
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                

A magyar csa ládok 

éve  

  

Kanadai Magyar Tudósitó 
A Magyar  Diaszpóra  Tanács   

kanadai regionális  elnökének kiadványa 
Szerkesztette Szenthe Anna 

 

A Magyar Diaszpóra Tanács a 
világon szétszórtságban élő 
magyarság  szervezeteinek  
2011-ben alakult közös 
fóruma (magában nem önálló 
szervezet) , amely a 
diaszpórában élők sajátos 
igényeit és érdekeit tartja 
szem előtt, valamint  
megteremti a diaszpóra 
magyarságának  
önálló képviseletét. 
Fő célja, hogy a  Magyar 
Kormány a diaszpórában 
tevékenykedő magyar  
szervezetekkel és azok 
képviselőivel értékalapú 
partneri viszonyt teremtsen. 
 
A Magyar Diaszpóra Tanács 
küldötteit a 
Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai 
Államtitkársága választja azok 
közül a vezetők közül akik a 
kanadai magyarságot 
valamilyen szinten képviselik.  
A jelöltek általában maguk is 
egy-egy szervezet 
megválasztott vezetői, vagy 
olyan személyek akik  
önkéntes munkájuk folyamán 
a Magyar Kormány nemzeti 
összetartó munkáját segitik.  
A Magyar Diaszpóra Tanács 
regionális elnökét  a 
küldöttek  titkos szavazással 
választják meg. A regionális 
elnök két évig szolgál. 
Fő feladata a 
Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai 
Államtitkárságával és a 
Magyar Kormánnyal való 
kapcsolattartás. 
Kanadai regionalis elnök: 
Szenthe Anna  
diaszporatanacskanadaielnok
@gmail.com 
 
 
 

Tusványoson a kanadai magyar diaszpóra 
Az idén 29. alkalommal rendezték meg a  
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábort,  
ami a Bálványosról Tusványfürdőre költöztetés óta 
„Tusványos” néven vált ismertté és ami mára  
fesztivállá nőtte ki magát. Az ezévi tábor mottója 
„Szenvedélyem Tusványos” minden plakáton, 
nyomtatott anyagon szerepelt. Az ötnapos 
diáktábor idén is széleskörű programokkal várta az 
érdeklődőket. A  politikai, gazdasági társadalmi, 
művészeti témák mellett keddtől vasárnapig 
szórakozásra is volt lehetőség. Tusványoson a 
politikusok, tudományos szakemberek, művészek 
előadásai, a kerekasztal-beszélgetések mellett 
esténként a  magyar rock-, pop- és népzene 
küldöttei léptek fel. A táborban elvileg nincs záróra.  
Az idén is olyan magyar sztrárok szórakoztatták a 
közönséget, mint Rúzsa Magdi, Deák Bill Gyula és 
Hobo és a Tankcsapda. Potápi Árpád János 
nemzetpolitikai államtitkár nyitóbeszédében 
háláját fejezte ki  a diaszpóra magyarságának 
kiállásukért, a magyar nemzetpolitikai célok 
támogatásáért. Az államtitkár nyilatkozatában azt 
mondta, minden diaszpórában élő magyar 
nagykövete Magyarországnak. Megköszönte a 
2011-től  működő Magyar Diaszpóra Tanács 
munkáját és személyesen üdvözölt engem, mint  
kanadai  regionális elnököt, aki először vettem részt 
a tusványosi napokon. Már megérkezésem 
pillanatában éreztem ez a tábor más lesz, mint 
amikben eddig valaha is részem volt életemben. 
Tusványoson hatványozódva  érzi magát 
magyarnak az ember. A tusványosi légkőr 
büszkeségről, magyarságtudatról, keresztény hitről 
és hazaszeretetről szól.  

 

Meghallgattam a Kárpátalja-i óvodák helyzetét. Dr. 
Grezsa István Miniszteri Biztos előadását, panel 
beszélgetést a családokról. Találkoztam igazságos 
Mátyással és lehetőségem volt beszélni a kanadai 
magyar diszpórában folyó magyarnyelvű oktatás 
nehézségeiről, kulturális igényeinkről és azok 
nehézségeiről, de beszámolhattam a KCSP program 
sikeréről és a kanadai magyar összetartásról is.  
 
Szereltünk defektet keskeny erdei úton, láttam 
medvét, részt vettem a nyergestetői parkoló 
átadásán, ahol a székelyek megható ünnepséget 
rendeztek és ahol csodálatosabbnál csodálatosabb 
kopjafákra leltem. Természetesen az egy hét alatt 
jutott a finom csiki sörből, a barátságos 
vendéglátásból, a csorba levesből és a házi 
pálinkából, amire igazán nem illik nemet mondani. 
Meghallgattam Miniszterelnök úr beszédét, 
melyben elmondta, hogy „a Kárpát-medencei 
magyarságnak sikerült átugrania egy újabb 
lélektani küszöböt. Köszönthettük ugyanis az 
egymilliomodik visszahonosult magyar 
állampolgárt. Ez volt a legfontosabb az elmúlt egy 
évben. Ha csak ennyit végeztünk volna, már ezért is 
érdemes lenne meglengetni a kalapunkat, de ennél 
többet is tettünk, és mindazt, amit tettünk, úgy 
formulázom, hogy a nemzetegyesítés folyamata 
átváltozott nemzetépítésbe.........  

Az antikommunista, keresztény elkötelezettségű, 
nemzeti érzelmű nemzedék következik most az 
európai politikában. 30 éve még azt gondoltuk, 
hogy Európa a jövőnk, ma pedig azt gondoljunk, mi 
vagyunk Európa jövője. Hajrá!”  

ebben a számban 

Tusványosi gondolatok P.1 
Külhoni Magyarségért dij P.2  

Megavers  P.2 
A Nácizmus és a Kommunizmus 

Áldozatainak Napja  P.3 
KCSP P.3 

Világ  magyarjainak egészségügye P.3   
2018 Mátyás éve P.4 
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Az 1979 óta működő 
Fesztivál az év legnagyobb és 
leglátványosabb kanadai 
magyar eseménye, mely a 
magyar néptáncot, hagyomány 
őrzést, népzenét és a 
kapcsolódó népi művészetek 
színes kavalkádját mutatja be. 
A Nyugat-Kanadai Magyar 
Néptánc Fesztivál célja, hogy 
az atentikus  néptánc 
motívumok mellett megőrizze 
hagyományainkat, azon belül 
is a hagyományos magyar 
népviseletet, kézművességet 
és népszokásokat. A Fesztivál 
éves rendezvénye nem csak, 
hogy nyitott a kanadai 
nagyközönség számára, de a 
többszáz nyugat kanadai 
táncos mellett összefogja a 
néptánc kanadai, 
magyarországi és az egyesült 
államokbeli kedvelőit. 

 

 

 Megavers a 
Diaszpórában 3 
A MegaVers a Diaszpórában a 
Kárpát-medencében és a 
tengerentúlon élő magyar 
fiatalok szavalóversenye. Az 
internetnek köszönhetően az 
óriási távolságok ellenére 
megismerhetjük egymást és 
felfedezhetjük a magyar 
irodalom kiemelkedő alkotásait. 
A költészet ugyanis összeköt és 
egy új közösséget alkot. 
A MegaVers a Diaszpórában a 
Szolnok TV MegaVers elnevezésű 
műsor  alapján indúlt útjára a 
Magyar Diaszpóra Tanács 
kanadai  elnöke 
kezdeményezésére.  Az első 
MegaVers a Diaszpórában 
verseny szervezését a KCSP 
2016. évi torontói ösztöndíjasa 
vállalta, aki az eredeti ötletet a 
Dél-Ontárió hétvégi magyar 
iskolák szavalóversenyének  
tapasztalataival és szabályaival 
bővítette. Első versenyünkre 
közel százan jelentkeztek, 
nemcsak Kanadából, de az 
Egyesült Államokból, 
Ausztráliából, Új Zélandról 
és Braziliából is.  A nyerteseket 
egy magyarországi szakmai zsűri 
választja ki, melynek elnökségét 
Pozsgai Zsolt író, film- és 
szinházrendező vállalta.  
2018 év nyertesei 
 

 
Első dij: Buda-Gödri Olivia 
(Torontó, Ontario, Kanada) 
Második dij: Branham Emily 
(Colleyville, Texas, USA) 
Harmadik dij: Ágoston Bálint 
(Waterloo, Ontario, Kanada) 
Csoport elsők: 
Varga-Gönczi Emese 
Blumenfeld Gulyásik Ariána 
Bianka 
Demeter Réka 
Taylor Olivér 
Fazekas Péter Mátyás 
Közönségdíjas: 
Treszkai Dominic 
Legtöbb versenyzőt felkészítő 
iskola: 
Bethlen Gábor Magyar 
Nyelviskola (Calgary) 

GRATULÁLUNK! 
 

 

Negyven éve minden 
fesztiválon több mint 300-400 
zenész és néptáncos jön össze, 
hogy büszkén promótálják 
magyar hagyományaikat, de 
mint régi többgenerációs 
barátok is üdvözölhessék 
egymást. A Fesztiválon és a 
táncházakon az élőzene 
mellett magyarországi magas 
szakmai tudással 
rendelkező  vendég-oktatók is 
részt vesznek, ezzel biztosítva 
a diaszpórában a magyar 
néptánc autentikus 
megőrzését.  
 

Szeretettel várnak minden 
érdeklődőt a szervezők az 
októberi hálaadás hétvégén 
British Columbia fővárosába, 
Victoriába.  

 40th Western Canadian 
Hungarian Folk Festival 
  

 

 

 

A szervezet állandó tagjai a 
következő nétánccsoportok:  
Calgary Bartók, Calgary 
Vadrózsa 
Edmonton Csárdás, Kelowna 
Kisfalusi, Lethbridge Délibáb 
Regina Balaton, Regina Maros 
Saskatoon Tilinko, Vancouver 
Csárdás, Vancouver Forrás 
Victoria Búzavirág, Winnipeg 
Kapisztrán, Winnipeg Kárpát 
Az évente, október első 
hétvégéjén tartott fesztivál, 
számos kulturális népi 
vonatkozású műhelyt, 
gyermek csoportok 
foglalkozásait, piacot és 
emlékkiállítást tartalmaz.A 
Fesztivál szervezési jogát 
minden évben más és más 
nyugat kanadai város és az ott 

működő tánccsoport kapja.  

 

Külhoni 
Magyarságért dij 

 A Nyugat Kanadai Néptánc 

Fesztivál ebben az évben ünnepli 40 

éves fennállását, mely munkáért  

augusztus 20-án Miniszterelnöki 

elismerésben részesültek.   

 

A 2018-ban megújult Kanadai Magyar Vállalkozók Egyesülete (HCBA) a kanadai-magyar cégek 

érdekképviselete. Célja elősegíteni és fellendíteni a kanadai-magyar vállalkozások, szervezetek és 

magánszemélyek kapcsolatát; előmozdítani Magyarország és Kanada kereskedelmi és üzleti 

kapcsolatait az Európai Uniós vámkedvezmények kihasználásával; kanadai piacra juttatni  a 

potenciális magyar cégeket és vállalkozásokat.Feladata a kanadai beruházók érdeklődésének 

felkeltése a magyarországi termékek iránt konferenciákon és termékbemutatókon keresztül.  

 

 

Board of Directors/vezetőség: 
 
Sándor Balla , President | Elnök -  Eszter Tóth, Honorary President | Tiszteletbeli elnök  - Dániel Loszmann, 
Vice-president | Alelnök- Sharlette Estrella, Secretary General | Főtitkár - Judith Boda-Lázár, Director of Real-
estate and Developement | Ingatlan-és fejlesztési ügyekért felelős igazgató - Corneliu Chisu, Director of 
Diplomatic Affairs | Diplomáciai ügyekért felelős igazgató - András Fecső, Director of Medical Affairs | 
Egészségügyért felelős igazgató- Kregg Fordyce, Director of Marketing | Marketing igazgató 

 

https://youtu.be/p6CrUH7AlHQ
https://youtu.be/Ovfn7zez4mQ
https://youtu.be/Ovfn7zez4mQ
https://youtu.be/M-7CF33Cglk
https://youtu.be/HSnBwFBeISs
https://youtu.be/4d2tEHbFdNQ
https://youtu.be/-ZN8LTkYYEs


 

  
  

BLACK RIBBON DAY 
The European Day of Remembrance 
for Victims of Stalinism and Nazism, 
known as the Black Ribbon Day, 
which is observed on the 23rd of 
August. The commemoration took 
place in Edmonton in the routanda 
of the  Legistlative Building. The 
event was organized by the 
Canadian Hungarian Heritage 
Council and the Polish Congress, 
hosted by the Speaker of the 
Legislative Assembly , the 
Honourable Robert E. Wanner MLA. 
Keynote speaker was Dr Gergely 
Bodnar, consul, Diaspora Liaison 
from the Hungarian Embassy in 
Ottawa. Musical interlude plaid by a 
young Hungarian prodigy on violin, 
Laszlo Szajko. 

 
 
 MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉS 

Már több, mint 3.000 -en tekintették 

meg az egész világ magyarságára 

kiterjesztett egészségügyi 

szűrőprogramunkról szóló kisfilmet, 

és több, mint 1.200-an követik a 

kérdőíves egészségügyi szűrő 

programunkat világszerte. 

Lakossági kérdőíves egészségügyi 

szűrés:http://patient.monasystem.h

u/szurovizsgalat/mona/ 

Csatlakozzon Ön  is a kérdőíves 

nemzetközi egészségügyi 

szűrőprogramunkhoz. Fontolják  

meg a program által készített 

"ajánlást" és szükség esetén 

keressék fel kezelőorvosaikat. 

Célunk az itthon és a világ különböző 

országaiban élő magyarok idő előtti, 

elkerülhető halálozásának, 

maradandó egészségkárosodásának 

és rokkantosításának mielőbbi gyors 

csökkentése.  

Elérhetőségeink: 

www.facebook.com/hungaromedgr

oup 

Telefonszámok: 

+36 70/606-9247, 

+36 70/606-9076, 

+36 70/631-9726+36 42/220-281 

E-mail:monaugyintezo@gmail.com 

Orvos válaszol: 

orvosvalasyol.hungaromed@gmail.c

om 
Jogász válaszol: 

jogasz.hungaromed@gmail.com 

 
 
 
 

 

 

A Körösi Csoma Sándor Program a A Nemzetpolitikai Államtitkárság kezdeményezéseként már ötödik 
alkalommal valósul meg sikerrel. Célja a diaszpóra magyarságának közösségi és kulturális életének és a magyar 
nyelv fentartásának segitése. A program során ebben az évben Kanadában húsz fő dolgozik majd magyar 
szervezeteknél. A budapesti kanadai követségen Isabelle Poupart nagykövet asszonnyal a KCSP programról 
beszélgettem. 
„ Thank you for the opportunity Your Excellency to allow me to elaborate on the importance of the Embassy’s 
support of the Korosi Csoma internship program.  As the president of a Canadian registered non-profit umbrella 
organization and a naturalized Canadian citizen for nearly 40 years, I believe in the importance of the Canadian 
government's support in multicultural initiatives. The Korosi Csoma program is a successful contribution of the 
Hungarian Government to the volunteer efforts of the Canadian Hungarian community to preserve our 
Hungarian identity. 
I also believe that through our Hungarian cultural programs and education, we don't just preserve our own 
cultural identity but also bring awareness to other cultures within Canada. 
The internship program is successfully allowing the interns to bring new ideas and expertise to areas where our 
volunteer efforts are not sufficient. For example, one of the interns established the Western Canadian 
Hungarian Summer Camp for children in Kelowna, B.C. At the camp, children had the opportunity to learn about 
Hungarian history and reenact important historical events such as the crowning of St. Steven. Another intern 
established an amateur theatre in Edmonton, where a play recently premiered and was well-received by the 
community. Other interns have taken on initiatives such as preparing children for a poem recitation 
competition, conducted online by the Canadian Diaspora Council. 
The internship program also allows the Canadian Hungarian community to communicate more effectively, and 
to reach larger audiences through our various initiatives. Through the program, we are able to share the 
significance of being Hungarian in Canada, to celebrate Hungarian national holidays, to recognize the first 
settlers with Hungarian origin to arrive in Canada, to bring awareness to the contributions of the 36,000 
Hungarian refugees welcomed to Canada in 1956, to commemorate Black Ribbon Day, and even to engage in 
fun cultural activities such as the recent Hungarian Kodaly Folk Ensemble's flash mob in front of Toronto's city 
hall. These are just a few of the many contributions the internship program brings to Canadians with Hungarian 
background. As Canadian volunteers with a passion for the multicultural values of our nation, we appreciate any 
continued support of our efforts to keep our Hungarian heritage strong and vibrant in Canada.“ 
 

 

  
A 2018 évi KCSP felkészitőre ellátogatott Isabelle Poupart nagykövet asszony, ahol kellemesen elbeszélgetett 

Potápi Árpád János államtitkárral és a Kanadába induló ösztöndijasokkal. Nagykövet asszony szivélyesen 

válaszolt az ösztöndijasok  kérdéseire, melyből kitünt, hogy a hasznos felkészités után mindenki izgatottan várja 

a komoly munka kezdését. 

2018 évi ösztöndijasok 

Bankó Anna - Montreal 
Bodnár Erika - Niagara Falls 
Csibi Balázs - Toronto 
Csukai Magdolna - Windsor 
Fehér Orsolya  - Victoria 
Jártó-Kocsis Emőke - Calgary 
Illés Bertold - Toronto 
Kollár Máté - Edmonton 
Kurfis Ágnes - Toronto 
Kürti Adrienn - Guelph, Kitchener 
Kürti Csaba - Hamilton 
Lauber Éva Laura - Winnipeg 
Lukács László - Toronto 
Nagy Dóra - Ottawa, Kanata 
Nemes Csilla - Szidónia - Montreal 
Papp Csilla - Toronto 
Szabolcs Péter - Toronto 
Szegletes Dorka - Vancouver 
Tóthfalusy Zsuzsanna – Toronto  Isabelle Poupart nagykövet asszony, Potápi Árpád államtitkár  
Viakter Olga – Saskatoon   Her Excellency Isabelle Poupart , Potápi államtitkár úr  

           és a 2018 évi kanadai KCSP ösztöndijasok 
 

 

 

http://patient.monasystem.hu/szurovizsgalat/mona/
http://patient.monasystem.hu/szurovizsgalat/mona/
http://www.facebook.com/hungaromedgroup
http://www.facebook.com/hungaromedgroup
mailto:E-mail%3Amonaugyintezo@gmail.com
mailto:orvosvalasyol.hungaromed@gmail.com
mailto:orvosvalasyol.hungaromed@gmail.com
mailto:jogasz.hungaromed@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mátyás király közép-európai egységet teremtett 
Varga Gabriella, a Mátyás király emlékév szakmai munkatársának interjúja Potápi Árpád államtitkárral 

 
A magyar történelem leghíresebb és legismertebb uralkodója, mesék, mondák, legendák hőse, az emlékezetben bölcs és 
igazságosként élő Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság a 2018. évre Mátyás király-emlékévet hirdetett. A rendkívül sikeres Márton Áron-, majd Szent László-év után 
Magyarország Kormányának a Mátyás király-emlékévvel is fontos célja a magyar identitás erősítése a Kárpát-medencében és 
szerte a nagyvilágban. Az emlékév megszervezését és lebonyolítását a korábbi emlékévekben is meghatározó szerepet vállalt 
Magyarság Háza irányítja. A döntések megszületéséről, az emlékévek céljairól, valamint Mátyás király személyéről és koráról 
Potápi Árpád János államtitkárral Tusványoson beszélgettünk. 
 
– Államtitkár úr, 2016-ra Márton Áron-, 2017-re Szent László-, 2018-ra pedig Mátyás király-emlékévet hirdetett a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság. Mi az általános jelentőségük és céljuk ezeknek a tematikus éveknek, túl azon, hogy általuk nyilvánvalóan lényegesen 
közelebb kerülünk az adott történelmi személyiség életének, korának és munkásságának a megismeréséhez, és jó esetben okulunk 
is a példájukból? 
– Ezeket a személyiségeket elsősorban valóban azért kell megtalálnunk és kiemelnünk, hogy közelebb vigyük életművüket az 
összmagyar közvéleményhez és azon belül is főként a gyermekekhez, fiatalokhoz. A felnövekvő nemzedék megszólítása 
alapcélunk. Azt szeretnénk elérni, hogy ezek a példaképek megragadják őket, olyannyira, hogy egész életükben, idős korukban 
is emlékezzenek rájuk. Az ünnepi évekhez kapcsolódó rendezvényeken keresztül ugyancsak kiemelt célunk a nemzeti identitás 
megerősítése és a magyar–magyar kapcsolatok erősítése is. Ezért is törekszünk arra, hogy az emlékévekhez kapcsolódó 
programjainkat a Kárpát-medence és a diaszpóra minél több területére eljuttassuk. 
– A kerek/félkerek évfordulók mellett milyen más szempontok alapján születik meg a döntés, hogy – emlékév által – mely nagy 
történelmi személyiséget állítja a kormányzat az összmagyarság figyelmének a középpontjába? 
– Fontos szempont, hogy olyan személyiségekre essen a választásunk, akik a közép-európaiságot is megtestesítik, vagyis nem 
csupán mint nagy magyar elődöt mutathatjuk be őket, hanem a közép-európai összefogást is jelképezik. Erre, csakúgy, mint 
Márton Áron vagy Szent László, Mátyás király és az ő történelmi kora is kiválóan alkalmas. A történelmi személy kiválasztásának 
eldöntésében nagy mértékben hagyatkozunk az ötletgazdákra – az utóbbi három alkalommal, és hasonlóan az Aranycsapat-
emlékév esetében is, id. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke élt a kezdeményezésekkel. 
– Milyen más megokolások alapján esett idén Mátyás királyra a választás? 
– Az előző két év kijelölte számunkra azt, hogy merre menjünk tovább. A történelmi évfordulók – ötszázhetvenöt éve született 
Kolozsváron és ötszázhatvan éve választották királlyá –, az idei, kilencedik Kolozsvári Magyar Napok megtisztelése mind 
odavezetett, hogy Erdély leghíresebb szülöttje, Mátyás felé fordultunk. Az emlékezetben igazságosként élő király a népmesék 
által a gyermekek ismereteiben mindmáig benne van. Kevés ilyen uralkodónk, történelmi személyiségünk van, aki ennyire 
élénken él ma is a köztudatban. 
Több szomszédos nemzet, így a románok, szerbek, horvátok is magukénak vallják Mátyást és a Corvin családot. Annak alapján 
teszik ezt, hogy Hunyadi János családja Havasalföldről származott, török eredetű népek, kunok, besenyők, tatárok és románok 
is voltak közöttük, Szilágyi Erzsébet családját pedig délszláv és magyar ősök alkották. Mátyás anyai ági unokahúga révén, aki Vlad 
Ţepeş második felesége lett, a Hunyadi család közeli rokonságban állt a Drakulaként emlegetett havasalföldi fejedelemmel, 
olyannyira, hogy a fejedelemnek Mátyás király Pécsett házat is adományozott. Hasonlóan közeli rokonságban álltak Zrednai Vitéz 
János váradi püspök, későbbi esztergomi érsekkel, Janus Pannonius költő és pécsi püspök unokaöccsével. Mindezekkel együtt 
Mátyás magyar király volt – nyilván más nem is lehetett, hiszen akkor nem volt sem román, sem más királyság, magyar királyság 
volt –, de a származását illetően az említett népek a magukénak vallhatják, és legyenek is büszkék arra, hogy ilyen nagy 
személyiségeik voltak. 
– Mai szemmel nézve mi az igazságos király legfőbb érdeme? 
– Hunyadi Mátyás az édesapja, Hunyadi János és másik példaképe, Luxemburgi Zsigmond nyomdokain haladva megpróbálta 
megteremteni a közép-európai egységet. Nemcsak magyar uralkodó volt, hanem közép-európai léptékben gondolkodott, annak 
érdekében, hogy a közös ellenségeken, bajokon, problémákon közösen tudjanak úrrá lenni, és ez a közös fenyegetettség a 
tizenötödik században nem egyéb volt, mint a török, illetve a muzulmán terjeszkedés. Mátyás, amikor Közép-Európára alapozva 
védte Magyarország határait, nemcsak a magyarokat, nemcsak Magyarországot védte, hanem a velünk együtt élő és a környező 
népeket is: védte egész Európát. Ezt ma különösen is ki kell hangsúlyoznunk. A király alakja tehát nemcsak a magyarokat kell 
hogy megszólítsa, hanem a környező népeket is. 
– Említette, hogy a magyar identitás erősítésében is fontos szolgálatot tesznek ezek az emlékévek, a magyar–magyar kapcsolatok 
erősítésében úgyszintén. Vannak-e a Mátyás király-emlékévnek mint programnak kapcsolódási pontjai a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság más programjaival, például a Petőfi Sándor- vagy a Kőrösi Csoma Sándor Programmal? Az ösztöndíjasok milyen 
módon vesznek részt a Mátyás király-emlékévben? 
– A két ösztöndíjprogramnak az is feladata és célja, hogy a tematikus éveket képviselje, és fordítva: az ösztöndíjasok munkáját 
is segítik a tematikus évek. Programkínálattal élnek abban a közösségben, ahol éppen tevékenykednek. Számos példát láthattunk 
erre idén is: Mátyás-rajzpályázatok, mesemondó versenyek, rendhagyó történelemórák, előadások, vetítések egész sorát 
szervezték az ösztöndíjasaink világszerte. A Mátyás király-emlékév lebonyolításával megbízott Magyarság Háza pedig a 
kapcsolódó kiállításokat és kísérőrendezvényeket nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpát-medencében is vándoroltatja, és 
igyekszik a nyugati diaszpórába is minél több helyszínre eljuttatni. Mátyás-tárlataink egyikét, a Hunyadi Mátyás életterei címűt 
szeptember tizenharmadikán Edmontonban, a Pennaforgatók Mátyás udvarában címűt szeptember tizenötödikén Torontóban 
mutatjuk be a közönségnek. November tizennegyedikén pedig Bécsben a Mátyás király – mecénás és katona című tárlatot 
nyitjuk meg. 
Mátyás király neve ma is azt jelenti: térségünk régi dicsőségét és e dicsőség visszaszerzésének óhaját. Azzal, hogy az emlékév 
során felelevenítjük alakját és terjesztjük üzenetét, megidézzük korának reneszánsz hangulatát és ma is érvényes intelmeit, arra 
buzdítunk mindenkit: ragaszkodjunk magyarságunkhoz, nézzünk az ő szemével, és túltekintve vitáinkon, harcainkon, kezdjünk 
el együtt munkálkodni Közép-Európa és nemzetünk dicső jövendőjéért.  
(Forrás: Kalejdoszkóp – Kulturális folyóirat, Toronto, 2018/5., 13–14. oldal) 
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