
Levél a hazai és a határon túli magyar kulturális szervezetek részére 

Bizonyára hallottak már róla, vagy talán látták is a D u n a Televízió 
1998.májusában indult új műsorát, a Forrásvidéket. A z eddig kéthe
tente, vasárnap délelőtt 11 órakor jelentkező, 35 perces műsorokból 
álló sorozat azt a célt tűzte k i , hogy közérdeklődésre számot tartó 
formában bemutassa azokat a c i v i l szervezeteket (egyesületeket, körö
ket, szövetségeket, alapítványokat stb.), amelyek a Magyarországon, 
de különösképpen a szomszédos országokban élő, valamint a világon 
szétszóródott magyarság közösségeiben szolgálják a magyar kultúrát, 
tudományosságot, közéletet. 

A z elmúlt esztentőben a Forrásvidéknek 17 műsora volt , s 41, 
különböző jellegű kulturális tevékenységet folytató szervezetet sikerűit 
bemutatnunk a moldvai csángómagyarok egyesületétől a hazai gyer
mekönkormányzatokon keresztül a floridai magyarok népművészeti 
múzeumát működtető alapítványig. Természetesen igen sok további 
szervezetről v a n tudomásunk, de nyilvánvalóan sokat nem ismerünk. 
Szeretnénk továbbá, ha a készítendő műsorok színessége, a nézők 
számára vonzóvá tétele érdekében egy-egy szervezetet jelentősebb 

rendezvényeik, látványosabb akcióik alkalmával tudnánk felkeresni a 
Forrásvidékben való bemutatás céljából. 

Kérjük, küldjék e l számunkra 1999. évi (ha már van 2000. évi) prog
ramjukat, vagy legalábbis adjanak hírt arról, hogy mikorra tervez szerveze
tük olyan eseményt, ami méltó módon reprezentálja munkájukat. 

Meggyőződésünk, hogy csak rendszeres és szoros kapcsolattartás
sal tudjuk a Forrásvidék műsorát még színvonalasabbá, tartalmasab
bá t enn i , hogy minél inkább megvalósíthassuk célkitűzésünket: az 
összmagyarság kulturális értékeinek, művelődési életének, közösségi 
szerveződéseinek pontos és széleskörű tájékoztatással tör ténő szol
gálatát. 

Mellékelten közöljük, hogy 1998-ban melyik műsorban melyik 
c i v i l kulturális szervezettel foglalkoztunk hosszabb vagy rövidebb 
beszámolóban. 

Természetesen tőlük is várjuk tervezett programjaikat. 

Duna Televízió Közművelődési Szerkesztősége Budapest, 1999. január 

Forrásvidék a Duna Televizióban 

1998. május 10-én új, egyelőre kéthetente jelentkező műsor indult 
a D u n a Televízióban Forrásvidék címmel. A sorozat a hazai és a szom
szédos országokban működő c i v i l szervezeteket, azok közül is elsősor
ban a kultúrával, közművelődéssel foglalkozókat kívánja bemutatni. 

A diktatúra idején megszüntetett c i v i l szervezetek 1990. utáni új
jáépülése fontos tényezője a társadalom belső szerkezete regenerálódá
sának. Ennek nagy jelentősége v a n a hazai társadalomban is, mert 
o lyan energiákat mozgósíthat, amelyek kiegészíthetik, számos terüle
ten pedig helyettesíthetik az állami erőfeszítéseket. A szomszédos or
szágok magyar közösségeiben pedig különös jelentősége v a n az ugyan
csak újjáépülőben lévő c i v i l szférának, hiszen ott a magyar kultúrának 
(amatőr színjátszás, kórusmozgalom, honismereti tevékenység és a köz
művelődés számos területe) nincsenek, vagy rendkívül hiányosan 
vannak meg a szükséges intézményei. A nyugati világban, diaszpórá
ban é lő magyarok számára az anyanyelvi és identitásbeli megmaradás
nak valóságos mentőcsónakjai az ott működő szervezetek. 

A Forrásvidék elsősorban azokat a c i v i l szervezeteket kívánja be
mutatni , amelyek már rátaláltak a he ly i közösség igényeinek és lehető
ségeinek leginkább megfelelő működési formáira, és ezzel példát mu
tathatunk más térségek, i l le tve rétegek számára. 

A műsor készítőinek meggyőződése, hogy a mai magyar társada
lomban kétféle ember létezik: olyan, aki már tagja egy vagy több, 

érdekeinek és érdeklődésének megfelelő c i v i l szervezetnek, és olyan, 
aki még csak ezután kapcsolódik be a c i v i l szférába. A Forrásvidék azt 
a folyamatot kívánja segíteni, hogy az előbbi "embertípus" kerüljön 
mielőbb túlsúlyba. 

1998. május 10-e óta 17 Forrásvidék műsort sugárzott a D u n a 
Televízió. Ennek során összesen 41 , elsősorban kultúrával foglal
kozó c i v i l szervezetet mutat tunk be, mégpedig a következő megosz
lásban: 

Magyarország 20; Románia 6; Szlovákia 4; Horvátország 1; Szlo
vénia 2; Ausztr ia 2; Nyugat-Európa 4; U S A 2. 

A továbbiak során annak érdekében, hogy minél sokrétűbb és szí
nesebb képet nyújthassunk egy-egy c i v i l szervezetről, a D u n a Televí
zió Közművelődési Szerkesztősége lépéseket tesz annak érdekében, 
hogy akcióban mutathassuk be őket. Ezért körlevelet küldünk az 
általunk ismert hazai és határon túli c i v i l szervezeteknek, amelyben 
kérjük, küldjék e l az 1999., vagy akár a 2000. esztendőre tervezett 
jelentősebb programjaik, rendezvényeik és más akcióik tervezetét. így 
fel tudunk készülni arra, hogy akkorra időzítsük a forgatást, amikor a 
néző számára is a legtöbbet tudjuk mutatni a megcélzott szervezet te
vékenységéről. 

Halász Péter 
főszerkesztő 

Forrásvidék adások 

1. 1998. május 10. 
A Bodrogközi Művelődési Egyesület 
2. 1998. május 24. 
Katonai hagyományőrzők (Lovas hagyományőrző Egyesület); A zágrábi 

Ady Endre Kultúrkör 
3. 1998. június 7. 

• A partiumi és Bánsági Műemlékvédő Egyesület; A Kriza János Néprajzi 
Társaság 

4. 1998, június 21. 
Vas megyei civil szervezetek (Őri Alapítvány; Nádasdért Egyesület) 
5. 1998. július 5. 
A Transsylvania Trust; A Köpeczi Sebestyén J. Műemlékvédő Egyesület 
6. 1998. július 19. 
A Honismereti Mozgalom (Honismereti Szövetség; Jászkiséri Csete Balázs 

Helytörténeti Gyűjtemény) 
7. 1998. augusztus 2. 
Máriabesnyői sírfeltárás; Gödöllői kastély 
8. 1998. augusztus 16. 
Erdélyi Magyarok Egyesülete; Erdély Művészetért Alapítvány; Dunaferr-So-

mogyország Archeometallurgiai Alapítvány; Tálai Népművészeti Nyári Egyetem 
9. 1998. augusztus 30. 
Rozsnyó, Krasznahorka, Gömör 

10. 1998. szeptember 13. 
Népfőiskolai Társaság; Őrvidéki találkozó (Őrvidéki Civil Szövetség); Civil rádió 
11. 1998. szeptember 27. 
Kufstein konferencia; A süvétei körtemplom 
12. 1998. október 11. 
A Rákóczi Szövetség; Népművészeti Múzeum Floridában; Testvérfalvak; 

Magor Hagyományőrző Alapítvány 
13. 1998. október 25. 
Rimaszombat, Gömörország 
14. 1998. november 8. 
Pax Romána; Innsbrucki Magyar Ház; Nyugati magyar egyesületek 

(Ausztria, Finnország, Svájc, Chicago) 
15. 1998. november 22. 
Magyarok Portugáliában 
16. 1998. december 6. 

.Moldvai csángómagyar szervezetek (Moldvai Csángómagyar Szövetség, 
Lakatos Demeter Egyesület, Domonkos Pál Péter Alapítvány) 

17. 1998. december 20. 
Palócország, Zabola 
18. 1999. január 3. 
Gyermekönkormányzatok; Falugondnokok; Országépítő Alapítvány; Kar

cagi Adoma 
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