II. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alapítványunk célkitűzései között szerepel a határon túli és az anyaországi magyar
anyanyelvű gyermekek kapcsolattartásának elősegítése is.
Erre a kapcsolatteremtésre második éve kiváló lehetőség nyílik a Bethlen Gábor
Alapkezelő „Határtalanul” című programjával, melynek segítségével számos iskola szervez
erdélyi tanulmányi kirándulást városunkból is. Az elmúlt 10 évben az alapítvány segített
hasonló határon túli kirándulásokat. Pl. a helyi Ének-Zenei Általános Iskola diákjainak a
szentegyházi (Románia, Hargita megye) kórus-találkozón való részvételét 2002-ben, vagy a
szentegyházi Gyermekfilharmónia több mint 100 székely gyermektagjának
hódmezővásárhelyi fellépéseit, vagy hódmezővásárhelyi asztmás gyermekeknek Parajdon, az
erdélyi Sóvidéken való klimatikus nyaralását 2005-ben…
Ezeknek a programoknak az előkészítésében komoly segítséget jelentett a Magyar
Örökség díjas Váradi Péter Pál fotóművész és irodalmár felesége, Lőwey Lilla csodálatosan
szép megjelenésű, és tartalmukban rendkívül hasznos ismereteket közvetítő honismereti
albumainak áttanulmányozása. A mai Erdély pillanatfelvétele a fotóművész fényképezőgépének objektívén keresztül és az irodalmár szöveges magyarázata igazolja, hogy Trianon után
közel száz évvel sem veszett el Erdély kulturális, identitásbeli integritása. Mindezt
meggyőzően mutatják be a honismereti fotóalbumok, és minderről meg kell győződjenek saját
tapasztalatuk alapján is az anyaországi fiatalok.
Tudjuk, hogy az oktatási intézmények milyen szűkös anyagi keretek között működnek, és
ezért ezeket az értékes kiadványokat saját erőből megvásárolni nem tudják.
Ebben szeretett volna segíteni alapítványunk.
A pályázati támogatás segítségével minden hódmezővásárhelyi és a kistérségbe tartozó
település általános és középiskolájának juttattunk ezekből az albumokból. (Pl. a 2010-ben
megjelent „Székelyföld képi autonómiája” címűből, amely térképek segítségével,
didaktikusan veszi sorra a legfontosabb magyar kultúrtörténeti, történelmi emlékeket és
természeti látnivalókat Erdélyben.)
Ugyanakkor erdélyi magyar iskolákat is megajándékoztunk e könyvekkel, mintegy
segítve ezzel is a jövőbeni kapcsolatfelvételt, és hozzájárulva a határon túl élő magyar
gyerekek önazonosságtudatának erősítéséhez.
És most időrendi sorba állítva beszámolunk a megvalósított program történéseiről:
 2012 márciusában NEA-egyedi támogatási pályázatot nyújtott be alapítványunk a
Közigazgatási és Igazságügyi Miniszterhez
 2012 áprilisában Dr. Navracsics Tibor miniszter úr értesítése alapján, pályázatunkat
500 000 HUF értékben fogadta be a támogató minisztérium
 2012 májusában alapítványunk, mint kedvezményezett támogatási szerződést kötött a
támogató minisztériumot képviselő Wekerle Sándor Alapkezelővel
 2012 júniusában elküldtük megrendelésünket az erdélyi honismereti albumokat
megjelentető és forgalmazó PéterPál Könyvkiadónak, majd a támogatási összegnek az
alapítvány bankszámlájára való megérkezését követően az 500 000 HUF-t, a
megrendelt könyvek ellentételezésére, továbbutaltuk a könyvkiadónak
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 2012 júniusában megvalósult a könyvadományozás első részteljesítése Erdélyben: a
Könyvkiadó a honismereti albumok 22 kötetét juttatta el Hódmezővásárhely
testvérvárosába: Tordára, melyeket Ádámosy Klára magyar városi tanácsostól a Jósika
Miklós Elméleti Líceumban vett át a civil szervezet képviseletében az alapítvány
alapítója. Akkor és ott 6 albumot adtunk át a tordai magyar középiskola vezetőinek. A
következő napokban a közeli Torockó általános iskoláját és a nagyenyedi Bethlen
Kollégium könyvtárát hasonló adománnyal leptük meg. Mindez az alapítvány egy
másik programjával is egybeesett, melynek során egy kisebb könyvtárnyi (több mint
ezer kötet!) tankönyvadományt juttattunk el egy hódmezővásárhelyi középiskola
felajánlásának köszönhetően Aranyosszékre (szintén a tordai magyar középiskolába és
a torockói általános iskolába). A két adományozó program összekötése már csak
logisztikai kérdés maradt, mellyel jelentős költségmegtakarítást tudtunk elérni.
 2012 augusztusában vettünk át további 65 kötet honismereti albumot a könyvkiadó
képviselőjétől, a könyvek egyik szerzőjétől, Váradi Péter Pál fotóművésztől.
 2012. október – november hónapban került sor a Hódmezővásárhely és kistérsége
általános és középiskolái részére a könyvadomány átadására, az iskolákat egyenként
felkeresve
 2012 decemberében a Csongrád-megyei napilap rövid hírben számolt be az Erdéllyel
kapcsolatos könyvek adományozásáról („Ajándék multivitamin és könyv”,
Délvilág,2012.12.22.)
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