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Szakértők a helyi identitásért 

 
A PKE, a régió másik két tanintézményével közösen egy uniós finanszírozású projektet 
indított a napokban, mely egy éven át számos közös programot tesz lehetővé a határ 
mindkét oldalán.  
Esélyegyenlőség a lokális identitás megőrzésére és újjászervezésére az oktatásban és a 
szakemberképzésben – ezt a címet kapta az az uniós finanszírozású határ-menti projekt, 
amelyet a Partiumi Keresztény Egyetem valamint a régió két másik tanintézménye, a 
Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kara, valamint a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata valósít meg európai 
uniós finanszírozással. Az egy éves futamidejű oktatási és kutatási program több 
helyszínen zajlik majd a történelmi Bihar és Szatmár megyék területén. Összesen hat 
műhely-foglalkozásra és három konferenciára is sor kerülhet. A projekt alkalmat teremt 
arra, hogy a három oktatási intézmény hallgatói, valamint pedagógusai megismerhessék 
egymás munkáját, kutatási területét. A közös munka eredményeképpen pedig közös 
könyveket, DVD-t, szöveggyűjteményeket adnának ki.  
Együttműködés 
 
Az elmúlt héten már megtartották az első közös előadásokat a Partiumi Keresztény 
Egyetemen. A rendezvényen János-Szatmári Szabolcs, a PKE rektora és a projekt 
vezetője, valamint Bálint Péter a hajdúböszörményi, illetve Végh Balázs Béla a 
szatmárnémeti partnerintézmény képviselője tájékoztatta a sajtót a projekt részleteiről. 



 

 

János-Szatmári Szabolcs arra hívta fel a figyelmet, hogy azért is fontos a projekt, mert 
egy természetes regionális együttműködést állít helyre, mely az egy év elteltével is 
folytatódhat. A PKE számára a projekt a tanítóképző szak beindítását is elősegítheti.  
Bálint Péter kifejtette, hogy több uniós projekt előzte meg a mostanit és ezek mind 
egymásra épülnek. Céljuk a román, magyar, sváb és roma közösségek antropológiai, 
népművészeti hagyományainak felkutatása volt. Távlati tervük azonban az, hogy a 
kutatásban szerepet vállaló hallgatók ismerjék fel azokat az értékeket, amit közvetlen 
környezetük rejt, térjenek vissza szülőfalujukba és szorgalmazzák ezek felzárkóztatását. 
Dr. Végh Balázs Béla arról beszélt, hogy milyen jelentősége van annak, hogy egy adott 
közösségben kutatók jelennek meg, hiszen a helyiek ennek révén ismerik fel saját 
értékeiket. A projekt egyik erőssége a terepen végzett munka lehetővé tétele, a vidéki 
értékek felmutatása érdekében. Mint megtudtuk a magyarországiak a Szatmár megyei 
Hadadon, Mezőfényen, valamint Piskolton kutatják majd az ott élő népcsoportokat, míg a 
partiumi partnerek Méhkeréken, Nagyecseden és Vállaj-Mérken végeznek terepmunkát. 
A mintegy 200 ezer euró összértékű projekt jövő márciusban zárul. A PKE hallgatói 
közül a Multikulturalitás és többnyelvűség elnevezésű mesterképzős szak, valamint az 
egyes nyelv szakok diákjai vesznek részt. Ugyanakkor a zene szakos hallgatók számára is 
hasznos lehet az egyes tájegységek speciális népi muzsikájának megismerése.  
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