

A tavalyi évben meghívottunk volt többek között Mile Lajos Magyarország 

Kolozsvári Főkonzulátusának vezető konzulja, Szabó Zsolt irodalomtörténész, H. Szabó 

Gyula író, kiadóvezető, Pécsi L. Dániel címerkiállításával és könyvbemutatóval, a 

könyvtárnapon a Garabonciás együttes plakátkiállítással, könyvbemutatóval és természetesen 

muzsikával. Elkészült és megnyitottuk a Szilágysomlyó 100 évét 13 nagyméretű banneren 

bemutató, Mennyi fér egy évszázadba című kiállítást, de kiállítónk volt a Kolozsvári Apáczai 

Líceum képzőművészeti osztálya, Balázs Tibor Vajdahunyadról, Finta Edit Budapestről. 

Kiállítást szerveztünk Pop Csenge Natália ifjú művésznek, mely anyagot később a kolozsvári 

magyar főkonzulátuson is kiállítottuk, ősz elején pedig Pécsen, a Határon Túli Magyarokért 

Alapítvány nagyszabású rendezvényén lett bemutatva. Vándorkiállítást szerveztünk a 

megyében a Pennaforgatók Mátyás király udvarában c. illusztráció gyűjteménynek. Szent 

István-napi ünnepi előadással jelentkezett elmúlt évben a Budapesti Szent Mihály szekere 

vándorszínház, melynek ez úttal is fellépéssorozatot szerveztünk több településen a megye 

határain belül. 1956-os megemlékezésünkön Laczkó Vass Róbert teremtett illő hangulatot, 

vendégünk volt még Méhes Kati és Bándi Johanna színművészek Nagyváradról. 

Decemberben jótékony célú karácsonyi vásár szervezésében vettünk részt.  

Társszervezői szerepet töltöttünk be a Kriterion Könyvkiadó 50 éves évfordulója 

kapcsán szervezett könyvkiadás-történeti konferenciának, melynek előadói dr. Bajusz István, 

H. Szabó Gyula, Major István, Pocsveiler Ilona, dr. Szabó Zsolt és dr. Széman Péter voltak; 

ugyancsak rendszeres társszervezői vagyunk a Játékkuckó szervezésében évente zajló 

megyei Őszirózsa népdal-, a kistérségi József Attila versmondó-, valamint a helyi Csukás 

István mesemondó vetélkedőknek. 

Nem zárhatom a beszámolót anélkül, hogy ne említeném, és meg ne köszönném meg a 

programok szervezésében és lebonyolításában résztvevő önkéntes segítők áldozatos 

munkáját, külön kiemelve a szervezet titkárát, Pocsveiler Ilonát, nem titkári minőségében, 

hanem mint aki a színjátszó-csoportot szervezi, irányítja, az Irodalmi kávéházat működteti, 

valamint Sallay Károlyt, az Olvasókör vezetőjét, akik ezeken kívül is minden eseményen 

jelen vannak és segítséget nyújtanak minden felmerülő kérdésben. 

 

Szilágysomlyó, 2020. október 29. 

 

Széman Rózsa, elnök 
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