
131Budapest, 2016. augusztus 15-20.

„Én sok kedvetlen csalatkozás után megtanultam, hogy valamely szép remény 
egyszeri vagy kétszeri, sokszor éppen számtalanszori nem teljesedése miatt sem 
kell kétségbeesni. A magot elvetjük, s ki nem kél; újra vetünk, s kikél, de fűben 
eltapodtatik; ismét vetünk, s nemcsak kikél, de fejet hány, s már-már érik, már-
már sarló alá dől, midőn felleg támad, s a jég elveri. A kislelkű ember összeha-
rapja ajkait, kezeit egymásba ölti, kétségbeesik, többet nem vet, s nem is arat 
soha. De a lankadatlan férfiú kezdeni s százszor újrakezdeni nem fárad el; s ha 
mégsem boldogult, unokájának is meghagyja, hogy merényt merény után kezd-
jen; s íme, egyszer eljön az idő, a mag kikél, nő, megérik, s gazdag aratással ör-
vendeztet. Való, a kezdő már sírban hever; de mi az? Ha az emberiség egészéért 
kell munkálni, ez az egész nem halandó!” 

A Feszty-körkép Alapítvány bemutatása:

A közalapítvány célja: A Feszty-körkép, mint fontos kultúrtörténeti emlék, nem-
zeti kincs megmentése a jövő generációi számára.

A Csongrád Megyei Tanács 28/ l990. (III.29.) T. számú határozatával a Feszty-
körkép Alapítvány létesítését határozta el, melyet abból a célból hoztak létre, 
hogy a jelentős kultúrtörténeti értéket képviselő Feszty-körkép - nemzeti kin-
csünk - megmentését, helyreállítását, bemutatását biztosítsa Ópusztaszeren a 
Nemzeti Történeti Emlékparkban felépített épületben.

Az alapítvány segíti a körkép bemutatását, népszerűsítését,  a nemzeti em-
lékhely üzemeltetését oly módon, hogy rendezvényeivel, konferenciáival felhív-
ja a határon innen és határon túli magyarok figyelmét e nagyszerű alkotásra. 
Igyekszik megismertetni Feszty Árpád munkásságát, a körkép és az Emlékpark 
történetét. Lehetőségeihez mérten pedig anyagilag is támogatja a határon túli 
fiatalok eljutását az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, ill. Feszty 
Árpád életében fontos szerepet játszó helyekre.

A fenti célok elérése végett az alapítvány az alábbiakat teszi:
A Feszty-körkép Alapítvány közhasznú tevékenységeket lát el  képességfejlesz-
téssel, kulturális tevékenységgel, a kulturális örökség megóvásával, a határon 
túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységekkel, valamint kizárólag közhasznú 
szervezetek által igénybe vehető és részükre biztosított szolgáltatásokkal.

A magyarság kulturális életének palettáját szélesítő programok létrehozása, 
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a határon túl élő magyaroknak nyújt felejthetetlen kulturális értékközvetítést és 
a diaszpóra területén élő magyarajkú nemzettársaink számára egy közösséget 
teremt a Magyarországról kiinduló összefogással.

A rendezvénysorozat helyszíneire gyűjtést  szervezünk, ezeket továbbítjuk az 
iskolákba, a gyermekekhez,  a fiatalok számára vagy adott esetben szociális in-
tézmények részére. Pénzbeli juttatás mellett, természetbeni támogatásokat és 
felajánlásokat is szívesen veszünk, mint tartós - élelmiszer - utaztatás, - szállás,  
- könyvek, - tankönyvek, - sportszerek,  - ruházat, modern technikai eszközök... 

Szakmai program:
A Hazatérés című rendezvénysorozatunk általános célja a nemzettudat építése 
az összetartozás jegyében, a történelmi Magyarország területén élő fiatalok ré-
szére, gyökereik, hovatartozásuk erősítésére. 

A Feszty-körkép Alapítvány küldetésének tekinti a magyarságtudat erősí-
tését, valamint azt, hogy a nemzeti összetartozás jegyében a Feszty-körképet, 
mint fontos kultúrtörténeti emléket, nemzeti kincset megmentsük és megőriz-
zük a jövő generációi számára. 

“Úgy ballagjon el minden Magyar gyerek az iskolából, hogy életében egyszer 
eljusson A magyarok bejövetelét ábrázoló monumentális festmény elé.”

A történelmi Magyarország területén élő 10 és 18 év közötti magyar ajkú fia-
talok részére összeállított programsorozat üzenete:

Éljünk és érkezzünk bárhonnan, ahol magyar szó, magyar lelkület él a szívek-
ben, mindenhol otthon vagyunk!

A magyarok bejövetele című alkotás 
a 2016. évi Feszty Emlékév középpontjában:
Százhatvan éve született Feszty Árpád, s a százhúsz évvel ezelőtti millenniu-
mi ünnepségsorozat megnyitásának tiszteletére készítette el a magyarság máig 
legmonumentálisabb festészeti alkotását, A magyarok bejövetelét. A kettős ju-
bileum tiszteletére az idei évet a Feszty-körkép Alapítvány Feszty Árpád Emlék-
évnek nyilvánította.

Az emlékév legrangosabb rendezvényével a Feszty Árpád konferenciával zá-
rul, ami a hazai kultúrpolitikai események között is kiemelkedőnek ígérkezik. 
Képzőművészeti, művelődéstörténeti és történettudományi szemszögből nézve 
is igényesen tervezik megrendezni, neves előadók felkérésével.

Az Alapítvány egy különleges pályázatot is kiírt, amelyre olyan irodalmi  alko-
tásokat várnak, amelyek a körkép jeleneteiből vagy a körkép szereplői által ih-
lettek, és az adott történelmi korszak feldolgozása is választható témaként.

A Feszty Árpád tiszteletére meghirdetett Hazatérés programsorozat kiterjed 
a teljes nemzetre, határainkon innen és túl.

Hazatérés rendezvénysorozat programjai:
– Hazatérés címmel történelmi, műveltségi vetélkedőt szervez a Kárpát-me-

dence iskolásainak.
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– Az Alapítvány Hazatérés címmel irodalmi pályázatot hirdetett meg, jelent-
kezéseket az egész  Kátpát-medence  területéről vár.

– Rendezvényei helyszínei: Sapientia Egyetem (Erdély, Kolozsvár), II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Kárpátalja, Beregszász-Munkács)
Kisoroszi (Délvidék), Duna Menti Múzeum (Felvidék, Komárom-Ógyalla), 
Martosi Szabadegyetem (Felvidék), Tusványosi Szabadegyetem (Erdély) 
és a kolozsvári Szente Erzsébet nap is bekapcsolódnak  a programokba.

– Előadások neves professzorokkal, tanárokkal, kutatókkal, régészekkel, ant-
ropológusokkal.

– Kerekasztal beszélgetések Feszty Árpád örököseivel, művészekkel, írókkal.
– Filmvetítés – Lovasíjász című dokumentum film.
– Íjász bemutatók.
 – Népzenei koncertek.
– Feszty Árpád konferencia az Emlékév kiemelkedő kulturtörténeti esemé-

nye.
– A rendezvénysorozat széleskörű kommunikációs megjelenést és kiemelke-

dő számú célközönség elérést biztosít a magasan pozícionált együttműkö-
dő médiák által.

Megvalósítás időpontja: 2016. év folyamán, a Hazatérés című rendezvénysoro-
zat egész éves program .

Budapest, 2016. július 31.
(A szerző, Ökrös Mariann, a Feszty-körkép Alapítvány elnöke)
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