
Ex Libris  - díj  
az Ághegy-Liget Baráti Társaságnak 

és az Ághegy és a Magyar Liget folyóiratoknak. 
         Az alapítvány kuratóriuma ebben az évben ugyanezen díjjal a  

Duna Televíziót, a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatát,   
Tőkés László püspököt, a komáromi Selye János Egyetemet  

és a  Tordai Petőfi Társaságot   tüntette ki.  
      



      Az adományozó levele: 
 

Kedves Magyar Barátaim!  
Magyar az, aki annak szereti magát - így szól az én egyszerű meghatározásom. 
Szerető szívvel készültem Önökhöz, mert még nem voltam Svédországban, ezért 

nem találkozhattam az ott élő magyarokkal.  
Az Ex Libris Díj és Tar Károly figyelme megadta most a lehetőséget - és az élet el 

is vette az utolsó pillanatban. Családomnak az elmúlt napokban egy drámával kellett 
szembenéznie, és egy sors a földi helyett az angyalokhoz pártolt, hogy onnan vigyáz-
zon rám, ránk, és érzem is a szeretetét, örökké tart.  

Az Ex Libris Díjat azért alapítottam, hogy más nagy díjaink mellett köszönetet 
mondjunk azoknak, akikre a művészetek mindig is számíthatnak: alkotóknak és nagy-
szerű támogatóknak.  

Az idén már átnyújtottuk a Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának, 
a Duna Tv-nek, Tőkés Lászlónak, a tordai Petőfi Társaságnak, és a sor folytatódik, 
véget nem érően 2009 és 2018 között, 10 éven át.  

Köszönöm, hogy ott lehettem volna - és megköszönöm, ha majd egyszer, talán 
hamar, tényleg ott lehetek.  

Baráti szeretettel  
Gubcsi Lajos,  
A Magyar Művészetért Díj Kuratóriumának elnöke.  
 
A szerkesztő köszönete: 
 
Tisztelt Gubcsi Lajos! 
Együttérzéssel fogadtam a hírt családi tragédiádról, és ugyanilyen együttérzéssel 

és megértéssel fogadta a stockholmi Önképzőkör tagsága is. A  magam és az ő ne-
vükben őszinte részvétünkről biztosítalak. Egyébként a díjad átadásakor jelen voltál, 
mert felolvastam leveled, és felolvastunk írásaidból is.  

Az Emléklap átadása az Ághegy-Liget Baráti Társaság alkotó tagjai és támogatói 
egy csoportjának részvételével történt. Köszönetet mondott Kalocsi Gitta a Svédor-
szági Magyarok Országos Szövetsége részéről, Lőrinczi Borg Ágnes Társaságunk 
ügyvezető elnöke és a szerkesztőségek nevében magam igyekeztem kifejteni az álta-
lad adományozott díj különleges értékét, elmondtam, hogy a haza éltető figyelme 
nélkül meg nem lehetünk, és jelen esetben Gubcsi Lajos testesítette meg ezt a figyel-
met. 

Másnap az Idős Magyarok Otthonában, harmadnap pedig a Katolikus Körben 
tartunk az Ághegyet és a Magyar Ligetet ismertető irodalmi délutánt. 

Még egyszer, több, mint 350 alkotónk és több száz olvasónk és erkölcsi támoga-
tónk nevében, hálásan köszönöm, hogy figyelmedet felénk is fordítottad, amely újabb 
erőt ad mindannyiunknak önzetlen, megmaradásunkért folytatott sziszifuszi munkánk 
folytatására. 

Baráti tisztelettel:  
Tar Károly mkl. író, szerkesztő  


