
Programjavaslat 

Az Aranyhíd Írótalálkozó Arany János születésének 200. 
és az alapítvány irodalmi programja 20. évfordulója alkal-
mából kapcsolat-, érték- és hagyományteremtő, nemzet-
egyesítő esemény megvalósítása hátrányos helyzetű térség-
ben. Aranyosapáti révaranyosi részén álló Aranyosszigetre 
hívjuk a Kárpát-medencén kívüli európai írókat, de szíve-
sen látott vendégként fogadjuk az a Kárpát-medencei író-
kat, valamint az anyaországi írókat is. 

Az egyszerű emberek, a falusi környezet és ellátás, a bere-
gi táj, a Szatmár és Partium, valamint a borsodi és abaúji 
túra alkalmat ad az elődökre való emlékezésre és életmű-
vük előtti tisztelgésre. 

Augusztus 3. (csütörtök): Megérkezés, a találkozó ünnepé-
lyes megnyitása (debreceni repülőtérről vagy  a kisvárdai 
vasútállomásról megszervezzük a transzfert) Az Írók nem-
zeti találkozójának ünnepélyes megnyitása 
Aranyosszigeten. Református, valamint római és görög 
katolikus egyházi méltóságok áldásával. 

Augusztus 4. (péntek) Az Aranyhíd Írótalálkozó részvevő-
inek irodalmi és történelmi zarándoklata. 

Szatmárnémeti Püspöki palota, Majtényi sík, Nagykároly, 
Érmindszent, Koplány (ebéd Tasnádon) 16.30-től részvétel 
a 28. Kölcsey megemlékezésen. Kölcsey Ferenc szülőfalu-
jában, a keresztelő templom szomszédságában közremű-
ködnek az alapítvány által 2016-ban elkészített Himnusz 
emlékhely létesítésben és felavatásában, valamint Kálvin 
János posztumusz az Egyetemes Kultúra Lovagja és Káro-
lyi Gáspár posztumusz a Magyar Kulrúra Lovagja tisztele-
tére „A kultúra lovagja” c,. bronz szobrot adományoznak a 
Királyhágó-melléki Egyházkerület pihenőháza gyűjtemé-
nye megalapítása érdekében. A megemlékezést követően 
Ákos és Erdőd nevezetességeinek megtekintése.   

Augusztus 5. (szombat) Irodalmi zarándoklaton Beregben 
és Szatmárban. Megemlékezés Szatmárcsekén és Tiszacsé-
csén látogatás a lakatlan Nagygéc település „Remény 
templomában”. Ebéd után irodalmi délután egy beregi tele-
pülésen, majd zenés irodalmi est Aranyosszigeten. 

Augusztus 6. (vasárnap) Kötetlen program javaslat de: 
találkozás a településen élőkkel négy templom van a tele-
pülésen. Du: gyógyvizes (Vásárosnamény) vagy termál 
(Kisvárda) fürdés. Irodalmi est: „Arany János emléknapja” 
a nagyszalontai előadók mellett megjelennek a térség isko-
láinak képviselői is.   

Augusztus 7. (hétfő) „Elődeink nyomában” irodalmi ba-
rangolás. A karosi honfoglaláskori temető, eleink ételei és 
italai. Látogatás Széphalomba a Magyar Nyelv Múzeumá-
ba, majd kirándulás a Hegyköz falvaiba (Kovácsvágás, 
Füzérradvány, Fűzéri vár, Hollókő).    

Augusztus 8. (kedd) Nyelvében él a nemzet (irodalmárok 
a nemzetért) konferencia az irodalom és a könyvkiadás 
helyzetéről  A konferencián előadást, konzultációt tartanak 
a magyar írótársadalom országos vezetői (többek között a 
Magyar Írószövetség, Anyanyelvápolók Szövetsége, és az 
EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága, MEH nemzet-

politikáért felsős Államtitkárság), valamint a főbb kárpát-
medencei irodalmi közösségek mellett a kanadai, az amerikai 
és ausztrál írók is. 

Augusztus 10. (szerda) de. pihenés, fürdés, horgászat stb. du: 
A beregi falvakban megrendezett író-olvasó találkozók fontos 
része a kisebbségi sorsok bemutatása, és a más kultúrákba 
való betekintés lehetőségének biztosítása. Az irodalmi prog-
ram kapcsolódik az alapítvány 2012-ben indított térségi élet-
minőség-fejlesztő mintaprogramjához, amely azzal a céllal 
jön létre, hogy hozzájáruljon a halmozottan hátrányos térség 
gazdasági, szociális és kulturális hátrányának csökkentéséhez, 
a lakosság életminőségének javulásához, a közösségi élet 
színesebbé tételéhez, a térség népszerűsítéséhez, kulturális, 
turisztikai és gazdasági vonzásának fokozósához.  Várhatóan 
8- 10 településen valósulhat meg az irodalmi program.  A 
találkozó résztvevői ezen a napon - az előzetesen egyeztetett 
terveknek megfelelően, jellemzően 2-3 főként -  különböző 
településeken tart író-olvasó találkozót. Az irodalmi bemutat-
kozás mellett szólnak életük alakulásáról, betekintést adnak 
más kultúrákba, és elmondják hogyan élnek kisebbségi sor-
ban. Hogyan tudnak a magyar családok megmaradni. 

Este: a találkozó ünnepélyes zárása, a résztvevői döntenek 
arról, hogy az Arany János bicentenáriuma alkalmából első 
alkalommal meghirdetett Aranyhíd Írók Nemzeti Tábora Ara-
nyosapáti Révaranyos részében található Aranyosszigeten 
évente megvalósuljon, legyen ez a Kárpát-medencén kívül élő 
európai magyar írók hagyományos találkozó helye. A Magyar 
Liget c. családi lap különszámának átadása, élőzenés gulyás-
parti. 

Augusztus 11. (csütörtök) egyéni terv szerinti elutazás, 
transzferbiztosítással.   

 
Zárszó: 

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány azért nyújtja be pályázatát, 
hogy ezzel a nehézségekkel küzdő irodalmárok számára hoz-
zájáruljon a találkozón való részvételhez. Az Ághegy külön-
száma az együttműködő partner, az Ághegy-Liget Baráti Tár-
saság működését segíti. 
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