
Határok nélkül 

Az EMKE határon átnyúló kapcsolatai 

   

Az idén 134 éves EMKE, már születése pillanatában kapcsolatokat 

épített ki a monarchián belül, figyelembe véve azt a tényt is, hogy az öt 

évvel hamarabb létrehozott FEMKE – tehát a Felvidéki Magyar 

Közművelődési Egyesület, mintául is szolgált megalakulásához. Az 

EMKE első időszakának, az aranykornak, mely 1885-től tartott az első 

világháború kitöréséig, illetve a monarchia felbomlásáig, szerteágazó 

kapcsolatai voltak, elsősorban Erdélyben, de az akkori országon belül is. 

 

Az 1991-es újraalakulással ötödik korszakát elkezdő EMKE, mely 

feladatául tűzte ki az erdélyi civil szervezetek intézményrendszerének 

kialakítását, a ’90-es évek végéig ezt sikeresen véghez is vitte. Először 

ernyőszervezetként működött, majd hozzásegítette a közreműködésével, 

vagy általa létre hozott szervezetek önállósodását, így jutva el a mához, 

amikor az EMKÉ-nek 17 fiókszervezete, 75 társszervezete van, illetve – 

bizonyos szempontból büszkesége – a 41, elsősorban szórványban 

működő magyar ház láncolata.  

 

Szervezetünk, újraalakulásától kezdődően elkezdte kiépíteni 

kapcsolatait magyarországi kulturális intézményekkel és civil 

szervezetekkel, valamint a többi elszakított terület közművelődéssel 

foglalkozó civil szervezeteivel, a megalakuló Magyar Művelődési 

Intézetekkel. Így – ha megnézzük az EMKE 2013-ban, az áprilisi 

közgyűlésre elkészített elnöki beszámolóját, akkor láthatjuk, hogy az évek 



során két EMKE képviselet született, az egyik a Pécsi, mely jelenleg 

takaréklángon üzemel, a másik meg a Sárospatakon működő Észak-

Magyarországi, nagyon aktív képviselet. A beszámolóban – mint külhoni 

partnereket – a következő intézményeket, illetve szervezeteket találjuk:  

Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Államtitkársága, Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium – Kulturális Államtitkárság, Magyar Nyelv és 

Kultúra Nemzetközi Társasága – Anyanyelvi Konferencia, Millenáris 

Központ – Budapest, Anyanyelvápolók Szövetsége – Budapest, Magyar 

Népművelők Szövetsége, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet – 

Budapest, Civil Összefogás Fórum, Sárospataki Népfőiskolai Egyesület, 

A Művelődés Háza és Könyvtára – Sárospatak, Határon Túli 

Magyarságért Alapítvány – Pécs, Csemadok (Felvidék), a Csemadok 

Magyar Művelődési Intézete - Dunaszerdahely, Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet - Zenta, Vajdasági Magyar Kulturális Szövetség, 

Magyar Nemzeti Művelődési Intézet Alsólendva, Muravidék, Európa Ház 

– Kárpátalja, Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége. Kárpátaljai 

Magyar Művelődési Intézet – Beregszász.    

 

De időközben eltelt 5 év. A jelzett intézmények, szövetségek, 

szervezetek egyike-másikéval lazultak kapcsolataink, vagy nem kerültek 

megújításra, lévén, hogy sok esetben társ- illetve fiókszervezeteinkkel, 

vagy a Magyar Házakkal működtek, működnek együtt.  De születtek újabb 

kapcsolatok, mint például a Százak Tanácsa – Budapest, Keresztény 

Értelmiségiek Szövetsége – Budapest, Magyar Művészeti Akadémia, a 

magyarországi Teleházak Szövetsége, a Magyar Népművelők Egyesülete, 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a szolnoki Civil Információs Centrumot 

működtető Egyesület (CONTACT MKSZ), Kárpát-medencei Online 



Oktatási Centrum, A Pécsi Tudományegyetem diaszpóra programja, vagy 

a TEMI – Területi Művelődési Intézetek Egyesülete. Az egyik 

legfontosabb és állandó közös munkát hozó együttműködésünket a 

Nemzeti Művelődési Intézettel írtuk alá még a KKK (Kárpát-medencei 

Közművelődési Kerekasztal) keretein belül, majd megújítottuk az NMI 

Művelődési Intzétet Nonprofit KFT-vel.    

 

De ez csak a felsorolás. A fontos inkább az, hogy kivel milyen 

programokat sikerül megszerveznünk, kikkel állandó, illetve élő a 

kapcsolat. Pillanatnyilag legfontosabb számunkra az NMI Művelődési 

Intézet Nonprofit Kft-vel kialakított kapcsolat, melynek keretében – 

másik fontos partnerünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális 

Államtitkárságának anyagi segítségével, a tavalyi évben sikerült egy 

nagyszabású kulturális szakemberképzési sorozatot elindítanunk. Ennek 

keretében 105 közművelődéssel, kultúraközvetítéssel, kulturális 

közösségépítéssel foglalkozó szakembernek sikerült ismereteit bővítenünk  

6 továbbképzőn, bizakodva abban, hogy a tanultakat már kamatoztatják. 

Reményeink szerint a képzéseket az idei esztendőben is sikerül majd 

folytatnunk.       

Sikerrel zártuk az első EU-s pályázatunkat, melyet a Teleházak 

Szövetségével közösen nyertünk el, és két és fél éves futamidőben 

valósítottuk meg.      

 

A KKK-val közösen kerülnek megrendezésre a KULTUIVÁL-ok, a 

Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztiválok, mely az első, nagyon 

sikeres Kolozsvári megrendezés után immár Lendva, Dunaszerdahely 

majd Zenta érintésével – reményeink szerint – az idei esztendőben az 



anyaországban kerül megrendezésre. Szintén KKK rendezvény keretein 

belül veszünk részt a kétévente megrendezésre kerülő Széles a Duna 

elnevezésű kecskeméti Népzenei találkozókon, illetve az idén  először a 

Négy Határon át címszó alatt értéktáras vetélkedőt rendezünk 

iskolásoknak. ezek regionális elődöntői már megvoltak, a döntőre április 

végén kerül sor Lakitelken.       

Állandó és élő a kapcsolatunk a pécsi Határon Túli Magyarságért 

alapítvánnyal, programokkal megyünk Pécsre és számukra lehetővé 

tesszük különböző rendezvények megszervezését Erdélyben.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kulturális 

Államtitkárságával együttműködve sikeresen bonyolítottunk, illetve 

bonyolítjuk le a Művészeti Karavánokat, valamint a Hétköznapok Hősei – 

írjunk történelmet elnevezésű programokat, melyben az idei esztendőben 

immár 10 iskola kisdiákjai vesznek részt, nagyjából fele-fele arányban a 

szórványból és a tömbmagyarsági területről.    

Immár négy éve kézműveseknek tesszük lehetővé, hogy 

bemutatkozhassanak a Kolozsvári Magyar Napokon működő EMKE 

sátorban. Így jártak nálunk különböző kézművesek Sárospatakról, 

Kárpátaljáról, Délvidékről (Szabadka), míg az idén Felvidékről várunk 

vendégeket.    

Nyilvánvaló, hogy csak a legfontosabb együttműködésekről 

számoltam itt be. Az EMKE – mint eddig is – nyitva áll mindennemű 

együttműködésre a jövőben is, amely a közművelődést, valamint a 

magyarság értékeinek megőrzését és terjesztését szolgálja .  

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  

      Dr. Széman Péter.   


