A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2001. évi
BESZÁMOLÓJA
1. Szervezeti élet

A Rákóczi Szövetség 2001-ben, a m ködésének több mint egy évtizede alatt
kialakult szervezeti keretek között folytatta munkáját. Ebben az évben is
igyekezett kiemelten közhasznú szervezeti státuszából adódó kötelezettségeket
munkájában érvényesíteni és az Alapszabályában megfogalmazott célok
megvalósítását el segíteni.
A Választmány december 17-i ülésén elfogadta Ulicsák Szilárdnak f titkári
tisztségér l és Petri Zsoltnak ifjúsági titkári tisztségér l történt lemondását. Az
új ifjúsági titkár, Reiter Anikó. A Választmány felkérte az Elnökséget az új
f titkár személyére vonatkozó javaslattételre.
Az év folyamán a Rákóczi Szövetség Elnöksége 9 alkalommal, Választmánya
pedig 3 alkalommal, az Ellen rz Bizottság 2 alkalommal ülésezett.
A Rákóczi Szövetség május 19-én tartotta ez évi rendes közgy lését. A
közgy lésen a Rákóczi Szövetség magyarországi tagjai mellett Felvidékr l,
Kárpátaljáról, Erdélyb l és a Vajdaságból is megjelentek a helyi szervezetek
küldöttei. Halzl József elnöki köszönt je után a Szövetség 2000. évi
közhasznúsági jelentését Ulicsák Szilárd f titkár és Lukács Ferenc pénzügyi
titkár adták el . A közhasznúsági jelentést a közgy lés elfogadta. Ezt követ en a
Rákóczi Szövetség 2001. évi munkatervét és költségvetését ugyancsak Ulicsák
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Szilárd és Lukács Ferenc adták el . A közgy lés a 2001. évi munkatervet és
költségvetést elfogadta. Az Ellen rz Bizottság jelentését Pálmány Béla adta
el , a közgy lés a jelentést elfogadta. A közgy lésen többen felszólaltak és
tájékoztatást adtak az általuk képviselt helyi szervezet munkájáról, problémáiról.
A közgy lés keretében Stelczer Elemér, az Esterházy János Emlékbizottság
elnöke „Emlékérmet” adott át a Szövetség azon tagjainak, akik tevékenyen részt
vettek a 2001. évi centenáriumi Esterházy emlékünnepség el készítésében és
lebonyolításában.
A Szövetség tagjainak száma tovább növekedett és megközelítette a 4500 f t. A
helyi szervezetek száma 2001-ben tovább gyarapodott és a Szövetség 2001. év
végén már 85 helyi szervezettel rendelkezett.
Az év folyamán 18 új helyi szervezet létesült, minden esetben az alakuló ülésen
megjelent a Szövetség egy-, vagy több tisztségvisel je.
Január 5-én Sátoraljaújhelyen, február 19-én Debrecenben, március 8-án, a
korábbi megyei szervezet jogutódjaként Esztergomban, március 22-én Rákóczi
Baráti Kör néven Budapesten a Magyar Nyelvi Intézetben, március 29-én
Szegeden, április 2-án Budapesten az Államigazgatási F iskolán, május 24-én
Nagyrédén, június 12-én Pécsett, június 13-án a Károli Gáspár Református
Egyetemen, augusztus 10-én a felvidéki Csoltón, szeptember 25-én Thököly
Evangélikus Kör néven a Budapesti Evangélikus Teológián, október 3-án
Ipolymenti Regionális Csoport néven a felvidéki Rappon, október 5-én
Marosvásárhelyen, október 7-én Székelyudvarhelyen, október 16-án a
M egyetemen,

október

21-én

Fels zsolcán,

november

4-én

Szepsiszentgyörgyön, november 9-én Vaskúton, november 24-én Szolnokon,
november 29-én a kárpátaljai Bátyun, december 2-án az ugyancsak kárpátaljai
Csetfalva, december 7-én Fels vadászon alakult meg a Rákóczi Szövetség helyi
szervezete.
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Ebb l látszik, hogy határainkon kívül is folytatódott a Szövetség terjeszkedése,
új szervezetek alakítása.
A Rákóczi Szövetség 2001. évben az Országgy lés Társadalmi Szervezetek
Bizottsága által kiírt pályázaton 26 vidéki és budapesti ingatlanra pályázott
m ködésének hatékonyabbá tétele érdekében. A pályázott ingatlanok elbírálása
teljes mértékben még nem zárult, azonban a részleges eredmények szerint 2001.
évben 9 vidéki településen, városban jutottunk irodahelységhez.

Így

Salgótarjánban, Kisbéren, Nyíregyházán, Oroszlányban, Békéscsabán, Encsen,
Komáromban, Miskolcon, és Szolnokon. Az ingatlanok átlagosan 10-15 m2
alapterület , régi irodák. Többsége felújításra is szorul. Fenntartásuk sok
költséggel jár, de reméljük, hogy az irodahelységeknek köszönhet en a vidéki
helyi szervezetek munkája hatékonyabb lehet.
A Rákóczi Szövetség a helyi szervezeteinek m ködése és a programjaik
megvalósítása érdekében a 2001. évben meghirdette a Bels

Pályázatát. A

Pályázaton kizárólag a Szövetség helyi szervezetei vehettek részt. Helyi
szervezetenként adott évben összesen 50 ezer forintot tudott a Szövetség erre a
célra elkülöníteni. 2001.-ben evvel a bels pályázattal mindösszesen 30 helyi
szervezet élt, és elmondhatjuk, hogy valóban sokszín

rendezvények

megvalósításával emelte a Szövetség Kárpát-medencei hírnevét.
A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága által kiírt a civil
társadalom informatikai fejl désért pályázaton a Rákóczi Szövetség, mint
országos m ködés társadalmi szervezet 20 számítógépet nyert el, amelyekkel a
helyi szervezetek m ködésének hatékonyabbá tétele, valamint a kormányzat
által megfogalmazott informatikai fejl désünk a cél.
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A 2001. évben sikerült az 1996-ban megsz nt Rákóczi Hírviv t újraindítani. A
Hírviv

negyedévenként jelenik meg több, mint 20 oldalon. Tartalmában

határon túli, és felvidéki vonatkozású híreket, eseményeket, a Rákóczi
Szövetség programjait tartalmazza, ezen kívül irodalmi és egyéb prózai anyagok
is helyet kapnak benne. F szerkeszt je Jánovszky Tamás budapesti egyetemista.
A Szövetség keretein belül korábban létrejött szakmai csoportok közül ebben az
évben is az Oktatási- és Ifjúságszervezeti Csoport munkáját lehet kiemelni. A
f ként fiatal történelem- és földrajztanárokból álló csoport oroszlánrészt vállalt a
Szövetség különböz

ifjúsági rendezvényeinek, els sorban a Gloria Victis

történelmi vetélked nek a megszervezésében.
A Rákóczi Szövetség szervezeti életének ebben az évben is fontos részét
képezték a Rákóczi Klub programjai. A Martényi Árpád irányításával m köd
Klub a rendezvényeit a Magyarok Házában tartotta. Az I. félévben 3, a II.
félévben 4 klubestet rendeztek.
Február 7-én Jankovics Marcell, a Magyar Kultúra Alapítvány elnöke ismertette
édesapjáról írt könyvét a Jankovics család pozsonyi élményeir l. A könyvet és
annak történelmi hátterét Vígh Károly és Molnár Imre ismertette. Április 3-án a
Klub vendége B. Kovács István, a Rimaszombat és Vidéke Célalap vezet je
volt, aki az általa szerkesztett „Gömörorország” cím

újságot mutatta be a

megjelenteknek.
Május 9-én Halzl József és Balázs György adtak tájékoztatást a Klub
résztvev inek a Rákóczi Szövetség Alapítványának helyzetér l, különös
tekintettel a 24 felvidéki Városi Célalapra.
Szeptember 5-én Szarka László történész tartott el adást a közigazgatási és
önkormányzati

rendszerek

történeti

fejl désér l

és

ennek

felvidéki
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vonatkozásairól, különös tekintettel a megyei önkormányzati választásokra.
Október 3-án a klubnap programja Ébert Tibor író köszöntése volt, 75.
születésnapján. A pozsonyi származású író életm vét Döbrentei Kornél méltatta.
A programot színvonalas kultúrm sor egészítette ki. November 7-én Gudenus
János családfakutató tartott el adást a történelmi családok mai szerepér l, majd
december 5-én a klubesten kiértékelték az elmúlt esztend

munkáját és

ötletbörzét tartottak a Klub 2002. évi programjaihoz.
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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

Külügyminisztérium politikai államtitkárával és Szabó Tiborral, a Határon Túli
Magyarok Hivatalának elnökével. Fontos ezen kívül kiemelni, hogy a 2001.-es
évre rendkívül jó kapcsolatot sikerült kiépíteni a közszolgálati médiumokkal,
különösen a Magyar Televízióval és a Duna Televízióval, valamint a Magyar
Rádióval, és a Magyar Nemzet napilappal.
Január 4-én Halzl József és Somorjai Richard Borsiban találkozott Szabó Mihály
polgármesterrel. Megbeszélést folytattak a Rákóczi kastély felújításának
lehet ségeir l.
Január 10-én Halzl József és Somorjai Richard a Szlovákiai Magyar Pedagógus
Szövetségnél tett látogatást, ahol Ádám Zita elnökkel tárgyaltak a 2001. évi
beiratkozási programról.
Január 12-én Halzl József fogadta Vörös Pétert, a Magyar Koalíció Pártjának
pártigazgatóját.
Január 18-án Halzl József és Ugron Gáspár a Búcs községben rendezett
polgármesteri

találkozón

vett

részt,

amelyen

a

Szövetség

„Hídver ”
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szervezetéhez tartozó polgármesterek a beiratkozási programmal kapcsolatos
feladatokról tárgyaltak.
Január

31-én

Halzl

József

Dobogók n

részt

vett

a

Németh

Zsolt

külügyminisztériumi politikai államtitkár által összehívott tanácskozáson,
amelyen kiértékelték a határon túli magyarságot érint

kormányzati politika

három évének tapasztalatait.
Február 1-jén Halzl József az Akadémia Klubban, Berényi Dénessel, az Apáczai
Közalapítvány

elnökével,

Ríz

Ádámmal,

az

Oktatási

Minisztérium

f osztályvezet jével és Márai Szabó Gáborral, az OM helyettes államtitkárával
folytatott megbeszélést.
Február 2-án Halzl József és Ugron Gáspár találkozott Pongrácz Gergellyel, az
1956-os forradalom és szabadságharc kiemelked személyiségével. Pongrácz
Gergely egy nyári id szakban megrendezend 1956-tal foglalkozó ifjúsági tábor
tervét ismertette, ennek kapcsán számít a Rákóczi Szövetség közrem ködésére.
Február 3-án Halzl József részt vett a Magyar Koalíció Pártja dunaszerdahelyi
kongresszusán.

A

kongresszuson

beszédet

mondott

Németh

Zsolt

külügyminisztériumi politikai államtitkár és Mikulas Dzurinda miniszterelnök.
Halzl József felszólalásában kiemelte a múlt évben a Rákóczi Szövetség
közrem ködésével
eredményeként

végrehajtott

beiratkozási

programot,

amelynek

több gyermeket írattak be magyar iskolába, mint az el z

esztend ben.
Február 7-én Halzl József a Batthyány Lajos Alapítvány meghívására részt vett
az Alapítvány irodájának újjáalakítása kapcsán rendezett zártkör fogadáson,
ahol találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel.
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Február 20-án Halzl Józsefet fogadta Stumpf István kancellária miniszter. A
megbeszélés során Halzl József kérte a Miniszterelnöki Hivatal fokozott
támogatását a Rákóczi Szövetség munkájához, mindenek el tt az 1956-os
rendezvényeihez.
Február 21-én Halzl Józsefet fogadta Stefan Markus, Szlovákia magyarországi
nagykövete.

Halzl

József

tájékoztatást

adott

a

Rákóczi

Szövetség

tevékenységér l és meghívást adott át részére a Szövetség március 24-én
megrendezend Rákóczi koszorúzási ünnepségre.
Február 22-én Halzl József látogatást tett a Budapesti M szaki Egyetemen,
Detrek i Ákos rektornál. A rektor támogatásáról biztosította a Rákóczi
Szövetséget egy m egyetemi Rákóczi Klub létrehozása ügyében.
Március 1-jén Halzl József fogadta Markó Bélát, az RMDSZ elnökét és
tájékoztatta az Illyés Közalapítvány és a Rákóczi Szövetség ez évi terveir l.
Március 5-én Halzl József fogadta T kés László református püspököt. T kés
László ígéretet tett arra, hogy erkölcsi támogatást ad a Szövetség nagyváradi
szervezetének munkájához.
Március 8-án Halzl József fogadta Bob Jánost, Szím község polgármesterét, aki
beszámolt az ez évi szím i Jedlik Ányos ünnepség el készületeir l és a
Szövetség támogatását kérte az egyik „Jedlik Ányos Díj” költségfedezetének
el teremtéséhez.
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Halzl József látogatást tett Székely Péternél, a Transelektro Rt. elnökvezérigazgatójánál, aki ígéretet tett a Rákóczi Szövetség ez évi programjainak
támogatására.
Március 14-én a Rákóczi Szövetség „Hídver ” szervezetének delegációja római
zarándokútja keretében részt vett II. János Pál pápa audenciáján, ahol a
delegáció nevében Halzl József és Lázár Mózes országgy lési képvisel levelet
adott át a Szentatyának, amelyben magyar püspök kinevezését kérik a szlovákiai
magyar katolikus hívek részére. Március 15-én a delegáció tagjai részt vettek a
római és a vatikáni nagykövetségünk közös ünnepi fogadásán.
Március 22-én Halzl József a MOL Rt.-ben látogatást tett Hernádi Zsoltnál, a
cég elnök-vezérigazgatójánál. Arról tárgyaltak, mi módon segítheti a MOL Rt. a
Rákóczi Szövetség programjait.
Március 30-án Halzl József a Külügyminisztériumban találkozott Szigeti
Lászlóval, a szlovákiai Oktatási Minisztérium államtitkárával. Halzl József
tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség közrem ködésével megvalósított
szlovákiai beiratkozási programról.
Március 31-én Szalontay Csaba a Rákóczi Szövetség képviseletében részt vett a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség beregszászi kongresszusán .
Április 23-án Halzl József munkaebéd keretében találkozott Tolnay Lajossal, a
Magyar Alumínium Rt. elnökével. Tolnay Lajos jelezte, hogy a MAL Rt.
jelent s támogatást kíván nyújtani a Rákóczi Szövetségnek programjai
megvalósításához.
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Április 27-én Halzl József fogadta Kardos Bélát, az Ausztráliai New South
Walesi Magyar Szövetség elnökét. Halzl József tájékoztatást adott a kárpátaljai
árvízkárosultak javára a New South Walesi Magyar Szövetség pénzügyi
támogatásával és a Rákóczi Szövetség közrem ködésével megvalósított
diáksegély program helyzetér l.
Május 2-án Halzl Józsefet fogadta hivatalában Fónagy János, közlekedési- és
vízügyi miniszter. A miniszter úr számítógépek és könyvek adományozását
helyezte kilátásba a határon túli iskolák részére a Rákóczi Szövetség
közvetítésével.
Május 5-én Halzl József, Kövér László elnök meghívására részt vett a FIDESZ
MPP Szegeden megrendezett kongresszusán.
Május 10-én Halzl Józsefet fogadta Nagy Andor politikai államtitkár, a
Miniszterelnöki Hivatal kabinetf nöke, aki Orbán Viktor miniszterelnök
megbízásából tájékozódott a Rákóczi Szövetség és az Illyés Közalapítvány
helyzetér l és terveir l.
Június 7-én Németh Zsolt külügyminisztériumi politikai államtitkár fogadta
Vígh Károly alelnököt és megbeszélést folytatott vele a szlovákiai magyarság és
a magyar-szlovák kapcsolatok aktuális kérdéseir l.
Június 19-én Halzl József találkozott Liszkay Gáborral, a Magyar Nemzet
f szerkeszt jével. Liszkay Gábor a Rákóczi Szövetség tevékenységének a
Magyar Nemzet hasábjain történ

rendszeres bemutatását az újság fontos

feladataként jelölte meg.
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Július 9-én Halzl József és Ugron Gáspár a Corvinus Rt. vezérigazgatójának,
Váradi Zoltánnak társaságában felvidéki körúton vett részt, amelynek során
megtekintették II. Rákóczi Ferenc fejedelem borsi szül házát, majd Rozsnyón és
Losoncon az Illyés Közalapítvány által korábban megvásárolt Magyar Házat.
Megtárgyalták annak lehet ségét, miképpen vehetne részt a Corvinus Rt. a
felújítási munkálatokban.
Július 12-én Halzl József fogadta Kvarda Józsefet, a CSEMADOK elnökét és
ri Pétert, a Szlovákiai Magyar Ifjúsági Közösség elnökét. Arról tárgyaltak, mi
módon lehet a Rákóczi Szövetség és Célalapjai, valamint a CSEMADOK
együttm ködésében a 24 Célalap területén a magyar közösség önszervez dését
szolgáló szervezési központokat létrehozni.
Július 24-én Halzl József fogadta Végh Istvánt, a Csehországi és Morvaországi
Magyarok Szövetségének elnökét, valamint Csémi Tamást, a Szövetség korábbi
elnökét. Arról tárgyaltak, milyen módon segíthetné a Rákóczi Szövetség a
jöv ben a Csehországi és Morvaországi Magyarok Szövetségét.
Július 26-án Halzl József találkozott Gálos Tiborral, a Budapesti Er m Rt.
vezérigazgatójával. A Budapesti Er m Rt. a korábbiakhoz hasonlóan a jöv ben
is támogatni kívánja a Rákóczi Szövetség tevékenységét, részben a
diákutaztatási program keretében, részben a m ködési költségekhez történ
hozzájárulással.
Augusztus 20-án Halzl József részt vett a Millennium tiszteletére adott
parlamenti fogadáson.
Szeptember 4-én Halzl József munkaebéd keretében találkozott Csermely
Péterrel, a Magyar Televízió hírigazgatójával. Csermely Péter ígéretet tett arra,
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hogy az MTV fokozottabban kíván foglalkozni a Szövetségnek a határon túli
magyarság szolgálatában folytatott tevékenységével. Ennek érdekében Mátay
Lászlót, a határon túli adások f szerkeszt -helyettesét bízza meg a Szövetséggel
való kapcsolattartással.
Szeptember 20-án Halzl József és Somorjai Richard, Várszegi Asztrik f apát
meghívására Pannonhalmára látogattak, hogy el készítsék a november 8-i Szent
Márton-napi ünnepség programját.
Szeptember 28-án Halzl József fogadta Kvarda Józsefet, az MKP alelnökét, a
CSEMADOK elnökét és

ri Pétert, a Szlovákiai Magyar Ifjúsági Közösség

elnökét. Arról tárgyaltak, miképpen támogathatja a Rákóczi Szövetség a
Szlovákiában esedékes megyei választások magyar képvisel -jelöltjeit.
Október 4-7-én Halzl József és Ugron Gáspár több napos erdélyi utiprogramjuk
keretében megbeszélést folytattak Nagyváradon T kés László püspökkel,
Kolozsvárott Papp Géza református püspökkel, Marosvásárhelyen Fodor Imre és
Csegzi Sándor alpolgármesterekkel, Csató Béla római katolikus f esperessel,
Szovátán Demeter Ervin miniszterrel és Székelyudvarhelyen Szász Jen
polgármesterrel.
Október 17-én Halzl Józsefet a Parlamentben fogadta Kövér László, a FIDESZ
alelnöke, aki tájékozódott a Rákóczi Szövetség tevékenységér l és terveir l.
Október 25-26-án Halzl József részt vett a MÁÉRT plenáris ülésén.
Október 26-án Pálinkás József oktatási miniszter fogadta Halzl Józsefet.
Elismerését fejezte ki a Rákóczi Szövetség tevékenységével kapcsolatban és
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hangsúlyosan

említette

a

Szövetség

szerepét

az

1956-os

ifjúsági

emlékünnepségek megszervezésében.
November 7-én Halzl József fogadta Magyarics Tamást, a Magyar Atlanti
Tanács f titkárát. Megállapodtak abban, hogy a Rákóczi Szövetség és a Magyar
Atlanti Tanács a jöv esztend ben közös programokat szervez határon kívüli
magyarlakta városokban, ehhez a Magyar Atlanti Tanács kész el adók
biztosításával és a költségek egy részének átvállalásával hozzájárulni.
November 8-án Halzl József fogadta Koltay Gábort, A Sacra Corona film
alkotóját, aki felajánlotta, hogy a Rákóczi Szövetség szervezésében határon túli
színhelyeken – tiszteletdíj nélkül – vetíthetetnék a filmet.
November 9-én Halzl József találkozott Nagy Elekkel, a Vegyépszer Er.
elnökével, aki a cég részér l támogatást ajánlott fel a Rákóczi Szövetség
rendezvényeihez.
November 13-án Halzl József találkozott Lévai Anikóval, Orbán Viktor
miniszterelnök feleségével. Lévai Anikó jelezte, hogy kész a Rákóczi Szövetség
programjaiban eseti jelleggel bekapcsolódni. Megállapodtak abban, hogy Lévai
Anikó újév után közrem ködik a felvidéki beiratkozási program

keretében

kisiskolásoknak szánt „Millenniumi Olvasó- és Daloskönyvek” átadásában.
November 20-án Halzl Józsefet fogadta Boros Imre tárcanélküli miniszter. Halzl
József tájékoztatást adott a borsi Rákóczi kastély helyzetér l és kérte a miniszter
segítségét PHARE pénzek elnyeréséhez, a kastély felújítása érdekében. Boros
Imre felajánlotta közrem ködését ebben az ügyben.
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December 11-én Halzl József Fehér Miklóssal, a szlovákiai megyei választások
során Nyitra megye elnök-jelöltjével a Magyar Televízió közös m sorában vett
részt.
December 14-én Halzl József találkozott a Csepeli Áramtermel Rt. elnökével.
Allan Walmsley úrral. A cég ígéretet tett arra, hogy támogatja a Rákóczi
Szövetség

tevékenységét

a

határmenti

régiók

közötti

együttm ködés

fejlesztésére.
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3. Rendezvények
Saját rendezvények

A Rákóczi Szövetség tevékenységében, mint az elmúlt években, úgy 2001-ben
is jelent s szerepet töltöttek be a Szövetség céljait támogató rendezvények és
akciók. A központi rendezvények mellett ebben az évben egyre több programot
bonyolítottak le a helyi szervezetek is, ami azt mutatja, hogy céljaink iránt
vidéken és a határon túl is egyre nagyobb az érdekl dés a helyi közösségeknél.
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 népszer síteni. Évek óta fontos szerepet
játszik a Szövetség életében a Rákóczi kultusz ápolása, amelynek jegyében
ebben az évben is több jelent s rendezvényre került sor.
A Rákóczi Szövetség nemcsak névadójáról, hanem a korábbi évek
hagyományaihoz

híven

másik

példaképér l,

Esterházy

Jánosról

is

megemlékezett. A Szövetség évtizedes munkájának, korábbi figyelemfelkelt
rendezvényeinek gyümölcse ért be 2001. március 11.-én, amikor Esterházy
János születésének 100. évfordulója alkalmából a Rákóczi Szövetség és a
Határon Túli Magyarok Hivatala nagyszabású emlékünnepséget rendezett a
Parlamentben. Az ünnepségen részt vett és köszönt t mondott Mádl Ferenc
köztársasági elnök úr, Csáky Pál, a szlovák kormány alelnöke, Németh Zsolt
külügyminisztériumi politikai államtitkár és Halzl József. Az „Esterházy
Emlékérmet” ebben az évben a Magyar Koalíció Pártja és Frantisek Miklosko
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parlamenti képvisel kapta meg. Az MKP részér l a díjat Bugár Béla elnök
vette át. Az emlékérmeket Stelczer Elemér, az Esterházy Emlékbizottság elnöke
és Esterházy Alice, Esterházy János leánya adta át, aki egyúttal az ünnepség
zárszavát is mondta.
Az emelkedett hangulatú ünnepséget kulturális program egészítette ki, amelynek
keretében részleteket adtak el Esterházy János beszédeib l és cikkeib l. A
rendezvényt fogadás követte. Délután a Rákóczi Szövetség megrendezte
szokásos koszorúzási ünnepségét Esterházy János Szép utcai emlék-táblájánál.
Itt az emlékez

beszédet Molnár Imre tartotta. Az ünnepség-sorozatot a

Ferenciek terén lév templomban bemutatott szentmise zárta le.

A sokéves hagyománynak megfelel en 2001-ben is március 24-én nagyszabású
koszorúzási ünnepséget szervezett a Szövetség Rákóczi Ferenc születésnapjának
emlékére a Fejedelem Kossuth Lajos téri lovas szobránál. Halzl József
köszönt je után az ünnepi beszédeket Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok
Hivatala elnöke, Ender Arat, Törökország nagykövete és Stefan Markus,
szlovákiai nagykövet tartotta. Közrem ködött a Kassai Gimnázium énekkara,
továbbá szavalattal egy beregszászi diák, Rákóczi „Vallomások” cím kötetéb l
pedig egy felvidéki diák olvasott fel részleteket. A rendezvényen sok százan
vettek részt, f képp fiatalok, magyarországi iskolák diákjai és tanárai,
Felvidékr l az Érsekújvári- és Kassai Gimnázium diákjai, valamint a Szövetség
helyi szervezeteinek képvisel i. Az eseményr l részletesen tudósított a Duna
Televízió és beszámolt az ünnepségr l a Magyar Nemzet cím napilap is.
Március 28-án a Rákóczi Klub is Rákóczi emlékünnepséget szervezett a
Magyarok

Házában.

Zakar

András

emlékez

el adása

után

korabeli
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zenem veket adott el a Kecskés együttes. Az ünnepségen nagy számban vettek
részt a Szövetség helyi szervezetei Magyarországról és a szomszédos
országokból.

Április 1-jén Borsiban a helyi önkormányzat és a II. Rákóczi Ferenc
Emléktársaság megrendezte hagyományos Rákóczi emlékünnepségét a borsi
kastély el tti Rákóczi szobornál. Az ünnepségen a Szövetség Elnökségét
Martényi Árpád képviselte, emellett részt vett a miskolci szervezet vezet je,
Benke István, a sátoraljaújhelyi szervezet vezet je, Szajkó Gábor és az
oroszlányi szervezet vezet je Nagy Elemér Attila. Oroszlányról külön busz
hozta a szervezet tagjait.

Május 26-án ebben az évben is megrendezték a körömi „Rákóczi Fesztivált”,
amelyen ezúttal is a helyi Rákóczi szervezet meghívására nagy létszámban
képviseltették magukat mind a magyarországi, mind a felvidéki Rákóczi
szervezetek. Ökumenikus istentiszteletet követ en Tóth Tibor polgármester,
Szabó Tibor a HTMH elnöke és Halzl József mondott ünnepi köszönt t, majd a
résztvev k megkoszorúzták Rákóczi emlékm vét. A sátrakban elfogyasztott
közös ebéd után sokszín kulturális programot szerveztek és megrendezték a
hagyományos labdarúgó mérk zést is, amelyen ezúttal a Borsod megyei
közgy lés válogatott csapata gy zedelmeskedett a Rákóczi Szövetség csapata
felett.
Július 1-jén Gyömr n a Rákóczi Szövetség helyi szervezete megrendezte
hagyományos Rákóczi-napját. A református templomban megtartott ünnepség
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vendégei Écsi Gyöngyi és kórusa volt, a felvidéki Berzétér l. A Szövetség
Elnökségét Martényi Árpád képviselte.
Július 27-én az oroszlányi Rákóczi szervezet megrendezte hagyományos majki
Rákóczi-napját. A Szövetség Központját Halzl József és Somorjai Richard
képviselték, részt vett a programban Sunyovszky Károly polgármester is.
Méltató szavaiban a Szövetséget úgy jellemezte, mint Oroszlány város
legfontosabb civil szervezetét. Halzl József köszönt jében a helyi szervezetek,
ezen belül az oroszlányi szervezet áldozatos munkáját húzta alá, ami hatékonyan
hozzájárul nemcsak a Rákóczi kultuszhoz, hanem a határon túli magyarság iránti
hazai szolidaritás er sítéséhez is. Várkonyi Gábor történész a Rákóczi
szabadságharc mára irányuló tanulságait foglalta össze. Az ünnepi m sorban
felléptek a lévai Juhász Gyula Irodalmi Színpad és a szabadkai székhely
Magyar M vel dési Szövetség képvisel i.

A Szövetség rendezvényeinek súlypontját ebben az évben is a nagyszámú
ifjúsági rendezvény képviselte. Ezek egy része nemzeti ünnepeink közös
megtartására irányultak, de az egyéb ifjúsági rendezvényeket is nagyrészt
valamennyi nemzetrész diákjainak részvételével valósítottuk meg, ezáltal
rendezvényeink

er sítették

a

Kárpát-medencében

él

magyar

ifjúság

összetartozás tudatát és el mozdították az erre alapozott kapcsolatépítést.
A Rákóczi Szövetség tagjai ebben az évben is a sokéves hagyományt követve
megkoszorúzták az andódi születés

Czoczor Gergely költ

Múzeum körúti

emléktábláját.

18

Március 1-jén a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen m köd diákszervezet
meghívására el adást tartott a egyetem Jogi Karán Csáky Pál, a szlovák
kormány alelnöke, aki összefoglaló értékelést adott a Magyar Koalíció Pártja két
éves kormányzati munkájáról. A Rákóczi Szövetséget a rendezvényen Halzl
József, Ugron Gáspár és Schweier Krisztián képviselte.
Sok éves hagyománya van annak, hogy az 1848-as szabadságharc évfordulóján
a Szövetség támogatja, illetve megszervezi magyarországi középiskolák
diákcsoportok részvételét határon túli március 15-i ünnepségekre. Ez egyúttal az
iskolai partnerkapcsolatok építését is szolgálja, a magyarországi és a határon túli
magyar iskolák között. Ebben az évben 22 busznyi, közel 1100 diák vett részt a
szomszédos országokban m köd magyar iskolák, illetve magyar szervezetek
által rendezett ünnepségeken. A diákcsoportok többsége a Felvidékre utazott
(Pozsony, Gúta, Nagymegyer, Érsekújvár, Zselíz, Fülek, Rimaszombat,
Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Királyhelmec), de voltak magyar diákcsoportok
Erdélyben (Nagyvárad, Déva) és a Vajdaságban (Zenta) is. A nagyszabású
programot ezúttal is a Szövetség hagyományos szponzorainak nagyvonalú
közrem ködése tette lehet vé.
Március 26-án a Rákóczi Szövetség meghívására Budapesten megbeszélésre
került sor a Szövetség képvisel i és a felvidéki magyar evangélikus lelkészek és
gyülekezeti tisztségvisel k között. A kb. 15-20 ezer f nyi felvidéki magyar
evangélikusok képviseletében a somorjai, fels szeli, losonci, hosszúszói és
sajógömöri lelkészet vettek részt a találkozón.
A Rákóczi Szövetséget Halzl József és Hegyi László, a Magyar Evangélikus
Egyházat

Frenkl

Megállapodás

Róbert

történt

országos

arról,

hogy

felügyel
az

képviselte

Evangélikus

a

Egyház

találkozón.
képvisel i

kapcsolódjanak be fokozottabban a Szövetség Célalapjainak, továbbá az Illyés
Közalapítvány bizottságának munkájába és mélyüljenek el a gyülekezeti
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kapcsolatok a magyarországi és szlovákiai magyar evangélikus gyülekezetek
között.

Március 28-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen m köd

Rákóczi

szervezet szervezésében Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke tartott el adást,
amelynek során áttekintést adott Ukrajna elmúlt 10 évének történetér l és ezen
belül a magyarság helyzetének alakulásáról. A rendezvényen a Rákóczi
Szövetség Elnöksége részér l Halzl József és Ugron Gáspár vett részt.
Ugyanezen a napon a Rákóczi Szövetség beregszászi szervezete színvonalas
kultúrm sor

keretében

emlékezett

meg

Rákóczi

születésének

325.

évfordulójáról, az egykori Bethlen kastély falán elhelyezett emléktáblánál.
Április 8-án a Rákóczi Szövetség szentendrei szervezetének vendége volt
Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezet je, aki az MKP kormányzati teljesítményét
értékelte. A Kisorosziban megrendezett programon Halzl József és Somorjai
Richard vett részt a Szövetség központja részér l.
Április

26-án

az

ELTE

Rákóczi

szervezete

rendezett

fórumot

a

státusztörvényr l. Ezen Németh Zsolt külügyminisztériumi politikai államtitkár,
Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke és Halzl József válaszoltak a diákok
kérdéseire.
Április 30-án a Rákóczi Szövetség sütt i szervezete nagysiker

tavaszi

borfesztivált rendezett. A rendezvény f szervez je Lernyei Csaba, a f védnök
Kun Ferencz volt. A község polgárai mellett részt vett az eseményen a
szlovákiai Mocs község küldöttsége is.
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Május 26-án Kun Ferencz alelnök és a Szövetség más tagjai ebben az évben is
részt vettek Szlovákiában a hagyományos „Göndöcs-túrán” és ezzel emlékeztek
meg Göndöcs Lászlóról, a Szövetség néhai f titkáráról.
Június 29 - július 8. között a Magyar Környezetvédelmi Egyesület és a Rákóczi
Szövetség közös rendezésében Mátrafüreden megrendezték a hagyományos
Duna-Adria

Szabadegyetemet,

országaiból érkez

amelyen

a

Kárpát-medence

különböz

pedagógusok vettek részt. Halzl József el adást tartott a

Rákóczi Szövetség közrem ködésével megvalósított felvidéki beiratkozási
programról.
Június 30-án Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a neszmélyi „Hídver
Napok” rendezvényén. A rendezvény keretében Halzl József felidézte a Rákóczi
Szövetség szerepét a neszmélyi „Hídver

Napok” létrejöttében és országos

szint rendezvénnyé történ kifejlesztésében.
Június 30 - július 3. között a Rákóczi Szövetség második alkalommal
megrendezte középiskolás táborát a szentendrei EGI üdül ben. A tábor közel 60
résztvev je fele részben felvidéki magyar középiskolákból, fele részben
magyarországi

középiskolákból

jött.

A

felvidéki

középiskolák

diákjai

Pozsonyból, Dunaszerdahelyr l, Párkányról és Kassáról érkeztek a táborba.
Július 1-jén Ugron Gáspár részt vett Nagyrédén a település millenniumi
ünnepségén, amelynek egyik f

szervez je a közelmúltban létrejött Rákóczi

szervezet volt.
Július 6 - 8-án nagyszabású ünnepséget rendezett Nagyváradon és Kalotaszegen
a K rösf i Rákóczi Kultúregylet és a Rákóczi Szövetség kalotaszegi szervezete.
Az ünnepségen a Szövetség részér l Kun Ferencz és Lukács Ferenc vett részt.
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K rösf n Vasvári Pál emlékére márványtáblát avattak, melyet a Rákóczi
Szövetség

állíttatott.

Az

ünnepi

beszédet

Kun

Ferencz

tartotta.

Az

ünnepségsorozat másik színhelye Magyarvalkó volt, ahol szintén Kun Ferencz
tartott beszédet. Ezt követ en a Rákóczi Szövetség képvisel i Bánffyhunyadon
részt vettek a helyi Rákóczi szobor megkoszorúzásán.
Július 7-én a Rákóczi szabadságharc els

csatájának emlékére a kárpátaljai

Dolhán ünnepséget rendezett a Rákóczi Szövetség beregszászi szervezete és a
Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség. A dolhai emlékm nél Valla György,
a beregszászi Rákóczi Szövetség elnöke méltatta a dolhai csata jelent ségét a
szabadságharc történetében.
Július 6 – 13. között a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi szervezete a Piarista
Kollégiummal együttm ködve a Magyar Kálvárián megrendezte Kárpátmedencei

középiskolai

táborát,

amelyen

közel

500

diák

vett

részt

Magyarországról és a szomszédos országokból. A rendezvényen jeles közéleti
személyiségek is részt vettek, többek között Rogán Antal országgy lési
képvisel . A diákok tanulmányi kiránduláson vettek részt Borsiban, ahol Halzl
József köszöntötte a diákokat és Hajdú Jen , a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság
elnöke ismertette a kastély történetét és helyreállításának terveit.

Július 9 – 12. között Pannonhalmán a Rákóczi Szövetség a Pro Iuventute – a
Jöv ért Alapítvánnyal közösen harmadszor rendezte meg a határon túli magyar
katolikus kispapok

találkozóját. A

találkozó

keretében

jeles

egyházi

személyiségek tartottak el adást a résztvev ket érdekl egyházi és társadalmi
kérdésekr l.
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Július 22-én a Rákóczi Szövetség barcsi szervezete megrendezte a felvidéki
kitelepítettek találkozóját. Az ünnepség keretében Halzl József köszönt t
mondott, melyben a kitelepítettek szerepének fontosságát hangsúlyozta a
Rákóczi Szövetség életében. Boross Péter volt miniszterelnök felavatta azt a
kopjafát, amelyet a találkozó emlékére emeltek. Az ünnepségen és a
koszorúzáson részt vett és beszédet mondott Feigli Ferenc polgármester és
Francz Rezs , a város országgy lési képvisel je. Az ünnepségen több száz
vendég vett részt Barcsról, Bonyhádról, Bátaszékr l, Somberekr l és
Pécsváradról.
Augusztus 6 – 13. között a Rákóczi Szövetség gy ri szervezete megrendezte
hagyományos ifjúsági honismereti táborát. A tábor 40 résztvev je Felvidékr l,
Erdélyb l és Kárpátaljáról érkezett. Szabó József kezdeményezésére 16 évvel
ezel tt alapították meg a tábort, amely azóta minden évben megrendezésre kerül.
A tábor megnyitó ünnepségén Halzl József beszédében tájékoztatást adott a
státusztörvénynek az ifjúságot és az anyanyelvi oktatást érint tételeir l.
Augusztus 13 – 20-án Esztergomban a Rákóczi Szövetség megrendezte
hagyományos anyanyelvi táborát, amelyen ebben az évben 40 gyermek vett
részt, f ként Kárpátalja szórvány vidékeir l és Csehországból. A tábor
f szervez je Kicsindi Enik

volt. Anyanyelv-fejleszt

programokon kívül a

gyermekek kulturális rendezvényeken vettek részt, beleértve az esztergomi
millenniumi ünnepségeket.
Augusztus 14 – 18. között a Rákóczi Szövetség Pannonhalmán megrendezte
hagyományos táborát kárpátmedencei középiskolai tanárok részére. A
rendezvényen több mint 120 középiskolai tanár vett részt Magyarországról és a
szomszédos országokból. A konferencia programjának gerincét a középiskolai
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történelemtanítást érint új kutatási eredményeket bemutató szakmai el adások
alkották. Többek között Szarka László, T kéczky László, Kiszeli Gábor és
Csete Örs tartott el adást.
Augusztus 27 – 31. között a Rákóczi Szövetség és a Regnum Marianum Ifjúsági
Szervezet Szentendrén hittantábort szervezett 40 vajdasági fiatal részére.
Augusztus 28 – szeptember 3. között immár 13. alkalommal került sor a Rákóczi
Szövetség szentendrei f iskolás ifjúsági táborára. A találkozón a szomszédos
országok f iskolás diákszervezeteinek vezet i és tagjai vettek részt, a résztvev k
létszáma közel 70 f

volt. Az idei tábor „Lélekbulvár” címmel került

megrendezésre, programjának középpontjában az ember és azon belül is az
emberi lélek állt. A tábor szervez i Petri Zsolt vezetésével sokszín programot
állítottak össze, amely a határon túli ifjúságot különösen érdekl státusztörvény
ügyével, valamint a határon túli fels oktatás ügyével is foglalkozott. El adást
tartott a táborban a Rákóczi Szövetség részér l Kun Ferencz és Ulicsák Szilárd.
Augusztus 29 – szeptember 1. között a Régiók Szövetsége a Rákóczi
Szövetséggel együtt Agárdon megrendezte a joghallgatók Kárpát-medencei
ifjúsági találkozóját, amelyen kb. 170 diák vett részt Magyarországról,
Felvidékr l és Erdélyb l. A rendezvényen vezet kormányzati tisztségvisel k és
a jogtudomány jeles szakért i mellett részt vett T kés László református püspök
is, aki Halzl Józseffel együtt a státusztörvényr l tartott el adást. A szervezési
munkában a Rákóczi Szövetség részér l Ugron Gáspár vett részt.
Szeptember 24-én

a Rákóczi Szövetség levelet intézett Mádl Ferenc

köztársasági elnökhöz és Orbán Viktor miniszterelnökhöz, amelyben a Rákóczi
szabadságharc 300. évfordulójára való tekintettel javasolta a 2003. év Rákóczi
évvé történ

nyilvánítását. Megtartotta els

szervez

bizottsági ülését az a
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testület, amely az ünnepi év el készítésével foglalkozna. A Szervez
Bizottságban az ügyben érintett minisztériumok képvisel i és az érintett
társadalmi szervezetek és intézmények vesznek részt.
Október 22 – 23-án a Rákóczi Szövetség megrendezte hagyományos 1956-os
emlékünnepségét a Budapesti M szaki Egyetemen. Az ünnepségre mintegy
1500 résztvev érkezett Magyarországról és a szomszédos országokból.
Október 22-én a résztvev k számára levetítették a Sacra Corona cím történelmi
játékfilmet, amelyre a f szerepl kkel együtt eljött Koltay Gábor a film
rendez je is.
Délután került sor a Gloria Victos középiskolai történelmi vetélked írásbeli
el dönt jére, amelyen mintegy 60 csapat

vett részt a Kárpátmedence

valamennyi magyarlakta régiójából.
Október 22-én délután a M egyetemen megrendezték a Rákóczi Szövetség és a
M egyetem 1956 Alapítvány hagyományos ünnepségét, amelyen részt vett
Mádl Ferenc köztársasági elnök is. Ezt követte a hagyományos fáklyás
felvonulás és a koszorúzás a Bem téren.

Október 23-án, délel tt rendezték meg a Gloria Victis vetélked

dönt jét,

amelyen az els díjat az Érsekújvári Gimnázium magyar tagozatának csapata
nyerte el. A Gloria Victis írásbeli pályázatán Buchtert Dóra dolgozatát ítélte a
zs ri a legjobbnak. Október 23-án délután a rendezvénysorozat záró eseménye
az OGYIP-pal együtt megrendezett fesztivál volt, ahol jeles szakért k 1956-ról
és a státusztörvényr l tartottak el adást a diákok részére.
A nagyszabású rendezvénysorozat f szervez i feladatát Petri Zsolt és Maruzsa
Zoltán látták el.
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November 3-án a tardoskeddi Rákóczi szervezet iskolai vetélked t rendezett
„II. Rákóczi Ferenc élete, társadalmi- és politikai tevékenysége” címmel.
November 19-én a Rákóczi Szövetség gy ri szervezete nagy érdekl déssel
kísért konferenciát rendezett, amelyen a Duna két oldalán lév

települések

polgármesterei és más tisztségvisel i vettek részt. Kiértékelték a már meglév
partnerkapcsolatokat és kezdeményezések történtek új partnerkapcsolatok
kialakítására. Szabó József köszönt je után Halzl József adott rövid tájékoztatást
a Rákóczi Szövetségnek a határokon átível

kapcsolatok kiépítésében elért

eredményeir l. Duka Zólyomi Árpád el adásában az MKP kormányzati
szerepvállalását értékelte. Az ülésen részt vett és felszólalt Ivanics Ferenc, a
Gy r-Moson-Sopron megyei közgy lés elnöke.
November 30 – december 2. között a Rákóczi Szövetség „Múltunk és jöv nk a
Felvidéken”

címmel

ifjúsági

konferenciát

rendezett

Pozsonyban.

A

rendezvényen, a magyarországi egyetemeken m köd ifjúsági szervezetek tagjai
és felvidéki diákok vettek részt. A Pozsony történelmér l és a szlovákiai
magyarok helyzetér l a Pozsonyi Kaszinóban megtartott konferencia után több
színhelyen városnézésen vettek részt a fiatalok, majd december 2-án
Révkomáromban a Jókai Színház el adását tekintették meg. A programot Pethe
Attila szervezte, a résztvev diákok száma 75 volt.
December 8 – 9-én a Rákóczi Szövetség az Ifjúsági Demokrata Fórummal
közösen Visegrádon regionális ifjúsági konferenciát rendezett, melyen 50 fiatal
vett részt Magyarországról és a Szlovákiai Magyar Ifjúsági Közösség
képviseletében Szlovákiából.
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December 10-én a Rákóczi Szövetség elnökének f védnöksége mellett
„Felvidéki Est”-et tartottak a Márton Áron Kollégiumban. Ennek keretében
többek között Fehér Miklós, az MKP Nyitra megyei elnökjelöltje tartott
el adást.
December 18-án a Rákóczi Szövetség társrendez je volt az Alkotmányossági
M hely és a POFOSZ által kezdeményezett „Az alkotmányosság, korunk
kihívása” cím konferenciának.

Ifjúság-szervezés, iskolai kapcsolatépítés

A Rákóczi Szövetségnek az ifjúságot szolgáló tevékenysége rendezvények
szervezésén, új ifjúsági szervezetek létrehozásán kívül kiterjedt az iskolákkal
való

kapcsolatépítést

el segít

iskolalátogatásokra,

ifjúságszervezési

kezdeményezésekre és más szervezetek ifjúsági, illetve iskolai rendezvényein
való részvételre is.
Január 20-án Schweier Krisztián a Rákóczi Szövetség képviseletében részt vett a
Lévai Magyar Tannyelv

Alapiskola 50. éves évfordulóján rendezett

ünnepségen.
Január 21-én Ugron Gáspár, K vári Dénes és Bíró Albert részt vettek a
Magyarbéli Magyar Tannyelv Iskola ünnepségén, amelyen a Szenc és Vidéke
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Célalap területén a múlt évi beiratkozási programban legjobb eredményt elért
alapiskola részére számítógépet adtak át.
Február 4-én Ugron Gáspár, Somorjai Richard és Bíró Albert részt vettek a
Somorja-Tejfalusi Magyar Tannyelv Alapiskola beiratkozási ünnepségén. A
Rákóczi Szövetség képvisel i átadták azt a számítógépet, amelyet a beiratkozási
programban élenjáró Somorja környéki iskolának ítélt oda a Somorja és Vidéke
Célalap.
Február 8-án Halzl József Negyed és Nagyfödémes községben részt vett a
magyar tannyelv iskola ünnepélyes bizonyítvány-kiosztási ünnepségén, ahol
átadta az Orbán Viktor miniszterelnök által felajánlott „Millenniumi Olvasó- és
Daloskönyveket” az els

és második osztályos tanulóknak. A nagyfödémesi

ünnepségen részt vett és felszólalt Duka Zólyomi Árpád és Dolnyik Erzsébet
országgy lési képvisel is.
Halzl

József

Galántán

meglátogatta

a

magyar

tanítási

nyelv

magángimnáziumot és megbeszélést folytatott Tóth Lajos igazgatóval, aki
hangsúlyozta az iskola fontosságát abból a szempontból, hogy magas szint
idegen nyelvtudást (angol, német, francia) is biztosít a tanulók részére.
Február 14-én Lajos P. János a Pozsonyi Diákhálózat elnöke találkozott a
Rákóczi Szövetség képvisel ivel, Halzl Józseffel és Ugron Gáspárral.
Megállapodtak abban, hogy márciusban, Pozsonyban a Rákóczi Szövetség
vezet i találkoznak a pozsonyi diákklubok vezet ivel és megtárgyalják az
intenzívebb együttm ködés lehet ségeit.
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Halzl József és Petri Zsolt látogatást tettek a Márton Áron Kollégiumban és
találkoztak a kollégium azon diákjaival, akik érdekl dést mutatnak a Rákóczi
Szövetség tevékenysége iránt és készek annak munkájába bekapcsolódni.
Február 17-én Jobbágy István részt vett a Gútai Magyar Tannyelv Alapiskola
által szervezett szül i bálon, amelyen átadta a Rákóczi Szövetség és az Illyés
Közalapítvány által adományozott számítógépet az iskolának, a beiratkozási
programban való eredményes közrem ködése elismeréseképpen.
Február 28-án Halzl József és Ugron Gáspár találkozott a JOBBIK (Jobboldali
Ifjúsági Közösség) vezet jével, Kovács Dávid elnökkel és munkatársaival. A
JOBBIK tagjai a jöv ben szívesen bekapcsolódnak a Rákóczi Szövetség
rendezvényeibe szervez ként és résztvev ként, segítik a Szövetség helyi
csoportjainak létrejöttét magyarországi egyetemeken.
Március 6-án Halzl József és Ugron Gáspár Pozsonyban találkozott a Pozsonyi
Diákhálózathoz tartozó egyetemi klubok vezet ivel. Lajos P. János tájékoztatást
adott a klubok tevékenységér l, kiemelten a Diákhálózat 10. éves évfordulója
alkalmából rendezend

ünnepségekr l. A Rákóczi Szövetség képvisel i a

Szövetség ez évi terveir l és azokról a lehet ségekr l adtak tájékoztatást,
amelyek ezen belül a pozsonyi diákklubok rendelkezésére állnak.
Március 22-én Halzl József és Somorjai Richard a Magyar Nyelvi Intézetben
találkozott azokkal a diákokkal, akik tagjai a Rákóczi Szövetségnek. A találkozó
során a résztvev k megalakították a Rákóczi Baráti Klubot, amelynek székhelye
a Magyar Nyelvi Intézet.
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Március 31-én Nagy László, a tatabányai Rákóczi szervezet képviseletében részt
vett a Perbetei Magyar Tannyelv

Alapiskola 50. éves évfordulójának

ünnepségén.
Április 2-án Halzl József látogatást tett a Losonci Magyar Óvodában és a
Magyar Tannyelv

Iskolában, ahol gratulált a sikeres losonci iskolai

beiratkozási programhoz, amelynek eredményeképpen 10 év óta el ször két
párhuzamos osztályt lehetett nyitni a diákok számára.
Április 3-án Ugron Gáspár a Károli Gáspár Református Egyetem Jogi Karára
látogatott és ott Bod Péter Ákos szemináriumának keretén belül ismertette a
diákok el tt a Rákóczi Szövetség tevékenységét. Több diák kifejezte készségét
az egyetemen megalakítandó Rákóczi szervezet munkájában való részvételre.
Április 6-án K vári Dénes és Somorjai Richard részt vettek az Alsószeli Magyar
Tannyelv Iskola újraindításának 50. éves jubileumi ünnepségén, ahol átadták a
Rákóczi Szövetség könyvajándékát a beiratkozási programban elért kiemelked
eredményük elismeréseképpen.
Április 19-én Halzl József és Ugron Gáspár látogatást tett Alsóbodokon, a 2000.
év

szén megnyílt Magyartannyelv

Vállalkozási Szakközépiskolában. A

vendégeket Ladányi Lajos és Paulusz Boldizsár, az iskola alapítói fogadták.
Osztályf nöki óra keretében Halzl

József tájékoztatta a diákokat a

státusztörvényr l, majd a vendégek meglátogatták a diákok részére létesített
bentlakásos kollégiumot.
Április 27-én Somorjai Richard és Bartal Ágota részt vett a Diákhálózat 10. éves
jubileuma alkalmából Pozsonypüspökin megrendezett diákbálon.
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Június 16-án Szabadkán megrendezték a Magyar Ifjúsági Konferencia esedékes
közgy lését. A Rákóczi Szövetség részér l az ülésen Somorjai Richard vett
részt.
Szeptember 19-én Halzl József, Nagy István igazgató meghívására látogatást tett
az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban, ahol a kb. 80 f nyi diákság el tt
ismertette

a

Rákóczi

középiskolák

Szövetség

bekapcsolására

a

tevékenységét,
határokon

különös

átível

tekintettel

a

iskolakapcsolatok

megteremtésére.
Szeptember 26-án Halzl József és Ugron Gáspár a Márton Áron Kollégiumban
találkozott a Szövetségnek a kollégiumban lakó tagjaival és más érdekl d
diákokkal.
Október 12-én Halzl József és Ugron Gáspár Érsekújvárott részt vett az
Érsekújvári Magyar Tanuló Ifjúságért Alapítvány ünnepi ülésén. Halzl József
átadta a Magyar Villamos M vek R. által adományozott számítógépeket az
Érsekújvári Magyar Gimnázium részére.
November 15-én Halzl József fogadta Nagy Andrást, a Pozsonyi Diákhálózat
elnökét, aki tájékoztatást adott tevékenységükr l, terveikr l.
November 16-án Halzl József és Somorjai Richard Kassán találkozott a magyar
f iskolásokat tömörít „Kikelet” ifjúsági szervezet elnökével, Baltazár Péterrel
és megállapodtak a Rákóczi Szövetség és a Kikelet együttm ködésének
elmélyítésében.
November 19-én Halzl József és K vári Dénes Gy rött ellátogattak a Prohászka
Ottokár Katolikus Gimnáziumba, ahol Németh L rinc igazgatóval tárgyaltak.
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Németh L rinc ígéretet tett iskolájának a Rákóczi Szövetség életébe történ
aktív bekapcsolódására.
November 30-án Halzl József és Somorjai Richard Gútán részt vett a Gútai
Nagyboldogasszony Nyolcéves Gimnázium szalagavató ünnepségén.

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
rendezvényeken vettek részt a határon túl és Magyarországon.
Január 11-én Halzl József és Somorjai Richard Szerencsen részt vett a „Dialógus
2001.” cím rendezvényén, amelyen jeles magyarországi és felvidéki el adók
tartottak el adást a határmenti együttm ködés aktuális kérdéseir l, a határon túli
magyarság helyzetér l. Halzl József a Rákóczi Szövetség tevékenységér l
számolt be és interjút adott a Szerencsi Lapok munkatársának.
Február 10-én Halzl József és Bíró Albert részt vett a CSEMADOK Galántai
Területi Választmánya hagyományos konferenciáján Balatonalmádiban. A
rendezvényen részt vett és felszólalt Duray Miklós, az MKP ügyvezet alelnöke,
Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezet je, Szabó Tibor, a HTMH elnöke és Halzl
József.
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Február 24-én a Rákóczi Szövetség delegációja (Halzl József, Petri Zsolt, Reiter
Anikó, Somorjai Richard, Schweier Krisztián, Ugron Gáspár és Ulicsák Szilárd)
Tátra Lomnicon részt vett a Szlovákiai Magyar Ifjúsági Közösség és a Fidelitasz
által közösen rendezett Tátra-2001 tábor programjában. A rendezvényen
megjelent Szabó Tibor HTMH elnök, Czimbalmosné Molnár Éva, a Pozsonyi
Magyar Kultúrintézet igazgatón je és Varga György a Magyar Köztársaság
kassai f konzulja is.
Március 14-én Kun Ferencz és Schweier Krisztián részt vett a lévai magyarok
március 15-i ünnepségén.
Március 15-én dr. Veress László, az Illyés Közalapítvány irodaigazgatója és
Ugron Gáspár részt vett a füleki március 15-i ünnepségeken, ahol átadták az
Illyés Közalapítvány által vásárolt Füleki Magyar Házat.
Március 18-án Halzl József és Somorjai Richard részt vett a dunamocsi
önkormányzat címer- és zászlóavatási ünnepségén. Az ünnepségen Banai Tóth
Pál polgármester köszönt je után Csáky Pál kormányalelnök és Halzl József
mondott ünnepi beszédet. Boros Miklós pozsonyi nagykövet, Orbán Viktornak a
határon túli magyarokhoz intézett üzenetét olvasta fel.
Március 21-én Halzl József részt vett a Thököly Klubban rendezett találkozón,
ahol a határon túli magyarságot támogató hazai közalapítványok és társadalmi
szervezetek

képvisel i

adtak

tájékoztatást

tevékenységükr l.

Az

est

programjáról közvetítést adott a Magyar Rádió is.
Március 27-én délel tt Mészáros Kálmán, a csepeli Rákóczi kertben nyílt
történelemórát tartott a nagy számban megjelent csepeli diákok részére Rákóczi
életér l és történelmi jelent ségér l. Délután ugyanott a csepeli iskolák diákjai,
33

tanárai és más érdekl d k részére kulturális programokkal és faültetéssel
egybekötött ünnepséget tartottak Rákóczi születésének évfordulója alkalmából.
A Rákóczi Szövetséget Halzl József és Ugron Gáspár képviselte az ünnepségen.
Országgy lési képvisel k egy csoportja megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc
Kossuth Lajos téri szobrát. A koszorúzás el tt Halzl József rövid köszönt ben
méltatta a fejedelem munkásságát, mának szóló üzenetét.
Április 22-én Halzl József Bolberitz Pál professzor meghívására a városmajori
Kistemplomban a Kolping Akadémia rendezvényén ismertette a Rákóczi
Szövetség tevékenységét.
Április 27-28-án a Rákóczi Szövetség képviseletében Tamás Edit részt vett a
Szatmárnémetiben

hagyományosan

megrendezett

„Él

Rákóczi”

cím

konferencián, majd a nagymajtényi koszorúzási ünnepségen. Tamás Edit az
általa megszervezett Rákóczi kiállítás anyagát is bemutatta Szatmárnémetiben.
Április 28-án Udvardon megrendezték a történészek honismereti konferenciáját,
amelyen a Rákóczi Szövetséget Molnár Imre képviselte.
Április 30-án Rákóczifalván ebben az évben is megrendezték azoknak a
településeknek a fesztiválját, amelyek annak idején Rákóczi birtokok voltak. A
Rákóczi Szövetséget a rendezvényen Tóth Tibor, a körömi szervezet elnöke
képviselte.
Május 5-én Somorjai Richard Szím n részt vett a helyi önkormányzat által
szervezett Jedlik Ányos ünnepségen és el adást tartott Jedlik Ányos mának
szóló üzenetér l, majd átadta a Rákóczi Szövetség Alapítványa által Koncsol
László felvidéki irodalomtudós részére felajánlott „Jedlik Ányos Díjat”.
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Május 6-án Halzl József és Somorjai Richard részt vett a XII. Komáromi
Imanapon, amelyen a sok ezer katolikus hív

magyar papi hivatásokért és

magyar f pásztorért imádkozott.
Május 8-án Ugron Gáspár Komáromszetpéteren a szlovákiai népszámlálási
kampány keretében szervezett gy lésen vett részt és tájékoztatást adott a
Rákóczi Szövetség közrem ködésér l a népszámlálási kampány munkájában.
Május 14-én Halzl József Ipolybalogon a Nagykürtös és Vidéke Célalap
rendezésében megtartott összejövetelen a beiratkozási program el zetes
eredményeir l adott tájékoztatást. Megállapodás történt arról, hogy a Rákóczi
Szövetség a járásban mi módon segítheti a népszámlálási kampányt.
Május 20-án Stelczer Elemér Révkomáromban részt vett a Pro Probitate Díj
átadási ünnepségén.
Május 21-én Halzl József és Ugron Gáspár Léván, lakossági fórumon vett részt
a közelmúltban felavatott Magyar Házban. Halzl József tájékoztatást adott az
el készületben lév státusztörvény f bb tételeir l, az Illyés Közalapítvány által
támogatott ez évi beiratkozási programról és átadta a népszámlálási kampányt
szolgáló információs anyagokat.
Perbete községben általános iskolások történelmi vetélked jét szervezték meg
„Árpád-házi királyok” témakörben. A rendezvényen a Rákóczi Szövetséget
Szalontay Csaba képviselte.
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Június 1-jén Somorjai Richard részt vett és a Rákóczi Szövetség képviseletében
koszorúzott a nagyrédei „Millenniumi Zászló” átadási ünnepségen, amelynek
egyik szervez je a helyi Rákóczi szervezet volt.
Június 4-én Somorjai Richard részt vett és a Rákóczi Szövetség képviseletében
koszorúzott a zebegényi Kálvária hegyen épült „Nemzeti tragédiák”
emlékhelyen megtartott millenniumi ünnepségen, amelyen a résztvev k a
trianoni békeszerz dés évfordulójára emlékeztek.
Június 6-án Halzl József részt vett az Adenauer Alapítvány által rendezett
„Adenauer portré” kiállítás megnyitó ünnepségén. Az Adenauer Alapítvány
vezet i jelezték, hogy a Rákóczi Szövetség ebben az évben is támogatást kaphat
a pannonhalmi középiskolai tanárok Pannonhalmán tervezett találkozójának
megrendezéséhez.
Június 9-én K vári Dénes és Somorjai Richard eljuttatta a felvidéki
célalapokhoz azokat a számítógépeket, amelyeket a 2000. évi beiratkozási
program megvalósításában élenjáró iskolák kapnak a Rákóczi Szövetség
Alapítványától. Az utazás keretében a Rákóczi Szövetség képvisel i Somorjára,
Nagymegyerre, Dunaszerdahelyre, Éberhardra, Nyitrára, Zselízre, Ipolyságra,
Érsekújvárra, Vágsellyére, Galántára és Kassára látogattak el.
Június 23-án Halzl József és Ugron Gáspár részt vett Szabadkán, a Vajdasági
Magyarok

Szövetségének

programalkotó

közgy lésén.

Halzl

József

felszólalásában a Rákóczi Szövetségnek és az Illyés Közalapítványnak a
vajdasági magyarok érdekében végzett tevékenységér l adott tájékoztatást.
Június 29-én Halzl József az EGI Rt. székházában részt vett és el adást tartott a
Csodaszarvas

Alapítvány

rendezvényén,

amelynek

keretében

felvidéki,
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kárpátaljai, erdélyi és vajdasági ifjúsági szervezetek vezet i és tagjai vettek
részt.
Július 1-jén a szlovákiai Nagytárkány község Önkormányzata által megrendezett
„Községi Nap”-on a Rákóczi Szövetséget Szajkó Gábor, a sátoraljaújhelyi
szervezet elnöke képviselte.
Július 17-én Molnár Imre és Pogány Erzsébet részt vett a CSEMADOK által
rendezett jászói m vel dési táborban, ahol Molnár Imre el adást tartott
Esterházy János életm vér l.
Július 21-én Halzl József és Somorjai Richard részt vett a Nógrád megyei TIT
Salgótarjánban rendezett Ifjúsági Nyári Egyetemének programjában. Halzl
József el adást tartott az Illyés Közalapítvány és a Rákóczi Szövetség
tevékenységér l.
Ugron Gáspár a szlovákiai Vilkén részt vett a nógrádi régió határmenti
polgármestereinek találkozóján, amelyen a határokon átível

együttm ködés

lehet ségeit tárgyalták.
Július 22-én Kun Ferencz az Unitárius Püspöki Hivatal és az Erdélyi Szövetség
meghívására részt vett és felszólalt azon az emlékünnepségen, amelyet a trianoni
békeszerz dés aláírásának 80. évfordulóján rendeztek Budapesten.
Július 29-én Perbetén nagyszabású ünnepséget rendeztek a helyi „Millenniumi
park” megnyitása alkalmából. A Rákóczi Szövetséget Nagy László prépost
képviselte.
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Július

27-t l

megrendezésre

kerül

XII-ik

Tusnádfürd i

Nyári

Szabadegyetemen a Rákóczi Szövetséget Ugron Gáspár Képviselte.
Augusztus 1-jén Halzl József, Molnár Imre és Ugron Gáspár látogatást tett a
CSEMADOK Ung-vidéki Területi Választmánya által megszervezett abarai
honismereti táborban. Halzl József a Rákóczi Szövetség munkájáról adott
áttekintést, Molnár Imre pedig Esterházy János életm vét ismertette.
Augusztus 14-én Ugron Gáspár és Maruzsa Zoltán részt vett a Jobboldali
Ifjúsági Közösség bajai nyári táborának programjában.
Augusztus 16-án Halzl József Poprádon találkozott a Rákóczi Szövetség
Szepességben él szimpatizánsaival és véleményt cseréltek a Szövetség helyi
szervezetének létrehozásáról.
Augusztus 17-én Ugron Gáspár látogatást tett a Szlovákiai Magyar Ifjúsági
Közösség és a Pro Minoritate Alapítvány által közösen szervezett hagyományos
madarászi táborában.
Augusztus 25-26-án Ugron Gáspár és Pethe Attila Tardoskedden részt vett a
helyi önkormányzat Szent István-napi ünnepségén.
Szeptember 1-jén délel tt Halzl József Rimaszombaton részt vett az Illyés
Közalapítvány hathatós támogatásával megvalósult Magyar Közösségi Ház
felavatásán. Az ünnepségen köszönt t mondott Halzl József, B. Kovács István, a
Rimaszombat és Vidéke Célalap vezet je, Erdélyi Géza református püspök és
mások.
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Délután a Rákóczi Szövetség képvisel i részt vettek a Szlovákiai Magyar
Pedagógus Szövetség által szervezett országos tanévnyitó ünnepségen, amelyet
a rimaszombati református templomban tartottak.
Szeptember 2-án Kun Ferencz és Lukács Ferenc részt vett a Lévai Református
Gimnázium felavatási ünnepségén. A hosszú évtizedek után újra megindult
magyarnyelv

középfokú oktatást a Szövetség jelent s, 2,5 millió Ft-os

adománnyal támogatta.
Szeptember 3-án Halzl József Bátorkeszin részt vett és felszólalt a Hidaskürti
Szakmunkásképz

Intézet

kihelyezett

bátorkeszi

részlegének

avatási

ünnepségén. Az iskola közel 90 diák számára teszi lehet vé a magyarnyelv
szakképzésben való részvételt.
Szeptember 11-én Halzl József az ISM helyettes államtitkárának, Szabó
Lászlónak a meghívására részt vett és el adást tartott a Magyar Ifjúsági
Konferencia els vezet képz táborában Zánkán. Ezt követ en interjút adott a
Duna Televíziónak a Rákóczi Szövetség aktuális programjairól.
Szeptember 13-án Ugron Gáspár részt vett a Miniszterelnöki Hivatal
Informatikai Kormánybiztossága által meghirdetett pályázattal kapcsolatos
rendezvényen. A Rákóczi Szövetség e pályázat keretében – helyi szervezetei
számára – 20 db számítógépet nyert el.
Szeptember 16-án Halzl József, Ugron Gáspár és Lukács Ferenc Zselízen részt
vett Kherndl Antal, zselízi származású budapesti m egyetemi tanár szobrának
leleplezésén. A szobor létesítéséhez a Rákóczi Szövetség Alapítványa is
támogatást nyújtott. Az ünnepségen Nagy Géza polgármester, Csáky Pál
kormány alelnök és Halzl József tartott beszédet.
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Szeptember 21-én Halzl József és Ugron Gáspár Balatonfüreden részt vett az
Oktatási

Minisztérium

Határon

Túli

Magyarok

F osztályának

munkaértekezletén, amelyen, a határon túli oktatás támogatásáról tárgyaltak. Az
értekezleten Szabó Tibor, a HTMH elnöke, Gál András Levente, az OM
közigazgatási államtitkára és Halzl József tartott el adást.
Szeptember 29-én Pécsi L. Dániel az erdélyi Hertelenben részt vett a község,
általa megtervezett jelképének felavatási ünnepségén.
Október 4-én Halzl József és Ugron Gáspár Nagyváradon részt vettek a
Sapientia Alapítvány égisze alatt m köd

Partiumi Keresztény Egyetem

tanévnyitó ünnepségén.
Október 5-én Somorjai Richard és Pethe

Attila Nagymegyeren az aradi

vértanúk napja alkalmából rendezett koszorúzási ünnepségen vett részt.
Október 6-án Halzl József és Ugron Gáspár részt vettek és koszorúztak a
székelyudvarhelyi október 6-i emlékünnepségen, amelynek f szónoka Németh
Zsolt külügyminisztériumi politikai államtitkár volt.
A 13 aradi vértanúra emlékeztek Gömörországban, Uzapanyiton, az ünnepi
beszédet Kun Ferencz tartotta.
Október 9-én a Balatonszemesi Európai Ifjúsági Akadémia keretében Halzl
József részt vett azon a pódiumbeszélgetésen, amelyet a határon túli magyarság
helyi

közösségépítésének

ügyében

rendeztek.

Ugyanezen

a

napon

a

FIDELITASZ által kezdeményezett „Kárpát-medencei ifjúság szabadegyetem”en, Szegeden a Rákóczi Szövetséget Szakáli István Loránd képviselte.
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Október 10-21-én Pécsett a Határon Túli Magyarságért Alapítvány rendezésében
és a Rákóczi Szövetség védnöksége mellett rendezték meg a Határon Túli
Magyarok Fesztiválját, amelyen határon túli kulturális intézmények és
m vészek léptek fel.
Október 11-én népes küldöttséggel képviseltette magát a Rákóczi Szövetség a
Párkány-esztergomi híd felavatási ünnepségén. A Rákóczi Szövetség a három
napon át m köd sátorral is kivette részét az ünnepségb l. A sátrat a Szövetség
sok szimpatizánsa kereste fel Magyarországról és a Felvidék különböz
régióiból. Többek között látogatást tett a Rákóczi sátorban Bugár Béla, az MKP
elnöke, Duray Miklós, az MKP ügyvezet

alelnöke, Németh Zsolt politikai

államtitkár és Szabó Tibor a HTMH elnöke is. A Párkányi Önkormányzat és az
Esztergom Városi Önkormányzat közös gy lésén „Mária-Valéria Emlékérmet”
adományoztak a Rákóczi Szövetségnek a híd újjáépítésében, illetve annak
el készítésében folytatott évtizedes tevékenysége elismeréseképpen.
Október 19-én Halzl József és Somorjai Richard Debrecenben részt vett az
„1956 a közvéleményben és a közm vel désben” cím

Kárpát-medencei

tanácskozáson. Halzl József el adást tartott a Rákóczi Szövetség évtizedes
munkájáról, rendezvényeir l, amelyek 1956-nak a Kárpát-medencei magyar
ifjúság körében való népszer sítését szolgálják.
Október 27-én Ugron Gáspár részt vett Nagyrédén az Önkormányzat és a
Rákóczi Szövetség helyi szervezete 1956-os ünnepségén és a koszorúzáson.
Október 28-án Pethe

Attila részt vett a Rákóczi Szövetség szentpéteri

szervezetének másokkal közösen megrendezett 1956-os ünnepségén.
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November 3-án Ugron Gáspár részt vett a Modern Üzleti Tudományok F iskola
székelyudvarhelyi új képzési központjának avató ünnepségén.
November 4-én Ugron Gáspár részt vett a Szepsiszentgyörgyön megrendezett
1956-os emlékünnepségen.
November 6-án Halzl József és Ugron Gáspár részt vett Ipolyvarbón, a
nagykürtösi járás pedagógusainak és a magyar iskolába járó diákok szüleinek
találkozóján, ahol tájékoztatást adtak a 2002. évi beiratkozási programról.
November 8-án Halzl József, Somorjai Richard és Ugron Gáspár részt vett a
pannonhalmi Szent Márton-napi ünnepségen. Halzl József tájékoztatást adott a
Pannonhalmi F apátság és a Rákóczi Szövetség által 2002-ben megszervezend
els Cultura Nostra elnevezés történelmi vetélked r l.
November 25-én Halzl József és Ugron Gáspár Kálazon részt vett az Illyés
Közalapítvány által megvásárolt iskolabusz átadási ünnepségén.
December 9-én Halzl József és Ugron Gáspár Nyitranagykéren részt vett a
CSEMADOK regionális kulturális rendezvényén. Halzl József köszönt jében
tájékoztatást adott a 2002. évi beiratkozási programról és a státusztörvénynek a
magyar iskolába történ beiratkozást támogató terveir l.
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4. A Rákóczi Szövetség Alapítványa

A Rákóczi Szövetség által 1989-ben létrehozott Csehországi és Szlovákiai
Magyar Kultúráért Alapítvány az elmúlt évben több mint 75 millió Ft
támogatást ítélt meg és utalt át a felvidéki magyarság önazonosságának
meg rzését szolgáló oktatási- és kulturális intézmények részére.
Az Alapítvány alapvet en 3 részegységb l áll: az ún. 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 kezdetben 24 kis régióra osztották fel, amelyek
behálózzák a felvidéki magyarság által lakott dél-szlovákiai területsávot
(Pozsony, Somorja, Szenc, Galánta, Dunaszerdahely, Nagymegyer, Gúta,
Vágsellye, Nyitra, Érsekújvár, Komárom, Párkány, Zselíz, Léva, Ipolyság,
Nagykürtös, Losonc-Fülek, Rimaszombat, Rozsnyó, Tornalja, Szepsi, Kassa,
Királyhelmec, Nagykapos). 2001. évben a Losonc és Fülek régió különvált,
ennek köszönhet en jelenleg 25 Célalap m ködik. 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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A Város- és Vidéke Célalap rendszer 2001-ben két alkalommal is közgy lést
tartott Szentendrén, amelynek keretében a Célalapok vezet i a Rákóczi
Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány
vezet ivel

együtt

áttekintették

a

megállapodtak a jöv ben elvégzend

rendszer

m ködési

tapasztalatait

feladatokban. Az els

és

közgy lés a

centenáriumi Esterházy emlékünnepséget megel z en március 10-én, a
hagyományos szi közgy lés pedig szeptember 22-23-án került megrendezésre.
Emellett a Szövetség vezet i az év folyamán rendszeresen találkoztak az egyes
Célalapok munkabizottsági vezet ivel és tagjaival. Összesen 19 ilyen
találkozóra került sor az év folyamán, részben Budapesten, részben a Célalapok
központjában.
Az Alapítvány 2001 évi kiemelked

tevékenységeként említhet

az Illyés

Közalapítvány által 40 millió Ft-tal támogatott felvidéki beiratkozási program,
amelyet az Alapítvány a Rákóczi Szövetség munkatársaival közösen a
Célalapokkal és a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetséggel együttm ködve
bonyolított le. A program az el z évben kialakított munkamódszer alapján
valósult meg, azonban az Illyés Közalapítvány szándékai szerint az alapiskolába
beiratkozó diákok mellett kiterjedt az óvodába beiratkozó gyermekekre, illetve
szüleikre is. Ebben a beiratkozást szolgáló közösségi programok szervezése és a
rászorulók részére nyújtott támogatás mellett fokozott hangsúlyt kapott a
személyes megszólítás követelménye is. A program eredményességét jelzi, hogy
a 2001. év

szén tanulmányaikat magyar iskolában megkezd

els osztályos

diákok számaránya az összes beiratkozott diákok számához viszonyítva 1,18 %kal növekedett az el z évhez képest. Az Illyés Közalapítvány id közben újabb
jelent s támogatást szavazott meg a 2001-2002. évi beiratkozási program
finanszírozására, az ennek megfelel tevékenység 2001. év szén megindult.
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5. Gazdasági kérdések

A Rákóczi Szövetség m ködésének pénzügyi feltételeit, rendezvényeinek és
akcióinak költségfedezetét többféle forrásból igyekszik megteremteni. A
társadalmi szervezetek részére biztosított országgy lési költségvetési támogatási
keretb l a Rákóczi Szövetség 2001-ben 900 ezer Ft-ot kapott. Jelent s
költségigény , a beszámolóban vázlatosan ismertetett programjainak a
lebonyolítására kormányzati szervekt l, alapítványoktól és különböz gazdasági
szervezetekt l kért és kapott támogatást a Rákóczi Szövetség. Ez a támogatás
egy-egy rendezvényhez köt d , vagy a Szövetség céljait szolgáló általános
pénztámogatás volt, illetve az egyes rendezvényekkel összefügg különböz
jelleg költségek (els sorban a diákutaztatási költségek) átvállalása formájában
valósult meg.
A tagdíj befizetéseken kívül egyéni befizetésekb l (összesen 51 személyt l)
456.000 Ft támogatást kapott a Szövetség.
A Szövetség 2001. évi f bb támogatói, a teljesség igénye nélkül a következ k:
Magyar Köztársaság Országgy lése
Miniszterelnöki Hivatal
Oktatási Minisztérium
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Ifjúsági és Sport Minisztérium
Határon Túli Magyarok Hivatala
Auguszt Cukrászda
Bakonyi Er m Rt.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat
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Budapesti Elektromos M vek Rt.
Budapesti Er m Rt.
Csepeli Er m Rt.
Dunamenti Er m Rt.
EGI Rt.
ERBE Kft.
ER TERV Rt.
Esztergomi Polgármesteri Hivatal
ÉDÁSZ Rt.
ÉMÁSZ Rt.
ÉMI KHT.
F TÁV Rt.
Illyés Közalapítvány
Magyar Alumínium Rt.
Magyar Energetikai Társaság
Magyar Export-Import Bank
Magyar Posta Rt.
Mátrai Er m Rt.
Mocsáry Lajos Alapítvány
MVM Rt.
OLAJTERV Rt.
OVIT Rt.
Paksi Atomer m Rt.
PANNONIA Kft.
Pannonpower Rt.
System Consulting Rt.
Szerencsejáték Rt.
Tatai Mez gazdasági Rt.
TRANSELEKTRO Rt.
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VEGYÉPSZER Rt.
Vértesi Er m Rt.
XI. kerületi Önkormányzat
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, 2002.
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