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Tisztelt Vendégeink! 
A pécsi székhelyű Határon Túli Magyarságért Alapítvány tisztelettel meghívja 
Önt az alapítvány 25. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi programokra.
A Határon Túli Magyarságért Alapítvány ebben az évben ünnepli negyedévszá-
zados jubileumát. Ezen alkalomból 2017. szeptember 15. és 27. között ismét 
tartalmas és értékteremtő kulturális eseményekkel várja vendégeit Pécsre.
A jubileumi fesztivál ismét bepillantást nyújt a Kárpát-medence értékőrző 
és alkotó közösségeinek tevékenységébe, a tradicionális kézművességtől a 
kortárs képzőművészetig, a zenei élményektől a szépirodalomig, ugyanakkor 
kibővül a 25 évfordulóját ünneplő alapítvány visszaemlékezéseivel.
Az elmúlt negyed évszázad fontos időszakot ölel fel, jelentős tapasztalatok 
halmozódtak fel a Kárpát-medencei magyarság egészét érintő kérdésekben, 
kulturális és közösségi folyamatok tekintetében, amelyek átgondolása, kö-
vetkeztetéseinek és eredményeinek dokumentálása, majd a jelennel való 
összekapcsolódása segítheti a múlt értékeinek továbbvitelét, ugyanakkor a 
jövőbeni együttműködések intenzívebbé, tartalmasabbá tételét. 
A jubileumi események keretében az alapítvány szeretné bemutatni a 25 év 
alatt kialakult Kárpát-medencei közösségi kapcsolódásait, jellemző tevékeny-
ségeit, valamint újszerű kezdeményezéseit.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük vendégeink között a Vajdasági Magyar 
Művelődési Szövetséget, amely szintén ez évben ünnepli 25. évfordulóját.
Örömünkre szolgál, hogy partnereinkkel, társszervezőinkkel és támogatóink-
kal együtt szolgálhatjuk a magyar kultúra és a közösségek megmaradásának 
ügyét határon innen és túl. 
Szeretettel várjuk Önöket az ünnepi eseményeken!
A kuratórium nevében,

Dr. Bokor Béla
aki 25 éve kuratóriumi elnöke a 25 éves alapítványnak

és a kurátorok

Dr. Görcsös Judit
Szentgyörgyi Miklós

Mézes Rudolf 
Dr. Tihanyi Csaba

Páll Lajos
Dr. Végh József

Dr. Bihari Lajos Dr. Cey-Bert Róbert 

Az esemény fővédnökei:

Dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár
Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár

Az esemény védnökei:

Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
Nagy Csaba, Baranya Megyei Önkormányzat elnöke 

Főszervező:

Határokon Túli Magyarságért Alapítvány, Pécs

Társprogramok szervezői:

Polgármesteri Hivatal, Pécs
MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, Pécs

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, Pécs
Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, Pécs

Pécsi Kulturális Központ, Pécs
Vasutas Művelődési Ház, Pécs

Míves Mag Műhely, Pécs
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azok beépülését mindennapi életünkbe. Fontosnak érzi a kulturális értékek 
megismertetését és cseréjét a Kárpát-medencei magyarság közösségeiben. 
Programjain kézműves tevékenységeket mutat be, interaktív és játékos isme-
retterjesztéssel műhelymunkát és a kreatív együttlét örömét kínálja.
 

Szeptember 15. (péntek) 10:00 – 17:00
Széchenyi tér, Pécs

A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány interaktív bemutatko-
zása a Pécsi Tanulóváros Fesztiválon

Az alapítvány legsikeresebb projektjei közül a reformáció 500. évforduló-
jának tiszteletére készült Míves reformáció című vándorkiállításával mutat-
kozik be a fesztiválon. Az utazó kiállítás témája az egykor a leginkább elter-
jedt református művészeti alkotás, a festett kazettás templomi mennyezet. 
Kiindulópontja a baranyai Ormánság templomai, de gyűjti és felkeresi a 
Kárpát-medence református templomait is. Célja, hogy interaktív formában 
hívja fel a figyelmet arra a mennyiségi és formai gazdagságra, mely a ma-
gyar (kritikus állapotú vagy felújított) festett fakazettás mennyezetű temp-
lomainkra jellemző.  A kiállításhoz készült játékokat (memóriajáték, kocka-
kirakók, puzzle-k, kifestők), melyek az ormánsági erdélyi kazetták mintáiból 
készültek, a látogatók is kipróbálhatják.

Szeptember 13-tól (kedd-szombat) 10:00-16:00
Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya (Pécs, Rákóczi u. 15.)

A baranyai reformáció története

Szeptember 13-án nyíló kiállítás a Csorba 
Győző Könyvtár, a Pannon Kultúra Alapít-
vány és a Janus Pannonius Múzeum Nép-
rajzi Osztályának közös rendezésében nyílik 
meg, mely alapítványunk ünnepi programsorozat ideje alatt mindvégig 
látogatható. A reformáció 500 éves jubileumának alkalmából tárja fel a 
protestantizmus baranyai múltját. Konkrét helyszínekből, személyekből és 
évszámokból kiindulva mutatja majd be az öt évszázad legfontosabb állo-
másait, történéseit és a felekezetek kialakulásának hátterét.

Szeptember 15. (péntek) 
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

A Míves Mag Műhely bemutatkozása  
a Pannon Kertben az ünnepi program napjain

A pécsi székhelyű Míves Mag Műhely a Határokon Túli Magyarságért Alapít-
vány művészeti műhelyeként 2007-ben kézművesekből, pedógusokból, fotó-
sokból és önkéntes segítőkből álló baráti társaságként állt össze, mely a kéz-
művességet és a hozzá kapcsolódó közösségi tudást népszerűsíti. A régiek élő 
tudását újraértelmezve egy új felelősség megfogalmazását kínálja, elősegítve 
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Szeptember 15. (péntek) 17:30
Pannon Magyar Ház (János u. 22.)

Kodály hangja a zenében Magyarország hangja  
– a Kodály emlékév vándorkiállításának megnyitója

Az UNESCO által meghirdetett jubileumi Kodály-
emlékév legnagyobb felvidéki eseménye 2017. 
május 26-28. között zajlott a Kodály Zoltán által 
a „hét legszebb esztendő városának” nevezett 
Galántán, valamint a régió, a Mátyusföld egyes 
településein. Erre az alkalomra készült el a zene-
szerző és népdalgyűjtő életútját és munkásságát 
bemutató vándorkiállítást.
Közreműködik Kertész Attila Liszt-díjas karnagy és 
kamarakórusa 
 

Szeptember 15. (péntek) 18:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

TALÁLKOZÁSOK I.

Beszélgetés Dudás Károly, vajdasági Magyar Örökség-díjas íróval, Nem él-
tünk gyöngyszigeten című válogatott írásaiból megjelent kötetéről, és Le-
zsák Sándor Pilinszky-díjas író, az Országgyűlés alelnöke Attilla fia – Csaba 
királyfi címmel megjelent új könyve kapcsán.

Szeptember 15. (péntek) 14:00 
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Kárpát-medencei néptánccsoport vezetők műhelykonferenciája

Hazai és határokon túli magyar néptánc-
csoportok vezetői és koreográfusai oszt-
ják meg gondolataikat és élményeiket az 
elmúlt 25 évben lezajlott Határokon Túli 
Magyarok Fesztiválja tapasztalatairól, és 
a Kárpát-medencei magyar néptánccso-
portok tevékenységéről, szakmai sikere-
iről és az aktuális kihívásokról. 
 

Szeptember 15. (péntek) 17:00 
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

„KELL EGY KAPU” I.  
– Jubileumi alapítványtörténeti vándorkiállítás pécsi megnyitója

Az alapítvány 2017-ben jubileumi 
vándorkiállítás keretében az alapít-
vány 25 évét kívánja dokumentálni 
oly módon, hogy láttassa Kárpát-me-
dencei magyar közösségekhez való 
kapcsolódásait,, kultúraközvetítő és 
közösségfejlesztő tevékenységfor-
máit, kezdeményezéseit. A vándor-
kiállítás tematikáját módszertani 

projektek, a magyarság kulturális öröksége, kiemelkedő értékei, a kultúra-
közvetítés és közösségfejlesztés legjobb gyakorlatinak bemutatása, az ala-
pítvány történetének kiemelkedő eseményei és kapcsolatai adják.  A Pécsett 
nyíló kiállítás kiegészül a határon túlról érkező partnerszervezetek jellemző 
dokumentumaival és tárgyi mementóival.  
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Szeptember 15. (péntek) 20:00
Pannon Magyar Ház, Pannon Kert (Pécs, János u. 22.)

Míves reformáció - vándorkiállítás

A reformáció 500. évfordulója alkalmából az alapítvány egy utazó kiállítás 
keretében kívánja felhívni a figyelmet arra a mennyiségi és formai gazdag-
ságra, amely a magyar (kritikus állapotú vagy felújított) festett fakazettás 
mennyezetű templomainkra jellemző a Kárpát-medencében, és ahol több 
száz ilyen templommal számolhatunk. A kazettás mennyezetek gazdag 
motívumkincse egybefonódik más népművészeti alkotások díszítő kincsé-
vel és a népi művészek mesterségbeli tudásának megnyilvánulásaival, a 
közösségi-felekezeti értékekkel is. A kazetták motívumai - annak ellenére, 
hogy a mesterek egymástól nagy távolságokra díszítettek - egyöntetűsé-
get mutatnak a Kárpát-medencén belül. Mivel az alapítvány pécsi (bara-
nyai) székhelyű, ezért kiindulópontnak az Ormánság templomait tekinti, 
és ezekhez kapcsolódva keresi fel és gyűjti a Kárpát-medence távolabbi 
református felekezetű közösségeinek templomait, motívumait. A kiállí-
táshoz készült játékokat (memóriajáték, kockakirakók, puzzle-k, kifestők), 
melyek az ormánsági és erdélyi kazetták mintáiból készültek, kipróbálhat-
ják a látoga tók is.

Dudás Károly válogatott írásait tartalmazó, Nem éltünk gyöngyszigeten cí-
mű kötetének írásaiban nyomon követhető a tájélmény kibontakozásának, 
közösségi kiszolgáltatottságból eredő emberi sorsok megrendítő tragédi-
áinak, a maradék magyarság iránytévesztett sodródásának, maradékká 
apadásának egymásból eredő, egymást feltételező rendje, mint ahogyan 
fölfedezhető a közösség szolgálatának egyedüli értelme, páratlan szépsége 
is. Hogy ennek erőteljes alakítója, formálója volt maga a könyv szerzője is, 
bizonyítják Dudás Károly kallódástól megmentett írásai is. Hét évtizedből 
fél évszázadnyi idő rendületlen hűségben – maradék magyarságunk mara-
dandó értéke! (Részlet Mák Ferenc előszavából) 
Lezsák Sándor új színpadi műve, az Atilla fia, Csaba királyfi ebben az év-
ben jelent meg.  Az író a romantikus népszínmű 12 jelenésében ismét 
a régmúltban kalandoz. A drámaköltő bravúros meseszövéssel – jórészt 
a föllelhető történelmi adatokra hivatkozva, de fantáziájának megannyi 
körével – olyan terrénumot teremtett, amelyen a család, a szeretet, az 
igazság, a hagyománytisztelet az alapkő. A versekkel is tűzdelt színmű 
egyszerű szépsége, „romantikája” nem más, mint emberség-mértan – 
fogalmaz bevezetőjében Szakolczay Lajos irodalomtörténész, irodalom- 
és művészetkritikus.
   

Szeptember 15. (péntek) 19:30 
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Kárpát Körút 777. Székely László költő 
verses irodalmi utazása a Kárpát- 
medencében

Ritmusos, rímes magyar földrajzi nevek özön-
lenek a népek országútján, riadót suttogva 
Vereckétől Szentgotthárdig, de még azon is 
túl - a Pécsről jött felvidéki székely kötetéből 
a szerző előadásában.
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tója. Civilként a Vajdasági Magyar Vers-
mondók Egyesületének elnöke, a Szép 
Szó Tábor (versmondó tábor) főszervező-
je. Tóth Péter Radnóti-díjas versmondóval 
járták a Vajdaságot, s a Kárpát-medence 
megannyi szegletét.

Közreműködik: Büki Richárd (gitár) és 
Koch Ivett (fúvós hangszerek), 
 

Szeptember 16. (szombat) 11:45
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Viola Éva festő, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 
Tengermellék-Fennsíki Egyesület elnöke kiállításának megnyitója

Viola Éva költő, prózaíró és műfordító Zomborban 
született, majd Fiuméban telepedett le. A fiumei 
magyar közösség kiemelkedő személyisége, aki a 
horvátországi Tengermelléken elő szórványmagyar-
ság összetartásában és identitásának erősítésében 
fáradhatatlan munkálkodik, ugyanakkor több évti-
zede folytat alkotó tevé-
kenységet. Verseseiért, 
monodrámájáért, több 
művéért számos díjban 

részesült az elmúlt években. Áder János köztár-
sasági elnök 2014-ben Magyar Arany Érdem-
keresztet adományozott Viola Évának, többek 
között írói, költői valamint műfordítói tevékeny-
ségéért és a magyarság összetartásáért a Ten-
germelléki-fennsíki megyében. Ez alkalommal, 
festményeivel mutatkozik be Pécsett.

Szeptember 15. (péntek) 21:30 
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Boja zenekar műsora

A Boja 2010 nyarán alakult pécsi zenei 
formáció. A zenekar több műfaj sajá-
tosságaiból merítve - mint például a 
népzene/folklór, progresszív jazzrock - 
fuzionálja saját életre hívott zenei vilá-
gát, s tükrözi annak sokszínűségüket. A 
zenekar és a Határon Túli Magyarságért 
Alapítvány hosszú évek óta tartó szak-
mai kapcsolatának újabb állomásán 
találkozhatnak velük a rendezvények 
látogatói.
 

Szeptember 16. (szombat) 11:00 
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Jubileumi emléktábla avatása

A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 25. évfordulója alkalmából elhelye-
zett emléktábla ünnepélyes leleplezése. 

Hajvert Ákos vajdasági Radnóti-díjas 
versmondó műsora

Hajvert Ákos a 2017-es József Attila vers-
mondó verseny első díjazottja. Az idei 
POSZT-on, a Magyar Versmondók Egye-
sülete 25. évfordulója alkalmából szerve-
zett zenés versszínházi gálán is fellépett. 
Bácsfeketehegyen él, a kishegyesi Ady 
Endre Kísérleti Általános Iskola igazga-
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 Szeptember 16. (szombat) 19:00
Pécs Nemzeti Színház (Pécs, Színház tér)

A Magyar Állami Népi Együttes Apám ablakából az ég című előadása

Köszöntőt mond: Dr. Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár
Az Apám ablakából az ég című előadás az élet egyik legfontosabb titkába 
nyújt betekintést: hogyan igyekszünk férfivá válni, hogyan történik meg 
mindez küzdelmesen, mégis észrevétlenül. Egy gyerek nézi az apját a biz-
tonságot adó anyai ölelésből – ez a kezdőpont, erről a kedves helyről 
indul a „táncos kaland”. Ha azt mondjuk: „élet”, mindannyian másra 
gondolunk, épp úgy, mint amikor azt mondjuk: „apa”. Ezért a mi előadá-
sunk nem több és nem kevesebb, mint hogy – egy visszaemlékezésen 
keresztül – közös élményként megfogalmazza, hogy végül mind ugyan-
arra gondoljunk: apánkra. A nő ugyanúgy része történetünknek, mint 
a férfi – hiszen nincs borsó a héja nélkül, és nem akad levél fa nélkül. 
Egyszerre kacsintunk a múltba és a jelenbe. Az Apám ablakából az ég 
sokféle színpadi és hétköznapi eszközzel vezet végig egy képzelt törté-
neten, nemcsak tánccal és zenével, hanem a bábszínház, a film és az 
élőszó eszközeivel is, járva a számunkra – és a nézők számára – kijelölt 
úton. Ez nem egy „hagyományos” táncelőadás, sem muzsikájában, sem 
tánclépéseiben, de minden egyes mozza-
nata a régi gyökerekből táplálkozik, a múlt 
őszinte tiszteletével rajzolja meg és ábrá-
zolja – saját dalokkal, mozdulatokkal, sajá-
tos formanyelvvel – egy apa-fiú kapcsolat 
sokdimenziós érzelmi kötődéseit. A darab 
egyben köszönet is: hogy elmondhassuk, 
milyen jó járni elődeink útján, hogy elme-
sélhessük, milyen hihetetlen nyomokat 
hagytak maguk után. 
Az előadáson való részvétel az alapítvány 
meghívásához kötött.

Szeptember 16. (szombat) 14:30 
MTA Pécsi Akadémiai Bizottság (Pécs, Jurisics Miklós u. 44.)

Történeti és tudományos jubileumi tanácskozás a meghívott 
határokon túli vendégek tiszteletére és közreműködésével

Hazai és határon túli partnerszervezetek vezetői, képviselői tartanak előadá-
sokat a elmúlt negyed évszázadban a magyarságot, a közösségeket érintő 
jelentős történésekről, a jelen kihívásairól, a jövőképről.

Köszöntő beszédet mond:  
Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
Prof. Dr. Lénárd László, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke
Kísérőprogram:  
„KELL EGY KAPU” II. - Jubileumi alapítványtörténeti vándorkiállítás
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ra családjával együtt Magyarországra sodorta, ám onnan is, a Kossuth Rádió 
Határok nélkül című műsorából is a vajdasági és horvátországi magyarokról 
beszélt, s róluk rendezett kiállításokat. Mostani tárlata egy keskeny szelet-
kéje hatalmas és sokrétegű életművének, ám ha hosszabban időzünk egy-
egy fotográfiája előtt, rádöbbenünk, hogy a cseppben bizony benne van a 
tenger – írja Dudás Károly író.

 Szeptember 17. (vasárnap) 15:00 
Drávaszög, Horvátország, Sepse, Fő út 1/b. 

Táblaavatás Ádám Jenő (1923-2014) emlékére sepsei lakóházánál 

Ádám Jenő a horvátországi magyarság egyik legis-
mertebb alakja, a köztiszteletben álló közéleti sze-
mélyiség a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 
kuratóriumának tagja volt. Gazdag életének sok fontos 
eseménye kötődik Sepséhez, a Drávaszöghöz, Bara-
nyához. A társadalmi és politikai élet minden területén 
aktívan tevékenykedett, többek között harminc éven át 
volt Sepse polgármestere. A Horvátországi Magyarok 
Szövetségének alapító tagja, az önálló Horvátország 

megalakulását követően a Horvátországi Magyar Néppárt elnökségének 
tagja. Példaértékű közéleti tevékenységéért több díjban részesült, köztük a 
Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntetik ki, két alkalom-
mal jutalmazzák Életmű-díjjal, és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány  
90. születésnapján a Nemzetért Díjjal ismeri el elkötelezett tevékenységét.

Szeptember 17. (vasárnap) 15:30 
Drávaszög, Horvátország, Sepse, Fő út 1/b. 

Lenn a déli végeken - A Kárpát körút 777.  
a Drávaszögben kalandozik - Székely László 
költő, Kazinczy-érmes előadóművész műsora

Szeptember 16. (szombat) 20:00
Kultúrház (Felvidék, Szlovákia, Alsószeli)

Kárpát Körút 777. Székely László költő verses 
irodalmi utazása a Kárpát-medencében

Ritmusos, rímes magyar földrajzi nevek özönlenek 
a népek országútján, riadót suttogva Vereckétől 
Szentgotthárdig, de még azon is túl - a Pécsről jött 
szerző előadásában, ezúttal Felvidéken.

Szeptember 17. (vasárnap) 11:00 
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Dormán László vajdasági származású fotóművész  
kiállításának megnyitója

A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Dormán 
László az egyik legkiválóbb délvidéki magyar fotóművész, a szociofotó és 
a jazzfotó területén mindenképpen az első számú. Látó és gondolkodó em-
ber, nem véletlen, hogy nagyszerű újságíró is. A délvidéki háború vérzivata-
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Szeptember 18. (hétfő) 17:00 
Pécsi Kulturális Központ (Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.)

TALÁLKOZÁSOK II.

Aczél Péter László: E.meseálma a Turulmadárral című könyv bemutatója
Aczél Péter László, a sportújságíróként, szerkesztőként ismert csíkszere-
dai szerző a Hargita napilapnál kezdte pályafutását, majd megalapította 
saját lap- és könyvkiadó vállalatát, amely egy sportnapilapot, több heti-
lapot és időszaki kiadványt, valamint sikerkönyveket adott ki. 1979-től 
tagja a Nemzetközi Sport-újságíró Szövetségnek. Sportújságíróként 
számos világ- és Európabajnokságról, számtalan világversenyről tudósí-
tott. Munkatársa volt romániai nyomtatott sajtótermékeknek, rádió- és 
televíziócsatornáknak, több európai és észak-amerikai sajtóorgánumnak 
is. Az évek folyamán több ezer cikket, tudósítást, kommentárt közölt, 
írásai több kiadványban is megjelentek. A most megjelent E.meseálma 
a Turulmadárral 38 szerelmes verset tartalmazó kötet, melynek verseit 
Kató Vladimir grafikus munkái illusztrálják. A szerzővel Völgyesi Nikolett 
beszélget. 

Szeptember 18. (hétfő) 16:00 
Pécs Kulturális Központ (Pécs, Dr. Veress Endre u. 6.)

Virág István vajdasági fotóművész  
Fotóálmok című kiállításának megnyitója

Méltatói kiemelik azt a tökélyt, amely Virág portréit és tájképeit más vizu-
ális régióba emeli a hasonló témákat boncolgató alkotótársai viszonyla-
tában, illetve absztrakcióinak lírai elvonatkoztatását. Számos nemzetközi 
szalonon szerepelt (egyebek közt Iránban, Indiában, Egyiptomban, Török-
országban, Svájcban, Szlovákiában, Magyarországon és másutt), összesen 
30 díjat nyert, közöttük a legrangosabbal, a FIAP aranyérmével is kitüntet-
ték. Virág Istvánt a Szerbiai Fotószövetség a legsikeresebb tíz szerbiai al-
kotó közé sorolta. A szerbiai Zomborban él és alkot. Pécsi kiállítását Fekete 
J. József, József Attila-díjas irodalomtörténész, író, kritikus, publicista a 
Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja nyitja meg. 
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Szeptember 19. (kedd) 15:30 
Pannon Magyar Ház, Pannon Kert (Pécs, János u. 22.)

Az Aranyosgadányi Művészeti Táborban résztvevő Kárpát-medencei 
faszobrászok alkotásaiból válogatott kiállítás

A Pécsi Értelmiségi Egyesület és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 
együttműködésével szervezett Aranyosgadányi Művészeti Táborban 2017 
nyarán a reformáció 500. évfordulója tiszteletére határon túli magyar 
szobrászművészek által faragott alkotások készültek, melyekből válogatás 
tekinthető meg a Pannon Kertben.

Szeptember 18. (hétfő) 19:00 
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

TALÁLKOZÁSOK III.

Görföl Jenő, a felvidéki Széljárás, vala-
mint Dáné Tibor Kálmán, az erdélyi 
Művelődés című folyóiratok főszer-
kesztőivel Dr. Gönczi Andrea történész 
beszélget.

Szeptember 18. (hétfő) 20:00 
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Erdély és Felvidék találkozása a Kárpát körúton  
- Székely László költő, Kazinczy-érmes előadó-
művész műsora

Szeptember 18. (hétfő) 14:00
Kodály Zoltán Gimnázium (Dobó István u. 35-37.)

Kodály hangja a zenében Magyarország hangja  
– a Kodály emlékév vándorkiállítása és visszaemlékező beszélgetés

Az UNESCO által meghirdetett jubileumi Kodály-emlékév legnagyobb fel-
vidéki eseménye 2017. május 26-28. között zajlott a Kodály Zoltán által a 
„hét legszebb esztendő városának” nevezett Galántán, valamint a régió, a 
Mátyusföld egyes településein. Erre az alkalomra készült el a zeneszerző és 
népdalgyűjtő életútját és munkásságát bemutató vándorkiállítást.

Közreműködik: Kertész Attila 
Liszt-díjas karnagy és kamara-
kórusa 
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2017. szeptember 21 (csütörtök) 17:00
Kolozsvári Magyar Főkonzulátus  
előadóterme (Erdély, Kolozsvár)

Találkozás Dr. Cey-Bert Róbert Gyula íróval, az ala-
pítvány kurátorával,  Nincs más út, csak a szabad-
ság című, a Bocskai- és Bethlen-szabadságharc 
hátterét bemutató, most megjelent, legújabb tör-
ténelmi regénye kapcsán.

Szeptember 25. (hétfő) 17.00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

„KELL EGY KAPU” III. - az alapítvány elmúlt 25 évének kiemelkedő 
projektjeit bemutató kiállítás előadással egybekötött megtekintése

Szeptember 20. (szerda) 10:00-15:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Magyarság a Délvidéken - konferencia

A délvidéki magyarság és a hazai nemzetiségek helyzetéről zajló tanács-
kozás Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, a Kereszténydemokrata 
Szövetség pécsi szervezete és a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 
együttműködésével valósul meg. A konferencián a meghívott határon túli 
magyar vendégeken kívül magyarországi horvátok és németek képviselői 
vesznek részt.  
A részétel meghíváshoz és regisztrációhoz kötött.

 
Szeptember 20. (szerda) 14:30 
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

50. ünnepi alkalomként Kárpát Körút 777. 
- Székely László költő rímes utazása a Kárpát-
medencében

Ritmusos, rímes magyar földrajzi nevek özönle-
nek a népek országútján, riadót suttogva Verecké-
től Szentgotthárdig, de még azon is túl - a Pécsről 
jött felvidéki székely szerző előadásában. 
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Szeptember 27. (szerda) 18.00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

TALÁLKOZÁSOK V.

Az Erdélyből érkező Dimény H. Árpád Levelek a Szomszéd szobába című 
második verseskötetéről, és Szonda Szabolcs Tyúkok a Mennyben című 
regény fordításáról beszélgetünk a Pannon Kertben.
 

Szeptember 25. (hétfő) 18.00
Vasutas Művelődési Ház (Pécs, Váradi Antal u. 7/2.)

TALÁLKOZÁSOK IV.

Vendégünk a magyar származású argentin csembalóművész, zenekutató, 
Sylvia Leidemann
Sylvia Leidemann az argentín J. J. Castro Konzervatórium tanára, a Liszt Fe-
renc Zeneakadémia ösztöndíjasa volt 1986 és 1989 között, és ettől kezdve 
minden évben hazalátogat Magyarországra, és elsősorban előadóművész-
ként tevékenykedik. Létrehozott egy kamarakórust, az Encuentrost (Talál-
kozások), amivel hosszú évek óta terjeszti a dél-amerikai és magyar zenei 
örökséget, nevében is kifejezve a két kultúra találkozását. Sylvia Leidemann 
kutatásának fókuszában az egyházzene áll. Bolíviában feltárta és rekonst-
ruálta a Kárpát-medencéből kivándorolt egykori jezsuita szerzetesek által 
lejegyzett egyházi dallamokat. Jelenleg ezek eredeti forrásait kutatja Ma-
gyarországon, Egerben és Sopronban. Célja, hogy az értékes egyházi da-
rabokat átdolgozva megismertesse a hazai és külföldi közönséggel. Zenei 
munkásságát több országban (Argentína, Bolívia, Magyarország) állami 
kitüntetéssel ismerték el. A magyar zenei kultúra bemutatása központi 
feladata missziós munkájának, melynek keretét meghatározó részben a 
Buenos Aires-i magyar diaszpóra adja. Emellett csembalóművészként és 
régizenészként lép fel és szervez koncerteket Magyarországon.
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VÁLOGATÁS AZ ELMÚLT  
25 ÉV ESEMÉNYEIBŐL
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Információ:

Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
Pannon Magyar Ház

H-7621 Pécs, János u. 22.
Tel.: (+36) 72/ 525-666

info@htma.hu
www.htma.hu

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják.

Együttműködő partnerek:

Együttműködő partnerek:

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság

A 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Baranya Megyei Önkormányzat

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár

Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, CSEMADOK

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár

Magyar Művelődési Intézet, Beregszász

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, Felsőőr

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva

Magyar Művelődési Intézet, Belgrád

Vajdasági Magyar Szövetség, Szabadka

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, Szabadka

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Eszék

Csorba Győző Könyvtár, Pécs

Déli Kapu Folklórszövetség, Pécs 

Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya, Pécs

Pannon Kultúra Alapítvány, Pécs

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Pécs
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