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BODÓ BARNA 
 

Magunkról  
20+2 mondatban 

1990: Mi vagyunk a Bánsági Ma-

gyar Demokrata Szövetség, el-

jött a mi időnk, idősebbek fél-

reállnak, mindent bele, mindenki 

ide, mi az, hogy nem tudod, hát 

megszervezzük önmagunkat, gye-

re te is, többen többet, ja, hogy 

Bolyai Társaság Kolozsvárott kü-

lön, az Erdélyi Múzeum-Egye-

sület szintén, azok külön ügyek, 

történelmi háttér, azokért kell, de 

mi az hogy civilszervezet, itt mi-

ért kellene, hogy is mondtad: ha 

nem kapjuk vissza a Magyar Há-

zat, népi engedetlenség, biztosan 

jól mondod?, tán elégedetlenség, 

még Domokos Géza sem ismeri 

a kifejezést… 
 

1991–1992: Temesvári Egyetem, 

Aula, emberi jogokról 3 napos 

világra szóló konferencia, hogy 

ezek mindent tudtak rólunk, mi 

volt itt a diktátor alatt, most szé-

pen elmondják, együtt mondják, 

jól mondják, a fejekben kell ren-

det teremteni, újratanulni egy sor 

dolgot, ilyen alkalmak kellenek, 

nemzetközi konferencia, híres elő-

adókkal, ezeket ide elhozni nem 

semmi, támogatja őket a Soros, 

meg a Böll Stiftung meg a Hel-

sinki Bizottság, van itt vagy száz 

előadó, vagy kétszáz, meg se le-

het számolni, de beszél itt va-

laki a kisebbségekről, itt sem, ab-

ban a szekcióban sem, harmó-

nia, etnikumközi kapcsolatok, ar-

ról van előadás, de az nem ugyan-

az, ti, figyeljetek, kellene szervez-

zünk mi is egyet, csak a kisebb-

ségi jogokról, hasonlót, hogy ki 

támogasson, hát a Soros, aki ezt 

is, ki fogja megkeresni, hát én – 

megpróbálom, hátha sikerül… 
 

1993: Ezt megúsztuk, éles volt, 

Luka László Genfből jól mond-

ta, kérjük meg Eugen Ionescót, 

a nagyot, a mindenhatót, mert 

ha Ionesco köszönti a Demok-

rácia és kollektív jogok c. kon-

ferenciánkat, arra nagyon odafi-

gyel a sajtó meg minden román, 

közvetítő is akadt, egy orvos, Io-

nesco orvosa, megkaptuk a cí-

mét, megkértük, de válasz nincs, 

csend és csend minden vonalon, 

a reklámban viszont előzetesen 

szerepelt, hogy a konferenciánk 

olyan fontos meg minden, hogy 

maga Ionesco fogja köszönte-

ni, és most itt ülünk a temesvári 

Ifjúsági Ház színpadán, előttünk 

sajtós annyi, de annyi, villognak, 

mikrofont szorongatnak, kame-

rák, kezünkben a walkie-talkie, 

nehogy valami váratlan, a terem 

telis de teli, de ez nem segít, mert 

a sajtó követeli, a román sajtó, 

mutassuk meg, mit írt a nagy Io-

nesco nekünk, mit kívánt, ha tud-

tuk, hogy nem érkezett üzenet, 

miért nem jeleztük előre, még 

csak az kellett volna, rajtunk kö-

szörülték volna a csúfondáros tol-

lukat, napokig, de ki állítja azt, 

hogy ez rossz konferencia, 9 or-

szágból jöttek előadók, olyanok 

is, akik a korábbi emberjogin itt 

voltak, meg sokan mások, ötven 

előadó az nem semmi, és az sem, 

hogy Soros első szóra a zsebé-

be nyúlt, még szervezetünk sem 

volt, csak a kezdeményező csa-

pat, meg a süketelő bíróság, há-

romszor kellett beadni, mire sike-

került beírni a Szórvány Alapít-

ványt, lefutott az első konferen-

ciánk, mire megjött a papír, hogy 

is hívják ezt, létezés előtti létezés... 
 

1994: Ismét kutatunk, ez a má-

sodik téma, amit a Szalay utcai 

minisztériumból támogatásra ér-

demesnek tartanak, Töttösy Ist-

vánné, nem merem Magdolná-

nak szólítani, mások igen, ő uraz 

minket, Albert Ferenc profesz-

szort és engem, bízik bennünk 

valamiért, sokat dolgoztunk a ta-

valyi kutatáson, a Kisebbségek 

iskolaválasztása volt a címe, 

hogy miért választják olyan so-

kan a román iskolát, a magyar 

gyerekeknek több mint fele ro-

mánba jár Temesvárott, elkészül-

tünk a kutatással, leadtuk, elfo-

gadták, de nem jelentettük meg, 

valahogy egyikünk sem kezde-

ményezte, de ez a második már 

bizonyosan olyan lesz, Vegyes 

házasságok és a családi nyelv-

használat, persze, hogy össze-

függ a kettő, ezért is javasoltuk, 

ezzel törököt fogtunk, az embe-

berek nem beszélnek őszintén, 
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       tudtuk, hogy domináns a család-

ban a többségi nyelv, olykor a 

német is az a magyarral szem-

ben, de ez van fordítva is, má-

sok is kutatják, ezt nem na-

gyon lehet kérdőívezéssel… 
 

1995: Itt vagyunk Illyefalván Ka-

tó Béla vendégeiként, csodás ez 

a Keresztény Ifjúsági Központ, 

ide örömmel tér vissza az em-

berfia, már másodszorra vagyunk 

itt civilek, lehetünk vagy ötvenen 

kerek Erdélyből, ismerkedünk 

egymással meg a civil érdekkép-

viselet lehetőségeit szálazzuk, is-

mereteinknél a hangunk minden-

képpen erősebb, győzködjük egy-

mást, jó itt lenni, ismeretlen bará-

tok között, főleg, hogy immár tel-

jes jogú szervezetként veszünk itt 

részt magunk keresésében, 1993 

nyarán az első találkozáson mi 

mást mondhattunk volna: leszünk, 

meglesz a bírósági bejegyzés… 

 

1996: A Szórvány Alapítvány-

nak kényszerből fizetett munka-

társa van, jómagam, Bodó Bar-

na önmagának lehet a főnöke, 

mert hát az RMDSZ volt poli-

tikai alelnökére nincs szükség a 

szövetségben, átszervezték egy 

kongresszusi döntéssel, ügyve-

zető politikai alelnök nincs az 

új struktúrában, hivatalosan nem 

rúgtak ki, de mégis, mert az ál-

talam elindított Szövetség c. lapot 

főszerkesztettem, itt megmarad-

hattam volna, Markó szerint Ta-

kács nem akarja, Takács Markót 

mondja, fél év munkanélküliség, 

semmi az egész, de most itt az 

alkalom, nyert az Európa Ta-

nácshoz beadott pályázat a Lo-

cal Identity and Regionalism, 

a költségvetésbe belefér egy fize-

tés, a kollégák szerint az állás ne-

kem jár, én írtam a pályázatot, 

és közben dolgozunk, sikerült az 

első igazán jó kutatásunk, a Pe-

remlét és a megmaradás, az 

Illyés Közalapítvány támogatta, 

120 oldalas kis kötet lett belő-

le, s az Albert–Bodó kettős mel-

lé belépett társnak Papp Z. At-

tila, bizony jól jött, friss szem-

lélet, a kérdőíves kutatás adata-

it ő dolgozta fel, így lett három-

szerzős második kötetünk, az el-

ső inkább füzet volt, szerény kis 

kiadvány, a sepsiillyefalvi Jelen 

és jövő a szórványkutatásban 

című konferencia anyagát adtuk 

benne közre, magam szerkesztet-

tem, ezzel és ezen kezdtem el a 

könyvkiadás tanulását… 
 

1997: Egyre fontosabbak a ha-

táron átnyúló kapcsolatok, min-

denféle kezdeményezésről halla-

ni, ki merre és hogyan, minden-

ki szeretne valamit, talán kellene 

egy közös szervezet, a négy határ 

menti erdélyi megyéből, mert Ma-

gyarországgal mindenféle prog-

ram futtatható, s kár volna lehe-

tőségekről meg pénzekről lema-

radni, például Szalonta jó volna 

helyszínnek, írjunk be egy ala-

pítványt vagy szervezetet, Szat-

mártól Temesig lépjenek be ala-

pítóknak mindazok, akiknek fon-

tos az ügy, kihez kérezkedjünk 

be, nem a polgármesteri hiva-

talhoz, az közigazgatás, civilek 

volnánk, a katolikus pap érdek-

lődik, hely is volna nála, indít-

suk el, s amíg folyik a szerve-

zés, ha már Szalontán járunk-

kelünk, miért ne lehetne itt az 

újabb konferenciánk, a Nagy-

városi szórványok, a szegedi 

József Attila Tudományegyetem-

ről a közös kutatásunk – Local 

Identity and Regionalism – során 

megismert kollégák eljönnek, jön-

nek Pestről is, erről is kiadunk 

egy kis kötetet… 
 

1998 Eltelt öt év, és egy kérdés 

visszatér jártunkban-keltünkben, 

mit akarunk, miért vagyunk, le-

írtuk, persze, az alapító doku-

mentumban, de ki olvas ilyes-

mit, szolgálni akarjuk a magyar-

ság ügyét, öt pontban foglaltuk 

össze, be kell mutatni, mit tett 

a helyi magyarság a világ előre 

viteléért, amit modernizációnak 

szokás mondani, Székely Lász-

lót, a modern Temesvár megte-

remtőjét ma már mindenki isme-

ri, ehhez kellett tíz év, de a leg-

nagyobb temesvári zenetudóst, 

Járosy Dezsőt még nagyon ke-

vesen, és hány ilyen elődünk van 

még, szükség van a kölcsönös 

megismerésre és etnikumok kö-

zötti harmóniára, főleg hogy a 

pártok ennek ellenkezőjével kam-

pányolnak, meg aztán a Bánság, 

mint sajátos európai együttélé-

si hagyomány, meg a regionális 

együttműködések, fontos mind-

ez, a magyaroknak különösen, 

hogy lássák, a térség általuk is 

lett olyan, amilyen, de jön a kér-

dés, miért nem foglalkozunk szo-

ciális ügyekkel, nagyon sok a sze-

gény ember, akin segíteni kelle-

ne, Isten háta mögötti kis isko-

lák meg óvodák, a kultúrát is el 

kell juttatni valahogyan ezekre a 

helyekre, nincs pap, lelki gondo-

zó, akkor nekünk a tudomány a 

fontos, igen, ez is nagyon fontos, 

valakinek ezzel is foglalkozni kell, 
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főként, hogy sokan beszélnek a 

szórványról, de pontos megha-

tározás nincs, még nincs, úgy be-

szélnek a szórványról, mint az 

egyszeri székely a teknősbéká-

ról: egy vagy valami, vagy megy 

valahova…  
 

1999: Mondják, mondom, kell a 

vita, ahol nincs vita, nincs egész-

séges helyi közélet, megbeszélni, 

kibeszélni, meghallgatni a mási-

kat is, akkor talán téged is, a mo-

dern média interaktív, beszélge-

tő műsorok vannak, ugye meg-

hívott Svájcba a Mut zur Ethik 

szervezet, voltunk vagy kétszá-

zan a teremben, beült a körbe 

valaki, elkezdte a témát, és szép 

sorban mindenki mondta a véle-

ményét, igen, a demokrácia ott 

kezdődik, ahol és amikor el le-

het és el tudod mondani a véle-

ményedet, szabadon, és mások 

meghallgatják, csináljunk mi is 

valami hasonlót, vitaklubot, mi 

legyen a neve, talán a Magunknak 

mondjuk, ugyanis magunknak 

mondjuk, bevonható a Temes-

vári Rádió magyar adása, mely a 

vitát közreadja, ettől nő az ér-

deklődés és komolyabb lehet, le-

gyen egy témagazda, aki elindít-

ja a vitát, a rádiós kolléga, Ba-

ranyi László levezeti, elindul a so-

rozat, havonta egyszer, Delese-

ga Gyula professzor szervezi, a 

helyszín a Sakura bár, szombat 

délelőtt csak minket fogad, má-

sok számára zárva, köszönjük 

Deák Jánosnak, mekkora vita 

volt a temesvári magyar színház-

ról, a fél város erről beszélt, jó 

két évig futott a vitaklub, aztán 

a választások alatt leálltunk, és 

utóbb nem sikerült elindítani, il-

letve tíz év múltán újból neki-

lendültünk, 2010-ben, Kovács 

Zsombor tiszteletes vezette, de 

a korábbi szintet nem értük el… 
 

2000: Mi, romániai magyarok 

lassan tíz éve szabadon beszél-

hetünk helyzetünkről, de nincs 

egy kiadvány, egy évkönyv, ahol 

időszakonként és rendszeresen 

összegeznénk egy-egy szakterü-

let, egy-egy kérdéskör helyzetét, 

felmérnénk, merre is kellene, mit 

is kellene, miért olyan, amilyen, 

ott van a Magyarország politikai év-

könyve, meg ott van a TÁRKI 

által kiadott Tények könyve, vala-

mi más kellene, nemcsak politi-

ka, hanem kultúra is, meg tár-

sadalmi folyamatok, meg gaz-

daság is, sokat beszélgetünk a té-

máról, Albert Ferenc, Bakk Mik-

lós meg a kolozsvári Somai Jó-

zsef, közösen gondoljuk ki a 

struktúrát, legyen a neve Romá-

niai Magyar Évkönyv, miért 

nem Erdélyi, jó kérdés, keressünk 

partnert, mert ez azért nem szór-

vány téma, Budapesten nem min-

denki bízik a sikerben, Bárdi Nán-

dor kételkedik, hogy képesek le-

szünk megcsinálni, partner nem 

kerül, de támogatás igen, több 

pesti intézmény és hivatal az ügy 

mellé áll, és megjelenik az első 

Évkönyv, bár nem folytatja a vi-

lágháborúk közötti erdélyi év-

könyveket, valamiként mégis igen, 

műfaj- és műhelyteremtés, Bár-

di kritikát ír, alaposat, észrevé-

telei fontosak, elnézést is kér a 

maga módján, tíz évig csináljuk, 

amikor úgy ítéljük meg, az álta-

lános, a minden területet átfogó 

évkönyv immár nem indokolt… 
 

2001: Státustörvény, a románi-

ai közvélemény indulatosan rea-

gál a határon túli magyar közös-

ségek támogatását célzó kedvez-

ménytörvény előkészítésének hí-

reire, a Metro Media Transilva-

nia azt méri, hogy a románság 

86,9 százaléka visszautasítja és 

csak 7,7 százalék fogadná el, a 

magyarok éppen fordítva, de a 

hétköznapi életben ezt nem ta-

pasztaljuk, javasoljuk a budapes-

ti Határon Túli Magyarok Hiva-

talának, hogy megvizsgáljuk, va-

lóban ennyire nagy az elutasítás, 

és ha igen, miért, kilenc erdélyi 

megyében kutatunk, többszörö-

sen strukturált mintán, amikor-

ra kimutatjuk, az év végére, hogy 

a helyzet közelről sem olyan, mi-

ként a MMT eredményei mutat-

ták, akkorra a román politika is 

vált, alighanem a Velencei Bi-

zottság jelentésének a hatására, 

sajtót is elemzünk, látható, az 

elutasítás jóval kisebb, 60 szá-

zalék körüli, miközben a hatá-

ron túli nemzettársak iránti fele-

lősség kérdésében románok kö-

rében is szinte teljes az elfoga-

dottság, vagyis nincs koherens 

lakossági vélemény, helyi szin-

ten nem okoz semmilyen feszült-

séget, ilyet azok mérnek, akik 

ezt szeretnék, sok a manipulá-

ció, tudtuk ezt, feltételeztük, oly-

kor azt is igazolni kell, amit a 

mindennapi életben megtapasz-

talunk, jó volt olyasmit kutatni, 

amivel rákapcsolódunk aktuális 

nagypolitikai témára… 
 

2002: Könyvsorozatot indítunk, 

a sokadikat, hiszen 1996-ban el-

indult a Szórvány füzetek soroza-

ta, amit felvált 2002-ben a Di-



 ÉVKÖNYV 2013 

régi(j)óvilág 

10 

       aszpóra könyvek, 2000-től kiad-

juk a Romániai Magyar Évkönyvet, 

2002-ben pedig Könczey Elem-

ér, régi társunk a könyvkiadás 

piacán, megszerkeszti az első In-

terferenciae Banaticae kötet 

borítóját, amely sorozatnak még 

további két kötete jelenik meg, az 

első címe Hagyomány és in-

terkulturalitás, egy konferen-

cia anyagát tartalmazza, amelyet 

két megyei intézménnyel közö-

sen szervezünk, ezek a Temes 

Megye Művelődési és Művésze-

ti Központja meg Temes Megye 

Tanácsa, azóta tart a jó kapcso-

latunk Răzvan Hrenoschival, aki 

lassan másfél évtizede a megye 

művelődési életének felelős mun-

kása, értő figyelme szinte min-

denre kiterjed, nekünk barátunk, 

ez alkalommal a Duna-Körös-

Maros-Tisza Eurorégiós együtt-

működés az ok és indok, a nép-

művészeti hagyományok terüle-

tére lépünk, érdekes konferencia, 

magyar és román nyelvű dolgo-

zatokat közlünk, a szerbre nem 

vállalkozunk, de minden szöve-

get angol kivonattal is ellátunk, 

háromnyelvű a kötet, több egye-

tem és kutatóintézet munkatársa 

szerzőnk, szerettünk volna egy 

Bartók-kötetet is, éspedig Bar-

tók összes bánsági gyűjtését fog-

laltuk volna össze egy kötetbe, a 

gondolat ekkor született, két éven 

át leveleztünk, hogy megkapjuk 

a Bartók-gyűjtések közlésének a 

jogát, holland kiadóhoz jutottunk 

el, de nem jutottunk dűlőre, ez 

egy olyan projektünk volt, ame-

lyet akár ma is elő lehetne venni... 

 

2003: Pro Minoritate díjat ala-

pítunk, tízéves létezésünket így 

kívánjuk nemzetközi szinten is 

nyomatékosítani, nemzetközi zsű-

rit hozunk létre, a díjazottak a 

kisebbségi kérdés jeles képvise-

lői, Gabriel Andreescu Bukarest-

ből, Kovács Péter Budapestről 

és Tytti Asunmaa Finnország-

ból, aki az Európa Tanácsban 

a csángókról mutatott be jelen-

tést, a díjat Bakk Miklós kollé-

gánk Finnországban gyakorlato-

zó leánya viszi el a képviselő asz-

szonynak, mivel a díjkiosztásra 

nem tud eljönni, a díjat a 15. év-

fordulónk alkalmával nem tud-

tuk kiadni, nem sikerült meg-

szerezni hozzá a szükséges anya-

giakat, más díjakat is alapítot-

tunk, 2004-ben a Szórvány dí-

jat vidéki magyar általános isko-

lások számára, ehhez az anyagi 

alapot Delesega Gyula Temes-

vári kalauz c. munkájából szár-

mazó bevétel biztosítja, amelyet 

mi jelentetünk meg és a szerző 

lemond a honoráriumról, öt éven 

át díjazunk tanulókat, a Közös-

ségünkért díjjal a mellettünk 

élő civil társainkat célozzuk meg, 

Albert Ferenc, Salló Ervin, Joó 

Imre, Bálintfi Ottó iránti köszö-

netünk természetes, 2008-tól ad-

juk ki, ugyanakkor indítjuk a Ci-

vil Mecenatúra díjat a civilszer-

vezetek támogatásáért a hála je-

gyében, elsőként Herczeg And-

rást díjazzuk, jelentős összegek-

kel támogatja a helytörténeti jel-

legű munkák kiadását, sorban 3 

kötet megjelenését biztosítja, va-

lamennyi Vicze Károly történe-

lemtanár munkája, a díjnak a gaz-

dasági válság vet véget, szpon-

zorálásra nem jutnak pénzek… 

 

2004: Lezárul a SEDAP projekt, 

PHARE támogatásból önkor-

mányzati képzés Temes és Kras-

só-Szörény megyében, 70 válasz-

tott helyi tisztségviselő és köz-

alkalmazott részére, első igazán 

nagy projektünk, a kolozsvári Ci-

vitas Alapítvány keresett meg a 

javaslattal, ők egy hasonlót már 

nyertek és lefuttattak belső-er-

délyi megyékben, komoly pénz 

és komoly felelősség, ha vala-

mit elrontasz, nincs visszaút, a 

pénz elvész, jó lecke, nagy kihí-

vás, végül minden jól zárul, csak 

a temesvári tudományegyetem-

mel nem sikerül minden a ked-

vünk szerint, vállalták az együtt-

működést, azonban formálisan, 

kiadunk egy hat kis kötetből álló 

sorozatot, ekkor adódik lehető-

ség kötetben összefoglalnom a 

regionális politikával kapcsola-

tos véleményemet, ez így felleng-

zős, inkább olvasmányokra épí-

tő összegzést készítek… 

 

2005: Közösségfejlesztés, kulcs-

szó, csodát várnak tőle, mintha 

a módszer csoda forrása lehet-

ne, közügyekben való részvétel, 

mondják, a közösségnek képes-

nek kell lennie arra, hogy csele-

kedjen, irányítsa élete folyását, 

ez bizony fontos, Bodófalván is, 

ahol nincs igazi helyi vezető, és 

Ötvösdön is, meg Magyarszent-

mártonban, két-háromszáz fős 

kis helyi közösségekben, ahová a 

pap kijár szolgálni, van egy he-

lyi óvónő és tanítónő, ezeken a 

közösségeken kell segíteni, meg 

azokon, ahol a helyhatósági vá-

lasztásokon a potenciális magyar 

szavazatok töredéke jön össze, 

ezt szolgálta a FESS, a Feleljünk 

együtt saját sorsunkért, ennek 
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jegyében indult újabb könyvso-

rozatunk, a helyi elitek számára 

készülő FESS füzetek, az első 

kötetet Erdei Ildikó állítja ösz-

sze és írja, címe a Közösség-

fejlesztés, persze, hogy ez nem 

elég, ezért szervezzük a buziás-

fürdői találkozókat, a Szórvány 

Napokat és a Szent István Na-

pokat, az előbbi a szórványlét, 

utóbbi a szórványhelyzet rendez-

vénye, előbbi elméleti közelítést 

jelent, utóbbi találkozót, amikor 

alkalom adódik a kézfogásra. 
 

2006: Kivételes év, pozitív és ne-

gatív értelemben, jó, mert elké-

szül a székházunk, bár nem ez 

volt a cél, hanem egy szórvány-

központ – képző-, tanácskozó- 

és táboroztatóhely – kialakítá-

sa, több helyre pályázunk, csak 

az Illyés Közalapítványtól jön 

meg a pénz, visszamondjuk a 

kiszemelt buziásfürdői három-

szintes, nagy kertes, készülő für-

dőmedencés épületet, és módo-

sítást kérünk, hogy a temesvári 

Kós Károly Központ alagsorát 

hozhassuk rendbe, itt alakítunk 

ki első menetben egy kisebb iro-

dát, egy könyvtár- és tanácsko-

zótermet meg egy vizesblokkot, 

ezt később további két terem 

rendbetételével igazi tanácsko-

zóteremmel bővítjük, bizony, ez 

a nagykorúság, nekünk elég so-

káig tartott, de megvan, a nega-

tív esemény ennél talán nagyobb 

jelentőségű, 2000-től keressük a 

lehetőségét annak, hogy a mind 

kisebb számban Temesvárra ér-

kező magyar egyetemisták szá-

mára egy olyan kollégiumot hoz-

zunk létre, ahol szállás mellett 

magyarságismeretet és különbö-

ző közösségépítő tevékenységek-

ben való részvételt biztosítunk 

mintegy félszáz magyar fiatalnak, 

akik közül minden bizonnyal né-

hányan Temesvárt választják, itt 

maradtak volna, végre kiír az 

Apáczai Közalapítvány egy meg-

felelő pályázatot, mintegy 160 

millió forintot lehet megpályáz-

ni, megfelelő épületet keresünk, 

elkészítjük a felújítási tervet, meg-

állapodunk a tulajdonos egyház-

zal, de a pályázatunkat formai 

okokra való hivatkozással kizár-

ják, szerintünk jogtalanul, mit ád 

Isten, a nyertes kolozsvári pá-

lyázatot a nyertesnek kikiáltott 

KMEI nem tudja végigvinni, a 

pénzt vissza kell adnia – Erdély 

számára elvész… 
 

2007: Vérszemet kapunk, nye-

rünk néhány PHARE Interreg 

projektet, miért ne próbálkoz-

nánk más alappal is, a humán-

erőforrás alappal, voltak képzé-

seink, ego-marketing az iskolá-

soknak, nagyon élvezték és mi 

is, miért ne lépnénk tovább, a 

kisvállalkozásokat célozzuk meg, 

olyan vállalkozókat, akik szak-

mai ismereteikre építve indítot-

tak vállalkozást, de menedzseri 

ismereteik nincsenek, vagy igen 

hiányosak, a DECOMP sikeres 

lett, hat füzet készült el, teljes 

képzési anyag, mi is tanulunk 

belőle, újabb képzések következ-

nek, pályaorientáció és karrier-

tervezés az iskolában, karrier-

fejlesztés, illetve civilszervezetek 

számára pályázatírási képzés, hi-

szen a jelentős pénzeket képvi-

selő EU-s alapokhoz beadandó 

pályázatok olykor elérik a száz 

oldalt… 

2008: Megjelenik Vicze Károly 

harmadik kötete, az első, Az vég 

Temesvárban 2006-ban jelent 

meg, egy kész kézirattal keresett 

meg, érdekes volt, saját kutatá-

si eredményt is tartalmazott, vál-

laltuk a kiadást, hiszen Herczeg 

András vállalkozó, a Heti Új Szó-

ban közölt Vicze-cikkek alapján 

támogatja anyagilag, a követke-

ző Vicze-kötet szintén jórészt 

korábbi dolgozatokat fog ösz-

sze, a Temesközi történelmet 

is támogatja Herczeg András, a 

harmadik az nekünk készül, a 

Temesi magyar emlékhelye-

ket veszi számba és mutatja be, 

igen hasznos kiadványnak gon-

doljuk, bár nem teljes, kiadjuk, 

azóta is hiánycikk, reméljük, Her-

czeg András fog még helytörté-

neti munkát támogatni, példá-

ul a Bánsági Magyar Pante-

on harmadik kötetét, amelyek-

ből az első kettő 2009-ben és 

2011-ben jelent meg, egyet még 

mindenképpen tervezünk… 
 

2009: Promined, Promireg – 

betűszavak, ki kellett találni eze-

ket, rájöttünk, jó, ha az EU-s pá-

lyázatok esetében könnyen meg-

jegyezhető mozaikszóval jelöl-

jük a javasolt projektet, arra is 

ráébredtünk régiós bánsági bo-

lyongásaink közepette, hogy min-

denki a saját történelmét tudja 

meg meséli, amennyire tudja, de 

a másikról semmit, arról, aki a 

határ túlsó oldalán él, de akivel 

korábban kétszáz évig közös volt 

a történelme, de a többségi ro-

mán, vagy magyar is vajmi keve-

set tud a mellette élő kisebbsé-

gi magyar vagy román történel-

méről, ne csodálkozzunk, Hobs-
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kolába, vlah vagy román iskolák 

itt nincsenek, pedig legkevesebb 

150 ezren élnek vagy 150 tele-

pülésen többé-kevésbé szétszór-

va, veszi a hölgy a román törté-

nelemkönyvet, veszi a román-

szerb szótárt, lefordítja magának 

szerbre a román történelemkönyv 

passzusait, így tanulja a román 

történelmet, segíteni kell, meg-

ígérjük, hogy a Temesváron ta-

nuló vlah diákoknak civil kép-

zést tartunk, pályázatírást is, per-

sze, de segítsenek kiválasztani a 

diákokat, nem szeretnénk törö-

köt fogni… 
 

2013: A MÁÉRT számára elké-

szült szórványstratégiában sze-

replő lehetőségek közül teljesen 

eredeti a szórványgondnokság, 

amit a falugondnokság és az er-

délyi szórványlelkészi szolgálatok 

mintájára képzeltünk el, pályá-

zunk és támogatást nyerünk a 

Bethlen Gábor Alaptól, Szent-

pált választjuk ki, ezt az Arad 

melletti kis települést, elindulunk, 

nem szeptemberben, de október 

elején sikerül, nem úgy, mint ko-

rábbi hasonló programunkkal, mi-

kor 2005-ben az ötvösdi marok-

nyi magyarság számára készül-

tünk beindítani a magyar minta 

szerinti falugondnoki szolgálatot, 

pályáztunk, nyertünk is, hogy az-

tán 2006-ban a kormány meg-

szüntesse a Mocsáry Alapítványt, 

ahonnan kiértesítettek, hogy meg-

nyertük a támogatást a kisbusz-

ra, pénz az ablakban, most busz-

ra nem kaptunk, ezt mi igyek-

szünk adományokból összehoz-

ni, kisfilm készült, levelezünk, elő-

adások a nyugati magyarok kö-

rében, mindenképpen meglesz... 

gokat is létrehoznak, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács a Szór-

vány Alapítvány elnökét jelöli, 

felkérnek, legyek a Szórvány al-

bizottság társelnöke, meg vagyok 

hatva, nem lehet visszautasítani, 

s jön a feladat, ki kell dolgozni 

egy szórványstratégiát, többen 

nekifogtak, egy-kettő elkészült, 

hiába na, tudományos alapok nél-

kül nem megy, nem mehet, lép-

ni kell, régóta rágódom egy asz-

szimilációs elméleten, a szocio-

lógusok szerte a világban a Gor-

don-féle elméletet veszik elő, azt 

kidolgozója a diaszpórára értet-

te, a Kárpát-medence szórvány-

magyarsága történelmi szálláste-

rületén él, nem vándorolt seho-

va, tehát más kell, sikerül meg-

fogalmazni az új elméleti kere-

tet, a strukturális asszimilációs 

elméletét, összeállítok egy Szór-

ványstratégiát vitaanyagnak, ki-

adjuk, vita alig, a projektportfó-

liót kellene még kiegészíteni, fo-

lyamatosan bővíteni, mi dolgo-

zunk rajta… 
 

2012: Gondolunk egy merészet, 

és elmegyünk a vlahokhoz, ezek 

a Dunától délre, Szerbiában, a 

Bulgáriához közeli térségben la-

kó román közösségek, Európa 

leginkább jogfosztott szórványkö-

zösségei közé tartoznak, a szer-

bek tagadják, hogy románok vol-

nának, mi tökéletesen megértjük 

egymást románul beszélve, döb-

benetes, ahogyan egy nyugdíjas 

pedagógus elmeséli, könyvet kért 

és kapott a román történelem-

ről, saját népe történelmét sze-

retné megismerni, örül a könyv-

nek, olvasná és nem érti a sza-

vakat, soha nem járt román is-

bawmék leírták, a modern ko-

rokban a hagyományokat kitalál-

ják, így működik a világ, a tör-

ténelem a politika szolgálólánya, 

tehát kronológiákat szerkesztünk, 

magát a tényt rögzítjük, értel-

mezés nélkül, s az ilyen száraz 

kronológiát az iskolákban létre-

hozott történelemkörökben, és 

szabadon választható helytörté-

neti tanítás során használhatják, 

használják is köteteinket, hár-

mat sikerült megjelentetni…  
 

2010: Szakmailag sikerül felfut-

tatni a Régijóvilág honismereti 

szemlét, Mészáros Ildikó felelős 

szerkesztői munkájának köszön-

hetően egy igazán szép és tartá-

sos lapot adunk ki, sokan dicsé-

rik, idézhetem, nem nekem szól 

a dicséret, csak a terjesztést tud-

nánk jobban megoldani, ugyan-

is nem jut el azokhoz, akiknek 

szánjuk, ötödik éve jelenik meg, 

tematikus számokkal, megszólal-

nak a helytörténészeink, többen 

vannak és komoly munkát végez-

nek, de az előfizetés nem megy, 

szabad árusításban fogy valaho-

gyan, de ott kellene lennie min-

den intézményben, ahol magya-

rok vannak, mi is szembesülünk 

korunk nagy gondjával, az írott 

szó iránti csökkenő érdeklődés-

sel, nem adjuk fel, de évkönyv-

re váltunk, 2012-ben már így je-

lenünk meg… 

 

2011: A Magyar Állandó Érte-

kezlet MÁÉRT 2010-től ismét 

ülésezik, a Kárpát-medence ma-

gyar parlamenti, illetve tartomá-

nyi képviselettel rendelkező szer-

vezetei kapnak lehetőséget és jo-

got a tanácskozásra, szakbizottsá-
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Miklósik Ilona 

 
– Mikor került kapcsolatba a Szórvány Alapít-

vánnyal? Mi az első emléke? 

– Az első emlékem nem is alapítványként léte-

zik. Bodó Barnával találkoztunk egy kiállítás meg-

nyitóján a múzeumban, ő vetette fel a problémát, 

hogy egy alapítványt hozzunk létre, kire számít-

hatunk, kik azok a személyek, akik el tudják ezt 

indítani, milyen célokat fog ez követni. Halvá-

nyak már ezek az emlékek, de erre biztosan em-

lékszem, hogy ő volt a főkolompos, ő indította el 

a szervezést. Nem vagyok annyira főszereplő, ez 

beindult, itt-ott volt szükség a segítségemre, vagy 

valamivel közreműködni tudtam, kisegítettem őket, 

ha valami dolgot a szakterületemből kellett elin-

tézni. Ekkor léptem én be ebbe a nagyon fontos 

dologba.  

– Ha jól értettem, főként tudományos téren 

tevékenykedett, tevékenykedik itt… 

– Nem annyira tudománynak nevezném. Szak-

területem a XIX. századi történelem, nagyon sokat 

foglalkoztam helytörténettel is. Ilyen események 

kapcsán voltam többször az alapítvány aktív tag-

jai között. Főként az utóbbi években, mikor az 

alapítvány a magasabb szintű  könyvkiadással 

próbálkozott. Néha nem is általuk kerültem be a 

forgatagba, hanem kívülről jöttem.  

Például a megjelentetett négy-, azaz a szerző 

szerint ötnyelvű Temesvári líceumkönyvének for-

dítása kapcsán kerültem ismét közelebbi kapcso-

latba, hiszen a szerző könyvét a Szórvány nyom-

tatta ki. Ennek a könyvnek a bemutatóján vet-

tem részt, be is mutattam az alapítvány egyik he-

lyi rendezvényén. Később pedig egymást követő 

két évben a Temes megyei személyiségek Pante-

onját szerkesztettük, akkor vettem részt mint szer-

ző, mint a dolgokat jobban ismerő személy ezek-

nek a könyveknek az előkészítésében. Az én sze-

repem nem a projektek aktív oldalát emeli ki, ha-

bár nagyon sokszor én is jelen voltam a háttér-

ben. Remélem, hogy az alapítvány ezt a vonalat, 

a könyvkiadást, a népszerűsítést, a helyi szerep-

lők felemlítését, mind a magyar nyelvű lakosok, 

mind a Bánságban élő más nemzetiségek szemé-

ben is próbálja még élénkebbé tenni, és valameny-

nyire az ő tudatukban is felébreszti azt, hogy a mi 

nemzetiségünk személyiségei is alkottak valamit, 

és nem hiába éltek ezen a vidéken. Ha ezen a 

vonalon megyünk végig, akkor valószínű, hogy 

a jövőben is tudunk még együtt dolgozni. 

– Az Ön neve többször is összekapcsolódott a 

„Régi(j)óvilág” című regionális honismereti szemlével. 

– A múltban, a Szórvány Alapítvány viták után 

végül meghatározta egy kiadandó folyóiratnak a 

nevét, és Mészáros Ildikó szerkesztésében a Régi(j)

óvilág több számot is megért. Az ő felkérésére 

többször írtam a lapnak ugyancsak az általam is-

mert, kutatott témákban, egy-egy személyiség éle-

tét, munkásságát, jellemét bemutatva. Ezekkel a 

rövid kis írásokkal is kötődöm a Szórvány Ala-

pítványhoz kötődöm.  

– Időközben Önnek is készül egy könyve… 

– Idén tavasszal volt 200 éve annak, hogy 

megszületett megyénk és a Délvidék egyik nagy 

személyisége, a múzeumalapító Ormós Zsigmond, 

aki nagyon fontos politikai személy volt, és iro-

dalmi munkásságát sem lehet éppen háttérbe szo-

rítani. Róla emlékeztünk meg több alkalommal is, 

és a Szórvány Alapítvány jóvoltából valószínű-

leg nyomtatásba kerül még idén az Ormós éle-

téről szóló monográfiai írás, amely a múzeum-

alapító tevékenységére is fényt vet. Remélem, 

még tovább fog ez a dolog teljesedni, és nem-

csak könyv formájában, hanem, különböző ala-

pítványokkal együttműködve is megemlékezünk 

meg nagyjainkról, Talán ezeknek a személyisé-

geknek a szobrát vagy akár emlékházát is meg 

lehet majd jelölni. Ugyanis a Szórványnak vol-

tak eddig a fiatalságot, közösséget megmozdító 

programjai, és olyan megjelent kiadványai, ame-

lyekben vajdasági és romániai gyerekekkel fog-

lalkozott. Ezek olyan kötetek, amelyek beleépí-

tik a magyarságot a létező tömegekbe, és így a 

másik közösségnek is bemutatják egy olyan olda-

láról, amelyet addig nem ismertek.  

– Mit kíván az alapítvány 20. évfordulójára? 

– Bízom benne, hogy a jövőben is ugyanilyen 

aktív lesz az alapítvány, és továbbra is tevéke-

nyek lesznek az alapemberek, akik tapasztala-

taikat hasznosítják majd a jövőben. Remélem, 

az én adottságaimat is fel tudják majd használ-

ni, azt, hogy ha valami irodalmi vagy történelmi 

téren feldolgozásra kerülő, esetleg érdekfeszítő 

programra bukkanunk, akkor azt valamiképpen 

a közönség tudomására fogjuk hozni, akár elő-

adások formájában is, amiket néha tartottam.  
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Közösségépítés 

A Magunknak mondjuk vitaklub 1998-ban 
indult, bő két éven át működött, a Temesvári Rá-
dió Magyar adásának munkatársa, Baranyi László 
moderálta, Delesega Gyula volt a felelőse. Két év 
után, a helyhatósági választások alatt abbamaradt. 

Hosszabb megszakítás után 2009-ben jött újra 
létre pár alkalom erejéig. Utóbbi sorozatot Ko-
vács Zsombor lelkész vezette. Minden estének 
adott témaköre volt, melyről vitázni lehetett. A 
vitáról, beszélgetésekről felvétel készült, melyet 
a Temesvári Rádió magyar nyelvű adása sugár-
zásában lehetett visszahallgatni.  

 

 
 
 

 
 

Vitaklub   
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 Bannet-program: a régióban civil hálózat épí-
tése az intolerancia ellen – a stabilitás érdekében 
(2000) 

 

 Demokratikus társadalomra való neve-
lés-program, eurorégiós (IIT, Kikinda, Értelmi-
ségi Szabadegyetem) közösen az Interkulturális 
Intézettel (2001) 

 

 Szórvány Napok 2003 – 3 napos nemzet-
közi konferencia, 70 résztvevő – fő téma az in-
ternet kínálta lehetőségek hasznosítása a szórvány-
oktatásban (Temesvár–Buziásfürdő, 2003) 

 

 Szent István Napok 2003 – önkormány-
zati–civil találkozó és képzés az európai előcsatla-
kozási alapokra való pályázást illetően (Buziásfür-
dő, 2003) 

 

 Szent István Napok 2004 – találkozó a civil 
szféra képviselőivel és a megye helyi választottja-
ival. Ugyanakkor egy képzés keretében közösség-
fejlesztő technikákat is megosztottunk a résztve-
vőkkel. (Buziásfürdő, 2004) 

 

 Menedzseljük okosan saját településün-
ket, MOST (Buziásfürdő, 2004) 

 

 Nyelvi gátak a helyi közösségek közötti 
kommunikációban projekt, a bukaresti PER Ala-

pítvány támogatásával, amely különböző nyelvi-
kulturális csoportokhoz tartozó helyi közösségek 
csoportjainak kommunikációját célozta meg. (2004. 
november–2005. március) 

 

 Szórvány Napok 2005 – Közszféra és vál-
lalkozói szféra együttműködése a településfejlesz-
tésben, előadók: fejlesztési ügynökség, megyei mun-
kaerő-hivatal vezetői, polgármesterek, civil veze-
tők. 40 résztvevő Temes és Arad megyéből (Te-
mesvár–Buziásfürdő, 2005) 

 

 Feleljünk együtt saját sorsunkért (Bodó-
falva, Csanád, Gátalja, Igazfalva, Ótelek, Szapá-
ryfalva, Újszentes, Végvár, 2005) 8 Temes megyei 
településen, többszöri kiszállások során közösség-
fejlesztő technikák alkalmazásával közösségépí-
tést kíséreltünk meg. 

 

 Euroregionális Ifjúsági Központok – EU-
ROREG. Az Európai Unió Magyarország–Ro-
mánia Határon Átnyúló Program által támogatott 
projektben partnerként részt vettek az újszentesi 
és szentesi polgármesteri hivatalok. A testvértele-
püléseken ifjúsági központokat hoztunk létre, illet-
ve működtettünk. A főbb tevékenységeket a hely-
történet, kulturális rendezvények, illetve a sportve-
télkedők adták.  

http://www.diasporatm.ro/hu/programok/befejezett/euroreg/
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  Szent István Napok 2010: Határon átnyúló 
testvérkapcsolatok – ifjúsági programok – (Bu-
ziásfürdő, 2010) 
 

 Gyerekek határok nélkül – ChiBo – (Child-
ren without Borders) (2011). (www.banatkids.eu) – 
Az Európai Unió által a Románia–Szerbia Hatá-
ron Átnyúló Program keretében támogatott pro-
jektet alapítványunk a zentai CI-FI Civil Központ-
tal és a Bartók Béla Elméleti Líceummal partner-
ségben bonyolította le. E program keretéből a Bar-
tók Béla Elméleti Líceum egy multifunkcionális 
sportpályát alakított ki az udvarán, illetve helyszínt 
biztosított a különböző programok lebonyolítására. 
A programban 10 Temes megyei és 10 vajdasági 

település vett részt: Detta, Igazfalva, Lugos, Ó-
telek, Ötvösd, Szapáryfalva, Újmosnica, Új-
szentes, Végvár, Zsombolya, illetve Ürmény-
háza, Magyarcsernye, Magyarittabé, Magyar-
kanizsa, Muzslya, Padé, Szaján, Székelykeve, 
Torda, Törökkanizsa. 

A részt vevő települések gyermekei számára  
több programot szerveztünk: 
Csapatjátékok – vetélkedők kategóriában sport-
versenyeket (labdarúgás, röplabda, kézilabda, asz-
talitenisz, sakk ágakban), természettudományos 
vetélkedőket, helytörténeti köröket, előadó mű-
vészeti vetélkedőt (szavalás, színpadi produkció, 
tánc, zene), illetve képzőművészeti versenyt (raj-
zolás, festés, szobrászat).  

 

A vetélkedők mellett helyi és közös gyermek-
programokkal is színesítettük a kínálatot: közép-
kori lovagitorna-bemutatóval (haditorna, párharc, 
dobófegyver- és íjászbemutató, udvarhölgyek köz-
reműködésével korabeli táncok megismertetése 
mellett). Ez a bemutató 6 településen fordult meg. 
Tudományos játszóházak szervezése által (reál-
tudományok játékos bemutatására került sor: ro-
botika, elektrotechnika, kémia és ökoműhelyek 
működésével. A Tudományos játszóház karavánja 

11 településen fordult meg. Bábszínházi előadá-
sokat szerveztünk újabb 6 településen, ahova a 
Temesvári Csiky Gergely Színház bábtársulata lá-
togatott el.  

Helytörténeti seregszemle szervezése, mely 
keretében bemutatásra kerültek a helytörténeti kö-
rök munkájának eredményei, azaz minden részt 
vevő település önábrázoló plakátja-posztere.  

A mozgalmas programot egy zentai gyermek-
fesztivál zárta. 

http://www.diasporatm.ro/hu/programok/befejezett/chibo-gyerekek-hatarok-nelkul/
http://banatkids.eu/?page=csapat-bemutatkozas&CsapatID=5
http://banatkids.eu/?page=csapat-bemutatkozas&CsapatID=26
http://banatkids.eu/?page=csapat-bemutatkozas&CsapatID=12
http://banatkids.eu/?page=csapat-bemutatkozas&CsapatID=12
http://banatkids.eu/?page=csapat-bemutatkozas&CsapatID=21
http://banatkids.eu/?page=csapat-bemutatkozas&CsapatID=20
http://banatkids.eu/?page=csapat-bemutatkozas&CsapatID=7
http://banatkids.eu/?page=csapat-bemutatkozas&CsapatID=7
http://banatkids.eu/?page=csapat-bemutatkozas&CsapatID=4
http://banatkids.eu/?page=csapat-bemutatkozas&CsapatID=22
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 Euroregionális Tehetség Központok – Eu-
Talent  – (2012 –2013) (www.youtheuroreg.eu) 

A program keretén belül Szentesen és Újszen-
tesen egy-egy tehetségközpont jött létre, mely regi-
onális szinten nyújt tevékenységi lehetőséget a tér-
ség fiataljai számára. A két központ technikai és 
művészeti eszközökkel, illetve sportfelszereléssel, 
termeinek berendezésével biztosítja továbbra is a 
csoportfoglalkozások szakképzett megvalósítását. 

A tevékenységek 5 területen zajlottak: sport, 
zene, tánc, képzőművészet, színjátszás.  

A szentesi tehetségközponthoz két, míg az új-
szentesihez egy tehetségpont tartozik: Újszente-
si Általános Iskola, Szentesi Deák Ferenc Ál-
talános Iskola, Szentesi Lajtha László Alapfo-
kú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont.  

 
 

 
 

Gyerekek határok nélkül 
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 Hálózati közösségépítés – (Végvár, Det-

ta, Gátalja, 2013). A helyi szinten zajló közösség-
építési foglalkozásokat követően egy összeková-
csoló és identitást erősítő kirándulásra kerül sor az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkba. 

 

 
 

 
 

 

 Szórványgondnoki szolgálat (Szentpál, 2013). 
Az Arad megyei Szentpálon egyedi módon bein-
dítottuk a szórványgondnoki szolgálatot, mely re-
ményeink szerint fellendíti a helyi magyar közös-
ségi életet.  

  

 

 Szent István napi rendezvények emlékei: 

 
 

Trefort-szobor, Buziásfürdő, Szent István  
napján minden évben megkoszorúzzuk 
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Erdei Ildikó 
 

– Hogyan került kapcso-

latba a Szórvány Alapítvány-

nyal? Milyen szerepet vállalt? 

– A programjai révén ke-

rültem közelebb az alapít-

ványhoz, úgy is mondhat-

nám, hogy az én társadalom-

tudomány iránti érdeklődé-sem, akár a helyi kö-

zösség iránti kutatói magatartásom az alapítvány 

körében alakult. 

Itt sikerült olyan programokat megvalósíta-

nom, amelyek inkább a kutatói szemlélethez áll-

nak közelebb. Az az időszak, amikor az alapít-

vány életébe belekerültem, majd kurátora is let-

tem, nagyon izgalmas időszak volt, mert szám-

talan érdekes, számomra érdekes projektet ta-

láltunk ki, amelyeket meg is valósítottunk. Az első 

nagy program, amit az alapítvánnyal közösen vé-

geztem, az a Kistérségi iskola gondolat volt, amit 

valamikor 2001-ben, 2002-ben véglegesítettünk. 

Ez volt az a pillanat, ami a további munkámat is 

meghatározta. De további kutatásokat, progra-

mokat, kiadványokat álmodtunk meg közösen a 

kollégákkal és valósítottunk meg a következő 

években.  

– Jelenleg milyen tevékenységekből veszi ki a 

részét? 

– Megmaradtak ugyanazok a területek, első-

sorban az oktatáshoz vagy a civil társadalomhoz 

kötődő kutatási-, vagy akció programok. Idén, de a 

tavalyi tanévre vonatkozó érdekes program volt, 

ami a magyar óvodában járó gyerekek tovább-

tanulásáról szólt. Ezek a kutatások azóta is kö-

tődnek a mindennapi munkámhoz. Ezt emelném 

ki a frissebb programok közül.  

Emellett része vagyok annak a csoportnak, 

ahol a projektötleteket kitaláljuk, elvégezzük a 

háttérelemzéseket, eldöntjük, hogy milyen típusú 

munkák a legfontosabbak az elkövetkező időszak-

ban. De amit igazán közel érzek magamhoz az az 

oktatás és a civil élet, másrészt pedig a képzé-

sek. A kutatások mellett, ami meghatározó volt 

az elmúlt években: adatok begyűjtése, ötletek a 

folytatáshoz, a megvalósításban mindig volt egy 

olyan fontos eleme, amikor csapatokat építettünk, 

képzéseket tartottunk, megpróbáltuk megnyer-

ni a kisebb – nagyobb közösségeket. Ezek cikli-

kusan folytatódtak. Ezek azok a programok ame-

lyek mai nap is foglalkoztatnak, bár nyilván most 

egy olyan időszak van, amikor a határon átnyú-

ló projektek szünetelnek, lezárulnak. Újabb pro-

jektötleteket kell kitalálnunk a jövőre.  

– Mire emlékszik legszívesebben vissza a Szór-

vány Alapítványnál folytatott munkája kapcsán? 

– Nagyon kedves emlékeim vannak egy – egy 

sikeres rendezvény vagy hatékony szórványta-

lálkozó, munkaülés, aminek eredményeképpen 

megszületett egy olyan ötlet, ami esetleg majd 

évekig folyt. Ha ki kéne emeljek valamit, az a 

CHIBO néven ismerté vált Gyerekek határok nélkü-

li program néhány nagyon szép pillanata, jó volt 

azt látni, hogy ami először csak ötlet szinten 

megvalósult ennyi kis közösséget, ennyi kisgye-

reket, tanárembert, civilt megmozgatott. Gon-

dolok a helytörténeti körök bemutatójára, ahol 

nagyon sok olyan eleme találkozott a Szórvány 

Alapítvány munkájának, melyeket az elmúlt évek-

ben együtt építettünk a csapattal. Fiatalok voltak, 

csapatban dolgoztak, helytörténeti témákat dol-

goztak fel és kreatívan mutatták be mindezt. 

Egymástól való tanulás is megvalósult az által, 

hogy meghallhatták egymás munkáját. Nagyon 

sok alapmódszere benne volt ebben az egy kép-

ben, de nyilván más pillanatát is kiemelhetném. 

Nagyon kedvesek voltak számomra a 2005 – 

2006 táján tartott pályaorientációs képzések, me-

lyeket fiatal egyetemi hallgatókkal, tanárokkal, ara-

di fiatalokkal tartottunk. Látszott, hogy akkori-

ban nagy igény volt erre. Az is nagy öröm volt, 

amikor először megjelent a Régi(j)óvilág lap. 

Úgy érzem, hogy ez a Szórvány Alapítvány 

egyik legszebb projektje és ez szintén egy nagyon 

kedves időszak volt, amikor Mészáros Ildikóval 

közösen ötleteltünk és munkatársakat kerestünk. 
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 Honismereti tábor – képzés a honismeret-
tel foglalkozó tanárok, civil szervezeti vezetők, helyi 
politikusok részvételévek (támogató: Esély a Stabi-
litásra Közalapítvány, Szeged), Temes és Arad me-
gyéből kb. 20 személy részvételével (Kisiratos, 2006) 

 Szent István Napok 2006: Helytörténet 
– értékeink vállalása és megőrzése (támoga-
tó: Illyés Közalapítvány), résztvevők: helyi poli-
tikusok, civil vezetők, tanárok, egyházi emberek, 
20 résztvevő Temes megyéből (Buziásfürdő, 2006) 

 PROMINED – Határ menti regionális tár-
sadalmi kohézió erősítését elősegítő oktatási 
segédeszköz kidolgozása és kipróbálása (2007) 
(www.promined.ro).  

A program keretében 8 bánsági nagyváros (Te-
mesvár, Lugos, Resicabánya, Karánsebes, valamint 
Nagykikinda, Nagybecskerek, Versec, Pancsova) 
közös helytörténeti kronológiáját dolgoztuk ki, je-
lentettük meg román és szerb nyelven. Helytör-
téneti köröket indítottunk a programban résztve-
vő 10 iskolában. A projekt a Phare-CBC román–
szerb program keretében kapott támogatást. 

 

 
 

Helytörténet 
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  Honismereti vándortábor (2007). A vándor-
tábor résztvevői (28 V–VIII. osztályos diák Temes 
megyei magyar tannyelvű, illetve a magyar nyelvet 
fakultatív jelleggel tanuló általános iskolások) a kö-
vetkező útvonalat járták be: Temesvár – Végvár – 
Nagykövéres – Buziásfürdő – Temesvár.  

Az anyanyelvi vándortábor alkalmat adott a kü-
lönböző iskolákban tanuló kiscsoportok ismerke-
désére, az anyanyelvi vetélkedőkön való megmé-
rettetésre, felkeltette a diákok érdeklődését a tá-
gan értelmezett honismeret iránt és az anyanyelv-
ápolásra ösztönözte őket. (Támogató: Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok 
Titkársága, Budapest) 

 
 Szent István Napok 2007: Regionális ko-

hézió – vizek menti barátság (támogató: Temes 
Megye Tanácsa). Téma: a honismereti mozgalom 
szakmai kérdései. Előadók: helytörténészek, új-
ságírók Temesvárról.  

Résztvevők: civil vezetők, tanárok, egyházi 
emberek, 20 résztvevő Temes megyéből. Bemu-
tattuk és megvitattuk a Szórvány Alapítvány 
által kiadott Helytörténeti stratégiát és a Régi(j)óvilág 
c. lapot. (Buziásfürdő, 2007) 

 
 Bega és Temes ami összeköt (2007–2008) 

– A projektben 21 bánsági település vett részt (10 
Temes megyei falu és 11 vajdasági település).  

A program célja az identitás, a helyi és kultu-

rális hovatartozás erősítése. A programban több 
mint 120 gyerek és tanáraik vettek részt. Mind-
egyik településről 4-9 diák és egy koordinátor – 

általában pedagógus vett részt. A diákok egy pá-
lyamunkát készítettek (esszé, vers, rajz), amely a 
település és a helyi folyó kapcsolatát tükrözte.  

A pályamunkák anyagából kiállítás készült, ame-
lyen részt vettek a települések képviselői. A diákok 
pályamunkáit egy albumba szerkesztettük, illetve 
az album anyagát elektronikus formátumban is 
(DVD-n) rögzítettük. A program egy közös, régi-
ót bejáró kirándulással végződött.  

A projekt a Phare-CBC román–szerb program 
keretében kapott támogatást. 
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        PROMINED II – Határ menti regioná-
lis társadalmi kohézió erősítését elősegítő ok-
tatási segédeszköz kidolgozása és kipróbálása. 
(2008–2009) (www.promined.ro).  

E program a keretében 6 bánsági nagyváros 
(Temesvár, Lugos, Arad, valamint Szeged, Gyula, 
Békéscsaba) közös helytörténeti kronológiáját dol-
goztuk ki. A kronológia román és magyar nyelven 
jelent meg, melyet az iskolai helytörténeti körök 
keretében iskolai segédeszközként vezettük be.  

A programba 6 iskolát, 135 diákot, 12 pedagó-
gust és 5 szakértőt sikerült bevonni. A 6 iskolában 
helytörténeti köröket hoztunk létre, működtettünk: 

• a szegedi Makkosházi Általános Iskola; 
• a gyulai Karácsony János Katolikus Általá-

nos Iskola; 
• a békéscsabai Szabó Pál Téri Általános Iskola; 
• a temesvári 1-es Számú Általános Iskola; 
• a lugosi 3-as Számú Általános Iskola; 
• az aradi Csiky Gergely Iskolacsoport. 

 Promireg – Határ menti regionális tár-
sadalmi kohézió erősítését elősegítő oktatási 
segédeszköz kidolgozása és kipróbálása (2008–
2009). Ennek keretében az összes bánsági kisvá-
ros kronológiája készül el román, illetve szerb 
nyelven. A program keretén belül 8 iskolában in-

dítottunk újabb helytörténeti köröket: Detta, Bu-
ziásfürdő, Zsombolya, Nagyszentmiklós, Új Mol-
dova, Boksabánya, illetve Törökbecsán és Török-
kanizsán Szerbiából. A projekt a Phare-CBC ro-
mán–szerb program keretében kapott támogatást. 
Az 1 éves projekt 2008 szeptemberében indult.  
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 Szent István Napok 2009: Kölcsönös meg-
ismerés a DKMT régióban (Buziásfürdő, 2009) 

 
 PROCULT – Kulturális értékek népsze-

rűsítése (Temesvár, 2009). A program keretében 

temesi, aradi, hunyadi és krassó-szörényi szerve-
zeteknek tartottunk képzéseket, illetve közösen 
kidolgoztunk helyi szinten megvalósítandó kul-
turális projektötleteket. Tematikus turisztikai út-
vonalakat és térképet dolgoztunk ki. A program 
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 Innovatív oktatási eszközök (Temesvár, 
2011). Helytörténeti ismereteket felmérő teszte-
ket dolgoztunk ki, illetve honlapunkon rádiógom-
bos online felmérési lehetőséget hoztunk létre.  

Ezt a programot kiegészítettük a Monográfi-
ák, kulturális és turisztikai értékek digitali-
zálása c. programmal, így honlapunkon elérhető 
12 monográfia, illetve helytörténeti kiadványaink 
digitális változata is. 

 Bánsági diákok kisfilmfesztiválja (Temes-
vár, Arad 2013). A több hónapos program kere-
tében az aradi és temesvári diákok helytörténeti 
körökön vettek részt, megismerkedtek városuk lát-
ványosságaival, operatőri és szerkesztőségi feladat-
körökbe is belekóstolhattak. Egyénileg vagy cso-
portosan a Városom szépségei – miért vagyok büszke 
rá!, illetve a Kisebbségi vagyok – büszke vagyok rá! ka-
tegóriában nevezhették be az elkészült kisfilmeket.  

 

http://www.diasporatm.ro/hu/programok/befejezett/2013-filmfesztival/
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1. Jelen és jövő a szórványkutatásban. Szerkesztette 
Bodó Barna. Temesvár, 1996. 90 old. A kötet a Sep-
siillyefalván 1996. március 23-24-én ugyanezzel a 
címmel megtartott tanácskozás előadásainak és vi-
tájának a szerkesztett anyagát tartalmazza. 
2. Kisebbségi érdekvédelem kormányból és/vagy ellen-

zékből. Szerkesztette Bodó Barna. Temesvár, 1997. 
76 old. Az 1996. december 16-án Temesvárott ugyan-
ezzel a címmel megtartott tanácskozás anyaga. 
3. Albert Ferenc – Bodó Barna – Papp Z. Attila: 

Peremlét és megmaradás. Temesvár 1997. 120 old. A 
bánsági magyar szórványközösségek megmaradá-
si esélyei (1996) kutatás keretében készült tanul-
mányokat tartalmazza. 
4. Nagyvárosi szórványok. Szerkesztette Bodó Barna. 

Temesvár, 1998. A kötet az 1997. január 24–26. 

között Nagyszalontán megtartott tudományos ta-
nácskozás anyagát tartalmazza. 
5. Local Identity and Regionalism. Szerkesztette Bo-

dó Barna. Temesvár, 1998. 228 old. A Helyi iden-
titás és regionalizmus c. három ország (Magyaror-
szág, Románia, Jugoszlávia) határ menti régióira 
kiterjedő, 1996–97-es kutatás és zárókonferencia 
anyagát tartalmazza. Négynyelvű (angol, magyar, 
román, szerb) kötet. 
6. Régió és civil szféra. Szerkesztette Bodó Barna. 

Temesvár, 1999. 112 old. A kötet az 1998. novem-
ber 6–8. között Csákován (Temes megye) ugyan-
ezen címmel megtartott szeminárium anyagát tar-
talmazza. 
7. Multikulturalizmus és ökuménia. Szerkesztette 

Bodó Barna. Temesvár, 1999. 102 old. A kötet a 
hasonló címmel 1998. december 12-én megtartott 
konferencia anyagát tartalmazza. 

 
 

Kiadványok 
 

 
 
 

 
 
 

 

Szórvány Füzetek  
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4. Călin E. Hinţea – Călin Ghi-
olţan – Cristina Mora: Manage-
mentul public (Közintézmények me-
nedzsmentje). Temesvár, 2003. 166 
oldal 

5. Marius Dodu – Ciprian Tri-
pon: Managementul resurselor uma-
ne în administraţia publică (Humán-
erőforrás-menedzsment a közigazga-
tásban), Temesvár, 2003. 114 oldal 

Diaszpóra Könyvek –  
a Szórvány Füzetek helyét vették át 2002-től kezdődően 

1. Szereppróba. Elitek, szerepek, 
peremlét. Szerkesztette Bodó Bar-
na. Temesvár, 2002. 150 old. Az 
elitek és etnikumközi kapcsolatok 
Bánságban c. kutatás (1999) alatt 
készült tanulmányokat tartalmazza. 

2. Bakk Miklós – Bodó Bar-
na: Státusdiskurzus. Temesvár, 2003. 
202 old. A magyar „státustörvény” 
romániai fogadtatása című kuta-
tás során készült tanulmányokat 
tartalmazza. 

3. Régióba zártan. Szerkesztet-
te Bodó Barna. Temesvár, 2008. 
196 old. A regionalizmus, a tér-
ségi együttműködések és a regio-
nális identitás fogalomköreit tár-
gyalja. 

 
 

 

 
 
 

 
 

SEDAP-kötetek 

6. Dan T. Lazăr – Adrian M. 
Inceu: Managementul financiar al 
comunităţilor locale (Helyi közössé-
gek pénzügyi menedzsmentje). Te-
mesvár, 2003. 122 oldal 



régi(j)óvilág 

      

ÉVKÖNYV 2013 
29  

1. Bodó Barna: Politica regiona-
lă şi dezvoltarea teritoriului (Regioná-
lis politika és területfejlesztés). Temes-
vár, 2003. 136 oldal 

2. Balogh Márton: Managemen-
tul de proiecte (Projektmenedzsment). 
Temesvár, 2003. 92 oldal 
 

3. Vasile S. Dâncu: Comunica-rea 
în managementul instituţional (Intéz-
ményi menedzsment és kommuniká-
ció). Temesvár, 2003. 114 oldal 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Romániai Magyar Évkönyv 

A Szórvány Alapítvány műhelyét alkotó társa-
dalomkutatók a kilencvenes évek végén kezdemé-
nyezték egy olyan romániai magyar évkönyv kiadá-
sát, amely a sok országban – ekként Magyaror-
szágon is – létező gyakorlatnak megfelelően szám-
ba veszi a megfelelő év politikai-társadalmi törté-

néseit. A kötetek szerkesztési elve időközben alig 
változott, a tanulmányokat az alábbi fejezetek sze-
rint tagolják: A demokrácia útján, Adatok és fo-
lyamatok, Nyelvünkben élünk, Tanulmányok, Do-
kumentumok. 

A köteteket szerkesztette: Bodó Barna 

 
 

 
 
 

 
 

1. Romániai Magyar Évkönyv 
2000. Temesvár–Kolozsvár,  

2000., 286 oldal 

 
 

 
 
 

 
 

2. Romániai Magyar Évkönyv 
2001. Temesvár–Kolozsvár,  

2001., 418 oldal 

 
 

 
 
 

 
 

3. Romániai Magyar Évkönyv 
2002. Temesvár–Kolozsvár,  

2002., 428 old. 
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7. Romániai Magyar Évkönyv 2007–
2008. Temesvár, 2008. 868 oldal 

8. Romániai Magyar Évkönyv 2009–
2010. Temesvár–Kolozsvár,  

2011. 730 oldal 

5. Romániai Magyar Évkönyv 2004–
2005. Temesvár, 2005., 802 oldal 

4. Romániai Magyar Évkönyv 
2003. Temesvár, 2003., 452 oldal 

6. Romániai Magyar Évkönyv 
2006. Temesvár, 2006., 554 oldal 
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INTERFERENCIAE BANATICAE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

1. Hagyomány és interkulturalitás. 
Temesvár, 2002. 206 old.  
Háromnyelvű kiadvány. 

 
 

 
 

 

2. Kisebbségkép és kommunikáció. 
Temesvár, 2006. 206 old. Két-

nyelvű kiadvány. 

 
 

 
 

 

3. Nyelvi jogok. Temesvár, 2007. 
204 old. 

A köteteket szerkesztette: Bodó Barna 

 

 

 

 

 

Helyzet – Kép – Jel Könyvek - helytörténeti sorozat 

1. Járd ki most! Szerkesztette: Lázár Ildikó. Te-
mesvár, 2002. 70 oldal. A Temes megyei néptánc-
együttesek bemutatása. 

2. Delesega Gyula: Temesvári kalauz. Temes-
vár I. kiadás 2004, II. kiadás 2005, III. kiadás 2011. 
245 old. Várostörténeti kalauz. 

3. Vicze Károly: Az vég Temesvárban... Temes-
vár, 2006. 295 oldal. Temesvár történelme. 

 
 
4. Vicze Károly: Temesközi történelem. Temesvár, 

2007. 288 oldal. Temes történelme. 
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ű 

5. Jancsó Árpád: A Bega – a 
Bánság elkényeztetett folyója. Temes-
vár, 2007. 338 old.  

 
 

 

A Bega-csa-torna története. 

A FESS mozaikszó feloldása:  
feleljünk együtt saját sorsunkért 

 
1. Erdei Ildikó: Közösségfejlesztés. Temesvár, 2004. 

71 oldal 
2. Bodó Barna (szerkesztő): Pályázatírás. Temes-

vár, 2005. 80 oldal 
3. Bodó Barna (szerkesztő): Honismereti straté-

gia. Temesvár, 2006. 58 oldal 

4. Bodó Barna, Kovács Katalin (szerkesztők): 
Pályázati szakszótár. Temesvár, 2010. 79 oldal 

5. Bodó Barna (szerkesztő): Helytörténet és mo-
nográfia. Temesvár, 2011. 88 oldal. 2 nyelvű (ro-
mán és magyar) kiadvány 

6. Bodó Barna (összeállította): Szórványstratégia – 
Vitaanyag. Temesvár, 2011. 82 oldal 

7. Bodó Barna (szerkesztő): Bánsági magyar óvo-
dák. Temesvár, 2013. 69 oldal 

6. Vicze Károly (szerkesztő): 
Temesközi emlékhelyek. Temesvár, 
2008. 198 old. A Temes megyei 
magyar jelentőségű emlékhelyek 
bemutatása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

FESS füzetek  

7. Bánsági Magyar Panteon. Szer-
kesztette Bodó Barna. Temes-
vár, 2009. 209 old. 50 Bánság-
hoz kötődő magyar személyiség 
bemutatása. 3 nyelvű (magyar–
román–angol) kötet. 

8. Bánsági Magyar Panteon II. 
Szerkesztette Bodó Barna. Te-
mesvár, 2011. 209 old. Újabb 50 
Bánsághoz kötődő magyar sze-
mélyiség bemutatása. 3 nyelvű 
(magyar–román–angol) kötet. 

 

 

9. Delesega Gyula: Ghidul Timi-
șoarei. Temesvár, 2012. 261 old. Ro-
mán nyelvű várostörténeti kalauz. 
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Bugarski, Stevan: 
Lyceum Temesvariense. 
Temesvár, 2008. 604 
old. Az első temes-
vári főiskola monog-
ráfiája. Négynyelvű 
(román–szerb–ma-
gyar–német) kötet. 
 

 

 

Kamocsa Béla: Te-
mesvári Blues – önélet-
rajz. Temesvár, 2011. 
172 old. A temes-
vári zenész önélet-
rajza 

T. Székely László: 
Érdekes tájak. Te-
mesvár, 2012. 111 ol-
dal. A temesvári pe-
dagógus, természet-
járó életrajza. 

Stela Simon: Csa-
ládi album. Temes-
vár, 2013. 120 old.  

 
 

 
 
 

 

HELYTÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁK  
Szerkesztő:  Bodó Barna  

   

 

Bánsági nagyvárosok kronológiája, román és szerb nyelvű kiadványok (2007) 176 old. 
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Helytörténeti kronológia, 
román és magyar nyelvű 

kiadványok (2009) 204 old. 

 
 

 
 
 

Bánsági kisvárosok kronológiája, román és 
szerb nyelvű kiadványok (2009) 209 old. 

Bega és Temes ami összeköt, román, magyar, szerb és 
angol nyelvű kiadvány (2008) 197 old. 
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 Monument 2000 (a Temes Megyei Műve-
lődési Felügyelőséggel közösen) 

 Szórvány és iskola, 2002 (a kolozsvári Is-
kola Alapítvánnyal közösen)  

 „Szeretlek, színház!” (2008. 2. szám) 52 old. 

 Kós Károly (2008. 3-4. szám) 102 old. 

 Radnóti Miklós (2009. 1. szám) 52 old. 

 Temesvár különszám (2009. 2. szám) 50 old. 

 2009 A magyar nyelv éve (2009. 3-4. szám) 
100 old. 

 Temesvár ostroma és öröksége (2010. 1-
2. szám) 106 old. 

Trianon és Közép-Kelet-Európa (2010. 3. 
szám) 50 old. 

 Arad különszám (2010. 4. szám) 50 old. 

 200 éve született Liszt Ferenc (2011. 1. 
szám) 50 old. 

 Civil tükör (2011. 2. szám) 62 old. 

 Tehetség, érték – régió (Évkönyv 2012) 
144 old. 

 

 
 
 

 
 

Közös kiadványok 

 

 
 

Régi(j)óvilág – 
regionális honismereti szemle 

 1956 (2006. 1. szám) 50 old. 

 Klapka György (2007. 1. szám) 50 old. 

 „Száz vasútat, ezeret!” (2007. 2. szám) 52 old. 

 Bolyai – Appendix (2007. 3. szám) 52 old. 

 Szeged különszám (2007. 4. szám) 50 old. 

 A Hunyadiak és a reneszánsz (2008. 1. 
szám) 52 old. 

I. Évfolyam: 

 

 

II. Évfolyam: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

III. Évfolyam: 
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IV. Évfolyam: 

 

 

 

V. Évfolyam: 

VI. Évfolyam: 
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Herczeg András 
 

– Mikor és hogyan került kapcsolatba a Szór-

vány Alapítvánnyal? 

– Körülbelül 10 éve, amikor támogattam a hely-

történeti könyvek kiadását, mint például Temes-

vár története, Temesköz története. Ezek a Vicze 

Károly-könyvek voltak. Következtek a Jancsó Ár-

pád-könyvek a hidakról, a Begáról. 

– Vállalkozóként miért tartotta és tartja fon-

tosnak azt, hogy támogassa a civil szférát? 

– Nem vállalkozóként tartom nagyon fontosnak, 

hanem mint itt élő magyar. Lassan elveszünk. 

Már az én korosztályom nem ismer történelmet, 

hát akkor a fiatalok... Elmondhatjuk, hogy a ma-

gyar nyomok teljesen elmosódnak. Meg kell őriz-

nünk hagyományainkat, a könyvkiadás erre egy 

nagyon jó ötlet.  

– 2008-ban Önnek osztották ki az első Mece-

natúra-díjat. Hogyan fogadta? 

– Meglepetés volt, nem számítottam erre a köny-

vek kiadásakor. Főleg azért kaptam, mert támogat-

tam a magyarok megmaradását. Megtisztelő volt 

számomra, és abban reménykedek, példa volt má-

sok számára is, hogy kövessenek ezen az úton. 

– Ha már itt tartunk, hányan követik az Ön 

példáját, a könyvkiadásokat? 

– Szerintem sokan nincsenek. Nagyon érde-

kelt vagyok a helytörténet iránt, hobbim, azért is 

csinálom. Mást belevonni ilyesmibe nem is próbál-

tam, habár sokukkal ismertetem, hogy mivel fog-

lalkozom. Ám nagy érdeklődést nem tapasztaltam. 

– Mi lehet az oka annak, hogy nincs érdekelt-

ség az ilyen jellegű támogatások iránt? 

– A mindennapi problémák lefoglalják az em-

bereket, nem érdekli őket, hogy mi történik a kö-

zösséggel, városukkal, hagyományaikkal, törté-

netükkel. Minden elvesz a napi gondokban. 

– Hogy lehetne mégis javítani a helyzeten? 

– Az utóbbi 10 év alatt nem tapasztaltam pozi-

tív fejlődést. Szomorú vagyok a város fejlődése 

szempontjából is, a mostani Temesvár egyáltalán 

nem hasonlít a gyermekkori Temesváromra. So-

kat lehetne tenni ezért. A magyar jeleket legalább 

fel kellene ismerjük. Sajnos kevesen ismerik. Nem-

csak én adtam ki könyveket, vannak írók, szak-

értők, akik ezzel foglalkoznak , de amit most csi-

nálnak, azok csak átírások és sok fontos dolog el-

vész. Nagyon nagy érdeklődést nem éreztem a 

magyarság részéről, az okát nem tudom.  

– Mit kíván a Szórvány Alapítványnak a 20. 

évfordulójára? 

– A Szórvány zászlóvivőnek mondható itt a Te-

mesközben. Amit sokan az erdélyi magyarok kö-

zül nem értenek, az, hogy egész más szórványban 

élni, mint egy színmagyar közösségben. Az alapít-

ványnak nagyon nehéz dolga van. Ha 20 évig volt 

erejük küzdeni, azt kívánom, legyen ezentúl is ere-

jük megmozgatni a magyarságot. Remélem, hogy 

közösen még tudunk tenni valamit mind magun-

kért, mind a szórványban élő magyar közösségért. 

VII. Évfolyam: 
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Konferenciák 
 Demokrácia és kollektív jogok (Temes-

vár, 1993) – nemzetközi konferencia, részvétel 9 
országból 

 A kisebbségi oktatás helyzete (Temesvár, 
1995) – regionális szimpózium 

 Szórvány és szórványok kutatása (Sepsi-
illyefalva, 1996) – regionális szeminárium 

 Kisebbségi érdekvédelem kormányból és/
vagy ellenzékből (Temesvár, 1996) – nemzetkö-
zi konferencia 

 Nagyvárosi szórványok (Nagyszalonta, 1997) – 
nemzetközi tanácskozás 

 Helyi identitás és regionalizmus (Temes-
vár, 1997) 

 Énkép és a másik képe (Rékás, Békéscsaba, 
Buziás, 1997) – identitás, alteritás – az együtt élő 
nemzeti közösségek esetében 

 Regionalizmus és civil szféra (Csákova, 
1998) – szeminárium 

 A hit útja (Temesvár, 1999) – nemzetközi szim-
pózium, a temesvári 1989-es decemberi esemé-
nyek évfordulójára 

 Egyház és politika (Temesvár, 2000) 
 Önkormányzat, egyház a helyi közössé-

gért (Temesvár, 2001) 
 Önkormányzati–civil együttműködés (Te-

mesvár, 2002) 
 Többnyelvűség és helyi kommunikáció – a 

PER irodával közösen (Temesvár, 2005). 15 kuta-
tó, egyetemi oktató részvételével. Előzetesen: feltá-
ró tanulmány készült a kérdésről. 

 Szórvány Napok: Nyelvi–emberi jogok és 
közigazgatási jog (Temesvár, 2006). Nemzetközi 
konferencia 20 kutató, egyetemi oktató részvéte-
lével (Támogatók: Illyés Közalapítvány, HTMH 
Budapest). 

  Másság és kommunikáció a helyi közös-
ségekben (Temesvár, 2006) – támogató: DRI – 
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, Bukarest. Tu-
dományos konferencia egyetemi oktatók, civil ve-
zetők és a sajtó képviselőinek a részvételével, 25 
személy Temesvárról, Kolozsvárról, Bukarestből.  

 
 

 
 

 Helyi közösségeket és népeket összekötő 
Bega (Temesvár, 2007). Nemzetközi szakmai kon-
ferencia (Társszervező: Anyanyelvi Konferencia, Bu-
dapest; támogató: Etnikumközi Kapcsolatok Hi-
vatala, Bukarest). Résztvevők 20 fő: magyarorszá-
gi és erdélyi kutatók, egyetemi oktatók, újságírók.  

 Politikai fórum (Temesvár, 2009) a forra-
dalom 20. évfordulója kapcsán szervezett konfe-
rencia.  

 Szórvány és nemzetépítés (Temesvár, 2011). 
Nemzetközi konferencia. Résztvevők: Románia, 
Magyarország, Szerbia, Szlovákia.  
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 Határon átnyúló hírszolgáltatás (Temes-
vár, 2011). Nemzetközi szeminárium. Résztvevők: 
Románia, Magyarország.  

 Szimbolikus térhasználat – konferencia (Te-
mesvár, 2012). 

 
Papp Z. Attila, 

 

igazgató, MTA Társadalomtudományi Kuta-
tóközpont – Kisebbségkutató Intézet 

 
Számomra a Szórvány Alapítvány szakmai utam 

egyik első fontos lépését jelenti. Végzős egyete-
mistaként (1995–1996 környékén) alkalmunk ada-
tott, hogy egy nagyobb kérdőíves felmérést lebo-
nyolítsunk Temes megyében. Amit addig csak el-
méletben és „iskolaszerűen” kismértékben gyakor-
latban alkalmaztunk, azt Bodó Barna jóvoltából 
Bodó Zoltán kollégámmal élesben kipróbálhattuk. 

Kérdőívkészítés, kérdezőbiztosok beszervezése, 
felkészítése, mintavétel stb., mind-mind valóság-
gá vált. Az adatok későbbi feldolgozása lehetett 
volna részletesebb is, és ma már bizonyára mé-
lyebb statisztikai összefüggéseket is megfejtenék, 
de számomra inspiráló volt, és valójában először 
adatott meg a számok világát és a társadalmi va-
lóság szeleteit, a szakirodalmi és empirikus ta-
pasztalatokat tanulmányba sűríteni.  

És a tanulmány a későbbiekben meg is jelent 
az alapítvány egyik kötetében, ami szintén azért 
fontos számomra, mert talán legelső empirikus szo-
ciológiai publikációmnak tekinthetem. Több mint 
másfél évtized távlatából, köszönet érte ezúttal is! 
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Képzések 
 A civil szféra kapcsolatmenedzsmentje 

(1998)  
 Nem kormányzati szervezetek menedzs-

mentje (2000) 
 SEDAP-képzés: PHARE-támogatásból ön-

kormányzati képzés Temes és Krassó-Szörény me-
gyében, 70 választott tisztségviselő és közalkalma-
zott részére (2003) 

 Munkaerőpiac, pályaorientáció, ego-mar-
keting-képzés, a budapesti Apáczai Alapítvány tá-
mogatásával, amely több csoportot célzott meg: 
50 fiatal részére biztosítottunk képzési lehetősé-
get, ugyanakkor külön foglalkozás keretében a vál-
lalkozók készségeit fejlesztettük. A projekt Temes, 
illetve Arad megyében zajlott (2004. szeptember – 
2005. március). 
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 DECOMP – Kisvállalkozók vezetői ké-
pességének a fejlesztése.  

A projekt azokat a kisvállalkozókat célozta meg, 
akik a családi vállalkozási keretet túllépve 10-15 
fős munkatársi csapat irányítását vállalják, több-
nyire minden idevágó felkészülés, vezetői szak-
mai ismeret nélkül. Arad és Temes megyében 60 

kisvállalkozót vontunk be a képzésbe, ennek ré-
szeként 6 füzetből álló szakirodalmi csomagot dol-
goztunk ki és jelentettünk meg. A füzetek révén a 
kedvezményezettek köre a továbbiakban folya-
matosan bővül. A projekt a Phare 2004 Humán-
erőforrás-fejlesztési program keretében kapott tá-
mogatást. (2007) 
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 Kisvállalkozók menedzseri képességei-

nek fejlesztése. Támogató: Apáczai Közalapít-

vány, Budapest Résztvevők: 36 Temes és Arad 

megyei kisvállalkozó. A résztvevők 40 órás szak-

képzésben részesültek, melynek során menedzseri, 

vezetői készségeket alakítottak ki, illetve ismerete-

ket sajátítottak el. (Zsombolya, Kisiratos, 2007) 

 Pályaorientáció és karriertervezés az is-
kolában. (Támogató: Apáczai Közalapítvány, Bu-
dapest) A képzésen 20 pedagógus vett részt tíz 
különböző Temes, illetve Arad megyei iskolából. 
A továbbképzésen részt vevő pedagógusok olyan 
ismeretek és készségek birtokába jutottak, melyek 
segítségével a különböző életkorú diákok számá-
ra pályaorientációs programokat tudnak szervezni 
saját osztályaikban. (Temesvár, 2007) 

 Karrierfejlesztés és karriertervezés kép-
zéssorozat. (Támogató: Apáczai Közalapítvány, 

Budapest) A képzéssorozaton 40 végzős diák, il-
letve pályakezdő értelmiségi fiatal vett részt.  

A program végén megtartott kiscsoportos taná-
csadás alkalmat adott a kitöltött önéletrajzok érté-
kelésére, a körvonalazott karriertervek bemutatásá-
ra. A résztvevők karriertervezése tudatosabbá vált, 
elkészítették saját kompetenciamérlegüket, egyé-
ni karriertervet dolgoztak ki. (Temesvár, 2007) 

 Temes megyei civilszervezetek pályázat-
írói tájékoztatása. (Támogató: Szülőföld Alap, 
Budapest) Kétnapos képzés keretén belül a Te-
mes megyei civilszervezetek pályázatírási ismere-
teket sajátítottak el. Három, tevékenységében sike-
res, civilszervezet képviselői tartották az előadáso-
kat, megosztva a csoporttal saját tapasztalatukat. 
Résztvevők: 24 fő. (Temesvár, 2007) 

 Projektek menedzsmentje és megírása 
(Temesvár, 2009) 

 Pályázatírás és menedzsment (Temesvár, 
2010) 

 Közösségépítő kétoldalú testvérkapcsola-
tokat kialakító műhelyek – 20 szervezet vett 
részt a következő településekről: Szentes, Vész-
tő, Szeged, Temesvár, Újszentes, Végvár, Igaz-
falva. Az itt kidolgozott ötletek közül több bizo-
nyult sikeresnek, ugyanis pályázati támogatásban 
részesült 3 itt kidolgozott programtervezet. (Új-
szentes, 2011) 

 Projektmenedzsment-továbbképzés ön-
kormányzati képviselők és tanárok részére 
(Temesvár, 2011) 
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Kutatások 
 Kisebbségek iskolaválasztása (1993) 
 Vegyes házasságok és a családi nyelv-

használat (1994) 
 A kisebbségi kisközösségek túlélési esé-

lyei (1996) 
 Elitképződés szórványban (1997) 
 Helyi identitás és regionalizmus az et-

nikumok közti kapcsolatokban (1997–1998) 
 Regionalizmus és helyi politikai elit (1999) 
 Szegénység és etnikum (2000) 
 A státustörvény romániai fogadtatása (2001–

2002)  
 Temes megye magyar oktatási helyzetké-

pe. E kutatás zárójelentése országos modell lett az 
erdélyi szórványoktatási tanácskozáson, több erdé-
lyi és magyarországi szaklap is leközölte. (2003) 

 A kistérségek mint identitásőrző helyek. 
A kutatás 4 erdélyi kistérséget ölelt fel (Hargita, Ma-
ros, Kolozs és Arad megyében), a pécskai kistér-
ség tartozott a Szórvány Alapítvány hatáskörébe. 
A kutatás anyaga megjelent. (2003–2004) 

 Online módszereken alapuló tutor rendszer 
szórványközösségekben című pályázat, az Illyés 
Közalapítvány támogatásával. (2003–2004) 

 2005-ben kezdtük el A helyi elit és a helyi 
kisebbségek c. téma kutatását. Témavezetője: 
dr. Bodó Barna. Munkatársa: Schwarz Katalin szo-
ciológus.  

A kutatás célja: a Temes megyében együtt élő 
kisebbségekkel kapcsolatos sztereotípiák feltárá-
sa, a bánsági etnikumok által képviselt kulturális 
értékek ismerete, ezen kisebbségek jövője a ro-

 

 
 
 

 

 
 

 

Bakk Miklós:  

Szórvány és szórtság 
 

Amikor húsz évvel ezelőtt a Szórvány Alapít-
vány megalakult, maga a fogalom – szórvány – 
kevesebb kérdésességet, de annál több felada-
tot jelentett. De már akkor emancipatorikus egyve-
lege volt a tudományos kutatásnak és a társada-
lompedagógiának, miközben a dolgok és helyze-
tek megváltoztathatóságának illúziójából is több 
kapcsolódott hozzá.  

Amikor első kutatásunkba belevágtunk – mely 
az Iskolaválasztás a szórványban címet kapta –, fon-
tos, de kimondatlan premissza volt, hogy az iden-
titás megőrzésének a Bánságban elsősorban külső 
infrastrukturális és makroszociológiai feltételei van-
nak, azaz, a „magyar iskola” elérhetősége, a ve-
gyes házasságok aránya stb. Az a felismerés, hogy 
a szórványhelyzet összetettebb, hogy nagyon sok-
féle szórvány van, amelyek esetleg külön-külön 
(eltérő módszerekkel) kutatandók, csak később 
érett be. A tudományos kutatás tekintetében a 
„szórvány” fogalma tehát egy folyamatosan tágu-
ló horizonton mozgott, és hogy a Szórvány Ala-
pítvány folyamatosan újradefiniálta önmagát e 
táguló horizont alatt, azt kutatásainak diverzifi-
kálódása jelezte. De úgy hiszem, a Szórvány Ala-

pítványon belül megváltozott a társadalmi sze-
repvállalásról alkotott felfogásunk is. Míg kez-
detben az identitás megőrzésének, az anyanyelv 
használati kereteinek és az etnikumok közötti pár-
beszéd fenntartásának a céljai domináltak, a későb-
biek során ezek a fő célok civiltársadalmi „részlet-
kérdésekbe” költöztek át. És az egésznek a regio-
nalizmus adott új keretet, amelyben kétségtele-
nül szerepet játszottak a Duna–Maros–Körös–Ti-
sza Eurórégió programjai. 

Mert milyen – partnerségben működő – prog-
ramokat látunk? Online rádió, a tehetségmigráció 
feltérképezése, a bánsági kisvárosok helytörténe-
ti kronológiáinak összeállítása, klaszter létrehozá-
sa a megújuló energiák területén stb. Ezek pedig 
a együttműködés és a hálózatépítés kérdéseit állít-
ják előtérbe. Szórványkérdés ez? Nos, azt hiszem: 
igen. Csak éppen egy másfajta magyar szórvány 
képét látjuk itt, egészen másat, mint amilyent 
1993-as víziójában a Szórvány Alapítvány felvál-
lalt. Ezen a képen már nem az a szórvány rajzo-
lódik ki, amelyben valamilyen „maradék” vár a 
megmentésre. A mostani szórványvíziónk egy tör-
ténelmi-migrációs helyzet nyomán kialakult, majd 
folyamatosan fennmaradt „szórtság” újraintegrálá-
sa. Nem emlék, hanem tevékenység, nem bolyban 
maradás, hanem hálózatépítés, nem múltba me-
rülés, hanem jövőképzés. 
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mán többséghez tartozó politikai, gazdasági és 
kulturális elit képviselői által. Minta: helyi politi-
kusok, vállalkozók és tanárok-papok, összesen 60 
személy. Módszer: strukturált interjú. Kutatási je-
lentés bemutatása: a Másság és kommuniká-
ció a helyi közösségekben c. novemberi kon-
ferencián és a dolgozatot tartalmazza a konfe-
renciakötet (Bodó Barna (coord.), Imagine și 
comunicare) (2005–2006) 

 Folytattuk a szórványok anyanyelvi okta-
tásával kapcsolatos kutatást. 2007-ben összegző 
tanulmány készült minden idevágó kutatásról, és 
ezt megjelentettük a Nyelvi jogok c. kötetünkben. 
(2007) 

 A regionális kapcsolatok kutatása terén 
megvizsgáltuk Temes megye önkormányzatainak 
határon átnyúló kapcsolatait. A kutatást bemuta-
tó dolgozatot megjelentettük a Romániai Magyar 
Évkönyv 2007-es kötetében. (2007) 

 Reusearch – A kutatási projekt, amely Az 
Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a 
határon átnyúló kapcsolatokra, agráriumra és 
kereskedelemre címet kapta, rEUsearch rövidí-
téssel vált ismertté. A kutatás az Innoratio Ku-
tatóműhely Csongrád Megyei Gazdaság- és Tár-
sadalomfejlesztő Közhasznú Egyesület mint ve-
zető partner, és a temesvári Szórvány Alapítvány 
együttműködésében készült. Az egyéves program 
keretében a kutatások arra terjedtek ki, miképpen 
befolyásolja az EU-hoz való csatlakozás a határ-
régióban levő vállalatokat. (Temes és Csongrád, 
2009–2010) 

 Határ menti tanulók képe a régióról (tör-
ténelmi Bánság területe, 2010). A kutatás célja a 
felső tagozatos általános iskolások (10–15 éves) 
szűkebb és tágabb lakóhelyéről/szülőföldjéről al-
kotott kép feltérképezése. Jelentős szerepet kapott 
a regionalitás szemléletének kutatása.  

 Szórványstratégia – Szórványkisebbségek 
helyi igényeinek felmérése – bánsági, partiu-
mi és erdélyi fókuszcsoportok szervezése. Tanul-
mány készítése és kiadása. (2011) 

 CartTalent – Tehetségeink régióban való 
megtartása című programot a szegedi Innora-
tio Kutató Intézettel partnerségben bonyolítot-
tuk le. (www.talentmaps.eu). Ez utóbbi projekt 
első felében régiónk (Te-mes és Csongrád me-
gye) jeles személyiségeit gyűjtöttük össze, az ada-
tok végül egy egységes adatbázisba kerültek. Az 
adatbázisba való bekerülést 3 fő szempont hatá-
rozta meg: a személyiségek: 

- életük során kötődjenek a két megye vala-
melyik településéhez (itt születtek, itt jártak isko-
lába, itt dolgoztak; 

- a megadott 5 területen tevékenykedtek: tech-
nika, tudomány, művészet, sport, közélet; 

- a 20. században (is) éltek. 
Az adatok tisztítása után összesen 1195 sze-

mélyiséget rögzítettünk. Az adatbázis által nyúj-
tott információkra építve elkészült egy kétnyel-
vű tanulmány, mely a kutatási eredményeket ösz-
szegzi, és ezek elemzéseit tartalmazza, valamint 
javaslatcsomagot fogalmaz meg a tehetségek ré-
gióban való megtartásának érdekében, valamint a 
honlap, mely a program bemutatásán túl kutatási 
eredményeket is közöl. A honlap lehetőséget biz-
tosít tehetségtérképek generálására, személyek ke-
resésére és listázására különböző szempontok sze-
rint: családnév, keresztnév, születési év, születési 
hely, halálozási év, tevékenységi terület, tanulmá-
nyi helyszínek és alkotási helyszínek. (Temesvár, 
2012) 

 Crossresearch – Kutatóközpontok közötti 
határon átnyúló együttműködés Ezt a prog-
ramot szintén az Innoratio Kutatóintézet Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Nonprofit Kft.-
vel partnerségben bonyolítottuk le. (www.iki.hu/
crossresearch). A projekt célja a K+F szektorok 
közötti együttműködés erősítése volt kutatóinté-
zetek és egyetemi tanszékeket illetően. A projekt 
közvetlen célcsoportja kutatók, egyetemi tanszé-
kek, kutatóintézetek és egyetemi hallgatók vol-
tak. A projekt keretén belül 5 kutatási terv elkészí-
tése valósult meg különböző területeken. A prog-
ram megalapozta a majdani szegedi Közös Kuta-
tóközpont létrejöttét. (Temesvár, Szeged, 2012–
2013) 

 Transaircultur – A légszennyezettség kul-
turális és turisztikai örökségre gyakorolt ha-
tásának becslése Magyarország és Románia 
határ menti régiójában, illetve ennek a fenn-
tartható fejlődéshez való hozzájárulása (http://
mec.upt.ro/transaircultur) 

Ebben a programban alapítványunk régiónk 
(Temes és Csongrád megye) kulturális és törté-
nelmi épített örökségének feltérképezését végezte 
el. Az így készült adatbázis által nyújtott infor-
mációkra építve, kiválasztásra kerültek azok a hely-
színek, ahol a temesvári és a szegedi egyetemek 
szakértői légszennyezési méréseket végeztek, és ki-
elemezték ezeknek az épületekre gyakorolt hatásait. 
(Temesvár, Szeged, 2012–2013) 

http://www.talentmaps.eu
http://www.iki.hu/crossresearch
http://www.iki.hu/crossresearch
http://mec.upt.ro/transaircultur
http://mec.upt.ro/transaircultur
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Vállalkozásfejlesztések –  
együttműködések 

 Vállalkozók estélye – Két alkalommal szer-
veztünk estélyt helyi magyar vállalkozók számára, 
melyben igyekeztünk a vállalkozói szférát köze-
lebb hozni a civil világhoz. 

 
 PROMOCLUS – Klaszter létrehozása a 

megújuló energia területén (www.promoclus.-

archenerg.eu). A program célja egy megújuló ener-
giára szakosodott klaszter létrehozásának megala-
pozása volt. Ennek érdekében a program első fe-
lében ez irányú tanulmányok készültek, majd több-
szöri konferenciákat és vállalkozói találkozókat 
szerveztünk Szegeden és Temesváron. (Temes-
vár, Szeged, 2012) 

 
 

 

Infrastrukturális fejlesztések 

 Gátalja és Ótelek településeken e-magyar pon-
tok létrehozása 

 Székházunk kialakítása és folyamatos fel-
újítása 

 Jelenlegi székházunk avatását 2006-ban tar-
tottuk ünnepélyes keretek között. 

A Kós Károly Központ alagsorában az ala-
pítvány székhelye – iroda, könyvtár, mellékhe-
lyiségek – újabb teremmel bővült: a Communi-
tas Alapítvány támogatásával elkezdődött a kb. 
50 négyzetméteres nagyterem felújítása és beren-
dezése (2007–2008). 

http://www.promoclus.archenerg.eu
http://www.promoclus.archenerg.eu
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Bolyai János-emlékszoba. Az emlékszoba anyagát Toró Tibor atomfizikus, ny. egyetemi tanár 
gyűjteményéből és segítségével sikerült összeállítani.  
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Közösségi tér – A Kós Károly Közösségi Központ kertjének felújítása, kerti bútorokkal való fel-
szerelése – közösségi tér kialakítása (2010). 

 Civil Rádió létrehozása a Tir-HIR – Közös 
online televíziós és rádiós hírszolgálat kialakí-
tása a határon átnyúló hírközlés erősítése ér-
dekében c. program keretében, mely a Magyar-
ország–Románia Határon Átnyúló Program 2007–
2013 keretében valósult meg (2011) (www.moni-
torpress.eu). Mórahalmi partnerünkkel egy közös 
hírportált hoztunk létre. A hírportál helyet ad a 
Civil Rádió névre hallgató internetes rádiónknak. 
Székhelyünk egyik termében rádióstúdiót alakí-
tottunk ki. 

 Közösségi információs iroda eszközfej-

lesztése – Ezzel a programmal támogattuk az 

EMNT temesvári ügyfélfogadó irodájának beren-

dezését. Ugyanakkor irodánkat térfigyelő kame-

rákkal és riasztóberendezéssel szereltük fel.  

 
 Ötvösdi iskola eszközfejlesztése (2013). 

A Bethlen Gábor Alap támogatása révén sikerült 

az ötvösdi iskolát egy multifunkcionális fénymá-

solóval megajándékozni. 

http://www.monitorpress.eu
http://www.monitorpress.eu
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Joó Imre 
 

– Húsz évvel ezelőtt miért vállalta el, hogy alapí-
tó tag legyen? 

– Azért vállaltam, hogy alapító tag legyek, mert 
egyetértettem Bodó Barna ötletével, hogy két vo-
nalon kezdjünk el tevékenykedni a Temes megyei 
magyarok érdekében, azért, hogy megmaradja-
nak magyarnak. Ez volt a lényeg.  

Az egyik vonal azt jelentette, hogy Temes me-
gyében kell kapcsolatokat kiépíteni, a másik szerint 
pedig a nemzeti kapcsolatok kialakítása volt a cél. 
Mind a kettőben sikerült lépnünk addig, amíg 
én is tagja voltam a Szórvány vezetőségének. 
Akkor már nyugdíjas voltam, amikor megalapí-
tottuk, a koromra való tekintettel „kihátráltam”. 

– Hogyan gondol a jelenlegi alapítványra? 
– Remélem, továbbvitte azt a szellemet, amit 

az alapításkor megfogalmaztunk. Vagyis lehető-
ségeink szerint tegyünk meg mindent azért, hogy 
a Temes megyében élő magyarok megmaradja-
nak magyarnak. Ma már több lehetőség van, 
gondolok itt egyes pályázatokra, melyeket meg 
lehet célozni. Talán az alapítvány felelőssége is 
nagyobb lett, mert sem hazai, sem nemzetközi vo-
natkozásban nem szeretnek beszélni rólunk. 
Bruxelles-ben például keveset tudnak arról, hogy 
van kisebbség. Ők elfogadják azt, hogy van 100 
kisebbségi nyelv, és ennyi. De hogy tömbben élő 

magyar már csak Romániában van, amely nem 
rendelkezik autonómiával, ez tény. Ezt vitathatják a 
hazai politikusok, mondhatják azt, hogy a székely 
menetelésen 20 ezren voltak... Ha a képeket néz-
te az ember, láthatta, hogy voltak vagy 100 ez-
ren. Ez van ma, akkor talán egy kicsit könnyebb 
volt mozogni. Ma a hazai román politika igen-
csak beszorít bennünket.  

– Milyen programokra, projektekre emlékszik 
vissza a Szórvány Alapítványnál végzett munkájá-
val kap-csolatban?  

– Jártunk például Zsombolyán, ahol elmond-
tuk, mi az elképzelésünk. Jártunk Lugoson, Bu-
ziásfürdőn. Talán nem maradt hangtalan abban 
az időben az, amit elmondtunk, megfogalmaz-
tunk, sikerült megvalósítanunk. 

Erősebb vonal volt talán a nemzetközi kapcso-
lat. Az első tanácskozás e kérdésben Temesváron 
volt, a Megyei Tanács épületében. Bodó Barna ak-
kor megyei tanácsos volt. Meghívta a német fó-
rum elnökét, aki egyetemi tanár volt, egy belga-
újságírót, aki szakértője volt a nemzeti kérdés-
nek, egy angol kutatót, szociológust, aki magyar 
volt és a szerb szervezetnek az elnökét is, vala-
mint a Vajdaságból is jelen volt egy szociológus. 
Ezen a tanácskozáson kiderült, hogy nem minden 
Romániában élő kisebbség utazik ugyanabban 
a csónakban. Nekünk volt a leggyengébb csóna-
kunk a politika részéről. Mi voltunk azok, akik a 
szélre szorultunk, ezt megerősítette a belga és az 
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Díjak 

 

 
 Pro Minoritate díj 

 
    2003-ban, fennállásának 10. 

évfordulóján, a Szórvány Ala-

pítvány létrehozta a PRO MI-

NORITATE díjat. A PRO MI-

NORITA-TE díjat olyan kö-

zéleti személyiségeknek – tudósoknak, politi-

kusoknak, egyházi méltóságoknak, civileknek 

– ítéljük meg, akik a többség-kisebbség vi-

szony pozitív alakításában, illetve a kisebbsé-

gi jogok érvényesítésében kiemelkedő szerepet 

vállaltak az utóbbi években. A PRO MINO-

RITATE díjat 10 évente osztjuk ki, és egy 

alkalommal 3 személyt tüntetünk ki. 

Az első díjazottak mindjárt a megalapítás 

évében, 2003-ban: Gabriel Andreescu, Ko-

vács Péter, Tytti Asunmaa (Finnország).  

A 20. évforduló kapcsán 2013-ban a díjat 

Répás Zsuzsanna, Kántor Zoltán és Halzl 

József vehetik át.   

angol szakember is. A német elnök nem értett 
egyet ezzel, de be kellett lássa, hogy van ebben 
valami.  

Volt egy rendezvényünk Szegeden, ahova az 
ottaniaktól kaptunk meghívást. Egy amerikai pro-
fesszor volt az előadó. Volt egy rendezvényünk 
Temesváron is, ahova általunk ismert neves sze-
mélyeket, egyházembereket, képviselőket, egye-
temi tanárokat, egyetemistákat hívtunk meg. Azt a 
kérdést vizsgáltuk, mit lehet tenni a Bánátban le-
gális keretek között, hogy a magyarság meg tud-
ja tartani identitását, ne szenvedjen semmilyen 
hátrányt amiatt, ha ő azt mondja, hogy magyar. 
A Szórvány Alapítvány kijelentette, hogy mi, 
magyarok nem kérünk semmi pluszt ahhoz ké-
pest, amit a szerbek, románok vagy a németek 
kapnak, de ami jár nekünk, az jár nekünk: magyar 
óvoda, magyar elemi, magyar általános iskola, 
líceum. A Bánátban történelmileg bizonyított, 
hogy az asszimiláció régóta erős. Az én korosztá-
lyom fele már nincs, mások pedig ilyen időskorban 

csak annyit tudnak, hogy véleményüket kinyilvánít-
ják. Hiányzik a középhad.  

– Mindennek ellenére a Szórvány Alapítvány 
nem hátrál meg, hamarosan megalakulása 20. év-
fordulóját ünnepli. Mit kíván a jelenlegi tagoknak? 

– Azt kívánom, hogy ne adják fel azt, amit 20 
évvel ezelőtt elkezdtek. Vonják be a fiatalokat, ke-
ressék meg őket vidéken. Így talán nemcsak egy 
Végvárunk lesz, ahol sok magyar él, vagy Igaz-
falvánk, hanem Detta is kivirágzik, mert ha csak 
tánccal és népdalénekléssel foglalkozunk, akkor 
ez nem elég. Vannak települések, ahol csendben 
ott élnek a magyarok.  

Mi bizonyítja: az, hogy most is sikerült magyar 
képviselőt juttatni a román parlamentbe. Vagyunk 
mi még elegen, csak fel kell piszkálni a hamu alól 
a parazsat. Nem kell magyarkodni, csak tedd a 
dolgod annak tudatában, hogy ki is vagy valójá-
ban. Ha ezt szorgalmazza az alapítvány, akkor 
lesz 30, 40, 50 éves évfordulója is. Ezt kívánom, 
semmi egyebet! 
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         Szórvány-díj  
 
2004-ben az alapítvány létrehozta a Szórvány-

díjat, amellyel 3 általános iskolást, illetve közép-
iskolás diákot tüntettünk ki 2-2 millió lejjel a tan-
évzáró ünnepségen. 

A Szórvány-díjat 5 éven keresztül osztotta ki 
az alapítvány 2004–2008 között. Nehéz anyagi hát-
terű, viszont jó tanulmányi eredményeket elérő 
diákok pályázhatták meg a díjat. 

 
 Civil Mecenatúra Díj  

 
Első alkalommal 2008-ban osztottuk ki a díjat, 

amivel Herczeg András vállalkozót tüntettük ki.  
A következő évben, 2009-ben Almássy Zoltán és 
Rácz Kálmán vehették át a díjat. 

A Civil Mecenatúra Díjat utolsó alkalommal 
2010-ben ítéltük oda, melyet akkor Szegedi La-
jos vett át.  
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 Közösségünkért-díj  
 

– Salló Ervin (2008); Albert Ferenc (2008); Joó Imre (2008); 

– Bálintfi Ottó (2009); 
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Albert Ferenc 

 
– Ön is alapító tagja volt a Szórvány Alapít-

ványnak. Hogyan indították útjára? Mit gondolt 
erről a kezdeményezésről? 

– Azt, hogy szükséges. '89 után volt egy ilyen 
lelkendező hangulat, eufória, hogy most. Na ez a 
most már '90-ben kezdett alábbhagyni. Márciusban 
voltak először Marosvásárhelyen az első kiábrán-
dulások, folytatódott a Vatra Româneasca-val és 
így tovább. Eközben itt-ott alakultak civilszerveze-
tek, mindenféle összefogás.  

Jelzem azt, hogy az RMDSZ Temesváron szü-
letett, akkoriban még BMDSZ-nek hívtuk. Az alapí-
tó okmányba azért írtunk szövetséget, Bánsági 
Magyar Demokrata Szövetség, hogy ebbe elférjen 
bármilyen álláspont, bármilyen irányzat: a bal, jobb 
és a közép, ami mostanra már teljesen szétfosz-
lott. Ebben a hangulatban indultunk, sok reményt 
fűztünk hozzá. Ezen belül volt egy olyan ötlet, 
hogy vizsgáljuk meg, kövessük nyomon, durván 
kifejezve térképezzük fel az itteni magyarságot 
nemcsak számbelileg vagy területi elhelyezke-
désben, hanem a társadalmi térképen való jelen-
létét is. Nem tisztáztuk túl sokat, de bármennyire 
is megtettük volna, nem lehetett volna elég. Keve-
sen voltunk, kevesebben maradtunk. 

– Az elmúlt 20 évben hogyan vette ki a részét 
az alapítvány munkájából? 

– Az itteni helyzetek sajátos vonása az, hogy 
kevés emberre sok probléma ül. Legyen az köz-
igazgatás, tanügy, művészet, művelődés. Éppen 
ezért, mert kevesen vannak, kevés emberre lehet 

számítani. Előáll az, amit a szociológiában szerep-
halmozásnak neveznek. Vagyis egyazon ember 4-
5 helyen szerepel, egyazon struktúrában, szer-
kezetben. Nincs elég személy, aki felvállalja a 
különböző szerepeket.  

Az én esetemben azt jelenti, hogy az agrártu-
dományi egyetemen dolgoztam 1955-től tegnap-
előttig, '53-tól a Bolyain, amikor még nem társult 
a Babeșsel. Részt vettem ezenkívül az oktatás más 
területein is a kutatásban. Faluszociológiával is 
foglalkoztunk, nagyon sok monográfiát készítet-
tünk, diákok szakdolgozatokat írtak, évente 8-10-
et, melyeket felhasználtak vizsgadolgozatként is. 
Az alapítványon belül voltak felméréseink, mind 
saját, mind együttműködések magyarországi kol-
légákkal.  

– Ön többek között könyvbemutatókon is tar-
tott beszédeket a Szórvány Alapítványnál.  

– Bodó Barnának és más kollégáknak a köny-
veit ismertettem, ami gyakran előfordult. De az 
itteni az itteni szórványtársadalom egyik leg-
fontosabb tevékenység a magyar szórvány vizs-
gálata, megértése.  

Elmondhatom, hogy az itteni magyar szórvány 
szinte egyedülálló.  

– Melyik a legkedvesebb élménye a Szórvány 
Alapítvánnyal kapcsolatban? 

– Talán az, hogy egy sor diák, agronómusok 
elég érdekes kismonográfiát készítettek a vidék-
ről, de nemcsak. Valószínűleg nyoma marad ennek 
a gondolkodásnak olyan fiatalokban, akik ma hu-
szonévesek, és remélni lehet, hogy ha ők is 85 évig 
élnek, akkor 65 évig még birtokolják ezt a gon-
dolkodást. Talán ez a legfontosabb, ennél fonto-
sabbat nem látok.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Partnereink 

 Temesvári Tudományegyetem 

 Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 

 Közép-Európa Intézet, Budapest 

 Magyar Politikatudományi Társaság, Budapest 

 Iskola Alapítvány, Kolozsvár 

 Civitas Alapítvány, Kolozsvár 

 Harmadik Európa Alapítvány, Temesvár 

 Demokráciáért Euroregionális Központ, Te-

mesvár 

 S.C. Coleburn Consulting Srl., Temesvár 

 AID-ONG, Temesvár 

 Szórvány Alapítvány, Muzsla, Szerbia 

 Fehér tó Hagyományápoló Egyesület, Lu-

kácsfalva, SzerbiaFUTUROPE Egyesület, Sze-

ged 

 Magyarok Közösségépítő Egyesülete, Szeged 

 Kökend Egyesület, Kikinda, Szerbia 

 Polgármesteri Hivatal, Újszentes 

 Polgármesteri Hivatal, Szentes 

 Innoratio Kutatóműhely, Szeged 



régi(j)óvilág 

      

ÉVKÖNYV 2013 
55  

 Innoratio Kutatóintézet, Szeged 

 Interkulturális Intézet, Temesvár 

 MÓRANET – Mórahalmi Informatikai Szol-

gáltató Kft., Mórahalom 

 CI-FI Központ, Zenta 

 SolarTech, Szeged 

 Temesvári Műszaki Egyetem 

 Szegedi Tudományegyetem 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Támogatóink 

 Soros Alapítvány, 

 Művelődési Minisztérium, 

 Temesvár Önkormányzata, 

 Temes Megye Művelődési Felügyelősége, 

 Communitas Alapítvány   

 Erdélyi Gondolat Egyesület  

 

 Eurotrans Alapítvány 

 
 

 
 

 

A SZÓRVÁNY ALAPÍTVÁNY programjait az alábbi intézmények támogatták: 

Romániából:  Románia Kormánya – Etnikumközi Kap-
csolatok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Temes Megye Tanácsa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MOL Románia 
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 Európa Tanács, 

 Bizalomerősítő Program,  

 Európa Unió, Magyarország–Románia Ha-

táron Átnyúló Együttműködési Program 2007–

2013 

 Európa Unió, Románia–Szerbia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program, 2004, 2005, 

2006 

 Európa Unió, Phare, Humánerőforrás Fej-

lesztés, 2004 

 Európa Unió, Románia–Magyarország Ha-

táron Átnyúló Együttműködési Program, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Izland, Liechtenstein és Norvégia Kormánya  

 

 

 

 

 

 

 

Magyarországról: 

 Oktatási és Művelődési Minisztérium, 

 Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, 

 Illyés Közalapítvány, 

 Új Kézfogás Közalapítvány, 

 Csongrád Megye Közgyűlése, 

 Határon Túli Magyarok Hivatala, 

 Pro Professione Alapítvány, 

 Esély a Stabilitásra Közalapítvány, 

 Szeged Város Polgármesteri Hivatala, 

 Szülőföld Alap 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Bethlen Gábor Alap 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Balassi Intézet 

 

 Magyar Tudományos Akadémia 

Nyugat-Európából: 

 
 

 
 
 

 
 

Magánszemélyek: 
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 A Szórvány Alapítvány honlapja:  

– www.diasporatm.ro 

További honlapok, melyeket alapítványunk 

kezel:  

– www.promined.ro 

– www.talentmaps.eu 

– www.youtheuroreg.eu 

 Honlapok, melyeket partnereink kezelnek, de 

tartalmuk összeállításában mi is szerepet vállaltunk:  

– www.monitorpress.eu 

– www.banatkids.eu 

– www.promoclus.archenerg.eu 

– www.iki.hu/crossresearch 

– http://mec.upt.ro/transaircultur/index1.html 

 
 

 
 
 

 

Honlapjaink 

 

Halász Ferenc 
 

– 20 évvel ezelőtt ön is az alapítvány alapító 

tagja volt. Milyen céllal indították útjára? 

– A Szórvány Alapítvány egyike az első civil-

szervezeteknek, ami a megyében útjára indult. 

Temes megye jóformán – a '89-es forradalom 

után tekintve a demográfiai adatokat – már a 

szórvány kategóriába tartozott, hisz 10 százalék 

alatt volt a magyar lakosság részaránya, ami saj-

nos az elkövetkezőkben csak fogyatkozott. Egy-

részt a szórvány problematikájának a kutatása 

volt a cél, másrészt pedig olyan konkrét progra-

mok megszervezése és megtalálása, amivel ezt 

a fogyást valamiképpen meg lehessen magyaráz-

ni, ha ismerjük az okát, orvosolni is tudjuk eze-

ket a problémákat. A Szórvány Alapítvány egész 

tevékenységében az elkövetkező 20 évben hű ma-

radt ezekhez a célkitűzésekhez, ennek rendelte alá 

azokat a pénzügyi eszközöket, amelyeket külön-

böző pályázatokból megszerzett, és végül kuta-

tások, megjelent kötetek, valamint határon átnyúló 

európai projektek sorozata bizonyítja azt, hogy 

igenis elmélyült és komoly munkát végzett ez 

az alapítvány abban a tevékenységi körben, ame-

lyet célul tűzött ki magának.  

– Önnek milyen szerepe volt az alapítvány 

keretében? Vagy van akár ma is? 

– Több civilszervezetnek vagyok a tagja. Hoz-

zám a legközelebb álló civilszervezet az általam 

kezdeményezett Bartók Béla Alapítvány volt, ami 

a szórvány oktatásának problematikájával foglal-

kozott. Ennek következtében elsősorban e terü-

leten tevékenykedtem, ugyanakkor a pedagógus-

szövetség tagja is vagyok. Érdeklődési körömben 

az alapítvány csak a harmadik helyet foglalja el 

a civil tevékenység keretén belül.  

A Szórvány Alapítvány keretén belül a külön-

böző, általa rendezett tevékenységeken vettem 

részt, a különböző projektek keretén belül volt 

feladatom, amikor a tanfelügyelőségre kerültem 

és különböző oktatási témakörben valamilyen 

anyagra volt szükség, akkor ezeket én szolgál-

tattam. Pillanatnyilag továbbra is ezeken a ren-

dezvényeken veszek részt, illetve tekintettel arra, 

hogy több kutatás is érintette az iskolákat, ak-

kor ezekben aktív résztvevő voltam, akár vala-

milyen elméletibb jellegű pályázatok voltak ezek, 

akár pedig az oktatással kapcsolatos statisztikai 

adatokra volt szükség, akkor természetesen hoz-

zám fordultak, mivel én rendelkezem a legtöbb 

információval.  

– Mit kíván a Szórvány Alapítványnak a 20. 

évfordulóra? 

– Tekintettel arra, hogy egyre szórványabbak 

vagyunk itt Temes megyében, akkor azt kívánom, 

hogy továbbra is végezze az elkezdett munkát. 

Azt érzem, akár gyakorlati, akár elméleti kérdé-

sekről van szó, erre a munkára szükség van.  

Az idők folyamán az alapítványnál kialakult 

egy profi csapat, és megvan az a profi bedolgo-

zógárda is, ami valóban hatékonnyá teheti az ala-

pítvány munkáját, és remélem, hogy még sok-

sok évfordulót fog megélni ez az alapítvány.  

 

http://www.monitorpress.eu
http://www.banatkids.eu
http://www.promoclus.archenerg.eu
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Bodó Barna  
projektmenedzser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Katalin  
projektmenedzser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdei Ildikó  
projektmenedzser 

Kása Zsolt  
pénzügyi menedzser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păştean Natália  
projektasszisztens 

 
 
 
 
 
 
 

A Szórvány Alapítvány jelenlegi csapata 


