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SZERVEZETI ÉLET
A Rákóczi Szövetség 2003-ban az immár 14. éve kialakult szervezeti keretek között folytatta mûködését. Ebben az évben is igyekezett kiemelten közhasznú szervezeti státuszából adódó kötelezettségeit munkájában érvényesíteni és az Alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítását elõsegíteni.

A Szövetség vezetõ szervei:
A Rákóczi Szövetség elnökségi tagjai a 2003. év végével a következõk:
Elnök:
Alelnökök:
Fõtitkár:
Titkárok:

További elnökségi tagok:

Dr. Halzl József
Dr. Vigh Károly, Kun Ferencz, Szabó József
Dr. Ugron Gáspár
Dr. Lukács Ferenc pénzügyi
Martényi Árpád szervezeti
Maruzsa Zoltán ifjúsági
Szalontay-Makláry Csaba, Sasvári Szilárd, Bíró Albert

Az év folyamán a Rákóczi Szövetség Elnöksége 5 alkalommal, Választmánya pedig 1 alkalommal,
az Ellenõrzõ Bizottság 1 alkalommal ülésezett.
A Rákóczi Szövetség május 18-án tartotta tisztújító Közgyûlését a Magyarok Házában. A közgyûlésen a Rákóczi Szövetség magyarországi tagjai mellett Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Erdélybõl és a Vajdaságból is megjelentek a helyi szervezetek küldöttei. Halzl József elnöki köszöntõje után a Szövetség 2002. évi közhasznúsági jelentésének tartalmi részét Ugron Gáspár fõtitkár, gazdasági részét
pedig Lukács Ferenc pénzügyi titkár ismertette. A közhasznúsági jelentést a közgyûlés elfogadta.
Ezt követõen Pálmány Béla az Ellenõrzõ Bizottság nevében beszámolt a Bizottság 2002. évi tevékenységérõl, a Bizottsághoz jogorvoslati kérelem, vagy panasz nem érkezett, a Szövetség 2002. évi
beszámolóját az Ellenõrzõ Bizottság áttekintette és azt rendben lévõnek találta. A közgyûlés az Ellenõrzõ Bizottság beszámolóját elfogadta.
A Rákóczi Szövetség 2003. évi munkatervét Ugron Gáspár fõtitkár ismertette, a közgyûlés a munkatervet és az arra alapozott költségvetést elfogadta.
A közgyûlésen Dr. Balázs György, a Rákóczi Szövetség által alapított Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriuma nevében beszámolt az Alapítvány 2002. évi tevékenységérõl.
A közgyûlés további részében több, fõként határon kívüli helyi szervezet vezetõje számolt be szervezetük tevékenységérõl.

2003-ban alakult helyi szervezetek
A helyi szervezetek száma 2003-ban tovább gyarapodott és 2003. év végén a Szövetség már 119 helyi szervezettel rendelkezett. A Szövetség Központja és a helyi szervezetek együttmûködését nagymértékben erõsítette az, hogy a Szövetség képviselõi az év folyamán több helyi szervezetet is meglátogattak és találkoztak azok tagjaival.
Január 29-én Ugron Gáspár az oroszlányi szervezetnél, február 21-én Halzl József a debreceni szervezetnél, március 7-én Halzl József és Ugron Gáspár az ajkai szervezetnél, március 19-én Halzl
József és Lukács Péter a salgótarjáni szervezetnél, június 2-án Halzl József és Lukács Péter a kisbéri Rákóczi szervezetnél, június 18-án Ugron Gáspár a székesfehérvári helyi szervezetnél, június
27-én Halzl József és Ugron Gáspár a békéscsabai szervezetnél, július 4-én Kun Ferencz és Szabó
Zoltán a kalotaszegi szervezetnél, július 6-án Ugron Gáspár a nagyrédei helyi szervezetnél, szeptember 6-án Halzl József és Lukács Péter a bábolnai szervezetnél, szeptember 20-án Ugron Gáspár
és Maruzsa Zoltán a zombori szervezetnél, október 31-én Halzl József, Kun Ferencz és Lukács
Ferenc a szigetvári szervezetnél, november 16-án Kun Ferencz és Lukács Ferenc a kalotaszegi szer-
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vezetnél, november 25-én Halzl József és Bíró Albert a székesfehérvári szervezetnél, december
11-én Maruzsa Zoltán a bajai szervezetnél és december 17-én Halzl József az ELTE Bölcsészkarán
mûködõ szervezetnél tettek látogatást.
Az év folyamán 21 új helyi szervezet létesült.
• Március 1-jén Ugron Gáspár részvétele mellett megalakult a Vajdaságban a bácsföldvári és a tóthfalui helyi szervezet. A bácsföldvári szervezetet 14 fõ hozta létre, elnöknek választották Ragács
Ervint. A tóthfalui szervezet 12 fõvel alakult, a szervezet elnöke Bontovics István.
• Március 1-jén a Borsod-Abaúj megyei Fóny községben 18 fõvel megalakult a Rákóczi Szövetség
helyi szervezete. Elnökké Malakuczi Csabát választották. A Rákóczi Szövetség Elnökségének megbízására az alakuló ülésen részt vett Tóth Tibor.
• Március 1-jén Hidasnémetiben 16 fõvel megalakult a Szövetség helyi szervezete, a szervezet elnöke
Panyuscsik Jánosné. A Rákóczi Szövetség Elnökségét Benke István képviselte az alakuló ülésen.
• Március 27-én 12 fõvel megalakult a szerencsi Rákóczi szervezet, elnökké választották Fazekas
Lászlónét. Az alakuló ülésen a Szövetség központja részérõl megjelent Halzl József.
• Április 15-én Szigetváron 24 fõvel megalakult a szigetvári szervezet, elnöke Vida József.
• Május 17-én Kárpátalján megalakult a Rákóczi Szövetség viski szervezete. A 17 alapító tag Balázs
Istvánt választotta elnökké.
• Június 4-én 23 taggal megalakult a Szövetség pásztói szervezete. Elnökké választották Bottyán
Zoltánt. Az alakuló ülésen a Szövetség központját Martényi Árpád képviselte.
• Június 5-én Halzl József és Maruzsa Zoltán részvételével megalakult a zombori helyi szervezet.
A 30 alapító tag Kõmûves Zoltánt választotta elnökké.
• Június 6-án Gyergyószentmiklóson Ugron Gáspár részvételével megalakították a Rákóczi Szövetség helyi szervezetét. A 27 alapító tag Selyem Antóniát választotta a szervezet elnökévé.
• Június 25-én Lepsényben 15 alapító taggal megalakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete.
A szervezet elnöke Benkucs Lászlóné.
• Augusztus 3-án az erdélyi Farkaslaka községben megalakult a Szövetség helyi szervezete, a 34 alapító tag Andrási Irmát választotta elnökké.
• Augusztus 30-án Ugron Gáspár és Maruzsa Zoltán részvételével a délvidéki Oroszlámoson megalakult a Rákóczi Szövetség észak-bánáti helyi szervezete. A 14 alapító tag Pozsár Tibort választotta
meg elnöknek.
• Szeptember 10-én a kárpátaljai Tiszaújlakon megalakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete.
A 15 alapító tag Stefán Sándort választotta meg a szervezet elnökévé.
• Szeptember 12-én a felvidéki Ipolybalogon megalakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete.
A 19 alapító tag Balog Gábort választotta elnökké.
• Október 1-jén Pápán 30 taggal megalakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. A helyi szervezet
elnökévé Dr. Tungli Gyulát választották.
• Október 2-án 24 alapító taggal megalakult a Rákóczi Szövetség keszthelyi szervezete. Elnökké választották Vozár Péternét.
• November 17-én megalakult a Rákóczi Szövetség kolozsvári szervezete. Az alakuló ülésen a
Szövetség központját Halzl József, Gebauer Balázs és Lukács Péter képviselte. A 38 alapító tag
Solymosi Zsoltot választotta a szervezet elnökévé.
• November 24-én megalakult a Szövetség balatonfüredi szervezete. A 24 alapító tag Beneda
Lászlónét választotta a szervezet elnökévé.
• December 3-án Romhányon 15 fõ részvételével megalakult a Szövetség helyi szervezete. Elnökké
választották Hajdú Istvánt.
• December 8-án Aradon megalakították a Rákóczi Szövetség helyi szervezetét. Az 54 alapító tag
7 tagú elnökséget választott. Az alakuló ülésen részt vett Halzl József és Dr. Katona Tamás, a Kárpátaljai Szövetség elnöke.
• December 15-én Miskolc-Görömbölyön alakult helyi szervezet, amelynek 25 alapító tagja Brogli
Bálintot választotta elnökké.
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POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
Ahhoz, hogy a Szövetség célkitûzéseit minél hatékonyabban érvényesítse, törekednie kell arra, hogy
minél sokrétûbb kapcsolatai legyenek mind a politikai, mind a társadalmi és gazdasági élet szereplõivel, továbbá a média képviselõivel. Ezt részben személyes találkozásokkal, részben különbözõ rendezvényeken való részvétellel igyekezett a Szövetség elõmozdítani.
Január 3-án Halzl József interjút adott Szikora Józsefnek, az Új Ember címû hetilap munkatársának a Rákóczi Szövetségnek a Rákóczi-évvel kapcsolatos terveirõl.
Január 7-én Halzl József interjút adott Cservenka Juditnak, a Magyar Rádió munkatársának
a Rákóczi Szövetségnek a Rákóczi-évben tervezett programjairól.
Január 9-én Halzl József és Bíró Albert megbeszélést folytatott az Áprilisi Ifjak Egyesület elnökével, Virág Andrással, továbbá az Egyesület tagjával, Grundtner Marcellel. Megállapodtak abban, hogy programjaikban együttmûködnek egymással.
Január 12-én Halzl József és Veress László részt vett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által szervezett újévi fogadáson Nagyváradon. Tõkés László püspök átadta Halzl Józsefnek a „Közügy szolgálatáért” kitûntetést.
Január 21-én Halzl József látogatást tett Szabó Vilmosnál, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkáránál. Áttekintették a Rákóczi Szövetség 2003. évi programját és megtárgyalták a
programhoz a Határon Túli Magyarok Hivatala által nyújtandó támogatás lehetõségeit.
Január 21-én Halzl József a Magyar Televízió Kárpáti Krónika címû mûsorában tájékoztatást
adott a Rákóczi Szövetség kezdeményezésére évek óta folyó felvidéki beiratkozási programról.
Halzl József és Gordos Árpád a Külügyminisztérium fõosztályvezetõje látogatást tettek az OTP
Bank Rt.-nél és találkoztak Lenk Géza vezérigazgató-helyettessel.
Január 24-én Halzl József és Dobozi György, az EGI Rt.-ben Balogh András vezérigazgatóval
találkozott. Kifejezték köszönetüket az EGI Rt.-nek a 2002. évi Fõiskolai Tábor részére nyújtott támogatásáért.
Halzl József találkozott Szabó Tiborral, a HTMH volt elnökével.
Január 27-én Halzl József interjút adott Lukács Csabának, a Magyar Nemzet munkatársának, amelyben összefoglalta a felvidéki beiratkozási program eredményeit.
Január 30-án Halzl József és Szalontay Csaba látogatást tettek Kozma Imrénél, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat elnökénél. Megtárgyalták a Rákóczi Szövetség komáromi irodájának a Máltai Szeretetszolgálattal közös hasznosítását.
Január 31-én Halzl József találkozott Herényi Károllyal, a Magyar Demokrata Fórum Képviselõ-csoportjának frakcióvezetõjével. Tájékoztatta õt az Illyés Közalapítvány helyzetérõl és a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl.
Február 3-án Halzl József találkozott Wéber Attilával, az Országgyûlés elnökének, Szili Katalinnak kabinetfõnökével. Meghívást adott át az elnök asszonynak az Esterházy János emlékünnepségen történõ szerepvállalására.
Február 4-én Halzl József munkaebéden találkozott Tolnay Lajossal, a Magyar Alumínium
Rt. elnökével és Petrusz Béla alelnökkel. Megállapodtak abban, hogy a MAL Rt. támogatni fogja a
Rákóczi Szövetség tevékenységét.
Február 6-án a Rákóczi Szövetségnek a Márton Áron Szakkollégiumban mûködõ helyi csoportja kezdeményezésére Szabó Vilmos politikai államtitkár és Csapody Miklós országgyûlési képviselõ a kollégiumban találkoztak az ott lakó diákokkal.
Február 7-én Sickné Tóth Kornélia, a Rodostó Alapítvány elnöke látogatást tett a Rákóczi
Szövetségnél és találkozott Halzl Józseffel, valamint Martényi Árpáddal. Megállapodtak a két szervezet együttmûködésében, a Rodostóban megrendezendõ ünnepségeken.
Február 11-én Halzl József találkozott Csegezi Lászlóval, a VEGYÉPSZER Rt. vezérigazgatóhelyettesével. Tájékoztatta õt a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl
A Magyar Nemzet címû napilap cikket közölt a Rákóczi Szövetség által kezdeményezett és
az Illyés Közalapítvány által támogatott felvidéki iskolai beiratkozási programról.
Február 12-én Halzl József a HTMH-ban Szabó Béla gazdasági elnök-helyettest tájékoztatta
a Rákóczi Szövetségnek a Rákóczi-év jegyében tervezett programjairól.
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Február 13-án Halzl József Miskolcon részt vett a Szövetség helyi szervezete által megszervezett gyûlésen, amelyen részt vettek a megye Rákóczi szervezetei. A Megyei Önkormányzat képviselõi ígéretet tettek arra, hogy a Rákóczi-év megyei programjait hathatósan támogatni fogják.
Február 15-én Halzl József és Ugron Gáspár Dávid Ibolyának, az MDF elnökének meghívására részt vett az MDF XVIII. Országos Gyûlésének megnyitóján. A Közgyûlés Külügyi Kabinetjének
ülésén Ugron Gáspár Csapody Miklóssal együtt közös társelnöki feladatot lát el.
Február 20-án Halzl József látogatást tett az Oktatási Minisztériumban Farkas Istvánnál, az
Egyházügyi Titkárság vezetõjénél. Farkas István ígéretet tett arra, hogy segíti a Rákóczi Szövetség
kapcsolatépítését az egyházi középiskolákkal.
Ugron Gáspár Hatvanban találkozott az ottani Hagyományõrzõ Lovas Egyesület vezetõivel
és megállapodott velük, hogy a Rákóczi koszorúzási ünnepségen az Egyesület keretében mûködõ
huszárok a budapesti koszorúzási ünnepségen részt vesznek.
Február 24-én Halzl József látogatást tett Dr. Zettner Tamásnál, a Magyar Természettudományi Szövetség elnökénél. A MTESZ elnöke közölte, hogy szívesen együttmûködnek a Rákóczi Szövetséggel a Kárpát-medencei magyar mûszaki értelmiséggel történõ kapcsolatépítésben.
Február 26-án Halzl József találkozott a Kárpátaljai Szövetség volt és jelenlegi elnökével,
Benda Istvánnal és Katona Tamással, valamint a Hunyadi Szövetség elnökével, Pecze Ferenccel.
Egyeztették álláspontjukat a kormány által kezdeményezett Nemzeti Civil Alapprogrammal kapcsolatban és hangsúlyozták annak szükségességét, hogy az SzJA fel nem ajánlott 1 %-ából a határon
túli magyarság szolgálatában tevékenykedõ szervezeteknek megfelelõ részesedést kell kapniuk.
Február 28-án Ugron Gáspár Egerben a Katolikus Rádió meghívására stúdióbeszélgetésen
vett részt, melynek témája a Rákóczi-emlékével kapcsolatos program volt.
Március 11-én Halzl József találkozott Váradi Lajossal, a Határon Túli Magyarok Hivatalának
új fõosztályvezetõjével, aki a felvidéki ügyekben illetékes területi fõosztályt vezeti.
Március 12-én Halzl József interjút adott a Komáromi Televíziónak, amelyben tájékoztatást
adott a Rákóczi Szövetség szerepérõl az anyaországi és felvidéki magyar ifjúsági kapcsolatok fejlesztésében.
Március 13-án Maruzsa Zoltán látogatást tett a Magyar Úttörõ Szövetségnél, egyeztették a
Szövetség képviselõivel a Rákóczi-emlékév során tervezett programjaikat.
Március 19-én Halzl József találkozott Singlovics Bélával, a Postabank Rt. vezérigazgatójával, akitõl támogatást kért a Rákóczi Szövetség programjaihoz.
Április 2-án együttmûködési megállapodást írt alá az Aradi Szabadságszobor Egyesület, az
MDF békéscsabai szervezete és a Rákóczi Szövetség az Aradi Szabadságszobor újbóli felállítását segítõ magyarországi pénzgyûjtés ügyében. A Rákóczi Szövetség vállalta, hogy fogadja és továbbítja
a befizetett adományokat és a maga részérõl közremûködik az adományok felkutatásában a helyi
szervezetein keresztül.
Április 4-én Halzl József a Balassi Bálint Intézetben tett látogatást, ahol találkozott Újváry
Gáborral, az Intézet igazgatójával. Újváry Gábor felajánlotta az Intézet infrastruktúráját a Rákóczi
Szövetség által szervezett programokhoz.
Április 8-án Halzl József találkozott Szabó Zsolttal, az Ifjúsági Demokrata Fórum elnökével.
Megállapodtak abban, hogy a Rákóczi Szövetség a határon túli magyarság ügyeiben együttmûködik az IDF-fel.
Április 10-én Halzl József látogatást tett Szabó Vilmos MEH politikai államtitkárnál, akinek támogatását kérte a Rákóczi Szövetség programjainak az állami költségvetésbõl történõ fokozottabb támogatása ügyében és tájékoztatta az államtitkárt a Szövetség soron következõ programjairól.
Április 11-én Halzl József találkozott Szatmári Ildikóval, Szabados Tamás Oktatási
Minisztérium-i államtitkár fõtanácsadójával és közremûködését kérte ahhoz, hogy az OM-tõl a Rákóczi Szövetség a korábbi évekhez hasonlóan a Gloria Victis rendezvény-sorozathoz megfelelõ támogatást kapjon.
Április 23-án Halzl József Rómában a Vatikáni Rádió Magyar Osztályán interjút adott a Rádió részére. Ebben a Rákóczi-évvel kapcsolatos programokról és a Szövetségnek a határon túli magyarság támogatását célzó tevékenységérõl adott tájékoztatást. Találkozott Esterházy János leányával, Esterházy Alizzal, akivel áttekintették az Esterházy János rehabilitálásával kapcsolatos legújabb
fejleményeket.
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Május 6-án Ugron Gáspár találkozott Hende Csabával, Orbán Viktor volt miniszterelnök
Polgári Körökért felelõs kabinetfõnökével. Megtárgyalták a Polgári Körök bekapcsolódási lehetõségét a Rákóczi Szövetség által szervezett programokba.
Május 17-én Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a FIDESZ Magyar Polgári Párt Közgyûlésén, ahol találkoztak a kulturális, gazdasági, politikai élet számos képviselõjével és népszerûsítették a Szövetség tevékenységét, a Rákóczi-emlékévben tervezett ünnepségeiket.
Május 20. Halzl József látogatást tett Hernádi Zsoltnál, a MOL Rt. elnök-vezérigazgatójánál,
aki ígéretet tett arra, hogy a MOL Rt. ebben az évben is jelentõs támogatást kíván nyújtani a Rákóczi Szövetségnek.
Ugron Gáspár találkozott Varga Mihállyal, az Országgyûlés Költségvetési Bizottságának elnökével. Tájékoztatta õt a Rákóczi Szövetség ez évi rendezvényeirõl és meghívást adott át a szentendrei Fõiskolás Táborban tartandó elõadásra.
Május 21-én Halzl József interjút adott Daniss Gyõzõnek, a Népszabadság c. napilap munkatársának a Rákóczi Szövetség által kezdeményezett felvidéki beiratkozási programról.
Május 22-én Halzl József a Pannon Rádió vendége volt. Tájékoztatta a Rádió hallgatóit a Rákóczi Szövetségnek a Rákóczi-évvel kapcsolatos programjairól.
Halzl József és Ugron Gáspár találkozott Gyürk Andrással, a FIDELITASZ elnökével. Megállapodtak a két szervezet rendszeres együttmûködésében.
Május 27-én a Népszabadság c. napilap Halzl József tájékoztatása alapján cikket közölt
„A magyar elsõsök Szlovákiában” címmel.
Június 10-én Halzl József és Kapolyi László, a System Consulting Rt. elnöke találkoztak a
Szlovák Villamos Mûvek Igazgatóságának két tagjával, majd a Fórum Szállodában megbeszélést
folytattak a Pozsonyi Diákhálózat elnökével, Szakszon Norberttel és több, Pozsonyban mûködõ
klub vezetõjével.
Június 11-én Halzl József látogatást tett Klaus Weigeltnél, a Konrad Adenauer Alapítvány budapesti irodájának vezetõjénél. Az Alapítvány támogatását kérte a Szövetség ez évi programjaihoz.
Ugron Gáspár és Bíró Albert részt vett az Áprilisi Ifjak Egyesület Közgyûlésén.
Június 16-án Halzl József látogatást tett a Márton Áron Szakkollégiumban és találkozott
Drescher J. Attilával, a kollégium új fõigazgatójával. Tájékoztatta a fõigazgatót a Szövetség korábbi
kapcsolatairól a szakkollégiummal és támogatását kérte e kapcsolatok továbbfejlesztéséhez.
Június 19-én Halzl József és Ugron Gáspár látogatást tett Szili Katalinnál, az Országgyûlés elnökénél. Tájékoztatást adtak a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl, programjairól. Az elnök asszony
közremûködését kérték a programok megvalósításához szükséges állami költségvetési támogatások
megszerzésében. Szili Katalin szívesen eljön a Rákóczi Szövetség valamelyik rendezvényére.
Június 23-án Halzl József látogatást tett Radnainé dr. Fogarasi Katalinnál, a Nemzeti Kegyeleti Bizottság titkáránál, aki köszönetét fejezte ki a Rákóczi Szövetség közremûködéséért a június
17-i állami Rákóczi koszorúzási ünnepséggel kapcsolatban.
Halzl József találkozott Pomogáts Bélával és tájékoztatást adott számára a Rákóczi Szövetség rendezvényeirõl, az Illyés Közalapítványhoz benyújtott pályázatokról.
Ugron Gáspár részt vett azon a fogadáson, amelyet a Szuverén Máltai Lovagrend Magyarországra akkreditált nagykövete rendezett a Hadtörténeti Múzeumban.
Június 24-én „Rákóczi még mindig bujdosásban?” címmel közölt cikket a Magyar Nemzet c.
napilap, amelyben Halzl József a Szövetségnek a Rákóczi-év keretében végrehajtott és tervezett
programjairól számolt be.
Június 25-én Ugron Gáspár az Euroweb Kft. vezérigazgatójával, Szalay-Bobrovniczky Kristóffal találkozott. Megtárgyalták a cég által felajánlott kedvezményes telefonálási lehetõségeket a
szomszédos országokba.
Június 26-án Halzl József és Ugron Gáspár a Budapesti Hittudományi Fõiskola Központi
Szemináriumába látogattak, ahol találkoztak 12 felvidéki kispappal és megtárgyalták velük jövõbeli kapcsolatépítési lehetõségeiket.
Június 30-án Halzl József és Maruzsa Zoltán találkozott az Aradi Szabadságszobor Egyesület vezetõivel, Király Andrással, Cziszter Kálmánnal és Horváth Leventével. Megtárgyalták az MDF
békéscsabai szervezete által kezdeményezett és a Rákóczi Szövetség közremûködésével folyó, az
aradi szabadságszobor helyreállításával kapcsolatos gyûjtés eredményeit.
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Július 2-án Halzl József találkozott Herényi Károllyal, az MDF frakcióvezetõjével, aki az Ilylyés Közalapítvány kurátora is. Tájékoztatta õt a Rákóczi Szövetség programjairól és támogatását
kérte az Illyés Közalapítványhoz benyújtott pályázatokkal kapcsolatban.
Halzl József látogatást tett Szabó Vilmos MEH politikai államtitkárnál és arra kérte, hogy a
kormányzat intézkedjen a felvidéki kedvezménytörvénnyel összefüggõ oktatás-nevelési támogatás
kifizetésérõl. Halzl József meghívta Szabó Vilmost a Rákóczi Szövetség augusztus végi szentendrei
Fõiskolás Táborába.
Július 7-én Halzl József és Bod Péter Ákos részt vett a Budapest Televízió Közélet címû mûsorában. Halzl József a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl, a határon túli magyarság helyzetérõl és
az anyaországnak a határon túli magyarságra irányuló politikájáról fejtette ki gondolatait.
Július 9-én Halzl József fogadta Száraz Józsefet, a CSEMADOK új elnökét és Görföl Jenõt, a
CSEMADOK titkárát. Javasolta, hogy a Rákóczi Szövetség és a CSEMADOK kössön együttmûködési megállapodást.
Ugron Gáspár látogatást tett Pomogáts Bélánál, az Illyés Közalapítvány kuratóriumának elnökénél és kérte támogatását a Rákóczi Szövetség pályázataihoz, vetélkedõihez.
Július 14-én Ugron Gáspár találkozott Horváth Istvánnal, a Print-Comp Bt. tulajdonosával,
akivel megállapodott abban, hogy 50 db használt Pentium 100-as számítógép kedvezményes vásárlása esetén további 50 db ugyanilyen számítógépet adományozna a határon túli magyar iskolák informatikai oktatásának támogatására.
Július 17-én Halzl József és Kõvári Dénes Öttevényben, az ÉDÁSZ Rt. Kastély-szállójában találkoztak Szakszon Norberttel, a Pozsonyi Diákhálózat elnökével, valamint a Diákhálózatot alkotó
klubok vezetõivel. A diákszervezetek képviselõi hangsúlyozták, hogy a közelmúltban tisztújítás volt
náluk és igyekeznek munkájukat hatékonyabbá tenni és a Rákóczi Szövetséghez fûzõdõ kapcsolataikat is intenzívebbé tenni. A Rákóczi Szövetség képviselõi meghívták a Diákhálózat vezetõit és
tagjait az októberi, 1956-os emlékünnepségre.
Augusztus 6-án Halzl József találkozott Terták Elemérrel, a Dresdner Bank vezérigazgatójával.
Augusztus 7-én Halzl József látogatást tett a Határon Túli Magyarok Hivatalában Bálint Pataki József elnöknél. Kérte a HTMH támogatását a Rákóczi Szövetség által kezdeményezett beiratkozási program pénzügyi forrásainak biztosításához, a már korábban megszavazott összegek folyósításához. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy felvidéki viszonylatban az oktatás-nevelési támogatás ügye megnyugtatóan rendezõdjék. Halzl József meghívta Bálint Pataki Józsefet a Gloria Victis
rendezvény-sorozatra.
Augusztus 13-án a Hegyvidék címû budapesti kerületi újság „A kisebbségi magyarságért
dolgoznak” címmel részletes ismertetést közölt a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl.
Augusztus 16-án Ugron Gáspár kaliforniai magánútja során találkozott Vörös Katalinnal, a
San Francisco-i magyarok vezetõjével és több más 1956-os magyarral. Ismertette velük a Szövetség
munkáját, különösen a Gloria Victis rendezvény-sorozatot.
Augusztus 27-én Halzl József látogatást tett a Miniszterelnöki Hivatalban és találkozott Kiss
Péter kancelláriaminiszterrel. A megbeszélésen részt vett Szabó Vilmos politikai államtitkár. Kiss Péter kancelláriaminiszter elismerését fejezte ki a Rákóczi Szövetség tevékenysége iránt. Halzl József tájékoztatta a kancelláriaminisztert arról, hogy a Szövetség az elmúlt évekhez képest lényegesen kevesebb állami költségvetési támogatást kapott, ami veszélyezteti a tevékenység fenntartásának eddigi
színvonalát. Halzl József kérte, hogy az illetékesek a Nemzeti Civil Alapprogram keretében kiemelt
támogatásban részesítsék a határon túli magyarság érdekében tevékenykedõ civil szervezeteket.
Augusztus 28-án Halzl József interjút adott Ágoston Andrásnak, a Magyar Demokrata c. lap
munkatársának a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl.
Szeptember 3-án Halzl József a MOL Rt.-ben találkozott Ferencz Szabolccsal, a cég kommunikációs igazgatójával. Ara kérte, hogy a MOL Rt. sokrétû Kárpát-medencei üzleti elkötelezettségére való tekintettel is intenzív támogatásban részesítse a Rákóczi Szövetséget.
Szeptember 16-án Halzl József látogatást tett Bartha Ferencnél, a TriGránit Rt. elnökénél.
Bartha Ferenc elismerését fejezte ki a Rákóczi Szövetség tevékenysége iránt és ígéretet tett arra, hogy
mind a TriGránit Rt., mind más, a vele kapcsolatban álló cégek támogatni fogják a Szövetséget.
Szeptember 18-án a Rákóczi Szövetség irodájában sajtótájékoztatót tartottak, amelynek során a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke, Orosz Ildikó tájékoztatást adott a kedvezménytörvénnyel összefüggõ oktatás-nevelési támogatás helyzetérõl a Kárpátalján.
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Szeptember 23-án „Új arcú magyarok Csehszlovákiában” címmel a Népszabadság c. napilap a „Sarló mozgalom” elindításának 75. évfordulóján interjút közölt Vígh Károllyal, a Rákóczi
Szövetség alelnökével.
Szeptember 24-én Halzl József a Miniszterelnöki Hivatalban találkozott Szabó Vilmos politikai államtitkárral. Megbeszélést folytattak az oktatás-nevelési támogatás felvidéki helyzetérõl, az
elmaradt támogatások pótlásának lehetõségeirõl.
Október 6-án Halzl József találkozott Repa Károllyal, a SIEMENS Rt. ágazati igazgatójával,
aki készségét fejezte ki a Szövetség programjainak támogatására.
Október 7-én Halzl József személyes megbeszélést folytatott Detrekõi Ákossal, a Budapesti Mûszaki Egyetem rektorával és Vajna Zoltánnal, a Mûegyetem 1956. Alapítvány elnökével. Megtárgyalták az ez évi 1956-os mûegyetemi ünnepség programját.
Október 9-én Halzl József megbeszélést folytatott Pék Lászlóval a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnökével, Hecht Annával, a Szövetség alelnökével és Balázs Györggyel, a
CSSZMK Alapítvány kuratóriumának elnökével. Kiértékelték a 2003. évi beiratkozási program
eredményeit.
Október 10-én „Energetika és lélekmentés” címmel a Heti Válasz címû folyóirat interjút közölt Halzl Józseffel.
Október 16-án Halzl József az Oktatási Minisztériumban találkozott Szabados Tamás államtitkárral, aki elismerését fejezte ki a Rákóczi Szövetség munkája iránt és ígéretet tett arra, hogy támogatni fogják a Gloria Victis történelmi vetélkedõt.
Halzl József megbeszélést folytatott Kapolyi Lászlóval, a System Consulting Rt. elnökével, aki
megerõsítette szándékát, hogy a korábbi évekhez hasonlóan támogatja a Szövetség programjait.
Október 23-án Halzl József a HÍR TV mûsorában tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség és
a Mûegyetem 1956 Alapítvány közös rendezvényérõl. A rendezvényrõl részletesen beszámolt az Új
Szó címû szlovákiai napilap.
November 13-án Ugron Gáspár és Bíró Albert látogatást tett Benyhe Istvánnál, a Duna Televízió Kommunikációs Irodájának vezetõjénél. Meghívták Benyhe Istvánt elõadás megtartására a
soron következõ Város- és Vidéke Célalap találkozóra.
November 18-án Halzl József a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség székházában találkozott Orbán Viktor volt miniszterelnökkel. Tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség helyzetérõl
és tevékenységérõl, hangsúlyozva szervezeti hálózatának évrõl-évre történõ fokozatos bõvülését és Kárpát-medencei méretû ifjúsági programjait. Orbán Viktor elismerését fejezte ki a Szövetség munkája iránt és hangsúlyozta az ifjúsági programok továbbvitelének döntõ fontosságát.
November 20-án Halzl József látogatást tett a Budapesti Erõmû Rt. vezérigazgatójánál, Horváth Tamásnál, akit arra kért, hogy a cég a korábbi évekhez hasonlóan támogassa a Szövetség ifjúsági programjait.
November 21-én Halzl József a Mûegyetemen találkozott Detrekõi Ákos rektorral és Vajna
Zoltánnal, a Mûegyetem 1956 Alapítvány kuratóriumának elnökével. Detrekõi Ákos rektor köszönetét fejezte ki az Alapítványnak és a Rákóczi Szövetségnek az 1956-os emlékünnepség eredményes megszervezéséért.
November 28-án Halzl József és Száraz Dénes a HÍR TV-ben beszámoltak a Célalapok lévai
közgyûlésérõl és az oktatás-nevelési támogatás helyzetérõl a Felvidéken.
December 2-án Halzl József látogatást tett Szabó Vilmos politikai államtitkárnál, akit arra
kért, mûködjön közre források megszerzésében a Rákóczi Szövetség mûködési költségének és sokrétû programjai költségének fedezésében. Ismételten kérte Szabó Vilmos államtitkárt, hogy a felvidéki oktatás-nevelési támogatásra benyújtott korábbi felvidéki pályázatokat az Illyés Közalapítvány tárgyalja meg és a támogatást fizessék ki a pályázóknak.
Halzl József megbeszélést folytatott Drozdy Gyõzõvel, a PANNON GSM vezérigazgató-helyettesével. Drozdy Gyõzõ 50 használt, de jó állapotú számítógépet ajánlott fel a Rákóczi Szövetségnek határon túli magyar iskolák részére történõ továbbítás céljából.
December 9-én Halzl József részt vett a Duna Televízió „Indul a nap” címû mûsorában,
amelynek során tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség Alapítványa és a Célalapok szervezésében
folyó felvidéki beiratkozási programról.
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December 10-én Halzl József részt vett az ABB cég karácsonyi fogadásán. Köszönetet mondott Deák Lászlónak, az ABB igazgatójának azért a támogatásért, amelyben az ABB a Rákóczi Szövetség programjait részesítette.
December 13-án Ugron Gáspár részt vett a Tisza István Baráti Társaság ülésén.
December 17-én Halzl József részt vett a Határon Túli Magyarok Hivatala által a Kossuth
Klubban szervezett óévbúcsúztató összejövetelen. Szabó Vilmos politikai államtitkár megköszönte
a meghívott szervezeteknek azok egész éves tevékenységét a határon túli magyarok szolgálatában.
December 18-án az Erdélyi Szövetség (Lipcsey Ildikó elnök és Bolvári Gyula alelnök), a Hunyadi Szövetség (Pecze Ferenc elnök), a Kárpátaljai Szövetség (Katona Tamás elnök, Salgói József
alelnök), valamint a Rákóczi Szövetség (Halzl József elnök) képviselõi megbeszélést tartottak a Magyarok Házában. Megerõsítették szándékukat, hogy az 1991-ben kötött Együttmûködési Megállapodásukat megújítják és összehangolt tevékenységükkel igyekeznek a határon túli magyarság
ügyét elõmozdítani. Az együttmûködést az alábbi tételekre kívánják koncentrálni:
- Közös rendezvények szervezése.
- Részvétel, illetve aktív közremûködés egymás rendezvényein.
- Közös fellépés a határon túli magyarság ügyeit érintõ kérdésekben.
- Közös szervezõmunka egyik, vagy másik Szövetség helyi szervezeteinek létrehozásában.
- Együttmûködés Kárpát-medencei méretû programok megszervezésében.
December 23-án a Népszabadság címû napilapban Daniss Gyõzõ „Nyelvünk, kultúránk otthonai – Magyar Házak Szlovákiában” címmel írt cikket, amelyben – Halzl Józseftõl szerzett információk alapján – bemutatta a Rákóczi Szövetség által kezdeményezett és az Illyés Közalapítvány
anyagi segítségével létrejött Magyar Ház hálózatot.
December 31-én Halzl József és Ugron Gáspár Budapesten tárgyalt Száraz Dénessel, a felvidéki Szülõföldön Magyarul Társulás elnökével. Megbeszélték a Rákóczi Szövetség és a Társulás
együttmûködésének idõszerû kérdéseit.

RENDEZVÉNYEK
Saját rendezvények
A Rákóczi Szövetség tevékenységében, mint az elmúlt években, úgy 2003-ban is jelentõs szerepet
töltöttek be a Szövetség céljait támogató, elsõsorban ifjúsági 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 érdeklõdés a
helyi közösségeknél.
A rendezvények között megkülönböztetett helye van az olyan országos rendezvényeknek, amelyek
évrõl-évre ismétlõdnek, elsõsorban azért, hogy a rendezvény tárgyát, illetve alapgondolatát minél
szélesebb körben és minél hatékonyabban lehessen népszerûsíteni. Évek óta fontos szerepet játszik a Szövetség életében a Rákóczi kultusz ápolása, amelynek jegyében ebben az évben is több jelentõs rendezvényre került sor.

Hangverseny a Zeneakadémián
A Rákóczi Szövetség 2001. nyarán kezdeményezte a kormányzatnál a 2003-as esztendõ Rákóczi
Emlékévvé nyilvánítását. Bár a hivatalos kormányhatározat csak 2003. júniusában született meg a
Szabadságharc 300. évfordulójának méltó megünneplésérõl, a Rákóczi Szövetség névadójáról –
Alapszabályának szellemében – január 3-án a Zeneakadémián emlékezett meg. A koncerten a Kecskés Együttes, a III. Gyõri Koboz, Lant és Gitárfesztivál résztvevõi, valamint Szabó András elõadómûvész és Nagy Csaba tárogatómûvész lépett fel. A színvonalas zenei programban a XVI-XVIII. század magyar hangszeres zenéjét, azon belül elsõsorban a törökök és a Habsburgok ellen vívott har-
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cok fennmaradt alkotásait szólaltatták meg. A Zeneakadémián szervezett rendezvényen mintegy
850 fõs közönség ünnepelte velünk a 300. évfordulót. Ünnepi köszöntõt mondott Halzl József.

Esterházy Emlékünnepség
A Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékbizottsága ebben az évben 12. alkalommal rendezte meg koszorúzási
ünnepségét és adott át Esterházy János Emlékérmet
azoknak a személyeknek, illetve szervezeteknek, amelyek sokat tettek Esterházy János rehabilitásáért, vagy Esterházy János szellemi örökségének népszerûsítéséért,
illetve kiemelkedõ eredményeket szereztek a felvidéki
magyarság érdekében végzett munkájukkal. A 10 órakor
megtartott koszorúzási ünnepség Stelczer Elemérnek, az
Emlékbizottság elnökének köszöntõjével kezdõdött,
majd Ugron Gáspár felolvasta a betegsége miatt személyes részvételét lemondani kényszerülõ Szili Katalinnak,
a Magyar Köztársaság Országgyûlése elnökének beszédét. Szili Katalin méltatta Esterházy János emberi nagyságát és hangsúlyozta a mártírsorsú politikus rehabilitálásának szükségességét. Ezután következett a koszorúzás,
amelynek keretében elhelyezték az Országgyûlés elnökének koszorúját, koszorúzott Orbán Viktor volt miniszterelnök és felesége Lévai Anikó, továbbá Csapody Miklós, az MDF alelnöke, országgyûlési képviselõ, valamint
a magyarországi és felvidéki civil szervezetek, végül a Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar
Kultúráért Alapítvány. Az ünnepségen közremûködött a
somorjai „Híd” vegyeskar.
A koszorúzási ünnepség után a Magyarok Házában elõször Katona Tamás történész tartott elõadást a magyarszlovák kapcsolatokról, majd átadták az Esterházy Emlékérmet Erdélyi Géza református püspöknek, valamint
a beiratkozási programban való sikeres tevékenységükért a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetségnek és a
fennállása 10. évfordulóját ünneplõ Város- és Vidéke
Célalap-hálózatnak. Erdélyi Géza laudátióját Koncsol
László, a Szlovákiai Keresztyén Református Egyház fõgondnoka mondta, a kitüntetett szervezetek laudátióját
Ugron Gáspár olvasta fel. Esterházy János leánya, Esterházy Alice köszönetet mondott a szervezõknek az ez évi
emlékünnepség megrendezéséért és bírálta a szlovákiai magyar politikusokat azért, hogy a benesi
dekrétumok ügyét nem kezelik megfelelõ súllyal tevékenységükben. Az ünnepséget követõen szûk
körben köszöntötték a kitüntetetteket, Balázs György, a CSSZMKA kuratóriumának elnöke pohárköszöntõjében méltatta a Célalap-hálózat tevékenységét. A köszöntõn részt vett és közremûködött
a Gútai Egyházi Középiskola kórusa.

Március 15-i Diákutaztatási Akció
Szövetségünk célja, hogy az ifjúság megszólításával tegyük fogékonnyá Magyarország polgárait a
határon túli magyarság sorsa iránt. A magyar-magyar kapcsolatok rendszerváltás utáni újraértékelésében és tovább fejlõdésében az eddigiekben és ezután is nagy szerepet vállal a Rákóczi Szövetség. A március 15-i diákutaztatási programban nem egyszerû osztálykirándulásokat támogatunk, hanem a – beszámolók tanúsága szerint is – baráti- és partneriskolai kapcsolatok elõrelendítésében is szerepet játszunk, hiszen ez az alkalom lehetõséget biztosít a hazai és a határon túli magyar fiatalok, illetve pedagógusok kapcsolatteremtésére, és erõsíti az ott élõ magyarság ön10

A Rákóczi Szövetség 2003. évi Beszámolója u

azonosság-tudatát. Azzal, hogy a megszólított diákságnak lehetõsége van határon túl ünnepelni
és megismerni a helybéli szokásokat és embereket, reményeink szerint egy életre szóló tapasztalattal gazdagodnak, illetve évtizedek múltán is jó emlékekkel térnek vissza az adott régióba.
A Rákóczi Szövetség a januárban meghirdetett program során a kiutazás költségeit vállalta fel és
segítséget nyújtott a pályázaton gyõztes iskoláknak a fogadó iskolák felkutatásában is.
A Rákóczi Szövetség március 15-én ebben az évben is megszervezte hagyományos diákutaztatási
programját, amelynek keretében magyarországi középiskolák diákcsoportjai határon túli magyar
középiskolákat látogattak meg és velük közösen ünnepelték meg nemzeti ünnepünket. Az immár
hagyományosan megszervezett diákutaztatási programra 2003-ban 46 magyarországi középiskola
jelentkezett, melyek közül a Szövetség anyagi forrásainak maximális kihasználása mellett 39 pályázatot, összesen 30 helyszínre javasolt támogatásra. A magyarországi és szlovákiai influenzajárvány
következtében sajnos 3 út nem valósulhatott meg, a zentai kirándulás pedig a szerb miniszterelnök elleni tragikus merényletet követõ rendkívüli állapot kihirdetése miatt maradt el. Így végül 30
busszal utaztak magyarországi diákok a határon túli magyar területekre ünnepelni, összesen mintegy 1200 fõ. A vendégek fogadásáról 30 intézmény több száz diákja és tanára gondoskodott.
Összesen 39 magyarországi iskola 29 településrõl vett részt a diákutaztatási programban, a legtöbb
iskola felvidéki színhelyekre utazott (Párkány, Léva, Fülek, Rozsnyó, Tornalja, Nagymegyer, Szímõ,
Kassa, Rimaszombat, Nagykürtös, Érsekújvár, Révkomárom, Pered, Udvard, Galánta, Ipolyság, Pozsony), de több iskola diákjai Erdélybe utaztak (Szatmárnémeti, Csíkszereda, Nagyvárad, Kolozsvár, Déva, Temesvár) és néhány iskola Kárpátalját (Visk, Munkács, Ungvár) választotta úti célként.
A Rákóczi Szövetség helyi szervezetei aktív részt vállaltak a iskolai pályázatok elõkészítésével kapcsolatban.

Az alábbiakban az utazó iskolák beszámolóiból összeállított válogatásunkat olvashatják:
Szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola
„2003. Március 14-én harminchét izgatott diák és kísérõ várta a gimnázium melletti parkolóban az
autóbusz érkezését. A szállingózó hóesésben nagyon sok csomagot kellett a raktérbe bepakolni,
útipoggyászunk mellett idén is sok mindent gyûjtöttünk a dévai gyerekeknek. A méhkeréki határátlépés után Nagyszalontán álltunk meg elõször, Arany János szülõvárosában. Természetesen ellátogattunk a Csonka-toronyba és a múzeum vezetõjének irányításával megtekintettük a múzeumot.
Sok érdekességet tudtunk meg a nagyszalontai márciusi eseményekrõl. Az ünnepség után a földrajzi közelséget kihasználva ellátogattunk Gyulafehérvárra. A katolikus székesegyházban nagy szeretettel vezetett körbe minket a 90. életévében járó plébános úr. Tiszteleghettünk a Hunyadiak, János Zsigmond és Izabella királynõ sírja elõtt. A magyar emlékek megtekintése után megnéztük a
katolikus templom melletti hatalmas ortodox templomot is. Több, mint 60m magas harangtornyával, kerengõjével impozáns látványt nyújtott.”
Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kar Gyakorló
Általános Iskola
„2003. március 15-én reggel 8 órakor indultunk útra a szlovákiai Szimõ községbe, hogy részt vegyünk az ünnepi megemlékezésen. A buszon 35 gyerek, kísérõ tanárok és a csomagtérben egy digitális zongora. Megérkezésünkkor azonnal indul a koszorúzási menet, hosszan kígyózva a mûvelõdési háztól Jedlik Ányos szobrához. Megilletõdött gyerekeink rácsodálkoznak a beszédeket, énekeket hallva a nap, a hely, az idõ szellemére, történelmi pillanatokat élnek át, szembesülnek a nemzeti összetartozás, s a kívülrekesztettség ellentmondásos taszító érzéseivel. Mi is megkoszorúzzuk,
fejet hajtunk Jedlik Ányos szobránál, majd hegyvonulat rajzolatként öleljük körbe a Honfoglalás
kopjafáját, és úgy énekeljük a Himnuszt, ahogy még soha. Egy kislány odajön hozzám könnybe lábadt szemekkel: ez olyan megható volt, majdnem elsírtam magam… …Vendéglátóinktól, új barátainktól mosolygósan, vidáman búcsúztunk, de a falut addig nem hagyjuk el, míg nem láttuk a Jedlik emlékházat. Videofilm, fényképek, s a tudós paptanár találmányai, makettjei kötik le a figyelmünket, s adják tudtunkra: értékeinket becsülni, ápolni, megõrizni, s továbbadni kötelességünk
nemzedékrõl-nemzedékre, hogy felhívhassuk az újjászületõ Európa, s a nagyvilág elismerõ figyelmét miránk, magyarokra.”
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Szent László ÁMK Baja
„…Az elõzetesen tervezett idõpontra megérkeztünk Kassára. Az idõjárás idõközben a meteorológiát igazolta, mivel igen csípõs hideg és orkán erejû szél fogadott bennünket. Programunkat a belváros és a kassai dóm megtekintésével kezdtük. A diákok számára már ez is élményt jelentett, mivel többségük még nem járt ebben a régi magyar városban. A templomban tett rövid séta után kérésünkre megnyitották az emlékhelyet. A csoportunk csendben és szervezetten vette körül a fejedelem sírját, a pillanat magasztossága érezhetõ volt a levegõben. Örömmel tapasztaltuk, hogy több
magyar honfitársunk is jelen volt a templomban, és szerettek volna csatlakozni hozzánk. Természetesen semmi akadálya nem volt, csak egy kicsit zsúfoltan voltunk a kazamatában. A kis helyiségben a himnusz éneklése igen felemelõ és megható volt. A diákok arcát nézve éreztük, hogy érdemes volt megszervezni az utat.”
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Gyõr
„A Rákóczi Szövetség anyagi támogatásával jutottunk el az idén is Nagymegyerre, hogy ottani testvériskolánkkal és a város közönségével együtt ünnepeljük meg ’48-as forradalmunk 155. évfordulóját. Ünnepi öltözetben, kokárdával a szívünk fölött indultunk el 14-én a Szövetség ingyen buszával. A nagymegyeri magyar középiskola ünnepségén már negyedik alkalommal vettünk részt. Varga László tanár úr rendhagyó megemlékezést tartott: a történelem tényei és egy rendhagyó mûsor
értékei fonódtak össze benne. Megismerkedhettünk a Csallóköz és benne Nagymegyer 1848-49-es
eseményeivel. Ez annál is életszerûbb volt számunkra, mert elõzõleg, a megérkezésünk utáni rövid fogadás idején kezünkben tarthattunk néhányat a kordokumentumokból: a nagymegyeri nemzetõrök névsorát, hadparancsokat, rendelkezéseket…
…Az erõs, hideg tavaszi szél messzire vitte a Himnusz hangjait; ezzel ért véget az ünnepség. Mindig felemelõ érzés tudomásul venni, hogy mi összetartozunk.”
Vak Bottyán János Szakközépiskola, Gyöngyös
„Krasznahorka, 12 óra Metszõ szél, ragyogó napsütés, kavargó hópelyhek. A várban éppen ebédszünet volt, de húsz perc múlva megnyíltak az ajtók, és az ízes tájszólással beszélõ idegenvezetõvel végigkóboroltuk a vár tornyait, termeit, kriptáját, kápolnáját, konyháját. Közben próbáltuk elképzelni milyen lehetett itt élni. A termekben még a kinti hidegnél is dermesztõbb a hõmérséklet;
a kilátás ugyan gyönyörû, de valószínûleg elég sok kényelmetlenséggel kellett számolniuk a hajdani várlakóknak. És már megint visszaköszön a történelem: sajnáljuk azokat a hazánkban felrobbantott várakat, amelyeket már csak romjaikban láthatunk. Tornalja, 13,30 Már alig vártuk, hogy meglássuk vendéglátóink iskoláját. S ami a leginkább megmarad az elsõ benyomásból: az átfagyott várlátogatókat felmelegítõ meleg és az elõször ideérkezõ vendégeket fogadó melegség. Finom ebéddel vártak bennünket vendéglátóink, kedves szavakkal, szívbõl ajánlották, s mi kurucosan ki is ürítettük a tányérunkat. Nos, mi tesz egy ünnepet igazi ünneppé? A felkészülés alatt érik, az utazás izgalma tesz hozzá valamit, a baráti fogadtatás bûvöl el, a látvány, a kirándulás élménye ad hozzá valamit? Lehet, hogy magyarságunk valódi értékére csak ott döbbenünk rá, ahol ez nem is olyan természetes? Mi harmincnyolcan bizonyosan gazdagabbak lettünk 2003. március 15-én!”
Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza
„Sokunknak igen nagy élménnyel indult ez a kirándulás, mivel legtöbbünk még nem lépte át országhatárainkat. Ezzel a kirándulással bejárhattuk a történelmi Magyarország egy részét… …11 diák viszont ungvári osztálytársainknál kapott szállást, így õk már az elsõ este megismerkedhettek az
itteni életkörülményekkel, családtagokkal, a szíves vendéglátással. Késõ délután, már-már sötétben
találkoztunk a Petõfi téren, nagyot sétáltunk Ungvár belvárosában, többek között megnéztük a
Dayka Gábor iskolát is… …A várról hallottunk egy legendát is, ami igen ijesztõ volt így este felé.
A legenda szerint a várúr tulajdon leányát befalaztatta, mert elárulta a vár alatt húzódó alagutak titkát az ellenséges család egyik tagjának, aki a lány szerelme volt. Egyesek szerint a lány szelleme
még most is vissza-visszatér, csöndes éjszakákon még a hangja is hallható… …Nevicke felé vettük
utunkat, ahol a vár romjait kívántuk megtekinteni. A várat csak „sziklamászási” módszerrel lehet
megközelíteni, de elõfordulhat az is, hogy mi nem találtuk meg a bejáratot. A vár falai között teljesen középkori hangulatban érezhettük magunkat, még akkor is, ha mindent hó borított.
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Építõipari, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium Kaposvár
„Csoportunk 2003. március 14-én 7,00 órakor indult Kassára Kaposvár központjából. Nagy izgalommal, és lelkesedéssel készültünk erre az útra. Diákjaink közül még senki nem járt a
Felvidéken… …Elsõ szlovákiai állomásunk Szklabonya volt. Közösen megkoszorúztuk Mikszáth
Kálmán mellszobrát… …Kirándulásunk következõ állomása Alsósztregonva. Szerencsére még nyitva volt a Madách Emlékmúzeum, amelyet megnéztünk, majd rövid sétát tettünk a faluba és beszélgettünk néhány helybeli lakossal… …A Szlovákiai Magyar Történelmi Emlékbizottság koszorúzást
szervezett a köztemetõben és megszervezte a honvéd sírok felkutatását. Ezen vettünk részt mi is.
A fõkonzul mondta az ünnepi beszédet, amely sajátos helyzetébõl adódóan mélyen megérintette
tanulóinkat is. A megemlékezés, a hazafias, költõi kifejezések egész más jelentést kaptak ebben a
közegben… …A koszorúzás után kezdõdött el a városnézõ programunk, amelyre útikönyvek alapján készültünk fel. Legelõször a kassai dómot látogattuk meg. Elhelyeztük a hála virágait II. Rákóczi Ferenc fejedelmi síremlékén. Közösen megnéztük a Hóhér-Bástya falain belülre felállított rodostói emlékház másolatát. Megható volt azoknak az eszközöknek, tárgyaknak a közelsége, amelyeket a fejedelem is használt… …Útközben megnéztük Krasznahorka gyönyörû várát, gazdag kiállítási anyagát.”
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Sopron
„Szerencsésnek mondhatom magam, hogy immáron harmadszor ünnepelhettem március 15-én, a
határon túl. Idén a soproni Rákóczi Szövetség szervezésében Szlovákiában, Rimaszombaton voltam az osztálytársaimmal. Meghívást kaptunk, hogy nemzeti ünnepünkre készített mûsorunkat ne
csak iskolánkban, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum)-ban, hanem Rimaszombaton is adjuk elõ. Rimaszombat városa csodálatos fõtérrel büszkélkedhet, ami a történelem jóvoltából sok átépítésen és névváltoztatáson esett át, bár mostani formája számomra lenyûgözõ volt. A
tér középpontjában a katolikus templomot és néhány középkori falmaradványt találunk. Itt látható a városháza, a református templom és a könyvtár is. Ezen felül, még azt az ablakot is megcsodálhatjuk, ahonnan valaha Petõfi lábát lógatva nézelõdött. A szabadság költõje átutazóban járt Rimaszombaton. A házat, ahol megszállt, Petõfi-emlékháznak szeretnék berendezni. A térrõl az evangélikus templom felé vettük utunkat, és a pompától távolodva a szegénység, a megviseltség jeleit
láttuk. Ezután részt vettünk a március 15-i koszorúzáson, a Tompa Mihály-emlékmûnél. A városban fõként magyarok élnek, ezért elég nagy tömeggel találkoztunk…”
Egyetemi Katolikus Gimnázium, Budapest
„…Iskolánkat képviselve immár negyedik éve megyünk el az
1848-as forradalom napján a Felvidékre, a mai Szlovákiába,
hogy a helyi magyarsággal együtt ünnepeljünk. Idén - akárcsak
az elmúlt két évben - a magyar határhoz közeli poros kisváros,
Fülek volt a bázisunk, ahonnan aztán bebarangoltuk a korábban még nem érintett tájakat, városokat… …Az ünnep elõestéjén a temetõben helyi politikai és társadalmi szervezetekkel
együtt megkoszorúztuk a ’48-as honvédhõsök sírját, és mélyen
dörömbölõ érzésekkel hallgattuk Binder Ági tolmácsolásában
Wass Albert sorait a hazug prófétákról, az erõszakolt határokról, amik elválasztanak, és az igaz értékekrõl, amik összekötnek. Másnap felkerestük az Andrássyak, Bebekek õsi fészkét,
Krasznahorka várát, ahol néhány órára olyan díszletek között
utaztunk a múltba, mint a hatalmas karosszékek, nagy elõdökrõl készült arcképek, vagy a vitrinekben lévõ csillogó porcelán
étkészletek… …Este belekóstoltunk a helyi konyha specialitásába, a „sátánpörköltbe”, ami nevével ellentétben mennyei ízekkel ismertetett meg bennünket. Az utolsó nap bejártuk a füleki vár
romjait (lassacskán állandónak mondható idegen vezetõnk kifogyhatatlan a humorból), majd egy
jókora kanyarral, Léva érintésével indultunk haza…”
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Rákóczi koszorúzási ünnepség
A Rákóczi Szövetség, mint az elmúlt években, az idén
is hû maradt az alapszabályában foglalt célhoz és ünnepi mûsort követõen megkoszorúzta II. Rákóczi Ferenc Budapesten, a Kossuth téren található szobrát.
Az emlékünnepségen koszorút helyeztek el a szobor
talapzatán a Rákóczi fejedelemmel élete során kapcsolatba került országok nagykövetségeinek képviselõi, a határon túli és magyarországi ifjúsági szervezetek megbízottai, a határon túli és magyarországi általános-és középiskolák, a Szövetséggel együttmûködõ
civil szervezetek, illetve helyi szervezetek több száz
képviselõje. Az ünnepi köszöntõt Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke tartotta, Rákóczi történelmi és
emberi érdemeit ünnepi beszédében R. Várkonyi Ágnes történész méltatta, aki azonban váratlan betegsége következtében nem tudott részt venni ünnepségünkön, így levelét távollétében Ugron Gáspár fõtitkár olvasta fel. A megemlékezésen közremûködött a
törökbálinti Cantabile Kórus (Vezényelt: Vékey Mariann és Gyarmatiné Hegedûs Zsuzsanna) és Ipolyság
Város Vegyeskara, tárogatón játszott Nagy Csaba. Rákóczi buzgó imáját elszavalta Fehér László, beregszászi kisdiák, Rákóczi mûveibõl pedig saját összeállításában Bánffy György színmûvész adott elõ
részleteket.
Szövetségünk a fejedelem szellemi örökségét szem elõtt tartva szólít fel minden embert a felekezeti toleranciára, régiónk népei összefogásának elõsegítésére. Az egyesülõ Európába csak a Rákóczi által megfogalmazott célokon keresztül vezethet utunk. Felszólítunk minden honpolgárt, hogy
csatlakozzon kezdeményezésünkhöz, hogy együtt tiszteleghessünk történelmünk e nagy alakjának
emléke elõtt.

Cultura Nostra Vetélkedõ
A Rákóczi Szövetség a Pannonhalmi Fõapátsággal együtt második alkalommal rendezte meg a középiskolák részére meghirdetett Cultura Nostra elnevezésû történelmi vetélkedõjét. A regionális
elõdöntõkön szerepelt legjobb 20 csapatot hívták meg Pannonhalmára. A regionális elõdöntõket
a Kárpát-medence különbözõ városaiban rendezték meg, a Közép-magyarországi résztvevõknek az
elõdöntõt a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének közremûködésével, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen tartották meg.
Az április 12-én megrendezett döntõ elsõ része írásbeli tesztbõl állt, ennek alapján választották ki
a döntõ 10 résztvevõjét. Dombóvári, révkomáromi, debreceni, szigetszentmiklósi, budapesti,
székelyudvarhelyi és pozsonyi csapatok jutottak be a döntõbe. A döntõ zsûri elnöki feladatát R.
Várkonyi Ágnes látta el.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre este került sor, ezen részt vett Várszegi Asztrik fõapát, Halzl József és a Bábolnai Ménes Birtok ügyvezetõ igazgatója, Rombauer Tamás. Elsõ díjat nyert megosztva a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium és a révkomáromi Selye János Gimnázium csapata. A második helyen a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium végzett, harmadik díjat nyert a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. A döntõbe jutott csapatokat a vetélkedõ után többnapos
ajándékutazásra hívták meg a szervezõk, ennek során többek közt Gyõrbe, Bábolnára, Herendre
és Veszprémbe látogattak el a csapatok, majd budapesti városnézés zárta az ajándékutazás programját.
Tanulmányút Rodostóba
A Rákóczi Szövetség és a Rodostó Alapítvány szervezésében május 7. és 16. között 30 fõs küldöttség utazott autóbusszal Törökországba, a Török-Magyar Baráti Társaság és Rodostó város meghívására a Rákóczi ünnepség-sorozat megnyitására. A Rákóczi Szövetség küldöttségét Martényi Árpád
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vezette. A Rákóczi Szövetség támogatásával csatlakozott két felvidéki vendég, továbbá Kovács Zoltán tárogatómûvész. Az ünnepség-sorozat részeként a Rákóczi Múzeumban konferenciát tartottak,
amelyen Martényi Árpád is felszólalt, bemutatta a Rákóczi Szövetség tevékenységét, mind Rákóczi
szellemi örökségének népszerûsítése, mind a határon túli magyarság támogatása terén.

Göndöcs Emléktúra
Május 31-én a Rákóczi Szövetség megrendezte a hagyományos Göndöcs Túrát, amellyel a Szövetség vezetõi, tagjai és felvidéki szimpatizánsai minden évben megemlékeznek a Rákóczi Szövetség
egykori fõtitkáráról. A túravezetõ az elmúlt évhez hasonlóan Kun Ferencz volt és a találkozón közel 60 személy vett részt. A túra Garamkövesdrõl indult, ahol Halzl József üdvözölte a résztvevõket és Göndöcs Lászlóval kapcsolatos személyes élményeit idézte fel a megjelenteknek.
Bajai anyanyelvi tábor
A Rákóczi Szövetség a Pro Iuventute Alapítvánnyal együttmûködve az idei esztendõben második
alkalommal szervezte meg 2003. június 23-27. között anyanyelvi táborát Baján, a Szent László
ÁMK-ban. A program célja a többszörösen hátrányos helyzetben élõ délvidéki szórványban élõ magyar gyermekek nevelési szándékkal való nyári táboroztatása volt.
A tábor elõkészítése 2003. április végén indult, amikor kapcsolatba léptünk a megcélzott
Zombor környéki (Nyugat-Bácska) régió településeinek iskoláival, május 2-án pedig megbeszélést tartottunk a zombori Magyar Kaszinó épületében. A megállapodás értelmében településenként 6-7 gyermeket láttunk vendégül Bácskertesrõl, Bezdánból, Doroszlóról, Gombosról,
Nemesmiliticsrõl és Csonoplyáról, Szilágyiról, Kuláról, Telecskáról valamint Zomborból, azaz a
tavalyi rendezvényhez képest három faluval többet szólítottunk meg (Telecska, Kula,
Csonoplya).
Minden faluból 1-1 kísérõ tanár jött a gyermekekkel, aki végig velünk töltötték az 5 napot,
és szükség esetén segítségünkre voltak (pl. strandolásnál), ezen túlmenõen azonban szakmai tapasztalatcsere céljából ellátogattak a Szent László ÁMK általános iskolájába és a magyarországi németek ÁMK Általános iskolájába. A tábor végén a tanárok a bajai iskolák és a Rákóczi Szövetség, valamint a Pro Iuventute Alapítvány jóvoltából tankönyveket és oktatási segédanyagokat kaptak kézhez ajándékba, ezzel is elõsegítve a határon túli magyar iskolaügy módszertani fejlõdését.
A tábor folyamán igyekeztünk mintegy 65 alsó tagozatos általános iskolás kisdiák részére
olyan rendezvénysorozatot összeállítani, melyben egyensúlyban vannak a szabadidõs és az oktatási programok. A jobb hatásfok érdekében a kisdiákokat négy 15 fõs csoportba osztottuk be. Minden csoport élére egy bajai tanár néni került, akik napi 10 órában a csoportjukkal maradtak – vállalva ezen foglalkozást. A csoportok az oktatási programok során mondókákat, verseket tanultak,
magyar általános iskolai olvasókönyvbõl gyakoroltak, kézmûves foglalkozásokat tartottak, és a
szerda esti bemutatóra egy színdarabot tanultak be. A foglalkozások mellett szintén csoportokban
sportoltak, játszottak.
A tábor végén minden gyermekkel és kísérõ tanárral rövid élménybeszámolót írattunk.
Ezek dokumentumok alapján bátran állíthatjuk, hogy a tábor programja elnyerte a kisdiákok tetszését. A tábor fõszervezõje Maruzsa Zoltán volt. Július 26-án Halzl József és Ugron Gáspár látogatást tett a táborban, amelynek bázisintézménye a bajai Szent László Intézet volt. A tábor résztvevõinek emléklapot és emlékcsomagokat adtak át. Kõmûves Zoltánnal, a zombori Rákóczi szervezet
vezetõjével megállapodtak abban, hogy néhány Zombor-környéki településen beiratkozási programot szerveznek, ennek keretében a Rákóczi Szövetség felajánlotta, hogy tanszercsomagot és könyveket adnak a magyar iskolába beiratkozó gyermekek részére.
Adria-Duna Szabadegyetem
Július elsõ hetében a Rákóczi Szövetség és a Magyar Környezetvédelmi Egyesület közös szervezésében megrendezték a határainkon kívül élõ magyarnyelven tanító pedagógusok 2003. évi szakmai továbbképzõ kurzusát.
Július 6-án a nagyrédei helyi szervezet látta vendégül a Szabadegyetem résztvevõit, július 8-án pedig Halzl József tartott elõadást a résztvevõk számára.

u A Rákóczi Szövetség 2003. évi Beszámolója

15

Középiskolás tábor Sátoraljaújhelyen
„Magyar tanárok és diákok a magyar Kálvárián” címmel ebben az évben is megrendezték Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség és
a Piarista Kollégium közös szervezésében a
Kárpát-medencei méretû középiskolás tábort. A találkozón több mint 200 középiskolás diák vett részt, elsõsorban Erdélybõl, kisebb számban más szomszédos országokból
és Magyarországról. A tábor megnyitásán
részt vett és bevezetõ elõadást tartott Halzl
József.
Július 13-án a tábor résztvevõi Borsiba látogattak, ahol ünnepi megemlékezést tartottak II. Rákóczi Ferenc szülõházánál. Ezen
többek közt részt vett Szabó Mihály Borsi
polgármestere. A tábor programjában kulturális- és sportrendezvények szerepeltek és a résztvevõk
számára hajókirándulást szerveztek Tokajba és Sárospatakra.

Kárpát-medencei magyar papnövendékek találkozója
Július 15-19. között a Rákóczi Szövetség ebben az évben is megrendezte
katolikus kispapok részére pannonhalmi nyári táborát. A tábor programjában mintegy 30 határon túli magyar
kispap vett részt, elsõsorban Erdélybõl. A kispaptábor fõvédnöke Dr.
Beer Miklós váci megyéspüspök volt,
elõadást tartott Dr. Bolberitz Pál professzor, Illésy Mátyás a Képmás Magazin vezetõje, Balogh Zoltán a Köztársasági Elnöki Hivatal társadalmi kapcsolatokért felelõs vezetõje, Oloffson
Placid atya, Gábor Bertalan felvidéki
esperes, Klaus Weigelt, a Kondrad
Adenauer Alapítvány budapesti irodájának vezetõje. A résztvevõk látogatást
tettek a Veszprémi Érsekségnél, ahol
Szendi József nyugalmazott érsek fogadta a vendégeket. Budapest felé útba ejtették a Tihanyi Bencés Apátságot is, ahol Korzenszky Richárd apát látta vendégül a résztvevõket és mutatta be a Bencés Apátság 1000 éves történetét. A program Budapesten és Szentendrén megszervezett városnézéssel zárult.

Kárpát-medencei történelem szakos magyar tanárok találkozója
Július 28-31. között hatodik alkalommal rendezte meg a Rákóczi Szövetség hagyományos találkozóját Kárpát-medencei magyar történelemtanárok részére. A találkozó címe, a „Hagyományos értékek válsága az ezredfordulón” volt. A rendezvényen több mint 70 középiskolai tanár vett részt a
Kárpát-medence minden országából, beleértve Magyarországot is. A találkozó kezdetén a vendéglátók nevében Pintér Ambrus bencés szerzetes mondott üdvözlõ beszédet, ezután Tõkéczky László történész „Értékváltások a magyar eszmetörténetben” címmel tartott elõadást. A tábor második
napján Molnár Antal „Történelem és a hagyomány”, Mezey Balázs „Értékválság és történelem” címmel tartott elõadást. A II. világháborút lezáró békékkel foglalkozott elõadásában Földesi Margit, ezt
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követõen Gyurkovics Tibor íróval beszélgethettek a résztvevõk. A tábor következõ napjain többek
között Mészáros Kálmán történész, R. Várkonyi Ágnes történész és Korzenszky Richard tihanyai
bencés perjel volt a tábor vendége. A Rákóczi Szövetség munkájáról és rendezvényeirõl Halzl József tartott elõadást. A tábor jó hangulatát filmvetítés, gyõri városnézés és a felvidéki KOR-ZÁR
együttes koncertje is emelte.

Középiskolás tábor Gyõrött
Augusztus 4-11 között a Rákóczi Szövetség gyõri szervezete XX. alkalommal rendezte meg Nemzetközi Anyanyelvi Táborát a gyõri Szent László Kollégiumban. A tábor több, mint 40 résztvevõje
legnagyobb részt erdélyi, kárpátaljai és felvidéki középiskolások voltak, de meghívtak magyarországi középiskolásokat is. A tábor keretében sokféle szakterületrõl érkezõ elõadók tartottak elõadást a magyar anyanyelv és kultúra fontos kérdéseirõl. A programot a korábbi hagyományokhoz
kapcsolódva egész napos felvidéki kirándulás egészítette ki. A tábor megnyitására ellátogatott és
köszöntõt mondott Halzl József. Méltatta a Szövetség legnagyobb hagyománnyal rendelkezõ nyári
táborát és abban Szabó Józsefnek, a gyõri szervezet elnökének szerepét.

Gloria Victis történelmi vetélkedõ nyerteseinek ajándékutazása
A 2002. évi Gloria Victis történelmi vetélkedõ nyertesei a Rákóczi Szövetség szervezésében ajándékutazáson vettek részt a Felvidéken augusztus 12-15. között. A csapat tagjai Óbecsérõl,
Székelyudvarhelyrõl, Budakeszirõl, Budapestrõl, Gyõrbõl, Jászberénybõl, Pápáról és Sopronból
érkeztek. A 27 fõs csoport Borsiba, majd Kassára utazott, a program további állomásai: Jászó, Lõcse és Késmárk volt, majd a program utolsó állomásaként a diákok Selmecbányára és Besztercebányára látogattak.

XIV. Anyanyelvi Tábor, Esztergom
Augusztus 18-24. között a Rákóczi Szövetség megrendezte XIV. Esztergomi Anyanyelvi Táborát. A tábor fõszervezõje Kicsindi Enikõ volt. A tábor vezetõi
leendõ, vagy fiatal tanárok voltak, akik nagyrészt a
határon túli területekrõl származnak. A résztvevõk
száma meghaladta a 60 fõt, többségük Kárpátaljáról
érkezett. A felvidéki gyermekeket a Rákóczi Szövetség losonci helyi szervezete küldte a táborba. A tábor idején sokféle foglalkozást szerveztek a gyermekeknek, így azok megismerkedhettek pl. a régi kézmûves mesterségekkel, sõt lehetõségük volt arra is,
hogy azokat kipróbálják. Emellett a gyermekek a táborvezetõk közremûködésével gyöngyöt fûztek, dalt
tanultak, ajándéktárgyakat készítettek, stb. A tábor
idejére esett augusztus 20., a gyermekek részt vettek az ebbõl az alkalomból rendezett városi kulturális ünnepségeken. A tábor munkáját nagyban segítették az esztergomi helyi szervezet tagjai,
akik hagyományosan bekapcsolódtak a tábor szervezésébe és lebonyolításába. A Szövetség részérõl meglátogatta a tábort Kun Ferencz és Lukács Ferenc.

XV. Fõiskolás Tábor, Szentendre
A Rákóczi Szövetség augusztus 25-29. között a szentendrei Pap-szigeti Kempingben megrendezte
XV. Nyári Ifjúsági Táborát, amelyen 80 egyetemista vett részt Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Erdélybõl
és a Vajdaságból. A résztvevõket a Rákóczi Szövetséggel együttmûködõ diákszervezetek, valamint
a szomszédos országokban mûködõ helyi Rákóczi szervezetek delegálták. A nyitóelõadást Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke tartotta, aki az Országgyûlésnek a Kárpát-medencei magyarság érdekében folytatott munkáját foglalta össze.
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A korábbi évek hagyományait követve a szomszédos országokkal folytatandó gazdasági együttmûködésben érdekelt cégek képviselõi ismertették eredményeiket, terveiket. Ebben az évben a Richter
Gedeon Rt., a System Consulting Rt. és az OTP Bank Rt. képviselõi adtak tájékoztatást a résztvevõknek. A politikai élet szereplõi közül Németh Zsolt, az Országgyûlés Külügyi Bizottságának elnöke a
státusztörvény és a kettõs állampolgárság kérdéseivel foglalkozott, Kovács Miklós a KMKSZ elnöke
pedig a kárpátaljai magyarság helyzetérõl tartott elõadást. A magyarországi médiahelyzetrõl Kondor
Katalin, a Magyar Rádió elnöke, Pekár István, a Duna TV elnöke és Rákay Philip a Hír TV mûsorvezetõje adott tájékoztatást. A kormányzatnak a határon túli magyarságra irányuló politikáját Szabó
Vilmos, a MEH politikai államtitkára foglalta össze.
Csáky Pál miniszterelnök-helyettes a Magyar Koalíció Pártjának szerepét taglalta a szlovák kormányban. A magyar gazdaság helyzetét Varga Mihály volt pénzügyminiszter elemezte, az Apáczai Közalapítvány elnöke, Kõnig Sándor az Alapítvány munkáját mutatta be. Bacsó Nándor tájékoztatást adott
a HÉRA Alapítványról, Halzl József pedig a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl számolt be. A gazdag
szakmai programot sokrétû kulturális program egészítette ki.
A tábor ideje alatt a Rákóczi Szövetség, valamint a határon túli egyetemi ifjúságot képviselõ szervezetek (Felvidékrõl a Diákhálózat, Erdélybõl az Országos Magyar Diákszövetség, Vajdaságból a Vajdasági
Magyar Diákszövetség, Kárpátaljáról a KMKSZ Ifjúsági Szervezete) vezetõi megbeszélést folytattak.
Közös állásfoglalásukban a diákszervezetek köszönetet mondtak a tábor megszervezéséért és reményüket fejezték ki, hogy a kedvezménytörvény módosítása után a szomszédos országokban élõ családok közvetlenül megkapják a törvény alapján õket megilletõ oktatás-nevelési támogatást.

Gloria Victis rendezvénysorozat – október 21-24.
A Rákóczi Szövetség október 21-23. között megrendezte hagyományos Gloria Victis rendezvénysorozatát, XI. Kárpát-medencei Magyar Ifjúsági Találkozóját
és Középiskolai Történelmi Vetélkedõjét. A rendezvénysorozatra ebben az évben is a Szövetség által
biztosított autóbuszokkal nagy számban érkeztek fiatalok a szomszédos országokból. A határon túli résztvevõk száma 900 fõ volt.
A mûegyetemi ünnepség október 22-én délután a
Mûegyetem Aulájában zajlott le. Az ünnepi beszédet Kovács Kálmán informatikai miniszter tartotta,
a határon túli magyar ifjúság részérõl Seres Zoltán,
a Marosvásárhelyi Diákszövetség elnöke köszöntötte a megjelenteket. Ezután a résztvevõk fáklyákkal a
Bem szoborhoz vonultak, ahol koszorúzási ünnepségen vettek részt. Az ünnepi beszédet Nagy Gáspár író tartotta, a határon túli magyarság nevében
köszöntõt mondott Szakszon Norbert a Pozsonyi
Diákhálózat elnöke. Az ünnepségen közremûködött a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Általános Iskola kórusa és Varga Lívia fiatal lévai színmûvésznõ. A nap kulturális kísérõ-rendezvénye Ordódy
Györgynek, a Duna TV munkatársának közremûködésével 1956-os film bemutatása volt, este pedig a
Mûegyetem Dísztermében a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok adtak nagysikerû elõadást a fiatalok
számára. Ezen a napon zajlott le a Gloria Victis történelmi vetélkedõ elõdöntõje, a Rákóczi-évre tekintettel a téma: „A vasvári békétõl a szatmári békéig”
címet viselte. 600 csapat jelentkezett, közülük a
legjobb 60 csapatot hívták meg az elõdöntõre,
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majd a legjobb 10 csapat került az október 23-i döntõbe. Közülük 5 határon túli magyar középiskola csapata volt.
Október 23-án a Mûegyetem Dísztermében megrendezték a történelmi vetélkedõ döntõjét. Elsõ
díjat nyert a galántai Kodály Zoltán Gimnázium csapata, a második díjat a budapesti Zápor utcai
Gimnázium, a harmadik díjat a debreceni Szent József Katolikus Gimnázium csapata nyerte meg.
A fõiskolások részére közéleti tárgyú elõadásokat szerveztek. A Kormánynak a határon túli magyarsággal kapcsolatos politikáját Bálint Pataki József, a Határon Túli Magyarok Hivatala elnöke, a vajdasági magyarság helyzetét Józsa László vázolta, különös tekintettel az oktatásügyre, Szász Jenõ
Székelyudvarhely polgármestere pedig az erdélyi magyarság kérdéseit taglalta egy székelyföldi magyar polgármester szempontjából.
Október 23-án tartották az 1956-os forradalom emlékére meghirdetett írásmûpályázat nyerteseinek eredményhirdetését. Az írásmûpályázat témái ebben az évben: „Interjú készítése 1956 egyik
tanújával”, vagy egy összeállítás a forradalom sajtójából. Itt az elsõ díjat Mátó Zsolt a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanulója kapta.
A rendezvénysorozat záró programja a Márton Áron Szakkollégiumban megtartott zenés táncmulatság volt.
A rendezvénysorozaton résztvevõ fiataloknak (a fõiskolásoknak és a vetélkedõre érkezõ középiskolásoknak) utazás-, szállási- és étkezési költségeit ebben az évben is a Rákóczi Szövetség fedezte.

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG HELYI SZERVEZETEINEK
RENDEZVÉNYEI
Január 7-én a Rákóczi Szövetség salgótarjáni szervezetének közremûködésével a Megyei Múzeumban Rákóczi korát bemutató kiállítást nyitottak meg. Halzl József köszöntõjét T. Pataki Lászlóné
elõadómûvész olvasta fel.
Február 7-8-án Kosaras Péter Ákos tanár a Rákóczi Szövetség Oktatási- és Ifjúságszervezési
Csoportjának tagja a Szövetség zentai szervezetének meghívására Zentára látogatott, ahol február
7-én nagyszámú érdeklõdõ elõtt elõadást tartott „A magyar királyi II. hadsereg oroszországi harcai” címmel. Február 8-án kollégája Pelyach István tartott elõadást „1848-49 és a Délvidék” címmel.
Február 17-én A Rákóczi Szövetség sárospataki szervezetének közremûködésével író-olvasó találkozót rendeztek a sárospataki Város Könyvtárban, melynek során bemutatták R. Várkonyi
Ágnes „A Fejedelem gyermekkora” címû kötetét. Ezt követõen Tamás Edit, a Szövetség sárospataki szervezetének elnöke átadta azokat a díjakat, amelyeket a Zrínyi Ilona halálának 300. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi képzõmûvészeti és irodalmi pályázatok nyertesei érdemeltek ki.
Március 12-én a Komáromi Egyetemen mûködõ Hallgatói Önkormányzat és a Komáromi Ifjúsági Rákóczi Szervezet közös rendezésében második alkalommal szervezték meg a „Fesztivál Határok Nélkül” címû programot, amelynek egyik célja, hogy erõsítse a határokon átívelõ kapcsolatokat a magyarországi Komárommal és vidékével. Halzl József Lukács Péterrel együtt részt vett a
rendezvény ünnepélyes megnyitóján, ahol ünnepi beszédet mondott Mádl Ferenc köztársasági elnök. A rendezvényen részt vett Gordán Ildikó és Pasztorek Gábor a Dél-komáromi Rákóczi Szervezet régi, illetve új vezetõje, Halzl József interjút adott a Komáromi Televíziónak.
Március 13-án a Rákóczi Szövetség felsõzsolcai szervezetének közremûködésével „II. Rákóczi Ferenc és kora” címmel történelmi vetélkedõt szerveztek a Szent István Általános Iskolában.
Március 14-én a Rákóczi Szövetség füleki helyi szervezete, a CSEMADOK füleki alapszervezetével közösen „Elzúgtak forradalmaink” címmel ünnepi mûsort szervezett az 1848-as szabadságharc emlékére.
Március 15-én a Rákóczi Szövetségnek az ELTE Bölcsészkarán mûködõ csoportja kirándulást szervezett Pozsonyba, ahol részt vettek a Petõfi Sándor szobrának újbóli felavatásával összekö-
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tött március 15-i ünnepségen. Az ünnepség után a diákok találkoztak a Diákhálózat néhány tagjával, akik a csoportnak bemutatták Pozsony történelmi Óvárosának történelmi nevezetességeit.
Március 23-án a marosvásárhelyi Rákóczi Szövetség koszorúzással egybekötött emlékünnepséget rendezett az 1990-es marosvásárhelyi pogrom kísérlet áldozatainak tiszteletére a nagyernyei református templomban.
Március 27-én Halzl József Lukács Péterrel együtt részt vett az Ócsai Önkormányzat és az
ócsai Rákóczi szervezet közös emlékünnepségén, amelyet a Bolyai János Középiskolában rendeztek meg. Részt vett az iskola teljes diáksága, kultúrmûsorral közremûködtek az iskola diákjai.
Zsadányi László igazgató köszöntõje után Dönti Károly polgármester méltatta a Rákóczi szabadságharc jelentõségét, majd Halzl József Rákóczi személyiségének, életmûvének mai tanulságait fogalmazta meg. Az ünnepség után a polgármester, az iskola képviselõi, valamint a Rákóczi Szövetség
képviselõi megkoszorúzták a Dönti Károly által alkotott Rákóczi dombormûvet.
Martényi Árpád Szegeden részt vett a helyi Rákóczi szervezet és az „Ötágú síp” Kulturális
Egyesület közös ünnepségén, amelyet II. Rákóczi Ferenc szobránál rendeztek meg. Martényi Árpád beszédében érzékeltette a Szövetség szerepét a Rákóczi szabadságharc 300. éves évfordulójának megünneplésében.
Szerencsen a Vár épületében emléknapot rendeztek, amelynek során elõadások hangzottak el és megkoszorúzták a Fejedelemnek a szerencsi Várban lévõ emléktábláját. Ezt követõen került sor a „Szerencs és a Rákócziak” emlékkiállítás megnyitójára, amelyen a Rákóczi Szövetség részérõl Halzl József és Lukács Péter vett részt, a miskolci szervezetet Benke István elnök és Bódi
András, a körömi szervezetet pedig Tóth István elnök képviselte. A rendezvénysorozat záró eseménye a szerencsi Rákóczi szervezet alakuló ülése volt.
Április 26-án a Rákóczi Szövetség gyõri tagozatának szervezésében tudományos tanácskozást folytattak Gyõrben a Rákóczi szabadságharc jelentõségérõl. Ezen többek közt részt vettek felvidéki történelem szakos tanárok, valamint a II. Rákóczi Ferenc nevét viselõ intézmények képviselõi. A rendezvény fõszervezõje Szabó József elnök volt.
Az oroszlányi Rákóczi szervezet megrendezte hagyományos nemzetközi történelmi vetélkedõjét, „II. Rákóczi Ferenc méltóságos fejedelem” címmel. Oroszlány és vonzáskörzetének általános
iskoláin kívül több, határon túli iskola diákjai is részt vettek a vetélkedõn, az elsõ három díjazott
között két felvidéki és egy oroszlányi csapat volt. A vetélkedõn a Rákóczi Szövetség Elnökségét
Martényi Árpád képviselte.
Május 2-3-án a Rákóczi Szövetség udvardi szervezete a község Önkormányzatával és más
szervezetekkel együttmûködve „Rákóczi hagyományok Szlovákiában” címmel megrendezte a szlovákiai magyar helytörténészek VII. találkozóját. A Budapesti Hadtörténeti Intézet részérõl Mészáros Kálmán, a Rákóczi Szövetség tagja, „Felvidéki tisztek Rákóczi seregében” címmel tartott elõadást. A kétnapos rendezvény során megkoszorúzták a tardoskeddi Rákóczi emlékmûvet.
Május 2-4-én a Fülek és Vidéke Célalap és a füleki Rákóczi szervezet más szervezetek közremûködésével nyolcadik alkalommal rendezte meg Füleken és Salgótarjánban a szlovákiai magyar középiskolások országos számítástechnikai versenyét, az „INFOPROG 2003”-at. A versenyre
Magyarországról, Romániából és Jugoszláviából is érkeztek résztvevõk.
Május 4-én a Rákóczi Szövetség balogvölgyi helyi szervezete anyák-napi ünnepséget tartott
Radnót községben.
Május 7-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karához kapcsolódó Rákóczi szervezet
közremûködésével az egyetemen Pázmány-napot szerveztek, amelynek keretében a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulójára konferenciával emlékeztek. A Rákóczi Szövetség részérõl Tamás
Edit, a „Rákócziak és Sárospatak” címmel, Halzl József pedig „Rákóczi szellemében ma” címmel tartott elõadást. Elõadást tartott továbbá Mezey Barna, az ELTE-ÁJK dékánja és Nemeskürthy István
író.
Június 5-én Halzl József és Maruzsa Zoltán, valamint a Szövetség bajai szervezete részérõl
Tarján Levente elnök és Virág Tibor titkár részt vett Zomborban a Petõfi Sándor Mûvelõdési Egyesületben rendezett emlékünnepségen, amelyet az 1912-ben felállított, de késõbb lebontott zombori Rákóczi szobor emlékére rendeztek. A színvonalas kultúrmûsorral összekapcsolt ünnepségen
Halzl József II. Rákóczi Ferenc jelentõségét méltatta magyar és Közép-európai szemmel. Az ünnepség után megtartották a zombori Rákóczi szervezet alakuló ülését.

20

A Rákóczi Szövetség 2003. évi Beszámolója u

Június 6-án Ugron Gáspár részt vett azon a középiskolai történelmi vetélkedõn, amelyet a
csíkszeredai Rákóczi szervezet rendezett a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója alkalmából. A
vetélkedõ díjazottjait a Rákóczi Szövetség könyvjutalomban részesítette.
Június 14-én a Rákóczi Szövetség sárospataki szervezete Tamás Edit vezetésével ünnepséget rendezett a vereckei hágón abból az alkalomból, hogy 300 évvel ezelõtt Vereckénél hazai földre lépett II. Rákóczi Ferenc és ezzel kezdetét vette a Rákóczi szabadságharc. Felszólalt a rendezvényen Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, közremûködött Nagy Csaba tárogatómûvész és a szerencsi
általános iskola diákjai. Részt vett a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi és miskolci szervezetének
több tagja is.
Június 15-én a Rákóczi Szövetség vaskúti szervezetének kezdeményezésére Rákóczi harangot szenteltek a községben, a szlovákiai magyarok kényszerû kitelepítésének emlékére. Az ünnepségen a Szövetség központját Ugron Gáspár és Maruzsa Zoltán képviselte.
Június 19-én Martényi Árpád részt vett a Hidasnémeti Általános Iskola és Óvoda névadó ünnepségén, amelyet a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének közremûködésével szerveztek. Az iskola II. Rákóczi Ferenc nevét vette fel. Martényi Árpád a Rákóczi szabadságharc jelentõségérõl beszélt
köszöntõjében. Az ünnepség után a résztvevõk megkoszorúzták az iskolában lévõ Rákóczi dombormûvet.
Június 20-22-én a Rákóczi Szövetség felsõzsolcai szervezetének közremûködésével megrendezték a „Felsõzsolcai Városi Napokat”, ennek során Rákóczi-kupa kispályás labdarúgóversenyt
rendeztek, amelyen felvidéki csapatok is (Királyhelmec, Csoltó) részt vettek.
Június 27-én a Rákóczi Szövetség békéscsabai szervezete fórumot szervezett, amelyen Halzl
József áttekintést adott a felvidéki magyarság helyzetérõl és a kedvezménytörvény fejleményeirõl.
Július 4-6-án Kun Ferencz és Szabó Zoltán részt vett a Rákóczi Szövetség kalotaszegi szervezetének közremûködésével megrendezett hagyományos „Kalotaszegi Vasvári Pál Emléknapok”on, amelyeknek ez évi fõvédnöke a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulójának jegyében a Szövetség volt. Vasvári Díjat kapott Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke. Az ünnepségsorozat keretében Magyarvalkón elõadást tartott Kun Ferencz, aki beszédében II. Rákóczi Ferenc életét méltatta. Kõrõsfõn Istentisztelet keretében adta át Pécsi L. Dániel jelképtervezõ, a Rákóczi Szövetség
Választmányának tagja a helyi református közösségnek a háromszínû koronás nemzeti zászlót.
A Rákóczi Szövetség gyömrõi szervezete megrendezte hagyományos Rákóczi ünnepségsorozatát. Ebben az évben is a hagyományokhoz híven nagy számban vettek részt határon túli vendégek, így Beregszászról a Mûvészeti Iskola 45 fõs küldöttségét, Felvidékrõl a zselízi énekkart és
tánccsoportot hívták meg az ünnepségre.
Július 5-én Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a Rákóczi Szövetség neszmélyi Hídverõ
szervezete által rendezett „Hídverõ Napok”-on. A sokéves hagyományt követve az ünnepségen
nagy számban vettek részt a Duna mindkét oldalán lévõ települések polgármesterei, amatõr kulturális csoportjai. Halzl József ünnepi beszédében felsorolta azokat az eredményeket, amelyeket a
Hídverõ szervezet 1995. óta ért el, a Dunán átívelõ magyar-magyar kapcsolatok ápolásában.
Július 13-21-én a Rákóczi Szövetségnek a Szent Margit Gimnáziumban mûködõ helyi szervezete a Pro Patria Diáktársulás Rákóczi emléktúrát szervezett Kárpátaljára. A kerékpáros túra 20
résztvevõje nagyszámú magyar történelmi emlékhelyet és Rákóczi emlékhelyet látogatott meg.
Július 18-20-án a Rákóczi Szövetség barcsi szervezete megrendezte hagyományos felvidéki találkozóját, amelyen a barcsiak azon települések küldötteivel találkoztak, amelyekrõl annak idején a
ma Barcson élõ felvidékieket kitelepítették. Ebben az évben a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulójáról is megemlékeztek. A Szövetség Elnöksége részérõl Martényi Árpád vett részt és szólalt fel a találkozón. Részt vett az ünnepségen Wurster Andor, a Zselíz és Vidéke Célalap vezetõje és Nagy Géza
zselízi, valamint Feigli Ferenc barcsi polgármester is. A program fõszervezõje Egervári Fülöpné volt.
A határon túlról érkezett vendégek négy autóbusszal és gépkocsikkal érkeztek a találkozóra.
Július 19-én a kisvárdai Rákóczi szervezet más szervezetekkel együtt a Rákóczi-év alkalmából dombormû-avatási ünnepséget rendezett. A dombormûvet Gyõrfi Sándor Munkácsy-díjas
szobrászmûvész alkotta, az avatóbeszédet, Dr. Kriveczky Géza, a Rákóczi Szövetség kisvárdai szervezetének elnöke tartotta.
Július 26-án a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete nyolcadik alkalommal rendezte meg
a „Majki Rákóczi Nap”-ot. Ünnepi beszédet mondott Halzl József, Gyulai Endre megyéspüspök és
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Deák Ernõ történész, a Bécsi Napló fõszerkesztõje. Köszöntötte a résztvevõket Rajnai Gábor, a város polgármestere. A program fõszervezõje Nagy Csaba volt, a helyi szervezet elnöke. Az ünnepségen nagy számban vettek részt határon túli vendégek, a kulturális mûsor keretében közremûködtek a Vajdasági Magyar Mûvészeti Szövetség tagjai. Az ünnepség után megkoszorúzták II. Rákóczi
Ferenc emléktábláját.
Augusztus 1-jén a Rákóczi Szövetség balogvölgyi szervezete „II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharc 300. évfordulója gyermekszemmel” címû pályázatára beérkezett munkákból kiállítást rendezett amelynek megnyitójára a rimaszombati Magyar Közösségi Házban került sor.
Augusztus 14-21-én a Rákóczi Szövetség felsõzsolcai szervezete nemzetközi ifjúsági tábort
szervezett, amelyen felvidéki és erdélyi, valamint helyi fiatalok vettek részt.
Augusztus 15-20-án a Rákóczi Szövetség karcagi szervezetének közremûködésével megrendezték a „XII. Nagykunsági Kulturális Napok”-at Karcagon.
Augusztus 19-én a Rákóczi Szövetség kalocsai szervezete a Rákóczi-év alkalmából emléktúrát szervezett Ordasra, annak emlékére, hogy a községben tábort vert a Fejedelem.
Augusztus 29-31-én Felsõszentivánon és a szomszédos Csávoly községben a Rákóczi Szövetség bácskai szervezetének közremûködésével megrendezték a hagyományos „Szentiváni Napok”-at. Ennek során minden évben megemlékeznek a felvidéki magyarok 1947-ben történt kitelepítésérõl. Ebbõl az alkalomból ebben az évben is a naszvadiak ellátogattak Felsõszentivánra. Az
ünnepségen a Szövetség Elnöksége részérõl megjelent és elõadást tartott Martényi Árpád.
Szeptember 4-én a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete író-olvasó találkozott rendezett, amelynek vendége volt Újváry László, a Léva és Vidéke Célalap (Reviczky Társulás) elnöke, a
lévai kulturális és irodalmi élet jelentõs alakja.
Szeptember 20-án Ugron Gáspár és Maruzsa Zoltán részt vett a zombori helyi szervezet rendezvényén, amelyen 5 db számítógépet adtak át a magyar iskolák diákjainak informatikai oktatása
céljából. Átadták továbbá az Apáczai Könyvkiadó által adományozott tankönyveket az elsõosztályos
magyar kisdiákok részére.
Október 4-6-án a Rákóczi Szövetség ELTE Joghallgatói Klubja Ambrus Sándor vezetésével
részt vett az Arad-megyei RMDSZ által szervezett ünnepségen. A diákok a Szövetség nevében koszorúztak az aradi emlékmû színhelyén rendezett koszorúzási ünnepélyen.
Október 5-én Martényi Árpád részt vett azon a megemlékezésen, amelyet a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete rendezett az aradi vértanúk emlékére. Az ünnepség szónoka Katona Tamás történész volt. Martényi Árpád a Rákóczi Szövetség nevében koszorúzott az emlékhelyen.
Október 24-25-én a Rákóczi Szövetség ELTE bölcsészkari szervezete és a Pillér Kulturális Ifjúsági szervezet tanulmányi kirándulást szervezett Révkomáromba és Pozsonyba. A programot Zilizi Zoltán szervezte. Felkeresték a városok mûemlékeit és találkoztak a Pozsonyi Diákhálózat képviselõivel, akik idegenvezetõként kísérték el a budapesti diákokat.
Október 24-26-án a Rákóczi Szövetség perbetei szervezetének közremûködésével háromnapos rendezvénysorozatot rendeztek a Rákóczi-év alkalmából Perbetén.
Október 25-én a Rákóczi Szövetség zombori szervezete és a Vajdasági Magyar Mûvelõdési
Szövetség Rákóczi-vetélkedõt rendezett általános iskolások számára Nemesmiliticsen. A zombori
szervezetet Kõmûves Zoltán, az Országos Központot pedig Maruzsa Zoltán képviselte, aki az elsõ
három helyezett csapatnak, a nemesmiliticsi, csonoplyai, valamint a harmadik díjat nyert zombori
és bezdáni iskolák diákjainak ajándékkönyveket adott át.
Október 31-én Halzl József, Kun Ferencz és Lukács Ferenc, Vida Józsefnek, a helyi szervezet elnökének meghívására Szigetvárra látogattak és részt vettek a helyi szervezõk által rendezett
Rákóczi emléktábla avatáson. Az emléktáblát a Rákóczi utca egyik épületének falán helyezték el, az
ünnepi beszédet Kun Ferencz tartotta. Közremûködött a város ifjúsági fúvószenekara, megjelentek
az Egyház képviselõi is, akik megáldották az emléktáblát. Az ünnepséget követõ közös vacsorán
Halzl József mondott pohárköszöntõt.
November 14-16-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karához
kapcsolódó Rákóczi szervezet diákjai Kelet-szlovákiai kiránduláson vettek részt. A túrán részt vett
Ugron Gáspár és Koltay András a Rákóczi Hírvivõ fõszerkesztõje.
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November 15-én a kisvárdai helyi szervezet más szervezetekkel együttmûködve „Deák Ferenc a haza bölcse” címmel tudományos ülést szervezett a Város Könyvtár olvasótermében.
November 16-án Kun Ferencz és Lukács Ferenc Kõrõsfõn részt vett a Polgármesteri Hivatal
nagytermében megrendezett tisztújító közgyûlésen, majd átadták a Rákóczi Szövetség hathatós támogatásával megvalósított Rákóczi Házat.
November 18-án a Rákóczi Szövetség gyõri szervezete emlékünnepséget rendezett a Rákóczi-év alkalmából a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban. Elõadást tartott Dr. Barsi Ernõ
néprajzkutató, „A Rákóczi szabadságharc irodalmi és zenei öröksége” címmel.
November 21-én Ugron Gáspár Szegeden részt vett a helyi szervezet által a Rákóczi-év alkalmából rendezett történelmi vetélkedõn, amelyet a helyi általános iskolások felsõ korosztálya
számára rendeztek.
November 27-én a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója alkalmából a miskolci helyi
szervezet nagyszabású emlékünnepséget rendezett a Fráter György Katolikus Gimnáziumban. A
programot a miskolci szervezet részérõl Benke István elnök és Tóth Tibor szervezték, a Szövetség
központját Gebauer Balázs képviselte.
November 29-én a tatabányai helyi szervezet közremûködésével a Hermann Ottó Iskolában
Rákóczi-vetélkedõt rendeztek. A Szövetség központja részérõl Martényi Árpád vett részt az eseményen és tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl.
December 4-6-án a gyergyószentmiklósi szervezet társ-szervezõként részt vett a helyi „Városnapok” programjában
December 6-án Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a tatabányai Rákóczi szervezet közremûködésével a Népházban megrendezett emlékünnepségen, amelyen a résztvevõk az 1956. decemberi tatabányai bányász sortûzre emlékeztek. Az ünnepség házigazdája Bencsik János polgármester volt, aki méltatta a Rákóczi Szövetség tevékenységét a határon túli magyarság szolgálatában.
Halzl József összefoglaló értékelést adott a határon túli magyarság helyzetérõl.
December 6-8-án a Rákóczi Szövetség ELTE Joghallgatói Klubja látogatást szervezett Kolozsvárra, hogy felvegyék a kapcsolatot az ottani Mikó Szakkollégiummal. A programot Ambrus Sándor
szervezte.
December 12-13-án a Rákóczi Szövetség marosvásárhelyi szervezetének kezdeményezésére
„Történelemóra Erdélyben” címmel budapesti történészek közremûködésével elõadásokat tartottak. December 12-én Mészáros Kálmán, a „Rákóczi szabadságharc tisztikara” címmel tartott elõadást, december 13-án pedig Vajdahunyadon Kosaras Péter Ákos tartott elõadást „A II. királyi hadsereg a Donnál” címmel.
December 20-án Martényi Árpád részt vett a Rákóczi Szövetség keszthelyi szervezetének
közremûködésével megszervezett vetélkedõ programjában. Hét település több mint 180 diákja
vett részt a vetélkedõn. Martényi Árpád felszólalásában II. Rákóczi Ferenc emberi nagyságát ecsetelte, majd három különdíjat adott át a vetélkedõ résztvevõinek.

RÁKÓCZI KLUB RENDEZVÉNYEI
A Rákóczi Szövetség keretein belül mûködõ Rákóczi Klub 2003-ban is megtartotta összejöveteleit
a Magyarok Házában.
Február 5-én Molnár Imre népes közönség elõtt a nagy múltú Deáki községre vonatkozó
könyvét mutatta be.
Március 5-én Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke volt a Rákóczi Klub
vendége. A nagy érdeklõdéssel kísért rendezvényen a benesi dekrétumok érvénytelenítésére irányuló, nemzetközi szintéren folytatott tevékenységérõl és a Magyarok Világszövetségének helyzetérõl adott tájékoztatást.
Április 2-án Martényi Árpád adott tájékoztatást a jelenlévõknek a Rákóczi Szövetség 2003.
évi programjairól.
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Május 7-én a Rákóczi szabadságharc kezdetének 300. évfordulójára emlékezve Seres István
türkológus tartott elõadást Rákóczi emigrációjáról.
Szeptember 10-én a Rákóczi-év alkalmából Budai János költõ és Kovács Zoltán tárogatómûvész lépett fel. A hazafias töltésû verseknek méltó keretet adott a kuruckort idézõ tárogatómuzsika.
Október 8-án Ébert Tibor író szerzõi estjét rendezték meg „Pozsonyi vecsernye” címmel.
Közremûködött Dobozi Borbála csemballómûvész és Barbinek Péter színmûvész. A nagy érdeklõdéssel kísért irodalmi estet bevezette Albert Gábor író.
November 5-én Dr. Vígh Károly történész tartott elõadást. A „Felvidéki Sarló-mozgalom”
történetét mutatta be a Sarló megalakulásának 75. évfordulója alkalmából.
December 3-án teadélután keretében a tagság áttekintette a Klub éves munkáját.

RÁKÓCZI HÍRVIVÕ
2003 évben a Rákóczi Szövetség hivatalos újságját a Rákóczi Hírvivõt negyedévenként kiadtuk!
Ezzel kívántuk biztosítani a tagság és a helyi szervezetek megfelelõ tájékoztatását.
A Hírvivõt rendszeresen megküldtük a fontos kormánytisztviselõknek, jeles közéleti személyiségeknek, egyházi vezetõknek és újságíróknak is.
A fõszerkesztõ Koltay András, a szerkesztõbizottság tagjai: Halzl József, Vígh Károly és Ugron
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IFJÚSÁGSZERVEZÉS,
ISKOLAI KAPCSOLATÉPÍTÉS
A Rákóczi Szövetségnek az ifjúságot szolgáló tevékenysége a fentiekben ismertetett rendezvények
szervezésén, új ifjúsági szervezetek létrehozásán kívül kiterjedt az iskolákkal való kapcsolatépítést
elõsegítõ iskolalátogatásokra, ifjúságszervezési kezdeményezésekre és más szervezetek ifjúsági, illetve iskolai rendezvényein való részvételre is.
Január 13-án Halzl József és Ugron Gáspár Lévai Anikóval, Orbán Viktor volt miniszterelnök feleségével felvidéki látogatáson vett részt. Az Illyés Közalapítvány által támogatott beiratkozási program keretében látogatást tettek az Érsekújvári Magyar Tannyelvû Gimnáziumban, ahol tankönyveket és segédkönyveket adtak át a gimnázium diákjai részére. A vendégeket Száraz Dénes
igazgató-helyettes fogadta, az iskola kórusa énekszámokkal köszöntötte õket. Ezt követõen
Pozbára látogattak, ahol a község polgármestere és az iskola igazgatója fogadta a vendégeket. Az
óvoda és az iskola tanulóinak kultúrmûsora után Halzl József átadta az érsekújvári járásban a legjobb beiratkozási eredményt elérõ pozbai iskola részére az Illyés Közalapítvány ajándékát, egy számítógépet, Lévai Anikó pedig könyveket adott át az iskola részére. A látogatás utolsó állomása
Naszvad volt, ahol az iskola pedagógusai tájékoztatást adtak a beiratkozási program helyzetérõl.
Lévai Anikó itt is ajándékokat adott át az iskola részére. A látogatásról részletes beszámolót közölt
a pozsonyi Új Szó címû napilap.
Január 16-án Halzl József és Lukács Péter látogatást tett a Naszvadi Alapiskolában, ahol találkoztak a beiratkozás elõtt álló gyermekek szüleivel. Halzl József vázolta a Rákóczi Szövetség és
az Illyés Közalapítvány tevékenységét a beiratkozási program keretében.
Január 23-án Halzl József Lukács Péterrel együtt felvidéki látogatáson vett részt. Szencen átadták a beiratkozási program legjobb teljesítményt nyújtó óvodájának szánt ajándékot, majd az
óvoda kultúrmûsort adott a vendégek részére. Ezután a vendégek a Szenci Alapiskolában és a Gimnáziumban tettek látogatást. A programban részt vett Duray Rezsõ, a Szenc és Vidéke Célalap vezetõje. A látogatás záró programja a Rétei Alapiskolában tett látogatás volt, átadták az Illyés Közalapítvány ajándékát, egy számítógépet a szenci járásban legjobb beiratkozási eredményt elérõ iskola részére.
Január 25-én Ugron Gáspár részt vett a füleki magyar tannyelvû alapiskolák beiratkozási
ünnepségén. Az ünnepség keretében átadásra került a régió legeredményesebb iskolájának járó
tárgyi ajándék (televízió és videokészülék), valamint a Rákóczi Szövetség által meghirdetett számítógép-akció részeként 5 db személyi számítógép a füleki általános iskoláknak.
Január 26-án Ugron Gáspár és Lukács Péter Kárpátalján átadták a Rákóczi Szövetség által
felajánlott számítógépeket a kárpátaljai helyi szervezeteknek. Ennek során látogatást tettek az új
Karácsfalvi Görög Katolikus Líceumban.
Február 3-án Halzl József Lukács Péterrel és Zilizi Zoltánnal Lukanényén részt vett a Kuzma
Zoltán polgármester által szervezett találkozón, amelyre az ez évben iskolakötelessé váló
lukanényei gyermekek szüleit hívták meg. Halzl József tájékoztatást adott az Illyés Közalapítvány
által támogatott beiratkozási programról és ismertette a szülõkkel a magyar iskolába járó gyermekek számára felajánlott támogatásokat.
Február 14-én Halzl József Lukács Péterrel és Zilizi Zoltánnal Diószegre látogattak, ahol
részt vettek a helyi óvoda beiratkozást szolgáló ünnepi rendezvényén. Halzl József és Szabó Antal
polgármester tájékoztatták a megjelent szülõket a beiratkozási programról. Ezt követõen a vendégek a Magyar Alapiskolába látogattak, majd a Gábor Dénes Fõiskola kihelyezett részlegén tanuló
fiatalokkal találkoztak.
Március 3-án Halzl József és Ugron Gáspár Kolozsvárra látogattak, ahol találkoztak a Kolozsvári Magyar Diákszövetség elnökével Lokodi Csabával és munkatársaival. Ezt követõen a Brassai
Unitárius Gimnáziumban megbeszélésre került sor a kolozsvári Rákóczi szervezet tervezett megalakításával kapcsolatban.
Május 24-én Halzl József és Ugron Gáspár részt vett Gútán azon az ünnepségen, amelyet a
Magyar Tannyelvû Alapiskola alapításának 75. évfordulója alkalmából rendeztek. Az ünnepségen
u A Rákóczi Szövetség 2003. évi Beszámolója

25

részt vett Szigeti László szlovák oktatási államtitkár és Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógus
Szövetség elnöke. Az ünnepségen bejelentették, hogy az Oktatási Minisztérium engedélyével az iskola felveheti II. Rákóczi Ferenc nevét. Ezt követõen emléktábla és kopjafa avatásra került sor. Beszédet mondott Szigeti László államtitkár, Halzl József és Dolnyik Erzsébet, valamint Gáspár Tibor
tanár. Halzl József ajándékkönyveket adott át az iskola részére.
Május 28-án Halzl József Lukács Péterrel együtt látogatást tett a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban. Koós Ferenc igazgató és Hajdú Zsoltné tanárnõ közölték, hogy kezdeményezni fogják a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének megalakítását.
Május 30-án Halzl József Lukács Péterrel látogatást tett Diószegen és részt vett a Magyar
Tannyelvû Iskola és Óvoda által rendezett ünnepségen. Szabó Antal diószegi és Hontvári Ferenc
kismácsédi polgármester felszólalása után Halzl József kifejtette érveit a magyar iskolába történõ
beiratkozás mellett, majd átadta a jelenlévõ szülõknek, illetve gyermekeiknek az Apáczai Könyvkiadó ajándékkönyveit.
Június 11-én Halzl József látogatást tett a Patrona Hungariae Gimnáziumban, amelynek a
Rákóczi Szövetség korábban támogatást adott a Rákóczi-évhez kapcsolódó határon túli tanulmányi
kiránduláshoz. Halzl József osztályfõnöki óra keretében adott tájékoztatást a diákoknak a Rákóczi
Szövetség tevékenységérõl.
Június 13-án Halzl József Lukács Péterrel együtt bodrogközi látogatáson vett részt. A
Királyhelmeci Magyar Tannyelvû Alapiskolában a gyermekek színvonalas kultúrmûsort adtak a vendégek tiszteletére, majd Halzl József átadta az iskola vezetõinek a 2002. évi beiratkozási programban végzett munkájukért az Illyés Közalapítvány és a Rákóczi Szövetség Alapítványának ajándékát,
egy TV és egy videokészüléket. Ezt követõen a Rákóczi Szövetség képviselõi Nagytárkányba látogattak, ahol Halzl József átadta az Illyés Közalapítvány és a Rákóczi Szövetség Alapítványa játékajándékait a magyar tannyelvû óvoda részére. A program utolsó állomása Örös község volt, ahol Halzl
József a Polgármesteri Hivatalban találkozott azon szülõkkel, akiknek gyermekei ebben az évben
kezdik meg iskolai tanulmányaikat.
Június 19-én Martényi Árpád Hidasnémetin részt vett a helyi iskola és óvoda névadó ünnepségén, amelyet a Rákóczi Szövetségnek a közelmúltban megalakult helyi szervezete közremûködésével szerveztek meg.
Június 28-án Halzl József és Kõvári Dénes Rozsnyón látogatást tettek a Református Alapiskolában, ahol találkoztak Drenkó Zoltán igazgatóval és Tóth Sándor igazgató-helyettessel.
Július 3-án Halzl József és Ugron Gáspár Révkomáromban a II. Selye János Nyári Egyetem
diákjainak egy csoportjával találkozott. Tájékoztatást adtak részükre a Rákóczi Szövetség programjairól, helyi szervezeteirõl, így a Révkomáromban tanuló egyetemisták által létrehozott Komáromi
Ifjúsági Szervezetrõl is.
Szeptember 11-én a MAVIR Rt. 10 db számítógépet adományozott a Rákóczi Szövetségnek
határon túli magyar iskolákhoz történõ továbbítás céljából.
Szeptember 12-én Halzl József találkozott Matolcsy Kálmánnal, a Mûegyetemen tanuló Katolikus Diákok Közösségének vezetõjével és megállapodtak abban, hogy a Rákóczi Szövetség kapcsolatot kezdeményez a Közösség tagjaival.
Halzl József és Lukács Péter Ipolybalogon részt vettek a környékbeli iskolák Rákóczi vetélkedõjén. Halzl József könyvjutalmat adott át a vetélkedõn résztvevõ csapatoknak és a zsûri résztvevõinek.
Október 4-én Halzl József Ugron Gáspárral együtt Révkomáromban részt vett a Selye János
Kollégium tanévnyitó és diplomaosztó ünnepségén. Átadták a Rákóczi Szövetség és a Csehországi
és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány által közösen adományozott ösztöndíjat a Kollégium
egyik diákjának. A Rákóczi Szövetség képviselõi kiemelték a Kollégium létének és a komáromi felsõoktatás megindításának pozitív hatását a magyar iskolába történõ beiratkozásra.
Október 6-án Halzl József a Városmajori Gimnáziumba látogatott, ahol Szebedi Tas igazgatóval és Gráf Zsuzsannával, az Angelika leánykórus vezetõjével találkozott. Szebedi Tas késznek
mutatkozott arra, hogy a Szövetség és az iskola között intenzívebbé tegyék kapcsolatukat.
Október 13-án Halzl József látogatást tett a Szent Benedek Általános Iskola és Gimnáziumban, valamint a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban. A Szent Benedek Álta-
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lános Iskolában Tóth Gábor igazgatóval és Nagy István igazgató-helyettessel, a Szent Gellért Iskolában Varga Antal igazgatóval tárgyalt. Mindkét iskola vezetõi kifejezték készségüket a Szövetség
programjaiba való bekapcsolódásra.
Október 24-én Halzl József és Ugron Gáspár részt vett Érsekújvárott, az Érsekújvári Magyar
Tanuló Ifjúságért Alapítvány által szervezett ösztöndíjkiosztó ünnepségen. Ennek során Halzl József átadta a MAVIR Rt. által az Érsekújvári Gimnázium részére adományozott 10 db számítógéprõl
szóló ajándékozó levelet a gimnázium igazgatójának.
November 11-én Ugron Gáspár, Bayer Zsolt újságíróval közösen a Pozsonyi Jogászklub
meghívására Pozsonyba látogatott, ahol Bayer Zsolt elõadást tartott az egyetemisták részére a határon túli magyarság szülõföldön maradásának esélyeirõl.
November 21-én Kun Ferencz Süttõn a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában részt vett a
környékbeli 8 iskola Rákóczi emlékversenyén.
November 26-án Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Lukács Péter látogatást tett a dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolában, ahol részt vettek a Pest-megyei általános iskolák részvételével megtartott Rákóczi történelmi vetélkedõn.
November 27-én Halzl József az Apáczai Közalapítvány küldöttségének tagjaként részt vett
a nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara ünnepi megnyitóján, majd a Református Egyház által kezdeményezett Nyitrai Szakkollégium ünnepélyes avatásán, végül az
Alsóbodoki Vállalkozási Szakközépiskola Kollégiumának átadási ünnepségén. A nyitrai szakkollégiumban találkozott a Magyar Ifjúsági Közösség és a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub vezetõivel.
November 29-én Martényi Árpád Tatabányán részt vett a Hermann Ottó Iskola által rendezett Rákóczi vetélkedõn és tájékoztatta a megjelenteket a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl.
December 1-jén Bánffy Miklós polgármester meghívására Halzl József Leányvárra látogatott, ahol részt vett a helyi iskolában a Rákóczi-év alkalmából rendezett történelmi vetélkedõn.
Halzl József a vetélkedõ legjobb teljesítmény nyújtó csapatainak könyvajándékokat adott át.
December 5-én Szabó József részt vett a gyõri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Rákóczi emlékünnepségén. Halzl József részt vett a budapesti Kézmûipari
Szakközép- és Szakmunkásképzõ Iskolának a Rákóczi-év alkalmából rendezett tanulmányi versenyein. A Rákóczi Szövetség nevében ajándékkönyveket adott át a vetélkedõn legeredményesebben
szerepelt diákoknak.
December 13-án Halzl József és Ugron Gáspár Nagykaposon az Energetikai Szakközépiskolába, majd az Erdélyi Jánosról elnevezett Alapiskolába látogattak. Megállapodtak a Rákóczi Szövetség és ezen iskolák együttmûködésérõl a beiratkozási program keretében és abban, hogy a Szövetség igyekszik az iskolákat a versenyképességük javítása érdekében szükséges technikai eszközökhöz juttatni.
December 15-én a Rákóczi Szövetség kisvárdai szervezete más kisvárdai szervezetekkel
együttmûködve „Deák Ferenc és életútja” címmel vetélkedõt rendezett a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Aulájában.
December 17-én Halzl József látogatást tett az ELTE Ajtósi Dürer sori Kollégiumában, ahol
részt vett az ELTE Bölcsészkarán mûködõ Rákóczi Klub estjén. Ezen házigazdaként részt vett Szávay István a Klub elnöke és Maruzsa Zoltán ifjúsági titkár. Az est témája: a Rákóczi Szövetség 2003.
évi tevékenysége volt, különös tekintettel az ifjúsági programokra, a beiratkozási programra és a
kedvezménytörvénybõl fakadó oktatás-nevelési támogatás ügyére.
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RÉSZVÉTEL MÁSOK RENDEZVÉNYEIN
A Rákóczi Szövetség tisztségviselõi és munkatársai ebben az évben is nagyon sok, mások által szervezett, a határon túli magyarságot érintõ rendezvényen vettek részt a határon túl és Magyarországon.
Február 17-én Halzl József és Kõvári Dénes Somorján részt vett a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás közgyûlésén. A közgyûlésen Halzl József elismerõ szavakkal méltatta a Társulás tagjainak a felvidéki beiratkozási programmal kapcsolatos tevékenységét.
Február 27-én Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a Magyar Energetikai Társaság által
szervezett Magyar Energia Szimpóziumon. A szimpózium után baráti találkozót rendeztek egy óbudai vendéglõben, ahol a Rákóczi Szövetség képviselõi megbeszélést folytattak az Erdélybõl és Felvidékrõl érkezett kollégákkal.
Március 1-jén Halzl József és Bíró Albert látogatást tett Rimaszombatban, ahol részt vettek
a Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás közgyûlésén. B. Kovács Istvánt újból megválasztották a
Társulás elnökének.
Március 13-án Kun Ferencz Szigetváron részt vett a helyi Vár Baráti Kör rendezvényén, ahol
bemutatta a megjelenteknek Péntek László kalotaszegi író Vasvári Pálról szóló kötetét.
Március 14-én Halzl József, Kõvári Dénes és Lukács Ferenc Zselízen részt vett a Zselízi Rákóczi Baráti Társaság és a Zselízi Önkormányzat 1848 tiszteletére szervezett ünnepségen. Az ünnepséget megelõzõen jubileumi közgyûlés keretében megünnepelték a Zselízi Rákóczi Baráti Társaság 10. éves évfordulóját. A programon részt vett Madl Dalma asszony, Magyarország köztársasági elnökének felesége. A közgyûlésen Dr. Wurster Andor, a Társaság elnöke összefoglalta az elmúlt
10 év eseményeit, majd Mádl Ferencné, Dalma asszony és Halzl József méltatta a Célalap-rendszer
fontosságát, elért eredményeit, Lukács Ferenc pedig – szülõföldjérõl elszakadt zselíziként – mondta el gondolatait.
Dorogon a Petõfi Sándor Általános Iskolában Kassák emléktáblát lepleztek le, amelyet a kõrösfõi Rákóczi szervezet ajándékozott az iskolának, elkészítésében közremûködött Pécsi L. Dániel.
Az ünnepségen megjelent Péntek László, a kõrösfõi Rákóczi szervezet elnöke, aki Pécsi L. Dániellel együtt ünnepi beszédet mondott.
Március 15-én Lovas Márton Levente a Rákóczi Szövetség debreceni szervezetének elnöke
részt vett Debrecen város központi ünnepségén és koszorút helyezett el Kossuth Lajos szobránál.
A nagyváradi március 15-i ünnepségek keretében megszervezett fáklyásmenethez a Rákóczi Szövetség 100 fáklya adományozásával járult hozzá.
Március 24-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc Párkányban részt vett a Magyar Tannyelvû Iskola Rákóczi rajzversenyének megnyitó ünnepségén. Kun Ferencz „Rákóczi a képzõmûvészetben”
címmel tartott elõadást.
Március 28-án a tokaji Rákóczi Kör és a helyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közös rendezésében a Rákóczi-év alkalmából történelemversenyt rendeztek az iskola Aulájában. A Szövetség
részérõl a rendezvényen Benke István, a miskolci szervezet elnöke vett részt.
Március 30-án Martényi Árpád a Rákóczi Szövetség képviseletében részt vett a Borsiban, II.
Rákóczi Ferenc szülõfalujában rendezett születésnapi megemlékezésen. A rendezvényen közel
1000 ember volt jelen. Hajdú Jenõ megnyitó szavai után a pozsonyi magyar nagykövet, továbbá
Duray Miklós, Pásztor István és Martényi Árpád mondott köszöntõt.
Március 31-én a müncheni Széchenyi Kör meghívására Halzl József és Ugron Gáspár Münchenben a Fõkonzulátus épületében részt vett a Rákóczi-év alkalmából rendezett összejövetelen.
A közel 100 fõnyi hallgatóság érdeklõdéssel hallgatta Halzl József elõadását a Rákóczi-év programjairól, a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl. A rendezvény házigazdája Gyarmathy György fõkonzul volt, a rendezvény után a Szövetség képviselõi a felvidéki származású Fajnor Éva orvos lakásán
folytattak szûkkörû megbeszélést.
Április 2-án a csepeli Széchenyi István Általános Iskola Irodalmi Önképzõ Köre a „Vezérlõ
Fejedelem” címû iskoladrámát mutatta be a kõbányai Pataki Mûvelõdési Központban. A nagy tetszéssel fogadott elõadáson részt vett Halzl József, aki a mûsort követõ ünnepségen átvette az iskola Elismerõ Oklevelét, amellyel megköszönik a Rákóczi Szövetség támogatását az elõadással kapcsolatban.
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Április 5-6-án Kõvári Dénes Rozsnyón részt vett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok IX. Országos Találkozóján.
Április 6-án Ugron Gáspár részt vett az 1848-as szabadságharc tavaszi hadjáratának emlékére hagyományosan megrendezett isaszegi ünnepségen. Átadta a Huszár Hagyományõrzõk részére
a Rákóczi-Emlékkeresztet, amelyet a 2002. évben a lovas és huszárhagyományok ápolásáért legtöbbet tett huszárok kaphatták meg.
Április 13-án Lukács Ferenc és Kun Ferencz a Rákóczi Szövetség képviseletében részt vett a
CSEMADOK lévai alapszervezetének a nagysallói csata hõseinek emlékmûvénél rendezett koszorúzási ünnepségén.
Április 24-26-án Ugron Gáspár részt vett Rimaszombatban a XII. Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó versenyen.
A Márton Áron Szakkollégium megrendezte „Tavaszi Napok” címû rendezvénysorozatát, ennek szervezésében részt vett a Rákóczi Szövetségnek a Szakkollégiumban mûködõ szervezete és a
Szövetség ebben az évben is hozzájárult a rendezvénysorozat költségeihez.
Május 10-11-én Halzl József Ugron Gáspárral együtt Tõkés László püspök meghívására
Nagyváradra látogatott. A május 10-én megrendezett Rákóczi ünnepségen Tõkés László igehirdetése után Halzl József Rákóczi életmûvének fontosságát hangsúlyozta köszöntõjében és kiemelte
Rákóczi egységépítõ szerepét, ami az erdélyi magyarság esetében ma is idõszerû üzenet. Május 11én a Szõllõsi Református Templomban rendezett Isten-tiszteleten vettek részt a Szövetség képviselõi, majd részt vettek Behtlen Gábor szobrának felavatásán a Petõfi parkban. Az avatóbeszédet Orbán Viktor volt miniszterelnök tartotta. Útban hazafelé Halzl József és Ugron Gáspár látogatást tett
Templ József püspöknél.
Május 11-én Kun Ferencz részt vett a Rákoscsabai Református Gyülekezet Isten-tiszteletén,
amelynek keretében megemlékeztek a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulójáról. Kun Ferencz felszólalásában a Rákóczi Szövetségnek a Rákóczi kultuszban vállalt szerepét ismertette.
Május 18-án Halzl József részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett Rákóczi emlékkiállítás megnyitó ünnepségén. A megnyitó beszédet Görgey Gábor, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vezetõje tartotta.
Május 25-én a Hõsök Napja alkalmából a Nemzeti Kegyeleti Bizottság, valamint a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma ünnepséget szervezett annál az emlékmûnél, amelyet a Rákoskeresztúri Köztemetõ fõbejárata mellett állítottak az idegen földben jeltelenül eltemetett
hõsöknek. Martényi Árpád a Rákóczi Szövetség nevében elhelyezte koszorúját az emlékmûnél.
Kun Ferencz a XVI. kerületben lévõ Erzsébet-ligeti Színházban részt vett és ünnepi beszédet mondott a „Rákóczi kihívás” címû rendezvényen.
Szobrot avattak a Rákóczi évforduló alkalmából Miskolc-Görömbölyön. A Ruszin Önkormányzat által szervezett ünnepségen részt vettek a Szövetség miskolci szervezetének képviselõi.
A kisvárdai helyi szervezet küldöttsége részt vett és koszorúzott a kárpátaljai Salánkon megépített Rákóczi szobor és emlékpark átadásán. A küldöttség tagjai voltak: Lengyel Szabolcs alelnök,
Szelke László és Borús Sándor titkár.
Június 14-én Sasvári Szilárd és Ugron Gáspár Kassán részt vett a Szent Erzsébet Székesegyházban rendezett papszentelésen, ahol pappá szentelték Száraz Jánost, a Rákóczi Szövetség tagját.
Stelczer Elemér, Martényi Árpád, Török Bálint és Paulusz Alajos Mirovban a rabtemetõ kápolnájában Isten-tiszteleten vettek részt gróf Esterházy János emlékére, majd az Esterházy emléktábla elõtt részt vettek a koszorúzáson.
Június 15-én nagyszabású Rákóczi emlékünnepséget tartottak Rákóczi szülõfalujában, Borsiban. A Rákóczi Szövetséget Martényi Árpád vezetésével népes küldöttség képviselte, két autóbusszal, összesen 72 személy vett részt az ünnepségen. Az ünnepségen felszólalt Martényi Árpád.
„Hajj Rákóczi, Bercsényi” címmel zenei kulturális programot szerveztek a sárospataki Rákóczi-várban. A rendezvény fõvédnöke Halzl József volt.
Június 16-án a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület a Magyar Kultúra Alapítvány székházában tartotta „Rákóczi és kuruc emlékhelyek Európában” címû fotódokumentációs kiállításának
megnyitóját. A kiállítás szerkesztõje Dobai János és Messik Miklós volt. Messik Miklós bevezetõje után
Czigány István, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum részérõl méltatta a Rákóczi szabadságharcot, Halzl
József pedig a Rákóczi Szövetségnek a Rákóczi-év alkalmából tervezett programjait foglalta össze.
Bánffy György színmûvész Rákóczi mûveibõl adott elõ részleteket.
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Június 17-én állami tiszteletadással emlékeztek meg a Rákóczi szabadságharc kezdetének
300. évfordulója alkalmából a Kossuth Lajos téri Rákóczi szobornál. A szervezõk meghívására Halzl
József a Rákóczi Szövetség képviseletében koszorúzott és a Szövetség meghívására a füleki és gútai
középiskolások is részt vettek a koszorúzási ünnepségen. Az ünnepséget követõen a Rákóczi Szövetség baráti találkozóra hívta a Rákóczi nevét viselõ iskolák képviselõit. Délután Martényi Árpád
részt vett a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban berendezett, a szabadságharc nyolc esztendejét és
jelentõs eseményeit bemutató kiállítás megnyitóján.
Június 18-án Halzl József Lukács Péterrel együtt Csábon részt vett a Nagykürtös és Vidéke
Célalap létrehozásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi közgyûlésén. Urbán Aladár
elnök áttekintést adott a Célalap 10 évérõl. A munka legfontosabb eredményének a magyar iskolák megmaradását szolgáló sikeres beiratkozási programot nevezte. Köszönetet mondott a Rákóczi Szövetségnek a Célalap keretében nyújtott támogatásokért és átadta a Szövetségnek szóló elismerõ tanúsítványt.
Június 28-án Halzl József és Kõvári Dénes látogatást tett Tornalján, ahol részt vettek az Ilylyés Közalapítvány által megvásárolt Magyar Ház ünnepélyes felavatásán. Az ünnepség keretében
leleplezték a Rákóczi szabadságharc évfordulójára készített fafaragásos emlékoszlopot.
Július 9-én Halzl József és Ugron Gáspár látogatást tett a „Dunaszerdahelyi Nyári Egyetem”
színhelyén. Halzl József elõadásában az Illyés Közalapítvány által támogatott beiratkozási program
helyzetérõl és a kedvezménytörvényben biztosított oktatás-nevelési támogatás ügyérõl tartott elõadást.
Július 13-án Szalontay Csaba részt vett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által
Tiszaújlakon szervezett hagyományos „Turul” ünnepségen, amelyen a Rákóczi szabadságharc elsõ
gyõztes csatájának 300. évfordulójára emlékeztek.
Augusztus 9-én Rákóczi és Mikes emlékszobrokat lepleztek le Szászrégenben. Az eseményen részt vett Medgyessy István, a Rákóczi Szövetség debreceni szervezetének alelnöke.
Augusztus 19-én Martényi Árpád részt vett azon az ünnepségen, amelynek keretében
Piliscsabán felavatták Rákóczi bronz mellszobrát. Az ünnepi elõadást R. Várkonyi Ágnes, a Rákóczi
Szövetség tagja tartotta.
Augusztus 22-én Halzl József részt vett Tornalján azon az ünnepségen, amelynek során a
város Önkormányzata a „Város Díja” kitûntetést adományozta részére. Az ünnepség elõtt Halzl József rövid látogatást tett a Pozsonyi Diákhálózat által megrendezett III. Gombaszögi Nyári Ifjúsági
Táborban, ahol találkozott Szakszon Norberttel, a Diákhálózat elnökével és más felvidéki egyetemi diákszervezetek képviselõivel.
Augusztus 24-én a CSEMADOK megrendezte hagyományos Gombaszögi Kulturális Fesztiválját. A Rákóczi Szövetség a rendezvényre vonatkozó szórólapok elkészítésével segítette a rendezvényt.
Szeptember 11-én Halzl József részt vett Révkomáromban a Selye János Alapítvány kuratóriumi ülésén.
Szeptember 11-12-én Zselízen a Zselízi Rákóczi Baráti Társaság közremûködésével kulturális rendezvényt tartottak, amelyen részt vett Lukács Ferenc.
Szeptember 12-én Halzl József és Lukács Péter Ipolyságon részt vett a Magyar Közösségi
Ház ünnepélyes megnyitóján. Az ünnepségen beszédet mondott Lendvay Tibor, Halzl József és Pék
László, az SZMPSZ elnöke. Az ünnepségen megemlékeztek az Ipolyság és Vidéke Célalap 10. éves
évfordulójáról.
Szeptember 13-án a Párizsi Magyar Ház Társaság a Párizs közelében lévõ Yerres városában
megrendezte hagyományos Rákóczi koszorúzási ünnepségét. A Rákóczi Szövetség részérõl az ünnepségen részt vett Benke István, a miskolci szervezet elnöke. Leh Tibor pedig a Szövetség nevében elhelyezte koszorúját az emlékmû talapzatán.
Szeptember 15-én Martényi Árpád részt vett a „II. Rákóczi Ferenc és a szabadságharc képeslapokon” címû kiállítás megnyitóján a Magyarok Házában.
Szeptember 26-án Halzl József részt vett a Pro Minoritate Alapítvány által rendezett „Autonómia keresztúton” címû konferencián.
Szeptember 27-én Stelczer Elemér Révkomáromban részt vett a „Pozsonyi Öregdiákok” 30.
jubileumi találkozóján.
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Október 1-jén Halzl József és Lukács Péter a Pápai Református Kollégium Gimnáziumában
részt vettek a „Rákóczi és kuruc emlékhelyek Európában” címû kiállítás megnyitóján. A megnyitón
beszédet mondott Halzl József, amelyben a Rákóczi szabadságharc európai dimenzióit ecsetelte.
Október 10-én Száraz Dénes, az érsekújvári Rákóczi szervezet elnöke részt vett az udvardi
Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola névadó ünnepségén, az iskola Majthényi Adolf nevét vette fel.
Október 12-én Martényi Árpád Tabajdon részt vett a „Rákóczi és kuruc emlékhelyek Európában” címû fotódokumentációs kiállítás megnyitóján. Martényi Árpád megnyitó beszédében Rákóczinak a mai ember számára is példamutató hazaszeretetét méltatta.
Október 18-án Halzl József és Ugron Gáspár Dunavarsányban részt vett a helyi Polgári Kör
rendezvényén, amelyet a Rákóczi-év alkalmából szerveztek. Halzl József elõadásában Rákóczi mának szóló üzenetét fogalmazta meg, Tõkéczky László, az ELTE professzora a „Rákócziak és a protestantizmus” címmel tartott elõadást.
A Rákóczi Szövetség támogatásával „Rádai Pál és a Rákóczi szabadságharc” címmel tudományos konferenciát rendeztek Pécelen. Elõadást tartott többek között R. Várkonyi Ágnes, a Rákóczi
Szövetség tagja „Rádai és a Közép-európai konföderáció terve” címmel.
Október 23-án Stelczer Elemér elõadást tartott a Pozsonyi Kaszinóban: „Esterházy János
élete és munkássága” címmel.
Október 25-én Halzl József és Ugron Gáspár a Somogy-megyei Tengõdön részt vett a Hagyományõrzõ Egyesületek találkozóján. E szervezetek megbeszélése után valamennyien részt vettek a tengõdi világháborús emlékmû elõtt rendezett 1956-os ünnepségen.
Október 27-én a Litea Könyvszalonban ünnepi könyvbemutatót tartottak, amelynek témája Selmeczi Elek: „Királyiföld” címû post-humus kötete volt. Popély Gyula történész a könyv bemutatója után Halzl József, Selmeczi Elek emlékét idézte fel, kiemelve Selmeczi Elek szerepét a Rákóczi Hírvivõ létrehozásában. A könyvbemutatón részt vett az író özvegye, Cservenka Judit.
Október 28-án Halzl József részt vett a Deák Ferenc Társaság emlékestjén a Pesti Vigadóban.
Október 29-én Ugron Gáspár részt vett a Török Köztársaság kikiáltása 80. évfordulója alkalmából a Török Nagykövetségen rendezett fogadáson.
Halzl József és Lukács Péter a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége meghívására Gyõrbe látogatott, ahol részt vettek a KÉSZ által szervezett Rákóczi emlékesten. R. Várkonyi Ágnes elõadása
után Halzl József foglalta össze II. Rákóczi Ferenc fejedelem életmûvének tanulságait és elismerõleg szólt a gyõri helyi szervezet által húszadik alkalommal megrendezett Anyanyelvi Táborról.
Martényi Árpád részt vett és megnyitó beszédet mondott a „Rákóczi és kuruc emlékhelyek
Európában” címû fotódokumentációs kiállítás váci megnyitóján.
November 8-án a Rákóczi Szövetség ELTE bölcsészkari szervezetének küldöttsége Szávay István vezetésével Topolyán részt vett a Csáky Lajos Általános Iskola 1956-os emlékünnepélyén.
November 14-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc Szilágysomlyón részt vett a Református Egyház Imatermében megrendezett „Rákóczi tudományos emlékünnepség”-en. Kun Ferencz elõadást
tartott II. Rákóczi Ferenc emlékének Kárpát-medencei utóéletérõl.
November 15-én a Zilahi Városháza Tükörtermében Rákóczi emlékünnepséget rendeztek,
amelyen a Rákóczi Szövetség részérõl Kun Ferencz és Lukács Ferenc vettek részt.
November 21-én Martényi Árpád a Magyar Kultúra Alapítvány székházában részt vett a CSEMADOK Érsekújvári Területi Választmánya által a járás magyar polgármestereinek részvételével
rendezett találkozón és tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl.
November 28-án Halzl József és Lukács Péter Tiszaföldváron részt vett a Rákóczi szabadságharc emlékére felállított Rákóczi dombormû avatási ünnepségén. A Mûvelõdési Házban rendezett
kulturális program keretében Halzl József méltatta a Rákóczi évforduló jelentõségét, majd a résztvevõk a Rákóczi utcai házhoz vonultak, ahol a helybéli plébános és polgármester közremûködésével felavatták a dombormûvet.
December 2-3-án a Rákóczi Szövetség képviseletében Gebauer Balázs Balatonkenesén részt
vett a Honvédelmi Minisztériummal kapcsolatot tartó társadalmi szervezetek országos találkozóján.
December 12-én Halzl József részt vett az Apáczai Közalapítvány konferenciájának megnyitóján. A Balassi Bálint Intézetben megrendezett konferencia másnapján Kõvári Dénes ismertette a
Rákóczi Szövetség és az általa alapított CSSZMKA tevékenységét.

u A Rákóczi Szövetség 2003. évi Beszámolója

31

A 2003. ÉVI SZLOVÁKIAI BEIRATKOZÁSI PROGRAM
FÕBB EREDMÉNYEI
A Rákóczi Szövetség Alapítványa és a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség közös pályázata alapján az Illyés Közalapítvány 2002-ben is 50 millió Ft támogatást szavazott meg a 2003. évi felvidéki
beiratkozási program támogatására. A beiratkozási program szervezõi munkáját az elmúlt évekhez
hasonlóan a 25 felvidéki Város és Vidéke Célalap végezte. A program értékelését a szlovák Oktatási Minisztérium által közölt tényadatok alapján végeztük el. A 2003. évben beiratkozott diákok számát a 2003. szeptemberében regisztrált, tanulmányaikat ténylegesen megkezdõ diákok számával,
a 2002. évben beiratkozott diákok számát pedig hasonlóképpen a 2002. szeptemberében a szlovák Oktatási Minisztérium által megadott diákszámmal vettük figyelembe.
• A kiértékelést a 16 magyarlakta járásra, másrészt a Célalapokra vonatkozóan végeztük el. Kassa és Pozsony város figyelembe vételétõl a korábbi évekhez képest eltekintettünk, mivel ezekben a városokban a magyar tanulók számaránya elenyészõ és e városok figyelembe vétele
esetleg torzítaná a trendeket. Az összehasonlító értékelés eredményei a következõk:
• A magyar iskolába beiratkozott (tanulmányaikat szeptemberben ténylegesen megkezdõ) diákok száma a magyar közösség körében is tapasztalható demográfiai lejtmenet következtében 2002-höz képest 2003-ban 4349-rõl 4179-re, azaz 3,9 %-kal csökkent.
• A magyarlakta járások szintjén 2002-höz képest 0,72 %-kal csökkent a magyar iskolába beíratott diákoknak az összes beíratott diákhoz viszonyított aránya.
• A Célalaponként elvégzett értékelés azt mutatja, hogy 12 Célalap esetében (Érsekújvár,
Gúta, Ipolyság, Komárom, Losonc-Fülek, Nagykapos, Nagykürtös, Nagymegyer, Nyitra,
Rozsnyó, Szenc, Zselíz) a magyar iskolába beiratkozott diákok számaránya a múlt évhez képest növekedett, 10 Célalap esetében (Dunaszerdahely, Galánta, Királyhelmec, Léva, Párkány, Rimaszombat, Somorja, Szepsi, Tornalja, Vágsellye) pedig csökkent. A Célalapok öszszességét tekintve ez a számarány 1 %-kal csökkent. Ez azt mutatja, hogy az elmúlt évek
növekedése után megtorpant a magyar iskolák térhódításának folyamata a Felvidéken.
Elsõ ízben volt lehetõség hivatalos adatok alapján megvizsgálni a szlovák iskolába beiratkozó magyar diákok számarányát. Ebbõl kitûnik, hogy országos viszonylatban a magyar
nemzetiségû diákok több mint 20 %-át szlovák tannyelvû iskolába íratják be és ez az
arányszám városokban a 24 %-ot is meghaladja. Mindez hangsúlyossá teszi a beiratkozási
program és a magyar iskolába történõ ösztönzés és felvilágosító munka erõsítését. Ennek
tükrében sajnálatos tény, hogy az Illyés Közalapítvány a 2003. évi beiratkozási program
megszavazott támogatási összegét csak részlegesen utalta át a szervezõknek és a kuratórium olyan döntést hozott, hogy a beíratási programot a jövõben nem kívánja támogatni.
Hasonlóan negatív fejlemény, hogy a kedvezménytörvény szerint a magyar iskolába járó,
családokat megilletõ oktatás-nevelési támogatást a szomszédos országok közül egyedül
Szlovákiában nem a családok részére kívánják folyósítani.
Abban, hogy a beiratkozási program a kedvezõtlen külsõ körülmények ellenére viszonylagosan sikeresnek mondható, nagy szerepe van a Célalapok, iskolák és óvodák áldozatos, minden családra
kiterjedõ felvilágosító munkájának, a beiratkozást népszerûsítõ közösségi programoknak, továbbá
a szervezõk által meghirdetett és finanszírozott tanszercsomag-akciónak.
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TÁJÉKOZTATÓ A CSEHORSZÁGI ÉS SZLOVÁKIAI
MAGYAR KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY
TEVÉKENYSÉGÉRÕL
A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítványt (korábban a Csehszlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány) 1990-ben a Rákóczi Szövetség hozta létre. 2000–tõl kiemelten közhasznú szervezetként támogatja a csehországi, szlovákiai és kárpátaljai magyarság társadalmi, gazdasági és kulturális életét.
Az alapítvány kuratóriuma az alábbi összetételben dolgozik:
Dr. Balázs György elnök,
Horváth András,
dr. Pomogáts Béla,
Reiter József,
dr. Ugron Gáspár kuratóriumi tagok.
A felügyelõ bizottság tagjai:
Csenger Sándor,
Lukács Ferenc
A kuratórium titkára:
dr. Kõvári Dénes
Az Alapítvány több mint tízéves tevékenységének jellemzõ vonása, hogy bár az alapítvány kuratóriuma és titkársága Budapesten mûködik, döntéseiben mindenkor a felvidéki városi célalapok és
a szakalapok munkabizottságainak munkájára, majd a szakértõi bizottságok véleményére, döntéseire támaszkodik. A Célalapok a 25 felvidéki civil szervezet érdekeinek jobb érdekérvényesítése
érdekében létrehozták ernyõszervezetüket, a Szülõföldön Magyarul Polgári Társulást.
Az Alapítványi támogatási rendszer alapvetõen három részegységbõl áll: az ún. Törzsalapból,
amely elsõsorban a felvidéki magyarság egészét érintõ projekteket támogatja, a nagyszámú szakalapból, amelyeket fõképpen magánszemélyek hoztak létre speciális támogatási céllal, valamint a
Város és Vidéke Célalap hálózatból, amely az alapítványi vagyon túlnyomó részét foglalja magába.
Az Alapítvány mûködése óta 281 millió támogatást nyújtott a pályázóknak, ebbõl közvetlenül a határon túlra 150 millió forint került.

Felvidéki Város és Vidéke Célalapok
Az 1993-ban, a Rákóczi Szövetség által kezdeményezett Város- és Vidéke Célalap hálózat lényege,
hogy az alapítók az alapítványi tõke nagyobbik részét kezdetben 24 kis régióra osztották fel, amelyek behálózzák a felvidéki magyarság által lakott dél-szlovákiai területsávot (Dunaszerdahely, Érsekújvár, Galánta, Gúta, Ipolyság, Kassa, Királyhelmec, Komárom, Léva, Losonc-Fülek Nagykapos,
Nagykürtös, Nagymegyer, Nyitra, Párkány, Pozsony, Rimaszombat, Rozsnyó, Somorja, Szenc,
Szepsi, Tornalja, Vágsellye Zselíz). 2001. évben a Losonc és Fülek régió különvált, ennek köszönhetõen jelenleg 25 Célalap mûködik.
Ez a Célalap-hálózat, amely Pozsonytól Nagykaposig húzódik és 25 régióból áll Felvidéken, különkülön pályázatokat hirdet, minden évben támogatásokat oszt, mely biztos hátteréül szolgál az ottani magyar kultúra és oktatásügy támogatásának. Ezek a Célalapok végzik a Rákóczi Szövetség felvidéki civil munkáját, melyek az Illyés Közalapítvány által elindított infrastrukturális beruházások
mûködtetésében is szerepet vállalnak, természetesen lelkesedésbõl, elhivatottságból. Ezeknek a
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régiós központoknak a mûködéséhez, programjainak megvalósításához kívánunk minden évben
támogatást, hátteret nyújtani, bízva abban, hogy jelentõs alapjai lesznek a státusz törvény életbelépését követõen a szlovákiai magyarságnak.
Minden ilyen Célalap mûködtetésére a helyi magyar közösségek intézményeinek, szervezeteinek
képviselõibõl széleskörû munkabizottság alakult, amely egyfelõl a döntés-elõkészítés munkáját
végzi, másfelõl társadalmi szervezõerõként a Rákóczi Szövetség partnerhálózatát képezi Szlovákiában.

Szakalapok
A városi célalapokon kívül több szakterületet megcélzó szakalapot is létrehoztunk, köztük a legjelentõsebb Jedlik Ányos szakalapot a Magyarországon tanuló határon túli diákok támogatására.
Igen fontosak azok a szakalapok, amelyeket magánszemélyek hoztak létre adományaikkal az alapítvány keretén belül. Legjelentõsebb ezek közül a Besey László és felesége, Tatárik Erzsébet által
létrehozott, majd a család másik ága által alapított Gaál-Besey szakalap, amelyek azután a „Felvidéki magyar oktatásért” néven egyesülve a felvidéki egyetemisták és általános iskolások számára
nyújt támogatást kiemelkedõ eredményeik, pályamunkájuk esetén.
További Szakalpok: Magyarországon Tanuló Felvidéki Diákok Egyesülete, Nyitrai Fõiskolások, Pozsonyi Fõiskolások, Prágai Fõiskolások, Brünni Fõiskolások, Kassai Fõiskolások, SZMPSZ, Anyanyelv, Hites Kristóf, Horváth Mihály, Jedlik Ányos, Kalligram, Rodostó, Scherer, Történelem-kutatás, Sajtó- és könyvkiadás.

Célalap Találkozók
A Rákóczi Szövetség és Alapítványa külön-külön operatív munkakapcsolatot tart fenn valamennyi
Célalappal. Esetenként a Szövetség képviselõi részt vettek a Célalapok munkabizottsági ülésén, továbbá szakértõi bizottsági ülésen foglaltak állást az egyes Célalapok által elõterjesztett támogatási
javaslatokkal kapcsolatban. A szakértõi bizottsági üléseket részben a Célalapok székhelyén, részben Budapesten tartották.
A Város és Vidéke Célalap rendszer 2003-ban három alkalommal tartott közgyûlést, amelynek keretében a Célalapok vezetõi a Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért
Alapítvány vezetõivel együtt áttekintették a rendszer mûködési tapasztalatait és megállapodtak a
jövõben elvégzendõ feladatokban.
Az elsõ közgyûlés március 9-én volt a Magyarok Házában, ennek keretében mindenek elõtt azt
vizsgálták, miképpen vehetnének részt a Célalapok a kedvezménytörvény végrehajtásában. A résztvevõk egyhangúan úgy döntöttek, hogy megerõsítik korábbi felajánlásukat, hogy résztvesznek a
törvény keretében elõirányzott oktatási-nevelési támogatás népszerûsítésében és célba juttatásában. A négy éve folyó beiratkozási program keretében ugyanis széleskörû kapcsolatrendszert építettek ki a felvidéki óvodákkal és iskolákkal, és a családokkal való kommunikáció elmélyítése érdekében létrehozták a községi megbízottak hálózatát. Az értekezlet a Célalapok által korábban
megválasztott 3 tagú bizottság megbízását megerõsítette, a magyar kormányzati szervekkel ez ügyben folytatandó tárgyalások kezdeményezésére és a csúcsszerv bejegyzésére. Ennek tagjai: Száraz
Dénes, (Érsekújvár és Vidéke-), Himmler György, (Párkány- és Vidéke) és Angyal Béla, (Gúta és Vidéke Célalap).
Május 8-án a Célalapok újabb rendkívüli találkozót tartottak a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. Szándékukat a felvidéki város és vidéke célalap hálózatot képviselõ csúcsszerv bejegyzésére immáron konkrét formában is kifejezésre juttatták-elfogadták a polgári társulás alapszabályát,
elkészítették a bejegyzéshez szükséges jogi dokumentumokat. Áttekintették továbbá a 2003-ban
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folytatott beiratkozási program eredményeit, aggodalmukat fejezték ki a kedvezménytörvény és
oktatási –nevelési támogatás végrehajtását illetõen.
November 21-22-én a Célalapok rendkívüli közgyûlésüket a lévai Reviczky Magyar Házban tartották meg, amelyen a Rákóczi Szövetség részérõl Halzl József és Ugron Gáspár, a CSSZMKA részérõl
Balázs György és Kõvári Dénes vett részt. A gyûlésen beszámolók hangzottak el a Rákóczi Szövetség és az Alapítvány tevékenységérõl, valamint a Célalapok munkájáról. Megválasztották a Szülõföldön Magyarul Polgári Társulás tisztségviselõit, ügyvivõ elnök Száraz Dénes lett. Áttekintették a
2003. évi beiratkozási program eredményeit és vázolták a 2004. évi beiratkozási programmal kapcsolatos elképzeléseket. Halzl József tájékoztatást adott arról, hogy az Illyés Közalapítvány a további évek beiratkozási programját ebben a formában nem kívánja támogatni. A résztvevõk fontosnak
ítélték, hogy a kedvezménytörvénnyel összefüggõ oktatás-nevelési támogatás ügye rendezõdjék,
mivel ez a támogatás a beiratkozási programnak is fontos ütõkártyája lehet. A Célalap Találkozó
résztvevõi úgy döntöttek, hogy a beiratkozási programot a kedvezõtlen körülmények ellenére tovább folytatják.
Köszönjük támogatóinknak Illyés Közalapítványnak, Miniszterelnöki Hivatalnak, MOL Rt-nek, Paksi Atomerõmû Rt-nek és Signal Biztosító Rt-nek és magánszemély támogatóinknak, hogy az elmúlt
évben is anyagi hozzájárulásuknak köszönhetõen ápolhattuk a határon túli magyarság kultúráját,
nyelvét és segítettek megõrizni önazonosság tudatukat.

GAZDASÁGI KÉRDÉSEK
A Rákóczi Szövetség mûködésének pénzügyi feltételeit, rendezvényeinek és akcióinak költségfedezetét többféle forrásból pályázati úton elnyert állami költségvetési támogatásokból, gazdasági szervezetek és önkormányzatok által nyújtott támogatásokból és magánszemélyek adományaiból, valamint a tagdíjakból igyekszik megteremteni.
A gazdasági szektortól kapott támogatás vagy egy-egy rendezvényhez kötõdõ, vagy a Szövetség céljait szolgáló általános pénztámogatásból, illetve az egyes rendezvényekkel összefüggõ különbözõ
jellegû költségek (elsõsorban a diákutaztatási költségek) átvállalása formájában valósult meg.
A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából a Szövetség 2.548.327 Ft-ot kapott, ami több
mint 1 millió Ft-tal haladja meg az elõzõ évben kapott összeget. A tagdíjbefizetéseken kívül egyéni befizetésekbõl 1.117.500 Ft támogatást kapott a Szövetség.
A Szövetség 2003. évi fõbb intézményi és vállalati támogatói a teljesség igénye nélkül a következõk:
Miniszterelnöki Hivatal
Oktatási Minisztérium
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
Határon Túli Magyarok Hivatala
ABB Kft.
Apáczai Közalapítvány
Auguszt Cukrászda
AXIAL Kft.
Baja Város Önkormányzata
Bakonyi Erõmû Rt.
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GYÕRHÕ Kft.
HÉRA Alapítvány
Illyés Közalapítvány
Konrad Adenauer Alapítvány
Magyar Alumínium Rt.
Magyar Energetikai Társaság
Magyar Távhõszolgáltatók Szakmai Szövetsége
Mátrai Erõmû Rt.
MAVIR Rt.
Miskolci Hõszolgáltató Kft.
Mocsáry Lajos Alapítvány
MOL Rt.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat
BorsodChem Rt.
Budapesti Elektromos Mûvek Rt.
Budapesti Erõmû Rt.
Csepeli Erõmû Kft.
DÉDÁSZ Rt.
DÉMÁSZ Rt.
DOR-KER Kft.
Dunamenti Erõmû Rt.
EGI Rt.
ERBE Energetika Mérnökiroda Kft.
Esztergomi Polgármesteri Hivatal
Expander Kft.
ÉDÁSZ Rt.
ÉMÁSZ Rt.
FÕKUSZ Kereskedõház
FOTÓ Kft.
FÕTÁV Rt.
Gála Party Service

MÛ-ÉP Kft.
MVM Rt.
OTP Bank Rt.
OVIT Rt.
Paksi Atomerõmû Rt.
Pannonhalmi Fõapátság
Pannonpower Rt.
Postabank Rt.
Pro Iuventute – A Jövõért Alapítvány
Püski Könyvkiadó Kft.
Queen Kft.
Richter Gedeon Rt.
ROTARY Fúrási Rt.
System Consulting Rt.
TER-MI Kft.
TITÁSZ Rt.
TRANSELEKTRO Rt.
VEGYÉPSZER Rt.
Vértesi Erõmû Rt.

A Rákóczi Szövetség köszönetet mond mindazoknak az intézményeknek, vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik támogatásukkal 2003-ban hozzájárultak a Rákóczi Szövetség mûködéséhez, a
határon túli magyarság megmaradását szolgáló programjaihoz.

Budapest, 2004. május 15.
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