ELNÖKI BESZÁMOLÓ
a MAGYAR ÖRÖKSÉG Díjas EMKE
ORSZÁGOS ELNÖKSÉGÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL
2017. ÁPRILIS 1. – 2018. MÁRCIUS 31.
Széman Péter elnök
1885. április 12-én alakult meg az EMKE, mely esemény kapcsán ezt a napot, már tizenegy
éve, az Erdélyi Magyar Közművelődés Napjának tekintjük. Hagyományosan e dátum közelében
tartjuk közgyűlésünket, mely egyben a társ- és fiókszervezeteink seregszemléje, az Országos
Elnökség beszámolója az éves tevékenységről, valamint az egyes régiók alelnökei munkájának
évértékelője is.
Az elmúlt esztendőben több sikert is elkönyvelhettünk. Ezek közül talán legjelentősebb, az
erdélyi kulturális közösségi mintaprogram meghirdetése, melynek szakmai irányítójaként fontos
feladat elvégzésére kap lehetőséget egyesületünk. Ugyanakkor sikerült elkészíttetnünk a Szabédi
Emlékház, tehát az EMKE-székház bővítési terveit, most már „csak” az anyagiakat kell a
gyarapodáshoz előteremtenünk. Örvendhettünk a Sütő-ház környezete felújítása folytatásának,
elkészült a kerítés, valamint a bekötő hidak.
2017 volt az az esztendő, amikor a három évvel ezelőtti ifjúsági szervezetünk
megalapításának gondolatától eljutottunk az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági
Szervezetének (EMKISZ) jogi formában való megjelenéséig. Ezt is fontos eredményként
könyvelhetjük el.
Ismét sikert értünk el a Kolozsvári Magyar Napokon, programsátrunkban, az EMKE és
EMKISZ mellett bemutattuk azon fiók- vagy társszervezetünket, akik ezt igényelték, valamint
sárospataki úri hímzők és a Szabadkai Folklórközpont kézművesei is gazdagították programjainkat.
Jelen voltunk – az első, kolozsvári, fesztivál után – a III. Kárpát-medencei Ifjúsági Kulturális
Fesztiválon (KULTIVÁL), a Felvidéki Dunaszerdahelyen. Az EMKISZ-szel közösen rendezett
programjaink közül nagy sikert ért el a Könyvturi|élőKönyvtár program, melyet Kolozsvár mellett
még több helyen sikerült megrendezni.
Az EMKE alapműködését részben továbbra is, mint nemzeti jelentőségű intézményt, 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, valamint uniós pályázati
lehetőségeket, országos programokat is megvalósítva, de több magánszemély, illetve sikeres
vállalkozó is mellénk állt álmaink megvalósításában.
Az EMKE Magyar Házakkal kapcsolatos hálózatépítő munkája is folytatódott, de nem
fejeződött be. Érdekvédő szövetségünk továbbra is prioritásnak tekinti ezt a tevékenységet mint
stratégiailag fontos társadalomépítő feladatot. Tavaly is megszerveztük a Romániai Magyar Házak
Találkozóját, melynek fő témája a – mindig időszerű – fenntarthatóság volt, megpróbálva felállítani
egy kritériumrendszert, mely alapján esetleg állandó működési támogatást kaphatnának ezek az
intézmények. Ezt folytatjuk az idei esztendőben is, egy novemberben megrendezendő VI. Magyar
Házak Találkozóval, felvázolandó azon feladatokat, melyeket a Magyar Házak tölthetnek be az
induló kulturális közösségi mintaprogramban.
Ingatlanjaink adminisztrációja az állandóan változó jogrendszerben egyre több
munkaráfordítást igényel, és a Sütő András Emlékházon, valamint a nem kolozsvári ingatlanjainkon
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kívül csak azok maradtak tulajdonunkban, amelyeket az ezeket működtető szervezetek még nem
tudtak átvenni.
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 továbbépítése 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
A tavalyi közgyűlés óta a könyvtár és irattár a következő anyaggal bővült:
Leitner Emil, a kolozsvári Stúdió Színpad színészének és rendezőjének 4 doboznyi hagyatékával
bővült az állomány, amit a Kolozsvári Állami Magyar Színház Dokumentációs Tára ajánlott fel.
Az év során megtörtént Nagy Kálmán hagyatékának feldolgozása, Bodor Pál dedikált könyveinek
könyvtári szempontok szerinti rendezése, leltározása; folytatódott kiterjedt levelezésének és
irattárának rendezése, rendszerezése és adatbázisba rögzítése.
Szabédi Emlékház infrastrukturális ellátottságának korszerűsítése: a digitális archiválás és
az emlékszoba kiállításának megújítása érdekében c. BGA pályázat koncepciójának tartalmi leírása.
(2017 február)
Az EMKE által támogatott kötet szerkesztésében való részvétel: Hortus amicorum – Köszöntőkötet
Egyed Emese tiszteletére. Szerk.: Bartha Katalin Ágnes – Biró Annamária – Demeter Zsuzsa – Tar
Gabriella Nóra (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017). A munka meglepetéskötet, Egyed Emese 60.
születésnapjára mintegy száz szerző írását magába foglaló Hortus amicorum (Barátok kertje) című
kiadvány. Az Erdélyi Magyar Írók Ligája és az irodalomtörténészi szakma egyaránt írt a kötetbe.
Szilágyi István, Király László, a Székelyföld és a Helikon folyóirat csapata, Egyed Emese
mindegyik szerkesztő-, illetve költőkollégája verset vagy prózát írt a kötetbe, akárcsak Szőcs Géza
és Markó Béla is. A kortárs irodalommal foglalkozó grémium mellett a 17–19. századi irodalmi és
színháztörténeti műhelyek tagjai is köszöntötték az ünnepeltet: Margócsy István, Fried István,
Szajbély Mihály, Szilasi László, Szörényi László, Szilágyi Márton, Debreczeni Attila.
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Alkotói magángyűjtemények egy kolozsvári archívumban (irodalmi kánonok és az emlékezet listái) a
budapesti MúzeumCafé c. muzeológiai folyóirat felkérésére írott tanulmány a Szabédi Emlékház
intézményi hátteréről, gyűjteményeiről, projektjeiről. (2018 febr.; megjelenés előtt)
A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének 3 egyetemi hallgatója
szakmai gyakorlatának mentorálása a Szabédi Emlékházban. (2017 november-december)
I.1.2. Irattári kutatói/olvasói szolgálat
A Szabédi Emlékház irattárát egyetemi hallgatók, doktoranduszok, tanárok, kutatók keresik fel Az
idén főként a Domokos Géza hagyatékát, Engel Károly, Szabédi László, Nagy István hagyatékát és
a Kriterion kolozsvári szerkesztőségének az irratárát 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
2017. május 12. XXVI. Szabédi Napok A magyar irodalom egysége címet viselte, amelyen
Egyed Emese Koherencia-modellek a 18-19. századból és Kántor Lajos Szabédi László a
magyar irodalom egységéről címmel tartott előadást. Egyed Emese irodalomtörténész 1819. századi remek példák mentén magyar irodalmi koherencia-modelleket vázolt fel, Kántor
Lajos előadása Szabédi életművében vizsgálta a kérdést. A történeti perspektívákat nyújtó
tudományos előadásokat követően a téma kortárs megítéléseire tevődött át a hangsúly; írók,
irodalomtörténészek, kritikusok beszélgettek a tárgyról, illetve vallottak a mindennapi írói
gyakorlatban megélt magyar irodalom egységének és különbözőségeinek kérdéséről. A
Demeter Zsuzsa kritikus által moderált beszélgetés – melynek meghívottjai Bíró Annamária,
Horváth Benji, Márton Evelin és Vida Gábor – nemcsak írói műhelyekbe való betekintés
lehetőségére nyújtott alkalmat, ill. az irodalomtörténeti kézikönyvek erdélyi és
magyarországi irodalmainak képét problematizálta, hanem az értékeléstörténeti
változékonyságra is felhívta a figyelmet. A konferencia napján koszorúzás volt az Emlékház
falán lévő emléktáblánál és Szabédi László Házsongárdi sírjánál.

2017. május 25-26. között részvétel a Sugásfürdő megrendezett Cselekvési alternatívák
Székelyfödön 4. Kisebbségügyi és térségfejlesztési kerekasztal-beszélgetésen. A kisebbség a
XXI. században c. május 25-i panelen Kolumbán Gábor: A nemzeti önazonosság megőrzése
a globalizmus és mobilitás pressziója alatt; Ferencz Csaba: Területi autonómia-esélyek,
fenntarthatóság, gyakorlat; Bartha Katalin Ágnes: romániai magyar kulturális értékek
belföldön és külföldön témakörben Archívumok és emlékezet: a Szabédi Emlékház alkotói
magángyűjteménye és Szebeni Zsuzsa Múltmenedzselés címmel tartottak előadásokat.

2017. június 10-én a Nagyszebeni Hungarikum Napok keretében bemutatkozott az EMKISZ
szervezete (Széman Csilla beszélt az ifjúsági szervezet stratégiáiról és mindennapjairól) és
sor került az Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában. Tanulmányok az EMKE
130 évéről (EMKE–EME, 2017) c. tanulmánykötet bemutatására is. (Bartha Katalin Ágnes a
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kötet tanulmányainak témáit problematizálta, kiemelve a 19. század végi Szeben megyei
EMKE működését.)
2017. aug. 14., Szabédi Nyílt Nap (Helyszín: EMKE Szabédi Emlékház, Gh. Lazăr / Lázár
utca 30.) a VIII. Kolozsvári Magyar Napok keretén belül.
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 társasjáték
keretében! (Az anyanyelvi játékokat Széman Emese Rózsa vezette)
A nyílt napon Kostyák Borbála Misi és a rakoncátlan zöldségek című kötetének
bemutatójára is sor került. A szerzővel Bartha Katalin Ágnes beszélgetett.
2017. aug. 17–20. EMKE programsátor eseményein való részvétel a VIII. Kolozsvári
Magyar Napok keretén belül a Szabédi Emlékház gyűjteményeinek népszerűsítése és
megismertetése céljából

2017. okt. 5. Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása
című kiállítás (mely az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület megalakulásának 130-ik
évfordulója alkalmára készül) besztercei bemutatójára került sor. A kiállítás kurátora: Bartha
Katalin Ágnes, grafikai arculatát Demeter Vincze András tervezte. A kiállítás a szervezet
korabeli társadalmi jelentőségét és mobilizáló erejét kívánta megmutatni azáltal, hogy
betekintést nyújtott az 1884-től formálódó EMKE század végéig tartó életébe,
tevékenységébe írásos és képi dokumentumok, valamint tárgyak segítségével. A tematikus
elv szerint rendezett molinók egyik részén az egyesületet támogató különféle társadalmi
rangú személyek szerepelnek, tükrözve a kor Európa-szerte uralkodó egységesítőnemzetiesítő programjának szellemét. A különféle csoportosulások, illetve kulturális
események és alkotások az adakozás és összefogás korabeli nyilvános gyakorlatát mutatták
meg a filléres adományoktól Kun Kocsárd gróf alapítványáig. Szervezeti élete mellett a
kulturális életben, intézményépítésben (népiskolák, óvodák, népkönyvtárak) és a
gazdaságban vállalt szerepébe (ipar-pártolás, ipari kiállítások), és ezek összefüggéseibe is
betekinthettek a látogatók. A Magyarház Wass György termében zajló eseményen Plesch
Katalin besztercei EMKE-elnök mondott megnyitó beszédet, Botos Elvira (zongora), Szőke
Kálmán (hegedű) muzsikáltak. A kiállítást dr. Széman Péter EMKE-elnök és Bartha Katalin
Ágnes, a kiállítás kurátora nyitotta meg, kiemelve a helyi besztercei alakulás körülményei,
specifikumait. Ezen alkalommal az EMKE jelenbeli helyzetéről és lehetőségeiről beszélt
Széman Péter elnök, ugyanakkor sor került az Életpályák, programok a közművelődés
szolgálatában. Tanulmányok az EMKE 130 évéről (EMKE–EME, 2017) c. tanulmánykötet
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bemutatására is. Az eseményre nemcsak Beszterce városból, hanem a kiterjedt régióból is
érkeztek érdeklődök, mely alkalmat adott a rendezvény utáni kötetlen beszélgetésre is, a
besztercei magyar kulturális mindennapokba való betekintésre.

2017. nov. 24. Romániai Magyar Házak V. Találkozóján a magyar házak fenntarthatósága
témájú rendezvényen való részvétel, a Szabédi Emlékház ismertetése. (Bethlen Kata
Diakóniai Központ, Ponorului 1. sz.)

2017. nov. 25. Magyar Tudomány Napja Erdélyben 16. fóruma. Emberközpontú tudomány.
I. BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY Nyelvészet,
irodalom, néprajz, zenetudományi szekció – Nyelvészeti, irodalom-, színház- és
zenetudományi kutatások a jövő emberéért c. konferencián előadással való részvétel: Bartha
Katalin Ágnes (Szabédi-ház, Kolozsvár): Francia drámák magyar szalonokban: egy 19.
századi színésznői karrier nyomán
(A Szabédi Emlékházról szóló beszámoló szerzője: Bartha Katalin Ágnes)

I. 2. Györkös Mányi Albert Emlékház
Györkös Mányi Albert zenetanár-festőművész végrendeletében az EMKE-re
hagyományozta műteremlakását, abból a célból, hogy benne egy kis magyar közösségi központ
jöjjön létre, amely a magyar közművelődési életet szolgálja, ugyanakkor ismertesse és ápolja az ő,
valamint felesége, Jakab Ilona festőművész emlékét, munkásságát. 1993-ban bekövetkezett halála
utáni esztendőben, 1994-ben nyílt meg az Emlékház, amelynek jelenleg két alkalmazottja van: Kós
Katalin intézményvezető és Vincze László szakreferens. Feladatkörükhöz tartozik a névadó
hagyatékának gondozása, rendszerezése, az intézményben sorra kerülő rendezvények megtervezése,
megszervezése és lebonyolítása, valamint a közönségkapcsolat, a nyilvánosságszervezés és az
EMKE honlapjának részbeni szerkesztése is. Rájuk hárul a karbantartási, valamint 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 eseményeink köré
sikerült egy bizonyos törzsközönséget toboroznunk. A kínálatban megmutatkozó sokféleség néhány
szakosodott előadás-sorozatot hozott létre, amelyek mellett továbbra is jelen vannak a változatos
témákat kínáló egyedi programok.
Következzék egy rövid ismertető sorozatainkról, amelyek évadszerű lebonyolításban, havi
rendszerességgel zajlanak. Ezeknek ötletgazdái az Emlékház munkatársai. Ők nagyrészt szervezői
és lebonyolítói is az eseményeknek. Ebbéli munkájukat általuk felkért szakemberek teszik teljessé,
akik akár a házigazdai szerepkört is vállalják.
1. Legrégebbi rendezvényünk a gyermekeket megcélzó JelesNapTár, amelyik tizedik
évadjában jár, így már több gyermeknemzedék ismerkedhetett meg itt a magyar néphagyomány
jeles napjaival, az ezekhez kötődő szokásokkal, énekekkel, játékokkal, kézműves tevékenységekkel.
A sorozat sikerét nagyrészt a délutánok két fő mozgatójának, Both Zsuzsa néprajzkutatókézművesnek és Szabó Kinga játszóházvezetőnek köszönheti. A programsorozat, mely a
Communitas Alapítvány, valamint a budapesti Hagyományok Háza résztámogatását is kiérdemelte,
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a gyermekeken kívül nagy sikernek örvend a szülők és nagyszülők körében is, de egyre inkább
látogatják érdeklődő fiatalok, felnőttek is, akik egyúttal önkéntes módon besegítenek a rendezvény
lebonyolításába.
2. A hetvenes-nyolcvanas években működött az Ember és Természet szabadegyetemi
előadás-sorozat. Az egykori társszervező Dáné Tibor Kálmán ötlete nyomán a Györkös-házban
újraindult Ember és Természet Kollégium immár nyolcadik évadját éli dr. Farkas György egyetemi
adjunktus, fotóművész házigazdai ténykedése alatt, akivel együttműködve kolozsvári és Kárpátmedencei tudósokat, kutatókat, szakembereket, egyetemi oktatókat kérünk fel változatos témájú
tudományos ismeretterjesztő előadások megtartására.
3. Kós Katalin ötlete alapján indult 2012 őszén a Nyitott szemmel beszélgető sorozat.
Társszervezője Laczkó Vass Róbert színművész, aki a házigazdai szerepkört is kiválóan ellátja.
Ebben a minőségében világot járt emberekkel folytat lebilincselő beszélgetéseket különböző
érdekfeszítő témakörökben. Ily módon a hatodik évadjában járó sorozat vendégei között volt már
zarándok lelkész és száguldó riporter, missziós orvos és világutazó, gróf, tibetológus és szociális
munkás – olyanok, akik életük, pályájuk 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 három kötet alakjában – a
kolozsvári Exit Kiadó gondozásában, Laczkó Vass Róbert szerkesztésében. Reményeink szerint az
idén megjelenik a negyedik kötet is. A beszélgetéseket hosszú időn keresztül közölte a Művelődés
folyóirat, ugyanakkor rögzíti és felvételről sugározza a Kolozsvári Rádió is.
4. 2013 januárjában indult a ZeneSzó. Ezzel a beszélgető sorozattal az ötletgazda Kós
Katalin célja az volt, hogy emberközelbe hozzunk 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 pl. Márkos Albert hegedűművész,
Németh G. István muzikológus, Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, Nagy Ibolya
zongorista vagy Jakabffy Tamás karnagy, televíziós szerkesztő is.
5. 2013 októberével kezdődően a borkultúra is teret nyert az Emlékházban, amely így már
ötödik évadját tapossa EMKE-borklub néven. A Kárpát-medence befutott és ifjú borászai, sikeresek
és kísérletezők osztják meg tapasztalataikat, eredményeiket és kételyeiket, borszakértők mutatnak
be különböző borfajtákat és -vidékeket. A borkóstolással egybekötött alkalmak ötlet- és
házigazdája, valamint főszervezője az Emlékház munkatársa, Vincze László.
6. 2015 őszétől, a Művelődés folyóirat szerkesztőségének szervezésében, szintén havi
rendszerességgel, beindult a Művelődés Estek sorozat, melyeknek ötlet- és házigazdája Dáné Tibor
Kálmán, a lap főszerkesztője. A sorozat célja egyrészt megteremteni a személyes találkozás
lehetőségét a lap munkatársai és az olvasók között, másrészt bemutatkozási lehetőséget biztosítani a
folyóirat szerzőinek vagy leendő szerzőinek közérdekű kulturális témáik hallgatóság elé tárására.
Rendezvénysorozataink 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 ízelítőül kiemeljük a következőket:
2017. április 20. – Line Ildikó hegedűművész és Szokolayné Szőke Diána zongoraművész
(Budapest) kamaraestje.
2017. május 11. – Lorántffy Zsuzsanna udvarának értékteremtő munkája az egykori
Magyarországon és Erdélyi Fejedelemségben – ismeretterjesztő előadás és hozzá kapcsolódó úri
hímzés kiállítás az EMKE Észak-magyarországi Képviseleti Iroda, a Zempléni Múzsa Alapítvány
és a Györkös-ház közös szervezésében.
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2017. szeptember 27. – Forster Jakab (Budapest) festészeti kiállítása
2017. október 14. – Kodály Zoltán szellemi öröksége az ifjúság zenei nevelésében –
konferencia a Kodály-év romániai központi rendezvénye keretében, az EMKE, a Romániai Magyar
Dalosszövetség és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ)
közös szervezésében.
2017. november 15. – Zenés történelemóra – Andrejszki Judit, a magyar régizenei élet
emblematikus alakja, barokk- és népdalénekes, csembalista műsora a Romániai Magyar
Zenetársaság által szervezett Kolozsvári Zenei Napok keretében.
2017. november 17. – A Régiók bemutatkozása című, Dáné Tibor Kálmán ötlete alapján
évente megrendezett esemény meghívottja ez alkalommal Sóvidék volt. A Művelődés folyóirat
szerkesztősége, a szovátai Bernády Közművelődési Egylet és a Györkös-ház közös szervezésében
megvalósult rendezvényen Páll Lajos és Kusztos Endre alkotásaiból nyílt kiállítás, amelyet
előadások és tanácskozás követett.
A 8. Kolozsvári Magyar Napoknak is tevékeny résztvevői voltunk rendezvényeink által.
Tavaly négy eseményt szerveztünk ebben az augusztusi időszakban, melyek közül a Karády
Katalin-emlékest örvendett a legnagyobb közönségsikernek, amelyet felkérésünkre a Balassi Intézet
sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Központja hozott el hozzánk.
Természetesen az EMKE Országos Elnökségének rendezvényei is többnyire az
Emlékházban kerülnek lebonyolításra, de az EMKE-társszervezetként működő Kőváry László
Honismereti Kör is gyakorta itt tartja összejöveteleit. A Zenelíceum diákjainak előadóestje is több
ízben itt kerül megrendezésre. Ugyanakkor tíz éve immár, hogy az intézmény helyet ad heti
rendszerességű jógatanfolyamnak is.
Az elmúlt esztendő során az Emlékházban mintegy 4000 érdeklődő (felnőtt és gyermek)
fordult meg, akik egyrészt megtekintették a hagyatékot, másrészt a mindösszesen 75 rendezvény
valamelyikén, vagy épp a jógatanfolyamok alkalmain vettek részt. Családias légköre 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.
Az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszak rendezvényeinek pontos kimutatása az alábbi
táblázatban olvasható:
IDŐPONT
április 12.

április 19.

április 20.

április 26.

RENDEZVÉNYEK
2017
Ember és Természet Kollégium (7. évad/7). Magyar tudósok a
napenergia-kutatásban – Vallasek István fizikus, a Sapientia
Tudományegyetem ny. oktatójának előadása. A sorozat házigazdája:
dr. Farkas György
ZeneSzó – zenés beszélgető est (5. évad/6). Meghívott: Line Ildikó
hegedűművész (Budapest). Közreműködik: Szokolayné Szőke Diána
zongoraművész (Budapest). Beszélgetőtárs: Márkos Albert
hegedűművész
Line Ildikó hegedűművész és Szokolayné Szőke Diána
zongoraművész (Budapest) kamaraestje. Műsoron: Weiner L.: 2. fiszmoll szonáta; Sz. Prokofjev: 2. D-dúr hegedű-zongora szonáta; A.
Piazzolla: A tangó története
Szőcs Botond zongoraestje. Műsoron Beethoven-művek: 32 variáció
WoO 80; C-dúr „Waldstein” szonáta, op.53; 6 variáció, op. 34; f-moll
„Appassionata” szonáta

SZERVEZŐK
Györkös Mányi
Albert Emlékház
(a továbbiakban:
GYMAE)
GYMAE

GYMAE

GYMAE
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április 27.

május 3.

május 4.

május 10.

május 11.

május 12.

május 17.
május 24.

május 25.

május 26.

május 31.

június 7.

június 14.

Nyitott szemmel – beszélgető est (5. évad/6). Parányérzék.
Meghívott: dr. Silye Lóránd geológus, egyetemi oktató, BBTE. Az
est házigazdája: Laczkó Vass Róbert
EMKE-borklub (4. évad/9). Meghívott: Pászti-Nagy Dóra, PajzosMegyer Pincészet, Sárospatak – Tokaj. Az est házigazdája: Vincze
László
Művelődés Estek (2. évad/8). A kolozsvári Patarét – a pataréti
Kolozsvár. Kinek mi a dolga? – Tonk Gabriella, a Pata-Cluj program
projektmenedzserének előadása. Az est házigazdája: Dáné Tibor
Kálmán, a Művelődés folyóirat főszerkesztője
Ember és Természet Kollégium (7. évad/8). Előadó: Vizauer Csaba
ökológus, természetvédelmi szakember, a Román Lepkészeti
Egyesület tagja. Az est házigazdája: dr. Farkas György
Lorántffy Zsuzsanna udvarának értékteremtő munkája az egykori
Magyarországon és Erdélyi Fejedelemségben – ismeretterjesztő
előadás és hozzá kapcsolódó úri hímzés kiállítás

GYMAE

GYMAE, Homo
Ludens
Alapítvány
A Művelődés
folyóirat
szerkesztősége,
GYMAE
GYMAE

EMKE Északmagyarországi
Képviseleti Iroda,
Zempléni Múzsa
Alapítvány,
GYMAE
EMKE, Korunk
Stúdiógaléria,
Romániai Magyar
Népfőiskolai
Társaság

XXVI. Szabédi-nap. Konferencia: A magyar irodalom egysége.
Előadások: Egyed Emese: Koherencia-modellek a 18–19. századból;
Kántor Lajos: Szabédi László a magyar irodalom egységéről; Az
előadásokat A magyar irodalom egysége és kortárs megítélései
címmel beszélgetés követi, amelyen részt vesz Biró Annamária
irodalomtörténész, Horváth Benji költő, Márton Evelin író, Vida
Gábor író; moderál: Demeter Zsuzsa kritikus
ZeneSzó – zenés beszélgető est (5. évad/7). Meghívott: Tabacu GYMAE
Marius. Beszélgetőtárs: Jakabffy Tamás
A Zempléni Múzsa társadalomtudományi és kulturális folyóiratot EMKE Északbemutatja dr. Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő
magyarországi
Képviseleti Iroda,
Zempléni Múzsa
Alapítvány,
GYMAE
Nyitott szemmel – beszélgető est (5. évad/7). In memoriam Erőss GYMAE
Zsolt. Meghívottak: Csibi Márta újságíró, világutazó és Bartis Ervin
jogász, projektmenedzser. Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert
EMKE-borklub (4. évad/10). Meghívott: Letenyei Balázs, GYMAE, Homo
Vesztergombi pince, Szekszárd. Az est házigazdája: Vincze László
Ludens
Alapítvány
Zeneiskolások házikoncertje
A Sigismund
Toduță Zenei
Főgimnázium
diákjai
EMKE-borklub (4. évad/11). Sörkóstoló. Meghívott: Tankó György GYMAE, Homo
sörmester, Bere à la Cluj kézműves sörfőzde. Az est házigazdája: Ludens
Vincze László
Alapítvány
Zeneiskolások házikoncertje
Erdős Paul, a
Sigismund Toduță
Zenei
Főgimnázium
zongoratanára
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július 12.

augusztus 14.

augusztus 15.

augusztus 15.

augusztus 16.

szeptember
27.
szeptember
28.
szeptember
30.

október 3.

október 4.

október 11.
október 12.

EMKE-borklub (4. évad/12). Előadó: Konyári Dániel, Balatonlelle. Bistro 1568,
Az est házigazdája: Vincze László.
GYMAE, Homo
Helyszín: Bistro 1568
Ludens
Alapítvány
A 8. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Nyitott szemmel – GYMAE
beszélgető est, nyári különkiadás; Részigazságok metszéspontján –
migráció magyar szemmel Németországban. Meghívottak: Rab Irén
kultúrtörténész, a Göttingeni Egyetem volt magyar lektora és
Csákvári Dániel református lelkész, München. A rendezvény
keretében sor került Rab Irén Helyzet van – migráció-szürreál c.
könyvének, valamint a Nyitott szemmel c. könyvsorozat 3. kötetének
bemutatására is, melyet Laczkó Vass Róbert jegyez. Az est
házigazdája: Laczkó Vass Róbert
A 8. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Versbe illő találkozás – ŐszinTE
interaktív verses műhely. Meghívott: Cseh Katalin költő. Házigazdák: versszínház,
Kocsis Tünde és Széman Emese Rózsa
GYMAE
A 8. Kolozsvári Magyar Napok keretében: „Mondd meg nekem, mit GYMAE
dalolsz…” – Oláh Boglárka zongoraművész és Oláh Mátyás
gordonkaművész Kodály-emlékestje
A 8. Kolozsvári Magyar Napok keretében: Karády Katalin-emlékest. GYMAE, Balassi
Bemutatásra került a Ne kérdezd, ki voltam – Karády Katalin, a díva Intézet Magyar
emlékére című, a Szépmíves Kiadó gondozásában megjelent könyv. Kulturális
Meghívottak: Péter Zsolt színháztörténész, a könyv szerzője, és Központ
Kovács Attila Zoltán, a könyvsorozat szerkesztője. Az esemény Sepsiszentgyörgy
keretében Karády-slágerek is elhangzottak Vindis Andrea
színművész és Szép András zongorista előadásában. Az est
házigazdája Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a Balassi Intézet
Magyar Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi fiókintézetének
vezetője.
Forster Jakab (Budapest) festészeti kiállítása. Megnyitotta: Vincze GYMAE
László. Közreműködött Oláh Boglárka zongoraművész.
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/1). Eurobábel – London, az GYMAE
olvasztótégely. Meghívott: Tárkányi István teológus, publicista. Az
est házigazdája: Laczkó Vass Róbert
JelesNapTár – Szent Mihály hava (gyermekprogram, 10. évad/1). GYMAE
Tanulmányi kirándulás: Szék (széki szoba és –viselet megtekintése),
Válaszút (Kallós Zoltán Múzeum és Népművészeti Központ), Méra
(Tájház és Bivalymúzeum), Mákófalva (Gál Katalin bútorfestő
műhelye). Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató,
kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető
Olivastro – a Haraszti Dóra, Kővári Aranka és Király Dóra által Király Dóra,
alkotott furulyatrió koncertje – Válogatás az 1350-1500-as évek GYMAE
egyházi és világi műveiből
EMKE-borklub (5. évad/1). Előadó: Kis Tamás borász, Somlói GYMAE, Homo
Vándor Pince – Somló. A sorozat házigazdája: Vincze László
Ludens
Alapítvány
Az ismeretlen Indokína – Pikulski Anna (Stuttgart) útibeszámolója
GYMAE
Művelődés Estek (3. évad/1). Közönségrégészet Erdélyben – T. A Művelődés
Szabó Csaba történész előadása. Az est keretében bemutatásra került folyóirat
az előadó Erdélyi régészet. Írások régészetről és kulturális szerkesztősége,
örökségvédelemről c. kötete (Exit Kiadó, Kolozsvár, 2017); GYMAE
bemutatta és a szerzővel beszélgetett dr. Csók Zsolt, a Kolozsvári
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október 14.

október 18.

október 19.

október 25.
október 26.

október 27.

október 28.

november 8.,

november 9.

november 10.

Történeti Múzeum régésze. Az est házigazdája: Dáné Tibor Kálmán,
a Művelődés folyóirat főszerkesztője
Kodály Zoltán szellemi öröksége az ifjúság zenei nevelésében –
konferencia a Kodály-év romániai központi rendezvénye keretében.
Moderátor: Tóth Guttman Emese zenetanár, karnagy, A Romániai
Magyar Dalosszövetség elnöke. Előadások: dr. Almási István
népzenekutató (Kolozsvár): Az erdélyi népzene Kodály Zoltán
életművében; dr. Angi István esztéta, konzulens, egyetemi tanár
(Kolozsvár): Bicinia Hungarica – a gyermekvilág zenei
enciklopédiája; dr. Dávid István orgonaművész, egyházzenész,
főiskolai tanár (Nagykőrös): Kodály Zoltánról protestáns szemmel –
a reformáció 500. évében; dr. Ittzés Mihály zenei író, zenepedagógus,
a Magyar Kodály Társaság elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagja (Kecskemét): Kodály útjai a Partiumtól Kászonig és
Bukovináig – felfedezés, ihletés, jelenlét; drd. Krasznai Gáspár énekzenetanár, karnagy (Budapest): Ének-zene oktatás Kodály
szellemében?; Nagy Éva Vera iskolanővér, énektanár, karnagy
(Szováta): Énekes misszió Kodály Zoltán szellemében a FelsőNyárádmentén és a Sóvidéken. Közreműködött: Oláh Boglárka
zongoraművész, valamint a Szederinda hagyományőrző citeracsapat
(Szilágysomlyó, Báthory István Alapítvány)
Nagy Gergő zongoraművész estje. Műsor: J. Brahms: Variációk és
fúga egy Händel témára, op. 24; Bartók B.: Két román tánc, op. 8/a;
Orbán Gy.: I. Szvit zongorára, részletek: Quasi preludio,
Kriminaltango, Lonci a moziba’, Amit a hegy mögött hallani
Fancsali János Örmények Velencéje c. vetített képes előadása,
valamint A magyarörményekről c. munkája első kötetének
bemutatója
ZeneSzó – zenés beszélgető est (6. évad/1). Meghívott: Gyöngyösi
Levente zeneszerző (Budapest). Beszélgetőtárs: Horváth Zoltán
Művelődés Estek (3. évad/2). A Szent László-legenda falképei a
középkori Magyar Királyság templomaiban – Jánó Mihály
művészettörténész előadása. Az est házigazdája: Dáné Tibor Kálmán,
a Művelődés folyóirat főszerkesztője
JelesNapTár – Mindszent hava (gyermekprogram, 10. évad/2).
Szüret. Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató,
kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető. Partner: Hagyományok
Háza
Civil Akadémia – Kárpát-medencei magyar civil szervezetek
találkozója keretében. Részt vettek felvidéki, délvidéki, ausztriai,
boszniai, csehországi, kárpátaljai és erdélyi civil szervezetek
EMKE-borklub (5. évad/2). Előadó: Sike Tamás borász, Eger. Az est
házigazdája: Vincze László

EMKE, Romániai
Magyar
Dalosszövetség,
EMKISZ

GYMAE

GYMAE

GYMAE
A Művelődés
folyóirat
szerkesztősége,
GYMAE
GYMAE

EMKE

GYMAE, Homo
Ludens
Alapítvány
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/2). Téma: Mária-út. GYMAE
Meghívott: Ábrám Noémi, a Diakónia Keresztyén Alapítvány
Marosvásárhelyi Fiókszervezetének ügyvezető igazgatója. A
rendezvény keretében megnyílik dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár
(MOGyE), az EMKE országos alelnökének Az erdélyi református
élet jelképei c. fotókiállítása. Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert
JelesNapTár – Szent András hava (gyermekprogram, 10. évad/3). Az GYMAE
esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és
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november 11.
november 15.

november 17.

november 23.

november 29.

december 9.
december 13.

december 14.

december 27.

január 10.

január 11.

január 11.

Szabó Kinga játszóház-vezető. Partner: Hagyományok Háza
A Kőváry László Honismereti Kör rendezvénye
Erdélyi Zenei Napok. Zenés történelemóra – Andrejszki Judit, a
magyar régizenei élet emblematikus alakja, barokk- és népdalénekes,
csembalista műsora
Régiók bemutatkozása: Sóvidék. Képzőművészeti kiállítás Kusztos
Endre és Páll Lajos alkotásaiból – megnyitja Ambrus Lajos (Korond)
nyugalmazott tanár, a korondi Firtos Egyesület elnöke, a Hazanéző
folyóirat főszerkesztője, költő, író; Sóvidék néprajza – dr. Barabás
László (Marosvásárhely) néprajzkutató előadása; dr. Barabás László
Az otthonosság gyökerei c. könyvét bemutatja dr. Pozsony Ferenc
(Kolozsvár) egyetemi tanár; Sóvidéki közművelődési noteszlapok –
Mester Zoltán (Szováta), a Bernády Közművelődési Egylet
elnökének előadása; Sóvidék televízió – Molnos Ferenc (Korond) író,
a Sóvidék Televízió szerkesztője; A régi Szovátafürdő képes
levelezőlapokon, Szolláth Máté Hunor, a Teleki Oktatási Központ
tanulmányi igazgatójának előadása; Itthon vagy otthon? – kötetlen
beszélgetés a hallgatósággal Benkő Levente történész, újságíró, a
Művelődés folyóirat szerkesztője moderálásával
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/2). Meghívott: Solymosi
Zsolt unitárius lelkész-tanár, a János Zsigmond Unitárius Kollégium
aligazgatója. Munkacím: Bicatúrák. Az est házigazdája: Laczkó Vass
Róbert
Könyvbemutató – Fodor Nagy Éva: Az égből küldött napló (Kriterion
Könyvkiadó, 2017). A kötetet bemutatta Dáné Melinda.
Közreműködött H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó igazgatója,
valamint Rekita Rozália színművész
A Kőváry László Honismereti Kör rendezvénye
Erdélyi-Alpok
(Földrajzinév-használat)
–
Székely
Árpád
székelyudvarhelyi geográfus és földrajztanár vetített képes előadása
és azonos című tanulmány-kötetének bemutatója
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/3). Meghívott: dr. Puskás
Attila, az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének elnöke. Az est
házigazdája: Laczkó Vass Róbert
JelesNapTár – Karácsony hava (gyermekprogram, 10. évad/4).
Kántálás, regölés. Az esemény szakmai irányítói: Both Zsuzsa
néprajzkutató, kézműves és Szabó Kinga játszóház-vezető. Partner:
Hagyományok Háza
2018
Aqua – az Erdélyi Kárpát Egyesület fotókiállítása a VI. Szathmári
Pap Károly Nemzetközi Fotóművészeti Fesztivál 2018 keretén belül
és a Romániai Fotóművészet Napja alkalmával. Kiállítók: Bozsoki
Adrienn, Fazakas Ferenc, Jójárt Endre, Kalló Márta, Korom Mária,
Lőrinczi István, Mezei Elemér. Közreműködik: Gorzó Boglárka
Vulturar Sonia hegedűművész és Diószegi Benjámin zongoraművész
kamaraestje. Műsoron: Beethoven: G –dúr hegedű-zongora szonáta,
op. 30; Brahms: Á-dúr hegedű-zongora szonáta, op. 100; Bartók: Hat
román tánc; Ravel: Hegedűszonáta
EMKE-borklub (5. évad/3). Meghívott: Rókusfalvy Pál borász,
Etyek. A sorozat házigazdája: Vincze László (Helyszín: Bistro 1568)

KLHK
Romániai Magyar
Zenetársaság,
GYMAE
A Művelődés
folyóirat
szerkesztősége,
GYMAE

GYMAE

Kriterion
Könyvkiadó,
GYMAE
KLHK
GYMAE

GYMAE

GYMAE

Erdélyi
Kárpát
Egyesület,
GYMAE

GYMAE

GYMAE, Homo
Ludens
Alapítvány, Bistro
1568
11

január 17.

január 19.

január 26.

január 27.
január 31.

február 1.

február 7.

február 14.

február 16.

február 17.
február 21.

február 22.

február 28.
március 1.
március 2.

március 7.

március 16.

Ember és Természet Kollégium (8. évad/1). Denevérek – Legendák GYMAE
és tények egy rohanó világban – Dr. Bücs Szilárd-Lehel, a
Denevérkutatási és Védelmi Központ elnökének előadása. Az est
házigazdája: dr. Farkas György
JelesNapTár – Boldogasszony hava (gyermekprogram, 10. évad/5). GYMAE
Fonó. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és
Szabó Kinga játszóházvezető
Zeneiskolások házikoncertje
Horváth Zoltán, a
Sigismund Toduță
Zenei
Főgimnázium
zongoratanára
A Kőváry László Honismereti Kör rendezvénye
KLHK
Cseh Katalin: Emlék-bazár. A Kriterion Könyvkiadó gondozásában Kriterion
megjelent kötetet bemutatja Kocsis Tünde, valamint H. Szabó Gyula, Könyvkiadó,
a kiadó igazgatója. Közreműködik: Rekita Rozália színművész
GYMAE
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/4) Workaway kalandok – GYMAE
három hónap Dél-Koreában. Meghívott: Bács Tímea önkéntes. Az est
házigazdája és a sorozat társszervezője: Laczkó Vass Róbert
EMKE-borklub (5. évad/4). Meghívottak: Geönczeöl Attila GYMAE, Homo
(Garamkövesd, Felvidék) és Csákvári László (Esztergom) borászok. Ludens
Alapítvány
Az est házigazdája: Vincze László
Ember és Természet Kollégium (8. évad/2). Nyomelemek – az élet GYMAE
sói – dr. Zsigmond Andrea-Rebeka egyetemi adjunktus (Sapientia
EMTE, Környezettudomány Tanszék) előadása. Az est házigazdája:
dr. Farkas György
JelesNapTár – Böjtelő hava (gyermekprogram, 10. évad/6). Farsang. GYMAE
Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves és Szabó
Kinga játszóházvezető
A Kőváry László Honismereti Kör rendezvénye
KLHK
ZeneSzó – zenés beszélgető est (6. évad/2). Meghívott: Boros Zoltán GYMAE
televíziós
szerkesztő,
rendező,
zeneszerző,
jazzmuzsikus.
Beszélgetőtárs: Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/5). A másik Buddha. GYMAE
Meghívott: dr. Imre Zoltán kultúrantropológus. A sorozat
házigazdája: Laczkó Vass Róbert
Moldován András gitárművész estje
Moldován
András, GYMAE
Viski János, Kodály Zoltán magyarörmény tanítványa – Fancsali GYMAE
János előadása
A Báthory István Elméleti Líceum IV. osztálya szülői közösségének Báthory
István
tanácskozása Szabó Éva tanítónő szervezésében, majd borkóstoló. Elméleti Líceum,
Házigazda: Vincze László
GYMAE
EMKE-borklub – borismereti est (5. évad/5). Meghívott: Beőthy GYMAE, Homo
János borász, Von Beőthy Pince, Badacsony. A sorozat házigazdája: Ludens
Vincze László
Alapítvány
Zeneiskolások házikoncertje
Erdős Paul, a
Sigismund Toduță
Zenei
Főgimnázium
zongoratanára
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március 17.
március 21.
március 22.

március 23.

március 28.

április 4.

április 5.

A Kőváry László Honismereti Kör rendezvénye
Ember és Természet Kollégium (8. évad/3). Retyezáti barangolások.
Előadó és a sorozat házigazdája: dr. Farkas György
Nyitott szemmel – beszélgető est (6. évad/6). Egyetem a sivatag
szélén. Meghívott: dr. Kassay Gábor matematikus, egyetemi tanár
(BBTE) A sorozat házigazdája: Laczkó Vass Róbert
JelesNapTár – Böjtmás hava (gyermekprogram, 10. évad/7).
Tojásírás. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsa néprajzkutató, kézműves
és Szabó Kinga játszóházvezető
A népdaltól Bartókig – koncert. Fellépnek a BBTE Református
Tanárképző Kar zenepedagógia szakirányos diákjai. Irányító tanárok:
drd. Jordán Éva, Majó Zoltán, dr. Balla László, dr. Miklós Noémi.

EMKE-borklub (5. évad/6). Meghívott: Veiszenbacher László, Fort
Silvan Pincészet – Kémer, Szilágyság. A sorozat házigazdája: Vincze
László
Művelődés Estek (3. évad/3). A Nagy Háború alulnézetből.
Hadszíntérkutatás, alapítvány, blog és könyvek az első világháború
magyar vonatkozásairól – beszélgetés a Nagy Háború Kutatásáért
Közhasznú Alapítvány kutatóival, valamint a Nagy Háború Blog
alapítóival és szerzőivel. Meghívottak: Hrubos-Takács Róbert, Pintér
Tamás, Rózsafi János és Stencinger Norbert hadtörténészek. A
rendezvényen bemutatásra kerülnek a Nagy Háború Kutatásáért
Közhasznú Alapítvány gondozásában megjelent következő kötetek:
A pokol tornácán. Imre Gábor kadét doberdói naplója (2016); Mesék
a Nagy Háborúból. Kovács György harctéri naplója (2016); Pintér
Tamás - Rózsafi János - Stencinger Norbert: Magyar ezredek a
Doberdó-fennsík védelmében (2017); Hrubos-Takács Róbert: Holnap
fehér álom (történelmi regény, 2017). Az est házigazdája: Benkő
Levente újságíró, a Művelődés folyóirat szerkesztője.

KLHK
GYMAE
GYMAE

GYMAE

BBTE
Református
Tanárképző Kar,
Zenepedagógia
Tanszék
GYMAE, Homo
Ludens
Alapítvány
A
Művelődés
folyóirat
szerkesztősége,
GYMAE

Az elmúlt időszakra visszatérve fontosnak tartjuk kiemelni, hogy több éves gyümölcsöző
kapcsolatot ápolunk a kolozsvári származású Szebeni Zsuzsával, a Balassi Intézet Magyar
Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetőjével, az Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet korábbi munkatársával, akivel karöltve legutóbb az emlékezetes Karády-estet
valósítottuk meg, és akivel újabb közös terveket szövögetünk. Hasonlóképpen több évre tekint
vissza együttműködésünk Csatlósné Komáromi Katalinnal, a sárospataki A Művelődés Háza és
Könyvtára igazgatójával, és Bordás Istvánnal, a Sárospataki Képtár vezetőjével, akikkel együtt
úgyszintén több rendezvényt valósítottunk meg úgy a Györkös Házban, mint Sárospatakon.
Legutóbb a Zempléni Múzsa társadalomtudományi és kulturális folyóiratot mutattuk be dr.
Bolvári-Takács Gábor főszerkesztő közreműködésével, valamint ismeretterjesztő előadást
szerveztünk Lorántffy Zsuzsanna udvarának értékteremtő munkája az egykori
Magyarországon és Erdélyi Fejedelemségben címmel és hozzá kapcsolódó úri hímzés kiállítást
nyitottunk.
Örömmel jelentjük, hogy műszaki felszerelésünket sikerült két új vezeték nélküli
mikrofonnal, két állvánnyal és négy hangfallal bővítenünk, valamint az elavult vetítőt is le tudtuk
cserélni. Végre megejthettük ugyanakkor az esedékessé vált szobafestési munkálatokat is.
A 2012-ben megalakult Györkös Mányi Albert Emlékház Egyesület Dáné Tibor Kálmán
elnökletével az elmúlt év folyamán is jelentős mértékben segítette az intézmény működését.
13

Az elmúlt év folyamán a velünk együttműködő intézmények sora a Bistro 1568 étteremmel
is bővült, ahol két ízben is vendégeskedtünk rendezvényeinkkel.
***
Az Emlékház elmúlt évi sikeres tevékenysége nem valósulhatott volna meg az alábbi
személyek és intézmények együttműködése és támogatása nélkül. Köszönettel tartozunk:
- az Emlékház előadóinak és meghívottjainak, akik önzetlen közreműködésükkel lehetővé
tették rendezvényeink létrejöttét, valamint közönségének, amely lankadatlan érdeklődéssel és
lelkesedéssel fogadja eseményeinket;
- Both Zsuzsának, Farkas Györgynek, Horváth Zoltánnak, Laczkó Vass Róbertnek, Márkos
Albertnek és Szabó Kingának, akik önkéntes módon vállalták a rendszeres, kiváló szakmai
közreműködést rendezvénysorozataink során;
- 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, valamint 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 videodokumentálásáért; Both Józsefnek a JelesNapTár-ban való szakmai
közreműködésért; Demeter Vincze Andrásnak a számítástechnikai asszisztenciáért; Létai
Andrásnak a Ház technikai felszereltségének kialakításában és a felszerelések beszerzésében
nyújtott segítségért; Árva Orsolyának, Demeter Zsuzsannának, Fodor Balog Évának, Gally
Katalinnak, Ilyés Sándornak, Ilyés Szilárdnak, Jakab Zoltánnak, Lovász Piroskának, Makkai
Jánosnak, Matekovits Hajnalkának, Nagy Bélának, Nagy Klárának, Péter Jánosnak, Szacsvai
Kingának, Szilveszter Évának, Vincze Bálintnak és Vincze Csillának a rendezvények
előkészítésében, lebonyolításában és népszerűsítésében nyújtott segítségért;
- azon magánszemélyeknek, akik az adójuk 2%-ával az Emlékház tevékenységét
támogatták;
- végül, de nem utolsó sorban azon intézményeknek, amelyek az elmúlt év során 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.
Köszönjük médiapartnereinknek az együttműködést, eseményeink népszerűsítését, az
ezekkel kapcsolatos beszámolókat, interjúkat, műsorokat. Ők a következők: Kolozsvári Rádió
(kiemelt médiapartner), Agnus Rádió, Duna TV, Erdélyi Magyar Televízió, erdely.ma, Erdélyi
Napló, esemeny.ro, Élő Székelyföld Munkacsoport, Krónika, maszol.ro, Művelődés, Paprika Rádió,
RTV Kolozsvári Magyar Adás, Szabadság, Transindex-Időgép.
Az intézményről, valamint annak tevékenységéről egyrészt az EMKE honlapján
(www.emke.ro), azon belül a Györkös Mányi Albert Emlékház menüpont alatt, másrészt pedig az
Emlékház Facebook-oldalán (www.facebook.com/emkegyorkoshaz) tájékozódhatnak az
érdeklődők.
(A GyörkösMányi Albert Emlékházról szóló beszámoló szerzői: Kos Katalin és Vincze László)

I.3. Az EMKE hagyományos programjai
A Magyar Kultúra Napja alkalmából, immár hagyományosan a Romániai Magyar
Dalosszövetséggel közösen kerül megrendezésre egy szórványtelepülésen, mely idén Brassó volt
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(2018. január. 27.) valamint a január 28-án a Donát negyedi Törökvágási Református Egyházközség
Makovecz-féle templomában.
Szintén a Romániai Magyar Dalosszövetséggel partnerségben kerül megrendezésre a VIII.
Ifjúsági Énekkarok Találkozója Kodály Zoltán szellemében, melyre 2016. április 17-én került sor
Nagyváradon, valamint a Szent-László Napi Kórustalálkozó, melyet június 25-én 28. alkalommal
rendeztünk meg közösen, Tordaszentlászlón.
Az EMKE Országos Elnöksége a Korunk Akadémiával 2017. május 12-én, rendezte meg a
XXVI. Szabédi Napokat, melynek konferenciáját ez alkalommal A magyar irodalom egysége
címmel tartottuk. A rendezvény keretén belül sor került a Szabédi Emlékházon lévő emléktábla,
valamint a házsongárdi temetőben található Szabédi-sír megkoszorúzására.
A kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Egyesület áprilisban hagyományosan Kőrösi
Napokat szervez, amelynek keretében tematikus képzőművészeti kiállítást is rendeznek. Ennek a
kiállításnak társszervezői vagyunk, amennyiben a kolozsvári régió képzőművészeinek alkotásait az
EMKE Szabédi László Emlékházban gyűjtjük össze.
Immár hagyományosnak mondható az EMKE részvétele a Kolozsvári Magyar Napokon, a
Szabédi Emlékház nyílt napjának megrendezésével, a Györkös Mányi Albert Emlékház
programajánlatával, valamint programsátor működtetése révén.
Hagyományossá kezd válni a TÉKA Alapítvánnyal közösen szervezett, 2017. július 7–10.
között negyedszerre megrendezett Feketelaki Össznűvészeti Tábor is.
I.4. Országos és nemzetközi kitekintésű rendezvények, kapcsolatok
Minden januárban, a Magyar Kultúra Napjának apropóján, a Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet díjátadó ünnepséget szervez Zentán, ahol a Kárpát-medencei magyar közművelődési
ernyőszervezetek együtt ünneplik a Himnusz születését, és ebből az alkalomból egyeztetik évi
közös rendezvényeiket is. Az idén a január 12-13. közötti rendezvényen – a hagyományokhoz híven
– az EMKE, de immár az EMKISZ küldöttsége is részt vett. Ennek keretében 2017. január 12-én
délután a zentai városházi köszöntés után a Művelődési Ház kamaratermében tartotta meg a Magyar
Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség és a Vajdasági Magyar Művelődési
Intézet hagyományos Kárpát-medencei Kulturális Fórumát, melyen a Kárpát-medencei magyar
művelődési intézeteinek képviselői is részt vettek. A köszöntő beszédek után Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár tartotta meg előadását. Utána Csibi Krisztina, a budapesti
Magyarság Háza igazgatója előadásában ismertette a Mátyás király emlékév céljait, együttműködő
partnereiket, a magyarországi és határon túli programokat.
A fórum előadói között szerepelt még Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet
ügyvezető igazgatója, Hont Angéla, a Hagyományok Háza szervezési és kommunikációs
főosztályvezetője, valamint mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanácsnak elnöke, majd
hozzászólások következtek.
Másnap délelőtt a KKK 2018-as első találkozóját és megbeszélését tartottuk meg, mivel az
EMKE együttműködik a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztallal (KKK), melynek
intézményi képviselői: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Kárpátaljai Magyar Művelődési
Intézet, Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a CSEMADOK Művelődési Intézete,
illetve az EMKE és ennek Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézete.
2017-ben nagyon aktívak voltak a KKK-tagok, második találkozójukra Lakitelken került
sor, 2017. április 19-20-án. Harmadszorra Dunaszerdahelyen, a harmadik alkalommal megtartott
KULTIVÁL-on, augusztus 10–13. között találkoztak. A rendezvényen Erdélyből 18-an vettek részt.
A KKK negyedik találkozójára szeptember 8-án került sor Budapesten, a Magyar Értékek
Napja keretében. Az év utolsó találkozójára november 13-14-én került sor, szintén Lakitelken egy, a
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Zrt. által szervezett, a közösségi terekről szóló konferencia
szatellit-programjaként.
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Itt kell megjegyeznem, hogy az idei első, januári találkozó után, 2018. március 23-án, a
lakiteleki értéktár-tanácskozás keretében került sor egy újabb találkozóra, ahol több témakört
tárgyaltunk meg, köztük az idei IV. KULTIVÁL programját.
Továbbra is aktív és jelentős kapcsolatunk van a pécsi székhelyű Határokon Túli
Magyarságért Alapítvánnyal. Az ő meghívásuknak köszönhetően Pécsett, március 30. és április 1.
között, a Pécsi Tudományegyetem jubileumi ünnepségsorozatának keretein belül került sor a
Magyarok II. Kulturális Világtalálkozójára, amelyen az EMKE is jelen volt, és bemutathatta
tevékenységét az ekkor induló Diaszpóra Project keretében. Szeptemberben 15–18. között
köszöntöttük a 25 éves alapítvány, ahol a történeti és tudományos jubileumi tanácskozás keretében
az EMKE tevékenysége is bemutatásra kerülhetett, valamint ekkor adtuk át Bokor Bélának, az
Alapítvány elnökének az EMKE díszoklevelét, eddigi tevékenységének elismeréseként, a határokon
átívelő kulturális kapcsolatok ápolásáért.
De tavaly nem csak a Határon Túli Magyarságért Alapítvány volt 25 éves, hanem a
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség is, és mint testvérszervezetet, a Szabadkán megtartott
ünnepi rendezvényükön az EMKE elnökségének egy küldöttsége köszönthette őket 2017. július 8án.
Az elmúlt esztendőben sikerült valamelyest előre lepni a Magyar Ház-program keretében.
Megszerveztük a Magyar Házak ötödik találkozóját 2017. november 24-25-én. Tematikája: Mi a
Magyar Ház – fenntarthatóság, építkezés. Sajnos nem sikerült egységes kritériumrendszert
kidolgozni arra vonatkozólag, hogy mit is jelent ez az elnevezés, hogy Magyar Ház, de folytatjuk ez
irányú ténykedésünket. Ez úton jelezném, hogy részben már megvannak a pénzügyi feltételei
annak, hogy 2018. november folyamán megtarthassuk a Magyar Házak hatodik találkozóját,
melyben szeretnénk felvázolni a Magyar Házak részvételi lehetőségeit és szerepét az erdélyi
kulturális közösségi mintaprogram keretében.
Fontos, rendkívülinek mondható esemény aktív szereplője volt az EMKE október 20-án,
amikor is az Irisz-telepi református templom kertjében felavatásra került Bartha Miklós és Kós
Károly mellszobra. Mindkét életpálya méltatója EMKE munkatárs volt, a Kós Károlyé Vincze
László, a Bartha Miklósé pedig, EMKE-elnöki minőségben, jelen beszámoló írója.
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 9 év alatt számtalan közös rendezvényt
bonyolítottunk le, gazdag szakmai tartalommal töltöttük meg ezt a kapcsolatot. Ilyenformán az
EMKE-vel, valamint különböző időpontokban a nagyenyedi Szász Pál Egyesülettel (2017. április
20.), a Szilágysomlyó és környéke EMKE – Magyar Házzal (október 10.), illetve a szilágycsehi
Tövishát Társasággal (november 14.) közösen került lebonyolításra a Sárospatak bemutatkozik
gazdag programja. Megismerhettük Sárospatakot mint történelmi és iskolavárost, de elsősorban a
Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely segítségével a pataki úri hímzést.
I.6. Programok, rendezvények, EMKE-képviselet
2017. március 31 – április 1 – III. Könyvturi|élőKönyvtár az EMKISZ szervezésében (lásd az
EMKISZ beszámolójában)
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2017. április 12-én Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete az
erdélyi magyar közművelődés napja tiszteletére ünnepi műsort tartott a Marosvásárhelyi
Evangélikus-Lutheránus Egyház templomában (Régi Kórház u.). Az ünnepség keretében sor kerül
az EMKE Országos Elnöksége által adományozott oklevelek átadására, díjazottak: Papp Noémi
evangélikus, Kántor Attila református, Kecskés Csaba unitárius és Sebestyén Péter római katolikus
lelkészek.
2017. április 19-20-án került sor az NMI szervezésében A nemzet kultúrája - a kultúra nemzete
című VII. stratégiai konferenciára, ahol az EMKE-t Széman Péter elnök képviselte.
2017. április 28-29-én, a Muzsnay Árpád főtanácsosunk szervezésében került sor Az Élő Rákóczi
címmel az immár hagyományos megemlékezésre. A program:
2017. április 28., péntek, Szatmárnémeti – II. Rákóczi Ferenc Erdély fejedelme –
tudományos tanácskozás. Tanácskozásvezető: Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója
(Nyíregyháza, Magyarország), Czigány István, ezredes, hadtörténész (Budapest, Magyarország),
Fleisz János, tudományos kutató (Nagyvárad, Románia), Balogh Béla, levéltári kutató (Nagybánya,
Románia). Elhangzó előadások:
• Keresztesi Csaba, tanár, helytörténész (Szatmárnémeti, Románia): Szatmár és vidéke a II. Rákóczi
Ferenc vezette szabadságharcban
• Fleisz János, tudományos kutató (Nagyvárad, Románia): Nagyvárad és környéke a Rákócziszabadságharc idején
• Csatáry György, tudományos kutató (Beregszász, Ukrajna): Az észak-keleti vármegyék II.
Rákóczi Ferenc fejedelemmé választása idején
• Balogh Béla, levéltári kutató (Nagybánya, Románia): Kuruc – labanc viszony a felkelés előtt és
idején Ugocsa megyében
• Mandula Tibor, helytörténész, tanár (Szatmárnémeti, Románia): A románság részvétele a II.
Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcban
• Póti Eduárd János, tanár, helytörténész (Szatmárnémeti, Románia): A Szatmári béke és
következményei a Szatmári- és a Középszolnoki Református Egyházmegyékben
• Kónya Péter, tudományos kutató (Eperjes, Szlovákia): Az evangélikus egyház a Rákóczi
szabadságharc idején az 1707. évi „Rózsahegyi zsinat” tükrében
• Kereskényi Sándor, irodalomtörténész (Szatmárnémeti, Románia): Ady Endre és a kuruc
hagyomány
• Balogh Judit, tudományos kutató (Eger, Magyarország): A fejedelem Rákóczi és a székely elit
• Czigány István, tudományos kutató (Budapest, Magyarország): Erdély katonai jelentősége a
Rákóczi-szabadságharc idején
• Molnár Sándor, tudományos kutató (Vaja, Magyarország): A vajai vár históriája
• Gyulai Éva, tudományos kutató (Miskolc, Magyarország): Rákóczi öröksége – II. Rákóczi Ferenc
uradalmai és rezidenciái 1694–1711
• Mészáros Kálmán, tudományos kutató (Budapest, Magyarország): A rézpénz forgalma és
elértéktelenedése Erdélyben 1707-ben
• Tamás Edit, főmuzeológus (Sárospatak, Magyarország): II. Rákóczi Ferenc a múzeumi tárgyak
tükrében
• Zubánics László tudományos kutató (Beregszász, Ukrajna): Mítosz és valóság – II. Rákóczi
Ferenc szerepe a „kárpátaljai magyar” identitás kialakításában
A délelőtti tanácskozást megelőzően közös főhajtásra és koszorúzásra kerül sor a főtéri
Vécsey-ház udvarán elhelyezett kuruc-emléktáblánál, a tanácskozás befejezését követően pedig II.
Rákóczi Ferencnek a református Láncos-templom szomszédságában található szobra előtt
2017. április 29., szombat, 11:00 – Majtényi sík
17

Megemlékezés és koszorúzás a Domahida vasútállomás mögötti kuruc emlékműnél
II. Rákóczi Ferenc szerepében fellép: Kelemen Csaba színművész (Eger)
Tárogatón játszik: Nagy Csaba nyíregyházi tárogatóművész
Az ünnepség résztvevőit köszönti: Muzsnay Árpád, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
főtanácsosa, Gheorghe David, Majtény község polgármestere
Üdvözlő beszédet mond:Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke, Török Dezső, a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, Seszták Oszkár, a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei
Közgyűlés elnöke
A fejedelem II. Rákóczi Ferencet méltatja:Mészáros Kálmán, tudományos kutató (Budapest)
Kismajtényiak kitüntetése: Lendvai Zoltán, a Szent István Nemesi Rend Első Alapítványának
alapító tagja (Nyíregyháza)
Fellépnek:
Majtény – Hagyományőrző tánccsoport
Mátészalka – Dancs Lajos Népdalkör és a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola népi ének és citerás
növendékei
Nagyecsed – Rákóczi Kovács Gusztáv Hagyományőrző Együttes
Nagykároly – Rekettye Néptánccsoport
Ópályi – Horpácsik János Néptánccsoport
Tyukod – Hagyományőrző dalcsoport
valamint domahidi, kis- és nagymajtényi, szilágysomlyói énekesek és szavalók
A koszorúzást levezeti:
Balogh Sándor, a kismajtényi RMDSZ elnöke
Díszőrséget állnak:
a szatmárnémeti Dsida Jenő és a szilágysomlyói Báthory István cserkészcsapat tagjai, Boga Ferenc,
Erdei János és Tóth Géza Ivor vezetésével
Záró áldást mond:
Balogh Enikő kismajtényi lelkipásztor
2017. április 29-én Széman Péter elnök részt vett A Pusztinai Magyar Házért Egyesület tisztújító
közgyűlésén, képviselve az EMKE-t mint a ház tulajdonosát és alapító tagját, emellett személyesen
is tagja a Pusztinai Magyar Házért Egyesületnek. A közgyűlés új elnököt szavazott meg Nyisztor
Ilona személyében, a többi tisztségviselőt megerősítette pozíciójában.
2017. május 12-én, a XXVI. Szabédi Napok keretében a A magyar irodalom egysége címmel
konferenciára került sor az EMKE és a Korunk Stúdió szervezésében. A konferencia napján
koszorúzás volt a 110 éve született Szabédi László emlékházbeli emléktáblájánál és Házsongárdi
temetőbéli sírjánál. (l. Szabédi Emlékház beszámoló)
2017. május 17–21. között az EMKE elnöke meghívottként részt vett a FUEN kongresszusán.
2017. május május 18-án és 19-én Dsida Jenő Napok címmel irodalmi esttel, tanácskozással és
koszorúzással egybekötött főhajtással tisztelegtek a 110 éve Szatmárnémetiben született költő
emléke előtt. A kétnapos rendezvénynek Szatmárnémeti a fő helyszíne, de az irodalmi tanácskozás
és megemlékezés meghívottai május 19-én kora este a Dsida Jenő által kedvelt Szatmárhegyre, a
Kossuth-díjas Páskándi Géza költő és drámaíró szülőfalujába is ellátogatnak és részt vesznek a XX.
alkalommal megrendezésre kerülő ottani Páskándi-megemlékezésen. Indokolt az egymást követő és
közös főhajtás, hiszen 1957-ben Páskándi Géza egyike volt azoknak az erdélyi értelmiségieknek,
akik Dsida Jenő születésének 50-ik évfordulója ürügyén felhívták a figyelmet a hosszú időn
keresztül elhallgatott erdélyi költő jelentőségére, szorgalmazták emlékének ápolását.
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A 2017-es Dsida Jenő Napok programja május 18-án, csütörtökön 19:00 órakor a Római
Katolikus Püspöki Palota dísztermében a szatmári származású Banner Zoltán előadóművész
irodalmi estjével veszi kezdetét, majd másnap (május 19-én, pénteken) délelőtt 10:00 órától a
Református Esperesi Hivatal tanácstermében irodalmi tanácskozással, délután 17:00 órától pedig a
költő Titulescu téri szobra előtti főhajtással folytatódik. A Dsida-megemlékezést követő
szatmárhegyi Páskándi-idézés 19:00 órakor a költő szülőháza telkén, 20:00 órától pedig a
községközpont főutcáján található mellszobra előtt zajlik.
A Dsida Jenő emlékét felidéző tanácskozás keretében Cseke Péter, Füzesi Magda, Heinrich Andrea,
Lisztóczky László, Medvigy Endre, Pomogáts Béla, Pop Felician, előadók mellett
munkatársunknak, Széman Emese Rózsának is volt egy előadása, Dsida Jenő és az erdélyi
szavalóművészet címmel. (főszervező Muzsnay Árpád)
2017. június 2-án, mint társzervezeti képviselő, Széman Péter elnök részt vett a Kallós Múzeum új
helyszínének avatóján.
2017. június 23-24-én az EMKE képviseletében Széman Péter elnök részt vett a VII. Mezőségi
fejlesztési műhely munkálatain, ahol az induló mezőségi gazdasági fejlesztési mintaprogramot
mutatták be.
2017. június 24-én a hagyományos Szentlászlói Kórustalálkozón, mely az EMKE védnöksége alatt
zajlott, köszöntőt mondott Széman Péter.
2017. június 24-én az EMKISZ megszervezte a Kulturális Ifjúsági Filmnapot (l. EMKISZ
beszámoló).
2017. június 29. – július 2. között szervezték meg Nagyszebenben a VIII. HUNGARIKUM
Napokat. Ebben az évben több programmal is részt vesz az EMKE és Ifjúsági Szervezete ezen a
rendezvényen. Pénteken délután fél 5-től Élő Ifjúság címmel bemutatkozott az EMKISZ, meghívott
előadó Tamács Csilla, elnök. Bemutatásra kerül az Könyvturi|élőKönyvtár, a Kolozsvári Ifjúsági
Filmnapok, a Kultivál és a Legszebb Erdélyi Magyar Dal. Este fél 7-től Bartha Katalin Ágnes
mutatja be az EMKE indulásáról, történetéről szóló Életpályák, programok a közművelődés
szolgálatában. Tanulmányok az EMKE 130 évéről c. kötetet.
2017. július 7–10. között rendeztük meg, közösen a Téka Alapítvánnyal, a III. Összművészeti Nyári
tábort Feketelakon.
2017. július 13. – részvétel az Erdélyi Értéktár bizottság ülésén
2017. augusztus 4-én, Muzsnay Árpád főtanácsosunk szervezésében Sződemeteren tartottuk meg a
XXVIII. Kölcsey-megemlékezést.
2017. augusztus 5-6-án, a szórványok szórványának is nevezett térségben, Óradnán, néhány év
kihagyás után sikerült újra megszervezni a Magyar Napokat. A kis lélekszámú Beszterce-Naszód
megyében található magyar közösség az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület hathatós
támogatásával tehette meg ezt.
2017. augusztus 10–13. között 18 tagú erdélyi küldöttséggel vettünk részt a KULTIVÁL
Dunaszerdahelyen (Felvidék) megrendezett programján. (l. az EMKISZ beszámolót)
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2017. augusztus 13–20. között, mint az előző három évben, kiemelt programokkal jelentkezett az
EMKE Országos Elnöksége a Kolozsvári Magyar Napok alatt. (a programot lásd az EMKISZ
beszámolóban).
2017. szeptember 7–9. KKK ülés, majd részvétel az NMI által szervezett Értéktár Napon
Budapesten. Az EMKE-t Széman Péter, az EMKISZ-t Tamás Csilla elnök képviselte.
2017. szeptember – az Országos Elnökség által támogatott programként Bácsfainé dr. Hévízi Józsa
budapesti történelemtanár, történész, az Erdélyi Szövetség elnöke Közigazgatás-önigazgatás,
autonómia-típusok Európában címmel tartott előadást. Az előadásokra az alábbi helyszíneken
került sor: Marosvásárhely, unitárius egyház tanácsterme; Nyárádszereda, városi könyvtár;
Marosszentgyörgy, római katolikus egyház gyűlésterme; Szováta, református egyház gyülekezeti
terme
2017. október 5-én Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén: az EMKE indulása
című kiállítás (mely az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület megalakulásának 130-ik
évfordulója alkalmára készül) besztercei bemutatójára került sor. (l. Szabédi Emlékház
beszámolójában)
2017. október 7-én, az EMKE keretein belül működő Kőváry László Honismereti kör ünnepi
ülésére került sor megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Az ünnepségen Széman Péter
EMKE elnök oklevelet adott át a kör munkásságának elismeréseként Kiss Margit elnöknek.
2017. október 14-15-én az EMKE, az RMD szervezésében, valamint az EMKISZ és Kolozsvár
Magyarországi Főkonzulátusa társszervezésében Kodály Zoltán szellemi öröksége az ifjúság zenei
nevelésében címmel Kodály-megemlékezést tartott Kolozsváron, a Kodály év erdélyi központi
rendezvényeként, Kodály Zoltán zeneszerző születésének 135. és halálának 50. évfordulója
alkalmából. A kerek évfordulók mellett a megemlékező ünnepség külön apropója, hogy 2016
decemberében felvette a népzene Kodály-módszer szerinti megőrzését az UNESCO szellemi
kulturális örökség listájára az ENSZ-szervezet Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi
Bizottsága. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere tájékoztatójában így fogalmazott:
„Bízunk benne, hogy ez a nemzetközi elismerés hozzájárul az iskolai ének- és zenetanulás
kultúrájának erősítéséhez és megújításához.”
A három szervezet, a RMD szakmai irányításával felismerte és támogatja a Kodály-módszer
iskolákban való alkalmazását mint a népzenei kultúra tovább éltetésének legjobb módját a fiatal
generációkban. E gondolat mentén szerveztük meg tudományos ülésszakunkat, melyre neves, a
Kodály-kutatásban elismert hazai és magyarországi szakembereket, előadókat kértünk fel, valamint
a fenti gondolatmenet gyakorlati alátámasztásaként hirdettük meg másnapi matinénkat, ahol az
összesereglő gyermekkórusok tiszta hangja és örömteli éneklése a Kodály-módszer
eredményességet bizonyította.
MŰSOR
2017. október 14., szombat, 16:00 óra
Györkös Mányi Albert Emlékház (Str. Republicii / Majális utca 5/1.)
Mit kaptunk és mivel igyekezünk meghálálni – ismeretterjesztő-tudományos konferencia
Moderátor: Tóth Guttman Emese zenetanár, karnagy, a Romániai Magyar Dalosszövetség
elnöke
Köszöntőt mond Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke.
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Közreműködik a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány Szederinda hagyományőrző
citeracsapata, valamint Oláh Boglárka zongoraművész.
Előadnak:
Angi István: Bicinia Hungarica – a gyermekvilág zenei enciklopédiája
Ittzés Mihály: Kodály útjai a Partiumtól Kászonig és Bukovináig – felfedezés, ihletés,
jelenlét
Almási István: Az erdélyi népzene Kodály Zoltán életművében
Nagy Éva Vera: Énekes misszió Kodály Zoltán szellemében a Felső-Nyárádmentén és a
Sóvidéken
Krasznai Gáspár: Ének-zene oktatás Kodály szellemében?
Dávid István: Kodály Zoltánról protestáns szemmel – a reformáció 500. évében
2017. október 15., vasárnap
10:30 óra
Kolozsvári Magyar Opera, emeleti előcsarnok
Örvendjen az egész világ – Kodály Zoltán emlékére
Kiállításmegnyitó. Megnyitóbeszédet mond Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság
elnöke.
11:00 óra
Kolozsvári Magyar Opera
Ünnepi gyermekkari hangverseny Kodály Zoltán emlékére
Köszöntőt mond:
Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója, az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület alelnöke
Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke
Fellépnek:
A kolozsvári Sigismund Toduţă Zenei Főgimnázium Gyermekkara
A székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskola Felsőtagozatos Kórusa
Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa
A csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola Kiskórusa
Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar
A Sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella Gyermekkara

2017. november 11. Legszebb Erdélyi Magyar Dal – eredményhirdetés és gála. (lásd az EMKISZ
beszámolóban)
2017. november 13-14-én részt vettünk a KKK újabb ülésén, majd az NMI által szervezett VIII.
stratégiai konferencián, melynek címe: Térválasztó – a közösségi művelődés terei.
2017. november 16–18. – XXVIII. Érmindszenti zarándoklat, Ady-megemlékezésre került sor
Muzsnay Árpád főtanácsosunk szervezésében. A program:
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2017. nov. 16. Táblaavatás Ady román fordítója, Gabriel Georgescu emlékére,
Szatmárnémetiben. Ünnepi beszédet mondtak: Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti
polgármestere, Felician Pop, a Szatmár Megyei Múzeum főigazgatója, Muzsnay Árpád, az
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület főtanácsosa. Szavaltak: Bogdan Botiş, Andreea
Stan, Vivien Szeremi, Kegyes Dávid, Kovács Viktória, a Mihai Eminescu Nemzeti
Kollégium és a Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákjai. Este Ady-est a Szatmárnémeti Római
Katolikus Püspöki Palota Dísztermében. A jelenlévőket Muzsnay Árpád. az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület főtanácsosa, valamint Schönberger Jenő római katolikus
megyéspüspök köszöntötte. Ünnepi beszédet mondott Szili Katalin, miniszterelnöki
megbízott (Budapest) Ezután Havasi Judit (Budapest) Ady verseket bemutatásával Intés az
őrzőkhöz tisztelgett a kölő emléke előtt. Közreműködött: Cserey Csaba ütőhangszeres
(Szatmárnémeti)
2017. november 17. A Mindszent nevet elő-, vagy utótagként viselő Kárpátmedencei települések találkozója. A találkozó díszvendégei voltak: Szili Katalin, jogász, a
Magyar Országgyűlés volt elnöke, Pataki Csaba, mérnök, a Szatmár Megyei Tanács elnöke.
Köszöntőt mondott: Marius Andrei Roca, Érkávás község polgármestere, Bagitáné
Szécsényi Mária, Mindszent alpolgármestere, a Mindszenti Napokért Egyesület elnöke,
Kocsorva Amália, Királydaróc alpolgármestere. Ezek után Az örök Ady címmel irodalmi
tanácskozásra került sor. Köszöntőt mondott Muzsnay Árpád. az Ady-megemlékezés
főszervezője. A tanácskozás vezetői
Pomogáts Béla, irodalomtörténész (Budapest), Egyed Emese, költő, irodalomtörténész
(Kolozsvár)
voltak. Előadások:
Kozma Dezső, irodalomtörténész (Kolozsvár): Fordulat az erdélyi Ady-viták
történetében – Makkai Sándor Ady-könyve –
Karádi Zsolt, irodalomtörténész (Nyíregyháza): Görömbei András Ady-élménye
Egyed Emese, költő, irodalomtörténész (Kolozsvár): A Gare de l’Esten – új
értelmezés
Pop Felician, költő, műfordító (Szatmárnémeti): Forţa toposului la Ady: De la Eriu la
Ocean / A toposz ereje Adynál: Az Értől az Óceánig
Pomogáts Béla, irodalomtörténész (Budapest): Ady és Erdély
Balázs Imre József, költő, irodalomtörténész (Kolozsvár): Az Ady-féle költőszerep a
kortárs kultúrában
Kereskényi
Sándor,
irodalomtörténész
(Szatmárnémeti):
Ady
Endre
identitásdiskurzusa
Hegyi Katalin, főmuzeológus (Budapest): Ady Endre örökségét ápoló emléklakások
és szobák Erdélyben és Magyarországon
Bemutatkozott az Összetartozunk Együttes Tagjai: Sándor Arijen, Szabó Magda, Tóth
Ugyonka Frigyes (Tornyos – Délvidék), Szakál Judit (Hódmezővásárhely – Magyarország)
2017. november 18, Érmindszent/Adyfalva,
Ökumenikus istentisztelet a református templomban. Üdvözlő beszédet mondott Gál
Sándor lelkipásztor. Igét hirdetett: Csűry István, a Királyhágómelléki Református
Egyházkerület püspöke (Nagyvárad), Gyerő Dávid, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője
(Kolozs)
Ezután emléktábla avatásra került sor. Beszédet mondott Bagitáné Szécsényi Mária,
a Mindszenti Napokért Egyesület elnöke. Ezt Ünnepi megemlékezés és koszorúzás követte a
költő szülőházának udvarán. Köszöntőt mondot Marius Andrei Roca, Érkávás község
polgármestere, Pataki Csaba, a Szatmár Megyei tanács elnöke, Mile Lajos, Magyarország
kolozsvári főkonzulja. Az ünnepi beszédeket Kelemen Hunor, költő, az RMDSZ szövetségi
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elnöke, valamint Lezsák Sándor, költő, a Magyar Országgyűlés alelnöke tartotta. A
„Mindszentiek” üdvözletét:
Fukszberger Imre Csehimindszent polgármestere közvetítette. Szavaltak: Nagy Henrietta,
Salcudean Levente, Bihari Renáta, csíkmindszenti, nagykárolyi és tasnádi versmondók,
valamint felléptek: Havas Judit előadóművész (Budapest) és a A délvidéki Összetartozunk
Együttes. Díszőrséget álltak a szatmárnémeti és szilágysomlyói cserkészcsapatok tagjai.
Délután Nagykárolyban kettős szoboravatásra került sor. Leleplezték Bíró Lajos:
Ady Endre és Marchiş Otilia (Itóka) szobrát. Köszöntőt mondott Kovács Jenő, Nagykároly
polgármestere. Ünnepi beszédet tartott Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, Csűry
István püspök, Virgil Bercea, görögkatolikus püspök (Nagyvárad), Turos Lóránd, az
RMDSZ Szatmár megyei szenátora, valamint Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi
elnöke
2017. november 17-én átvettük a Sütő András emlékház és környezetében történt munkálatokat, a
felújított kerítést, a bejárati hidakat, valamint újabb járdaszakaszokat. A felújítás érdekessége a
kerítésben talált időkapszula volt.
2017. november 18-án társszervezetünk, a Romániai Magyar Dalosszövetség éves közgyűlésére
került sor, melyen Birtalan Józsefre emlékeztek. Széman Péter EMKE elnök köszöntötte a
közgyűlést.
2017. november 24-25-én került sor a Romániai Magyar Házak V. Találkozójára, Magyar házak
fenntarthatósága. Mi a magyar ház? címmel. A programnak rekordszámú, 39 résztvevője volt. És
akkor lássuk röviden a megtárgyal témákat.
Péntek, 2017. nov. 24.
A résztvevők bemutatkozása, jó példák.
Szombat, 2017. nov. 25.
Előadások:
Szedlacsek Emília (EMMI): Kulturális alapellátás és annak kiterjesztéséhez szükséges
intézkedések Székely István (RMDSZ): Magyar házak fenntarthatóságának alternatívái
Bordás István (EMKE Sárospatak): Kultúra – szervezet – szervezeti kultúra. Kritériumok és
működés a magyar kulturális szervezetekben
Mi a magyar ház?
Serfőző Levente (HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete): Eseményszervezés vagy
mindennapos működés?
Tamás Csilla (EMKISZ): Minőségi értékteremtés önerőből?
Széman Péter (EMKE): Intézménylétesítés, székházépítés, felújítás, működés – miképpen?
Kérdések, hozzászólások, vita, majd hosszas beszélgetés után kísérlet történt egy
kritériumrendszer kidolgozására.
2017. december 17-én karácsonyt váró kolozsvári iskolások énekkari hangversenyére került sor a
RMD és az EMKE szervezésében.

2018. januárjában több egyeztetésre került sor az erdélyi kulturális közösségi mintaprogram
bevezetéséről az Emberi Erőforrások minisztériumával, valamint a NMI-vel.
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2018. január 28-29-én, közösen a Romániai Magyar Dalosszövetséggel ünnepeltük a Magyar
Kultúra Napját Mátyás király és Kölcsey Ferenc szellemében, 28-án Brassóban, a szórványban, 29én Kolozsváron.
2018. február 17-én Kallós Zoltán néprajztudós temetésén vett részt Széman Péter elnök az EMKE
képviseletében.
2018. március 12. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Mezőfelei Református Egyház
szervezésében Mezőfelében ünnepi megemlékező istentiszteletre került sor, majd azt követően
fából készült pelikánszobor leleplezése következett az alábbi felirattal: „A Duna-delta
munkatáborait megjárt ártatlanul elítéltek, kiemelten a falu szülöttei: Ábrám Sámuel, Fülpösi Jenő,
Kacsó Tibor emlékére.” Bemutatásra került Az igazság szabaddá tesz című könyv, szerzője Ábrám
Zoltán alelnökünk, akinek a szép program szervezését is köszönhetjük.
2018. március 21-22-én került sor Kecskeméten a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Szervezetek
VIII. találkozójára. Széman Péter elnök az EMKE munkáját ismertette, míg Széman E. Rózsa
kulturális referens az EMKISZ egyes tevékenységeiről, főként a Kultiválról számolt be.

Együttműködtünk még a hagyományosan évenként megrendezésre kerülő Zsoboki Nyári
Alkotótáborral, valamint STARS Képzőművészeti Galériával.
A Kolozsvári Rádió magyar adása, a Román Televízió bukaresti és kolozsvári stúdiója, az Erdélyi
Televízió, valamint a Paprika Rádió több műsorába kapott meghívást, illetve nyilatkozott Bartha
Katalin Ágnes, a Szabédi Emlékház vezetője, Széman E. Rózsa kulturális referens, valamint
alulírott, beszámolandó az EMKE programjairól, terveiről.
Az elmúlt esztendőben az EMKE a következő elismerésekben részesült:
– emléklap a VIII. Kolozsvári Magyar Napokon való részvételért
– emléklap a Hungaricum Napokon való részvételért a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesületétől
– emléklap a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 25. évfordulója kapcsán
– díszoklevél a Határon Túli Magyarokért Alapítványtól, a határokon átívelő magyar kulturális
kapcsolatok ápolásáért.

I.7. További tervek
Az erdélyi kulturális közösségi mintaprogram szakmai irányítása mellett ebben az évben nagy esély
van a kulturális szakemberképzések elindítására, melyet az EMMI finanszírozásában az NMI
szakmai segítségével kívánunk elindítani. Ebben a programban még kérdéses a képzések romániai
akkreditációja.
Nyilvánvalóan folytatjuk hagyományos programjainkat – Györkös Mányi Albert Emlékház, Magyar
Kultúra Napi rendezvények (Zenta, Kolozsvár, szórvány), Szabédi Napok, Tordaszentlászlói
kórustalálkozó, Legszebb Erdélyi Magyar Dal stb.
Elsősorban az EMKISZ-nek köszönhetően ismét tartanánk a KIF-et – Kulturális Ifjúsági Filmnapok
– csak fiatal filmesek és pályakezdők számára.
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További feladataink közé tartozik a Magyar Ház-hálózat építése, melyet az idei novemberi VI.
Magyar Házak Találkozóval szeretnénk folytatni, felvázolandó azon feladatokat, melyeket a
Magyar Házak tölthetnek be az induló kulturális közösségi mintaprogramban.
A KKK szervezésében, az idén a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet jóvoltából Szabadka
helyszínnel kerül sor augusztusban a három éve Kolozsváron debütáló, tavaly Dunaszerdahelyen
lebonyolított KULTIVÁL-ra, melyen népes erdélyi küldöttséggel veszünk részt.
Partnerei vagyunk idén is a 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 Kárpátaljai
kézműveseket meghívni sátorunkba. Az elnökség, illetve társszervezeteink részéről szívesen helyet
adunk bemutatkozásra, esetleges programra.
A Szabédi László Emlékház irodalmi hagyatékát is tovább szeretnénk bővíteni, de helyszűke miatt
ez már írói hagyatékok esetében is nehéz, nem beszélve könyvtárakról (l. Szabédi Emlékház
beszámolót). Időszerű lenne a Szabédi László Emlékszoba felújítása, a kiállítás anyagának bővítése
modern kiállítási interaktív eszközökkel, hang és képanyaggal való bővítéssel. Szeretnénk, hogy ha
az EMKE – Közép Erdélyi Művelődési Intézet égisze alatt létrejönne az erdélyi (romániai) írói és
színházművészeti hagyatékok tára. Ennek érdekében lassanként elengedhetetlennek tűnik az
emlékház bővítése, de mindenképpen szükséges az épület egyes elemeinek felújítása.
Továbbra is programunkban szerepel az EMKE tulajdonában lévő ingatlanok átadása azoknak a
civil szervezeteknek, amelyek közvetlenül használják az épületet. Ez anyagi költségekkel is jár,
amit minden alkalommal az érintett civil szervezettel közösen kívánunk megoldani.
Aktívan részt kívánunk venni az Erdélyi Értéktár Bizottság munkájában, valamint javaslattétellel az
értéktár bővítésében.
Lehetőségeink szerint folytatni kívánjuk az Egyesület könyvkiadói tevékenységének kibővítését.
I.8. Partnerszervezeteink
Az elmúlt időszakban az EMKE Országos Elnöksége a következő egyesületekkel, civil
szervezetekkel és intézményekkel működött együtt a különböző programok lebonyolítása során:
– hazaiak: EMKISZ, Romániai Magyar Dalosszövetség, Kriza János Néprajzi Társaság, Romániai
Magyar Zenetársaság, Barabás Miklós Céh, Romániai Magyar Népművészeti Szövetség, Romániai
Magyar Népfőiskolai Társaság, Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Erdélyi Magyar
Filozófiai Társaság, Kallós Zoltán Alapítvány, Téka Alapítvány, Heltai Gáspár Könyvtári
Alapítvány, Kolozsvár Társaság, Korunk Stúdió, Homo Ludens Alapítvány, Lucian Blaga Központi
Egyetemi Könyvtár, Kőváry László Honismereti Kör, a nagyenyedi dr. Szász Pál Egyesület –
Magyar Ház, Teleki Magyar Ház Nagybánya, a medgyesi EMKE Millennium Ház, Európai
Protestáns Magyar Szabadegyetem Erdélyi Köre, a kalotaszegi Bokréta Kulturális Egyesület, a
kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Domokos Géza Egyesület, Kovászna
Megyei Művelődési Központ, Hargita Megyei Kulturális Központ, Törökvágási Református
Egyházközség, Kolozsvár Belvárosi 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 Főtitkárságának Kulturális Főosztálya, valamint
Társadalomszervező Főosztálya, Kolozsvári Művészeti Múzeum;
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– határon túliak: Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Külgazdasági és Külügyminisztérium, NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft.,
Magyar Művészeti Akadémia, Nemzetstratégiai Kutatointezet, 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, 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, Teleház Dél-Alföld
- Szeged.
II. KIADVÁNYOK
Az EMKE elnöksége
Eseménynaptár 2018. Kiadta: RMDSZ Főtitkárságának Kulturális Főosztálya, Communitas
Alapítvány, az EMKE Országos Elnöksége.
Az EMKE támogatta az Egyed Emese 60. születésnapjára megjelenő kötete (Hortus amicorum)
III. DÍSZOKLEVELEK, OKLEVELEK, KITÜNTETÉSEK
Az EMKE elnöke, Széman Péter díjazottja volt az elő alkalommal átadott Wesselényi-díjnak.
Széman Péter elnök, valamint Ábrám Zoltán az EMKE Közép-erdélyi alelnöke Magyar Kultúra
Lovagja kitüntetést vehetett át.
Munkájuk elismeréseként, a kistérségekben kiváló közművelő tevékenységet folytató személyeknek
5 oklevelet bocsátottunk ki Beszterce-Naszód, Kolozs, Maros, Szeben, Szilágy megyékben.
IV. ADMINISZTRATÍV ÜGYEK
A szervezet életében ez a folyamat kettős: egyrészt az egyesület saját belső életének
adminisztrációja, másrészt a társszervezetekre (és nem csak) is kiható adminisztráció. Ezért a
munkáért az Országos Elnökség részéről elsősorban Ács Zsolt felelt.
IV. 1. Belső adminisztráció
Az Egyesület belső adminisztrációját részben a vagyoni helyzet állandó igazgatása, az intézményi
működést biztosító források megszerzése és ezen alapoknak szakszerű és hatékony elköltése,
elszámolása jelenti.
IV. 2. Közösségi kihatású adminisztráció
A közösségi kihatású adminisztráció igencsak sokrétű.
Az EMKE elnöke révén részt vettünk a Communitas Alapítvány művelődési szaktestületének
döntéshozatalában.
További kapcsolatépítésre törekszünk a különböző társszervezeteink között, valamint a
társszervezetek és külföldi partnerintézményeink között.
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V. MÉDIAPARTNEREK
Munkánkat támogatták: Szabadság, Krónika, Erdélyi Napló, Agnus Rádió, Kolozsvári Rádió
magyar adása, Mária Rádió, Paprika Rádió, Kolozsvári TV magyar adása, Erdélyi Magyar
Televízió, Bukaresti TV magyar adása, Duna Televízió, hirhatar.ro, Transindex, Maszol, erdely.ma,
Igen, tessék!, rendezvénynaptár.ro, esemenyek.ro, hírportálok.
Ugyanakkor az EMKE programjait különféle levelezési listákon és közösségi portálokon is
ismertettük. Az országos elnökségnek, valamint a Györkös Mányi Albert Emlékháznak külön
levelező listája van, amely által a szimpatizánsok tudomást szereznek az intézményben sorra kerülő
rendezvényekről.
A Kolozsvári Rádió magyar adásával kötött szerződésünk értelmében az EMKE programjait
ismertetik, valamint a Györkös Mányi Albert Emlékházban zajló Nyitott szemmel című beszélgető
est hanganyagát rögzítik, később pedig sugározzák. Kulturális referensünk, 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. Az idei,
2018-es esztendőre rövidesen megkötjük a támogatási szerződéseket, ezúton is megköszönve a
támogatásokat. Megjegyezzük, hogy a 2017. 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, valamint a Nemzeti Kulturális
Alap. Programjaink támogatója volt még a Kolozs Megyei Tanács, illetve közös Európai Uniós
pályázat keretében veszünk részt a Dél-Alföldi Teleházak Szövetségével egy Erasmus+
felnőttképzésben.
A tavalyi esztendőben – de kihatással az idei terveinkre – támogatásokat kaptunk Mikó Imre-díjas
vállalkozóktól is programjaink megvalósításában.
VII. VAGYONI HELYZET
VII. 1. Ingatlanok
Az EMKE Országos Elnökségének törzsvagyonát az ingatlanjai képezik.
2013 óta résztulajdonosai vagyunk és működtetjük a Sütő András szülői házát. Azóta felújítottuk az
emlékházat, újraépítettük a nyári konyhát, valamint felújítottuk a kerítést, a bekötő hidakat,
valamint több járdát. Folytatni szeretnénk az emlékház környezetének rendbetételét, a csűr
állagmegóvásával, valamint az oldalsó kerítés felújításával, bár ezekre pillanatnyilag nem áll még
rendelkezésünkre anyagi fedezet.
Györkös Mányi Albert Emlékház – Kolozsvár
Az alapdokumentumok szerint ez az EMKE hivatalos székhelye; az Emlékház egyben székhelyéül
szolgál még a Romániai Magyar Dalosszövetségnek, a Romániai Magyar Zenetársaságnak és a
Kőváry László Honismereti Körnek is. Itt van a székhelye a 2012 januárjában bejegyzett Györkös
Mányi Albert Emlékház Egyesületnek is.
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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 számára is. A ház kibővítése elkerülhetetlen, melyre több lépcsőben
(tervezés, engedélyek beszerzése, kivitelezés) továbbra is pályázni fogunk. 2017-ben sikerült
elkészíttetnünk a bővítesi terveket, most mar csak a kivitelezesre kell előteremteni a pénzalapokat.
Szilágysomlyói EMKE-ház: koncesszionálva van 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: 2017-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. Erre vonatkozólag
megvannak az előzetes látványtervek és egy előzetes építési kalkuláció is, reméljük, hogy rövidesen
meglesznek az anyagi feltételek az építkezési tervek elkészítéséhez. Ugyanakkor – függetlenül a
bővítéstől – bizonyos karbantartási munkálatok elvégzése már elengedhetetlen az épület állagának
megóvása szempontjából. Tavaly sikerült az irattár számára új polcokat és tároló dobozokat
beszereznünk, de ezek elhelyezése szinte lehetetlen. Folytatni szeretnénk a Sütő-ház környezetének
rendbetételét.
VIII. MUNKATÁRSAK
VIII. 1. Fizetett állandó alkalmazottak
Az eltelt közgyűlés óta az EMKE Országos Elnökségének az elnöki munkakörön kívül állandó
fizetéses alkalmazottja volt Kós Katalin, a Györkös Mányi Albert Emlékház vezetője, dr. Bartha
Katalin Ágnes, a Szabédi Emlékház vezetője, Ács Zsolt, az Országos Elnökség irodavezetője, dr.
Széman Emese Rózsa és Vincze László szakreferensek.
VIII. 2. Fizetett bedolgozók
Állandó bedolgozói munkakörben tevékenykedett Katona Réka könyvelő.
VIII. 3. Önkéntesek
Köszönettel tartozunk László Miklósnak, Essig Józsefnek és 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
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Elnök: Széman Péter
Főtanácsos: Muzsnay Árpád
Régiós alelnökök: Fekete Réka (Arad, Bánság), Fleisz János (Nagyvárad, Partium), dr. Ábrám
Zoltán (Marosvásárhely, Közép-Erdély)
Társadalomszervező alelnök: Szép Gyula (Kolozsvár)
Elnökségi tagok: Házy Bakó Eszter (Brassó), Tóth Guttman Emese (Kolozsvár), Serfőző Levente
(Szeben, Dél-Erdély), Imreh Marton István (Sepsiszentgyörgy), Ferencz Angéla (Csíkszereda).
2018. április havában
dr. Széman Péter, elnök
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Elnöki beszámoló az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezetének
2017-es évi tevékenységéről és 2018-as terveiről
2017. március 25. – 2018. március 17.
A 2017. elején hivatalosan is bejegyzett Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági
Szervezete a következő tevékenységeket szervezte meg az elmúlt évben:
2017. március 25.
EMKISZ Tisztújító Közgyűlés
2017. március 31.-április 1. Könyvturi | élőKönyvtár (Kolozsvár)
2017. június 24.
Kulturális Ifjúsági Filmnap
2017. július 6-9.
Könyvturi (VIBE fesztivál, Marosvásárhely)
2017. augusztus 10-13.
Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál
(Dunaszerdahely)
2017. augusztus 14-20.
Programsátor és Felnőtté Képzés a 7. Kolozsvári Magyar
Napokon (Kolozsvár)
2017. szeptember 2. Könyvturi | élőKönyvtár (Csíkszereda)
2017. szeptember 22-23.
Könyvturi | élőKönyvtár (Szilágysomlyó)
2017. november 11. III. Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázat díjkiosztó gála
2017. december 7. Könyvturi | élőKönyvtár (Gyergyószentmiklós)
2017. december 9. Könyvturi és Rövidfilmek Szombatja (Székelyudvarhely)
2017. december 22. Könyvturi | élőKönyvtár (Sepsiszentgyörgy)
Tisztújító Közgyűlés
2017. március 25-én az EMKISZ megtartotta első hivatalos közgyűlését, amelynek keretén
belül az elnökség, valamint a bővített elnökség is megszavazásra került. A szavazás
eredményeképpen a szervezet hivatalos elnöksége a következő ( a mandátum három évre szól):
Elnök: Tamás Csilla
Szervező alelnök: Mák Arany
Ügyvezető alelnök: Mikó Gergely
Az egy évre választott bővített elnökségi posztok:
Titkár: Sándor Csilla
Sajtófelelős: Bede Laura
Marketingfelelős: Kolumbán Zenge
Pályázati felelős: László Tímea
Könyvturi | élőKönyvtár
Egy héttel az EMKISZ 2017-es közgyűlése után, március 31.-április 1. között került sor az
év első Könyvturi | élőKönyvtár programjára, a kolozsvári Szabók bástyájában. A rendezvényt most
is könyvgyűjtés előzte meg február 10. és március 24. között. A gyűjtésben több helyszín is a
segítségünkre volt: az EMKE kolozsvári házai, a Szabédi László Emlékház és a Györkös-Mányi
Albert emlékház mellett az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Koffer Kávézó is vállalta a könyvek
átvételét.
A Könyvturi programja a következő volt:
Egész napos programok
•
élőKönyvtár:
•
Könyvturi: szépirodalom, vers, szakmai, tudományos, gyerek, utazási, idegen nyelvű
könyvek
•
Perspektíva kiállítás
•
Verssarok
•
Gyerekprogramok: kézművesség, játékok, rajzolás, mesemondás
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Péntek
10:00 kapunyitás
11:30 Licitjáték (Anyanyelvápoló Szövetség Ifjúsági Szervezete)
13:30 Kozmutza Flóra Halássérültek Speciális Iskolájának Jelelő Kórusa
15:00 Sajtós Varázsketyere (Anyanyelvápoló Szövetség Ifjúsági Szervezete)
16:30 Beszélgetés az iróniáról, az irodalom görbe tükréről (Magyari Tivadar, Márton
Evelin)
18:00 Kultivál kiállítás megnyitója (helyszín: Farkas utcai Református Templom kerengője)
Szombat
10:00 kapunyitás
11:00 Varázsketyere (Anyanyelvápoló Szövetség Ifjúsági Szervezete)
13:30 Sajtós Licitjáték (Anyanyelvápoló Szövetség Ifjúsági Szervezete)
14:30 Élő társasjáték (Perspektíva)
15:00 Örökifjú irodalom – beszélgetés az (erdélyi) gyerekirodalomról (Bleeding Bride,
Demény Péter, gyergyószentmiklósi Tini Irodalmi Kör)
16:00 Élő társasjáték (Perspektíva)
17:00 Újmódi költészet – beszélgetés a slamről (André Ferenc, Balog Tamás, Vass Csaba)
A program keretén belül futó élő könyvtárban a munkahelyi sztereotípiákra helyeződött a
hangsúly, az érdeklődők a nap folyamán összesen tizennyolc élő könyvet „lapozgathattak”, a
legkeresettebb könyvek közé tartozott a temetkezési vállalkozó, a portás, a mentős, és a
gyógytornász is, de sokan érdeklődtek az egyetlen román anyanyelvű élő könyv, a Krisna szerzetes
iránt is. Az élő könyvekkel való beszélgetés mellett a könyvturkáló is jól működött: a rendezvény
előtt meghirdetett könyvgyűjtés során majdnem 5000 kötet gyűlt össze, amiből több, mint 4000
kötet gazdára is talált a program ideje alatt. A két nap folyamán körülbelül 1000 ember fordult meg
a Bástyában.
A 2017-es évben a Könyvturi tovább „terjeszkedett” Erdély-szerte: idén a második
alkalommal megtartott szilágysomlyói rendezvény mellett Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson,
Sepsiszzentgyörgyön és Székelyudvarhelyen is megszerveztük a Könyvturit, ugyanakkor a VIBE
fesztivál keretén belül is turkálhattak könyveink között az írott szóra vágyók. A hat kihelyezett
alkalmon nagyjából 6000 könyv fordult meg, így az EMKISZ-en keresztül gazdára talált kötetek
száma ha nem is haladta meg, de igencsak megközelítette a bűvös tízezres számot.
Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázat
A 2017-es évben már csak az EMKISZ égisze alatt hirdettük meg másik nagy sikerű
programunkat, a Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázatot, immár harmadik alkalommal. A pályázat
célja az, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget nyújtson a hazai zenekaroknak, külön
hangsúlyt fektetve arra, hogy motiválja a zenészeket saját, magyar nyelvű számok írására. A
pályázatra jelentkezők visszajelzéseiből kitűnt, hogy a pályázat valóban motiváló erővel bírt, több
zenekar jelezte, hogy csak a LEMD felhívás miatt kezdett el magyarul is dalt írni, sőt, sokaknak ez
volt az első lépés ahhoz is, hogy egyáltalán vállalni merjék a saját dal írásának nehézségeit. A 2017es pályázat július 10-én startolt, a dalokat szeptember 30-ig lehetett beküldeni. A jelentkező 15
zenekar összesen 30 dalt küldött be, ezek közül választotta ki a négytagú zsűri (André Ferenc
slammer, Balázs Imre József költő, Gábora Máté Éva zenész és Hary Judit operaénekes) a legjobb
dalokat. A 2017-os évben ismét változtattunk valamennyit a verseny menetén: most is két
kategóriában hirdettünk győztest, de ezeket korhatár alapján határoztuk meg, 25 év alatti és 25 év
feletti csoportra bontva a jelentkezőket. A döntőbe kategóránként három zenekar jutott be, illetve a
zsűri megítélt egy különdíjat is.
25– kategória:
1. hely: Pillantás (Vecker)
2. hely: Nem számít (Alteregó)
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3. hely: Szemben az árral (Metalon)
25+ kategória:
1. hely: Hosszú évek óta (Simó Annamária és zenekara)
2. hely: Mit ér? (Még 5 perc)
3. hely: Az volt a kérdés (Ferencz Mari)
Különdíj: Piskóta Panni (László I. Attila)
A pályázat hagyományosan egy nagyszabású gálaesttel zárult november 11-én a Bulgakov
irodalmi kávéházban. A programot a döntős zenekarok fél órás bemutatkozó koncertje kezdte, majd
a zsűri részletesen értékelte a beküldött dalokat, és kihirdette a verseny eredményét. Az estet a két
nyertes zenekar egyó-egy órás koncertje, majd közös buli zárta. A bő fél napos programon
nagyjából 500 ember vett részt.
A ’17-es év egyik nagy sikerének számított a LEMD kapcsán, hogy sikerült tető alá hozni és
véglegesíteni a Peron Music Alapítvánnyal tervezett megállapodást, és így a LEMD – mindenféle
tartalmi változtatás nélkül – az Öröm a zene Tehetségkutató- és Gondozó program erdélyi
elődöntőjévé vált, így nyerteseink egyenes úton juthattak be a magyarországi döntőbe. Ugyanakkor
természetesen nem csak az Öröm a zene vetélkedőjén való részvételi lehetőség volt az egyetlen
kecsegtető nyeremény: ebben az évben mintegy 30 fesztiválfellépési lehetőséget és 10
stúdiófelvételi lehetőséget osztottunk ki a díjazottak között.
Kulturális Ifjúsági Filmnap – a TE világod a mozivásznon
2017-ben sikerült egy új művészeti terület, a mozgókép világa felé is nyitnunk az először
megszervezett Kulturális Ifjúsági Filmnappal. Bár eredeti terveinkben egy két napos rendezvény
szerepelt, anyagi forrásaink szűkössége és logisztikai problémák miatt végül egy napra sikerült a
magyar ifjúsági filmesek fellegvárává tennünk a kolozsmonostori Dacia mozit. A fesztiválra a
következő alkotásokkal neveztek be fiatal rendezők:
A két fenyő (Major Lajos Attila)
Arigatou (Prózsa Lilla, Kacsó Lehel, Szilágyi Róbert, Csúcs Endre)
Dincolo de ziduri (Roseti Bruno)
Emberi terek (László József)
Ez engemet éltet (Mihálydeák Krisztina)
FEMME (Roseti Bruno)
Kopjafa a házunk helyén (Barabás Eszter)
Táncírás (Suba Martina Angyalka)
A KIF Nap a LEMD-hez hasonlóan pályázati rendszerre épült, a jelentkezők három
témakörben (Nemzetiségi/kisebbségi lét és kultúra; Erdély épített/tárgyi öröksége; Reformáció ma)
küldhették be rövidfilmjeiket, amelyek közül a nézőközönség szavazatai alapján választódtak ki a
legjobbak. Az első Kulturális Ifjúsági Filmnap díjazottjai a következők:
1. Kopjafa a házunk helyén (Barabás Eszter)
2. Dincolo de ziduri (Roseti Bruno)
3. Táncírás (Suba Martina Angyalka)
4. Ez engemet éltet (Mihálydeák Krisztina)
A legjobb négy alkotás beküldője erdélyi filmvetítő-körutat, az első két díjazott emellett
Mediawave fesztivál-részvételt nyert, míg a legjobb film rendezője egy VIBE fesztivál-belépővel is
gazdagodott.
Bár Kolozsváron egy napra zsugorodott a rendezvény, de attól még a KIF is turnéra indult.
Augusztus 20-án, a Kolozsvári Magyar Napok keretében az első négy helyezett filmjét mutattuk be
az Ifjúsági Pavilonban a KMDSZ partnerségében, december 7-én a Kommunikációs napokon került
sor ifjúságifilm-vetítésre, míg december 9-én (a helyi Könyvturi-program lezárásaként)
Székelyudvarhelyen vetítettünk le két filmet a beküldöttek közül. Mindezek mellett magyarországi
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bemutatkozási lehetőséget is nyújtottunk lelkesebb jelentkezőinknek, hiszen október 25-én, a
Lakitelken megrendezett Közösségi Mozi és Médiaműhely Országos Találkozón mutattuk be
Barabás Eszter és Major Lajos Attila filmjét, a két rendező jelenlétében.
III. Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál
A 2015-ben Kolozsváron debütáló Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivál harmadik
kiadására 2017. augusztus 10-13. között került sor Szlovákiában, Dunaszerdahelyen. A Kárpátmedencei Közművelődési Kerekasztal tagszervezeteivel közösen megrendezett fesztiválon hat régió
– Erdély, Felvidék, Muravidék és Vajdaság nagyobb létszámú csapattal – a horvátországi és a
kárpátaljai magyar közösség kisebb csoportokkal vett részt a rendezvényen. Ugyanakkor az NMI
Művelődési Intézet Zrt munkatársai is jelen voltak a találkozón.
A Kultivál célja már létrehozásakor is az volt, hogy a fiatalok szemszögéből mutassa be a
kulturális élet különböző szegmenseit a hagyományőrzéstől a formabontó kortárs művészetig. A
2017-es találkozó témája a „görbe tükör a mai fiatalokról” volt, a program teljes egészében eköré a
fő motívum köré szerveződött. A Kultivál 2017-es programjának a Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet székháza és udvara adott otthont, ahol közös falfestéssel, felolvasásokkal, irodalmi játékkal,
zenével és kézműveskedéssel mutatkoztak be egymásnak a Kárpát-medence fiataljai. Három év
után először végre sikerült tető alá hozni a közös színdarabot is – sajnos egyeztetési malőrök miatt
nem az erdélyi szövegíró, Bleeding Bride darabja került a színpadra, de színészünk azért
természetesen volt a produkcióban.
A 2017-es, dunaszerdahelyi Kultivál résztvevői:
Anyanyelvi játék: Széman Emese Rózsa
Fotó (kiállítás és helyszín): Mák Arany
Irodalmi játék: Bleeding Bride és Jakab-Tatár Edina
Képzőművész: Fazakas Réka
Kézművesség-gyerekfoglalkozás: Herman Anita
Mozgáskultúra, egészségtudatosság: Miklós Attila és Tamás Lehel
Szakács: Balázs Antónia
Színész: Sipos Otilia
Zenekar – The Blast: Czika Henrietta (ének), Antal Ábel (gitár), Dezső Roland (gitár),
Berecz Ármin (basszusgitár), Borsos Zsolt (dob).
Az EMKE képviseletében: Széman Péter elnök és Széman Emese Rózsa kulturális referens
Az EMKISZ képviseletében: Tamás Csilla elnök, Mák Arany szervezési alelnök, Mikó
Gergely ügyvezető alelnök
Programsorozat a 7. Kolozsvári Magyar Napokon
A tavalyi évben az EMKISZ tagjai újra kivették a részüket a Kolozsvári Magyar Napok
programjaiból. 2017. augusztus 17-20. között minden nap hét órán keresztül, 11 és 18 óra között
várták a látogatókat az EMKE és az EMKISZ munkatársai a BBTE főépülete melleti
programsátorban. Az EMKE által szervezett programok mellett az EMKISZ saját szervezésű
programpontokkal is hozzájárult a sátor tevékenységéhez.
A sátorprogram a következő volt - (kiemelve az EMKISZ programjai)
Folyamatos programok:
•
az EMKE, EMKISZ, valamint tag- és társszervezeteinek bemutatkozása
•
kiállítás az EMKE és az EMKISZ eddigi tevékenységéből
•
Mit gondolnak a fiatalok a kultúráról? – kiállítás, hanganyag és vetítés (EMKISZ)
•
az Anyanyelvápolók Szövetsége, ASz Ifjúsági Szervezete, valamint a Georgius
Aranka Társaság bemutatkozása, játékos anyanyelvi feladatlapok, kvízek
•
kézműves foglalkozások: Loránffy Zsuzsanna Hímzőműhely, Vajdasági Magyar
Folklórközpont
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2017. aug. 17., csütörtök
10:00
sátornyitás
10:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és
társszervezetek és az ASz egésznapos standja
11:30–14:30 kézműves foglalkozás (Vajdasági Magyar Folklórközpont)
13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék (EMKISZ) – indítás
14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei
16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Varázsketyere)
14:30–18:00 kézműves foglalkozás (Lorántffy Hímzőműhely)
2017. aug. 18., péntek
10:00
sátornyitás
10:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és
társszervezetek és az ASz egésznapos standja
11:30–14:30 kézműves foglalkozás (Lorántffy Hímzőműhely)
13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék (EMKISZ) – indítás
14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei
16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Licitjáték)
14:30–18:00 kézműves foglalkozás (Vajdasági Magyar Folklórközpont)
2017. aug. 19., szombat
10:00
sátornyitás
10:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és
társszervezetek és az ASz egésznapos standja
11:30–14:30 kézműves foglalkozás (Vajdasági Magyar Folklórközpont)
13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék (EMKISZ) – indítás
14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei
A civilszervezeti önkéntesség arcai – kerekasztalbeszélgetés ifjúsági-kulturális egyesületek
tagjaival (EMKISZ)
16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Varázsketyere)
14:30–18:00 kézműves foglalkozás (Lorántffy Hímzőműhely)
2017. aug. 18., vasárnap
10:00
sátornyitás
10:00–18:00 az EMKE kiadványainak, valamint a Művelődés folyóirat, a fiók- és
társszervezetek és az ASz egésznapos standja
11:30–14:30 kézműves foglalkozás (Lorántffy Hímzőműhely)
13:00 Kolozsvári Honfoglaló – interaktív kultúrtörténeti játék (EMKISZ) – indítás
14:00–16:30 bemutatkoznak az EMKE fiók- és társszervezetei
16:30–17:30 anyanyelvi csapatbajnokság (Licitjáték)
14:30–18:00 kézműves foglalkozás (Vajdasági Magyar Folklórközpont)
Felnőtté képzés
Ugyancsak a Kolozsvári Magyar Napokon debütált, de nem csak a fesztivál programjaként
tervezett programsorozatunk a Felnőtté képzés névre keresztelt rendezvénysor.
A frissen érettségizett, vagy éppen diplomázott fiatalok sok hasznos tudással rendelkeznek
választott szakterületükön, de a mindennapi élet kihívásai sokszor meglepetésként érik őket. Sok
olyan helyzettel szembesülnek a „felnőtt élet” elkezdése kapcsán, amelyekről az oktatásuk során
igen kevés szó esett. Emiatt indítottuk el a Felnőtté képzés sorozatot, ahol az egyes képzési
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alkalmak próbálnak meg betekintést nyújtani azokba a mindennapi élethelyzetekbe, amelyek
kezeléséhez a legtöbb fiatal nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel.
A képzésekhez úgy a Magyar Napok ideje alatt, mint a továbbiakban is a témában jártas
szakembereket kértünk és kérünk fel, akik színesen és közérthetően tudnak beszélgetni az érintett
problémákról.
A KMN alatt a következő képzésekre került sor:
munkaügy (a munkavállalás jogi aspektusai, szükséges iratok, munkaszerződés
részletei, vállalható munkaórák stb.) – Szilveszter Norbert
mindennapi közgazdasági ismeretek (bankszámlanyitás, pénzkezelési módok,
befektetések, megtakarítások stb.) – Bitai László
általános ügyintézés (hivatali ügyintézés, családi állapotban beálló változások
bejelentése, jogosítványszerzéshez szükséges iratok, adóügyek intézése stb.) – Oláh Emese
alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek (pl.: rendőrségi, csendőrségi és egyéb
igazoltatások, elszenvedett támadás bejelentése, csendháborítási feljelentések kezelése stb.) – Silye
Attila
egészségügyi rendszer (kártya kiváltása, háziorvos választása, alapjogon járó ellátás,
egészségügyi biztosítás egyetem vagy munkahely részéről stb.). – Bódizs György
Bár terveink szerint októbertől havi rendszerességgel terveztük folytatni a Felnőtté
képzéseket, sajnos hely- és időhiány miatt egyelőre egyetlen alkalmat sikerült megtartanunk a
programsorból. December 13-án Fekete Szilveszter mérlegképes könyvelő volt a vendégünk, aki az
akkor épp aktuális adóügyi változásokról beszélt a Bulgakov Irodalmi Kávéházban összegyűlt
mintegy negyven fiatalnak.
Egyéb programok, szervezeti képviselet
Kisebb programok, események
Nagyrendezvényeink mellett az év folyamán több kisebb eseményre is sor került. Április 11én 7 lelkes tagunkkal a kolozsvári Sétatéren találkoztunk egy jó hangulatú versfelolvasásra, ahol
megmutathattuk egymásnak a kedvenc költeményeinket. A flashmob-szerű eseményre jónéhány
színes papírra nyomtatott verset is előkészítettünk, méghozzá olyanokat, amelyeknek volt román és
cigány fordítása is. A háromnyelvű verslapokat a járókelőknek osztogattuk, és ezzel sokaknak
mosolyt csaltunk az arcára, főként, mikor megtudták, hogy több nyelven is elolvashatják kedvenc
versüket.
Az év folyamán két csapatépítőt is megszerveztünk, hiszen folyamatosan fejlődő, változó
csapatunknak szüksége volt a célzott találkozásokra, hogy ne csak a rendezvények szünetében
ismerkedhessenek egymással. A nagyobbik, tavaszi csapatépítőt március 17-19. között a sztánai
Szentimrei-házban tartottuk meg, a találkozó két és fél napjára elzárva magunkat a zajos digitális
világtól, hogy csak egymásra és a szervezetre koncentrálhassunk. A második, őszi alkalomra már
csak egy napnyi időnk jutott ugyan, de a Györkös-Mányi Emlékházban november 18-án megtartott
találkozó mégis igazán sikeresnek volt mondható, hiszen több új programötlet is született, és négy
új tag is csatlakozott a csapatunkhoz.
Szervezeti képviselet
Az elmúlt évekhez hasonlóan elnökségünk sok hivatalos eseményen, megbeszélésen
képviseltette magát. A 2017-es év folyamán is részt vettünk a Kárpát-medencei Közművelődési
Kerekasztal ülésein, illetve több szakmai konferencián is. A szervezet minél tágabb körben való
megismertetése érdekében részt vettünk a szebeni Híd Egyesület által szervezett Hungarikum
napokon, ahol június 30-án egy fél órás előadásban mutattuk be szervezetünket. 2018. január 22-én
egy hasonló jellegű bemutatkozó előadást tarthattunk Kolozsváron is, a Kriza János Szakkollégium
meghívásában. Mindezek mellett „Minőségi értékteremtés önerőből?” címmel tartottunk előadást
egy kezdő civil szervezet mindennapi nehézségeiről a Romániai Magyar Házak V. Találkozóján,
2017. november 25-én.
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Társszervezések
Az EMKISZ nem csak saját szervezésű programokat rendezett, de aktívan részt vett több
program lebonyolításában is, főként az EMKE-vel együttműködésben.
A Kodály-emlékév kapcsán szervezte meg az EMKE és az RMD az „A zene mindenkié”
elnevezésű rendezvényt, melynek lebonyolításából – Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusával
egyetemben – az EMKISZ is társszervezőként vette ki a részét. Az október 14-15-én lezajlott
rendezvény programja a következő volt:(lásd az EMKE beszámolóban)
We Wish a better World – trénerképzés idősek számítógépes oktatására
Szintén az EMKE partnereként vettünk részt a négy országot (Magyarország, Románia,
Dánia, Málta) egybefogó európai úniós pályázat lebonyolításában, amelynek keretén belül
Erdélyből 6-6, összesen pedig 48 személy szerezhet tréneri képesítést arra, hogy időseknek
oktathasson számítógép-használatot. A programon 6 60+-os és 6 30 évnél fiatalabb személy
vehetett részt országunkból – az EMKISZ természetesen főként a fiatalokkal foglalkozott. Amellett,
hogy az intergenerációs képzésekre megszerveztük a résztvevők jelentkezését, aktívabban is
kivettük a részünket a képzés lebonyolításából, hiszen a hazai képzési hetet Mák Arany szervezési
alelnökünk vezette le, a szintén általa írt tanulmány alapján. A 2018. február 13-21. között zajló
képzéssoron a négy helyi résztvevőn kívül egy dániai és négy máltai fiatal vett részt, a program
gördülékeny lebonyolítását két EMKISZ-es önkéntes is biztosította.
„Digitális világ veszélyei”-tábor
Már 2017 folyamán elindult az együttműködésünk a Kreatív Mozaik Alapítvánnyal, velük
közösen pályáztunk egy Erasmus+ projektre egy drámapedagógiás tábor létrehozására. A
programban két ország, Magyarország és Románia 10-10 középiskolása vehet majd részt, a tábor
egy hete alatt drámapedagógiai módszerekkel tanulják meg felismerni az internetes zaklatás,
követés, az adathalász oldalak és sok más egyéb online veszély jeleit, valamint arra is felkészítik
őket, hogy hogyan tudnak másoknak is segíteni a cyberbullying legyőzésében. A táborban
kialakítanak egy rövid előadást is, amelyet a programban résztvevő fiatalok hazatértük után
osztályfőnöki órákon mutathatnak majd be, itthon is beszélgetést kezdeményezve a témáról.
A program kapcsán először 2017. áprilisában adtunk le pályázatot, ekkori terveink szerint a
táborra október végén, november elején került volna sor. Sajnos az első pályázatunk nem volt
sikeres, ezért újragondolva és feljavítva a projektet novemberben ismét pályáztunk. Második
próbálkozásunk már sikerrel járt, így most már biztosak lehetünk benne, hogy 2018. július 9-15.
között megtarthatjuk tervezett táborunkat Kiskunfélegyházán.
Az EMKISZ tevékenységeit a következő intézmények és cégek támogatták: Bethlen Gábor
Alap, Communitas Alapítvány, Aqua Carpatica, Nobila Casa, Dennver, Banca Transilvania, BNB,
Media Contur, Wedas, Colorama, Borsarock, Harghita Holding, Parapark, Adrenalin Park, Medline,
Culina Nostra Bistro, Heltai Folk Pub, Transylvania Hostel, EMKE
A szervezet állandó médiapartnerei: Transindex, Paprika rádió, Krónika lapcsalád, Agnus
rádió, TVR1 kolozsvári magyar adás, Kolozsvári Rádió, Szabadság.
További tervek
Idén is tartunk majd csapatépítő találkozókat, az elsőre március 9-11. között került sor
Szilágysomlyón. A csapatépítő hétvégén azonban nem csak a szűken vett EMKISZ-es közösség vett
részt, a hétvége programjába bevontuk a helyi lakosságot is – egy rövid bemutatkozás után közös
játékkal, beszélgetéssel, bográcsozással vártuk őket, valamint ott ünnepeltük meg az EMKISZ
születésnapját is.
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A 2018-as évben a szervezet folytatja a már hagyományosnak számító rendezvényeit. 2018.
április 19-20. között kerül majd sor a Könyvturi | élőKönyvtárra, ebben az évben „semmiből
mindent” mottó alatt. Idén tovább terjeszkedik a Könyvturi, a tavalyi öt új helyszín mellett Aradon,
Kézdivásárhelyen, Magyarfenesen, Marosvásárhelyen, Szamosújváron, Szebenben és Válaszúton is
tervezünk megjelenni, így összesen 14 helyszínen lehet majd Könyvturi az év folyamán.
Tovább folytatódik a Legszebb Erdélyi Magyar Dal pályázat is. A programot a megszokott
menetrend szerint június elején hirdetjük meg, a gálára november 10-én kerül majd sor.
Reményeink szerint az idén is sikerül majd bővítenünk az együttműködő fesztiválok és stúdiók
számát, így több lehetőséget nyújthatunk jelentkezőinknek. Mivel évről-évre egyre több jó dal
érkezik be pályázatunkra, idéntől növeljük a döntőbe kerülő zenekarok számát, kategóriánként 5-5
zenekart szeretnénk Kolozsvárra hozni a gálára.
Ugyancsak hagyományosnak számít a Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági
Fesztivál is, amelynek idén Szabadka ad otthont augusztus 10. és 12. között. Az idei fesztiválra
magát a „#fesztivál”-t választottuk témául, ezért e köré a téma köré épül fel a fesztivál minden
programja a fotókiállítástól a képzőművészeti alkotásokon át a színdarabig.
Folytatni kívánjuk a Kulturális Ifjúsági Filmnapot is, hiszen az eseményen résztvevő
alkotóktól csupa pozitív visszajelzést kaptunk a program kapcsán. A tavalyi sikertelen
próbálkozások után idénre már sikerült együttműködést kezdeményeznünk a Babes-Bolyai
Tudományegyetem Színház és Televízió Karával, ezért bízunk benne, hogy a szakma is nagyobb
létszámban képviseltethetni majd magát rendezvényünkön. Az idei KIF-re június 9-én kerül majd
sor, a helyszínt még nem véglegesítettük.
Az EMKISZ a VIII. Kolozsvári Magyar Napokra is készül, az EMKE-sátorban folytatott
programok (kvízek, beszélgetések) mellett újból tervezzük egy intenzív Felnőtté képzés-kurzus
megtartását is. Ugyanakkor a sátorprogramból is aktívabban ki szeretnénk venni a részünket,
interaktív programok, játékok, beszélgetések révén.
Egy bő év várakozás után április folyamán elindul „Nagyi, kattanj rá!” című idősoktató
programunk, ahol alapvető digitális ismereteket szerezhetnek meg a jelentkezők. A képzés 8 héten
át tart majd, a helyszínt az Apáczai Csere János Elméleti Líceum biztosítja.
A fentiek mellett szervezetünk január óta partnerségben áll a kiskunfélegyházi Móra Ferenc
Művelődési Központtal is, egy újabb E+ KA2 projekt kapcsán. Az új együttműködésben egy 12 fős
néptáncos csoport vehet majd részt a Borsihalmi Művésztelepen megrendezett 10 napos táborban,
ahol szociális érzékenyítő és ifjúságsegítő képzésük mellett egy közös táncelőadást is előkészítenek
és bemutatnak majd. A táborra augusztus 8. és 18. között kerül sor.
A fent vázolt programok mellett az év során folyamatosan zajlik az önkéntesek és tagok
képzése olyan alapvető szervezeti készségek elsajátítására, mint az időmenedzsment,
konfliktuskezelés és a rendezvényszervezés különböző aspektusai (pályázatírás, szponzorkeresés,
projekttervezés, sajtókapcsolatok, stb.)
Bízunk benne, hogy az év során megvalósíthatjuk majd aktívan gyarapodó tagságunk új
programjavaslatait is, hiszen ötletekből most sincs hiány, akár ebben az évben megvalósuló kisebb,
akár a következő évekre átnyúló nagyobb programok terén.
Tamás Csilla
elnök
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BESZÁMOLÓ
EMKE Közép-erdély
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Közép-Erdély régiójában 2017-ben sor került
az egyes tagszervezetek hagyományos kulturális eseményeire, ugyanakkor más programok
megszervezésére is Maros, Szeben és Beszterce megyék területén. Dicséri mindez a különböző
helyi művelődési egyesületek, társaságok, egyletek tevékeny tagjainak közművelő, szervező
tevékenységét.
Ami az EMKE Maros megyei szervezete tevékenységeit illeti, a legfontosabb események
között újra és újra megemlíthetjük: újévi megemlékezés a marosvásárhelyi Petőfi-szobornál, a Donkanyari áldozatokra való megemlékezés, farsangi szokások ápolása, Gyöngykoszorú-mozgalom
felkarolása, a Marosvásárhelyi Napok EMKE-rendezvényei, kiállítások és sokoldalú kulturális
események felkarolása, citerások hagyományossá vált találkozója stb. A citerázni és furulyázni
óhajtók számára indított képzés és táborozás tavaly is eredményesnek bizonyult.
Az EMKE területi alelnöksége évről évre kezdeményezi az Erdélyi Magyar Közművelődés
Napjának a megünneplését, ami jó alkalom arra, hogy egyes személyeknek megköszönjük
áldozatkész munkájukat. Mivel 2017-ben a reformáció félévezredes fennállását ünnepeltük, az
alábbi személyek kapták meg az EMKE Országos Elnöksége Okleveleit: Sebestyén Péter pap-író,
ezüstmisés plébános, Papp Noémi lutheránus lelkésznő, egyúttal kálvinista papné, Kántor Attila
református lelkész, volt esperes és Kecskés Csaba unitárius esperes, mindannyian a gyülekezetük és
egyházuk által közvetített kulturális tevékenységek elismeréseképpen. A 2018-as évben az EMKE
területi alelnöke Közép-Erdély régióból az alábbi javaslatokat tette az EMKE Oklevelek
odaítélésére: Sófalvi Szabolcs polgármesternek, a marosszentgyörgyi Petőfi-szobor állíttatójának,
szerteágazó

kulturális

tevékenységek

támogatása

iránti

elismerésül;

Takács

Gyöngyi

kultúraszervezőnek, a nagyszebeni magyar közművelődési élet fellendítése érdekében kifejtett
tevékenysége iránti elismerésül; Plesch Katalin kultúraszervezőnek, a besztercei magyar
közművelődési élet fellendítése érdekében kifejtett tevékenysége iránti elismerésül.
Az Országos Elnökség által támogatott programként 2017 szeptemberében Bácsfainé dr.
Hévízi Józsa budapesti történelemtanár, történész, az Erdélyi Szövetség elnöke Közigazgatásönigazgatás, autonómia-típusok Európában címmel tartott előadást. Az előadásokra az alábbi
helyszíneken került sor: Marosvásárhely, unitárius egyház tanácsterme; Nyárádszereda, városi
könyvtár; Marosszentgyörgy, római katolikus egyház gyűlésterme; Szováta, református egyház
gyülekezeti terme.
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Marosvásárhelyen tizenhat éve 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 szoborállító és szervező EMKE koszorúján a felirat („A költő
visszatér”) arra figyelmeztet, hogy a költő által képviselt szabadságvágy és közösségi értékek
mindennapjainkat átszövik. Hiszen a szabadság eszméje ma, 2018-ban is legalább olyan fontos
Európában, mint annak idején, 1848-ban. Január elsején, március tizenötödikén, júliusban, vagy
akár más alkalmakkor Petőfi szobra előtt bizonyságot tehetünk a költő ma is élő szellemiségéről.
Örömünkre szolgál, hogy közel egy hónapja a szomszédos Marosszentgyörgyön Petőfi-mellszobor
került a talapzatára, ezért elismerés illesse a helyi közösséget és elöljáróit!
Az óesztendei számvetést követő új év egyúttal az előretekintés ideje. Magyar ember
számára az idei esztendő hivatalosan Mátyás király-emlékév. Országunk centenáriumra készül, ami
számunkra nem ünnep, legfeljebb a gyulafehérvári számonkérés lehetősége. Az evangélikus Petőfi
szobra előtt az 1568-as tordai országgyűlés által kimondott vallásszabadság alapján az unitárius
egyház 450 éves évfordulóját ünnepelhetjük. Akárcsak tavaly a szintén 450 éve létrejött
csíksomlyói búcsút, illetve az ötszáz éves reformáció alapján 450 éve megalakult magyar
református egyházat. Végül, de nem utolsósorban még egy évfordulót meg kell említenem: az
erdélyi, a magyarországi, a határon túli és a nagyvilágban szétszórtan élő magyarság számára a
2018-as esztendő Wass Albert-emlékév a magyar olvasók körében egyik legnépszerűbb író-költő
születésének száztizedik és halálának huszadik évfordulója alkalmából. Mégis, szomorúsággal tölt
el, hogy Wass Albertnek nem szabad szobrot állítani a szabadság Európájában, a kisebbségekkel
deklaráltan törődő Romániában.
Wass Albert egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete volt. Meggyőződésem:
korának áldozata, szülőhazáját elhagyni kényszerülő politikai mártír, sokáig meg nem értett és el
nem ismert ízig-vérig erdélyi magyar értelmiségi. Élete egyik legnehezebb pillanatában Erdély,
majd Magyarország elhagyása mellett döntött, bízva abban, hogy életben maradva az erdélyi
magyarság, az összmagyarság kedvezőtlen sorsának a közvetítése írói hivatása és feladata lesz
egyben. Az erdélyi magyarok leginkább azt tudják Wass Albertről, hogy erdélyi gróf, háborús
bűnös, amerikai emigráns, miközben körükben a legolvasottabb magyar írók közé tartozik. Művei
ott sorakoznak a könyvespolcokon, a szívekben és a lelkekben egyaránt. És bár az elismerés későn
érkezett otthonról, legalább halála után megtörtént. Annál fájóbb viszont, hogy az erdélyi magyar
irodalom eme jeles képviselőjét a hivatalos magyar irodalomtörténet nem méltatja kellőképpen,
miközben népszerűsége miatt már-már túlzott kultusz alakult ki körülötte az itthoni mély hallgatás
évei, évtizedei után. De fájó az is, hogy az író emlékére csak „Vándor székely” aláírással lehet
szobrot állítani szülőföldjén.
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Szintén a hagyományoknak megfelelően januárban megemlékeztünk a történelmünk egyik
legtragikusabb eseményének számító Don-kanyari offenzíva 75. évfordulójára. A Régészeti
Történeti Múzeum konferenciatermében vetítéssel, helyszíni tárgyi kiállítással, slam poetry verses
felolvasó műsorral és zenei előadással egybekötött történelmi megemlékezésre került sor. A műsort
követően,a római katolikus temetőben, a Don-kanyari áldozatok emlékművénél koszorúk
elhelyezése és gyertyagyújtás volt.
Új programnak bizonyult a kommunizmus áldozataira való megemlékezés. Az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület és a Mezőfelei Református Egyház szervezésében Mezőfelében
ünnepi megemlékező istentiszteletre került sor, majd azt követően fából készült pelikánszobor
leleplezése következett az alábbi felirattal: "A Duna-delta munkatáborait megjárt ártatlanul elítéltek,
kiemelten a falu szülöttei: Ábrám Sámuel, Fülpösi Jenő, Kacsó Tibor emlékére." Bemutatásra került
Az igazság szabaddá tesz című könyv, szerző: Ábrám Zoltán.
Figyelembe véve alulírott tavalyi, a reformáció megünnepléséhez kapcsolódó
fényképkiállítása és könyvbemutatója iránti érdeklődést (Az ige testté lett. Erdélyi református élet),
emellett a lehetőségek függvényében az alábbi programkínálatot nyújtjuk az érdeklődő közösségek
számára: 1. Báthory István Erdélyen túli emlékezete (485 éves születésére) - vetített képes
bemutató; 2. Az igazság szabaddá tesz című könyv bemutatója – akár vetítéssel, Peripravát
bemutató fényképkiállítással együtt; 3. Buenos Airestől Rio de Janeiróig – vetítés, továbbá a Délamerikai szentháromságok c. könyv bemutatója.

Dr. Ábrám Zoltán,
az EMKE területi alelnöke

Marosvásárhely, 2018. márciusa
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BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (BINCISZ)
2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA

2017-ben, januárban 17. alkalommal valósítottuk meg a Magyar Kultúra Ünnepét
Nagyváradon és a határ mindkét oldalán, ezen kívül fő vagy társzervezőként a következő más
rendezvényeket szerveztük közösen: Károly József Irenaeus emlékülés márciusban, a Művelődés
Hete- Tanulás Ünnepe rendezvénysorozat, Tudós püspökök megemlékezés októberben, a Partiumi
Magyar Tudomány Napját novemberben. A szakmai programok változatosak voltak, főleg
kultúrális jelleggel, így irodalmi, történelmi előadások, megbeszélések, kerekasztal beszélgetések,
konferenciák, könyvbemutatók, irodalmi és zenei műsorok stb. Ezeken kívül több tudományos,
kultúrális és közéleti rendezvényt is szerveztünk közösen a helyi, illetve magyarországi
szervezetekkel. Részt vettünk mind a Varadinum, mind pedig a nagyváradi Szent László Napok
eseményeiben
Egy kötetet jelentettünk meg: Dr. Fleisz János: Nagyvárad művelődési élete 1940-1944
címmel, a helyi sajtóban rendszeresen hírt adtunk legfontosabb tevékenységeinkről a BINCISZ
honlapunkat pedig rendszeresen frissítjük.
Tovább folytatódott Berettyóújfalu civil szervezeteivel kiépített két évtizedes jó kapcsolat.
Előrelépés történt a többi magyarországi és erdélyi kapcsolatainkban is, hiszen részt vettünk számos
magyarországi és erdélyi rendezvényen.
BIHAR MEGYEI ÉS NAGYVÁRADI CIVIL
SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE
(BINCISZ) és a NAGYVÁRADI SAPIENTIA VARADIENSIS ALAPÍTVÁNY (SAVA)
ESEMÉNYNAPTÁRA 2018
2018. január 14-22. – Magyar Kultúra Ünnepe Nagyváradon (XVIII.)
2018. január 19. – Könyvbemutató:
Dr. Fleisz János: Nagyvárad művelődési élete 1940-1944
2018. március 10. – Károly József Irenaeus (1854-1929) premontrei tudós fizikus –
Megemlékezés
2018. május 10. – Civil Társadalom Napja
2018. október 15-21. – A Művelődés Hete – a Tanulás Ünnepe
2018. november 1. – Szacsvay Imre (1818-1849) a magyar Országgyűlés vértanú jegyzője
születésének 200 éves évfordulója- Megemlékezés
2018. november 9. – Partiumi Magyar Tudomány Napja 2018, a Magyar Tudomány Ünnepe
2018 keretében
A szervezők a változtatás jogát fenntartják!

Dr. Fleisz János
elnök
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