A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány tevékenységének
bemutatása.
A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány 2006. június 23.-án alakult, a Pest
megyei Bíróság AM2833 szám alatt, mint közhasznú alapítványt nyilvántartásba
vette, jogerőre emelkedett 2006. július 6.-án
Az alapítvány célja:
· A határon túli magyar emlékhelyek felkutatása, rendszerezése, kiegészítése a
már rendelkezésre álló, a nyilvánosság által ismert eredményekkel.
· A határon túli magyar emlékhelyek fizikai karbantartása, állagmegóvása.
· Az oktatási tevékenység és közösségi ismeretterjesztés keretében rendszeres
előadások szervezése.
· Hazai és nemzetközi tudományos konferenciák, szellemi műhelyek tervezése,
lebonyolítása.
· Kapcsolatteremtés és együttműködés hazai és nemzetközi tudományos
kezdeményezésekkel, intézményekkel, szervezetekkel.
· Lehetőségek megteremtése ahhoz, hogy az itthon élő és a határon túli illetve
más országbeli fiatalok jobban megismerjék egymást, országaik életét,
kulturális örökségét, mindezzel hozzájárulva az európai szellem
gazdagításához.
Az alapítvány megalakulása után elsődleges tevékenységének tekintette a külhoni
kapcsolatok kiépítését. Így a kapcsolatfelvétel megtörtént Ukrajnában Munkácsi és
Beregszászi Egyesületekkel, Kolozsváron a Házsongárdi Alapítvánnyal és
együttműködési megállapodást kötöttünk a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és
Emlékhely Társasággal Nagyváradon.
2007. évben két projektet valósítottunk meg, az elsőt Erdélyben, Hargita megyében
az alapítók több évtizedes kapcsolatára alapozva, és Isaszeg testvértelepülése
Csíkkozmás polgármesteri Hivatala közreműködésével és segítségével 180 cm
magas székely faragott kopjafát állítottunk a Csíkkozmás-Nyergestetőn a székely
honvédők tiszteletére, akik elhunytak az 1848-49.-es cári csapatokkal vívott
csatában.
A kopjafa avatására méltóságteljes és ünnepélyes keretek között a szabadságharc
évfordulójának ünnepsége keretében augusztus 1.-én került sor. Az avatáson és
ünnepségen mintegy 1000 fő vett részt. Az eseményről részletes beszámoló jelent
meg az Isaszegi Hírek havi folyóirat szeptemberi számába
Második projektként Nagyváradon a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és
Emlékhely Egyesülettel létrejött szoros együttműködési kapcsolat alapján az
Egyesület közreműködésével készíttettük el Hegyesi Márton emléktábláját. Hegyesi
Márton Nagyváradon élt /1846-1907/ ügyvédként dolgozott. E mellett a Bihar Megyei
Régészeti és Történelmi Egylet titkáraként kutatta az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékeit. Az emléktáblát halálának 100. évfordulója alkalmából
állítottuk.
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Az avató ünnepség után az Egyesület meghívására az Alapítvány képviselői részt
vettek az augusztus 31. és szeptember 2. között Szatmárnémetiben megrendezett
XIII. Honismereti konferencián. A konferencián Szendrő Dénes az Alapítvány
képviseletében nagy sikerű előadást tartott számítógépes kivetítéssel Isaszeg
emlékhelyeiről. A konferencián résztvevők száma 100 fő volt.
A konferenciáról 2007. szeptember 1.-én „Reggeli újság” című Bihar megyei
napilapban és az „Isaszegi Hírek” folyóiratban cikk jelent meg.
2008.-ban első ízben szerveztünk nemzetközi konferenciát az 1848-49.
szabadságharc megünneplésére Isaszegen. Erre 2008. március 28-29-30.-án az
Isaszegi Önkormányzat és a Dózsa György Művelődési Otthon évenként már
hagyományos Isaszegi Történelmi Napok rendezvényhez kapcsolódóan került sor. A
konferenciát magyar és külföldi előadók részvételével valósítottuk meg. A
konferencia fővédnöke dr. Szili Katalin az országgyűlés elnöke volt. A rendezvényhez
kapcsolódóan pályázatot írtunk ki általános iskolai tanulók részére az Isaszegi
Helytörténeti Múzeum relikviáinak és az Isaszegi Csata terepasztalának
bemutatására. A legjobb tárlatvezető tanulókat a konferencia keretében értékes
díjazásban részesítettük. A konferencián hallgatóként mintegy 150 fő vett részt a
helyi iskolák tanulóin kívül.
Az Alapítvány július 29-től augusztus 5.-ig 8 napos körutat szervezett az isaszegi
lakosok részére az Erdélyben található történelmi magyar emlékhelyek
meglátogatására. Utazásunk fő célja az 1849. augusztus 1-i csata emlékére állított
kopjafa valamint az emlékmű megkoszorúzása volt. A Nyergestetőn található
emlékmű a Tuzson János alezredes vezetett csatában elesett, hősi halált halt
honvédok emlékét őrzi. Az ünnepi műsor és beszédek elhangzása után a
résztvevőkkel közösen megkoszorúztuk az emlékművet és a 2007.-ben állított
alapítványi kopjafát. A körutazáson 40 fő vett részt.
2008. szeptember 5-6-7.-én a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely
Társasággal három napos konferenciát szerveztünk Erdélyben Érsemjénben „XVI
Partiumi Honismereti Konferencia” címmel. A konferencia fő témái: „A reneszánsz
éve”, „Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékei”, „Pusztuló
műemlékeink”, „A XX. Század öröksége”. Alapítványunk kuratóriumának tagja Pekár
István előadást tartott az Érmellék, a Berettyó-mente és a Hegyköz örökségét
bemutatva televíziós szemmel. A konferencián mintegy 10 előadás hangzott el,
magyarországi és külhoni előadókkal. a felsorolt témakörökben. A konferencián
mintegy 100 fő vett részt. A harmadik napon került sor a konferenciához
kapcsolódóan az Alapítványunk által készíttetett emléktábla avatására
Érmihályfalván. Az emléktáblával Kuthy Lajos elfelejtett magyar írónak állítottunk
emléket. Majd a konferencia résztvevői magyar emlékhelyeket látogatott meg a
környéken, átjőve Magyarországra. Közösen koszorúztunk Álmosd-diószegi csata
emlékművénél, meglátogattuk Kölcsey Ferenc Emlékházát. A konferenciáról és az
emléktábla avatásáról írásos beszámoló készült az „Isaszegi Hírek” folyóiratban, cikk
jelent meg a „Bihari Napló”-ban.
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2008. november és december hónapban látogatást tettünk Ukrajnában Kárpátalján.
Munkácson és Beregszászon találkoztunk az Alapítványunkhoz hasonló
tevékenységet végző szervezetek képviselőivel és egyeztettük a közösen
megvalósítható terveinket.
2009.-ben megerősítettük a már korábban kialakított kapcsolatainkat és újabb
kapcsolatokat létesítettünk. Közös rendezvényeket szerveztünk és a létrejött
együttműködési megállapodásainknak megfelelően résztvettünk a határon túli
rendezvényeken.:
Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társasággal az Együttműködési
szerződés ünnepélyes aláírására került sor Nagyváradon 2009. március 28-29.. én a
Partiumi Honismereti Találkozó keretében.
Április 5-6-7. -én az Isaszegi Történelmi Napok Nemzetközi konferencia a 48-49.-es
szabadságharc isaszegi csatájának 160. évfordulója keretében rendeztünk
nemzetközi konferenciát. A konferencia fővédnöke dr. Holló József Ferenc
altábornagy a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója volt. A konferencián
Ukrajnából, Erdélyből és Szlovákiából érkeztek előadók és vendége. A konferencia fő
témája a szabadságharc neves személyiségeinek életútja, valamint az Aradi
vértanuk életútja. Neves hazai előadók voltak a Hadtörténeti Intézet és Múzeumtól,
valamint a Tudományos Akadémia Történeti Intézetétől. A konferencián mintegy 100
fő vett részt köztük közép és általános iskolai tanulók is.
Május 6-7.-én millenáris parkban részt vettünk a CIVILIÁDA kiállításon. A kiállítást
civil szervezetek részére az Európa Ház szervezte, melyen nagy érdeklődés kísérte
részvételünket. Standunkat nem csak a kiállító civil szervezetek, hanem magán
érdeklődők is felkeresték.
Radnóti születésének 100. évfordulója Szlovákiában május 30..-án Rimaszombat és
Vidéke Gömörország Kulturális Egyesület meghívására vettünk részt az eredetileg
három naposra tervezett ünnepségsorozaton Rimaszombattól Nemesradványig. A
szervezők bemutatták valamennyi Radnóti emlékhelyet, ahol elhelyeztük a
megemlékezés virágait.
Fejér Megye és Székesfehérvár Nyugdíjasai Baráti Szövetségével Együttműködési
Megállapodást írtunk alá május 26.-án. A Fejér Megyei Nyugdíjas Szövetség
évtizedek óta ápolja a határon túli nyugdíjasokkal kötött kapcsolatukat, mely
elsősorban a kulturális örökség kölcsönös bemutatásában nyilvánul meg. A
nyugdíjasok elhívatottságuknak érzik a kulturális hagyományok őrzését és
továbbadását, ezért került sor a velük való együttműködési megállapodás
megkötésére.
Július 10-11-12.-én Beregszászon és Dolhán rendezett Rákóczi szabadságharc
ünnepségsorozaton vettünk részt a Beregszászi Magyar Rákóczi Szövetséggel. A
2008.-ban kezdődő kapcsolatunk alapján kaptuk a meghívást a Rákóczi
Szövetségtől.
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Augusztus 1..-én már hagyományosan vettünk részt a Hargita-Nyergestetőn a
szabadságharc ünnepségsorozaton. Az Alapítvány képviseletében 10 fővel vettünk
részt, és helyeztük el a megemlékezés koszorúit. Az eseményről részletes
beszámoló jelent meg az Isaszegi Hírek folyóiratban.
Hazafelé vezető utunkon találkoztunk és felvettük a kapcsolatot Körösfőn a helyi
Rákóczi szövetség elnökével. A Szövetség évente szervezi a Vasvári Pál napokat,
melynek 2010 évi rendezvényére meghívást kaptunk.
Augusztus 21-23.-ig Érsemjénben a korábban kialakított kapcsolatunk alapján a
polgármester és a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság
meghívására vettünk részt a Kazinczy és Fráter Lóránt emlékünnepségen.
Szeptember 4-5-6.-án a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság
XV. Partiumi Honismereti konferenciáján támogatóként és közreműködőként vettünk
részt. A konferencia helyszíne a Szatmár megyei Hadadon a felújításra szoruló
Dégenfeld kastélyban volt. Fő témái: ipartöténeti műemlékek, pusztuló műemlékek és
a 20. szd. öröksége volt.
Szeptember 19. Tihanyi Bencés Apátság rendezett Mihály Gábor Munkácsi díjas
szobrászművész kiállításának megnyitóján vettünk részt. Alapítványunkat a művész
hívta meg. Ő készítette az érsemjéni Fráter Lóránt szobrot, alapítványunkat Papp
Zoltán képviselte.
Szeptember 25-26-27.-én felvidéki autóbuszos kirándulást szerveztünk magyar
emlékhelyek meglátogatására. A körutón 20 fő isaszegi érdeklődő vett részt a
kuratórium képviselőin kívül. Ez a körutazás a Gömöri Ifjúsági Szervezet /Rozsnyó/
közreműködésével valósult meg, útvonalunk Rozsnyó, Krasznahorka, Kassa, Lőcse,
Késmárk, Rimaszombat, Losonc, és a Füleki várban fejeztük be. A kirándulásról
szóló beszámoló az Isaszegi Hírek folyóiratban megjelent.

Isaszeg,2010. január 20.

Révász Tiborné
Kuratórium elnöke
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