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Tisztelt Vendégeink!
A pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány tisztelettel
meghívja Önt 2020. október 12-18. között a 28. Határon Túli Magyarok
Összművészeti Fesztiváljának programjaira. A fesztivál ismét bepillantást
nyújt a Kárpát-medence értékőrző és alkotó közösségeinek tevékenységébe, a tradicionális kézművességtől a kortárs képzőművészetig, a zenei
élményektől a szépirodalomig, egyéni teljesítmények felmutatásától
a közösségek bemutatkozásáig.
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.
Ebben az évben megkülönböztetett tisztelettel gondolunk határon túli
barátainkra, partnereinkre, hiszen a járványhelyzet nem teszi lehetővé,
hogy a szokásos módon találkozhassunk Pécsett, Baranyában. Azonban
a példás összefogásnak köszönhetően mégis minden külhoni magyar régió
képviselteti magát a fesztivál programjai között. Az események virtuális
látogatása érdekében valamennyi programunkat megosztjuk az alapítvány
honlapján és Facebook oldalán. Köszönjük a segítő szándékot, az együttgondolkodást, a kreatív és hatékony együttműködést.
Szeretettel várjuk Önöket a fesztivál programjain!
A kuratórium és a szervezők nevében,
Dr. Bokor Béla kuratóriumi elnök
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Október 12. (hétfő) 16:00
Baranya Megyei Közgyűlés Díszterme (Pécs, Papnövelde u. 5.)
„Szent István keresztény hagyatéka – a Szent Korona vármegyéi”
című vándorkiállítás
A Kárpátaljai Szövetség által kezdeményezett hároméves projekt eredményeként született kiállítás a trianoni sorstragédiára emlékezés jegyében
született, és Kovach Anton festőművész által alkotott képeken keresztül
mutatja be a történelmi Magyarország vármegyeszékhelyeit. A magyar
gyökerekkel rendelkező neves kárpátaljai ruszin festőművész több éven
és több ezer kilométeren át tartó művészeti, kulturális és történelmi utazásából született alkotások a valamikor történelmi „Nagymagyarország”
64 vármegyeszékhelyét mutatják be.
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Október 12. (hétfő) 18:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
Császár Szebasztián muravidéki festő kiállítása
Császár Szebasztián a szombathelyi Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium
grafikai szakán érettségizett. Előbb a Berzsenyi Dániel Főiskolán folytatta
tanulmányait, majd a Pécsi TE Vizuális Nevelőtanári szakán szerzett diplomát.
Jelenleg a Lendvai könyvtárban dolgozik.
Péntek Imre műkritikus a több stílusirányzatot is kipróbáló alkotót a tipikusan „lelki festők” csoportjában helyezi el: művei között felváltva található az
olaj és pasztell váltogatásából származó színanyag. Képein rendkívüli tiszta
és világos szerkesztési elvek uralkodnak, de ezt a puritán, áttetsző szerkesztést „idézőjelbe teszi a háttér sejtelmessége, bizonytalansága… Finom megfigyelések, részletek, utalások, sajátos alakok, bohóc-kellékek, romantikus
felöltő, »portrék« – mintegy tiltakozás a modern életforma vizuális degenerációja ellen. Lelki festészet ez, árnyaltan burkolt valósághitellel”.
Újabb, a romantika utáni, impresszionista hangoltságot is tartalmazó tájképfestészetéről (Tücskök-sorozat) írja a szlovén művészettörténet (Obal Franc):
„Említést érdemel a »szcenikusan« kiemelt képi előtér és a drámai hangulat,
a sötét, elhallgatásra ítélt háttér közötti feszültségteremtés, merész szituációbeli ráhangolódás. Ezek a színhatások és technikák a hagyományos magyar
tájképfestésből kinövő »plein air«-t juttatják eszünkbe, nem kis romantikus
utóérzéssel.
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Október 12. (hétfő) 18:30
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
„… lélek vagyok, élni szeretnék!” - Radnóti Miklós utolsó hónapjainak krónikája, Kőszegi Ábel „Töredék” című munkája, a bori
notesz, és a költő más versei alapján. Tóth Péter Lóránt versvándor
előadását Hajvert Ákos Radnóti-díjas versmondó rendezte.
Tóth Péter Lóránt versvándor (Budapest, 1980) Radnóti- és Latinovits Zoltándíjas versmondó, tanár. 2010 óta több tízezer anyaországi és határon túli
magyarnak tolmácsolta József Attila, Arany János, Kányádi Sándor és Petőfi
Sándor verseit Kassától Zágrábig, Beregszásztól Újvidékig, Csíkszeredától
Budapestig, továbbá a Kárpát-medencén túl is: többek között Moszkvában,
Szentpéterváron, Prágában, Párizsban, Szarajevóban és három alkalommal
a kanadai magyar közösségekben is. Magyarországon több mint 100 településen járt, 200 feletti előadással. Szakmai hitvallása: „Hiszem, hogy a versek térképek, iránytűk az életünkben. Őket követve juthatunk el egy békés,
szeretettel teli világba. Olyan világba, amelyet mi, emberek alkotunk meg.
Kultúránk és verseink segítségével.”
2019. augusztus 31-én indult a szerbiai Borból – 820 kilométert megtéve
az erőltetett menet útján –, hogy 2019.
szeptember 24-én a Győr melletti Abdára, a költő halálának feltételezett helyszínére érkezzen. A megbékélésnek,
a Radnóti által felmutatott humánum
minden időben való tiszteletének és
megőrzésének jegyében ez az egyedülálló vállalás három országot kötött
össze: Szerbiát, Horvátországot és
Magyarországot. A vers-zarándoklat
csaknem 100 településen haladt át.
Tóth Péter Lóránt a magyarok által is
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lakott települések közül 15 helyszínen a „…lélek vagyok, élni szeretnék!”
című monodráma előadásával emlékezett a költőre és a háború névtelen
áldozataira.
A szabadkai Pannon Televízió stábja végig követte útját. A „Radnóti nyomában” című 13 részes dokumentumfilm sorozat 2020 márciusában jelent
meg, az egész estés dokumentumfilmet szeptembertől vetítik.

Október 13. (kedd) 17:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
A Kárpát körút 777 című vándorkiállítás zenés-verses előadással
egybekötött bemutatója
Az ezer esztendeje Szent István által alapított Magyar Királyságot a nemzet
szétdarabolásával Trianon ítélte halálra száz évvel ezelőtt. Történelmi vármegyéink emlékét őrzi a kiállított kilenc nagyméretű, két négyzetméteres
tabló, mely egyben az előadás díszlete. Gönczy Pál impozáns, 19. századi
térképei alkotják gerincét. Mellettük a magyar földrajzi nevek oktatását
célzó Hármas kis tükör rigmusai keltenek szívderítő hangulatot (szerzőjük
Losontzi István, 1773). Kortársaink tollából Fogarasy Attila archaizáló ötsorosai
és Székely László történelmet idéző költeményei jelentik főhajtásunkat
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évezredes múltunk tragikus eseménye előtt. E két alkotó dalai csendültek
fel, versei hangzottak el az ünnepélyes, zenés megnyitó műsorban, majd
a közönség megtekintette a Pécsről induló vándorkiállítást, mely műsoros
tárlatként utazva folytatja majd körútját a Kárpát-medencében.
A kiállítás szerkesztője, egyben az est előadója: Székely László költő, Kazinczyérmes előadóművész. Bölcsész, korábban könyvkiadó, majd az MTA munkatársa. Számos szállal kötődik a történelmi Magyarországhoz, ez nemzetegyesítő, verses kultúrmissziójának eredete. Rendszeresen tart előadásokat,
műsoros esteket saját verseiből, dalaiból határokon innen és túl. Lírájában
következetesen alkalmaz klasszikus versformákat, archaizmusokat, nyelvtörőket, szójátékokat, alliterációkat, változatos ritmusokat, rímképleteket.
Kárpát körút kötete és immár a kiállítás címében is megjelenő 777-es szám
777 földrajzi névre utal, melyek különböző mondatrészekké alakulva színesítik formavilágát. A könyvvel azonos címen szerkesztett műsorát több mint
száz alkalommal adta elő a történelmi Magyarország területén templomokban, könyvtárakban, közművelődési és oktatási intézményekben.

Október 13. (kedd) 18:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
Trianon 100 – Dr. habil. Hornyák Árpád egyetemi docens,
történész előadása
Nincs még egy olyan nemzetközi jogi dokumentum
a magyar történelemben,
amely ilyen mértékben
befolyásolta a magyar állam sorsát és ilyen mély
nyomot hagyott a magyar
néplélekben, mint a trianoni békeszerződés. Ennek a
traumának a feldolgozása
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még feladatunk. Ebben segíthet például az utódállamok, a győztes oldal
történetírásának megismerése és álláspontjuknak, ha nem is feltétlenül elfogadása, de akceptálása. Aminek optimális esetben vice versa kell működnie. Ehhez kapcsolódik a történészek fő célkitűzése; megismerni, mit jelent
Trianon a szomszéd nemzetek számára. Milyen szerepet játszott nemzeti
céljaik elérésében és megvalósulásában? Történt-e ezen a téren változás
az eltelt száz esztendő alatt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük
a választ meghívott előadónk segítségével.

Október 14. (szerda) 17:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
Míves Egység – Kárpát-medencei Kortárs Kézművesség című kiállítás
A kiállítás a Kárpát-medence gazdag magyar anyag-, forma- és motívumvilágát, a tárgyi-szellemi örökség egységét és gazdagságát kívánja megmutatni olyan kortárs kézműves alkotásokon keresztül, amelyek tiszteletben
tartják a szellemi és tárgyi örökséget, de a ma emberéhez szólnak. A kiállítás
tehát az élő kulturális örökségre épít, hangsúlyozva jelenkori aktualitását.
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A kortárs gyűjtemény a Kárpát-medence teljes területéről, a helyi alkotók
és szervezetekkel együttműködve jön létre, majd 2021-ig folyamatosan
kibővülve, hét külhoni helyszínen mutatkozik be. A gyűjtemény a vándorkiállítás után az alapítvány pécsi székházában létrehozott állandó kiállításon
lesz megtekinthető.

Október 14. (szerda) 17:30
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
Dormán László vajdasági származású fotóművész kiállítása
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 ember, nem véletlen, hogy
nagyszerű újságíró is. A délvidéki háború
vérzivatara 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 szeletkéje 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.

Október 14. (szerda) 18:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
Pannon Portrék sorozat – Beszélgetés Prof. Kovács Teréz vajdasági
származású egyetemi tanárral
Kovács Teréz a vajdasági Óbecsén született, Belgrádban végzett szociológia
szakon. A szerb nyelvvel kapcsolatos kudarcokra szorgalommal, tanulással
válaszol, s közben bekapcsolódik a belgrádi magyarok kulturális életének
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szervezésébe. Tanulmányait az Újvidéki Televízió
ösztöndíjasaként folytatja. 1976-ban az Újvidéki
Egyetemre hívják tanítani. Nehezen találja helyét kisebbségi magyarként az értékrendjével
ellentétes utakat kínáló Jugoszlávia szocialista
légkörében, ezért 1983-tól kutatói szabadságot
kérve Budapestre utazik, ahol találkozik az ELTE
képzéséhez kapcsolódó magyar szociológusokkal, s bekapcsolódik a szerveződő demokratikus
ellenzék találkozóiba. 1984-től az MTA Regionális
Kutatások Központjába kerül Kecskemétre, majd
két évvel később Pécsre. A határmenti térségek vizsgálatával, egyéni gazdálkodás lehetőségének szocio-kulturális problematikájával, a kelet-középeurópai vidéki nők szocio-gazdasági helyzetével, az ormánsági térség vizsgálatával foglalkozik. Az MTA Doktori címet 2009-ben Professzori címét
2010-ben vehette át. Témavezető volt a PTE Közgazdaságtudományi Karának Regionális Gazdaságtan Doktoriskolájában, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen szerveződő szociológiai doktoriskolában, a PTE BTK Szociológia
Tanszéke és a Demográfia és Szociológia Doktori Iskolában. A paraszti gyökerek máig erősek maradtak: „Szerettem az apámmal szénát hordani. Szerettem a földet. Most is van földem. Ennek köszönve tudom igazán megérteni,
amivel foglalkozom és amit a doktorimban, majd ’A paraszti gazdálkodás és
társadalom átalakulása’ című könyvemben megírtam.”

Október 15. (csütörtök) 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, grafikus, kultúrtörténész, könyvkiadó, nyomdász, szerkesztő, politikus, tanár, szép- és szakíró. Mindig azzal foglalkozott, amivel úgy érezte, hogy népét és Erdélyt tudja szolgálni.
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Mindegyikben maradandót alkotott, annak ellenére,
hogy a körülményei gyakran ez ellen dolgoztak.”
Színházi tevékenysége sajátos és többrétegű ötvözete művészetének. Lánya, Koós Zsófia pályája
is rendkívül szerteágazó volt. Színészi tehetsége,
egyénisége, különleges kreativitása és pedagógusi
munkája 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 sok éves tudományos kutatómunkája áll.

Október 15. (csütörtök) 17:30
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
A megtartó Felvidék – Görföl Jenő fotókiállítása
„A táj, a közös múlt, az elképzelt jövő. A várak, a régi házak, őseink lélegzete a falakban, apáink, nagyapáink, dédapáink keze nyoma, érintése. Talán.
Talán ez tart meg bennünket. Valami láthatatlan vezetőszál, amibe kapaszkodunk, amit nem tudunk, és nem akarunk elengedni. A közösség, amiben
élünk. A közösség szabadsága, s nem az egyén, a magányosra, pőrére vetkőzött, vetkőztetett egyén szabadossága. Nyomorúsága. Ez tart meg minket.
S a nyelv édessége. A nyelvé, amelyen a Jaj Istenem! felkiáltás kiszakad
belőlünk. Amely olyan édes, mint a méz, s olyan keserű, mint az ecet, ha
sötétül felettünk az ég. S persze a harangok kondulása, amely összefogja
ezt a kicsi hazát, amely fölszabdalva is képes egyként följajdulni.
Görföl Jenő fotográfiái megemelik a lelket, s növelik a fájdalmat. Tágítják a szép fogalmát, amely nem a szemből táplálkozik, hanem inkább
a szívből. Megemelik a fájdalmat, átélve a veszteséget, a nap mint nap átrajzolt múlt szépségét. Görföl régóta fotózza mindazt, ami elébe kerül.
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A Tündérkertet – Csallóközt, a vizek pillanatnyiságát, a kopárodó, estébe hanyatló tájat. Aztán a lefotografált táj életre kel az emberben, beleköltözik a szívébe, gondolataiba, benne él és nem csak jelen időben.
S lassan a képet nézegetőébe is. Mit tud egy fotótárlat visszaadni abból
a gazdagságból, ami még megmaradt, ami elvehetetlen? Nem sokat. Hisz
a készítőjében embert megtartó az a Felvidék, amit megsebzett a történelem, amit átír a mindennapi politika. De megtart-e valójában bennünket,
akik nem benne élünk, csak kívülről szemléljük? … A pozsonyi vár, a koronázó templom, Felvidék összes magyar emléke őseink álmát is közvetíti,
kezük nyomát érezzük az ódon falakban, ha megérintjük köveit. S csak le
kell hunyni a szemet, hogy a látás nyelve helyett a tapintás nyelvén tanuljuk meg a múltat. S érezni fogjuk A megtartó Felvidék csodáját. Amelytől
eztán nem tudunk egy életen át sem megszabadulni.” - írja Böröndi Lajos
(Mosonmagyaróvár-Feketeerdő - tanár, író, költő, kiadó).

Október 15. (csütörtök) 18:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
„Írtam, mert valamit el akartam mondani.” – Emlékezés a kassai
születésű Márai Sándorra. Unger Pálma színművésznő előadása
Márai Sándor 1900-ban született Kassán, ahol problémás, öntudatos
gyermekké cseperedett. Tehetsége az íráshoz hamar megmutatkozott, ám
sokáig csak álnéven publikálhatott, szülei úgy gondolták, szégyent hozhat
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a családra. Márai Sándor életútját kalandok sokasága övezte. Ehhez hozzájárult a korszak, amiben született, befolyásolta a magyarországi helyzet
gyors változása, amikor fiatal volt. Majd megkoronázta az emigráció, amikor végleg elhagyta Magyarországot. Halála után hatalmas népszerűségre
tett szert. Először Franciaországban, majd Olaszországban kezdték el kiadni műveit, később német, spanyol, portugál, angol nyelvterületen jelentek
meg óriási sikerrel írásai. A kétezres években Németországban milliós példányszámban adták el könyveit. A rendszerváltozás után itthon is elkezdték kiadni a teljes életművet, ami hamar az irodalmi kánon szerves részévé
vált. Méltán. „A haza nemcsak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink
csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki,
mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek
összessége életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is.” - írta
a Füves könyvében.
Unger Pálma szülei is színészek voltak, így mindig a világot jelentő deszkák varázsában élt. A Déryné Színházban és a Kamara Varietében kezdte
a pályát, majd öt évet Miskolcon, négyet Debrecenben játszott. 1974-ben
került Pécsre, egy időben N. Szabó Sándorral, akivel rögtön egymásra
találtak a magánéletben is. A PNSZ örökös tagja, több mint ötven éve színpadon. Írt két könyvet és három librettót zenés vígjátékokhoz.
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Október 16. (péntek) 16:30
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
Pop Csenge Natália szilágysági ifjú alkotó kiállítása
Pop Csenge Natália egyik kiállításán az érdeklődőket Mile Lajos főkonzul köszöntötte.
Elmondta, véleménye szerint nagyon fontos,
hogy az „alkotás iránt fogékony, érzékeny
gyerekeket bátorítani tudjuk, helyet adjunk
nekik és szembesüljünk azzal, hogy ők mire
is képesek. … azért, hogy megértsük, a gyerekeknek legalább annyi közük van a kultúrához, mint nekünk, felnőtteknek”. Csenge
10 éves, de már több mint 3 éve fest. Színes világa fantáziadús és játékos.
Kedvelt műfajai a tájkép és csendélet. Egyes festményeihez mesét is ír.
Festőtanárai szerint a festményei arról árulkodnak, hogy „a szerző harmonikus
világban él, kedélyesen járkál a világban, és nemcsak tehetséges, de szorgalmas is, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szárnyalhasson”. Csenge így
fogalmaz: „Azért festek, hogy aki látja, mosolyogjon”.

Október 16. (péntek) 17:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
A Túri szoros, a Tordai hasadék vad és szelídítetlen kistestvére
– Sallay Károly szilágysági fotós kiállítása
Sallay Károlynak, a szilágysomlyói négygyermekes biológiatanár nak a kertészkedés, a turizmus, az amatőr színjátszás mellett a természetjárás és fotózás is kedves időtöltése. Kiállításán a Túri-hasadékról készült fotóit Ismertető szöveggel mutatja be, hiszen a fotóanyagot ismeretterjesztő szándékkal
készítette. „A Túri-hasadék (Cheile Turenilor) a Petred-Szindi mészkőgerincben, ennek keleti végződésénél kialakult szurdokvölgy. A sziklaszoros felső
bejáratánál Túr (Tureni) fekszik, míg alsó végében Koppánd (Copaceni).
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A szoroson a Rákos pataka folyik keresztül, amelyet a helyiek Túr patakának is
neveznek. Az 1850 méter hosszú festői
szurdokvölgy a Tordai-hasadékkal összehasonlítva, sokkal kanyargósabb, az átkelés próbára tesz az idelátogatókat. A zuhatagokkal és gübbenőkkel váltakozó patakon legalább negyvenszer kell átkelni.
A völgyben 29 kisebb-nagyobb barlang
található.” – idézi Ajtay Ferencet.
Sallay Károly a testet erősítő, ismereteket gyarapító, lelket nemesítő turizmust
Áprily Lajos fordításában, Janus Pannonius
Búcsú Váradtól című versét idézve ajánlja
figyelmünkbe: „Hajrá, fogyjon az út társaim, siessünk”!

Október 16. (péntek) 17:30
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
Vadregényes hátsó udvarunk: a Keleti-Kárpátok
- Dr. habil. Szabó Géza egyetemi docens előadása
Itt élve a Kárpát-medence belsejében nem is
gondoljuk, hogy alig 900-1000 km-re keletebbre, a Kárpáti hegységívben még érintésnyi közelségben van a természet, vagy az, ami az emberi
gazdálkodás nyomán megmaradt belőle. Ám itt
a Keleti-Kárpátokban, a Székelyföld hegyeinél
még bizony felhajtják a tavasz végén a nyájat
a havasokra, kinn élnek az esztenákon (pásztorszállásokon) és ősi módszerekkel készítik a gomolyát, ordát és a kaskavalt. Tradícióit őrző világ ez,
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ahol a természetjáró, túrázó csak ritka vendég. Olyan turista, aki belepillant,
belekóstol a hegyvidéki életbe és tájba egy kis csodálkozásért, sok élményért és erősen fogyó autentikus tapasztalatokért. A bemutató néhány közelmúltbéli túra emlékein keresztül idézi fel a hatalmas Radnai-havasokat,
a Bucsecs szilaormait és a Székelyföldet körbeölelő vulkáni hegyvidékek apró
csodáit. A természet szépségei mellett, nem feledkezünk meg az ott élő,
gazdálkodó emberekről, helyi termékeikről és gasztronómiájukról sem!

Október 17. (szombat) 15:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
Családképek – Magyar családok a Kárpát-medencében című
vándorkiállítás
A 2019-ben elkészült vándorkiállítás a Kárpát-medence nyolc különböző
országhoz tartozó területén (Magyarországon, Drávaszögben, Vajdaságban,
Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, Őrvidéken és Muravidéken) élő magyar
családot mutat be, akik a helyi közösségekben példaértékű családi életükkel,
kimagasló teljesítményeikkel méltóképpen képviselik a magyarság kultúraés identitásőrző erejét. A kiválasztott családok egyszerre képviselik az összetartozás, a közösségi tudás és a teljesítmény értékeit. E családok generációkon
keresztül történő értékmegőrző és életigenlő tevékenysége számos területet
képvisel: múzeumi gyűjtemények létrehozása, ének, néptánc, népzenei,
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irodalmi, tudományos és közéleti tevékenység. A vándorkiállítás felmutatja
a családban rejlő érzelmi energiákat, tudásokat, az egészséges életmódra
nevelés és a családi környezet pozitív mintáinak, alapvető, semmivel nem
helyettesíthető értékeit. A vándorkiállítás Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság,
Drávaszög, Muravidék és Őrvidék után ismét Pécsett látható.

Október 17. (szombat) 15:15
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
A Burgenlandban élő, pozsonyi születésű Karal Viola
grafikáiból nyíló kiállítás
Karal Viola 1938-ban Pozsonyban született. Zenei tanulmányait a Pozsonyi
Konzervatóriumban, majd a Prágai Zeneakadémián végezte. 1968-ban a burgenlandi zenei tanfelügyelő meghívására a Felsőpulyai Zeneiskolában kezdett
zongorát tanítani. Emellett számos koncerten zongoristaként szerepelt. 30 éve
komponál zongoradarabokat és dalokat gyermekeknek. Több daloskönyve,
ének-zongora albuma jelent meg Lévay Erzsébet költő és szövegíró közreműködésével. Munkája elismeréseként a Burgenlandi Tartománytól „Burgenland
Díszjelvényét”, majd az Oktatási Minisztériumtól a „Professzor” címet kapta.
2011-ben a Theodor Kery-díjjal tüntették ki. Pianistaként különösen Liszt művei érdekelték. Ő volt az egyik kezdeményezője a doborjáni Liszt fesztiválnak.
Élete fontos része a rajzolás is. Képein főleg a burgenlandi paraszti életet örökítette meg. Liszt Ferencről készült grafikáit már több helyen kiállították.
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Október 17. (szombat) 16:00
Zsolnay Negyed, E78 terem (Pécs, Felsővámház u. 52.)
Néptánc gála
A fesztivál egyik legrangosabb eseménye a néptánc és népzenei gálaest,
amelyen a határon túli magyar tájegységeket (Drávaszög, Vajdaság, Erdély,
Kárpátalja, Felvidék, Muravidék, Őrvidék) ebben az évben hazai fellépő
együttesek, zenekarok és művészek, Baranya és Tolna megye táncosai közvetítik, köztük Báta, Tamási, Kozármisleny, Hosszúhetény, Magyaregregy és
Zengővárkony települések csoportjai, amelyek az elmúlt 28 év alatt rendszeresen voltak vendéglátói a határon túlról érkező csoportoknak. A táncosokat a Csurgó zenekar kíséri.
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Október 18. (vasárnap) 10:00
Pannon Magyar Ház (Pécs, János u. 22.)
„Térj be hozzánk és ülj mellénk egy kávéra”
A fesztivál zárónapján a Pannon Magyar Ház kertjében meglepetésekkel
várjuk az érdeklődőket.

18

A fesztivál online programjai:
A Határon Túli Magyarok 28. Összművészeti Fesztiváljának valamennyi
programja megtekinthető az alapítvány honlapján és Facebook oldalán.
Kiemelt online kiállítása a Pécsi Kulturális Központ szervezésében és oldalán
(pecsikult.hu)

Siska-Szabó Hajnalka aradi festőművész kiállítása
Siska-Szabó Hajnalka festőművész az Arad megyei Nagyzerinden született.
Rajz-művészettörténeti egyetemi tanulmányait Szegeden és Temesváron
végezte. 1991 óta többek között Szombathelyen, Szegeden, Budapesten,
Aradon, Kolozsváron, Lendván és Pécsett is volt egyéni kiállítása. Számos
csoportos kiállításon szerepelt, így Romániában, Magyarországon, Szlovákiában, Lengyelországban, Szlovéniában, Németországban, Hollandiában, DélKoreában. Szülőhelyén, Nagyzerinden a Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótáborok szervezője és művészeti vezetője, de más művésztelepnek is alkotója.
Elismerései között megtalálható a Márki Sándor díj és Arad város Kiválósági
díja is. Könyvillusztrátorként is alkot, illetve művészettörténet témában publikál.
Képei megtalálhatók magángyűjteményekben, intézményekben, galériákban:
itthon és külföldön egyaránt. Tagja a Romániai Képzőművészek Szövetségének, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének, a Mednyánszky
Társaságnak, az Erdélyi Magyar Művésztanárok Egyesületének, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének, a Barabás Miklós Céhnek.
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A fesztivál külhoni kísérőprogramja:
Október 12-től látogatható
Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (Eszék)
Kós Károly világa, 1912 – vándorkiállítás
Budapest Főváros Levéltára és a Székely Nemzeti Múzeum együttműködéséből létrejött Napkeletről jöttem, nagy palotás rakott városba kerültem.
Kós Károly világa, 1912 című vándorkiállítás Kós Károly építészeti pályájának első hét évét és annak előzményeit; családi-baráti-kollegiális kapcsolatait 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
kevésbé ismert, részben eddig be nem mutatott dokumentumai képezik.
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Október 12-18. (hétfőtől vasárnapig)
Széchenyi tér – Jókai tér (Pécs)
KIRAKAT/KIÁLLÍTÁS
A fesztivál időszakában Pécsett a Széchenyi és Jókai téren egy-egy külhoni
magyar művész vagy közösség alkotásait tekinthetjük meg kirakatokban.
Az egyes kirakatok helyét ebben a programfüzetben, illetve az alapítvány
honlapján található térkép segítségével fedezhetik fel.
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1.

Határokon
Magyarságért
Határokon Túli
Túli Magyarságért
Alapítvány
Alapítvány
Pannon
MagyarHáza
Ház
Pannon Magyar

1.

1. Széchenyi tér 2.
Fontana Judith Olaszországban élő grafikus alkotásai

1.

2. Széchenyi tér 2.
Szolarics Loreta és Szolarics László
muravidéki kézművesek alkotásai

2.

3. Széchenyi tér 6.
A Míves Mag Műhely tagjainak
erdélyi utakon készült fotói

2.

4. Széchenyi tér 6.
Zoboraljai kézművesek hímzett lakástextiljei

2.

5. Széchenyi tér 6.
Az erdélyi Csernátonban élő Haszmann Gabriella,
a Népművészet Ifjú Mesterének alkotásai

3.

6. Jókai tér 2.
Viola Éva † fiumei festő, költő, műfordító
festményei és megjelent kötetei

3.

7. Jókai tér 2.
Takács Ferenc vajdasági festő alkotásai
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Információ:

ALAPÍTVÁNY
PÉCS
Alap

ítva 1992

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:
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, Felsőőr
Csorba Győző Könyvtár, Pécs
Déli Kapu Folklórszövetség, Pécs
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, Kolozsvár
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, Bellye
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár
Magyaregregy Község Önkormányzata,
Magyaregregyi Hagyományőrző Néptánccsoport,
Magyar Művelődési Intézet, Beregszász
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva
Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház, Pécs
Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy
Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség, Pozsony
Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, Pécs
Pécsi Kulturális Központ, Pécs
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, Szabadka
Vasutas Művelődési Ház, Pécs
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft., Pécs

Támogatók:

Déli Kapu
Folklórszövetség

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Baranya Megyei
Önkormányzat

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

