
 

A haza éltető figyelme 
 

Levélváltás,  

amely bizonyítja, hogy otthon is számon tartják folyóiratunkat: ez adjon erőt fél ezret 

meghaladó alkotótáborunknak. A nekünk ítélt szerény összegnél, amelyből még  néhány 

kötet nyomdai munkálatainak árát pótoljuk, ez többet jelent: a folytatás lehetőségét, ami-

kor a majdani jobb időkben a magunk erejéből végezhetjük a skandináv országokban 

született irodalmi és művészeti értékeink begyűjtését és továbbítását olvasóink szolgála-

tában. 
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EMBERI  ERŐFORRÁSOK  MINISZTÉRIUMA 

KULTÚRÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG  

 

TISZTELT  L. SIMON LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁR ÚR! 

 

Azzal a kéréssel fordulunk az államtitkár úrhoz, hogy a Nemzeti Kulturális Alap minisz-

teri keretének terhére szíveskedjék támogatást adni ahhoz, hogy a skandináviai magyar-

ság ma legfontosabb kulturális fórumának, az ÁGHEGY c. folyóiratnak idén megjelent 

számait nyomtatott kötet formájában megjelentethessük.  

Indoklás 

 Az ÁGHEGY c. skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam a skandináviai 

magyarság kiemelkedő irodalmi-művészeti folyóirata. Az antológia áttekintést ad a 

skandináviai magyarság irodalmi, képzőművészeti, zenei életéről, szellemi alkotásainak 

színes palettájáról. Érdekessége a lapfolyamnak, hogy a kivándorolt magyar alkotók 

munkáját fogja egybe. Friss hangú, ám a nemzeti önazonosság mellett mélyen elkötele-

zett alkotásokról van szó. Honlapunk  http//aghegy.hhrf.org meggyőző képet ad arról a 

friss és széleskörű szellemi teljesítményről, amit a Skandináviában élő magyarság a 

nemzet asztalára tett. Eddig VII. kötetben, 39 számban, több mint 5200, önerőből, mun-

katársaink hazafias munkájának eredményeképpen előállított oldalon szolgáltuk megma-

radásunkat anyanyelvünkben és kultúránkban, mutatós hidat építve a skandináviai orszá-

gok és a magyar művelődés alkotói között. 

Kiadványunk nyomtatása meghaladja anyagi lehetőségeinket, félmillió forint támogatás-

sal (önrészünk mintegy 200 000 ft.), kis példányban kihozhatnánk öt számot tartalmazó 

VIII. kötetünk, amelyet, mint eddig,  Budapesten nyomtatnánk, a Székely Ház Közhasz-

nú Alapítvány segítségével. 

Az antológia kiadása 

1. igen komoly kultúrpolitikai gesztus lenne a skandináviai magyarság irányában az 

anyaország részéről, 

2. jelzésértékű lenne a tekintetben is, hogy az anyaország nemcsak a Kárpát-medencei, 

hanem az európai szórványban élő magyarság kulturális teljesítményeit is a nemzet egé-

sze értékének és támogatandó teljesítményének tekinti, 

rendkívül jó visszhangra találna mértékadó nyugati magyar értelmiségi körökben az 

anyaország kultúrpolitikai távlatos gondolkodását illetően. 



A kötet bemutatására Stockholmban kerülne sor 2013 elején. Terveink szerint – össz-

hangban az ÁGHEGY svédországi szerkesztőségével – Államtitkár Urat szeretnénk fel-

kérni, hogy legyen az esemény díszvendége, s egyben ismertesse a feltehetően nagyszá-

mú magyar érdeklődő valamint svéd kulturpolitikus, újságíró előtt Magyarország kultu-

rális nemzetstratégiáját s párbeszéd alakulhasson ki arról. 

Bízva államtitkár úr jelzésértékű, pozitív döntésében, tisztelettel és nagyrabecsüléssel 

köszönti: 

Lund, 2012. november 2. 

                                                                                            Tar Károly 

                                                                                író, Az Ághegy főszerkesztője 

                                                                                http://aghegy.hhrf.org/tarkaroly 
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EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MINISZTER  

Iktatószám: 12362/2013/KUAT 

  

Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam  

Tar Károly részére  

író, Az Ághegy Főszerkesztője  

Lund Landsdomarevägen 1/9 22040  

 

Tárgy: Tájékoztatás egyedi támogatási kérelem elbírálása kapcsán hozott miniszteri  

döntésről  

 

Tisztelt Főszerkesztő Úr!  

 

Örömmel értesítem, hogy egyedi támogatási kérelme alapján a Nemzeti Kulturális Alap 

2013. évi miniszteri kerete terhére 300 000,- Ft, azaz Háromszázezer Ft összegű támoga-

tást ítéltem meg, mellyel AZ ÁGHEGY C. FOLYÓIRAT NYOMTATOTT KÖTET 

KIADÁSÁT kívánom támogatni.  

Tájékoztatom, hogy kérelmének elbírálásához beadott adatokat további ügyintézés céljá-

ból megküldtem a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának - a Nemzeti Kulturális 

Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel - a tá-

mogatási szerződés megkötése, illetve ezt követően a támogatási összeg folyósítása ér-

dekében. 

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a szerződéskötés, valamint a támogatási összeg 

folyósításának elengedhetetlen feltétele a szabályszerűen kitöltött adatlap és az előírt 

mellékleteknek a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságára történő benyújtása.  

Munkájához további sikereket kívánok.  

 

Budapest, 2013. február 25. 

Üdvözlettel: 

Balogh Zoltán 

 



EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

 

Balog Zoltán 
miniszter úrnak          

     

Tárgy: Köszönet a skandináviai magyarság kulturális életének támogatásáért 

 

TISZTELT MINISZTER ÚR! 

 

Minden lehetséges fórumon hirdetem, hogy „a haza éltető figyelme nélkül”, amely nem 

elvont fogalom, meg nem lehetünk, nyelvünket, kultúránkat egyre nehezebben őrizhet-

jük. Döntésével, amellyel az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti 

lapfolyam VIII. kötetének (35-40. szám) valamint az Ághegy Könyvek (a 30. kötet szer-

kesztésénél tartok) nyomtatását támogatta, a haza éltető figyelmét testesítette meg, amit 

immár ötszáznál népesebb alkotói munkaközösségünk (írók, fordítók, képzőművészek, 

zeneszerzők, előadóművészek) nevében hálásan köszönök. Ugyanezt a gondoskodást 

éreztem a skandináviai országok magyar nagykövetségein, amikor jelképesen a „haza 

földjére” lépve, értő közönség előtt bemutathattuk folyóiratunk köteteit. A megítélt ösz-

szeg, saját részünkkel együtt, lehetővé teszi, hogy egyre népesebb olvasótáborunkhoz 

eljusson az északi országok magyarok alkotóinak hozzájárulása a magyar és az egyete-

mes kultúrához, segít abban is, hogy vállalt hídszerepünket az anyaország és a minket 

befogadó ország között eredményesebben teljesítsük. 

Köteteinket budapesti Székely Ház Alapítvány segítségével nyomtatjuk, ilyenformán ara 

is ügyelünk, hogy a támogatásunkra megítélt összeg a hazai munkavállalók kezébe ke-

rüljön. 

Még egyszer köszönöm a Miniszter Úr jelzésértékű, pozitív döntését, amellyel közeledő 

nemzeti ünnepünk fényét emelte, további sikereket kívánok munkájában, tisztelettel és 

nagyrabecsüléssel köszönti: 

 

 

Lund, 2013. március 11.                                                         Tar Károly 

 

író, az Ághegy és a Magyar Liget alapítószerkesztője  

 

 

 


