Sancz Klára Lujza (Budapest):
Visszapillantás a ZMTE eddigi munkájára
Tisztelettel emlékezem azokra a honfitársainkra, akik Hazájukat elhagyni
kényszerültek, de gondolataikban az Anyanyelvük ápolása, a Szülőföld szeretete, múltjának, jelenének mélyreható ismerete, jövőjének alakulása szívügyük
maradt. A Szülőföld múltjának és jelenének tényszerű bemutatása, történelmének valósághű feldolgozása, Anyanyelvük ápolásának igénye hozta létre a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületet – a Haza iránti szeretet és hűség megnyilatkozásaként e hazafiak közreműködésével.
A múlt és a jelen történelmi hűséggel történő feldolgozása, bemutatása hatással lehet a jövő alakulására. Ezért nagyon fontos a történelmi igazságot feltárni, közkinccsé tenni. Ehhez a törekvéshez és megvalósításához csatlakozott az
Egyesület magyarországi csoportja is, amelynek munkájába én is bekapcsolódtam.
Elnökünk, dr. Csihák György, aki az Egyesület alakulása óta elnöke, meghatározó tagja a Csoportnak, olyan lelkesedéssel tevékenykedik, hogy aki a közelében dolgozik, szintén nagyon lelkes, lelkiismeretes közreműködéssel vesz részt
a közös szellemiségű munkában. Ez a szorgalmas munka, előadásaink, kiadványaink sokaságán is mérhető. Rendezvényeinken, országos- és nemzetközi elismertségű előadókkal megtartott előadásokon keresztül is ismertetjük, adjuk közzé az új kutatási eredményeinket. Az új kutatási eredmények ismeretével az előadásokon résztvevők tovább vihetik és terjeszthetik az igazi, hiteles, történelmi
ismereteket Hazánkról.
A magyarországi egyesületi csoport állandó székhelyén, Budapesten, az V.
kerületben, az "Arany 10" Rendezvény Központban, egy szokásos, havonta
megtartott, összejövetelük résztvevőjeként ismerkedtem meg az Egyesület tevékenységével. Tekintve, hogy Hazánk történelmének bemutatásáról hasonló a
véleményem az Egyesületben uralkodó állásfoglalással, szívesen csatlakoztam
az Egyesülethez. És a ZMTE elnöke készséggel fogadta és lehetővé tette, hogy
tagságommal, bekapcsolódva a közös munkába, a fő kutatási témám, – gróf
Széchenyi István életének, munkásságának, tevékenységének, korszakának feldolgozásával foglalkozó előadásaimat, tanulmányaimat – az Egyesület keretén
belül is közkinccsé tegyem.
A budapesti csoport eredményes munkájához nagyban hozzájárul, hogy a
ZMTE Vezetősége, tagsága olyan kellemes, tudományos vitákra alkalmas légkört teremtett, hogy öröm velük együtt dolgozni, tudományos vitatott nézeteket,
álláspontokat tisztázni, egyeztetni, megoldani.
Ezért a szabad, hitelesen feldolgozott, közreadott történelmi ismeretek terjesztésén tevékenykedő szakemberek jó együttműködése miatt szeretek itt tag
lenni és az alkotó munkában részt venni.
Budapest, 2016. augusztus 30.
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