A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET
ŐSZINTE TÖRTÉNETE XXVIII
Az évet úgy terveztük, hogy átállunk az elektronikus életre. Nem szervezünk
nagy rendezvényeket, már azért sem, mert az emberek szegényednek, a tanárok
élete bizonytalanodik, a rendezők – mint iskolák, települések, intézmények szegényednek. Világjelenség. Az egész világ tele van háborúkkal, zavargásokkal. A
nyugati világ képtelen kiheverni a pénzügyi válságot. A hírek rendre arról szólnak, hogy mi minden vált jobbá – az emberek meg egyre szegényednek.
Életünk elektronikus változatát úgy képzeltük, hogy kutatási eredményeinket
szűk körű szakmai megbeszéléseken igazítjuk, a dolgozatokat elküldjük egymásnak és ebben a formában is vitatjuk, majd egy-egy zártkörű megbeszélésen
véglegesítjük. Az így születő eredményeinket a világhálón tudjuk közzétenni.
Részint saját honlapunkon, részint pedig azáltal, hogy valamennyi eddigi kiadványunk már egy idő óta megjelenik a magyar és az európai digitális könyvtárban is.

Nyári Gábor doktorandusz előadása június 20-án. Elnök dr. Csihák György.
Honlapunkat az év során számos támadás érte. Először két dolgozat eltűnt
egy kötetünkből: megvalósult a technikailag lehetetlen! Ezt követően észrevettük, hogy valami ’aknákat’ is odahelyeztek: ha valaki rákattintott egy meghatározott dologra, akkor eltűnt az egész honlap. A dolgot oly rafináltan csinálták,
hogy csak rá kellett jönni a dolog nyitjára és akkor technikailag aránylag egyszerűen vissza lehetett állítani a honlapot. Az év utolsó harmadában aztán – se szó,
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se beszéd: helyreállíthatatlanul eltűnt az egész. Érdeklődésünkre a szerver tulajdonosa közölte, hogy egy amerikai nagybank letiltotta, mert olyan valami ’csapdát’ találtak rajta, ami segítségével ki lehetett volna rabolni a bankot. Talán felesleges leírnom – mindehhez nekünk semmi közünk nem volt. Viszont hónapokig nem működött a honlap.
Minden esetre idei egyetlen ilyen kötetünk így jelent meg Darai Lajos szerkesztésében: „Az altöttingi országgyűlés történelmi vizsgálata” c. zártkörű tudományos tanácskozásán elhangzott előadások írott változata (Acta Historica
Hungarica Turiciensia XXVIII/1, 176 oldal). A tanácskozás az előző év szept.ében volt. Ez az egyesület 66. kiadványa. Ezzel a kötetünkkel egyedül állunk az
egész magyar tudományos világban. Amint azzal is, hogy az úgynevezett
„Horthy-korszak” történelemtudományos vizsgálatával eddig – ezzel együtt –
kilenc kötetünk foglalkozik. A „Pannon Kultúraközösség Kutató és Képzőközpont Folyóirata 2013/A száma is megjelent (Acta XXIX/1, 193 oldal), szintén
Darai Lajos szerkesztésében, miáltal kiadott kiadványaink száma 67-re emelkedett.
Budapesti előadássorozatunk ismét az Aranytíz Kultúrházban volt, a szokásos rendben. A sorozat gerincét azok az előadások adták, amelyek az előző évben az altöttingi országgyűlésünk tudományos vizsgálatával foglalkoztak.
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Tudományos Tanácsunk vezetését idén dr. Gedai István, a Magyar Nemzeti
Múzeum nyugalmazott főigazgatója vette át. Gedai többek között a Magyar
Numizmatikai Társaság tiszteletbeli elnöke és a Nemzetközi Numizmatikai Társaság tagja, a Magyar Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság alelnöke. Tudományos tanácsunk némileg átrendeződött: bővült néhány taggal és mások lettek a titkárai.
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ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET
Wissenschaftlicher Beirat – Tudományos Tanácsa

Elnök:
Gedai István – C. Sc., numizmatikus, a történelemtudomány kandidátusa, a Magyar Nemzeti
Múzeum ny. főigazgatója. Otthon: H-2112 Veresegyház, Galagonya utca 23, távbeszélő:
+36/28/388593.
Titkár:
Brenner László – ügyvezető gazdasági vezető, Szentgáli Polgári Szövetség, H-8444 Szentgál,
Óvoda utca 18, távbeszélő: +36/88/248 011, mobil: +36/70/3357 352. E-levél:
ha2rilaci@citromail.hu skype: ha2rilaci
Darai Lajos - C. Sc., filozófia tudomány, főiskolai tanár - Kodolányi János Főiskola, H-8000
Székesfehérvár, Fürdő utca 1, távbeszélő: +36/22/543-300, otthon: H-2475 Kápolnásnyék, Dózsa
Gy. utca 27/B, távbeszélő: +36/30/9892320. E-levél: darailajos@gmail.com
Pandula Attila: - D. Sc. történész, ELTE, BTK docens. Otthon: H-1072 Budapest, Akácfa utca 6,
távbeszélő: +36/1/342-4281. E-levél: attila.pandula@gmail.com
Szekeres István – írástörténet kutató. H-2011 Budakalász, Árvácska utca 10, távbeszélő:
+36/26/340 623. E-levél: szekeres_istvan@t-online.hu
J. Újváry Zsuzsanna – Ph. D. történész, egyetemi docens – PPKE BTK Történelemtudományi
Intézet, H-2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1, távbeszélő: +36/26/375-375/2956. Otthon: H-1202
Budapest, Csoma utca 5, távbeszélő: +36/1/2962-846, mobil: +36/30/278-8365. E-levél:
zsujvary@freemail.hu és zsujvary@gmail.com
Vétójogú tag:
Csihák György - dr. u., közgazdász, történész, ZMTE elnök. A-7400 Oberwart/Felsőőr,
Panoramaweg 14, távbeszélő: +43/3352/31872
Tag:
Csámpai Ottó - C. Sc., etnoszociológus, habilitált egyetemi docens - Nagyszombati Egyetem.
Otthon: SK-951 07
Cechynce/Nyitracsehi, távbeszélő: +421/903/453-514. E-levél: csottoster@gmail.com
Bérczi Szaniszló - C. Sc., csillagász, fizikus, a földtudomány kandidátusa - ELTE, TTK, Fizikai
Intézet, Anyagfizikai Tanszék (Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrkutató Csoport), Budapest, H1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a, távbeszélő: +36/1/372-2986, otthon: H-1072 Budapest,
Király utca 53, távbeszélő: +36/1/268-1765. E-levél: bercziszani@caesar.elte.hu
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Frisnyák Sándor - D. Sc., ny. tanszékvezető egyetemi tanár, professor emeritus - Nyíregyházi
Főiskola, Turizmus és Földrajztudományi Intézet, H- 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B,
távbeszélő: +36/42/599-447/2142. Otthon: H-2117 Isaszeg, Ady Endre utca 2. Mobil: +36/20/8008234. E-levél: drfrisnyaksandor@gmail.com
Harai Dénes – C. Sc. katona-pedagógus, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, H-1101
Budapest, Hungária körút 9-11. Távbeszélő: +36/1/432-9005, fax: +36/1/432-9085. Otthon: H1193 Budapest, Bem J. utca 21, II/5, távbeszélő: +36/1/377-9732, mobil: +36/30/919-0230. Elevél: harai.denes@uni-nke.hu
Jávor Miklós – történész. Otthon: H-9200 Mosonmagyaróvár, Bartók Béla út 6. Távbeszélő
(mobil): +36/20/290-0710. E-levél: javormiklos1@gmail.com
Költő László - dr. u., régész, vegyészmérnök, ny. megyei múzeumigazgató. Otthon: H-7400
Kaposvár, Könyves Kálmán út 20, távbeszélő: +36/82/414-222, mobil: +36/20/505-0742. Elevél: laszlo.kolto@freemail.hu
Nyári Gábor – történész, doktorandusz. Otthon: H-8445 Városlőd, Hunyadi utca 25. Távbeszélő
(mobil): +36/70/582-8684. E-levél: nyari.gabor1986@gmail.com
Rihmer Aurél - könyvtáros, történész. Otthon: H-1027 Budapest, Bajvívó utca 4, távbeszélő:
+36/1/325-6643, mobil: +36/20/565-4419. E-levél: granasztoi@yahoo.com
Szabó István Mihály – D. Sc., mikro-, illetve környezet biológus, az MTA rendes tagja, ny.
tanszékvezető egyetemi tanár, H-1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 11. Távbeszélő:
+36/1/4665266. E-levél: szabo.istvan18@chello.hu
Szabó A. Ferenc - C. Sc., politológus, ny. egyetemi tanár. Otthon: H-1125 Budapest, Álom utca 21,
távbeszélő: +36/1/355-8004. E-levél: szabo.a.ferenc@uni-nke.hu
Szederkényi Tibor – D. Sc., a földtudomány doktora, egyetemi tanár - Pécsi Egyetem. Otthon: H6725 Szeged, Veresács utca 16/a, távbeszélő:+36/62/443-580, mobil: +36/30/358-8661. E-levél:
szedertib@vnet.hu
Vizi László Tamás – Ph. D. történész, főiskolai tanár, oktatási rektor helyettes, főtitkár - Kodolányi
János Főiskola, H-8000 Székesfehérvár, Fürdő utca 1, távbeszélő: +36/22/543-394/402, mobil:
+36/30/2985-922. Otthon: H-8000 Székesfehérvár, Privigyei út 2/A, távbeszélő: +36/22/300-739.
E-levél: lvizi@kodolanyi.hu

A Tanács üléseit ettől kezdve a Magyar Nemzeti Múzeum Széchenyi termében tartottuk. A Tanács titkára lett a három új munkacsoport vezetője: Pandula
Attila, Szekeres István és J. Újváry Zsuzsanna.
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Pandula Attila, Csihák György, Gedai István, Csámpai Ottó, Harai Dénes,
Nyári Gábor, Jávor Miklós, Költő László, Brenner László.

Harai Dénes, Nyári Gábor, Jávor Miklós, Költő László, Brenner László, Pandula
Attila, Szekeres István, Csihák György, Gedai István.
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A múzeumalapító gr. Széchenyi Ferenc képe alatt Brenner László, Pandula
Attila, Szekeres István, háttal Költő László, Jávor Miklós
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Itt volt idei taggyűlésünk is. Álljon itt jegyzőkönyve két nyelven. Vezetőségünk a régi összetételben változatlan maradt.
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület

Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich

ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága

Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn

JEGYZŐKÖNV
Kezdete: 13,00 óra

a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 29. taggyűléséről
2013. június 22-én, Budapesten
az Alapszabály 4. pontja szerint

A taggyűlésen részt vesz 25 szavazattal rendelkező egyesületi tag és 1 vendég (1. sz. melléklet). A
résztvevők megegyeznek abban, hogy a szavazások nyilvánosak. Ezt követően a Taggyűlés 25 igen
szavazattal:
– megválasztja a jegyzőkönyv vezetőjévé Pandula Attilát, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé Csámpai
Ottót;
– jóváhagyja az elnökség által előzetesen kiküldött meghívóban szereplő napirendet (2. sz.
melléklet).
A taggyűlés:
– legmélyebb tisztelettel elbúcsúztatja az egyesület elhunyt tagját, Herényi Istvánt (Budapest), és az
egyesületben kifejtett munkájáért jegyzőkönyvi köszönetet mond;
– jóváhagyja a 2012. évi taggyűlés jegyzőkönyvét változtatás nélkül (3. sz. melléklet).
Az elnökség beszámolója az alábbi részekből áll:
11. Az elnök beszámol az egyesület egész évi tevékenységéről és a különböző országokban
megtartott havonkénti rendezvényekről. Folytatjuk a két világháború közötti időszak elemzését.
Ebben a tárgyban, zártkörű rendezvényen előadásokkal foglalkoztunk az utolsó szabadon
választott Magyar Országgyűlés utolsó ülésével (Altötting, 1947. augusztus 20.) (4. sz. melléklet).
Az előadások megjelentek a szokásos formában, mint egyesületünk 65. számú kiadványa (5. sz.
melléklet). Tudományos Tanácsunk öt ülést tartott. Továbbra is folytatjuk honlapunk megújítását.
Egyesületünk jelvényét (insignia) a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárába vette a „C” jelű
leltárkönyvben 2011.1.1 leltári számon.
Zürich Kanton adóhivatala 13/10 062 szám alatt, 2013. február 8-án a következő határozatot hozta
(ez a magyar nyelvű fordítása, eredeti szövege a németnyelvű jegyzőkönyvben): „Zürich Kanton
Pénzügyi Igazgatósága 1986. október 16-án úgy határozott, hogy a zürichi székhelyű Zürichi
Magyar Történelmi Egyesület adómentes (AFD 86/10 506), mert a d aStG 16 § szerint közhasznú
célt követ. A 2012. december 19-én benyújtott iratok szerint megállapítható, hogy az Egyesület
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továbbra is közhasznú célt követ a g StG 61 § és a DBG 56. pontja szerint. Ennek megfelelően, az
annak idején adott adómentesítést megerősítjük.” (6. sz. melléklet)
12.Az elnökség jelenlévő tagjai beszámolnak saját végzett munkájukról.
13.A pénztáros beszámol a pénzügyekről (7. sz. melléklet) és bejelenti, hogy az egyesület pénzforgalma a folyó üzleti évben negatív egyenleggel zárult. Az egyesületnek vagyona nincs.
14.A számviteli ellenőrök beterjesztik jelentésüket és javaslatukat (8. sz. melléklet).
15.A beszámolók több javaslatot tartalmaznak.
A beszámolót követően:
A. a taggyűlés felkéri az egyesület minden tagját, hogy tevékenységével segítse egyesületét és
anyagilag is, hiszen tagdíj nincs. Az egyesület zürichi közhasznú intézmény, az adományok az
adóban elszámolhatók.
B. A taggyűlés az alábbi határozatokat hozza mindig 25 igen szavazattal:
elfogadja az elnök beszámolóját és a felmentést megadja (9. sz. melléklet);
elfogadja az elnökség beszámolóját és a felmentést megadja;
elfogadja a pénztáros jelentését és a felmentést megadja;
elfogadja a számviteli ellenőrök jelentését és javaslatukat határozatra emeli;
megbízza az elnökséget a 2014. évi teljes egyesületi műsor szervezésével és
lebonyolításával.
C. A taggyűlés köszönetét fejezi ki: Bogyó Barnának, Csámpai Ottónak és egész családjának, Darai
Lajosnak, Farkas L. Rozáliának, Gáspár Róbertnek, Haraszti Zsuzsannának, Jávor Miklósnak,
Lányi Ernőnek, Molnár Zsuzsannának és Nyári Gábornak az egyesület érdekében kifejtett áldásos
tevékenységükért.
D. A taggyűlés 25 igen szavazattal megválasztja egy évre az elnököt és 25 igen szavazattal egy évre
az elnökség tagjait (10. sz. melléklet).
A mellékletek a jegyzőkönyv lényeges részét képezik, ami azt jelenti, hogy tartalmuk csakis az
egyesület tagjai tudomására hozható. A nyilvánosság körének bővítéséről az elnök dönt.
Vége: 17.10 óra.
Ezen jegyzőkönyv készült németül és magyarul két-két eredeti példányban papíron, mind a négy
példány hiteles.
Budapest, 2013. június 26.
Jegyzőkönyvvezető
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A jegyzőkönyv hiteles:

Melléklet: 10 db.
Kapcsolati címünk Magyarországon:
Haraszti Zsuzsanna,
H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10
Telefon: +36/1/389 4087
e-mail: haraszti.zsuzsanna1@chello.hu
Közlemény:
Az egyesület e-mail címe: zmte@freemail.hu
Erre a címre mindenki küldje el e-mail címét – akár gondolja, hogy tudjuk, akár nem.
Egyesületi közleményt csak e-mail címre küldünk

Honlapunk: www.zmte.org
Segítség: aki tud, biztosítson ide kapcsolatot (link).
Eszme-csere rovatunkban három nyelven lehet vitatkozni.
Digitális folyóiratunkba várjuk az írásokat: zmteszerk@gmail.com
Honlapunk fennmaradásának biztosítéka: gyakori látogatása!

01_018_A_W
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Zürichi Magyar Történelmi Egyesület

Ein gemeinnütziger Verein im Kanton Zürich

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH
Magyar Őstörténeti Találkozók Titkársága

Sekreteriat der Treffen zur Frühgeschichte der Ungarn

PROTOKOLL
der 29. Mitgliederversammlung des Ungarisch Historischen
Vereins Zürich vom 22. Juni 2013 in Budapest gemäss Art. 4. der
Statuten
Beginn: 13.00 Uhr.
An der Mitgliederversammlung nehmen 25 stimmberechtigte Vereinsmitglieder und 1 Gast
(Anlagen 1) teil. Die Teilnehmer einigen sich darauf, jede Abstimmung öffentlich durchzuführen.
Folgende Beschlüsse werden mit je 25 Stimmen angenommen:
- die Wahl von Attila Pandula als Protokollführer, sowie Ottó Csámpai als Beglaubiger;
- die Tagesordnung (Anlagen 2), welche vom Vorstand im voraus versandt wurde.
Die Mitgliederversammlung
- nimmt würdevoll Abschied von den verstorbenen Mitglieder: István Herényi (Budapest)
und spricht den Verstorbenen ihren
Dank für die Verdienste um den Verein aus;
- nimmt das Protokoll der Mitgliederversammlung des Jahres 2012 ohne Änderung an (Anlagen
3).
Es folgt die Berichterstattung des Vorstandes:
1. Der Präsident erstattet Bericht über die gesamten Aktivitäten des Vereins und über die
monatlichen Zusammenkünfte in den verschiedenen Ländern. Wir setzen auch vort die Analyse
der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Dabei hielten wir eine Vortragsreihe im geschlossenen Kreise über die letzten Session des zuletzt freigewähltes Ungarischen Parlaments in
Altötting am 20 August 1947 (Anlagen 4). Die Vorträge erschienen in der gewohnten Form als
unsere Publikation Nr. 65 (Anlagen 5). Dabei wird unsere Homepage laufend erneuert. Der
Wissenschaftliche Beirat hat drei Sitzungen. Unser Vereins-insignia inventarisiert wurde von
dem Ungarischen Nationalmuseum unter der Nr. 1.1.2011 gem. Buch „C”.
Das Kantonale Steueramt Zürich am 08. Feb. 2013 Verfügt unter der Nr. 13/10 062 (Zitat):
„Mit Verfügung der Finanzdirektion des Kantons Zürich vom 06. Oktober 1986 wurde der
Ungarisch Historischer Verein Zürich, mit Sitz in Zürich, gestüzt auf § 16 lit. d aStG wegen
Verfolgung von gemeinnützigen Zwecken steuerfrei erklärt (AFD 86/10 506). Nach einsicht in
die am 19. Dezember 2012 eingerichten Unterlagen kann festgestellt werden, dass die
104

Voraussetzungen für ein Steuerbefreiung wegen Vorfolgung von gemmeinnützigen Zwecken
im Sinne von § 61 lit. g StG sowie von Art. 56 lit. g DBG weiterhin gegeben sind. Die
seinerzeit gewährte Steuerbefreiung ist entsprechend zu bestätigen.” (Anlagen 6)
2. Die anwesenden Mitglieder des Vorstandes erstatten Bericht über die von ihnen persönlich
verrichteten Arbeiten.
3. Der Kassierer referiert über die Finanzen des Vereins (Anlagen 7) und teilt mit, dass die Bilanz
am Ende des Berichtsjahres mit einem negativen Saldo abgeschlossen wurde. Der Verein
besitzt kein Vermögen.
4. Die Rechnungsrevisoren stellen ihre Berichte und Vorschläge vor (Anlagen 8).
5. Die Berichte enthalten mehrere Anregungen.
Nach den Berichterstattungen:
A. Die Mitglieder des Vereins werden dazu aufgerufen, den Verein auch finanziell zu
unterstützen, da der Verein keine Mitgliederbeiträge erhebt. Infolge Gemeinnützigkeit
sind die Spenden steuerwirksam.
B. Durch die Mitgliederversammlung werden mit jeweils 25 Ja-Stimmen beschlossen:
 der Bericht des Präsidenten wird angenommen und Décharche erteilt (Anlagen 9);
 der Bericht des Vorstandes wird angenommen und Décharche erteilt;
 der Rechnungsbericht wird angenommen und Décharche erteilt;
 der Bericht und Vorschläge der Rechnungsrevisoren werden angenommen und ihre
Vorschläge zu Beschlüssen erhoben;
 der Vorstand wird beauftragt, alle Veranstaltungen des Jahres 2014 vorzubereiten und
durchzuführen.
C. Die Mitgliederversammlung drückt ihren Dank für die im Sinne des Vereins erbrachten
Tätigkeiten an die Mitglieder bzw. Freunde Bogyó Barna, Ottó Csámpai und seiner Familie,
Lajos Darai, Farkas L. Rozália, Róbert Gáspár, Zsuzsanna Haraszty, Miklós Jávor, Ernő
Lányi, Zsuzsanna Molnár und Gábor Nyári.
D. Die Mitgliederversammlung wählt mit 25 Ja-Stimmen den Präsidenten und mit 25 JaStimmen die Mitglieder des Vorstandes für je ein Jahr (Anlagen 10).
Die Anlagen sind wesentliche Bestandteile des Protokolls und sind als vertraulich zu behandeln. Das bedeutet, dass die Kenntnisnahme ihrer Inhalte den Vereinsmitgliedern vorbehalten ist.
Über etwaige Veröffentlichung entscheidet der Präsident.
Ende der Mitgliederversammlung: 17.10 Uhr.
Dieses Protokoll ist in deutscher und ungarischer Sprache auf Papier in je zwei Originalen
verfasst worden; alle vier Exemplare sind beglaubigt.
Budapest, 26. Juni 2013.
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Protokollführer

Das Protokoll hat beglaubigt

Anlagen 10 St.
Unsere Verbindungsadresse in Ungarn
Zsuzsanna Haraszti
H-1046 Budapest, Szent Imre utca 10
Telefon: +36/1/389 4037
e-mail: haraszti.zsuzsanna1@chello.hu
Mitteilungen:
Die elektronische Adresse des Vereins lautet: zmte@freemail.hu Wir bitten um
Zustellung Ihrer e-mail Adresse.
Vereinsmitteilungen werden nur auf e-mail Adresse geschickt
Unsere Homepage www.zmte.org
Bitte: besorgen Sie Kontakte dazu (link).
Die Spalte „Meinungs-Austausch” steht Ihnen zur Diskussion zur Verfügung in drei Sprachen.

A Tudományos Tanácsunk keretében létrehoztuk a következő három munkabizottságot, vezetői lettek a Tanács új titkárai. 1. GÁL. Vezetője J. Újváry
Zsuzsanna, tagja Brenner László Szentgál község részéről, Medgyesy-Schmikli
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Norbert és Szuly Rita a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, továbbá egyesületünk tagja Csihák György, Darai Lajos, Sántha Pál Vilmos és Timár Sándor, tanácsadó Érszegi Géza levéltáros. A csoport alakult a svájci St. Gallen levéltára
kérésére, mivel kérték, hogy támogassuk világszerte folyó kutatásukat. Eddig
találtak világszerte 1400 Gallus-t – templomot, települést – és a keresést folytatni szeretnék. Ebben kérik segítségünket. Nekünk a GAL név többet is jelent:
csak a Budapesti telefonkönyvben több mint száz GAL név van – ezt nem tartjuk egyetlen, hazánkba küldött barát teljesítményének. 2. A Horthy-korszak történelemtudományos vizsgálata. Vezetője Pandula Attila, tagja egyesületünk részéről még Csámpai Ottó, Csihák György, Darai Lajos, Halabuk József, Harai
Dénes, Miklauzic István, J. Újváry Zsuzsanna, Váralljai Csocsán Jenő, Vizi
László Tamás, valamint két doktorandusz a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről Jávor Miklós és Nyári Gábor, továbbá Szabó A. Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem emeritus professzora, tanácsadó Szakály Sándor és Zétényi
Zsolt. Itt folytatjuk a már évekkel ezelőtt megkezdett munkát. Az év folyamán
Münchenből olyan nagy értékű történelmi új emlékek kerültek hozzánk, hogy
szükségessé vált, a következő évben, ebben a tárgyban egy nagyobb rendezvény
kezdeményezése. 3. Régi magyar nyelvű rovásírások. Vezetője Szekeres István,
tagja egyesületünk részéről még Bérczi Szaniszló, Csámpai Ottó, Csihák
György, Darai Lajos, Költő László, Záhonyi András, valamint Farkas László és
Mandics György. A csoport célul tűzte ki, nemzetünk ezen egyik legjelentősebb
művelődésbeli kincsének, rovásírásunknak a megmentését. Egyrészről a feledés
veszélye, másrészről az egyre inkább terjedő üzletiesedéssel szemben.
Az év végén ért bennünket a megtiszteltetés, hogy a Csemadok Komáromi
(Komarno/ Szlovákia) Szervezete felkért bennünket előadássorozat tartására abban a rendben, amint azt már öt helyszínen végeztük, két magyar oktatási miniszter engedélyével, együttműködve a Kodolányi János Főiskolával (Székesfehérvár), aminek címe: „A magyar történelem oktatásának tartalmi és módszertani megújítása.” Ennek keretében azt tudjuk adni, amire ott a legnagyobb szükség
van: a tisztességes magyar nemzettudat erősítését. Ennek megalapozója, erősítője a tisztességes magyar nemzeti történelemkutatás, történelemírás, történelemoktatás. Ez a három, így együtt, a mai napig csak a mi egyesületünkben van meg
úgy, hogy független is és részt vesz benne a – talán – tizenötmilliónyi magyar.
Amint látszik: marad feladatunk a jövőre is.
Az év végén az alábbi üdvözletet küldtük szerte a világba, a több mint ötszáz
nálunk nyilvántartott magyar személy és magyar intézmény (közösség, egyház,
magyar ház stb.) címére:
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Reméljük, hogy Isten segítségével folytathatjuk.

Zürich, 2013. MAGVETŐ (ŐSZHÓ) HAVA

FOLYTATÁS A KÖVETKEZŐ KÖTETBEN
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Csihák György

Vesd össze:
A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története XXVIII
Acta Historica Hungarica Turiciensia 29. évf. 1. sz. 193-209. oldal)
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00009/pdf/EPA01445_acta_hungarica
_2014_1_193-209.pdf
– Budapesti előadássorozatunk előadásai
– A ZMTE Tudományos Tanácsa – képekkel
– Éves taggyűlés
– A ZMTE három kutatási munkacsoportja
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194-195. oldal
208-209. oldal
196-199. oldal
200-205. oldal
206. oldal

