A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2000. évi
BESZÁMOLÓJA

1.

Szervezeti élet

A Rákóczi Szövetség 2000-ben, m ködésének második évtizedébe lépett. Az els évtizedben
kialakított tevékenységi körét tovább folytatva igyekezett a kiemelten közhasznú szervezeti
státuszából adódó kötelezettségeket munkájában érvényesíteni, ugyanakkor a partnereivel els soban szponzoraival - fennálló kapcsolataiban érvényesíteni azokat az el nyöket, amelyek
a kiemelten közhasznú státuszából adódnak.
Az év folyamán a Rákóczi Szövetség Elnöksége 7 alkalommal, Választmánya pedig 2
alkalommal, az Ellen rz Bizottság 2 alkalommal ülésezett.
Elhúnyt és január 24-én eltemették dr. Neumann Tibort, a Rákóczi Szövetség volt
választmányi tagját, az Esterházy Emlékbizottság tagját. A temetésen a Szövetséget Halzl
József, Vígh Károly és Stelczer Elemér, az Emlékbizottság elnöke képviselte.
A Rákóczi Szövetség május 20-án tartotta ez évi közgy lését. A közgy lés f témája az 1999.
évi közhasznúsági jelentés elfogadása volt. A jelentést a kb. 80 f s közgy lés ellenszavazat
nélkül elfogadta. A közgy lést követ en Horváth Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jogtörténeti Tanszékének tanára tartott el adást a jelenlév knek az 1945-48 közötti
csehszlovákiai

jogfosztások

történetér l,

a

magyarságot

érint

megkülönböztet

intézkedésekr l és azok következményeir l.
Délután került sor a helyi szervezetek els országos találkozójára, amelyen 25 szervezet
képvisel i vettek részt Magyarországról, a Felvidékr l és Kárpátaljáról. Ugron Gáspár
szervezeti titkár ismertette a Szövetség Elnökségének javaslatát a Központ és a helyi
szervezetek között lérehozandó együttm ködési megállapodásról, a Szövetség helyi
szervezeteinek a Központ által nyújtandó támogatási lehet ségeir l és azok feltételeir l. Ezt
követ en a helyi szervezetek képvisel i szólaltak fel és ismertették tevékenységüket. A
találkozó lehet séget adott arra, hogy különböz

helyi szervezetek képvisel i egymással
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kapcsolatba lépjenek és kétoldalú együttm ködést kezdeményezzenek. Példaképpen említhet
a soproni és füleki szervezet, valamint az ajkai és a nagymegyeri szervezet képvisel i között
létrejött kapcsolat, amely az érintettek szándékai szerint városi partnerkapcsolattá is b vülhet.
A Szövetség tagjainak száma több, mint 4000 f . A helyi szervezetek száma 2000-ben tovább
gyarapodott és a Szövetség ma már 60 helyi szervezettel rendelkezik.
16 új szervezet létesült a Millennium évében, minden esetben az alakuló ülésen megjelent a
Szövetség egy, vagy több tisztségvisel je. Március 9-én Füleken, március 31-én Bátaszéken,
április 13-án Sárospatakon, május 2-án Besztercebányán (Bél Mátyás F iskolai Klub), május
26-án Encsen, június 8-án Székesfehérvárott és Szentendrén, június hónap folyamán
Kárpátalján, Vári, Sárosoroszi és Mez kaszony településen. Október 19-én K rösf n
(Kalotaszeg), október folyamán Újvidéken (Fehér Ferenc Könyvbarát Kör), október 26-án
Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán, november 20-án Ungváron
(Ifjúsági Szervezet), december 21-én Udvardon és Tardoskedden (Szlovákia) alakult meg a
Rákóczi Szövetség helyi szervezete.
A gy ri szervezet május 11-én ünnepelte 10. éves jubileumát. Az ünnepségen a Szövetség
központját Halzl József és Ugron Gáspár képviselte. Megjelent a gy lésen és a szervezet
elvégzett munkáját méltatta Balogh Zoltán a város polgármestere.
A Szövetség központjának képviseletében április 15-én Ulicsák Szilárd az oroszlányi helyi
szervezetet látogatta meg, október 1-én Ugron Gáspár és Bíró Albert a Szlovákiában lév
Komárom-szentpéter helyi szervezeténél tett látogatást.
Május 27-én Kun Ferencz alelnök és a Szövetség más tagjai a hagyományos "Göndöcs túrán"
vettek részt Szlovákiában és ezzel emlékeztek meg Göndöcs Lászlóról, a Szövetség néhai
f titkáráról.
A Szövetség keretein belül korábban létrejött szakmai csoportok közül els sorban az
Oktatási- és Ifjúságszervezési Csoport munkáját lehet megemlíteni. Ez a csoport, amely
els sorban fiatal történelem-, és földrajztanárokból, f iskolásokból áll, oroszlánrészt vállalt a
Szövetség különböz ifjúsági rendezvényeinek, táborainak, vetélked inek, mindenekel tt a
nagy létszámú Gloria Victis történelmi vetélked nek a megszervezésében.
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A Rákóczi Szövetség szervezeti életének ebben az évben is fontos részét képviselték az ún.
Rákóczi Klub programjai. A klub vezet jének Martényi Árpádnak irányításával megrendezett
klubestek színhelye a Magyarok Háza volt. Az I. félévben, február-május között rendeztek
havonként egy-egy el adást. Február 2-án a "Közöttünk él Turul madár" címmel Ducz
László történész tartott el adást, majd március 1-jén "Felvidéki séták" címmel Kiss Gy. Csaba
szociológus ismertette Dávid Kornél azonos cím könyvét. Április 5-én a "Magyar Örökség
Díj" kuratóriumának elnöke, Szunyovszky Szilvia volt a Rákóczi Klub vendége, aki a Magyar
Örökség Díj jelent ségér l beszélt, és a kitüntetettekr l adott ismertetést. Május 3-án a
Rákóczi Szövetség két jeles személyiségének, Vígh Károly alelnöknek és Pálmány Béla
történésznek a "Fejezetek Losonc történetéb l" cím könyvér l tartottak könyv bemutatót.
Június 10-én került sor a Klub hagyományos busz kirándulására, amely ebben az évben
Pozsonyba és Dévény várához vitte el a Rákóczi Szövetség érdekl d tagjait.
A nyári szünet után az szi els klub-rendezvény szeptember 13-án Mécs László est volt, a
jeles felvidéki költ életm vét Tankovits József tanár ismertette. Október 4-én a határon túli
magyarságot érint oktatásügy kérdésér l a Szövetség tagjai Ríz Ádám választmányi tag és
Hegyi László elnökségi tag adtak tájékoztatást. Márai Sándor születésének 100. éves
évfordulója alkalmából november 8-án Balassa Zoltán, kassai irodalom-történész tartott
el adást Márai Sándorról, az íróról, a kassai polgárról. A Rákóczi Klub ez évi tevékenységét
december 13-án egy kötetlen teadélután zárta le, amelyen a résztvev k kicserélték
gondolataikat a Szövetség helyzetér l, jöv jér l.

2.

Politikai és társadalmi kapcsolatok

Ahhoz, hogy a Szövetség célkit zéseit minél hatékonyabban érvényesíthesse, természetesen
törekednie kell, hogy minél sokrét bb kapcsolatai legyenek mind a politikai, mind a
társadalmi- és gazdasági élet szerepl ivel. Ezt részben személyes találkozókkal, részben
különböz

rendezvényeken való részvétellel igyekezett a Szövetség el mozdítani. Ezzel

kapcsolatban ki kell emelni a Szövetség elnökének rendszeres találkozóit Németh Zsolttal, a
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Külügyminisztérium politikai államtitkárával és Szabó Tiborral, a Határon Túli Magyarok
Hivatalának elnökével.
Január 26-án Halzl József találkozott Nagy Andor államtitkárral, Orbán Viktor miniszterelnök
kabinetf nökével.
Január 29-én Orbán Viktor miniszterelnök meghívására részt vett a FIDESZ Magyar Polgári
Párt Kongresszusán.
Február 10-én Halzl József és Petri Zsolt látogatást tettek az Ifjúsági- és Sport
Minisztériumban, Szabó László helyettes államtitkárnál. A Rákóczi Szövetség képvisel i
meghívták Szabó Lászlót, hogy vegyen részt és mondjon beszédet a Szövetség által március
25-én megrendezend

hagyományos Rákóczi koszorúzási ünnepségen. Szabó László a

meghívást elfogadva meghívta a Szövetség képvisel it a Magyar Ifjúsági Konferencia
március 15-16-án Székelyudvarhelyen rendezend ülésére.
Február 22-én Halzl József felkereste hivatalában Stefan Markust, Szlovákia budapesti
nagykövetét és meghívta a Szövetség Rákóczi koszorúzási ünnepségére. A nagykövet a
meghívást elfogadta.
Február 26-án Halzl József a magyar kormány-küldöttség tagjaként részt vett Orbán Viktor
miniszterelnök kárpátaljai látogatási programjában, a Beregszászon és Ungváron folytatott
megbeszéléseken.
Március 13-15-én Ugron Gáspár Szabó Lászlónak, az ISM helyettes államtitkárának
meghívására

Székelyudvarhelyen

részt

vett

a

Magyar

Ifjúsági

Konferencia

rendezvénysorozatán és a helyi 1848-as emlékünnepélyen.
Március 14-15-én Halzl József, Németh Zsolt külügyminisztériumi politikai államtitkár
meghívására részt vett abban az utazási programban, amelynek középpontjában a Felvidék
különböz

városaiban megrendezett március 15-i ünnepségek álltak. Kassán, Szepsiben,

Füleken, Komáromban és Pozsonyban mód nyílt arra, hogy a Rákóczi Szövetség felvidéki
tevékenységét a helyi magyar közösség képvisel ivel megbeszéljék és a jöv

feladatait

meghatározzák.
Március 22-én a Délvidéki Magyarok Közösségének elnökét, Andrássy Attilát fogadta Halzl
József és Vígh Károly. Megállapodtak a két szervezet együttm ködésér l. Ugyanezen a
napon Halzl József a Parlamentben látogatást tett Boross Péter volt miniszterelnöknél és
tájékoztatta t a Rákóczi Szövetség elmúlt évi tevékenységér l, ez évi terveir l.
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Március 29-30-án Halzl József két napos pozsonyi látogatása során Boros Miklós nagykövet
meghívására részt vett azon az ünnepségen, amelyen Göncz Árpád köztársasági elnök
kitüntetését adták át Szabó Rezs nek, a CSEMADOK volt alelnökének és Újváry Lászlónak,
a Lévai Magyar Tannyelv Iskola volt igazgatójának. Ezt követ en látogatást tett Csáky Pál
kormány-alelnöknél, aki köszönetét fejezte ki a Rákóczi Szövetség élén, a felvidéki
magyarság érdekében kifejtett tevékenységéért.
Március 30-án Halzl József a CSEMADOK elnökségi ülésén vett részt, ahol az Elnökség
tagjaival megbeszélést folytatott a Szövetség és a CSEMADOK kapcsolatainak fejlesztésér l,
miután a CSEMADOK a közelmúltban Kvarda József személyében új elnököt választott.
Április 19-én Halzl József és Garbai László felkereste hivatalában Bölcskey Gusztáv
református

püspököt,

aki

közrem ködését

ígérte

a

Szövetségnek

a

református

gimnáziumokkal való kapcsolatépítésének el mozdításában, másrészt a Szövetség debreceni
szervezetének megalakításában.
Április 25-én Halzl József a Magyar Demokrata Fórum XVI. kerületi szervezetének
meghívására tartott el adást és ennek keretében a Rákóczi Szövetség tevékenységét
ismertette.
Május 3-án a Batthyány Alapítvány munkavacsoráján vett részt, ahol találkozott Stumpf
István kancellária-miniszterrel.
Május 16-án Halzl József Glatz Ferenccel, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével
találkozott és arról tárgyaltak, miképpen lehet közös er feszítéssel nagyobb támogatást
nyújtani a határon túli magyarok tudományos tevékenységének segítésére.
Május 19-én Orbán Viktor miniszterelnök meghívására Halzl József részt vett a
"Magyarország 2000." rendezvény-sorozat programjában.
Július 26-29-én Ulicsák Szilárd, Petri Zsolt és Ugron Gáspár részt vett a FIDESZ által
alapított hagyományos tusnádfürd i nyári szabadegyetem rendezvényein, amelyen Orbán
Viktor miniszterelnök is el adást tartott. A Rákóczi Szövetség képvisel i a tábor ideje alatt
találkoztak Szász Jen vel, Székesudvarhely város polgármesterével.
Augusztus 25-26-án Ulicsák Szilárd, Petri Zsolt, Ugron Gáspár és Schweier Krisztián részt
vettek Felvidéken a madarászi nyári tábor rendezvényein, amelyen jeles magyar és szlovák
közéleti személyiségek tartottak el adást. Ennek során tárgyalásokat folytattak a Magyar
Ifjúsági Közösség és a Diákhálózat vezet ivel.
Október 24-29 között Halzl József a Németh Zsolt államtitkár vezetésével Ausztráliába
látogató kormányküldöttség tagjaként megbeszéléseket folytatott az ausztráliai magyar
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szervezetek képvisel ivel, többek között az ottani Rákóczi Egyesület és Rákóczi Ifjúsági
Közösség vezet ivel.
Október 28-án Ugron Gáspár és Bíró Albert részt vett a Kárpátaljai Magyar Pedagógus
Szövetség beregszászi jubileumi közgy lésén.
November 9-én Halzl József Budapesten fogadta Kvarda Józsefet a CSEMADOK elnjökét és
ri Pétert, a Magyar Ifjúsági Közösség elnökét.
November 11-én Halzl József és Ugron Gáspár Komáromban részt vettek a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége 10 éves jubileumi közgy lésén, amelyen átadták Halzl
Józsefnek a Szövetség tiszteletbeli tagjává történ megválasztásáról szóló Oklevelet.
November 18-19-én Halzl József, T kés László püspök meghívására részt vett Nagyváradon a
református egyház millenniumi ünnepségén, amelyen T kés László püspök átadta Halzl
Józsefnek a Pro Partium Díjat.
December 11-én a nagy közalapítványok (Illyés Közalapítvány, Apáczai Közalapítvány, Új
Kézfogás Közalapítvány) sajtótájékoztatóján Halzl József tájékoztatta a sajtó képvisel it a
Rákóczi Szövetség által kezdeményezett és szervezett, az Illyés Közalapítvány által
támogatott szlovákiai beiratkozási program eredményeir l, sikerér l.

3.

Rendezvények

Saját rendezvények

A Rákóczi Szövetség tevékenységében, mint az elmúlt években, úgy idén is jelent s szerepet
töltöttek be a Szövetség céljait támogató rendezvények és akciók. Ezeknek ebben az évben
különleges hangsúlyt adott a Millennium, ezért számos rendezvény a korábbiakhoz képest is
nagyobb részvétellel és érdekl dés mellett zajlott le.
A rendezvények között megkülönböztetett helye van az olyan országos rendezvényeknek,
amelyek évr l-évre ismétl dnek, els sorban azért, hogy a rendezvény tárgyát, illetve
alapgondolatát minél szélesebb körben és minél nagyobb hatékonysággal lehessen
érvényesíteni. Évek óta fontos szerepet játszik a Szövetség életében a Rákóczi kultusz,
amelynek jegyében ebben az évben is több jelent s rendezvényre került sor.
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A hagyományoknak megfelel en 2000-ben is sor került Rákóczi Ferenc születésnapjának
emlékére, március 25-én a fejedelem Kossuth Lajos téri szobrának megkoszorúzására. A
koszorúzási ünnepségnek ebben az évben külön fényt adott az, hogy részt vettek és el adást
tartottak azon országok budapesti nagykövetei, amelyeknek mai területén Rákóczi élt, illetve
tevékenykedett. Szlovákia részér l Stefan Markus nagykövet, Lengyelország részér l
Grzegorz Lubczyk, Törökország részér l pedig Ender Arat nagykövet tartott beszédet.
Felszólalt az ünnepségen Szabó László, az ISM helyettes államtitkára is. Az ünnepségen sok
száz magyarországi és felvidéki diák vett részt és az ünnepségen közrem ködött az Ipolysági
Magyar Tannyelv Középiskola kórusa is.
A Rákóczi kultusz jegyében március 26-án koszorúzási ünnepségre került sor Borsiban is, itt
a Rákóczi Szövetséggel együttm köd

helyi II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság tartott

megemlékezést. Az ünnepség a Kultúrházból a Rákóczi kastélyhoz megszervezett zászlós
menettel kezd dött, majd a kastély el tti Rákóczi szobornál emlékez beszédek hangzottak el.
A szónokok között volt Visy Zsolt, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának
államtitkára, Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely város polgármestere, Köteles László, a
Magyar Koalíció Pártja alelnöke és Halzl József.
Május 28-án az Ócsai Önkormányzat és a helyi Rákóczi Szövetség közös szervezésében
Rákóczi emléktáblát avattak, amelyen részt vett a szlovákiai partner településnek, Palástnak
önkormányzati küldöttsége is. A két település közti partnerkapcsolatot a Rákóczi Szövetség
közrem ködésével hozták létre. Az ünnepségen a Rákóczi Szövetséget Lukács Ferenc
képviselte.
Június 3-án ebben az évben is megrendezték a "Körömi Rákóczi Fesztivált", amelyen a helyi
Rákóczi szervezet meghívására nagy létszámban képviseltették magukat mind a
magyarországi, mind a felvidéki Rákóczi szervezetek. A Rákóczi Szövetség részér l az
ünnepi beszédet Petri Zsolt ifjúsági titkár tartotta, a hivatalos programot színes kultúrm sor és
labdarúgó bajnokság egészítette ki.
Ugyancsak a Rákóczi kultusz jegyében július 1-jén Gyömr n is a helyi Rákóczi szervezet
rendezésében megtartották a szokásos "Rákóczi Napot", amelyen ez évben is jelent s
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számban vettek részt határon túli küldöttségek. A Rákóczi Szövetség központja részér l
Stelczer Elemér olvasta fel Halzl József köszönt jét, amelyben Rákóczi id szer ségét
hangsúlyozta.
Július 1-2-án hatodik alkalommal rendezték meg a Szövetség neszmélyi központú "Hídver "
Szervezetének fesztiválját, amelynek keretében Euro-Expo kiállítást is szerveztek. Ennek
kapcsán Tóth Tibor, a körömi Rákóczi szervezet elnöke tartott el adást, másnap pedig a
Bátorkeszin megrendezett kopjafaavatáson Ugron Gáspár és Bíró Albert képviselte a Rákóczi
Szövetséget.
Július 2-án Szécsény városában Rákóczi szobrot avattak. A szobor létesítését a Rákóczi
Szövetség anyagilag is támogatta. Az avatási ünnepségen a Rákóczi Szövetséget Martényi
Árpád képviselte.
Július 21-én Majkon az oroszlányi Rákóczi szervezet megszervezte szokásos "Rákóczi Nap"ját, amelyen ebben az évben többek között Duray Miklós mondott ünnepi beszédet. A
Rákóczi Szövetség részér l az ünnepségen részt vett és köszönt t mondott Ugron Gáspár.
A Rákóczi Szövetség nemcsak névadójáról, hanem a korábbi évek hagyományaihoz híven
másik példaképér l, Esterházy Jánosról is megemlékezett. A március 5-én megrendezett
emlékünnepségen a Szép utcai emléktáblánál Vígh Károly tartott emlékbeszédet, amelyben
kiemelte Esterházy Jánosnak, a felvidéki magyar oktatásügy érdekében folytatott
tevékenységét. A Magyarok Házában Balassa Zoltán kassai történész tartott emlékbeszédet,
majd az Esterházy Emlékbizottság Esterházy Emlékérmet adott át Halzl Józsefnek, a Rákóczi
Szövetség elnökének és a 10. éves Csehországi és Morvaországi Magyarok Szövetségének.
Az ünnepségen közrem ködött a somorjai "Híd" vegyes kar.
A Rákóczi Szövetség a Magyarok Világszövetségével közösen megemlékezett a felvidéki
magyar szellemi élet egy másik kiválóságáról is, március 17-én Gy ri Dezs emlékestet
tartottak a Magyarok Házában, amelyen Vígh Károly tartott el adást a Szövetség részér l
Gy ri Dezs életm vér l. A programot Sunyovszky Szilvia szavalata egészítette ki.
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A Szövetség rendezvényeinek súlypontját ebben az évben is a nagy számú ifjúsági
rendezvény képezte. Ezek jórészt a nemzeti ünnepek közös megtartására irányultak és ezáltal
er sítették a Kárpátmedencében él magyar ifjúság összetartozás-tudatát és el mozdították az
erre alapozott kapcsolatépítést.
Sokéves hagyománya van annak, hogy az 1848-as szabadságharc évfordulóján a Szövetség
támogatja, illetve megszervezi magyarországi középiskolás diák-csoportok részvételét
határon túli március 15-i ünnepségeken. Ez egyúttal az iskolai partner-kapcsolatok építését is
szolgálja a magyarországi és határon túli magyar iskolák között. Ebben az évben, a
Millennium évében 28 busszal kb. 1100 diák utazott a Szövetség szervezésében és
támogatásával a szomszédos országokba (legnagyobb részt Felvidékre, kisebb részben
Kárpátaljára és Erdélybe) az ott megrendezett ünnepségekre.
Március 14-én a Szövetség képvisel i a sok éves hagyományt követve megkoszorúzták az
andódi születés Czuczor Gergely költ Múzeum körúti emléktábláját.
Június 29. és július 5. között a Magyar Környezetvédelmi Egyesület és a Rákóczi Szövetség
közös szervezésében tartották meg az Adria-Duna Szabadegyetem rendezvény sorozatát
Mátrafüreden. Ezen kárpátmedencei pedagógusok számára tartottak el adást jelent s hazai
szakért k és közéleti személyiségek. A Rákóczi Szövetség részér l Molnár Imre tartott
millenniumi tárgyú el adást.
Június 30 és július 3 között Szentendrén az EGI üdül jében megtartották a Rákóczi Szövetség
els

középiskolai táborát, amelyen 55 diák vett részt különböz

felvidéki (Pozsony,

Dunaszerdahely, Galánta, Szenc, Érsekújvár, Párkány, Zselíz, Ipolyság, Kassa) és
magyarországi középiskolákból.
Július 10-16 között a miskolci Rákóczi Szervezet 40 felvidéki diák részére tartott honismereti
programokkal kiegészített tábort.
Július 17-20 között a Szövetség megrendezte hagyományos kispap találkozóját római
katolikus és görög katolikus papnövendékek részére. A határon túli politikusok közül Duray
Miklós vett részt a találkozón, aki a kisebbségi politikusok egyházügyi törekvéseir l tartott
beszámolót. A tábor f szervez je Monostori Gábor volt.
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Július 24-27 között ez évben is megrendezésre került a történelemtanárok pannonhalmi
tábora. A Rákóczi Szövetség e rendezvényére több mint 130 vendég érdekezett
Magyarországról, Felvidékr l, Kárpátaljáról, Erdélyb l és a Vajdaságból. A találkozó f
szervez je Petri Zsolt volt. A sok jeles el adó között volt Boross Péter volt miniszterelnök,
Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke és Duray Miklós, a szlovákiai
Magyar Koalíció Pártja ügyvezet alelnöke.
Augusztus 7-17 között a Szövetség gy ri szervezete megtartotta hagyományos honismereti
táborát a határon túli magyar diákok számára. A tábor f szervez je Szabó József alelnök volt.
Augusztus 13-20 között Esztergomban a Rákóczi Szövetség hagyományos anyanyelvi táborát
rendezték meg, els sorban szórványhelyzetben él gyermekek számára. Ebben az évben is a
legtöbb gyermek Kárpátaljáról érkezett. A tábor keretén belül tanítók adtak nyelvi órákat a
gyermekeknek, emellett a Szövetség esztergomi tagjainak közrem ködésével kulturális
programokat is szerveztek a tábor résztvev inek. A tábor f szervez je Kicsindi Enik volt.
Augusztus 13-20 között ez évben is megrendezték a kárpátmedencei jogász-hallgatók
talá lkozóját Gödöll n. A találkozó f szervez je a Pázmány Pódium volt, de a Rákóczi
Szövetség is támogatta a tábor lebonyolítását. Augusztus 15-én Halzl József és Ugron Gáspár
Gödöll n találkozott a diákok egy csoportjával és ismertették a Rákóczi Szövetség
tevékenységét.
Szeptember 29-én a Szövetség sárospataki szervezete Rákóczi vetélked t rendezett határon
túli magyar középiskolások részére. A vetélked f szervez je Tamás Edit, a helyi szervezet
elnöke volt.
Október 22-23 között igen nagy részvétel mellett zajlott le a Rákóczi Szövetség Gloria Victis
elnevezés rendezvény sorozata, amely ezúttal három részb l állt.
Október 22-én kb. 1000 határon túli fiatal (középiskolások és f iskolások) részvételével a
M egyetemen a Rákóczi Szövetség és a M egyetem 1956 Alapítvány közös rendezésében
emlékeztek meg az 1956 október 22-i forradalmat elindító diák-nagygy lésr l. Az
ünnepségen részt vett Mádl Ferenc köztársasági elnök, az ünnepi beszédet Pokorni Zoltán
oktatási miniszter tartotta. Az ünnepség záró aktusát ezúttal is a határon túli magyar f iskolai
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diákszervezetek egyik képvisel jének, idén Diósi Viola vajdasági diáknak a köszönt je
jelentette. A m egyetemi ünnepséget követ en a fáklyás menet a szokásos útvonalon a Bem
szoborhoz vezetett, ahol a politikai pártok tisztségvisel i, a magyarországi és határon túli
f iskolai szervezetek és középiskolák, valamint társadalmi szervezetek koszorúztak. A Bem
szobornál az ünnepi beszédet Vass Levente, marosvásárhelyi diák tartotta, Albert Camus-nak
a magyar forradalomról szóló írását pedig Telekes Péter gútai diák adta el . A m sorban
közrem ködött a Városmajori Gimnázium énekkara.
Október 22-23-án rendezték meg ugyancsak a M egyetemen a Gloria Victis történelmi
vetélked t, amelynek témája ebben az évben a "Magyar történelem Géza fejedelemt l Szent
László haláláig" volt. A vetélked iránt óriási érdekl dés mutatkozott, összesen 1400 csapat
jelentkezett a Kárpátmedence különböz

országaiból, majd az írásbeli teszt alapján a

szervez k a legjobb 111 csapatot hívták meg az írásbeli középdönt be. A csapatok közel fele
a határon túli régiókból érkezett. Az október 23-i dönt be 10 csapat jutott be, melyek közül az
els díjat a kecskeméti Református Gimnázium nyerte el. Október 23-án hirdették ki annak az
írásm -pályázatnak az eredményét is, amelynek keretében a diákoknak az 1956-os események
egy résztvev jével kellett riportot készíteniök.
A rendezvény-sorozat új eleme volt az els sorban f iskolások részére megrendezett
köztársaság-napi fesztivál, amelynek társszervez je az OGYIP volt. A fesztivál keretében
jeles el adók (Szabó Tibor, Józsa László, Szabó László, Ríz Ádám, Lázár Ervin, T kéczky
László és Lengyel László) tartottak el adást különböz aktuális témakörökben.

Ifjúság-szervezés, iskolai kapcsolatépítés

A Rákóczi Szövetségnek az ifjúságot szolgáló tevékenysége rendezvények szervezésén kívül
kiterjedt az iskolákkal való kapcsolat építést el segít iskola látogatásokra, ifjúság-szervezési
kezdeményezésekre és más szervezetek ifjúsági rendezvényein való részvételre is.
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Február 21-én Halzl József és Petri Zsolt látogatást

tettek a csepeli Jedlik Ányos

Gimnáziumban, ahol találkoztak Zanati Béla igazgatóval és Krassói Kornélia igazgatóhelyettessel. A Gimnázium vezet i pozitívan értékelték a Rákóczi Szövetséggel fennálló
kapcsolataikat, különös tekintettel a március 15-i programokban és a Gloria Victis történelmi
vetélked ben történ

rendszeres részvételüket. Kinyilvánították készségüket arra, hogy a

Szövetség közrem ködésével stabil kapcsolat jöjjön létre a Gimnázium és valamelyik
felvidéki gimnázium között.
Március 20-án Halzl József látogatást tett Csepelen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Részt vett az iskola hagyományos Rákóczi ünnepségén, amelyen a diákok versekkel és
Rákóczi életéb l vett jelenetekkel emlékeztek a fejedelemre. Az iskola vezet i közölték, hogy
koszorúzni fognak a Szövetség március 25-i Kossuth Lajos téri Rákóczi ünnepségén.
Április 29-én Petri Zsolt és Nagy Zoltán Péter részt vett a Pozsonyi Diákhálózat és a nyitrai
Juhász Gyula Klub által megszervezett hagyományos gimesi táborban.
Május 2-án Petri Zsolt, Schweier Krisztián és Nagy Zoltán Péter Besztercebányán részt vett a
Bél Mátyás Egyetem Finn-Ugor Tanszékén tanuló magyar diákok Bél Mátyás Klubjának
alakuló ülésén. A klub 24 tagja egyúttal csatlakozott a Rákóczi Szövetséghez és
megállapodtak abban, hogy a Szövetséggel együttm ködési programot alakítanak ki.
Május 4-én Halzl József, Petri Zsolt és Ugron Gáspár a Márton Áron Kollégiumban részt
vettek a Rákóczi Szövetség védnöksége mellett megtartott "Felvidéki Nap" klubestjén. Részt
vett és a szlovákiai politikai helyzetr l el adást tartott Kvarda József, az MKP alelnöke és a
CSEMADOK elnöke, valamint ri Péter, a MIK elnöke.
Halzl József és Petri Zsolt ismertette a Rákóczi Szövetség tevékenységét és sokoldalú
együttm ködésre tettek javaslatot a Rákóczi Szövetség és a Márton Áron Kollégiumban
tanuló diákok között.
Ugyanezen a napon Szabadkán megtartotta alakuló ülését a Vajdasági Ifjúsági Tanács, amely
a Vajdaságban m köd ifjúsági szervezetek erny szervezete. A Rákóczi Szövetséget Ugron
Gáspár képviselte.
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Május 5-én Halzl József, Petri Zsolt és Nagy Zoltán Péter látogatást tettek a szentendrei
Ferences Gimnáziumban, ahol Fekete András igazgatóval tárgyaltak és a II. Rákóczi Ferenc
Gimnáziumban, ahol Hajdú Gábor igazgatóval találkoztak. Mindkét iskola vezet i
készségüket nyilvánították arra, hogy aktívan közrem könek a Rákóczi Szövetség szentendrei
szervezetének megalakításában.
Július 18-án Hegyi László részt vett a Magyar Reformátusok IV. Világtalálkozója keretében
Nagyváradon megrendezett Magyar Református Ifjúsági Világtalálkozón. A "Református
gimnáziumok szerepe a múltban és a jelenben" cím konferencia alkalmából Hegyi László
megbeszéléseket folytatott református gimnáziumi tanárokkal, a Szövetség és az érintett
intézmények kapcsolatának kiszélesítésér l.
Július 23-án Ugron Gáspár részt vett a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség által a
Millennium tiszteletére rendezett "Nagy tábor" megnyitóján, Ipolynyéken.
Szeptember 2-án Ugron Gáspár részt vett és köszönt t mondott az Alsóbodoki Vállalkozási
Szakközépiskola tanévnyitó ünnepségén. A szakközépiskola a Rákóczi Szövetség és az
Apáczai Közalapítvány szellemi és anyagi támogatásával jött lére és jelent sége abban áll,
hogy ez az els és egyetlen magyar nyelv középfokú tanintézmény a Zoboralján.
Szeptember 29-én Hegyi László részt vett a nagyváradi székhely

Partium-i Keresztény

Egyetem 2000/2001-es tanévének ünnepi megnyitóján, a Nagyváradi Színházban.
Október 26-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karán diákok egy csoportja
létrehozta a Rákóczi Szövetség helyi szervezetét. A csoport vezet jévé Koltai Gábort
választották. Az alakuló ülésen a Szövetség Elnökségét Ugron Gáspár képviselte.
November 20-án Ungváron megalakult a Rákóczi Szövetség Ungvári Ifjúsági Szervezete. A
szervezetet az Ungvári Egyetem diákjai hozták létre. Az alakuló ülésen részt vett Ugron
Gáspár.
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November 29-én Halzl József részt vett a Rákóczi Gimnázium öregdiákjainak a
gimnáziumban megtartott találkozóján. Ismertette a Szövetség és az általa létrehozott
Alapítvány tevékenységét és a Rákóczi Gimnáziumot támogató kezdeményezéseit.
December 5-én Halzl József és Ugron Gáspár a Magyar Nyelvi Intézetbe látogattak, ahol
találkoztak az Intézetben tanuló diákokkal. A rendezvényen közel 80 diák jelent meg, akik
érdekl déssel hallgatták a Rákóczi Szövetség képvisel inek tájékoztatását a Szövetség
tevékenységér l. A tájékoztató után sokan a helyszínen csatlakoztak a Rákóczi Szövetséghez.
A Szövetségnek évek óta szervezett kapcsolata van a Magyar Nyelvi Intézettel és segíti annak
diákjait tanulmányi kirándulások támogatásával, színházjegyekkel és más módon. A diákok
közül többen rendszeresen segítséget nyújtanak a Rákóczi Szövetség rendezvényeinek
megszervezéséhez.
December 14-én a Rákóczi Szövetség delegációja részt vett a pozsonyi magyar f iskolásokat
tömörít

Diákhálózat diákgy lésen, amelynek a Pozsonyi Magyar Kultúrintézet volt a

színhelye. Czimbalmosné Molnár Éva az Intézet igazgatón je örömét fejezte ki, hogy az
összejövetelt a Kultúrintézet székházában rendezték meg és a jöv re vonatkozólag is
felajánlotta az Intézet szolgálatait. Az összejövetelen Halzl József és Petri Zsolt a Rákóczi
Szövetség tevékenységét ismertette, Ríz Ádám az Oktatási Minisztérium f osztályvezet je
pedig a minisztérium és az Apáczai Közalapítvány által felajánlott szül földi ösztöndíjakról
adott tájékoztatást a diákoknak.

Részvétel mások rendezvényein
A Rákóczi Szövetség tisztségvisel i és munkatársai ebben az évben is nagyon sok, a határon
túli magyarságot, els sorban a felvidéki magyarságot érint

rendezvényen vettek részt a

határon túl és Magyarországon.
Március 4-én a budapesti Esterházy János emlékünnepség el estéjén szentmisét mutattak be a
pozsonyi Dómban. Ezen sok száz magyar vett részt Pozsonyból és Pozsony vidékér l. A
Rákóczi Szövetség képviseletében egy mikrobusznyi küldöttség vett részt Vígh Károly
alelnök vezetésével.
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Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a Palóctársaság által Ipolynyéken szervezett
pedagógus fórumon. Halzl József tájékoztatást adott az Illyés Közalapítvány és a Rákóczi
Szövetség által szervezett és támogatott beiratási programról.
Vígh Károly, Pécsi L. Dániel és Ugron Gáspár vett részt a Szlovákiai Magyar
Képz m vészek Társasága és a Magyarok Világszövetsége által a Magyarok Házában
megrendezett, a szlovákiai magyar képz m vészek alkotásait bemutató tárlat megnyitó
ünnepségén.
Április 16-án Szabó László helyettes államtitkár meghívására Halzl József és Ugron Gáspár
részt vett az ISM által az ifjúsági túrizmus kérdéskörében megrendezett zánkai konferencián.
Május 6-án Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a szím i Jedlik Ányos emlékünnepségen,
amelyet a nagy magyar tudós 200. születésnapja alkalmából rendeztek. A helyi kultúrházban
megrendezett tanácskozás keretében Halzl József Jedlik Ányos mának szóló üzenetér l tartott
el adást. A Rákóczi Szövetség részt vett Jedlik Ányos szobrának megkoszorúzásában. A
Szövetség képvisel i ezek után Palástra utaztak át, ahol találkoztak Vitéz Lászlóval, a
Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség elnökével és a palásti önkormányzat vezet ivel.
Ugyanezen a napon Pécsi L. Dániel részt vett és beszédet mondott a kalotaszegi Jegenyében
megrendezett Kájoni János emlékünnepségen, amelynek egyik f védnöke a Rákóczi
Szövetség volt.
Május 14-én Halzl József, T kés László püspök meghívására részt vett a nagyváradi
Varadinum ünnepség megnyitóján, majd látogatást tett Tempfli József római katolikus
megyés-püspöknél.
Május 31-én Ulicsák Szilárd és Hegyi László részt vett az Oktatási Minisztérium és a
Nemzeti

Kulturális

Örökség

Minisztériuma

által

kezdeményezett

pilisborosjen i

tanácskozáson, amelyen a határon túli magyar egyházi oktatás helyzetér l, feladatairól
folytattak megbeszélést.
Június 17-én Petri Zsolt és Ríz Ádám részt vett négy magyar teológus növendéknek a
pozsonyi Szent Márton Dómban szerpappá történ szentelési szertartásán.
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Július 14-én Halzl József és Ugron Gáspár részt vett az ELTE által kárpátmedencei magyar
joghallgatók részére rendezett nyári tábor programjában. Ismertették a Rákóczi Szövetségnek
a határon túli magyar fiatalok támogatását célzó tevékenységét.
Július 29-augusztus 6 között a Rákóczi Szövetség több tagja részt vett az ún. honismereti
kerékpár túrán, amelyet annak idején a Rákóczi Szövetség kezdeményezett és amely ebben az
évben 25. alkalommal került megrendezésre.
Augusztus 12-én Bíró Albert és Benke István a miskolci szervezet elnöke részt vett a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség beregszászi millenniumi ünnepségén.
Augusztus 13-án Bíró Albert Ónódon képviselte a Rákóczi Szövetséget a helyi önkormányzat
által megrendezett Lórántffy Zsuzsanna emlékünnepségen.
Augusztus 27-én Martényi Árpád részt vett a rozsnyói millenniumi ünnepségen, amelyen
átadták a város képvisel inek Budapest V. kerületi Önkormányzata által adományozott
millenniumi zászlót. Az ünnepséget követ ebéden Martényi Árpád a Rákóczi Szövetség
nevében pohárköszönt t mondott.
Szeptember 21-én Nagysallón nagyszabású millenniumi ünnepségre került sor, amelyen
Németh Zsolt külügyminisztériumi politikai államtitkár millenniumi zászlót adott át a "Háló"
katolikus mozgalom szlovákiai szervezetének. A Rákóczi Szövetséget Schweier Krisztián
képviselte.
Szeptember 22-23-án "Keresztények és kultúra" címmel nagyszabású tanácskozást rendeztek
Érsekújvárott. A konferencia f védnöke Csáky Pál kormány-alelnök volt. A Rákóczi
Szövetség részér l Molnár Imre vett részt a konferencián, amelyen el adást tartott "A
kisebbségbe szakadt egyházi közösségek története a Felvidéken" címmel és kerekasztal
megbeszélést

vezetett

"A

keresztény

intézmények

szerepe

a

keresztény

hitélet

megújulásában" címmel. Emellett tájékoztatta a konferencia résztvev it a Szövetségnek a
felvidéki magyar papokkal fennálló kapcsolatairól, különös tekintettel a Városi Célalapokra.
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Október 6-án Bokor Sándor részt vett és a Rákóczi Szövetség képviseletében koszorúzott az
1848-as szabadságharc vértanúinak aradi emlékünnepségén.
November 4-én Ugron Gáspár Gombaszögön részt vett az EUROZUG-Gombaszög Társulás
konferenciáján, amely a gombaszögi régió fejlesztésének kérdéseivel, az ifjúsági túrizmusban
betöltend szerepével foglalkozott.
November 6-án Vígh Károly és Kun Ferencz alelnökök és a Rákóczi Szövetség más tagjai
részt vettek azon az emlékünnepségen, amelyet Dobossy László volt elnök és irodalomtörténész emlékére rendeztek Budapesten.
November 8-án a Rákóczi Szövetség képviseletében Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a
rozsnyói Magyar Ház felavatási ünnepségén. A Rákóczi Szövetség által kezdeményezett, az
Illyés Közalapítvány és a Rákóczi Szövetség által anyagilag támogatott intézmény
avatóünnepségen beszédet mondott Németh Zsolt külügyminisztériumi politikai államtitkár és
a Rákóczi Szövetség részér l Halzl József. Az ünnepséget fogadás követte, amelyet a
Városházán Kardos József polgármester adott a résztvev k számára.
November 10-én Abda község önkormányzata felavatta a helyreállított abdai Rákóczi
emlékm vet. A Rákóczi Szövetséget az ünnepségen Szabó József alelnök, a gy ri szervezet
elnöke képviselte, aki elhelyezte az emlékm vön a Rákóczi Szövetség koszorúját.
November 12-én Bíró Albert és Somorjai Richárd Vágsellyén részt vett a millenniumi
emlékünnepségen és megbeszélést folytatott Botka Ferenc alpolgármesterrel, a Vágsellye és
Vidéke Célalap elnökével.
November 16-án Petri Zsolt a Rákóczi Szövetség képviseletében részt vett a Budapesten
megrendezett "Civil Európa" konferencián.
November 18-án a Léván megrendezett millenniumi esten a Rákóczi Szövetséget Schweier
Krisztián képviselte.
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December 2-án Pogány Erzsébet és Somorjai Richárd Kassán részt vett a "Márai Sándor
hazája" cím találkozón. A Rákóczi Szövetség képvisel i 40 fiatal el adó m vésznek ajándék
könyveket adtak át, majd a találkozó szervez inek egy grafikát ajándékoztak, amelyet a Márai
Polgári Társulás a kassai Márai emlékszobában fog elhelyezni.
December 8-án Halzl József és Ugron Gáspár Naszvadon részt vett azon az összejövetelen,
amelyen a községb l származó Keszi József könyvét mutatták be a szerz jelenlétében. Ezt
követ en a naszvadi iskolában munkaértekezletre került sor a Rákóczi Szövetség képvisel i
és az odalátogató zoboraljai közéleti személyiségek között.

4.

A Rákóczi Szövetség Alapítványa

A Rákóczi Szövetség által 10 évvel ezel tt létrehozott Csehországi és Szlovákiai Magyar
Kultúráért Alapítvány az elmúlt évben több, mint 10 millió forintot szavazott meg a felvidéki
magyarság önazonosságának meg rzését szolgáló oktatási és kultúrális intézmények részére.
Az Alapítvány alapvet en 3 részegységb l áll: az un. törzsalapból, amely els sorban a
felvidéki magyarság egészét érint

projekteket támogatja, a nagyszámú szakalapból,

amelyeket f képpen magánszemélyek hoztak létre speciális támogatási céllal, valamint a
"Város- és vidéke" célalap hálózatból, amely az alapítványi vagyon túlnyomó részét foglalja
magába.
A Város- és vidéke célalap hálózat lényege, hogy az alapítók az alapítványi t ke nagyobbik
részét 24 kis régióra osztották fel, amelyek behálózzák a felvidéki magyarság által lakott délszlovákiai területsávot (Pozsony, Somorja, Szenc, Galánta, Dunaszerdahely, Nagymegyer,
Gúta, Vágsellye, Nyitra, Érsekújvár, Komárom, Párkány, Zseliz, Léva, Ipolyság, Nagykürtös,
Losonc-Fülek, Rimaszombat, Rozsnyó, Tornalja, Szepsi, Kassa, Királyhelmec, Nagykapos.).
Minden ilyen Célalap m ködtetésére a helyi magyar közösségek intézményeinek,
szervezeteinek képvisel ib l széleskör társadalmi bizottság alakult, amely egyfel l a döntés
el készítés munkáját végzi, másfel l társadalmi szervez er ként a Rákóczi Szövetség
partnerhálózatát képezi Szlovákiában.
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Minden évben, így ebben az évben is az sz folyamán (szeptember 30-október 1) a Rákóczi
Szövetség és az Alapítvány Szentendrén két napos közgy lés keretében tekintette át a Városés vidéke célalaprendszer m ködési tapasztalatait és megállapodtak a következ év m ködési
céljaiban, prioritásaiban.
Emellett a Szövetség vezet i az év folyamán rendszeresen találkoztak az egyes Célalapok
munkabizottsági vezet ivel és tagjaival.
Az Alapítvány 2000 évi kiemelked tevékenységeként említhet az Illyés Közalapítvány által
támogatott szlovákiai beiratkozási program, amelyet az Alapítvány a Rákóczi Szövetség
munkatársaival közösen, a Célalapokkal és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével
együttm ködve bonyolított le. A program rendkívül sikeresnek bizonyult, amit az mutat, hogy
a 2000 év szén tanulmányaikat magyar iskolában megkezd els osztályos diákok száma
1999-hez képest 5,1 %-kal növekedett. Ennek az eredménynek az értékét azon lehet lemérni,
hogy ugyanezen id szakban a magyarlakta járásokban lév

összes (magyar és szlovák)

iskolákba beiratkozott diákok száma 0,2 %-kal csökkent és a magyar iskolákba beíratott
diákok aránya az összes iskolákba beíratott diákokhoz képest 1 %-kal növekedett. A program
sikerén felbuzdúlva az Illyés Közalapítvány újabb jelent s támogatást adott a 2000/2001 évi
beiratkozási program finanszírozására, az ennek megfelel

tevékenység 2000 év

szén

elindult.

5.

Gazdasági kérdések

A Rákóczi Szövetség m ködésének pénzügyi feltételeit, rendezvényeinek és akcióinak
költségfedezetét többféle forrásból igyekszik megteremteni. A társadalmi szervezetek részére
biztosított parlamenti költségvetési támogatási keretb l a Rákóczi Szövetség 2000-ben 1,67
millió Ft-ot kapott. Jelent s költségigény , a beszámolóban vázlatosan ismertetett
programjainak lebonyolítására kormányzati szervekt l és különböz gazdasági szervezetekr l
kért és kapott támogatást a Rákóczi Szövetség. Ez a támogatás részben egy-egy
rendezvényhez köt d , részben a Szövetség céljait szolgáló általános pénztámogatás volt,
részben az egyes rendezvényekkel összefügg
formájában valósult meg.

különböz

jelleg

költségek átvállalása
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A Szövetség 2000. évi f bb támogatói a teljesség igénye nélkül
Miniszterelnöki Hivatal
Oktatási Minisztérium
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Ifjúsági és Sport Minisztérium
Határon Túli Magyarok Hivatala
Auguszt Cukrászda
Bakonyi Er m Rt.
Budapesti Elektromos M vek Rt.
Budapesti Er m Rt.
Dunamenti Er m Rt.
EGI Rt.
ERBE Kft.
ER TERV Rt.
ÉDÁSZ Rt.
ÉMÁSZ Rt.
F TÁV Rt.
Illyés Közalapítvány
Magyar Posta Rt.
Mátrai Er m Rt.
MVMRt.
OLAJTERV Rt.
OVIT Rt.
Paksi Atomer m Rt.
Pécsi Er m Rt.
System Consulting Rt.
TRANSELEKTRO Rt.
VEGYÉPSZER Rt.
Vértesi Er m Rt.
XI. kerületi Önkormányzat
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A támogatók közrem ködése nélkül a Rákóczi Szövetség és Alapítványa messze nem tudott
volna olyan hatékonysággal munkálkodni céljai megvalósításán, mint ahogy ezt szponzorainak köszönhet en - megtehette.

Budapest, 2001. január 25.

