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Tisztelt Vendégeink! 
 
A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány 2019. június 3. 
és 15. között ismét tartalmas és értékteremtő kulturális eseményekkel várja 
Önt az alapítvány 27. fesztiváljára.

A fesztivál bepillantást nyújt a Kárpát-medence értékőrző és alkotó közös-
ségeinek tevékenységébe, a tradicionális kézművességtől a kortárs képző-
művészetig, a zenei élményektől a szépirodalomig, egyéni teljesítmények 
felmutatásától a közösségek bemutatkozásáig.

Az elmúlt közel harminc évben jelentős tapasztalatok halmozódtak fel a 
Kárpát-medencei magyarság egészét érintő kérdésekben, kulturális és 
közösségi folyamatok tekintetében, amelyek átgondolása, következtetéseinek 
és eredményeinek dokumentálása, bemutatása, majd az aktuális és az új 
kezdeményezésekkel, az új alkotásokkal való összekapcsolódása, segítheti a 
jövőbeni együttműködéseket még intenzívebbé, még tartalmasabbá tenni. 

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük vendégeink között a 2019-ben 
70. évfordulóját ünneplő CSEMADOK Szlovákiai Magyar Társadalmi és 
Közművelődési Szövetséget Felvidékről. 

A fesztivál minden évben ünnepi alkalom az alapítvány életében. Ünnepe 
a magyarság kulturális és közösségi értékei felmutatásának, ünnepe a 
találkozásnak. Öröme annak, hogy partnereinkkel, társszervezőinkkel és 
támogatóinkkal évek óta együtt szolgálhatjuk a magyar kultúra és a magyar 
közösségek identitásának megmaradását, fejlesztésének ügyét határon 
innen és túl.

Szeretettel várjuk Önöket az ünnepi eseményeken!

A kuratórium és a szervezők nevében,
Dr. Bokor Béla kuratóriumi elnök
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erőteljes, kifejező színvilág és egyszerűsítés jellemzi.” Györkös Mányi Albert 
műteremlakását, minden abban található vagyonával együtt, végrendeletileg 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületre hagyta, azzal a céllal és fel-
tétellel, hogy az EMKE a képeit „állandó jelleggel kiállítsa, emlékházat 
rendezzen be, hozza létre a Györkös Mányi Albert Alapítványt, és biztosítsa 
a hagyaték szakszerű kezelését és bekapcsolását a szellemi körforgásba” 
(idézet végrendeletéből). A kiállítás a gyűjteményből válogatott alkotáso-
kat mutatja be.
 

Június 5. (szerda) 17:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Dechandt Antal baranyai szobrász és Pál Hunor marosvásárhelyi 
származású színész alkotásaiból nyílik kiállítás

Dechandt Antal festő, szobrász, grafikus. A 80-as évektől nagyszámú tusrajzot 
és színes ceruzarajzot készített, improvizatív, dúsan tekergő vonalakból fel-
épített tájképeket, fákat, liánokat festett, később színezett fa és terrakotta 
szobrai térben jelenítik meg a festészetében már megfogalmazott művészi 
témáit. Nagyméretű, festett, égetett felületű faszobraiban, installáció jellegű 
együtteseiben már a stilizáltság magasabb fokán fogalmazza meg organi-
kus, ugyanakkor szerkesztett szobrászati elveit. Munkái láthatóak voltak az 
Ernst Múzeumban, a bécsi Dorotheumban, számos hazai és nemzetközi tár-
laton. Művei megtalálhatóak a pécsi Modern Képtárban, az eszéki, a paksi, 
a schwerini képtár gyűjteményében. 

Június 3. (hétfő) 14:00
Pécsi Tudományegyetem (Szántó Kovács János u. 1/b.)

40 éves a csernátoni Haszmann Pál Múzeum

A csernátoni Haszmann Pál Múzeum 45 évvel ezelőtt, 1973-ban nyitotta 
meg hivatalosan kapuit az érdeklődők előtt. A tavalyi jubileumi ünnepre 
intézménytörténeti kiállítással készült, amely az eltelt évtizedeket fotókkal, 
levelezésekkel, vendégkönyvi bejegyzésekkel, tárgyi anyagokkal mutatja be.

Június 3. (hétfő) 17:00
VOKE Vasutas Művelődési Ház (Pécs, Váradi Antal u. 7/2.)

Györkös Mányi Albert kolozsvári festő kiállításának megnyitója  
– válogatás az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházának 
gyűjteményéből

Az Emlékház névadóját, Györkös Mányi 
Albertet Murádin Jenő művészettörténész 
a következőképpen jellemzi: „Az erdélyi 
naiv művészetnek határokon túl is jelentős 
sikereket aratott alkotójává lett. Élmény-
anyagát kalotaszeg-peremi szülőfaluja és 
általában az erdélyi falu rendtartó világá-
ból, gyermekkora élményeiből merítette. 
Festményeit a perspektíva törvényeivel nem 
számoló naiv elrajzolások, s ugyanakkor az 
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túli magyar területek iránti elkö- 
telezettsége. Független és doku- 
mentumfilmesként folyamato- 
san lépést tartott a technikával.  
25 országos és számos nemzet- 
közi filmfesztiválon nyert díjat, 
többek között 1995-ben Zombor- 
ban. Legutóbbi díjait 2017-ben 
kapta a zalaegerszegi Göcsej Film- 
szemlén.
 

Június 7. (péntek) 17:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Vajdasági Szép Magyar Könyvek – könyvbemutató és ismertető

A programot Székely László Délvidéki strófái gazdagítják
Minden évben a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségén 
hirdetik ki az év Vajdasági Szép Magyar Könyv pályázatának eredményeit. 
Az idei pályázatra 18 kiadó 60 kiadványát értékelte ifj. Szilágyi Gábor 
reklámgrafikus, ifj. Sebestyén Imre dizájner, tipográfus és Gubik Korina 
képzőművész összetételű szakbizottság. A díjazott kiadványokat Sutus Áron, 
a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke mutatja be.

Pál Hunor Marosvásárhelyen született, pályafutását színészként kezdte, majd 
2015-ben egy nyár végi napon úgy ébredt, hogy faragnia kell. Az új út, amin 
elindult: „A fa, én és Isten!” „A megmunkált fa-hasáb maga is attraktív, ki-
bontható belőle az érzelem, a gondolat. Üzenetközvetítő lehet.” – vallja. 
Jelenlegi munkáit a síkból kiemelkedő figuratív, realista ábrázolásmód 
jellemezi. Alkotásai átmenetet képeznek festészet és a szobrászat között. 
Általában hárs-, éger-, körte- és diófából farag. Alkotásait elsődlegesen 
szellemi használatra szánja, a belső világ megmozgatására, a mondanivaló 
szuggesztivitásának érzékeltetésére, továbbgondolásra. 
Ők ketten itt, Baranyában találkoztak, mi pedig velük a Pannon Magyar Ház 
kiállításán.

Június 5. (szerda) 18:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Bedő Anikó – „… s vett a füvektől 
édes illatot …” Erdélyi utakon című 
fotókiállítása

„Életem, hobbim az alkotás, a természetes anyagok, amiket csűrök csavarok, 
gyűrök-gyavarok. A folyton változó, képlékeny anyag megnyugtat és izga-
lomban tart, mint egy játék.” vallja Bedő Anikó keramikus. Ugyanakkor az 
évek során más alkotó tevékenységekben is kipróbálja magát. Csipkét ver, 
nemezel, hímes tojást irókázik. Ezen a kiállításon új arcát mutatja meg, erdélyi 
kalandozások során készült fotóival ismerkedhetünk meg.

Június 5. (szerda) 18:30
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Katits Kálmán Kalotaszeg és Moldva című, filmvetítéssel 
egybekötött előadása

Katits Kálmán sportolóként, a mozgások elemzése céljából kezdte a filmezést. 
Bunyevác-sváb származása ellenére pályáján mindig jelentős volt a határon 
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Június 7. (péntek) 18:30
Zrumeczky Dezső Művelődési Ház 
és Könyvtár  
(Inárcs, Bajcsy-Zsilinszky E. út 94.)

Zrumeczky komája Kós Károly - 
kiállítás megnyitó

Budapest Főváros Levéltára és a Székely Nemzeti Múzeum együttműködé-
séből létrejött Napkeletről jöttem, nagy palotás rakott városba kerültem. 
Kós Károly világa, 1912 című vándorkiállítás Kós Károly építészeti pályájá-
nak első hét évét és annak előzményeit; családi-baráti-kollegális kapcsola-
tait, mint alkotói hátteret; valamint szűkebb és tágabb hazáját mutatja be, 
vagyis mindazt, ami formálta alkotói egyéniségét. A kiállítás alapanyagát a 
budapesti Állatkert és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum kevés-
bé ismert, részben eddig be nem mutatott dokumentumai képezik.

Június 8. (szombat) 18:00
Pannon Magyar Ház, (Pécs, János u.22.)

Pünkösdi akusztikus Boja koncert

A Boja 2010 nyarán alakult pécsi zenei formáció. Nevük számtalan nyelven 
bír jelentéssel. Többek között szlovákul harc, svédül bilincs, hun nyelven 
gazdagság, katalánul őrült, szerbül színes. Ahogy nevük jelentése, zenei  
világuk is tükrözi sokszínűségüket. A zenekar több műfaj sajátosságaiból  

merítve - mint például a népzene/
folklór, progresszív jazzrock - fuzi-
onálja saját életre hívott zenei vi-
lágát. A zenekar és a Határon Túli 
Magyarságért Alapítvány szakmai 
kapcsolatának újabb állomásán 
találkozhatnak velük a fesztivál 
látogatói.

Június 7. (péntek) 19:00 
Sétatér (Pécs)

Gálaest

A fesztivál egyik legrangosabb eseménye a néptánc és népzenei gálaest, 
amelyen a határon túli magyar tájegységeket (Drávaszög, Vajdaság, Erdély, 
Kárpátalja, Felvidék, Muravidék) a fellépő együttesek, zenekarok és művészek 
képviselik. 
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Június 11. (kedd) 17:30
Karancs, Művelődési Ház

Weininger Andorra a Bauhaus stílus kiemelkedő alakjára 
emlékező kiállítás

A 120 évvel ezelőtt Karancson született 
Weininger Andor magyar festő, gra-
fikus, építész, formatervező. 1924- 
ben a Bauhaus zenekar alapító tagja 
volt. 1925-től Dessauba költözött, 
majd a Bauhausba visszatérve a szín-
padi műhelyben dolgozott, bútor-
tervezéssel foglalkozott. 1958-tól 
haláláig New Yorkban élt. A program 
a Janus Pannonius Múzeum doku-
mentumai felhasználásával valósul 
meg.
 

Június 12. (szerda) 17:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

„Alma és fája” - Kós Károly és Koós Zsófia 
színházi munkássága című kiállítás

„Kós Károly erdélyi polihisztor, építész, grafi-
kus, kultúrtörténész, könyvkiadó, nyomdász, 
szerkesztő, politikus, tanár, szép- és szakíró. 
Mindig azzal foglalkozott, amivel úgy érezte, 
hogy népét és Erdélyt tudja szolgálni. Mind-
egyikben maradandót alkotott, annak ellenére, 
hogy a körülményei gyakran ez ellen dolgoz-
tak.” Színházi tevékenysége sajátos és többréte-
gű ötvözete művészetének. Lánya, Koós Zsófia 
pályája is rendkívül szerteágazó volt. Színészi 

Június 11. (kedd) 16:00 
Bellye, Magyar Média Ház

Györkös Mányi Albert kolozsvári festő kiállításának megnyitója 
– válogatás az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházának 
gyűjteményéből

A kiállítást Székely László Drávaszögi versritmusai színesítik
Az Emlékház névadóját, Györkös Mányi Albertet Murádin Jenő művészet- 
történész a következőképpen jellemzi: „Az erdélyi naiv művészetnek ha-
tárokon túl is jelentős sikereket aratott alkotójává lett. Élményanyagát 
kalotaszeg-peremi szülőfaluja és általában az erdélyi falu rendtartó világá-
ból, gyermekkora élményeiből merítette. Festményeit a perspektíva törvé-
nyeivel nem számoló naiv elrajzolások, s ugyanakkor az erőteljes, kifejező 
színvilág és egyszerűsítés jellemzi.” Györkös Mányi Albert műteremlakását, 
minden abban található vagyonával együtt, végrendeletileg az Erdélyi 

Magyar Közművelődési 
Egyesületre hagyta, az-
zal a céllal és feltétellel, 
hogy az EMKE a képeit 
„állandó jelleggel kiál-
lítsa, emlékházat ren-
dezzen be, hozza létre 
a Györkös Mányi Albert 
Alapítványt, és biztosítsa 
a hagyaték szakszerű ke-
zelését és bekapcsolását 
a szellemi körforgásba” 
(idézet végrendeletéből). 
A kiállítás a gyűjtemény-
ből válogatott alkotáso-
kat mutatja be.
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Gerencséren alakultak, 1949 végére már 63 alapszervezete és 3380 tagja 
volt a Csemadoknak. Ma azért márkanév a Csemadok, mert mindenekelőtt 
a szülőföldhöz és a magyar kisebbséghez volt lojális, de társadalmi szerepet 
is vállalt. A Csemadok égisze alatt sok minden elfér, a népdalkörtől, a tá-
borokon, kerékpártúrákon át az összejövetelek, a mulatságok szervezéséig. 
Épp az a szép benne, hogy ennyire sokszínű, és mindenki megtalálhatja 
benne a helyét. A szórványban végzett munka a legnehezebb, de talán a 
legfontosabb is, mert ott, ahol már nincs se magyar iskola, se magyar pap, 
valóban csak a Csemadok maradt. Legyen a vezérelve továbbra is az, hogy 
beszéljünk egymással, járjunk össze, éljük meg a magyarságunkat, béké-
ben, tisztességben.” - fogalmazott Bárdos Gyula elnök.

Június 14. (péntek) 16:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Családképek – Magyar családok a Kárpát-medencében című kiállítás

A kiállítás a Kárpát-medence 8 különböző országhoz tartozó területén 
(Magyarországon, Drávaszögben, Vajdaságban, Erdélyben, Kárpátalján, 
Felvidéken, Őrvidéken és Muravidéken) élő magyar családot mutat be, akik 

tehetsége, egyénisége és különleges kreativitása és pedagógusi mun-
kája együttes ötvözetét próbáljuk nyomon követni a hiánypótló tárlaton.  
A kiállítás együttesen az erdélyi művészet egy páratlan kettőséről apa és 
lánya művészetének különbözőségéről és rokonságáról szól. A kiállítás 
mögött a kolozsvári születésű Szebeni Zsuzsa színháztörténész kurátori és 
sokéves tudományos kutatómunkája áll. 

Június 13. (csütörtök)
Faluház (Orfű, Orfű, Széchenyi tér 1.)

Kisgrafikák, ex librisek Harmat Béla 
gyűjteményéből – kiállítás megnyitója

A baranyai Orfűn élő Harmath Béla határon túli 
barátainak és alkotótársainak gyűjteményéből 
válogatott kiállítás. 
 

Június 13. (csütörtök) 18:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

A Csemadok 70 éve a felvidéki magyarság megmaradásáért - 
Bárdos Gyula elnök előadása és kiállítás megnyitója

Glóbuszon 70 év – Székely László lírai megemlékezése

„A szlovákiai magyarságnak nincs még 
egy olyan, hagyományainkat, sikere-
inket és küzdelmeinket is tükröző, sok-
rétű intézménye, mint a Csemadok.  
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és 
Közművelődési Szövetség idén március 
5-én ünnepelte megalakulásának 70. 
évfordulóját. Az első helyi szervezetek 
Pozsony után Érsekújvárott, Muzslán, 
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Június 14. (péntek) 18:00
Pannon Magyar Ház  
(Pécs, János u. 22.)

Székely László  
Kárpátalján körutazván  
című előadása

 
Június 14. (péntek) 18:15
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Kárpátaljai magyarság traumái - Katits Kálmán filmje

Katits Kálmán sportolóként, a mozgások elemzése céljából kezdte a filmezést. 
Bunyevác-sváb származása ellenére pályáján mindig jelentős volt a határon 
túli magyar területek iránti elkötelezettsége. Független és dokumentum-
filmesként folyamatosan lépést tartott a technikával. 25 országos és számos 
nemzetközi filmfesztiválon nyert díjat, többek között 1995-ben Zomborban. 
Legutóbbi díjait 2017-ben kapta a zalaegerszegi Göcsej Filmszemlén.

a helyi közösségekben példaértékű családi életükkel, kimagasló teljesítmé-
nyeikkel méltóképpen képviselik a magyarság kultúra- és identitásőrző erejét. 
A kiválasztott családok egyszerre képviselik az összetartozás, a közösségi tudás 
és a teljesítmény értékeit. E családok generációkon keresztül történő érték-
megőrző és életigenlő tevékenysége számos területet képvisel: múzeumi 
gyűjtemények létrehozása, ének, néptánc, népzenei, irodalmi, tudományos 
és közéleti tevékenység. A vándorkiállítás felmutatja a családban rejlő érzel-
mi energiákat, tudásokat, az egészséges életmódra nevelés és a családi kör-
nyezet pozitív mintáinak, alapvető, semmivel nem helyettesíthető értékeit.
 

Június 14. (péntek) 16:15 - 16:45
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Első csóktól, a gyermekszületésig és tovább... című előadás

Akusztikus koncert a Hangerdő Társulás előadásában a családalapításról

Június 14. (péntek) 17:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Dupka György kárpátaljai író portréja

Dupka György magyar író, újságíró, szerkesztő, kisebbségi és kultúrpolitikus, 
civilszervezeti vezető, történész és lágerkutató. A Magyar Értelmiségiek Kárpát-
aljai Közösségének (MÉKK) elnöke, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet 
egyik alapítója és jelenlegi igazgatója, a Szolyvai Emlékpark Bizottság titkára.
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Szászföld, Erdély, Kárpát-medence, Európa - Serfőző Levente előadása

Nagyszebent nevezhetjük Szászföld fővárosának, ez így volt a tizenharma-
dik században, de ma is érvényes. Ugyanakkor több évtizeden keresztül 
és többszöri alkalommal a Cibin parti város volt Erdély fővárosa is, és a 
mai napig fontos gazdasági csomópont. Olyan idők is voltak amikor 
Nagyszeben Budapesttel vetekedett, de második Bécsnek is nevezték. 2007-
ben Európa Kulturális Fővárosa volt, ebben az évben Európa Gasztronómiai 
Régiója. Serfőző Levente a nagyszebeni HÍD – Szebeni Magyarok Egyesület-
nek elnöke, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnökségi tagja, a 
nagyszebeni Közösségi Alapítvány alapító tagja mutatja be, miért emlegetik 
Nagyszebent oly sokszor a nemzetközi gazdasági, turisztikai és más szakla-
pok, és miért oly büszkék a lakosai szülővárosukra.

A programot egy 2018-ban, Nagyszebenről készült film vetítése zárja.

Június 15. (szombat) 11:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)

Nagyszeben bemutatkozik

 
A nagyszebeni Orth István Metszetek című kiállításának megnyitója 

A tárlat a művész alkotásai közül 
az utóbbi években ritkán meg-
tekinthető munkáit, a hetvenes 
években készült metszeteit tárja 
a közönség elé. Több mint 60 
egyéni kiállítást szervezett a ha-
tárokon innen és túl, és számos 
nemzetközi szalon résztvevője 
volt. Kiállít metszeteket, pasztell-
rajzokat, olajképeket és reklám-
grafikai munkákat. Nagyszeben 
díszpolgára és Magyarország 
Érdemrendjének Lovagkeresztje 
kitűntetés címzettje, az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
Életműdíjat adományozott mun-
kássága eismeréseként. 
  
Kovács Géza Erdélyi városok, Nagyszeben című útikönyvének 
bemutatója
Az Erdélyi városok sorozat első könyve a nagyszebeni útikalauz. 2007-ben 
Nagyszeben Luxemburggal közösen elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa 
címet és ismét felkerült Európa turisztikai térképére. 2017-ben több mint fél-
millió turista látogatta meg a várost és idén, az EU csúcstalálkozó és az Európa 
Gasztronómiai Régió cím viselésének vonzerejének köszönhetően, talán az 
egymillió látogatószámot is eléri. A szerzőt Serfőző Levente mutatja be.
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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.
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Együttműködő partnerek:

Boda Község Önkormányzata

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, Felsőőr

Déli Kapu Folklórszövetség, Pécs

Egerág Község Önkormányzata

EMKE Györkös Mányi Albert Emlékháza, Kolozsvár

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Bellye 

HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei szervezete, Fiume

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár

Magyar Művelődési Intézet, Beregszász

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva

Magyaregregy Község Önkormányzata

Pécsi Tudományegyetem

Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy

Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, CSEMADOK

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, Szabadka

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Pécs



Támogatók:

Információ:

Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
Pannon Magyar Háza

H-7621 Pécs, János u. 22.
Tel.: (+36) 72/525-666
E-mail: info@htma.hu

 

www.htma.hu

Miniszterelnökség  
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Pécs Megyei Jogú Város  
Önkormányzata


