A kiadó ajánlása és köszönete
A trieszti autópálya mellett fekvő
Aurisina városkában feltűnően nagy
sárga tábla hívja figyelmet a település alatt egy mély dolinában
lévő katonatemetőre. Keskeny, köves, de kocsival is
jól járható út vezet az erdővel
körülölelt, karszti kövekkel
bekerített sírkertig. Közvetlenül a kapuban két kis
kőoszlop áll. Az egyik Taar
Józsefé, aki Ung megyéből
jött ide meghalni. Megrázó. De az igazán felkavaró
az előtte lévő kis kőoszlop,
amely már azzal is kitűnik,
hogy oly tisztán olvasható a felirata. Itt nyugszik
Szűcs Györg – igen az
„Y” betű lemaradt. Talán
a kőfaragó rosszul számította ki a névnek a helyet,
vagy olyan valaki írta, aki
nem ismerte a GY betűt.
A választ a szálkás betűkkel írt következő sor adja.
Sz-Nagyfalu. Alatta: Elt 24
evet. Így ékezetek nélkül erősítve azt
a feltételezésünket, hogy helyi mester munkája előtt állunk. Semmi dísz,

csak a szomorú közlés. Nekünk meg marad
töprengés. Magukkal hozták a síremléket a
szülők? Egyáltalán ketten jöttek-e, hiszen
az apa is fronton lehetett. A szerény
megjelenés után szegény családra
következtethetünk, mégis elindultak, nem tudva hova, hogy fiuknak
emléket állítsanak.
Talán később még hozott virágot valaki, mert ott van a csokor
lenyomata. Félő, hogy már több
látogatója nem volt. Ez a kis füzet azért íródott, kerüljön virág és
szalag az Isonzó völgy és a Doberdó temetőiben nyugvó katonáink
sírjeleire. Induljanak el először
gondolatban a füzet szemelvényeit olvasgatva, képeit nézegetve, majd legyen erejük és idejük
a valóságban is megnézni, amit
a képek mutatnak. Örülnénk, ha
mind többen tudnák teljesíteni
kérésünket. Ez lesz köszönet a
támogatóinknak.
Németh István
a Krajczáros Alapítvány
kuratóriumának elnöke

„EGYÜTT, TÖBBET, JOBBAN“
Bemutatkozik a HáEmGo…
Első hallásra furcsának tűnhet
e mozaikszó. A rejtély mögött a
Háborús Emlékhelyeket Gondozók Társasága elnevezés búvik meg.
Ezen új civil formációt „kerekasztal” jellegű együttműködésre, országos hatókört megcélozva 2008. évben hozták létre az alapítók:
• Honvédség Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete
• Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja
• Honvéd Kulturális Egyesület - Budapest
• Krajczáros Alapítvány - Székesfehérvár
• Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér Megyei Egyesülete
Mára a tagszervezetek száma a duplájára nőtt, tagjaink száma folyamatosan gyarapszik. A szervezet működési feltételeihez szükséges infrastruktúrát, az önálló élethez
elengedhetetlen háttér kialakulásáig a Krajczáros Alapítvány bocsátja rendelkezésre
és látja el a gesztori teendőket.
A HáEmGo küldetése:
• A magyar háborús emlékhelyek gondozása terén működő szervezetek országos
hálózattá formálása.
• Fórum biztosítása az eddigi eredmények láthatóbbá tételére mind egymás, mind a
társadalom és külföld számára.
• Kapcsolatok teremtése a jövőbeni a szakmai tervek összehangolásához, együttműködés ösztönzés.
• A köztudat befolyásolásával a hazájukért életüket adók emléke iránti kultusz újra
élesztése.
• Minél több külhoni és belföldi háborús magyar emlékhely megmentésében, megőrzésében és ápolásában való részvétel.
Tagjaink, együttműködő partnereink közti összetartó erőnek Petőfi szavaival való azonosulásunkat tekintjük: „…hol sírjaink domborulnak,…unokáink leborulnak…”
Csatlakozási lehetőség: Szívesen fogadjuk az e téren már tevékenykedő vagy közös
erővel munkálkodni akaró társadalmi és civil szervezetek, gazdasági társaságok, hivatalok és magánszemélyek jelentkezését, melynek részleteiről az alapító okiratban
olvashatunk.
További információk: http://haemgo.uw.hu és a http://krajczaros.uw.hu honlapon.
Elérhetőségek:
E-mail: krajczaros@t-online.hu
Tel.: +36-70-3914183; +36-30-9566736

