
A skandináviai Ághegy-Liget Baráti Társaság  
(Ághegy-Liget Vänskapsförening)  

 
a Lundban alapított Magyar Liget című (a svédországi magyarok családi 
lapja) és az Ághegy lapfolyam alkotóival, támogatóival és barátaival 
együtt több száz lehetséges tagot számlál. Célja, az intézményes támoga-
tást nélkülöző két lap éltetése és népszerűsítése, a magyar irodalmi és mű-
vészeti rendezvények rendszeresítése a skandináv országokban. 
A Társaság 2005. Szeptemberétől a Svédországi Magyarok Országos Szö-

vetségének tagja (www.smosz.org) 
 

ÁGHEGY RÁDIÓ 
 

2008 novemberében, a lundi 
LIFS - Över Gränser Rádió magyar 
adása mellett (Liget Rádió), indult az  
Ághegy Rádió. 

Minden szombaton 16 órai kez-
dettel az Ághegy című skandináviai 
magyar irodalmi és művészeti lapfo-
lyam hangos kiadását hallhatják az  

FM 99,1 MHz hullámhoszon, 
 
de hallgatható Interneten az egész 
világon: www.lifs.org/radio/aghegy  
címről. 

Versek, novellák, folytatásos re-
gény követik egymást a műsorban. 
Jelenkori skandináviai magyar írók, 
költők, képzőművészek, zeneszerzők 
és más alkotók jeleseit mutatja be az 
adás. 

Az adás szerkesztője: Tar Károly. 
Munkatársai:  

Lőrincz Borg Ágnes, Aluuan Gab-
riella, Neagu Annamária Az első tíz adás CD-lemezen  

is megjelent. 

 
 Tanító Bélára emlékezve  

 
Kolozsvár, 1942. augusztus 18  
Tampere, 2008. január 20 
 
Folyóiratunk barátja, mindenben önzetlen segítője 
volt. A Finn Kodály Társaság vezetőségének tagja, 
elnökhelyettese, a Magyarok Világszövetsége Sza-
bályzat-felügyelő Bizottságának elnöke, a Szövet-
ség kétszeres kitüntetettje, a Finnországi Magya-
rok Egyesületének alapítója és elnöke, az emberi 
jogok finnországi követe, Tanító Béla, hosszantar-
tó betegség után, 2008. január 20-án elhunyt.  
 

Kolozsváron született, 1942. augusztus 18-án, akkor, amikor a  
„kincses" város Észak-Erdéllyel együtt visszakerült Magyarországhoz. 
Családja Felvidékről származott. Egyik dédanyja révén Lehel vezér le-
származottja volt. Rokonsága Szenczi Molnár Borbáláig bizonyítható, 
Károlyi Zsuzsanna, a bibliafordító lánya szintén ősei közé tartozik.  

Tanító Béla Debrecenben végezte zenei tanulmányait, majd ugyanitt 
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen neveléstudományt hallgatott. 
Hegedű-tanárként és zenekari muzsikusként Tamperében (Finnország) 
dolgozott. Feleségével, Hunyadi Viktória zongoraművésznővel 1979 
óta tanítottak együtt a Pirkanmaan musiikkikoulu -ban.   

Közel harminc évig egyengette szívvel-lélekkel a Finn Kodály Társa-
ság munkáját. Rendkívül fontosnak tartotta, hogy a finn zeneoktatást 
Kodály szellemében támogassa. Emiatt vállalta a sok-sok hosszú utazást 
a Társaság vezetőségi üléseire Tamperéből Helsinkibe, ahol finn kollé-
gáival a finn zenetanárok továbbképzésének munkálatait, koncerteket, a 
Társaság folyóiratának számait tervezgették. Már a 80-as években jelen-
tős szerepet játszott a Társaság működésében. Nem hiányzott egyetlen 
értekezletről sem. Az ügy érdekében szoros kapcsolatokat épített ki 
az Erdei Péter vezette kecskeméti Kodály - Intézettel.  

Tanító Béla nem feledkezett meg Finnországba települt  honfitársai-
ról sem.  



Egy Helsinkiben tartott közművelődési esemény megnyitóján  
a szervezőtársai körében 

1993-ban alapította meg a Finnországi Magyarok Egyesületét, illet-
ve 1997-ben a Finnországi Magyarok Gyülekezetét. Az itt végzett tevé-
kenységéért a Magyarok Világszövetsége kétszer is kitüntette.  

Az újjászervezett Magyarok Világszövetsége munkájában részt vett, 
mint a Választmány tagja, majd a Szabályzat-felügyelő Bizottság elnö-
ke.  

 
Az utóbbi időben anyagi gondjairól panaszkodott, egészségi állapota 

miatt sem vehetett a korábbi erővel részt a közösségi munkában. 
Hiányozni fog.  
Nemcsak Finnországban és a skandináv országokban, hanem a ma-

gyar művelődés európai területein, az Ághegy–Liget Baráti Társaság 
tevékenysége kiteljesítésének sziszifuszi munkájából  is. 

Nyugodjék békében! 
 

www.hhrf.org/aghegy 
 

Az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam 
mintegy háromszáz magyar származású alkotó műhelye.  

Hídszerepet vállalt az északi országok és a  hazai művelődés  
kapcsolatainak elmélyítésében. 

 
Alapította és szerkeszti: 

Tar Károly. 
Munkatársak:  

Békássy N. Albert, Kasza Imre, Kovács Ferenc (szerkesztő-helyettes), 
Lőrinczi Borg Ágnes (titkár) Maros Miklós, Molnár István, Sulyok Vince, 

Szente Imre 
* 

Készül  az Ághegy V. kötete 
Kérjük a régi tagokat és az új érdeklődőket biztosítsák a maguk példányát 

olyanformán, hogy minél előbb befizetik a  
 

Plus Girot 105 29 43-6 Ag. Borg 
 

számlára az igényelt köteteként 100-100 koronát. Kérjük, hogy tüntessék 
fel nevüket és postacíműket is. 


