
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. 
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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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szági helyzetről szóló információellátásra és a magyar nyelv 
gyakorlására egyaránt.  

Az anyaországnak különböző módon kell közelednie a háború 
előttiekhez, az 1956-os menekültekhez és a közelmúltban ha-
zájukat elhagyókhoz. Egy azonban biztos, mindhárom kategó-
riában vannak írók vagy írni szándékozók. Arany János szüle-
tésének 200. és az alapítvány irodalmi programja 20. évfordu-
lóját méltó módon, elkötelezetten és értékteremtően lehet és 
szabad megünnepelni, ezért vállalkozik az alapítvány a nem-
zetrészek közötti irodalmi híd - "Aranyhíd" - építésére.  

A Kormány nemzetegyesítő programja mellett, intézkedések 
sorozatával igyekszik e hátrányos helyzetű térségekben élő-
kért tenni. A pályázó program mindkettőre jótékonyan hat, 
mert az alapítvány megítélése szerint az önművelődés és kép-
zésre való készségek hiánya erősen korlátozza a munkahely-
hez jutást, valamint a munkaerő mobilizációját és a személyek 
(családok) önfenntartó képességét is.  

A mélyszegénységben élők között megvalósuló tábor, és a 
beregi falvakban szervezett találkozók közvetlenül hatnak az 
életminőségre, mert a nemzetegyesítő irodalmi program célja, 
hogy kapcsolódjon az alapítvány 2012-ben indított térségi 
mintaprogramjához, ezen belül járuljon hozzá a halmozottan 
hátrányos térség gazdasági, szociális és kulturális hátrányának 
csökkentéséhez, a lakosság életminőségének javulásához, a 
közösségi élet színesebbé tételéhez, a térség népszerűsítésé-
hez, kulturális, turisztikai és gazdasági vonzásának fokozásá-
hoz.  

A tábor kiemelt, értékteremtő programja az irodalmi zarán-
doklat, amely során Máriapócstól indulva Nagybányán át 
Koltóig, majd Érmindszenten át Sződemeterig eljutva tiszte-
legnek a magyar irodalom kiválóságai emléke előtt. Eljutva 
Kölcsey Ferenc szülőfalujába, a keresztelő templom szom-
szédságában közreműködnek az alapítvány által 2016-ban 
elkészített Himnusz emlékhely létesítésben és felavatásában. 

 

Az alapítvány a 2005. évi LXXXVIII. Tv. alapján bejegyzett 
önkéntest foglalkoztató. Az országos működési körű szerve-
zetnek egy félállású irodavezetője könyvelője és kulturális 
önkéntese van. Tevékenységét mélyszegénységben valósítja 
meg, így a növekvő számú eseti önkéntes mellett szerződés 
alapján középiskolásokat, közmunkásokat és további kulturá-
lis közfoglalkoztatottat fogad. Célja megfelelő felkészítést 
követően a személyek munkahelyhez való juttatása. Az alapít-
vány az Európai Unió és Magyarország Kormánya társfinan-

szírozásával létrehozta az Aranyossziget Gyermek- és 
Ifjúsági Tábort, amelyet a Magyar Világtalálkozó avatott 
fel. Ide hívjuk az emigráció íróit, és szívesen látott ven-
dégként fogadjuk a 25 éve nem működő Erdélyi Szépmí-
ves Céh íróit. Maga a tábor, valamint az emigrációban élő 
írók megjelenése az alapítvány húsz éves irodalmi prog-
ramjának újabb csúcspontját jelenti, amely új elemekkel 
gazdagítja az alapítvány működését. Az egyszerű emberek 
környezete, a falu békés hangulata, a táj, az irodalmi tú-
rák, valamint a határon túli zarándoklat megannyi témát 
adva előrevetíti Írók Nemzeti Táborának hagyományte-
remtését.  Aranyossziget európai szintű szállásán az elmúlt 
évi sikertelen pályázat miatt csak igen alacsony szinten 
indulhatott el az élet. 2017-ben a bővített működés szüksé-
gessé teszi újabb 10-15 önkéntes bevonását, akik rendel-
kezésre állnak, valamint 4 közfoglalkoztatott alkalmazá-
sát, amelyre már benyújtottuk igényünket.  

A pályázott tábor az alapítvány térségi életminőség-
fejlesztő programjának fontos része, mert a falvakban 
megrendezett találkozók egyben betekintést engednek más 
kultúrákba. Megtudhatjuk hogyan élnek kisebbségi sorban 
a magyar családok. A tábor során rendezett eseményeken 
– ezen belül kiemelten a konferencián – megszólalnak a 
magyar írótársadalom országos vezetői (többek között a 
Magyar Írószövetség Anyanyelvápolók Szövetsége, és az 
EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága), valamint a 

főbb kárpát-medencei közössé-
gek mellett kanadai, amerikai és 
ausztrál írókapcsolataink is. A 
tábor „Arany János Emléknap-
ján” a nagyszalontai előadók 
mellett megjelennek a térség 
iskoláinak képviselői is. Ezzel is 
népszerűsítik az alapítvány és 
skandináviai társa kezdeménye-
zését egyben előkészítik az 
egyes települések irodalmi ren-
dezvényét.    
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