
MEGHÍVÓ  

Kárpát–medencén kívüli  
európai magyar írók első  
találkozójának  
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és az Ághegy-Liget Baráti 
Társaság tisztelettel meghívja Európa-haza irodalmárait 
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából meg-
szervezésre kerülő kapcsolat-, érték- és hagyományteremtő, 
valamint nemzetegyesítő találkozóra.  Kárpát-medence egyik 
gazdag kulturális múlttal rendelkező, ma azonban hátrányos 
helyzetben lévő térsége hívja haza a Kárpát-medencén kívül 
élő európai irodalmárokat.  A „nemzet otthonát” 
Aranyossziget jelenti. Az egyszerű beregi emberek ételeikkel 
és italaikkal, szívélyes vendéglátással, a szervezők beregi, 
szatmári, partiumi, borsodi, abaúji irodalmi felfedező utakkal 
és megemlékezésekkel, valamint a térség településein szerve-
zett író-olvasó találkozókkal várják az írókat, de szívesen 
látott vendégként fogadják a Kárpát-medence íróit is. A ha-
gyományteremtő találkozó célja, hogy együtt szolgálja az 
egyéni feltöltődés és kapcsolatépítés mellett a nemzet egyesí-
tését és a halmozottan hátrányos helyzetű térség életminősé-
ge fejlesztését, valamint az Európa-hazában alkotó irodalmá-
rok együttműködését.      
Program:  
Augusztus 2. (szerda): Megérkezés, a találkozó ünnepélyes 
megnyitása (debreceni repülőtérről vagy a kisvárdai vasútál-
lomásról megszervezzük a transzfert) 18.00: Az Írótalálkozó 
ünnepélyes megnyitása Aranyosszigeten. Irodalmi est refor-
mátus, valamint római és görög katolikus egyházi méltósá-
gok áldásával.  
Augusztus 3. (csütörtök): Irodalmi zarándoklaton Szatmár-
ban. Megemlékezés Szatmárcsekén és Tiszacsécsén, látoga-
tás a lakatlan Nagygéc település „Remény templomában”. 
Ebéd után fürdés a Felső-Tisza Minőségi Védjeggyel elis-
mert Szilva Gyógyfürdőben, vacsora után zenés irodalmi est.  
Augusztus 4. (péntek): Az Aranyhíd irodalmi és történelmi 
zarándoklata. 
08.00: Szatmárnémeti Püspöki palota, Majtényi sík, Nagyká-
roly, Adyfalva (Érmindszent), Kaplony.  Ebéd Tasnádon, 
majd városnézés.  
16.30-tól részvétel a 28. Kölcsey Ferenc megemlékezésen a 
költő  szülőfalujában, a keresztelő templomnál: az alapítvány 
közreműködésével 2016-ban készült Himnusz emlékhely 
felavatása, valamint Kálvin János posztumusz az Egyetemes 
Kultúra Lovagja és Károlyi Gáspár posztumusz a Magyar 
Kultúra Lovagja tiszteletére A kultúra lovagja c. bronz szo-
bor adományozása a Királyhágó-melléki Egyházkerület pihe-
nőháza gyűjteménye számára.   
Augusztus 5. (szombat): Arany János emléknap. És: szabad-
idő (fürdés, horgászat stb.). Irodalmi délután Arany János 
tiszteletére (nyílt rendezvény) zenés irodalmi est.    
Augusztus 6. (vasárnap): de. szabadidő, találkozás a települé-
sen élőkkel, négy templom van a településen. Du.: Író-olvasó 
találkozók a beregi falvakban.  A program fontos része a 
kisebbségi sorsok bemutatása, és a más kultúrákba való bete-
kintés lehetőségének biztosítása. Várhatóan 8-10 településen 
valósulhat meg az irodalmi program.  A találkozó résztvevői 
ezen a napon - az előzetesen egyeztetett terveknek megfele-

lően, jellemzően 2-3 főként - különböző településeken tarta-
nak író-olvasó találkozót. Az irodalmi bemutatkozás mellett 
szólnak életük alakulásáról, betekintést adnak más kultúrák-
ba, és elmondják hogyan élnek kisebbségi sorban, hogyan 
tudnak magyarnak maradni.  
Augusztus 7. (hétfő): Elődeink nyomában - irodalmi baran-
golás. A karosi honfoglaláskori temetőben a hagyományőr-
zőkkel történeti visszatekintés, eleink ételeinek és italainak 
megkóstolása. Látogatás Széphalomban a Magyar Nyelv 
Múzeumában, tisztelgés a Kazinczy család sírjánál. Kirán-
dulás Hegyköz falvaiba (Füzér vára, Füzérradvány, majd 
Kovácsvágás).    
Augusztus 8. (kedd): „Nyelvében él a nemzet” (irodalmárok 
a nemzetért) konferencia. Témák: 1.  A szórványban élő 
magyar írók gondjai.  2. Kapcsolattartás az anyaországgal és 
a befogadó ország irodalmi életével 3.   Mit tehet az európai 
író a szórvány-magyarságért? A konferencián előadást tarta-
nak vagy hozzászólnak a magyar író-társadalom országos 
vezetői (többek között a Magyar Írószövetség, az Anya-
nyelvápolók Szövetsége és az EMMI Kultúráért Felelős 
Államtitkársága, a MEH Nemzetpolitikáért Felelős Állam-
titkárság), valamint a főbb kárpát-medencei irodalmi közös-
ségek. Este: A találkozó ünnepélyes zárása, a Magyar Liget 
c. családi lap különszámának átadása, zenés gulyásparti. 
Augusztus 10. (szerda): Egyéni terv szerinti elutazás, 
transzferbiztosítással.   
Kérjük és reméljük, a Magyar Írószövetség támogatását a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány pályázatához, a találkozó 
sikeres megrendezése érdekében. Az Ághegy a helyszínen 
készített különszámot kíván megjelentetni, amelyhez a 
svédországi Ághegy-Liget Baráti Társaság segítségét remé-
li. 
Egyéni hozzájárulás: 42.000 forint (135 euro), amely magá-
ban foglalja a teljes állátás, a buszos közlekedés, a program 
és belépők költségét.    
A jelentkezéseket 40 főig 2017. június 30-ig várjuk.  
A találkozó előkészítéséről és végrehajtásáról háttér in-
formáció: www.ekn.shp.hu  oldalon. 
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