
    A küszöbön álló szemléletváltás új rendet kíván a ma-
gyarok földrajzi helyzetének megnevezésében. Egyre nyil-
vánvalóbb, hogy az anyaországi magyarok és a határok átjár-
hatóságával, az anyaországgal egyre szorosabb kapcsolatba 
lépő, sokoldalúan támogatott külhoni magyarság tetemes 
részét kitevő Kárpát-medencei magyarok mellett már ma, de 
a közeljövőben egyre inkább számolnunk kell a rohamosan 
gyarapodó  többi európai országban élő magyarokkal. Az 
európai tudat erősödésével egyre természetesebb lesz, hogy 
az európai országokban munkát vállaló, rövidebb vagy hosz-
szabb időre megtelepedő nemzettársaink már nem külföldi 
magyarok, hanem egyre inkább az anyaországúakkal össze-
tartozó európai polgárok. A Kárpát-medencei magyarok 
mellett, számuknak, iskolázottságuknak, a jóléti országokban 
nyert sokoldalú tapasztalataiknak megfelelően gyarapodó 
minőségükkel egyre fokozottabban megérdemlik és elvárják 
a haza éltető figyelmét. Nemzetegyesítő célunknak megfele-
lően ők is az anyaország segítségére szorulnak, hogy anya-
nyelvükben és kultúrájukban, hagyományápoló igyekezetük-
ben megerősödve, a befogadó ország civilizációs szintjéhez 
igazodva, két-, vagy többnyelvűségben, több kulturáltságban 
ne a beolvadást (asszimilációt), hanem a befogadó ország 
kultúráját gazdagító beilleszkedést (integrációt) válasszák. 
Ebben az anyaország által támogatott igyekezetükben kiváló 
szolgálat vár az Európai Unióban megtelepedett értelmiségi-
ekre. Az Ághegy c. folyóirat köré csoportosult skandináviai 
magyar alkotók céltudatosan vállalták ezt a nemzetiségi ér-
zésből vállalt szerepet. Most civilkezdeményezésként az eu-
rópai országokban élő és alkotó írókat szólítja a folyóirat 
néhány napos együttlétre, gondolatcserére, hogy az értelmi-
ség népszolgálatának időszerű teendőiből céltudatos tervet 
alkossanak, tapasztalatot cseréljenek. 

Értő és támogató társra találtunk igyekezetünkben a kitűnő 
szervezési adottságokkal működő Falvak Kultúrájáért Alapít-
ványban, amely a nemzetegyesítés céljával két évtizede, öt 
földrész huszonhat országában sikerrel végzi tevékenységét, 
és minden esztendőben a Magyar Kultúra Napján rendezett 
gálán a Kultúra Lovagja címet ajándékozza a közművelődés  
önzetlen és lovagias tetteikkel kiemelkedő egyéniségeinek. 
Kezdeményezésünkről gyümölcsöző megbeszélésen tájékoz-
tattuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Fele-
lős Államtitkárságának Közösségi Művelődési és Művészeti 
Főosztályát, és bírjuk a Magyar Írószövetség támogatását is.  

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és az Ághegy-Liget Baráti 
Társaság együttműködési megállapodást kötött a rendezvény 
lebonyolításának kezdeményezésekor. A Falvak Kultúrájáért 
Alapítvány vállalta, hogy az aranyosapáti Gyermek- és Ifjú-
sági Táborában megrendezi a többnapos találkozót. Kidol-
gozta a találkozó programjavaslatát, és pályázatot nyújt be a 
rendezvény állami támogatása céljából. Az Ághegy folyóirat 
különszámban tájékoztat az ideiglenesen Aranyhídnak 

 elnevezett első talál-
kozóról, a részvevők 
toborzását pedig már 
most év elején elindít-
ja. Elsősorban az Eu-
rópai Unió országai-
ban élő magyar írókat 
várjuk, de nyilvánva-
lóan meghívjuk  ta-
pasztalatcserére az 
anyaországi irodalmi 
lapok képviselőit is.  

Az alábbiakban közöljük a találkozó két dokumentumának 
első fogalmazását és a programot azon célból, hogy javasla-
tokkal és kiigazításokkal véglegesítve, mielőbb a lehető 
legnagyobb nyilvánosság elé tárjuk a találkozót. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány (1134 Budapest, 
Gidófalvy Lajos utca 29) képviseltében Nick Ferenc, 
kuratórium elnök és az Ághegy - Liget Baráti Társaság,  
22240 Lund, 
Landsdomarevagen, Svédország, képviseletében Tar Ká-
roly, tiszteletbeli elnök, a mai napon együttműködési 
megállapodást köt az alábbiak szerint: 
 
1. Az alapítvány Kárpát-medencére kiterjedően – az igé-
nyeknek és a lehetőségeknek megfelelően – aktív 
tevékenységet végez, amely kiterjed a civilkapcsolatokra, a 
művészeti, közművelődési és oktatási kapcsolatokra, vala-
mint a közös értékteremtésre. Az alapítvány a nemzetrészek 
kulturális kapcsolatának előremozdítása, valamint Északke-
let Kárpát-medence történelmi, kulturális, művészeti és nép-
rajzi értékeinek céljából az anyaországban 
(Aranyosapátiban) létrehozta Aranyossziget Gyermek- és 
Ifjúsági Táborát. 
 
2. Az Ághegy - Liget Baráti Társaság két kiadványával kö-
zel húsz éve biztosítja a térség országaiban élő magyar köl-
tők és írók magyar nyelvű publikálását, segíti elő a magyar 
családok nyelvgyakorlását, a vegyes házasságokban szüle-
tett gyermekek nyelvtanulását. Az Ághegy irodalmi antoló-
giaként igen gazdag anyaországi kapcsolatokkal rendelke-
zik. A bemutatkozás ezen formájára alapozva számos egyé-
ni magyar, valamint svéd és norvég nyelvű kötet bemutató-
jára is sor került az anyaország különböző településein. A 
Magyar Liget mint skandináviai magyar családi lap hasz-
nos, magyar nyelvű írásokkal és információkkal látja el az 
ifjabbakat és a felnőtteket. 
 
3. A felek kijelentik, hogy az alapítvány „Egy a nemzet” 
elnevezésű programja megvalósítása során 
együttműködnek. 
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első találkozója megrendezéséért 



4. A megállapodás célja az elmúlt évek jellemzően kétolda-
lú együttműködésének szélesítése és gazdagítása. 
Az értékekben kiemelkedően gazdag, de sajnálatosan   el-
maradott (halmozottan hátrányos helyzetű) térség társadal-
mi ismertségének növelése. Ezen belül Aranyossziget „a 
nemzet otthona” hasznosításának fokozásával lehetővé te-
gyék, hazai és külhoni iskolai osztályok és civilszervezetek 
részére a Felső-Tisza anyaországi térsége mellett Nagyká-
rolyon át Koltóig, Szatmárnémetin át Nagybányáig, egész 
Kárpátalja valamint Borsitól Dobóruszkáig a térség neveze-
tességeinek megismerését. 
5. Az együttműködés tervezett formája: az Ághegy - Liget 
Baráti Társaság elsősorban az alapítvány által Arany János 
bicentenáriuma alkalmából indított aranyosszigeti Irodalmi 
Táborban kíván részt venni, amelynek fontos sajátossága, 
hogy elsősorban az anyaországon kívül – jellemzően az 
Európai Unióban élő – irodalmárok és az anyaország iro-
dalma vezető képviselőinek meghívására épül, valamint 
népszerűsíti Aranyosszigetet, mint az anyaországgal való 
ismerkedés és nyelvtanulás bázisát. 
6. Az együttműködő felek megállapodnak abban, hogy köl-
csönösen elősegítik egymás lehetőségeinek népszerűsítését. 
Az alapítvány a táborában gondosan előkészíti a szállást, 
étkezést, és író-olvasó találkozó formájában megszervezi a 
térségben a résztvevők közösségi és egyéni bemutatkozá-
sát. Felkészül az ifjúsági tábor lebonyolítására. 
7. A program pénzügyi fedezetét a Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány biztosítja pályázati forrásból. 
8. A felek kijelentik, hogy a megállapodás tartalmával 
egyetértenek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 
aláírják. 
 
Lund, 2017. január 17. 
 

Falvak Kultúrájáért Alapítvány részéről:  
Nick Ferenc 

Az Ághegy-Liget Társaság részéről: 
Tar Károly 
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Háttér információk:  
Az alapítvány küldetése a hátrányos helyzetű települések és 
térségek életminőségének javítása, a nemzet kulturális 
egyesítése. Az alapítvány fő működési területét ugyan a 
Kárpát-medencében határozza meg, de a haza éltető figyel-
mével tartja a kapcsolatot valamennyi földrész magyarságá-
val. Két fő missziója hosszú távú programokra épül és egy-
mást erősítve sokoldalúan összefügg. A nemzetegyesítő 
program 20 éves, amely magában foglalja a személyi és 
szervezetei kapcsolatokat, az anyaországban és a diaszpórá-
ban végrehajtott értékteremtéseket, valamint az objektum-
fejlesztési programokat is. A személyes kapcsolatok 5 föld-

rész 26 országára terjednek ki, a szervezeti kapcsolatok szá-
ma meghaladja a százötvenet. A nemzet egészét eléri az 
alapítvány pályázati és elismerési rendszere. Az alapítvány  
következetes értékteremtésre való törekvése 3 földrész 14 
országában több mint 800 köztéri alkotást (szobor, emlék-
hely, park) és már 25 kiadványt is eredményezett. A külde-
tést megvalósító hosszú távú programok alapját az Adrianus 
Nemzetközi Alkotóház-lánc öt országban megtalálható al-
kotóházai jelentik. Az alapítvány a határtalan együttműkö-
dés új színtereként 2015-ben hozta létre az Aranyossziget 
Gyermek- és Ifjúsági Tábort,  "a nemzet otthonát".   
Az alapítvány programjai a kormányzati célokhoz, a valós 
folyamatokhoz, konkrét ünnepekhez és évfordulókhoz, illet-
ve az egyes települések igényeihez igazítottak. Közvetlen 
kapcsolata a nemzetrészek életével a probléma meglátásá-
ban és a megoldás közös megkeresésében is megnyilvánul. 
A nemzetegyesítés programja jubilál, 1997-ben vette kezde-
tét. Szimbóluma a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó 
országos hagyomány,  a Magyar Kultúra Napja Gála, ame-
lyen 21. alkalommal adományozta a Kultúra Lovagja címet. 
A gálán 11. alkalommal átadott Örökség serlegek a generá-
ciók közötti együttműködés példái. Tízéves a Tisza forrásvi-
dékén folyó missziója.   
Az alapítvány pályázati irodalmi programja méltó módon 
járul hozzá az Arany János bicentenárium , egyben az ala-
pítvány 20. éves irodalmi programjához, amely első lépései-
nek a Petőfi Sándor emlékére meghirdetett pályázat (1998.) 
és a „Költő utóélete a költőutódok verseiben” kiadvány, 
valamint a fiatalok "Hóvirághajtás tábora" (1999.) tekinthe-
tő. A program kiemelkedő eredményei: Vörösmarty emlék-
év pályázata, és ennek millecentenáriumi kiadványa a 
„Hazádnak rendületlenül” kötet. A nemzet irodalmi össze-
fogása, egyben kulturális egyesítésének egyik példája a 
2006-ban a révkomáromi Jókai Művelődési és Múzeum 
Egyesülettel közösen alapított Jókai-díj nemzetközi irodal-
mi pályázat. Az alapítvány évente különböző témában hir-
deti meg nyílt pályázatát, amelyre  a beérkező írásokat a 
nemzetrészek képviselőiből álló Jókai Emlékbizottság bírál-
ja el. Létrejött hagyományos esemény a Jókai Mór születés-
napja révkomáromi megünneplésének gálája, és ekkor meg-
jelenik a pályázatokat tartalmazó antológia. Az alapítvány 
irodalmi kapcsolatai megfelelőek a  Nemzeti Írótábor ha-
gyományteremtő megrendezéséhez. 
A nemzeti ügyek Kormánya, számos programot indított a 
nemzetrészekkel való kapcsolatok szélesítése érdekében. Ez 
magában foglalja az anyaországgal való kapcsolat erősítését 
és a határon túliak életkörülményeinek javítását, a lakóhe-
lyükön való megmaradást. A nemzetnek azonban más része 
is van: az emigráció. Mondjuk most azt, hogy az „Európa 
hazában” és „külföldön,” a távoli földrészeken élők velük ki 
törődik? A vélt általános feltételezés, hogy a Kárpát-
medencében határon túl élők szegények, míg a Kárpát-
medencén kívül élő magyarság gazdag. Ez nem felel meg a 
valóságnak. Amennyiben ehhez hozzáadjuk az elmúlt évek-
ben hazájukat ideiglenesen elhagyó százezrek kulturális 
igényét, akkor feltehetjük a kérdést: van-e az anyaországnak 
velük kapcsolatban feladata?     

A program partnere az Ághegy - Liget Baráti Társaság, 
amely a skandináviai országokban élő, de a nyugat-európai 
szervezetetekkel kapcsolatot tartó írók és költők virtuális 
közössége. Az idén a Magyar Liget skandináviai magyar 
családok lapja mellékleteként megjelenő Ághegy folyóirat 
határokon átívelő összefogást biztosító antológia. A Magyar 
Liget egy családi lap, amely nagy hatással van az anyaor-
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