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SZERVEZETI ÉLET
A Rákóczi Szövetség 2004-ben az immár 15. éve kialakult szervezeti keretek között folytatta működését. Ebben az
évben is igyekezett kiemelten közhasznú szervezeti státuszából adódó kötelezettségeit munkájában érvényesíteni
és az Alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítását elősegíteni.

A Szövetség elérhetőségei:
H-1027. Budapest, Szász Károly u. 1.,
Tel.: 00-36-1-201-3067, 00-36-1-212-3854
Fax: 00-36-1-212-8891.
Bankszámlaszámunk: OTP Budapest V. ker. 11705008-20119193.
Adószámunk: 19719029rakoczi@rakoczi.com
www.rakoczi.com

A Szövetség vezető szervei:
A Rákóczi Szövetség elnökségi tagjai a 2004. év végével a következők:
Elnök:
Alelnökök:
Főtitkár:
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
Bíró Albert Elnökségi
Szalontay-Makláry Csaba, Sasvári Szilárd, Dobozi György

Az év folyamán a Rákóczi Szövetség Elnöksége 3 alkalommal, Választmánya két alkalommal, az Ellenőrző Bizottság egy alkalommal ülésezett.

Taglétszám bővülése
A Rákóczi Szövetség taglétszáma 2004. december 31-én 5026 fő, 2004-ben 804 új taggal bővültünk.

2004-ben alakult helyi szervezetek
A helyi szervezetek száma 2004-ben tovább gyarapodott és 2004. év végén a Szövetség már 129 helyi szervezettel
rendelkezett. A Szövetség Központja és a helyi szervezetek együttműködését nagymértékben erősítette az, hogy a
Szövetség képviselői az év folyamán több helyi szervezetet is meglátogattak és találkoztak azok tagjaival. Az év folyamán 15 új helyi szervezet létesült:
2004-ben alakult új helyi szervezetek:
−

Március 3-án a kisbéri Bánki Donát Szakközépiskola diákjai a már meglévő helyi Rákóczi szervezethez
kapcsolódva létrehozták iskolai Rákóczi szervezetüket. A 11 alapító tag Kiszlinger Melindát választotta a
szervezet elnökének. A Rákóczi Szövetség Központját az alakuló ülésen Halzl József és Lukács Péter
képviselték.

−

Március 8-án Szigetszentmiklóson, a Batthyány Kázmér Gimnáziumban megalakult a Rákóczi Szövetség
iskolai szervezete. A 17 alapító tag Hajdú Zsoltné tanárnőt, igazgatóhelyettest választotta meg a szervezet
elnökévé. A Rákóczi Szövetség Központját az alakuló ülésen Halzl József és Lukács Péter képviselte.
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−

Március 29-én a felvidéki Nagykéren megalakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. A 10 alapító tag
Kottlik Lászlót választotta meg a szervezet elnökévé. Az alakuló ülésen a Rákóczi Szövetség Központját
Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Polhammer László képviselte.

−

Május 27-én Csurgón, a Református Gimnázium Dísztermében megalakult a Rákóczi Szövetség helyi
szervezete. A 11 alapító tag Simon Mihályt, a helyi Rákóczi Ferenc Iskola igazgatóját választotta meg elnökké. A Rákóczi Szövetség Központja részéről az alakuló ülésen részt vett Halzl József és Bíró Albert.

−

Június 7-én Kassai Ifjúsági Fórum néven megalakult a Rákóczi Szövetség kassai ifjúsági szervezete, amely
a Márai Sándor Gimnázium, a Magyar Tanítási Nyelvű Ipari Szakközépiskola, a Katolikus Ifjúsági Közösség, a Református Ifjúsági Közösség és a II. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapat tagjaiból, valamint egyetemistákból verbuválódott. A szervezet elnökévé Blénessy Róbertet, a Katolikus Ifjúsági Közösség elnökét választották meg. A Rákóczi Szövetség Központja részéről Halzl József és Lukács Péter vettek részt az alakuló ülésen.

−

Június 12-én Tiszaföldváron 10 fő részvételével megalakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. A szervezet elnökévé Németh Lászlót választották meg. A Rákóczi Szövetség Központját az alakuló ülésen Martényi Árpád képviselte.

−

Június 28-án Dunaszerdahelyen megtartották az Ifjúsági Rákóczi Szervezet tisztújító közgyűlését. A közgyűlés résztvevői az Egyesített Középiskola részéről Szemes Ferencet és Bíró Krisztinát, a Vámbéri Ármin Gimnázium részéről Kiss Zsoltot és Simon Krisztinát választották meg a vezetőség tagjává. A Rákóczi Szövetség Központját Halzl József és Lukács Péter képviselte.

−

Szeptember 29-én Udvardon az Egyesített Középiskola 20 diákja megalakította a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetét. A jelenlévők 4 tagú elnökséget választottak. A Rákóczi Szövetség Központja részéről az
alakuló ülésen megjelent Halzl József és Pattantyús Ábrahám Vince.

−

Október 5-én a horvátországi Eszéken megalakult a Rákóczi Szövetség első horvátországi szervezete. A
Drávaszög elnevezésű szervezetet megalapító 12 személy Andócsi Jánost választotta meg a szervezet elnökévé. Az eseményről beszámolt az Eszéki Televízió, valamint az Eszéki Rádió magyar adása. A Rákóczi
Szövetség Központját Halzl József, Kővári Dénes és Pattantyús Ábrahám Vince képviselte.

−

Október 15-én Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem Bolyai termében 23 diák megalakította az
egyetem ifjúsági Rákóczi szervezetét. Elnöknek választották Árus László egyetemi lelkészt. A Rákóczi
Szövetség Központját Halzl József és Pattantyús Ábrahám Vince képviselte.

−

Október 19-én megalakult az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola Rákóczi szervezete. A 29 alapító tag a
szervezet elnökévé Czifra Zsoltot választotta. A Rákóczi Szövetség Központja részéről az alakuló ülésen
részt vett Halzl József és Pattantyús Ábrahám Vince.

−

November 8-án a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban megalakult a Rákóczi Szövetség iskolai
szervezete. A 37 alapító tag Csonka István tanárt választotta meg a szervezet elnökévé. A Rákóczi Szövetség Központja részéről Halzl József és Pattantyús Ábrahám Vince vett részt az alakuló ülésen.

−

November 9-én Miskolcon, a Lévay József Református Gimnáziumban 35 alapító taggal megalakult négy
miskolci egyházi gimnázium (Fráter György Katolikus Gimnázium, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium,
Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és a Lévay József Református Gimnázium) közös iskolai Rákóczi
szervezete. Elnökké választották Molnár Péter, a Lévay József Református Gimnázium diákját. A Rákóczi
Szövetség Központja részéről az alakuló ülésen részt vett Halzl József és Ambrus Sándor.

−

November 22-én a budapesti Szent Benedek Általános Iskola és Gimnáziumban megalakult a Rákóczi
Szövetség iskolai szervezete. A 11 alapító tag Kocsis Zsófia, Becsei Márton és Nilca Adrián személyében
háromtagú vezetőséget választott. A Rákóczi Szövetség Központja részéről az alakuló ülésen részt vett
Halzl József és Nagy Zoltán.

−

November 26-án a veszprémi Padányi Bíró Márton Gyakorló Gimnáziumban 15 diák megalakította a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetét. A jelenlévők Karáth Szabina, Szőke Dóra és Kutrovics Kitti személyében háromtagú vezetőséget választottak. A Rákóczi Szövetség Központját Halzl József és Bíró Albert
képviselte az alakuló ülésen.
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−

December 15-én a budapesti Szent Imre (Ciszter) Gimnáziumban 32 taggal megalakult a Rákóczi Szövetség iskolai szervezete. Tanárvezetőként Primász Gábort, ifjúsági vezetőként Ábrányi Balogh Pétert választották meg. A Rákóczi Szövetség Központja részéről Halzl József és Szikora Levente vett részt az alakuló
ülésen.

A Szövetség Központja és a helyi szervezetek együttműködését nagymértékben erősítette az, hogy a Szövetség
képviselői az év folyamán több helyi szervezetet is meglátogattak és találkoztak azok tagjaival.
Január 22-én Martényi Árpád a romhányi szervezetnél, február 13-án Ugron Gáspár a gyergyószentmiklósi szervezetnél, február 23-án Halzl József, Martényi Árpád és Lukács Péter a salgótarján-losonci szervezetnél, március 10én Halzl József és Lukács Péter a keszthelyi szervezetnél, március 11-én Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Szabó
Zoltán a révkomáromi ifjúsági szervezetnél, március 24-én Kun Ferencz és Lukács Péter a balogvölgyi szervezetnél, március 26-án Ugron Gáspár a szegedi szervezetnél, április 2-3-án Ugron Gáspár a nagykaposi szervezetnél,
április 23-án Ugron Gáspár a füleki szervezetnél, április 27-én Martényi Árpád a piliscsabai szervezetnél, május 1jén Halzl József és Bíró Albert a neszmélyi Hídverő szervezetnél, május 11-én Halzl József és Lukács Péter a
piliscsabai szervezetnél, május 13-án Halzl József és Lukács Péter a pápai és ajkai szervezetnél, május 21-én Halzl
József és Lukács Péter a győri szervezetnél, május 26-án Halzl József és Lukács Péter a bajai szervezetnél, június 5én Maruzsa Zoltán a bácskai szervezetnél, június 11-én Martényi Árpád a pásztói szervezetnél, június 18-án Halzl
József és Bíró Albert a szigetvári szervezetnél, június 21-én Vigh Károly a székesfehérvári szervezetnél, június 22én Halzl József és Lukács Péter az érsekújvári és udvardi szervezetnél, június 28-án Halzl József és Lukács Péter a
dunaszerdahelyi ifjúsági szervezetnél, június 29-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc a balogvölgyi szervezetnél, július 3-4-én Halzl József, Kun Ferencz és Somorjai Richard a kalotaszegi szervezetnél, július 24-én Martényi Árpád
az oroszlányi szervezetnél, augusztus 20-23-án Kun Ferencz a tardoskeddi szervezetnél, augusztus 27-28-án
Maruzsa Zoltán a felsőszentiváni szervezetnél, szeptember 2-án Halzl József és Pattantyús Ábrahám Vince az érsekújvári szervezetnél, szeptember 10-12-én Kun Ferencz a szigetvári szervezetnél, szeptember 15-én Halzl József
és Pattantyús Ábrahám Vince a kassai ifjúsági szervezetnél, szeptember 29-én Halzl József és Pattantyús Ábrahám
Vince az udvardi szervezetnél, október 2-3-án Kun Ferencz a balogvölgyi szervezetnél, december 7-én Halzl József a budapesti Márton Áron Szakkollégiumban lévő szervezetnél, december 8-án Halzl József és Pattantyús Ábrahám Vince a szolnoki szervezetnél, december 29-én Halzl József és Pattantyús Ábrahám Vince a várpalotai
szervezetnél tettek látogatást, illetőleg vettek részt azok rendezvényein.

POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
Ahhoz, hogy a Szövetség célkitűzéseit minél hatékonyabban érvényesítse, törekedni kell arra, hogy minél sokrétűbb kapcsolatai legyenek mind a politikai, mind a társadalmi és gazdasági élet szereplőivel, továbbá a média képviselőivel. Ezt részben személyes találkozásokkal, részben különböző rendezvényeken való részvétellel igyekezett a
Szövetség előmozdítani.
−

Január 6-án Halzl József látogatást tett Pokorni Zoltánnál, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség alelnökénél, akit tájékoztatott a Rákóczi Szövetség helyzetéről

−

Január 8-án Halzl József a Parlamentben találkozott Németh Zsolttal, a Parlament Külügyi Bizottságának
elnökével és tájékoztatta őt a Szövetség múlt évi tevékenységéről, ez évi terveiről.

−

Január 16-án Halzl József látogatást tett Dr. Tombor Antalnál, a MAVIR Rt. elnök-vezérigazgatójánál és a
cég támogatását kérte a Rákóczi Szövetség március 15-i diákutaztatási programjához.

−

Január 22-én Halzl József látogatást tett Bakács Istvánnál, az E-ON Hungaria Rt. Igazgatóságának tagjánál, aki jelezte, hoy kész támogatni a Rákóczi Szövetség március 15-i diákutaztatási programját.

−

Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a Nemzeti Civil Alapprogramba jelentkező civil szervezetek küldötteinek elektori gyűlésén.

−

Február 3-án Halzl József látogatást tett Szabó Vilmos politikai államtitkárnál a Miniszterelnöki Hivatalban. Tájékoztatást adott részére a Szövetség helyzetéről és kérte közreműködését a Szövetség 2004. évi
pénzforrásainak megteremtéséhez.
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−

Február 17-én Halzl József találkozott Szabó Tiborral, a Határon Túli Magyarok Hivatala volt elnökével,
akit tájékoztatott a Rákóczi Szövetség programjairól.

−

A Magyar Nemzet című napilap a Rákóczi Szövetség, az Erdélyi Szövetség, a Hunyadi Szövetség és a
Kárpátaljai Szövetség közös állásfoglalását közli, amelyben a szervezetek arra kérik az illetékeseket, hogy a
Nemzeti Civil Alapprogram keretében gondoskodjanak a határon túli magyarság tekintetében szükséges
összegek elkülönítéséről.

−

Március 1-jén Halzl József a Parlamentben látogatást tett Németh Zsoltnál, a Parlament Külügyi Bizottságának elnökénél. Megtárgyalták az Orbán Viktor volt miniszterelnök március 5-6-i felvidéki látogatásának
programját.

−

Március 2-án Halzl József a Miniszterelnöki Hivatalban látogatást tett Szabó Vilmos politikai államtitkárnál és arra kérte őt, hogy a kormányzat törekedjék a felvidéki oktatás-nevelési támogatás összegének legalább egy részét a beiratkozó évfolyamok diákjai számára ösztöndíjként rendelkezésre bocsátani.

−

Március 5-6-án Halzl József a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség delegációjának tagjaként részt vett Orbán Viktor volt miniszterelnök felvidéki programjában. Az útiprogram állomásai voltak: Komárom,
Nagysalló, Ipolybalog, Rimaszombat, Kassa és Borsi.

−

Március 10-én Halzl József látogatást tett Guba Jánosnál, a TRANSELEKTRO Energetikai és Környezetvédelmi Rt. vezérigazgatójánál, akinek támogatását kérte a Rákóczi Szövetség tevékenységéhez, különös tekintettel a cég felvidéki érdekeltségeire.

−

Halzl József az Országgyűlési Képviselők Irodaházában találkozott Herényi Károllyal, az MDF frakcióvezetőjével és Bába Ivánnal, a FIDESZ Külügyi Kabinetjének vezetőjével.

−

Március 16-án Halzl József munkaebéd keretében találkozott Tolnay Lajossal és Petrusz Bélával, a MAL
Rt. elnökével, illetve vezérigazgatójával, valamint Sándor Józseffel, a FÉMALK Rt. ügyvezető igazgatójával, akik kinyilvánították szándékukat a Szövetség ez évi programjainak támogatására.

−

Március 22-én Halzl József látogatást tett Szabó István református püspöknél és tájékoztatta őt a Szövetség tevékenységéről. Arra kérte a püspököt, hogy segítse a Rákóczi Szövetséget a református iskolákkal
való intenzív kapcsolatépítésben.

−

Március 24-én Halzl József látogatást tett a Határon Túli Magyarok Hivatalában és találkozott Bálint Pataki József elnökkel. Tájékoztatta a Szövetség 2004. évi munkaprogramjáról és annak megvalósításához a
HTMH anyagi támogatását kérte.

−

Halzl József a MOL Rt. székházában találkozott Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatóval. Köszönetet mondott a MOL Rt.-nek a Szövetség részére nyújtott múlt évi támogatásáért és a 2004. évi programok megvalósításához a MOL Rt. fokozott támogatását kérte, különös tekintettel a cég jelentős felvidéki érdekeltségére.

−

Március 27-én II. Rákóczi Ferenc lovas szobránál történt koszorúzást követően Halzl József megbeszélést
folytatott Szakszon Norberttel, a pozsonyi Diákhálózat elnökével, valamint más megjelent pozsonyi diákvezetőkkel, a 2004. évben tervezett ifjúsági programokról.

−

Március 29-én Halzl József és Ugron Gáspár találkozott Sunyovszky Szilviával, Orbán Viktor volt miniszterelnök civil ügyekben illetékes tanácsadójával és tájékoztatást adtak részére a Szövetség 2004. évi munkaprogramjáról.

−

Március 31-én Halzl József látogatást tett Vági Mártonnál, a Magyar Villamos Művek Rt. Igazgatóságának
elnökénél és tájékoztatta az MVM Rt. és a Rákóczi Szövetség közt fennálló hagyományos kapcsolatokról.

−

Április 8-án Halzl József az Országgyűlési Képviselők Irodaházában megbeszélést folytatott Pokorni Zoltánnal, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség alelnökével és tájékoztatta őt a Rákóczi Szövetség kezdeményezéséről a felvidéki oktatás-nevelési támogatás megoldásához.

−

Április 13-án Halzl József látogatást tett Wolf Lászlónál, az OTP Bank Rt. vezérigazgató-helyettesénél.
Kérte az OTP Bank Rt. támogatását a Szövetség programjaihoz, különös figyelemmel az OTP Bank Rt.
felvidéki érdekeltségeire.
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−

Április 27-én Halzl József látogatást tett Klaus Weigeltnél, a Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Irodájának vezetőjénél, akit arra kért, hogy az Alapítvány nyújtson támogatást a Szövetség nyári, sátoraljaújhelyi középiskolás táborához.

−

Május 17-án Halzl József látogatást tett Fónagy Jánosnál, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség gazdaságpolitikai szakértőjénél.

−

Május 19-én Halzl József Deák László ügyvezető igazgató meghívására részt vett az ABB Kft. fogadásán.
Deák László lehetőséget lát arra, hogy az ABB Kft. támogatást nyújtson a Rákóczi Szövetség programjaihoz.

−

Május 20-án Halzl József és Bíró Albert látogatást tett Csepeli György politikai államtitkárnál az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban. Csepeli György elismerését fejezte ki a Rákóczi Szövetség tevékenysége kapcsán és ígéretet tett a Szövetség programjainak támogatására, továbbá hogy előadóként részt vegyen a szentendrei főiskolás tábor programjában.

−

Halzl József látogatást tett Szabó Vilmos MEH politikai államtitkárnál és tájékoztatta őt a Rákóczi Szövetség közgyűléséről.

−

Május 24-én Halzl József Szabó Zsolt elnök meghívására részt vett az Ifjúsági Demokrata Fórum megalakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Az IDF alapítói nevében Pettkó András elismerő szavakkal emlékezett meg a Rákóczi Szövetséggel az elmúlt 15 évben folytatott gyümölcsöző
együttműködéséről.

−

Május 25-én Martényi Árpád és Bíró Albert részt vett Duray Miklós legújabb kötetének sajtóbemutatóján.

−

Június 10-én Halzl József látogatást tett Németh Zsoltnál, a Parlament Külügyi Bizottságának elnökénél
és tájékoztatta őt a Szövetség 2004. évi programjairól.

−

Június 14-én Halzl József találkozott Fitos Andrással, a nyitrai Juhász Gyula Klub elnökével, aki bejelentette, hogy a nyitrai magyar főiskolások ebben az évben bekapcsolódnak az esztergomi anyanyelvi tábor
lebonyolításába.

−

Június 21-én Halzl József Martényi Árpáddal fogadta Le Calloch urat, a jeles franciaországi kutatót.

−

Június 23-án Halzl József látogatást tett Ferencz I. Szabolcsnál, a MOL Rt. kommunikációs igazgatójánál.
Megtárgyalták a MOL Rt. által a Rákóczi Szövetségnek nyújtandó támogatás lehetőségeit.

−

Június 30-án Halzl József látogatást tett a Márton Áron Szakkollégiumban, ahol találkozott Drescher Attila főigazgatóval és munkatársaival. Áttekintették a Rákóczi Szövetség és a Szakkollégium együttműködésének lehetőségeit.

−

Július 9-én Halzl József találkozott Tőkés László püspökkel, aki tájékoztatást adott a Királyhágómelléki
Egyházkerület őszi programjairól, ezek között II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 300.
évfordulójára emlékező ünnepségekről.

−

Július 23-án Halzl József találkozott Törzsök Erikával, az Összehasonlító Kisebbség-tudományi Intézet
igazgatójával, akivel a határon túli magyarság aktuális helyzetéről és a szükséges tennivalókról folytattak
eszmecserét.

−

Július 28-án Halzl József látogatást tett Szabó Vilmosnál, a MEH politikai államtitkáránál, akit tájékoztatott a Rákóczi Szövetség tervezett rendezvényeiről. Javaslatot tett a felvidéki beiratkozási program keretében beiratkozási ösztöndíj intézményesítésére, a Pázmány Péter Alapítvány rendelkezésére álló összegek
részleges felhasználásával.

−

Halzl József látogatást tett Pál Lászlónál, a Magyar Villamos Művek Rt. vezérigazgatójánál, akit meghívott
előadóként a szentendrei főiskolás táborba. Pál László jelezte, hogy akadályoztatása miatt munkatársa,
Mártha Imre tesz eleget ennek a meghívásnak.

−

Július 29-én Halzl József Boross Norberttel, a Budapesti Elektromos Művek Rt. kommunikációs igazgatójával a Rákóczi Szövetség ez évi támogatási lehetőségeiről tárgyalt.
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−

Halzl József találkozott Bartha Ferenccel, a TriGránit Rt. elnökével, aki ígéretet tett arra, hogy saját cége, a
Bartha Pénzügyi Tanácsadó Rt. támogatni fogja a Rákóczi Szövetség programjait.

−

Szeptember 16-án Halzl József látogatást tett Szabó Vilmosnál, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkáránál és tájékoztatta őt a Gloria Victis rendezvénysorozat szervezési munkálatairól. Közreműködését
kérte a rendezvényhez nyújtandó állami költségvetési támogatás ügyében.

−

Szeptember 20-án Halzl József látogatást tett a MAVIR Rt.-ben, ahol tájékoztatta Dr. Tombor Antal elnök-vezérigazgatót a Rákóczi Szövetség helyzetéről. A cég segítségét kérte a Gloria Vicits rendezvénysorozat utaztatási költségeinek fedezéséhez.

−

Október 7-én Halzl József találkozott Vámosi Sándorral, a kanadai magyarság jeles képviselőjével, aki jelezte, hogy gyűjtést fognak szervezni a Szövetség sátoraljaújhelyi középiskolás tábora költségeinek fedezésére.

−

Október 11-én Halzl József személyes megbeszélést folytatott Bakács Istvánnal, az E-ON Hungária Rt.
Igazgatóságának tagjával, aki ígéretet tett arra, hogy Tisztántúli Áramszolgáltató Rt. támogatni fogja a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak megvalósítását.

−

November 11-én a Polgárok Házában sajtótájékoztatót tartott a Rákóczi Szövetség, a Szülőföldön Magyarul Társulás és a Demokrácia Központ. Halzl József ismertette a Rákóczi Szövetség felhívását, amely a
Polgári Köröket, más civil szervezeteket és magánszemélyeket arra buzdít, hogy a felvidéki beiratkozási
program támogatásképpen gyűjtsék össze a 2005-ben iskolaköteles gyermekek oktatás-nevelési támogatásának összegét.

−

November 25-én Halzl József részt vett az I. kerületben működő Polgári Kör összejövetelén a Magyar
Kultúra Székházában. Ismertette a felvidéki beiratkozási ösztöndíj ügyében a Szövetség által elindított akcióját.

−

December 13-án Halzl József Bécsben találkozott Esterházy Alicével, gróf Esterházy János leányával. Tájékoztatta őt a felvidéki beiratkozási ösztöndíjakcióról, amihez Esterházy Alice is csatlakozott adományával.

−

December 28-án a Magyar Nemzet című napilap „Veszélyben a felvidéki diákok oktatási támogatása”
címmel beszámolt a Rákóczi Szövetségnek a felvidéki oktatás-nevelési támogatással kapcsolatos kezdeményezéséről.

−

December 30-án Halzl József látogatást tett Dr. Kapolyi Lászlónál, a System Consulting Rt. elnökénél, aki
közölte, cége kész a Kassa és Kassa-vidéki magyar családok részére az oktatás-nevelési támogatás összegét
a Rákóczi Szövetség részére átutalni.

RENDEZVÉNYEK
A Rákóczi Szövetség tevékenységében, mint az elmúlt években, úgy 2004-ben is jelentős szerepet töltöttek be a
Szövetség céljait támogató, elsősorban 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 érdeklődés a helyi közösségeknél.
A rendezvények között megkülönböztetett helye van az olyan országos rendezvényeknek, amelyek évről-évre ismétlődnek, elsősorban azért, hogy a rendezvény tárgyát, illetve alapgondolatát minél szélesebb körben és minél
hatékonyabban lehessen népszerűsíteni. Évek óta fontos szerepet játszik a Szövetség életében a Rákóczi kultusz
ápolása, amelynek jegyében ebben az évben is több jelentős rendezvényre került sor.

Tátra 2004
A felvidéki Magyar Ifjúsági Közösség és a Rákóczi Szövetség közös rendezésében került sor az idén a Tátra 2004
rendezvényre, melynek az idén a Csorba tó melletti Helios szálloda adott otthont február 26-29. között. A találko8. oldal, összesen: 44
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zó célja a felvidéki és anyaországi fiatalok, egyetemisták találkozója, aktuális problémák megbeszélése, kapcsolatépítés volt. Ennek értelmében a napi program délelőtti és kora délutáni része, a síelés és túrázás a kapcsolatépítést
segítette elő, másik része, a délutáni és a kora esti kerek asztal megbeszélések és előadások, pedig a fiatalokat érintő
aktualitások megbeszélését. A Rákóczi Szövetség munkatársai és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen működő
Rákóczi Helyi Szervezet képviselőivel együtt érkezett meg a Magas-Tátrába, a Csorba tóhoz. A találkozón a kassai
Thália Színhát művészei Villon összeállításukkal mutatkoztak be, majd utánuk Albert Sándor tartott előadást az
éppen alakulóban lévő Selye János Egyetemről, mely Szlovákia első magyar oktatási nyelvű egyeteme. Rektor úr
előadása után Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a Pázmány Péter Alapítvány
legújabb feladatairól számolt be, melyek az úgynevezett „Státus törvény” következtében életbe lépő oktatásinevelési támogatások szlovákiai megpályáztatásáról szólnak. Az előadások után mindkét témában élénk vita alakult
ki, ami később, az előadás befejezése után is folytatódott kisebb körökben, az előadók bevonásával. A rendezvény
részvevőinek módjuk nyílt megismerni Risko Nagy László és Szesztai Ádám Magyar Nagykövetségi konzul urakat,
Cimbalmosné Molnár Évát a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének igazgatónőjét, akik megtisztelték a rendezvényt jelenlétükkel. A felvidéki ifjúsági szférából a Magyar Ifjúsági Közösség mellett működő másik ifjúsági országos szervezet, a Diákhálózat elnöke, Szakszon Norbert is jelen volt.

Esterházy Emlékünnepség
A Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékbizottsága március …..-án 13. alkalommal rendezte meg koszorúzási
ünnepségét és adott át Esterházy János Emlékérmet azoknak a személyeknek, illetve szervezeteknek, amelyek sokat tettek a felvidéki mártírsorsú politikus gróf
Esterházy János rehabilitásáért, vagy szellemi örökségének népszerűsítéséért, illetve kiemelkedő eredményeket szereztek a felvidéki magyarság érdekében végzett
munkájukkal. A Szép utcai Esterházy emléktáblánál 10 órakor megtartott koszorúzási ünnepségen a házigazda szerepét Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára vállalta. Köszöntőjét követően Galgóczy Imre színművész elszavalta Sík Sándor „Magyar búcsújáró ének” című versét. Az ünnepi beszédet Martényi Árpád, a
Szövetségének tagja tartotta. Ünnepi beszédet tartott továbbá Kivánszky Miklós,
aki a felvidéki magyarságot sújtó diszkriminatív intézkedésekről beszélt. A megemlékezés az emléktábla megkoszorúzásával végződött, amelynek keretében többek
közt Csapody Miklós, az MDF országgyűlési képviselője, magyarországi- és felvidéki civil szervezetek, végül a Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány
képviselői helyezték el koszorúikat. A koszorúzási ünnepségen közreműködött a fiatalokból álló ipolybalogi Szent
Korona kórus, Molnár Ottó karvezetésével.
A koszorúzási ünnepség után a hagyományokhoz híven a Magyarok Házának Nagytermében került sor az Esterházy Emlékérmek átadására. A házigazda szerepét Martényi Árpád töltötte be. A díjak átadása előtt a jelentős felvidéki közéleti személyiség, Szabó Rezső tartott emlékező beszédet, melynek során sürgette Esterházy János
rehabilitását és szobrának felállítását. Az Esterházy János Emlékérmet ebben az évben Frideczky János, a Pozsonyi
Kaszinó alapítója, valamint a komáromi Selye János Kollégium kapta. Frideczky János laudatióját Hritz István, a
Kaszinó elnökségi tagja mondta, aki kiemelte a Frideczky család önzetlen támogatásait a felvidéki magyar kultúra
megőrzése érdekében.
Ezt követően Pásztor István, Révkomárom volt polgármestere laudatiójában kiemelte a Selye János Kollégium jelentőségét a felvidéki magyarnyelvű felsőoktatás megalapozásában és méltatta a már végzett és még ott tanuló diákok eredményeit. Hangsúlyozta, hogy a Selye János Kollégium munkája nélkül nem jöhetett volna létre a Komáromi Magyar Egyetem. Az Emlékérmet Bauer Edit, a Selye János Alapítvány elnöke és Szabó Zoltán a Kollégium
igazgatója vette át és megköszönte a Szövetség által nyújtott eddigi segítséget.

Március 15-i Diákutaztatási Akció
A Rákóczi Szövetség 1993. óta megszervezi március 15. alkalmából diákutaztatási programját, amelynek keretében
nagyszámú magyarországi középiskola diákjai és tanárai keresnek fel különböző határon túli oktatási intézményeket, hogy együttesen ünnepeljék meg nemzeti ünnepünket, ennek során személyes baráti kapcsolatokat hozhassanak létre egymással és hosszabb távon is megalapozhassák a magyarországi és határon túli magyar középiskolák
partnerkapcsolatát. Azzal, hogy a programban résztvevő magyarországi diákoknak lehetősége van határon túli társaikkal együtt ünnepelni, olyan élményekre tesznek szert, amelyek megteremtik, felerősítik érzékenységüket a hatá9. oldal, összesen: 44
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ron túli magyarság ügye iránt. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő diákutaztatási programban 34 magyarországi középiskola vehetett részt az 53 jelentkező közül. A Szövetség az utazási költségeknek, vagy a költségek egy
részének felvállalásával anyagilag is támogatta a programot. A legtöbb középiskolai csoport Felvidékre látogatott,
összesen 17 ottani iskolához, emellett 4-4 erdélyi és vajdasági iskola, valamint 3 kárpátaljai iskola is fogadott magyarországi középiskolás diákcsoportokat. A Rákóczi Szövetség az iskolák utazási költségeit azzal a feltétellel támogatta, hogy részletes, fényképes beszámolót küldenek utazásukról. Ezekből a beszámolókból kiderül, hogy a
kiránduláson résztvevők egész életükre szóló emlékekkel térhettek haza. Az alábbiakban néhány kiutazó iskola beszámolójából közlünk részleteket:
Piarista Általános Iskola és Gimnázium, Kecskemét. Úti cél: Paulinum Katolikus Gimnázium, Szabadka.
„A kecskeméti Piarista Iskola XI/B. osztálya a vajdasági március 15-i
ünnepségen és közös programokon a Paulinummal Horgoson,Tóthfalun
és Szabadkán vett részt. Osztályunk 30 fővel március 15-én reggel indult
útnak Délvidékre, osztályfőnökünk Hollai Gábor vezetésével. Utunk a
határátlépés után először Horgosra vezetett, itt hivatalosak voltunk a
március 15-i ünnepségre. Mi is műsorszámmal készültünk, Kerékgyártó
Gergely citeraművész és egyben osztálytársunk közreműködésével. A
koszorúzás után a Szózat és a Nemzeti Dal szavalása következett, majd
közösen énekeltük el a Himnuszt. Az előadás után ott helyben
vacsoráztunk, mert a meghívó oda is szólt. Másnap délelőtt közösségépítő
játékokat játszottunk, majd ebédelni mentünk. Miután gondosan kitakarítottuk a szállást, elindultunk Szabadkára.
Itt felkerestük a Paulinum Iskolát, ahol a házigazdákkal otthonukban ismerkedtünk. A sötétedés közeledtével elbúcsúztunk és indultunk haza Kecskemétre.”
Lévay József Református Gimnázium, Miskolc. Úti cél: Nagyberegi Református Gimnázium
2004. március 15-én reggel, kis csapatunkkal tanáraink kíséretében Miskolcról Kárpátaljára indultunk. Célunk,
ahogy az a buszon megtudtuk, az a nemes feladat , hogy erre a történelmi ünnepre együtt emlékezzünk meg a határainkon túl élő magyarokkal, köztük a nagyberegi református líceum diákjaival. Úgy érzem utazásunk mindnyájunk számára felejthetetlen. A határ felé igyekezve lehetősségünk volt megismerni a Tákoson található református
templomot , amely igen hosszú időt és sok szenvedést élt meg. Miután helyet foglaltunk a templom padsoraiban,
egy Tákoson élő néni repítette gondolatainkat az időben visszafelé, ismertetve velünk a gyülekezet és a templom
életét. Ezt követően a határ felé vettük az irányt, és izgatottan vártuk, hogy megérkezzünk Munkácsra, ahol első
célunk a vár megtekintése volt. Nagyon jó érzés volt eljutni erre a helyre , amelyről oly sokat hallunk a történelem
órán, Zrínyi Ilona nevét emlegetve. Minden érdekességet megtekintettünk, amelyre azon a napon lehetősségünk
volt. A célunkról természetesen nem elfeledkezve az ünnep tiszteletére koszorút helyeztünk el. Sajnos a határon
való várakozás miatt késésben voltunk így nem tudtunk megismerkedni a várossal. Utunkat Beregszász felé folytattuk, ahol részesei lehettünk a Petőfi szobornál lévő ünnepségnek. Mindnyájan örömmel hallgattuk az ünnep
nagyságáról és fontosságáról szóló megemlékezéseket. Sajnos az időnk most is kevésnek bizonyult , de a buszhoz
sietve nem feledkeztünk meg Petőfi szobrának koszorúzásáról, azon a helyen ahol előtte az ünnepséget tartották.
Ettől kezdve már célunk vége felé igyekeztünk és talán a legfontosabbhoz is, hiszen egy olyan ünnepségre igyekeztünk melyet diákok készítettek és adtak elő .A nagyberegi református líceum tanulói csodálatos előadással kápráztattak el bennünket. Úgy gondolom irígységre méltó hazaszeretetük, és magyarságuk megtartása .Az ünnepség nagyon szép és megható volt .Felejthetetlenek a szavalatok és nóták melyeket hallhattunk .A műsor után barátságos
fogadtatásban volt részünk .Megismerkedhettünk a líceummal és a diákok tanulási szokásaival. A diákok és tanáraik egyaránt barátságosan fogadtak bennünket, és nagyon kedvesek voltak velünk. Indulásunk előtt vendégül láttak
bennünket, és reménnyel teli tervekkel váltunk el, méghozzá azzal, hogy iskoláink között egy szoros kapcsoltat
alakulhasson ki.
Debreceni Református Kollégium. Úti cél: Református Líceum, Marosvásárhely
A Marosvásárhelyi Rákóczi Szövetség meghívására a debreceni Református Kollégium gimnáziuma és a debreceni
Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai részt vettek a március 15-i marosvásárhelyi megemlékezésen, amelyet a Romániai Magyar Pedagógus- szövetség szervezett a Petőfi- szobornál. A debreceni tanulók 15 perces gyönyörű műsora mélyen meghatotta a résztvevőket. A Kossuth dalokat a résztvevők együtt énekelték a ven-
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déglátókkal. Az ünnepség után a debreceni diákok, dr. Ráduly Levente városi tanácsos, a Rákóczi Szövetség elnöke
vezetésével Marosvécsre látogattak, ahol a Kemény- kastély kertjében megkoszorúzták Wass Albert sírját, valamint
lerótták kegyeletüket a Helikon mozgalom kőasztalánál. A debreceni vendégek a marosvásárhelyi Bolyai Farkas
gimnázium és a Református Kollégium diákjainál voltak elszállásolva, ami kezdete lehet kapcsolatok kialakításának.
Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Gyöngyös. Úti cél: Tornaljai Gimnázium.
Március 14-én egy csoport diákkal és tanárainkkal elindultunk Tornaljára,
hogy a határon túli magyarokkal együtt emlékezhessünk a március 15-i
forradalom és szabadságharc eseményeire. Fél hétkor volt a gyülekező a
„Bottyán” előtt. Miután a nemzeti színű zászló és az ajándékkönyvek is a
buszon voltak, elindultunk. A buszon odafelé még visszafogott volt a
hangulat. Mindenki ült a helyén és igyekezett ébren maradni. Szerencsénk
volt hogy a határon csak egy minimális időt kellett várakozni. Tornalján
volt az első megálló, ahol a Magyarházat látogattuk meg. A kis pihenő
után a tornaljai gimnáziumba mentünk, ahol vasárnap lévén nem volt
tanítás. Ennek ellenére több diák, tanáraik és a portás bácsi is szeretettel
fogadott minket. Az iskolában tett látogatás után szendvicsekkel és
üdítőkkel ellátva indultunk Betlérre. Útközben egy élelmiszerboltnál is megálltunk, ahol mindenki megvehette az
ajándékokat a családtagoknak és ismerősöknek. Miután megrakodott szatyrokkal mindenki visszatalált a buszhoz
ténylegesen elindultunk Betlérre. Célunk a betléri kastély megnézése volt. Egy órára értünk oda és a meglepetés
erejével hatott ránk, hogy míg itthon verőfényes napsütés van, addig a betléri parkot még hó borítja. Szerencsétlenségünkre a kastély csak két órakor nyitott ki. Mindenki nyugtalanul várakozott, és kíváncsiak voltunk rá, hogy
milyen lehet az a múzeum, amire megéri ennyit várakozni. Nem kellett csalódnunk. A kastély szinte teljesen sértetlen állapotban maradt meg az utókor számára. A berendezések szépen restauráltak, a tárgyak különlegesek és szépek voltak, a benti hőmérséklet pedig alacsonyabb, mint a kinti. Teremről teremre járva más és más korszak és stílus rejtelmeibe tekinthettünk be. Voltak itt fürdőszobák, vitrinek, fegyverek, festmények, kitömött hazai, és egzotikus külföldi állatok is. Egyszóval nagyon érdekes volt. A kastély megnézése után visszaindultuk Tornaljára, ahol
négy órakor okunomenikus istentisztelettel kezdődött az ünnepség, ahol az iskolánkat az ünneplő ruhás diákokon
kívül két népviseletbe öltözött diák is képviselte. A mise után a Zoltán kúria előtti ünnepségre mentünk. Itt az iskola néhány tanulója, név szerint Perczel Krisztina, Uhrinyi Zita, Szén Gabriella, Kovács Lehel és Laczkó Andor
énekelt és szavalt a városi ünnepség részeként, melyet a helyiek nagy szeretettel fogadtak. A város polgármestere
Dubovszky László, gyönyörű tájszólással elmondott, idézetekkel díszített beszéde után az énekkar aláfestő énekével megkezdődött a koszorúzás, ahol iskolánk tanárai és diákjai egyaránt megkoszorúzták a szabadságharc emlékére emelt kopjafákat. Az ünnepség véget ért és a lelkes kis csapat ismét megrohamozta a buszt, amely addigra a jókedv főhadiszállása lett. Útban hazafelé ismét meglátogattuk a Magyarházat, ahol mindenki felfrissülhetett egy kicsit. A hazafelé vezetőút, pedig merőben más volt, mint az ide utazás. Az addigra egymással megbarátkozó diákok
egész úton közösen énekelték hol a szabadságharc legszebb nótáit, hol a mai hazai nagy slágereket. Mindenki feloldódott és egy kicsit büszke is volt arra, hogy a határainkon túli magyarokkal együtt emlékezhettünk arra a forradalomra, amelyre az egész magyar nemzet büszke lehet. Mert bár a határok most még elválasztják a magyarságot,
de egykor egy nemzet voltunk és a szívünkben még most is összetartozunk.

Rákóczi koszorúzási ünnepség
A Rákóczi Szövetség az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is ünnepi műsort követően megkoszorúzta II.
Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem Kossuth téri lovas szobrát. Az emlékünnepségen koszorút helyeztek el azoknak az országoknak a nagykövetségei (Ukrajna, Törökország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, továbbá Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese nevében Peczár Károly), amelyeknek területén
Rákóczi élete során megfordult, továbbá a határon túli és magyarországi ifjúsági szervezetek megbízottai, a határon túli és magyarországi általános- és középiskolák, a Rákóczi Szövetséggel együttműködő civil szervezetek, így az
RMDSZ, a FIDESZ és az IDF, valamint a Szövetség helyi szervezeteinek képviselői. Végül a Rákóczi Szövetség
és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány tisztségviselői. Az ünnepi köszöntőt Ugron Gáspár, a
Rákóczi Szövetség főtitkára mondta, felhívta a figyelmet arra, hogy Rákóczi és korának meghatározó értékei ma is
egyetemes értékei Európának, ezért érthetetlen, hogy miért nem lehetséges ezen értékek hangsúlyozása az Európai
Unió Alkotmányában és gyakorlatában. Az ünnepi beszédet Szabó Zsolt, az Ifjúsági Demokrata Fórum elnöke
tartotta, beszédében felhívta a figyelmet az értékek, az emberi felelősségvállalás és a példaként felmutatott szemé-
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lyek fontosságára. Hangsúlyozta, hogy olyan vezetőknek kellene az
országot irányítania, mint Rákóczi Ferenc és akkor az ország
fejlődni, gyarapodni fog. Az ünnepségen fellépett a felvidéki Zsérei
Női Kar, Kovács Zoltán tárogatóművész, Lajos András és Varga
Lívia felvidéki előadóművészek.

Cultura Nostra Vetélkedő
A Pannonhalmi Bencés Főapátság és a Rákóczi Szövetség harmadik alkalommal szervezte meg a Cultura Nostra
történelmi vetélkedőt a Kárpát-medencei magyar középiskolák diákjai részére. 2004. február 10-én több színhelyen
regionális selejtezőket rendeztek, ennek során a 270 magyarországi és 64 határon túli csapat közül 20 csapat jutott
a pannonhalmi elődöntőbe és döntőbe.
A résztvevők április 2-án érkeztek meg Pannonhalmára a Bencés Gimnáziumba, ahol Horváth Dóri Tamás bencés
szerzetes, a gimnázium igazgatója köszöntötte a vendégeket. Másnap délelőtt tartották meg az írásbeli elődöntőt a
15 magyarországi, 4 felvidéki és 1 kárpátaljai csapat részvételével. A versenysorozat tesztjeit Miskei Antal, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium történelemtanára állította össze. A délutáni döntőbe két budapesti, egy galántai, egy
egri, egy dombóvári, egy hódmezővásárhelyi, egy beregszászi, egy pozsonyi, egy pápai és egy csongrádi csapat került. A magas színvonalú vetélkedő bizonyságot adott mind a diákok, mind tanáraik felkészültségéről, arról, hogy
kitűnően ismerik a verseny témáját adó reformkort, Magyarország 1830. és 1848. március 15. közti történelmét. A
zsűri tagjai jeles történészek voltak: Katus László (elnök), Gergely András, Dobszay Tamás és Velkei Ferenc. A
három órás szóbeli döntőt és az ünnepélyes eredményhirdetést is rögzítette a Duna Televízió. Az ünnepélyes
eredményhirdetésen részt vett Várszegi Asztrik főapát és Bíró Albert, a Rákóczi Szövetség elnökségi titkára. Várszegi Asztrik beszédében gratulált a sikeres részvételhez és hangsúlyozta, a mostani fiatal generáció feladata újraértelmezni a történelmet és okulni történelmünk hibáiból. Bíró Albert, Halzl József elnök üdvözletét tolmácsolta és
röviden bemutatta a Rákóczi Szövetség tevékenységét, különös tekintettel az ifjúsági programokra. Katus László, a
zsűri elnöke hangsúlyozta, hogy minden, a döntőben résztvevő csapat nyertesnek érezheti magát, mert több mint
300 csapat közül bizonyultak a legjobbaknak. A döntő helyezési sorrendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

helyezett:
helyezett:
helyezett:
helyezett:
helyezett:
helyezett:
helyezett:
helyezett:
helyezett:
helyezett:

Kodály Zoltán Magyar Tannyelvű Gimnázium, Galánta
Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár
Zápor utcai Általános Iskola és Gimn.Budapest
Bethlen Gábor Református Gimn.Hódmezővásárhely
Pozsonyi Magyar Tannyelvű Gimnázium
Sancta Maria Leánygimnázium, Eger
Batsányi János Gimnázium és Szakközép.Csongrád
Bethelen Gábor Gimn., Beregszász
Jókai Mór Közgazdasági Szakközép. Pápa
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

A helyezettek értékes könyvajándékokat és oklevelet kaptak, valamint a verseny első 10 helyezettje július elején ötnapos ajándékutazáson vett részt Pannonhalmán, Győrben, Bábolnán, Herenden és Budapesten. A szervezők köszönettel tartoznak a rendezvény támogatóinak, a Bábolna Nemzeti Ménes-birtok Kft.-nek a Duna TV-nek, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.-nek és az Illyés Közalapítványnak, nélkülük ez a színvonalas verseny nem valósulhatott volna meg.

Göndöcs Emléktúra
Május 29-én a Rákóczi Szövetség megrendezte a hagyományos Göndöcs-túrát, amellyel a Szövetség vezetői, tagjai
és felvidéki szimpatizánsai minden évben megemlékeznek a Rákóczi Szövetség egykori főtitkáráról. A
Garamkövesdről induló túra vezetője a korábbi évekhez hasonlóan Kun Ferencz volt és a találkozón közel 70
személy vett részt.

A Rákóczi Szövetség bajai anyanyelvi tábora
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A Rákóczi Szövetség 2004. július 3-7. között harmadik alkalommal szervezte meg anyanyelvi táborát Baján, a
Szent László Általános Iskola és Gimnáziumban. A tábor résztvevői az előző évekhez hasonlóan a Zomborkörnyéki (Nyugat-Bácska) régió településeinek általános iskoláiból érkező diákok voltak. Iskolánként hagyományosan 5-6 gyermeket hívnak meg Bácskertesről, Bezdánból, Doroszlóról, Gombosról, Nemesmiliticsről és
Csonokjáról, Szilágyiról, Kuláról, Belecskából, valamint Zomborból. Minden faluból egy-egy kísérőtanár jött a
gyermekekkel, akik végig együtt töltötték velük a tábor öt napját. A tábor programjában részt vettek a vendéglátó
bajai iskola tanárai is. A tábor főszervezője Maruzsa Zoltán volt, ellátogattak a tábor színhelyére és találkoztak a
táborlakókkal a Rákóczi Szövetség Központja részéről Halzl József és Ugron Gáspár, akik a diákoknak tankönyveket és oktatási segédanyagokat adtak át.
A tábor programját úgy szervezték, hogy az előző évek
gyakorlatához hasonlóan a gyermekeket négy 15 fős csoportra
osztották, élükön egy-egy tanárral. A csoportok oktatási
programokon vettek részt, melynek keretében magyar mondókákat,
verseket tanultak, olvasókönyvből gyakoroltak, kézműves
foglalkozásokon vettek részt és színdarabokat tanultak be.
Természetesen e mellett elég idejük jutott a sportra és játékokra is.
A gyerekek ebben az évben is „kisvasútaztak” a Gemenci erdőben,
részt vettek a híres bajai halászlé elkészítésében és megtanulták a
Kossuth-nótát. Az esti mesevetítés ebben az évben sem maradt el,
különösen a magyar népmesék, a Mátyás király és a régi magyar
mondák sorozatból levetítettek arattak sikert a vendégek körében.

Középiskolás tábor Sátoraljaújhelyen
A Rákóczi Szövetség 2000. óta vesz részt a Piarista Kollégiummal közösen a Kárpát-medencei magyar középiskolások nyári táborának megszervezésében és 2004-ben volt először egyedüli szervezője a Szövetség ennek a tábornak. 2000-ben a tábort a Millennium jegyében szervezték meg, ebben az évben pedig a programok a Balassi Bálint
emlékévhez kapcsolódtak. Az ötnapos rendezvény lehetőséget adott a hazai és határon túli magyar középiskolások
személyes kapcsolatfelvételére, ami megalapozhatja a határokon átívelő iskolai partnerkapcsolatokat is.
2004-ben „A magyar diákok és tanárok találkozója” elnevezésű középiskolás tábort július 9-15. között szervezték
meg. A szállást a Cserkész-házban biztosították részükre. Összesen
mintegy 300 diák érkezett a táborba Munkácsról, Kaszonyból, Párkányból,
Gyimesközéplokról, Nagyenyedről, Székelyudvarhelyről, Kolozsvárról,
Kassáról, Rozsnyóról, Nagykaposról és Dunaszerdahelyről. Az
ünnepélyes megnyitót az előző évek hagyományaihoz híven a város szélén
lévő, ún. Magyar Kálvárián rendezték, ez egy domb, ahol a 14 stáció a
trianoni békeszerződés által elszakított egyes városok neveit jelzi.
Sátoraljaújhely város, amelyet ugyancsak kettéválasztott a trianoni
békeszerződés, 1936-ban állította ezt az emlékművet. Szamosvölgyi Péter
polgármester megnyitója után felszólalt Pálinkás József, FIDESZ Magyar
Polgári Szövetség Kulturális Tagozatának elnöke, majd Dévay Nagy
Kamilla és krónikásai énekeltek gyönyörű dalokat. Ezt követte a koszorúzás. A Szent István kápolnánál Ugron
Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára mondott köszöntőt. Délután a tábor résztvevői Széphalomra mentek, a Kazinczy Ferenc mauzóleumhoz, ahol előadást tartott Bartis Ferenc költő, majd koszorúkat helyeztek el a nagy irodalmár sírjánál.
Vasárnap reggel az erdélyi, felvidéki és magyarországi résztvevők felvidéki kirándulásra indultak, ide azonban a
délvidékieket és kárpátaljaiakat a szlovák határon nem engedték át, mivel ehhez vízumra lett volna szükségük. Először Doboruszkára látogattak, ahol Dobó István egri várkapitány sírjánál tisztelegtek, majd Nagykaposra látogattak, ahol a Magyar Házban látták vendégül őket, ezt követően Erdélyi János költő, irodalmár emléktábláját tekintették meg. A kirándulás következő állomása Nagyszelmenc volt, az a magyarlakta település, amelyet 1944-ben kétfelé vágtak, a falu lakóinak egy része Szlovákiához, másik része Ukrajnához tartozik. A helyiek felállítottak egy félbevágott székelykaput, ami szívbemarkolóan jelképezi a kettészakadás fájdalmát. A kirándulás utolsó állomása
Borsi volt, ahol felkeresték II. Rákóczi Ferenc fejedelem szülőházát és koszorút helyeztek el a Fejedelem emlékére.
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Másnap délelőtt sportversenyeket szerveztek, majd délután Jókai Anna írónő tartott előadást: „Ember a harmadik
évezredben” címmel. Ezt követően a diákok a Magas hegyre mentek, ahol gyönyörködhettek a Zempléni hegység
szépségeiben, majd honfoglalás-kori íjász verseny következett. Következő nap a táborozók Sárospatakra indultak,
ahol a Rákóczi pince megtekintése után hajóra szálltak és a Bodrogon lehajóztak Tokajba. Itt egy kis városnézés
után kóstolót kaptak a híres tokaji borokból, majd a város Főterén megnézték az székelyudvarhelyi Boróka Néptánc Együttes műsorát. A tábor utolsó napján délután Hargitay András úszóvilágbajnok tartott előadást a magyar
szent korona eszmeiségéről, majd este a Magyar Kálvárián a záróünnepségen szent korona fogadalmat tettek a
résztvevők, melyről mindenki oklevelet is kapott. Az udvaron a tábortűz mellett dalolva, kacagva és sírva búcsúztak egymástól az új barátok.

Kárpát-medencei magyar papnövendékek találkozója
A Rákóczi Szövetség, a Pro Iuventute – A Jövőért Alapítvánnyal együttműködve 2004-ben hatodik alkalommal
szervezte meg július 13-17. között a Kárpát-medencei kispaptábort. A Pannonhalmi Főapátság vendégszeretetéből
a tábort idén is a Bencés Gimnázium Kollégiumában tartottuk meg. Ebben az évben 31 kispap vett részt a rendezvényen Erdélyből és a Felvidékről, de magyarországi kispapok is eljöttek a táborba. A Rákóczi Szövetség célja a
pannonhalmi kispaptábor megszervezésével az Egyház társadalmi szerepvállalásának erősítése. Ennek érdekében a
program lehetőséget ad arra, hogy a kispapok személyes kapcsolatot létesítsenek jeles egyházi személyekkel, vallási,
lelki vezetőkkel, akik egész életük során vállalták hitüket és embertársaik szolgálatában fontos feladatokat látnak el.
A tábor július 13-án délután Pintér Ambrus bencés szerzetes, mint házigazda és Ugron Gáspár főtitkár köszöntőjével és megnyitójával indult, amit jó hangulatban elköltött
vacsora követett. Július 14-én délelőtt került sor a tábor hivatalos
megnyitójára, amelyen jelen volt annak fővédnöke, Dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök. A Püspök Atya nagy szeretettel
köszöntötte azokat a kispapokat, akik első alkalommal vettek
részt idén a táborban. Hangsúlyozta, hogy a tábor fontos célja a
különböző
országokból
érkező
kispapok
személyes
kapcsolatépítése, ugyanakkor célként jelölte meg a magyarországi
katolikus egyházi színhelyek, szokások megismerését. Arra kérte a
tábor résztvevőit, legyenek hű szolgájuk közösségüknek, vállalva
az ezzel járó többletfeladatokat és az esetleges kudarcokat is.
Reményét fejezte ki, hogy 2005-ben az ideinél nagyobb
létszámban vesznek majd részt a táborban a magyarországi
szemináriumokban tanuló határon túli kispapok. Ebéd után a tábor résztvevői Győrbe látogattak, ahol megtekintették boldog Apor Vilmos volt győri püspök életművét bemutató kiállítást, majd átlátogatva a Székesegyházba,
köszöntötték a Könnyező Szűzanyát. Ezt követően Szent László király hermája előtt hódolatukat kifejezve elénekelték a Székely Himnuszt. Este a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Karának hallgatója tartott előadást
„Új vallási mozgalmak Magyarországon” címmel. Július 15-én a kispapok közelebbről megismerkedhettek a Pannonhalmi Apátsággal, így egy idős bencés atya jóvoltából ellátogathattak olyan helyekre is, ahol az Apátság féltve
őrzött kincseit őrzik, így a Tihanyi Apátság Alapítólevelét, amely az első írásos magyar emlékek közé tartozik.
Ebéd után Makuk János a beregszászi Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője ismertette a szolgálat hatékony tevékenységét Kárpátalján és bemutatta Kárpátalja földrajzi, gazdaságpolitikai és demográfiai helyzetét. Ezután Dr.
Bolberitz Pál professzor előadásában felvázolta az Európai Uniónak a kereszténység mellőzésével folytatott tevékenységének várható következményeit. Hangsúlyozta, hogy az európai kultúra három pillérre, a görög filozófiára, a
római jogra és nem utolsó sorban a kereszténységre alapozódik. Ezek megléte napjainkban sem mellőzhetők. Az
estét szintén a Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Kara hallgatójának előadása zárta, ebben a vallások és
egyházak rendszerváltozás idején betöltött szerepét taglalta.
Július 16-án a kispapok egész napos kirándulásra indultak. Délelőtt Szombathelyen meglátogatták a Püspöki Palotát, majd a Székesegyházat. Dr. Konkoly István püspök ebéden látta vendégül a kispapokat. Ezután a tragikus sorsú Brenner János sírjához látogattak. A délutáni órákban a csoport Balatonalmádiba utazott, ahol találkoztak a Rákóczi Szövetség elnökével, Dr. Halzl Józseffel. Sokak örömére maradt egy szűk óra a balatoni fürdőzésre is. A balatonalmádi vacsora után a résztvevők Budapest felé vették útjukat, ahol a Tihanyi Alapítvány Kollégiumában kaptak szálláshelyet.
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Július 17-én a budapesti németajkú Református Közösség meghívására a Hold utcai templomban Balogh Zoltán
református lelkész, Orbán Viktor egyházügyi főtanácsadója fogadta a kispapokat. Balogh Zoltán a kereszténységnek a társadalomban betöltött szerepéről tartott részükre előadást. Ezután a csoport Százhalombattára látogatott,
ahol Illéssy Mátyás atya bemutatta a vendégeknek a Makovecz Imre által tervezett templomot és ismertette
Százhalombatta jelenlegi társadalmi és vallási szerkezetét. Ezt követően a templomban közös szentmisén vettek
Este a tábor résztvevői a több napos program záróeseményeként megnézhették Koltay Gábor Trianon c. filmjét,
részt.
az Uránia Filmszínházban.

Kárpát-medencei történelem szakos magyar tanárok találkozója
2004-ben július 26-30. között hetedik alkalommal rendezte meg a Rákóczi Szövetség Oktatási- és Ifjúságszervezési
Csoportja Pannonhalmán a Kárpát-medencei magyar történelemtanárok nyári találkozóját. A rendezvény címe: „A
felmentett végvár?! – fejezetek hazánk az Európa közös történetéből” volt. A nyári egyetemek mintájára épülő
konferencia fő célját a résztvevők szakmai ismereteinek bővítésében, valamint a határokon átívelő iskolai és személyes kapcsolatok kialakításában és megerősítésében határozta meg. A rendezvényen több mint 100 fő vett részt,
akiknek közel a fele Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról és Horvátországból érkezett. A szállás, étkezés és részben az utazás költségeit is a Szövetség fedezte.
A konferencia hazánk európai uniós csatlakozásához kapcsolódva, annak történelmi vonatkozásait kívánta megvizsgálni. Az elhangzott előadásokkal, új kutatási eredmények
felhasználásával áttekintést kívántunk adni Magyarország és
Európa közös történelméről, az államalapítástól a
csatlakozásig, hangsúlyozva azokat a korszakokat, amikor ez a
kapcsolat Magyarország számára meghatározó jelentőségű
volt. A témaválasztás egyik célja, hogy hozzájáruljon egy
reálisabb Európa kép kialakításához, a magyar történelem
európai keretek közé illesztéséhez. A július 26-i megnyitó
alkalmából a vendéglátó Bencés Főapátság nevében Hortobágyi Cirill bencésperjel üdvözölte a vendégeket. Az első
előadó Varga Csaba (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
jogfilozófus volt, aki áttekintést adott hazánk jelenlegi
helyzetéről, az uniós csatlakozás okozta kihívásokról a
szellem területén. A vacsora után Halzl József, a Rákóczi
Szövetség elnöke mutatta be a szervezet munkáját, majd az első nap programját szokás szerint vidám hangulatú,
történelmi vetélkedővel vegyes ismerkedési est zárta. A program egy képzelt időutazásra hívta a hallgatókat. Az
Árpád-kortól egészen az uniós csatlakozásig, így az előadók kronologikus sorrendben villantották fel a magyar és
európai történelem jelentős pillanatait. Szohák Kornél, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára Magyarországnak a keresztény népek közösségébe történt beilleszkedéséről tartott előadást, míg Pálffy Géza a „két pogányközti
szemlélet” modernizálására tett kísérletet a tábor második napjának délelőttjén. Délután a konferencia szervezésében is sokat segédkező Mészáros Kálmán (Hadtörténeti Intézet) a Rákóczi szabadságharc külpolitikai vonatkozásait ismertette, este pedig Kátai Zoltán énekmondó adott nagysikerű koncertet. A következő napon Pelyach István
a Szegedi Tudományegyetem – az értékelő lapok tanúsága szerint – a konferencia legsikeresebb előadója, Európa
és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kapcsolatát mutatta be, majd Tőkéczky László (Eötvös Lóránt Tudományegyetem) a dualizmus koráról és Ravasz István (Hadtörténeti Intézet és Múzeum) a két világháborúról tartott hasonlóan nagysikerű előadást. Este Koltay Gábor Trianon c. dokumentumfilmjét vetítették, amelyet résztvevők a legsikeresebb kiegészítő programnak minősítettek. Csütörtök délelőtt Szerencsés Károly (Eötvös Lóránt
Tudományegyetem) mutatta be Magyarország és Európa történetét 1945. és 1990. között. Az előadást jó hangulatú beszélgetés követte. Délután a résztvevők Komáromba látogattak, ahol előbb megtekintették a Monostori Erődöt, majd – sajnos vízum hiányában a délvidéki és kárpátaljai kollégák nélkül – rövid révkomáromi városnéző sétát tehettek. A találkozót a szokásos KOR-ZAR koncert zárta, amely hajnalba nyúló, jókedvű búcsúestté alakult át.
A szervezők a találkozó végén értékelő íveket osztottak ki a vendégeknek, amelyeken minősíteni lehetett a programok színvonalát és a szervezők munkáját. Az értékelők nagy többsége elégedett volt a rendezvénnyel és jelezte,
hogy jövőre is szívesen részt venne a programon. Elmondható, hogy talán az eddigi legjobb hangulatú történelemtanár találkozó volt a 2004-es. A konferencia megvalósítását az Apáczai Közalapítvány, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma (Nemzeti Évfordulók Titkársága) támogatta.
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XIV. Anyanyelvi Tábor, Esztergom
A Rákóczi Szövetség ebben az évben augusztus 18-22. között 15. alkalommal rendezte meg anyanyelvi táborát felvidéki, kárpátaljai és csehországi általános iskoláskorú (8-13 éves) gyermekek számára. Ebben az évben Csehországból 3 diák, Szlovákiából 7 diák és Ukrajnából 40 diák
érkezett a táborba. A tábor színhelye ebben az évben is az
esztergomi József Attila Általános Iskola volt. A tábor
hagyományosan azokat a gyermekeket fogadja, akik
szórványban élnek és ezért különösen fontos, hogy
anyanyelvi táborok megszervezésével erősítsük ezen
gyermekeknek az anyanyelv iránti érdeklődését és érzékét.
A táborban szerzett ismeretek, tapasztalatok és barátságok
erősítik nemzeti elkötelezettségüket. Az anyanyelvi
programokon kívül a kisdiákok kirándulásukon vettek
részt, kézügyességüket fejlesztették, verseket tanultak,
színjátszást tanultak, stb. Nagyon szerencsés körülmény,
hogy a tábor színhelyéül évek óta Esztergom városa
szolgál,
hiszen
itt
a
táborlakók
közvetlenül
megismerkedhetnek az államalapítás és nemzetünk történelmével, minden évben részesei az augusztus 20-i helyi
ünnepségeknek. Évek óta nagy segítséget jelent a rendezvény sikeres lebonyolításában az esztergomi polgárok önzetlen együttműködése. Az ő munkájukat a gyermekek hagyományosan rövid műsorral hálálják meg, amelyet a napi foglalkozások alatt tanult dalokból, játékokból állítanak össze. Ebben az évben első ízben a tábor szakmai programját a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem bölcsészkari diákjai, a Juhász Gyula Ifjúsági Klub tagjai állították
össze Fitos András elnök vezetésével és ezek a diákok végig részt vettek a foglalkozásokban, a tábor lebonyolításában. A tábor ideje alatt a gyermekeket négy csoportba osztották és a kiscsoportos foglalkozások révén mód nyílt
minden gyermekkel egyénileg is foglalkozni. Erre azért is volt szükség, mert a gyermekek közül többen szórványvidékről jöttek a táborba és még alapszinten is alig beszélnek magyarul. A tábor sikeréhez nagymértékben hozzájárult a helybéli polgárok és vállalkozók segítsége, akiktől sokféle tárgyi támogatás – élelmiszer, ruhanemű, mesekönyv – érkezett a szórványban élő kárpátaljai gyermekek részére.

XVI. Főiskolás Tábor, Szentendre
A Rákóczi Szövetség 2004-ben szeptember 1-5. között 16. alkalommal rendezte meg főiskolás táborát. A tábor,
amely először csak a felvidéki hallgatókat gyűjtötte össze, az idők folyamán Kárpát-medencei méretűvé nőtt. Az
idei táborba ennek megfelelően meghívást kapott valamennyi nagyobb, a szomszédos országokban működő magyar főiskolai szervezet, továbbá a Rákóczi Szövetség ezen országokban lévő helyi szervezeteinek diákjai is. A tábor színhelye Szentendrén, a Pap-szigeti Kemping volt, a résztvevők száma meghaladta a 80 főt.
A tábor célja a határon túli magyar ifjúsági szervezetek
közötti kapcsolatépítés elősegítése, az európai uniós
csatlakozás kérdéskörének elemzése és aktuális politikai,
gazdasági és közéleti témákban való elmélyülés volt. A
tábor programján szereplő előadások többsége az
európai uniós csatlakozást boncolgatta. A neves
anyaországi és határon túli politikusok (Németh Zsolt,
Csepeli György, Baráth Etele, Bauer Edit, Kovács
Miklós) olyan témákkal foglalkoztak, mint a magyar
nemzetstratégia,
a
Kárpát-medencei
„digitális
honfoglalás”, az európai uniós támogatások, vagy a
kettős állampolgárság.
A politikai jellegű kérdésekről szóló előadások mellett
fontos szerepet játszottak a magyar nagyvállalatok
vezetőinek előadásai (pl. Tolnay Lajos, Magyar
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Alumínium Rt., Mártha Imre, MVM Rt., Galácz Ábel, MOL Rt.), akik a magyar vállalatok Kárpát-medencei szerepvállalásáról adtak tájékoztatást. Szintén gazdasági területet érintett az Új Kézfogás Közalapítvány titkárának,
Both Jánosnak a határon túli vállalkozás-fejlesztésről tartott előadása.
A kulturális élet és a civil szféra képviselői közül Czakó Gábor író és Klaus Weigelt, a Konrád Adenauer Alapítvány budapesti irodájának vezetője voltak a tábor vendégei. Czakó Gábor „Hozzájárulás az európai kultúrához: a
magyar nyelv” címmel tartott előadást, Klaus Weigelt pedig a kereszténység európai jelentőségéről tartott előadást.
A tábor záró eseménye egy Kárpát-medencei ifjúsági kerekasztal volt, amelynek során a résztvevő szervezetek zárónyilatkozatot fogadtak el, ebben állást foglaltak a Kárpát-medencei magyar ifjúságot különösképpen foglalkoztató aktuális kérdésekről. A zárónyilatkozathoz kérték a jelen nem lévő határon túli ifjúsági szervezetek csatlakozását
is.
A tábor fontos részét képezték a kulturális és szabadidős programok is, legnagyobb sikere a Benkő vonósnégyes
tábornyitó kamarazenei hangversenyének volt, de sikert aratott a Chicho és Trianon című filmek vetítése és a tábort záró Táncház, a nagyszerű Kavalkád néptánc együttes közreműködésével. Az esti szórakoztatásról ezen felül
a játékos vetélkedő és zenés-táncos mulatság gondoskodott.

Gloria Victis rendezvénysorozat – október 21-24.
A KÖZÉPISKOLÁS VETÉLKEDŐ:
A középiskolás történelmi vetélkedő hagyományosan két pályázati részből tevődik össze. Egyrészt háromtagú csapatok pályázhatnak, másrészt lehetőség van az egyéni versenyzésre is. A vetélkedő minden évben többfordulós,
ami egész éves odafigyelést igényel mind a diákok és tanáraik, mind a szervezők részéről. Az idén 120 csapat és 5
egyéni versenyző jelentkezett a meghirdetett pályázatra, aminek témája a csapatok részére 1849-től 1914-ig terjedő
időszak volt, míg az egyéni pályázók részére „A forradalom tanúja környezetemben” címet viselő pályázati kiírás
volt. A vetélkedők szakmai részét, azaz a téma kiválasztást, a szakirodalom meghatározását, valamint a tesztkérdések összeállítását tatabányai tanárok végezték. Továbbá ők javították a beérkező pályázatokat és jelölték ki a második fordulóba továbbjutó háromtagú csapatokat. A Szövetség részéről a szervezők feladata a nyertes és a vesztes
csapatok kiértesítése és tájékoztatása volt a következő fordulóról. A második fordulóba szinten jelentkezni kellett
az iskoláknak, a megadott határidőre 59 csapat jelentkezett be, 29 csapat Magyarországról, 17 csapat Felvidékről, 7
csapat Kárpátaljáról, 5 csapat Erdélyből, valamint 1 csapat Délvidékről. Előfordult, hogy adott iskolából egyszerre
több csapat is bejutott az elődöntőbe, pozitívan minősítve az iskola színvonalát és a tanárok felkészültségét.
A második forduló, azaz az írásbeli középdöntő már egy központi helyen október 22-én, a Budapesti Műszaki
Egyetem Auditorium Maximum nevű előadójában zajlott le. A Rákóczi Szövetség Oktatási és Ifjúsági Csoportja
(OICS) közreműködésével és szervezésével történt hagyományosan a vetélkedő lebonyolítása. Ebben a fordulóban
a háromtagú csapatok egy írásbeli tesztet oldottak meg. A tesztsor megoldására két óra időtartam állt rendelkezésre. A verseny tisztasága felett az OICS tagjai őrködtek. A teszteket szintén az OICS történelemtanárai javították,
meghatározva a döntőbe jutott csapatok neveit. A szóbeli döntőbe az írásbeli tesztek alapján a 10 legjobban szereplő csapat jutott. A középdöntő eredményhirdetésére és a döntő megrendezésére másnap az Egyetem dísztermében került sor. Itt a csapatok már egymással versenyezve oldottak meg különböző típusú és nehézségű feladatokat. A döntőbe nem jutott csapatok nézőként szemlélték versenytársaik további szereplését. A döntős csapatok
teljesítményét öttagú szaktekintélyekből álló zsűri értékelte és pontozta. A végső sorrendet a zsűri hozta meg. A
közel azonos felkészültségű csapatok között a zsűri elmondása szerint roppantul nehéz volt a végső sorrendet
meghozni.
A beérkező 5 egyéni pályázat közül három pályamű lett értékelve és jutalomban részesítve.
A középdöntőben résztvevő minden csapat, valamint a öt egyéni versenyző könyvjutalomban részesült, az első öt
csapat, továbbá a három egyéni versenyző ezentúl a teljesítményük és felkészültségük jutalmául egy Erdélyi kirándulást is nyertek.

AZ ÜNNEPSÉGSOROZAT:
Az október 22-i ünnepségsorozat nyilvánvalóan az ifjúsági találkozó leglátványosabb, de egyértelműen legfontosabb része is. A forradalom 1956-ban éppen az egyetemisták-főiskolások október 22-i megmozdulása nyomán in17. oldal, összesen: 44
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dult el, ők lobbantották fel „a forradalom lángját”. Nem véletlen, ha ez a nap az ifjúságé, az ő szerepük fontosságát
és a forradalom nagyszerűségét érezhetik át azok a határon túli ifjak (együtt magyarországi, budapesti társaikkal),
aki legfeljebb az iskolában vagy még ott sem találkoznak 1956 nagyszerű magyar teljesítményével. Az ünnepségsorozatot ezen a napon három fő részből áll:
1. A műegyetemi ünnepségből, a fáklyás felvonulásból a Műegyetetől a Bem-térig
2. A Bem téri megemlékezésből és a koszorúzásból
4. A Kossuth téri eseményekből

A MŰEGYETEMI ÜNNEPSÉG:
A műegyetemi ünnepségek idei díszvendége Mádl Ferenc köztársasági elnök és Lomnici Zoltán legfelsőbb bírósági
elnök voltak, továbbá a kormány részéről gazdasági miniszter és
miniszter.
A rendezvény lebonyolítóiként a díszasztalnál Vajna Zoltán, a
Műegyetem 1956 Alapítvány elnöke és Halzl József a Rákóczi
Szövetség elnöke foglalt még helyett. A rendezvény programját – a
hagyományoknak megfelelően - egyenes adásban közvetítette a
Duna Televízió. Az ünnepélyen a díszvendégek mellett a határon
túli fiatalok és a hallgatói önkormányzat képviselője is beszédet
mondott. A határon túli magyar fiatalok nevében idén 2004-ben
Majláth Béla, vajdasági vezető mondott köszöntőt.

FÁKYLÁS FELVONULÁS
A fáklyás felvonulás megszervezése hagyományosan a Rákóczi
Szövetség kizárólagos feladata. A felvonulás látványosságát jelentősen
emelik az minden évben a menet élén haladó, korabeli, bérelt Csepel
teherautók, melyeket a határon túli fiatalok töltik meg, nemzeti zászlót
lobogtatva. A teherautók a Műegyetem nagy koszorúja után haladva
vezetik a tömeget. A felvonulás hagyományos útvonala a következő:
Műegyetem - Döbrentei tér – Várkert rakpart - Ybl Miklós tér - Lánchíd
utca - Clark Ádám tér - Fő utca - Jégverem utca - Bem rakpart - Bem
József tér
A fél ötkor induló menet a hagyományos, a történelmi valóságnak megfelelő útvonalon halad. (A Bem téren 1956ban a műegyetemisták Lengyelországgal fejezték ki szolidaritásukat, ennek emlékére szolgál a fáklyás felvonulás) A
felvonulás résztvevői számára hagyományosan ingyenes zászlókat és a fáklyákat osztunk ki (utóbbiakat csak a
Döbrentei téren, mivel a fáklyák égésideje ezt indokolja.

A BEM TÉRI KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG
A már hagyománnyá vált koszorúzási ünnepség a Bem József szobornál az idén is sikeresen lezajlott. Az ünnepség
2004. október 22-én 18 órától lett meghirdetve, ekkorra ért a szoborhoz a Műegyetemről induló fáklyás felvonulás.
A szép, piros-fehér-zöld színű virágtól pompázó koszorúk a szobor előtt sorban állítva várták, hogy odahelyezzék
őket. Este 6 óra körül érkezett a menet a Bem térre, élén a két Csepel teherautóval és a magas rangú személyekkel.
A rendezvény azzal kezdődött, hogy a somorjai Híd Vegyeskar elénekelte a Himnuszt. A 40 fős énekkar nagyon
látványosan mutatott a színpadon. Ezután Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára felkérte Fehér Lacika kárpátaljai diákot, hogy mondja el szavalatát. A mindössze 14 éves fiútól megrendítő beleéléssel hallhattuk újra 1956
kiváló irodalmi alkotásait. A szavalat után Fitos András nyitrai diák vezetőmondott köszöntőt a határon túli ifjúság
nevében, kiemelve, milyen hálásak a fiatalok a Rákóczi Szövetség iránt, amely összefogja a határon túli ifjúságot,
valamint tiszteletét fejezte ki az 1956-os események előtt. A köszöntő után ismét felhangzott a kórus; a Magyar
Magnificat és a Soli Deo Gloria műveket hallgathattuk meg. Ezt követően Kozma Imre Atya, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat elnöke mondta el nagyhatású beszédét. Kozma Atya megindultan beszélt 1956 ifjú hőseiről.
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A beszédek után elkezdődött a koszorúzás. Egyenruhás magyar cserkész fiúk és lányok vitték ki a szoborhoz a koszorúkat, őket kísérte az éppen koszorúzó személy. Megjelentek a nagyobb magyarországi és határon túli magyar
pártok képviselői, különböző, ügyünk iránt elkötelezett szövetségek, ifjúsági szervezetek, diákszövetségek, hallgatói önkormányzatok, határon inneni és határon túli középiskolák küldöttei, valamint a Rákóczi Szövetség helyi
szervezeteinek képviselői.

A KOSSUTH TÉRI MEGEMLÉKEZÉS
Az 1956 megemlékezés állami ünnepségsorozatának évek óta szimbolikus kezdete az október 22-i Kossuth téri
ünnepség, melyen a fiatalok meggyújtják a „forradalom lángját”. Az
állami ünnepség ezen részének szervezője a Miniszterelnöki Hivatal, a
Rákóczi Szövetség évek óta közreműködőként vesz részt a
rendezvényen, a Szövetség által meghívott fiatalok személyesítik meg
a forradalmi ifjakat.
A Bem téri ünnepség vége előtt nem sokkal indult el rendőrségi
felvezetéssel a két korhű Csepel teherautó, valamint további három
autóbusz (kettő tele fiatalokkal, a harmadik üresen). E rendezvény
koordinálásában a Kossuth téren a Rákóczi Szövetség már érdemben
nem vesz részt, így a „forradalmi ifjak” irányítása a helyszíni rendező
(idén Mesko Zsolt) feladata. Az ünnepség az élő televíziós közvetítés része, így fokozottan lényeges a pontos érkezés, ami idén maradéktalanul megvalósult. A negyed nyolckor induló ünnepség fennakadások nélkül zajlott le. A
térre begördülő teherautókról, melyeken határon túli fiatalok voltak, zászlókkal és fáklyákkal felszerelkezett, előre
kiválasztott 20 fiatal felsorakozott a teharautók mellé. A két autóbuszon érkező határon túli egyetemista vendégek
a téren található, az 1956-os forradalom lángját szimbolizáló emlékmű mellett foglaltak helyet, a biztonsági kordonon kívül. A katonazenekar zenei betétje után a felsorakozott fiatalok felvonultak a forradalmi emlékműhöz, körbeállták, felemelték a kezükben tartott fáklyákat és szimbolikusan meggyújtották a forradalom lángját. A szervezés
pontosan, fennakadások nélkül működött, a részt vevő fiatalok a meggyőző erővel jelenítették meg a forradalmi
ifjúságot. Az ünnepségen részt vett Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is.
Az ünnepség lebonyolítását zuhogó eső nehezítette, mely nyilván csökkentette a térre kilátogatók számát is. A hagyománynak megfelelően a Rákóczi Szövetség vendégei alkották a térre kilátogató civilek túlnyomó részét. Az ünnepség után, a Csepel teherautókat útjukra bocsátva, a fiatalok a három ott várakozó csuklós autóbusszal visszatértek a Műegyetemre, ahol a Központi épületben a Weiner-Szász Kamaregyüttes koncertjét hallgatták meg.

FŐISKOLÁS TALÁLKOZÓ
A főiskolás találkozó hagyományos rendezvénye az október 22-i filmvetítés. Ebben az évben – köszönhetően a
Corvin Mozinak – egy vadonatúj, és igen aktuális filmet tekinthettek meg a résztvevők. A „Temetetlen halott” című, Nagy Imre életéről szóló film igen nagy hatással volt a főiskolás résztvevőkre, hiszen teljes mélységében mutatta be egy magyar államférfi emberi és politikai fejlődését, mely során az életét is feláldozta nemzetéért.
A Gloria Victis rendezvénysorozat középiskolás történelmi vetélkedőjének döntőjével párhuzamosan a főiskolás
vendégek két nagyhírű szakember előadásán vettek részt a Műegyetem egyik előadójában. A két előadó egyetemi
oktató – korábbi politikus - Jeszenszky Géza egykori külügyminiszter és Bod Péter Ákos volt ipari miniszter voltak. Jeszenszky Géza „Miért nem győzhetett 1956 forradalma?” című történelmi elemzésében a forradalom történéseinek részletezése helyett elsősorban annak világpolitikai jelentőségével és nemzetközi megítélésével foglalkozott. A forradalom győzelmére az adott világpolitikai helyzetben – véleménye szerint – nem volt esély, ám ez egyáltalán nem csökkenti fontosságát és nagy hatását a magyar történelemben. A résztvevők kérdései után szünet nélkül folytatódott az előadás a másik meghívott vendég, Bod Péter Ákos gazdaságpolitikai jellemzésével. Bod Péter
Ákos az „Európai Unió gazdasága” címmel tartott előadást. A magyar gazdaság lehetőségei, az egységesített európai piac kihívásai jelentették az előadás témáját. Az előadó felhívta a figyelmet, hogy az európai uniós közös gazdaságpolitika nem elsősorban a magyar költségvetés külső forrásból történő támogatásának lehetőségét jelenti, hanem azt a gazdasági keretet, mely a magyar vállalatok versenyképességét, fejlődését segíti elő.
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A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG HELYI SZERVEZETEINEK RENDEZVÉNYEI
BÁCSKA:
Június 5-én, Csávolyon tartotta a szervezet a már évenként megrendezésre kerülő „Felvidékiek találkozóját”, valamint a tisztújító közgyűlést. E rendezvényen sikeresen növekedett a Szövetség helyi szervezetének taglétszáma.
2004. augusztus 27-28-án a „Szentiváni Napok” rendezvénysorozat keretein belül a felvidéki testvértelepülés,
Naszvad községből érkezett vendégek fogadását vállalta el a Bácskai Szervezet. Naszvad település két kiemelkedő
eseményen volt képviselve a rendezvényen: szombaton 9 órakor kezdődött a koronglövő verseny Felsőszentiván,
Naszvad és a környékbeli vadászok számára a helyi vadásztanyán. Délután pedig a Naszvadi Nyugdíjasklub Népdalköre szerepelt a színvonalas és rangos kulturális- és folklórműsorban. A rendezvényről beszámolt az MTV Regionális Híradója (Szegedi Körzeti Stúdió), és a helyi kábeltelevízió. December 4-én Csávolyon, a Felvidékről kitelepített Krascsenics család ünnepi megemlékezésén a Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezete „emléklapot” és emléktárgyat adományozva köszönte meg a néhai Krascsenics Ignác által az évek során a Szövetség helyi szervezetének nyújtott önzetlen támogatását. Egyben köszönetet mondtak a család tagjainak is, hogy folytatják e nemes hagyományt.

BAJA
A Rákóczi Szabadságharc 300. évfordulója alkalmából általános iskolás történelmi vetélkedőt szerveztek, kiemelkedő hangsúlyt fektetve az 1704-es délvidéki hadjáratra, mely abban a régióban zajlott, ahova Baja is tartozik, és
amelyet Rákóczi személyesen vezetett. A vetélkedő két részben zajlott, első része 2004. április 28-án a
nemesmiliticsi általános iskola szervezésében került megrendezésre, míg a 2004. május 8-i második fordulót a
Szent László ÁMK bonyolította. A két időpontban összesen 16 csapat versengett. A második fordulóba mindkét
régióból 5-5 csapat jutott tovább, majd 2004. május 26-án sor került a döntőre. Az eseményről tudósított a Petőfi
Népe c. helyi lap.
A Bajai Rákóczi Szövetség Helyi Szervezete 2004-ben harmadik alkalommal szervezte meg Délvidéki Anyanyelvi
Tábort. A tábor 2002. augusztusában került megrendezésre először, Baján, mintegy 60 Zombor környékéről származó általános iskolás diák számára, és a kiváló tapasztalatok alapján a meghívott iskolák körének bővítése mellett
2003. júniusában és 2004. júliusában megismételték a programot. A 2004-es táborról több helyi újság is tudósított,
így a Bajai Napló és a Petőfi Népe.

BALOGVÖLGYE:
Március 14-én Bátkán más szervezetekkel közösen ünnepséget tartottak, melyben koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak az 1848-as forradalomról. Az ünnepségről tudósított a Gömöri Hírlap.
Március 15-én Rimaszombaton koszorúzást szerveztek Rimaszombaton a Petőfi háznál.
Március 24-én Nagybalogon könyvbemutatót tartottak, Pál Dénes: Nagybalog múltja és hagyományai c. könyvéről.
Az eseményről cikk jelent meg a Gömöri Hírlapban.
Április 24-én Hanván Tompa Mihály köztemetői szobrát koszorúzták meg.
Május 2-án Radnóton Anyák napi ünnepséget tartottak, együttműködve a Radnóti Községi Hivatallal és Radnót
Község Egyházával.
Május 29-én Rimaszombaton Petőfi Sándor Tompa téri koszorúzásán vettek részt.
Június 5-én Dereneken Gyermeknapi ünnepséget szerveztek.
Július 10-én Budapesten Pósa Lajos Kerepesi temetőben lévő sírhelyét koszorúzták.
2004. július 25-31. között Dereneken Alkotótábort szervezett diákok részére. A tábort immár hatodik alkalommal
valósították meg. Az alkotótábor a diákok szellemi fejlődését, gyakorlati tapasztalatszerzését valamint szórakozását
hivatott biztosítani. A táborban készült alkotásokat – melyeknek valamilyen módon kötődniük kellett II. Rákóczi
Ferenc életútjához, munkásságához, vagy a szabadságharchoz – Bátkában a Ferenczy Alapiskolában és a Közösségi Házban kiállították augusztusban. Az eseményről több helyi lap is tudósított: a Szülőföldünk, az Új Szó, a Szabad Újság.
A nemzeti ünnepeken a bajai helyi szervezet is méltóképpen képviseltette magát. Március 15-én koszorúztak a helyi ünnepségen, majd délután a zombori ünnepség műsorában a Szent László ÁMK diákjai is felléptek. Október 6án és 23-án a bajai városi ünnepségen koszorúztak.
Október 2-án Zsípon az 1848-49-es szabadságharc hőseiről és az aradi vértanúkról emlékeztek meg, melynek keretében kopjafát avattak a hősök tiszteletére.
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November 27-én Rimaszombaton könyvbemutatót szerveztek Vörös Ilona: Nevelésről mindenkinek c. könyve
köré.
December 18-án Bátkán ünnepélyes évzáró taggyűlést tartottak.

BÁTASZÉK
A „Sallói Napok”-ra 2004. augusztus 21-én utazott a tánccsoport Nagysallóra. A szervezők célja – hogy minél
több bátaszéki és nagysallói fiatal találkozzon egymással, legyenek közös élményeik, kössenek ismeretségeket nagyszerűen megvalósult. A tánccsoport először részt vett a délelőtt kezdődő főzőversenyen, amit meg is nyert,
majd a szabadtéri színpadon is szép sikert aratott. Az ünnepségen egyéb táncegyüttesek, zenekarok fellépését, valamint egy musical-előadást is élvezhették a résztvevők. A nagysallói sikeres fellépésekkel eltelt nap után a
bátaszéki csoport 22-én Tardoskeddre utazott. A kis számú – de annál lelkesebb és kedvesebb – közönség ellenére
itt is nagyon jól sikerült az előadás. A rendezvényről tudósított a Cikádor című lap.

BEREGSZÁSZ
A szervezet két program megvalósítását pályázta meg. Mind a II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 328. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre, mind a dolhai kuruc emlékműnél tartandó megemlékezésre nyertek
pénzügyi támogatást.
A II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 328. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi műsort a beregszászi
Rákóczi emléktáblánál tartották. Az irodalmi-zenés rendezvényen fellépett a Petőfi Sándor nyugdíjas klub ének-és
zenekara, valamint szónokok mondták el beszédüket. A megemlékezést követően a társadalmi szervezetek képviselői elhelyezték a tisztelet koszorúit az emléktáblánál. A rendezvény a Szózat eléneklésével ért véget. A megemlékezés után a szervezők fogadást adtak a szereplők és a vendégek részvételével. Az Ukrajnai Magyar Krónika, a Beregszász és a Kárpát Info című helyi újság is tudósított az eseményről.
A dolhai csata emlékére rendezendő ünnepi rendezvényen fellépett a Petőfi Sándor nyugdíjas klub ének- és zenekara, továbbá a Zrínyi Ilona Beregszászi Középiskola tanulói és a Rákóczi Ifjúsági Helyi Szervezet tagjai. Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a felkért előadók méltatták a dolhai csata és a Turulmadár fontosságát. A megemlékezés koszorúzással, majd a Szózat eléneklésével zárult. Az eseményről tudósított a
Beregi Hírlap.

CSÍKSZEREDA
Március 15-én megemlékezést tartottak az 1848-as forradalom emlékére. Ezen a napon a csíkszeredai szervezet
egy kávéházat állított fel a Sapienta EMTE épületében, amivel azt kívánta elérni, hogy az egyetemisták, középiskolások és más fiatalok átérezzék a forradalom hangulatát. A reggeli órákban röpcédulákat osztogattak, kokárdát készítettek, felolvasták a 12 pontot. Mindezeket követően a szervezet részt vett a városi és a nyergestetői ünnepségeken, ahol a Rákóczi Szövetség nevében koszorúkat helyeztek el. Este a kávéházban színdarabbal, versekkel, korabeli zenével emlékeztek meg a márciusi ifjakról, a város vezetőségének és ifjúságának társaságában.
Július 8-i kezdettel nyolcnapos képkiállítást rendeztek a csíkszeredai Mikó Várban II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 300. évfordulója alkalmából. A megnyitón több mint 100 ember vett részt, köztük számos
személy a város és a megye elöljárói közül érkezett. A fotódokumentáció, amely közel 600 felvételből állt össze, a
Fejedelem 13 európai országban felkutatott emlékhelyeit tárta az érdeklődők elé.
Szeptember 4-5-én a helyi szervezet közösségfejlesztő rendezvényt szervezett. A program célja, hogy a Szövetség
megismerje tagjait, megerősítse a meglévő kapcsolatokat és esetlegesen új tagokat toborozzon. A rendezvényen
részt vettek egyetemista és középiskolás hallgatók, egyetemi tanárok. A két napos rendezvényen érdekes kérdések
merültek fel, és számos új problémával találkoztak a résztvevők.

ÉSZAK-BÁNÁT
Szeptember 18-án Egyházaskéren megrendezték a Kálmány Lajos emléknapot.
Szeptember 24-én szintén Egyházaskéren a Hét nap nevű szabadkai hetilap tartott élőújságot. A Szervezet társszervezőként vett részt a rendezvény sikeres lebonyolításában. A műsor kulturális része a Nagyságos Fejedelem
emlékének lett szentelve.
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ELTE
A Rákóczi Szövetség ELTE-n megalakult helyi szervezete a támogatást egy felvidéki és lengyelországi utazáshoz
vette igénybe. A kiránduláson történelem szakos hallgatók és tanáraik vettek részt. Az utazás első állomása II. Rákóczi Ferenc szülőfaluja, Borsi volt. Itt megtekintették a résztvevők a fejedelem szülőházát, valamint a sok hányattatást megélt Rákóczi-mellszobrot, amit a diákcsoport megkoszorúzott. Kassára indultak tovább, ahol a Szent Erzsébet székesegyház és kriptájának megtekintése volt a program. Lent a sírboltban nyugszik Rákóczi és Zrínyi Ilona egy hatalmas mészkőből faragott koporsóban; itt szintén koszorút helyezett el a csapat. Eperjesen meglátogatták a Rákóczi-házat. Másnap a Duklai-hágón keresztül Przemslbe vezetett a kirándulók útja, ahol megtekintették
azt a temetőt, ahol az 1915-ös magyar csapatokat is érintő tragédia hős katonái nyugszanak. Innen Krakkóba mentek a diákok, ahol a Waza kapun keresztül jutottak be a Wawel területére. A kiállítás megtekintése után a waweli
Székesegyház felé vették útjukat. A kriptában koszorút helyeztek el Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király sírjánál. Megmászták a Zsigmond tornyot és meglátogatták a Jagelló Egyetemet és a lengyel történelem egyik
legnagyobb arisztokrata famíliájának házát, a Czartoryski házat. A következő napokban ellátogattak Wieliczkába, a
dél-lengyel vidék sóbányászatának legjelentősebb szentélyébe és Chestochowába, ahol áll a magyar pálosok által
alapított kolostor, mely az egyik legkeresettebb zarándokhely egész Közép-Kelet Európában. Végül elérkeztek
Auschwitzbe, ahol megtekintették a tábort és a kiállításokat, melyek híven tükrözték a II. világháború borzalmait.
Az utolsó helyszín Tarnowban volt, ahol Bem József szülőházát és sírhelyét látogatták meg, elhelyezve koszorújukat.

FARKASLAKA-NYIKÓMALOMFALVA-SZENTLÉLEK
A helyi szervezet két területen rendezett rendezvényeket; egyrészt a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén, másrészt kulturális téren.
Az első kategória kapcsán alakítottak meg egy ifjúsági kört, melynek lényege, hogy minden szombaton este összegyűlnek a fiatalok és megbeszélik a hét eseményeit, előadást hallgatnak, valamint játszanak. Ugyanebbe a kategóriába tartozik az a történelmi vetélkedő, melyet II. Rákóczi Ferenc életével és az általa vezetett szabadságharccal
kapcsolatban hirdettek meg. A versenyben a szentléleki Dr. P. Benedek Fidél Általános Iskola felső osztályos tanulói vettek részt.
Kulturális téren, az augusztus 8-án megrendezett búcsú bált, és az augusztus 29-én megrendezett szüreti bált szervezték meg. Mindkét rendezvény hagyományos jellegű volt, és néptáncok bemutatásával színesítették őket. A
Szervezet hagyományőrző pásztorjáték bemutatását is megszervezte decemberben.

GYERGYÓSZENTMIKLÓS
A Rákóczi Szövetség Gyergyószentmiklósi Helyi Szervezete a 2004-ben, belső pályázaton nyert támogatást a „Rákóczi nyomában Erdélyben” elnevezésű kirándulás megvalósításához használt fel.
Február 13-án előadássorozatot szerveztek Rákóczi Ferenc alakja, és a szabadságharc fontosabb eseményei köré,
majd este Rákóczi-bál koronázta meg a rendezvényt.
Június 15-16-án belső pályázati pénzből a szövetség tagjai kirándulni voltak Erdélyben, mely kirándulás a „Rákóczi
nyomában” mottót kapta.
Júliusban a helyi szervezet részt vett a „Magyar diákok és tanárok a magyar Kálvárián” című sátoraljaújhelyi rendezvényen.
November 19-én a helyi szervezet megtartotta a második Rákóczi vetélkedőt „Rákóczi alakja a magyar irodalomban” címmel. A sikeres vetélkedőt közös városnézés és buli követte.

GYÖMRŐ
A szervezet a „Gyömrői Rákóczi Napok” elnevezésű program megvalósítását pályázta meg. A rendezvény sikeresen megvalósult a pályázati támogatás segítségével. A nyolcadik alkalommal megrendezett rendezvénysorozat
2004. július 3-án és 4-én került megrendezésre Gyömrőn. Az első napon gazdag kulturális program keretében a
látogatók részt vehettek kézműves foglalkozásokon, óriásbábos felvonuláson, utcaszínházi produkción, lovas bemutatón, hadi bemutatón. Esti programként emlékműsort tartottak a Mánya réten a Rákóczi emlékműnél, majd a
Szabadság téri parkban bemutatták a Csínom Palkó című daljátékot. Másnap díjugrató verseny, ünnepi istentisztelet és szentmise, kirakodóvásár, gyermekfoglalkozások és hangverseny várta a résztvevőket. Késő délután zenés
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gyermek-játszóházat látogathattak az érdeklődők, majd este ismét bemutatták az előző napon már nagy sikert aratott Csínom Palkó című előadást.

GYÖNGYÖS
A Rákóczi Szövetség Gyöngyösi Helyi Szervezete 2004. január 22-én rendezte meg a „Magyar kultúra napja” elnevezésű programját.
A rendezvény fél 9-kor kezdődött Hiesz György polgármester beszédével. Ezt követően elkezdődött a helyi középiskolások kulturális seregszemléje, melynek a Mátra Művelődési Központ adott otthont. A Vak Bottyán Gimnázium, az esztergomi Bottyán János Gimnázium és Műszaki Középiskola kulturális küldöttsége, a határon túlról
érkezett kárpátaljai Bethlen Gábor Magyar Gimnázium diákjai és a felvidéki Tornaljai Gimnázium fiataljai, felkészítő tanárjaikkal méltó tiszteletüket fejezték ki nemzetünk nagy politikus-költője, Kölcsey Ferenc előtt, irodalmi –
zenés - táncos műsorukkal. Gyöngyös Város Képviselőtestülete ezen a napon kitüntetéseket adott át a közművelődés terén kiemelkedő munkát végzett személyeknek. Az eseményről tudósított a Gyöngyösi mozaik című lap.

HÁROMSZÉK:
2004. január és július között zajlott le egy művelődéstörténeti vetélkedő, amely a „400 éve választották Erdély fejedelmévé Bocskai Istvánt” és „A székely vértanúk – 150 év” címet kapta.
A verseny két szakaszban zajlott le levelező formában 2004. január és április között. Körzetenként a legjobb 5 csapat szóbeli – gyakorlati vetélkedőn mérte össze tudását. A körzeti szakasz győztesei megyei döntőn vettek részt. A
résztvevő csapatok (3+1) részvételi diplomát, okleveleket és könyvjutalmat kaptak. A Székelyföldön kívüli csapatok (Kolozsvár, Marosvásárhely, Szilágycsik, Nagyvárad, Zilah, Brassó) tudományos dolgozatot készítettek, ezek
értékelése alapján jutottak az erdélyi döntőbe. A művelődéstörténeti vetélkedő záró aktusa a szovátai szaktáborozás volt, melyre 2004. július 18-24. között került sor. A táborban 32 tanuló és 8 tanerő vett részt.
Március 27-én megrendezték a „Nagyságos fejedelem arcmása a kortársak megjelenítésében” című kiállítást II. Rákóczi Ferenc születésének 328. Évfordulója alkalmából. A rendezvényen az érdeklődők a Nagyságos fejedelmet
ábrázoló festmények és metszetek reprodukcióját tekinthették meg. A kiállítás megnyitóján emlékbeszédet mondott Már István a Rákóczi Szövetség Háromszéki Szervezetének elnöke és Kónya Ádám ny. múzeumigazgató.
Május 28-31. között került megrendezésre a „Városunk Épületei” elnevezésű kiállítás, melyet a Szervezet együtt
rendezett a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceummal. A kiállítás, melyet gimnáziumi diákok számára szerveztek, Sepsiszentgyörgy nevezetesebb épületeit mutatta be makett formában.
Július 10-én, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 300. évfordulóján Rákóczi Emléknapot szervezett a Helyi Szervezet. A Székely Nemzeti Múzeum kiállítással és szoborállítással tisztelgett a Nagyságos fejedelem
emléke előtt. A Székely Nemzeti Múzeumban berendezett Pro Libertate 1703-1711 emlékkiállítást Már István tanár, a Rákóczi Szövetség Háromszéki Szervezetének elnöke nyitotta meg, aki a XX. század elején feléledt Rákóczi
kultuszról beszélt. A szabadságharcról és a korról Kónya Ádám ny. múzeumigazgató tartott előadást. A nap fénypontja a Szent József plébánia templom tőszomszédságában felállított, Vargha Mihály szobrász által megmintázott
Rákóczi-mellszobor leleplezése volt.
Szeptemberben a Helyi Szervezet a Székely Nemzeti Múzeummal közösen emlékkönyvvel tisztelgett a II. Rákóczi
Ferenc vezette szabadságharc emléke előtt.

KALOTASZEG:
2004. augusztus 28-29-én rendezték meg a Kós Károly emléknapokat. A Szervezet arra a 60 évvel korábbi szomorú eseményre emlékezett, amikor a Kalotaszegre bevonuló orosz csapatokat kísérő román rabló bandák kirabolták
a magyar falvakat, köztük Kós Károly tanyáját, ahol az író, építész élt és alkotott. 28-án délután 4 órakor kezdődött a rendezvény, amelynek keretében olyan még élő személyek emlékeztek Kós Károlyra, akiknek személyes
kapcsolatuk volt az író-építésszel. Ezt követően kulturális műsor következett; a bánffyhunyadi kultúrotthon színjátszó csoportjának tagjai szavalatokkal és Kós-írásokból összeállított előadással tisztelegtek a Kalotaszeg „Nagy
Öregje” emléke előtt. A társulat előadása után szabadtéri színpadon felléptek néptánccsoportok, akik a műsor után
a fellépő diákokkal közösen vacsorán vettek részt. Másnap, 29-én reggel 8 órakor elindult egy csapat, amely felkereste azokat a helyeket, amelyek Kós emlékéhez kötődtek. Az emléktúrán részt vett 40 diák és 8 tanár a Sárospataki Táncművészeti Iskolából, valamint több mint 35 helyi diák és tanár. Este, a túra után közös vacsorával búcsúzkodtak az anyaországi vendégektől.
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KARCAG
Március 15-én csatlakoztak a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjához, Bácstopolyán és Bácskossuthfalván
emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom- és szabadságharc hőseiről.
Július 26. és 30. között a Szervezet részt vett a Központi Szövetség Kárpát-medencei magyar történelemtanárok
VII. nyári találkozóján.
Augusztus 19. és 21. között részt vettek a Nagykunsági Kulturális Napok sikeres lebonyolításában. A testvérvárosokból érkezett vendégeket a Szövetség Helyi Szervezete segítette az ünnepi események közötti eligazodásban,
igény szerint egyéni programokat szerveztek számukra.
A Szervezet a támogatást az október 23-i rendezvényük megvalósítása céljából pályázta meg. A program keretében
olyan határon túli – különféle országokhoz tartozó – magyar városokkal működtek együtt, amelyekkel már eddig is
kapcsolatban voltak. Ezen meghívásoknak köszönhetően fiatalok százai jutottak el első ízben Magyarországra, és
alakíthattak ki különböző kapcsolatokat az anyaországbeliekkel. Három ország öt városából érkeztek a résztvevők
a rendezvényre: Ómaravicából, Bácstopolyából, Szepsiből, Nagyváradról és Székelykeresztúrról. A vendégek neves
közéleti személyiségekkel, írókkal, művészekkel is találkozhattak. A rendezvény középpontjában az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról történő megemlékezés állt. A vendégeknek sok érdekes programon nyílt lehetőségük
részt venni. Ezek közül kiemelve a legjelentősebbeket: ünnepélyes zászlófelvonás az Országháznál, ünnepi istentisztelet a református templomban, ünnepi önkormányzati ülés, emléktábla koszorúzás, városnézés, karcagi csipkeverők és fazekasmesterek bemutatkozása, koszorúzás Kemény Pál sírjánál, fürdés a Karcagi Kisfürdőben, ünnepi vacsora, ismerkedési est, a Győrffy István Nagykun Múzeum és a Karcagi Kunlovarda megtekintése. A rendezvény külön sikereként könyvelhető el, hogy a város polgárai közül sokan keresték meg határon túli magyar barátainkat egy kis beszélgetésre, új kapcsolatok kialakítására, vagy a régiek ápolására.

KASSA
A Szervezet a Kassai Ifjúsági Fórumba tömörülő 5 ifjúsági szervezet évnyitó rendezvényének megvalósítására pályázta meg a támogatást. A rendezvény – melynek fő célja a kassai magyar fiatalság összefogásának és kapcsolatteremtésének elősegítése volt – két részből állt. 2004. szeptember 14-én egy esti tanévnyitó rendezvényt szerveztek,
melyen kassai diákzenekarok léptek fel, 15-én pedig sportnapot tartottak, melyet gulyásfőzés tett színesebbé.
Az első napon két tehetséges rockzenekar (a 6 láb mélyen és a Haverock) szórakoztatta a Márai Stúdióban összegyűlt, több mint 200 fiatalt. Másnap a sportolók 10 órai kezdettel a Magyar Tannyelvű Középfokú Ipariskola és
Kereskedelmi Akadémia mellett működő kollégium parkolójában hallgathatták meg Blénessy Róbert, a KIF elnökének ünnepi beszédét. Ezután elkezdődtek a különböző sportesemények. A résztvevők összemérhették erejüket
és ügyességüket asztaliteniszben, sakkban, street-ball-ban, röplabdában és labdarúgásban. Ameddig a csapatok
egymással küzdöttek, a cserkészek az ebéd elkészítésén fáradoztak. A sportesemények befejeztével mindenki kedve
szerint fogyaszthatott az ízletes gulyáslevesből. Ebéd után Halzl Józsefnek – Rákóczi Szövetség elnökének – tanulságos beszédét hallgathatták meg a résztvevők. A beszédet követően kihirdették a versenyek eredményeit. A nyertesek a könyvjutalmak és apró csekélységek mellé egy oklevelet is kaptak teljesítményük elismeréséül.

KISVÁRDA
Március 16-20. között „Rákóczi hét” elnevezésű programsorozatot szerveztek, melynek keretében sportesemények, nemzetközi történelmi vetélkedő, megemlékező műsor és koszorúzás szerepeltek a programban.
Június 4-én Kisvárdán megemlékezést tartottak a trianoni eseményekre emlékezve. Ünnepi műsor keretében koszorúztak a kisvárdai emlékműnél a Rákóczi Szövetség nevében.
Július 18-án Tiszaújlakon részt vettek a Turul szobor koszorúzási ünnepségén, majd megbeszélést folytattak az ottani partnerszervezettel.
November 30-án „Hass, alkoss, gyarapíts” elnevezésű történelmi vetélkedőt szerveztek.

KOLOZSVÁR
A Szervezet a pályázaton elnyert összeget az 1956-os magyarországi forradalom helyi megemlékezésének és az ehhez kapcsolódó diákvetélkedő megrendezéséhez használta fel. Az ünnepség „Az 1956-os forradalom diákszemmel” címet kapta. A megemlékezést a kolozsvári unitárius kollégium Dávid Ferenc dísztermében tartották. Neves
szónokokat, a négy versenyző csapat rövid előadását és a Peregrinus együttes közreműködésével dúsított zenés24. oldal, összesen: 44
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irodalmi összeállítást hallgathatták meg a résztvevők. A vetélkedőn négy csapat vett részt, a sepsiszentgyörgyi,
szatmárnémeti, kolozsvári református kollégiumok és az unitárius kollégisták. A négy csapat, bár pontszámaik különböztek, egyenlően lettek jutalmazva.
Február 29-én, a kolozsvári Mátyás-napok alkalmából, vendégül látták Beder Tibort, a Julianus Alapítvány elnökét
és Törökország-kutatót. A rendezvényen Kobzos Kiss Tamás énekmondó és együttese a Musica Historica zenés
játékát hallgatták meg török, illetve magyar nyelven.
Március 27-én a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban az 1848-49-es szabadságharcról szóló vetélkedőt szerveztek Gesta címmel, a három magyar felekezeti iskola számára. (Református Kollégium, Római Katolikus Gimnázium, Unitárius Kollégium.) Minden iskolából két csapat vett részt a vetélkedőn.
Április 2-4. között a IV. Atlantisz országos versmondó vetélkedőn vállalt védnöki szerepet a Kolozsvári Rákóczi
Szövetség, melyen Románia több mint 30 iskolájából 60 tanuló mérte össze versmondó tehetségét.

KÖRÖM
A támogatást a VII. Körömi Rákóczi Fesztivál megvalósítására kérték, melyet a Miskolci Rákóczi Szövetséggel közösen rendeztek meg. A rendezvény 2004. május 24-én került megrendezésre Körömön. Az ünnepség folyamán
ökumenikus istentisztelet keretében leleplezték a történelmi emlékpark létesítményét, II. Rákóczi Ferenc egyetlen
unokájának, Jozefa Saroltának emlékkeresztjét. Az emlékkeresztet Mészáros Domonkos ungvári plébános áldotta
meg. A vendégek ezután megkoszorúzták a Rákóczi emlékoszlopot a Vajai Tárogató Együttes közreműködésével.
Az ünnepség folyamán sor került Tolcsvay László: Rákóczi-fantázia című művének magyarországi ősbemutatójára.
Az ünnepi menetet a Kisgyőri Történelmi Lovas Egyesület gyalogos- és lovas-huszár tagjai vezették fel. Őket követték a népviseletbe öltözött népi táncosok és népdal kórusok csoportjai határainkon innen és túlról. Az ünnepség fővédnöke és szónoka Pekár István, a Duna Televízió elnöke volt. A délutáni kulturális műsor védnöke Kormos Dénes volt, a megyei közgyűlés alelnöke. A népdal- és népi tánc együttesek műsora a tiszaújvárosi majorettek
fellépésével vette kezdetét. A helybélieken kívül az egész napos ünnepségen mintegy 600 vendég vett részt, akiket
a délelőtti műsor után az egyesület nőtagjai által készített ebéddel vendégeltek meg a szervezők. A műsort rögzítette a Duna Televízió forgató csoportja és a regionális televízió munkatársai, valamint jelen voltak a megyei újságok
munkatársai. Az eseményről cikk jelent meg az Észak-Magyarország c. lapban.

LOSONC-SALGÓTARJÁN
A szervezet két program megvalósítását pályázta meg. Mindkét pályázott rendezvényre nyertek pénzügyi támogatást, és a programokat sikerült megvalósítani. Az „Útjaink, állomásaink” elnevezésű rendezvény 2004. július 7-16.
között került megrendezésre. A program lényege, hogy a Nógrád megyei, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági
középiskolások egy olyan olvasótáborban vegyenek részt, amely fejleszti közösségépítő-, kultúrtörténeti- és önismeretüket. A tábor a korábbi évek hagyományaihoz híven két részből állt: a táborozást megelőző kultúrtörténeti
barangolásból és magából a táborozásból, a letelepedésből. Ebben az évben Szlovákiába látogattak el, ahol felkeresték a Felvidék jeles alakjaihoz kötődő emlékhelyeket és találkoztak a régió meghatározó személyiségeivel. A barangolás útvonala a következőképpen alakult: Komárom – Dunaszerdahely – Somorja – Pozsony – Dévény –
Szenc – Galánta – Zólyom – Alsósztregova. A letelepedés Salgóbányán kezdődött. A gyerekek már a program
kezdetekor kiscsoportos feladatokat kaptak, aminek köszönhetően, mire Salgóbányára értek, addigra remek csapatok alakultak ki, melyekben minden régió képviseltette magát. Az első foglalkozások során a szervezők kimon-

dottan az ismerkedésre és a csoportépítésre helyezték a hangsúlyt. A letelepedett életmódnak megvolt a

mindennapi programja. Reggel egy napindító foglalkozással indult, ahol elhangzott a nap mottója, esetleg a nap
témáját meghatározó vers és eljátszották a témába vágó személyiségfejlesztő játékot. Az itt szerzett élményeket a
gyerekek kiscsoportokban beszélték meg, illetve a nap témája alapján próbáltak közösen gondolkodni és érezni. A
három kiscsoportot a kiscsoportvezetők irányították. A kiscsoportok feladata volt a tábort lezáró záróműsor elkészítése is. A napindító foglalkozás az ebédig tartott, ami után az „akármi” következett. Ez lényegében azt jelenti,
hogy a gyerekek ezt az időt saját belátásuk szerint használhatták fel. A délutáni kiscsoportos foglalkozások után
előadók tartottak előadásokat és foglalkozásokat a gyerekeknek. Minden vendéget a tábor egy vendégváró műsorral köszöntött. Az esti előadást az „időutazás” követte. Az egyes régiókból érkező gyerekek még a táborra való felkészülésképpen kapták feladatként, hogy mutassák be egy-egy történelmi kor emberképét. Az egymásnak játszás,
ennek öröme mindenkit megérintett. Ezeket a bemutatókat a záróműsor zárta le, amely az együttműködő ember
világképét mutatta be.

25. oldal, összesen: 44

A Rákóczi Szövetség 2004. évi Beszámolója

A „Túra a határokon keresztül” elnevezésű program 2004. szeptember 12-én valósult meg. A rendezvényt az Európai Gyalogos Turista Szövetség hirdette meg, előkészületeiben és lebonyolításában pedig részt vett a Rákóczi
Szövetség Losonc - Salgótarján közötti Szervezete is, más szervezetekkel együttesen.
A túra helyszíne a Salgótarján környéki Karancs-Medves vidék és a határ túloldalán lévő Cseres-hegység volt. A
túrázók választhattak egy 30 km és egy 20 km hosszú teljesítménytúra között. A teljesítménytúrák mellett a természetjárást kedvelők részt vehettek egy 15 ill. egy 20 km-es túrán is. A rajt minden esetben a Szlovákia területén található bukovinkai kultúrház udvarán volt. A túrákon összesen 643 fő nevezett, akik mindannyian kitűzőt és emléklapot kaptak teljesítményük elismeréséül. A belső pályázaton nyert összeget a Rákóczi Szövetség Losonc - Salgótarján közötti Szervezete az emléklapok és a teljesítménytúrázóknak járó oklevelek elkészítéséhez szükséges karton vásárlására fordította. Ezen kívül a Helyi Szervezet munkatársai aktívan részt vettek a túrák lebonyolításában.

MADAR:
Március 15-én ünnepi megemlékezésen vettek részt a helyi alapiskolával közös szervezésben. A községben, 1998ban felavatott, a falu 800 éves múltját szimbolizáló kopjafánál emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicsőségéről. Az ünnepségen a Rákóczi Szövetség Madari Helyi Szervezetének emlékkoszorúját az elnök és az alelnök helyezte el.
Augusztus 20-án a helyi református egyházzal közösen emlékezett meg a helyi szervezet Szent István királyról. A
kultúrház átépítés alatt állt, ezért az egész megemlékezést a templomban tartották, ahol az ünnepi istentisztelet
után kultúrműsort adtak az egyház fiataljai.
Erdélyből, Magyarfenesről láttak vendégül fiatalokat, 2004. augusztus 25-30. között. Magyarfenesen korábban,
2003-ban, augusztusban fogadtak madari, szentpéteri és perbetei gyerekeket, így most a Szervezetnek köszönhetően sikerült viszonozni a vendéglátást. A vendégek tehát augusztus 25-én érkeztek meg Felvidékre. Másnap, 26-án a
vendéglátók Komáromot mutatták meg nekik Mácza Mihály, a Duna Menti Múzeum igazgatójának vezetésével.
27-én Krasznahorka várát és a Betléri kastélyt tekintették meg, majd 28-án a Perbetei Rákóczi Szövetség vendégeként részt vettek a perbetei falunapon. 29-én, vasárnap, egy nyugodtabb, kikapcsolódást nyújtó napot szerveztek a
látogatóknak, akik másnap, 30-án indultak vissza Romániába.
Szeptember 25-én a faluban immár hagyományos szüreti népdalest megszervezésére került sor a helyi CSEMADOK alapszervezettel közös szervezésben. A műsorban felléptek a helyi és a környező falvakban működő hagyományőrző csoportok.
Október 6-án az aradi vértanúk napján az emlékezés virágait helyezte el a Szervezet a kopjafánál.
Október 31-én a CSEMADOK Madari Alapszervezetével közösen megrendezték az Édes Gergely Napot. Előadás hangzott el a madari születésű református pap ás költő életéről és munkásságáról. A helyi református

templom falán emléktáblát avattak, végül kultúrműsor keretében elhangzottak a költő versei is.
MAGYARFENES
A Rákóczi Szövetség Magyarfenesi Helyi Szervezete 2004. április 16-án alakult meg, és azóta az alábbi programokat valósította meg:
Augusztus 25-31. között kirándulást szerveztek Felvidékre, Perbete – Szentpéter – Madar útvonalon. A kirándulás
célja az volt, hogy a magyarfenesiek találkozzanak felvidéki magyar társaikkal. Az utazáson 27 felnőtt, 17 ifjú és 12
gyerek vett részt, akik a Felvidék számos szép városát, híres épületét, gyönyörű tájait ismerhették meg, nem is beszélve az értékes baráti kapcsolatokról, amelyek szövődtek az egyhetes kirándulás alatt.
December 19-én adventi összejövetelt tartottak. Az ünnepség célja az éneklés volt, néhány karácsonyi népi ének
mellett leginkább a magyarfenesi István/János napi köszöntőt próbálták továbbadni a résztvevőknek. Ezen kívül
papírdíszeket is készíthettek a résztvevők, ami nem csak a legkisebbeket, de az idősebb korosztályt is lelkesedéssel
töltötte el.

MAGYARKANIZSA
A Rákóczi Szövetség 2004. szeptember 18-án alakult Magyarkanizsai Helyi Szervezete 2004-ben az alábbi programokat valósította meg:
Szeptember 18-án „Az elhallgatott múlt” címmel egész napos történelmi ismeretterjesztő tanfolyamot szerveztek,
magyarországi és vajdasági előadók bevonásával. A rendezvényen az észak-bácskai régió pedagógusai – mintegy 70
fő – térítésmentesen reggeli- uzsonna- és ebéd ellátásban részesült.
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Október 4-én koszorúzást tartottak a ’48-as honvédek kanizsai emlékművénél. A már hagyományos megemlékezés
felkért ünnepi szónoka a Helyi Szervezet elnöke volt. Több más társadalmi és civil szervezettel együtt a
Magyarkanizsai Rákóczi Szövetség is elhelyezte a kegyeleti koszorúját a hősök síremlékénél.
November 11-én a Helyi Szervezet műsora szerepelt a helyi televízióban a kettős állampolgárság témájával kapcsolatban. A Szervezet eddigi legnagyobb horderejű vállalkozása volt, hogy a helyi műsorszolgáltatónál havi rendszerességgel jelentkező adást tudtak létrehozni a Szövetség nevével fémjelezve. A műsor gyakorlatilag egy bő órás
kerekasztal-beszélgetés, melyben igyekeznek meghívott anyaországi szakemberekkel és helybéli közéleti szereplőkkel aktuális kérdéseket megvitatni.
December 5-én, az anyaországi népszavazás éjszakáján a Szövetség nevében közös imára hívták a jó szándékú
embereket. A rendhagyó éjjeli ökumenikus istentiszteleten megtelt a magyarkanizsai Szent Pál székesegyház.

MAROSVÁSÁRHELY
Március 21-én az 1990-es pogromkísérlet áldozataira emlékeztek. Ebben az évben a megemlékezés színhelye Gémes István áldozat faluja, Sáromberke volt. A „Fekete Március” elnevezésű megemlékezés a római katolikus templomban tartott szentmisével kezdődött, majd dr. Ráduly Levente a Marosvásárhelyi Rákóczi Szövetség elnöke
mondott beszédet az egybegyűlteknek. A beszédet követően égő fáklyás menet vonult a temetőbe, ahol Dr. Kincses Előd, a Marosvásárhely Fekete Márciusa című könyv szerzője méltatta a Marosvásárhely körüli falvak helytállását a pogrom idején. A szónoklat után a résztvevők elhelyezték csokraikat, koszorúikat Gémes István sírjánál.
Május 20-án a Szervezet a marossárpataki szoborpark legújabb alkotásának, II. Rákóczi Ferenc fejedelem mellszobrának avatásán aktívan részt vett. A hagyományőrző Huszár Egylet közreműködésével megtartott ünnepségen
beszédet mondott a Helyi Szervezet elnöke.
Szeptember és december között a Szervezet áldozatos munkával segítette elő a Pro Hungaris Alapítvány 46 számítógépből és 912 könyvből álló adományának szétosztását olyan községek iskoláinak, akiknek informatikai felszereltségük nagyon hiányos volt.
November 3-án a Marosvásárhelyi Rákóczi Szövetség sajtóközleményben tiltakozását fejezte ki a helyi iskolaösszevonások miatt, melyek a magyar osztályok számát aránytalanul csökkentették.
November 22-én a Studium Alapítvány és a Marosvásárhelyi Rákóczi Szövetség új programsorozatának első előadására került sor a Marosvásárhelyi Városi Kórház előadótermében, „Ars Mediciane: a jövő elkezdődött” címmel.
Az előadássorozat az orvostanhallgatók és pályakezdő orvosok továbbképzését szolgálta.
November 26-án II. Rákóczi Ferenc fejedelem marosvásárhelyi szobrát avatta a Szervezet. A Szövetség elnöke állásfoglalásában üdvözölte a szobor leleplezését.

MEZŐVÁRI
A helyi szervezet a „Rákóczi hét” elnevezésű programjához és egy nyári kárpátaljai kiránduláshoz kért támogatást.
A Rákóczi Szövetség mezővári alapszervezete minden évben megrendezi a Rákóczi-szabadságharc kezdetének
tiszteletére az iskolai „Rákóczi napok”-at a mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskolában. A 2004. évi ünnepi héten az iskola különböző korú diákjai eltérő programokon vettek részt. Az alsó tagozatos iskolások rajzverseny keretében készítettek rajzokat Rákóczi Ferencről és a szabadságharc mozzanatairól. A felső tagozatos diákok faliújság szerkesztésében valamint szavalóversenyben mérték össze tudásukat, a gimnazisták pedig, részt vettek az ünnepi megemlékezés előkészítésében, ahol versekkel és Rákóczi-kori énekekkel léptek fel. A legjobbak könyveket és
ajándékokat nyertek. A május 23-án megtartott ünnepi megemlékezést és koszorúzást a református templom falánál - melyen az alapszervezet tagságán kívül kb. 100 fő vett részt – a Kárpátalja c. hetilap közölte le.
2004. július 17-én az alapszervezet tagjaival Kárpátalján kirándulást szerveztek, a Mezővári – Nagyszőlős – Técső
– Aknaszlatina - Sajáni-tó - Mezővári útvonalon. A kirándulás alkalmával ellátogattak a nagyszőlősi Perényi kastélyhoz, a técsői Kossuth és Hollósi emlékművekhez, az aknaszlatinai sóbányához és sóstóhoz és a Sajai-tóhoz.

MOSONMAGYARÓVÁR
A szervezet a „Szigetköz – Mátyusföld 2004” elnevezésű diákok csereutaztatási programját pályázta meg. A program két részből állt. Első részében a Darnózseli gyerekek táboroztak Felvidéken 2004. június 21. és 25. között. A
gyerekek táborozását színes program tarkította. Meglátogatták Pozsony nevezetességeit, valamint Galántát, a
Tallósi vízimalmot, a Deáki templomot, lovas kocsikáztak és lovagoltak a pozsonyi Duna mellett és megtekintették
a Bajmóci kastélyt és állatkertet. A program minden nap reggelente a „körletszemlével” és a „tiszta-rendes szoba”
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versennyel kezdődött, majd napközben kirándulás, délutánonként focimeccs, sakk-verseny és a két iskola zenész
tanulóinak kis házi bemutatója következett, este pedig játékos vetélkedők és a nap eseményeivel kapcsolatos megbeszélések zajlottak. Utolsó este tábortűzzel zárták a programokat.
A program második részében a felsőszeli gyerekek táboroztak a Szigetközben 2004. augusztus 9. és 13. között. A
táborozók városnézést tettek Győrben és Mosonmagyaróváron, megtekintették a Lébényi templomot és helytörténeti gyűjteményt. Lovas kocsival kirándultak Ásványtáróra és csónakáztak a Nagy-Duna ásványrárói ágrendszerében. A programokat tarkította még focimeccs, sakkverseny, esténként képvetítés, játékos vetélkedők és tábortűz.
A júniusban Felvidéken nyaralt gyerekek egy-egy felsőszeli diákot elvittek magukhoz, hogy bemutassák őket szüleiknek. A gyerekek élménybeszámolójából világosan látszik, hogy nagyon sikeres volt, és a jövőben is szükség lesz
hasonló jellegű táborok szervezésére. Úgy érezzük, hogy a programokkal sikerült egy kicsit közelebb hozni a határon inneni és túli gyerekeket.

NAGYBÁNYA
A Rákóczi Szövetség Nagybányai Helyi Szervezete 2004-ben megvalósított programjai:
Történelmi vetélkedőt szerveztek „Az Árpádok aranykora” címmel.
Magyar tagozatos óvodások és iskolások toborzásán fáradoztak a nagybányai szórványban való fennmaradás érdekében. A magyar nyelven tanulni kívánó fiatalokat folyamatosan önkéntesen oktatták.

NAGYKAPOS
A Rákóczi Szövetség Nagykaposi Helyi Szervezete 2004-ben az alábbi programokat valósította meg:
A tavasz folyamán a szervezet aláírásgyűjtési akciót szervezett a városban magyar óvoda alapításáért. A sikeres akció után az önkormányzat elé került az ügy, amely döntést hozott a magyar óvoda alapításáról, és akkreditációs kérelmet nyújtott be az oktatási minisztérium felé. Jelenleg várják a remélhetőleg pozitív választ.
Júniusban az alapszervezet a Nagykapos és Vidéke Társulással közösen nagy sikerrel szervezte meg a „Magyar diákok és tanárok találkozója a Magyar Kálvárián” rendezvény felvidéki napját.
Szeptemberben a „Rákóczi Emlékfutás” résztvevőit fogadták és bemutatták nekik a Magyar Közösségi Házat, a
dobóruszkai templomot és közösen koszorúztak a nagykaposi Turulmadár Emlékműnél.

NYÍREGYHÁZA:
A Nyíregyházi Rákóczi Szövetség a támogatást a munkácsi Magyar Nyelvű Líceum és Munkácsi Civil Fiatalok
2004. október 1-3. közötti magyarországi látogatására használta fel. A program elsődleges célja, hogy a határainkon
túl élők megismerjék az anyaország nevezetességeit, s a fiatalok között határokon átívelő barátságok alakuljanak ki.
A program október 1-én, pénteken reggel 9 órakor kezdődött, amikor a diákok folyamatosan érkeztek a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégiumba. Ebéd után a debreceni Református Kollégiumot és Nagytemplomot, valamint a Szent Anna Római Katolikus Székesegyházat látogatták meg. A többi napokon olyan magyarországi nevezetességeket tekintettek meg, mint a budapesti Terror Háza Múzeum, a Parlament, a Nemzeti Múzeum, valamint Nyíregyháza-Sóstón a Sóstó és az állatpark megtekintése. 3-án, vasárnap nehéz szívvel vettek egymástól búcsút az összekovácsolódott fiatalok.

OROSZLÁNY
Január 4-én az evangélikus gyülekezeti teremben kegyeleti megemlékezést tartottak a Don-menti csaták során elesett és eltűnt magyar honvédek tiszteletére. A megemlékezés főszónoka Bodnár Béla történelem tanár volt. A
megemlékezést koszorúzás követte az evangélikus templom bejáratánál elhelyezett II. világháborús emléktáblánál.
Március 4-én „Egy háborús bűnös arisztokrata” címmel gróf Esterházy Jánosra emlékeztek. A rendezvény vendége volt Martényi Árpád az Esterházy Emlékbizottság tagja.
Április 18-án Lévára látogattak, ahol részt vettek a Nagysallói-csata 155. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
Április 24-én „Oroszlány 50 éves város” címmel helytörténeti vetélkedőt szerveztek a helyi iskolák számára.
Május 6-án Mikszáth Kálmánra emlékeztek halálának 94. évfordulóján. A rendezvény előadója Wieser Gáborné
tanárnő, elnökségi tag volt.

28. oldal, összesen: 44

A Rákóczi Szövetség 2004. évi Beszámolója

Május 29-én a Magyar Hősök Napja tiszteletére ünnepséget szerveztek az evangélikus templom bejáratánál elhelyezett I. és II. világháborús emléktáblánál. A megemlékező beszédet Tóth Sándor, az esztergomi Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskola tanszékvezetője, József Attila-díjas költő tartotta.
2004. július 24-én kilencedik alkalommal került megrendezésre a „Majki Rákóczi Nap” a Kamalduli
Műemlékegyüttes belső udvarán, melynek fővédnöke dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke volt. A rendezvényen a gyülekezőket a nagykéri tárogatósok előadása fogadta. A műsor a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd elhangzott a Magyarnak lenni c. Sajó Sándor vers szavalata. Ezt követően Oroszlány város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, akinek beszéde után szónoklatok hangzottak el Rákóczi Ferenc nagyságát méltatva. A szónokok között volt Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség szervezeti titkára, dr. Tempfli József nagyváradi megyéspüspök, Tóth János a Határon Túli Magyarok Hivatalának szaktanácsadója, dr. Katona Tamás történész és dr. Rálóczy Rozália muzeológus. A rendezvényt a lévai Juhász Gyula Irodalmi Színpad két részben előadott műsora színesítette, melyben felvidéki magyar szerzők és Márai Sándor műveiből adtak elő részleteket. Az
előadásokat a Rákóczi emléktábla koszorúzása, míg az ünnepséget a Székely himnusz és a Szózat zárta. A méltóságteljes megemlékezésen a neves előadókon kívül több hazai és határon túli prominens személy is tiszteletét tette.
Az eseményről a helyi megyei lap, a 24 óra tudósított.
Október 6-án az aradi vértanúk tiszteletére kegyeleti megemlékezést tartottak a Római Katolikus Plébánia templom mellett álló emlékműnél. Az ünnepség szónoka dr. Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője volt. A
rendezvényt koszorúzás, majd szentmise zárta.

PÁPA
A szervezet a támogatást egy három napos kirándulás megvalósításához kérte a Pápai Református Gimnázium
11.A osztályos tanulói számára. A gimnázium tanulói egy három napos emléktúrán vehettek részt Pozsonyban és
környékén, Koncsol László pozsonyi költő, író, a felvidéki egyházi közélet jeles képviselője vezetésével.
Az első napon Pozsony városában tettek egy háromórás látogatást, idegenvezető kalauzolásával. Az idegenvezető
olyan szemléletesen érzékeltette a város történetét, hogy a résztvevők előtt szinte megelevenedett a történelem. A
nagyváros után Somorja volt a csapat következő állomása, ahol az egyedülálló négyhajós Árpád-kori templomot
látogatták meg.
A második napon először Szencen, a zsoltáríró Molnár Albert szobrának megkoszorúzására került sor, majd
Pöstyénbe, a Monarchia híres fürdőhelyére látogattak. Megtekintették még Bradlo magaslatáról a gyönyörű panorámát, és Detrekő várát, ahol a Balassiak emlékének adózva lerótták tiszteletüket a résztvevők. A kirándulások alkalmával oktatási intézményeket is meglátogattak, így a Somorjai Mezőgazdasági Középiskolát, valamint egy természeti iskolát Brezová pod Bradlom városában.
A harmadik napon a társaság felmászott Berencs várának romjaihoz, ahol megkoszorúzták a szlovák nyelvű emlékoszlopot, amely az 1684-ben meghurcolt protestáns gályarabok emlékére készült. Ezt követően Szobotisra látogattak, majd Szakolcára, ahol Juhász Gyula alkotta legszebb Anna-verseit. Ezen a napon ellátogattak még Zohor
városába is, ahol megemlékeztek a két híres magyar papról, akik ebben a katolikus templomban szolgáltak.

PARTIUM
A Partiumi Rákóczi Szövetség 2004-ben megvalósított rendezvényei:
Október 31-én a Partiumi Keresztény Egyetem reformációi ünnepélyén a Partiumi Rákóczi Szövetség társszervező
volt.
November 16-án a nagyváradi Bethlen Gábor ünnepségen a Partiumi Rákóczi Szövetség elnöke és alelnöke népes
küldöttsége és tagsága képviseletében koszorút helyezett el a fejedelem szobránál.
December 1-én a Szövetség társszervezője volt a Partiumi Keresztény Egyetemen rendezett adventi koszorúkészítésnek, 6-án pedig az Arany János Kollégiumban rendezett Mikulásestnek.
December 15-én a nagyváradi magyar egyetemisták számára szervezett egyetemi Karácsonyi Ünnepélyen a
Partiumi Keresztény Diákszervezet, az Arany János Kollégium Diáktanácsa, és a Partiumi Egyetemi Gyülekezet
mellett a Partiumi Rákóczi Szövetség is szervező volt. Ezeket a rendezvényeket a helyi sajtóban is meghirdették és
tudósítások is megjelentek róluk.

ROMHÁNY
A Romhányi Rákóczi Szövetség 2004-ben a következő rendezvényeket szervezte meg:
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Április 6-án és 7-én a községben lévő Általános Iskola – mely II. Rákóczi Ferenc nevét viseli – két napos rendezvénysorozattal emlékezett meg az iskola névadójáról, ahova több, a Fejedelem nevét viselő általános iskolát is
meghívtak. A Szervezet aktívan részt vett a program – kiállítás, vetélkedők, versenyek – szervezésében.
Augusztusban a Szervezet tagjai közül sokan ellátogattak Borsiba, a Fejedelem szülőházába, ahol a helyiekkel további kapcsolatokat alakítottak ki.
Szeptemberben került sor a „Rákóczi-futás” elnevezésű rendezvényre, melyet nemzetközileg szerveztek, s melynek
végállomása Romhány volt. Román, ukrán, lengyel és szlovák résztvevők futották végig ezeket a távokat és a célállomáson találkoztak magyar kísérőikkel. A Romhányi Rákóczi Szövetség kedves műsort és vendéglátást biztosított
a rendezvényhez.

SÁTORALJAÚJHELY
A Sátoraljaújhelyi Helyi Szervezet 2004-ben az alábbi rendezvényeket valósította meg:
Március 15-én Nagykaposra ment a Szervezet 4 helyi középiskola diákjaival ünnepelni a nemzeti ünnepet. Az ünnepség főszónoka a Helyi Rákóczi Szövetség elnöke, Szeredi Kálmán volt.
Márciusban, II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója előtt megszervezték a Borsi kastélykert tavaszi nagytakarítását, hogy az évforduló ünneplése méltó körülmények között történhessen.
Július 9-13. között a Rákóczi Szövetség központi irodájával közösen újra megszervezték a „Magyar diákok és tanárok találkozóját”.
A nyár folyamán Kassáról, Nagykaposról, Királyhelmecről és határon belülről csoportokat fogadtak Sátoraljaújhelyen. Ezeken a nyári kirándulásokon a vendégeknek bemutatták a várost, illetve gyalogtúrára invitálták őket a Magyar Kálváriára. Megható pillanatokban vehettek részt a jelenlevők. Ilyen volt a körömi Rákóczi Szövetség látogatása, ahol a javarészt nyugdíjas korosztályú csoport minden tagja megtette a gyalogtúrát, miközben ismert és ismeretlen hazafias dalokat énekeltek.
November 5-én a Szervezet 10 tagjával közösen megtekintette a Sárospataki Református Kollégiumban vetített
Trianon című filmet.
A december 5-i népszavazás előkészítésében aktív szerepet vállalt a Szervezet; a Zempléni Kaszinóban előadást
szerveztek a kettős állampolgárságról; megszervezték Sátoraljaújhely és vonzáskörzetében a szórólapok, plakátok
terjesztését.
December 14-én Nagykaposon, a Magyar Házban a helybeliek meghívására a Szervezet vezetőségének két tagja
adta át az óvodásoknak az ajándékokat, melyeket a központi Rákóczi Szövetség juttatott el hozzájuk.

SOMBEREK
A Sombereki Helyi Szervezet 2004-ben az alábbi rendezvényeket valósította meg:
A Helyi Szervezet és a művelődési ház közös rendezvényeként a legnagyobb program a Szent István-napi Ünnepély és az ugyanakkor megtartott Aratási Fesztivál volt. Az ünnepség díszvendége volt Kalász Márton, a Magyar
Írók Szövetségének elnöke, aki Sombereken született.
A Sombereki Rákóczi Szövetség 2004-ben hivatalos meghívást kapott Jókára, hogy ott is előadják népi hagyományuk felelevenítését, az „Aratási Ünnepségeket”. A meghívásnak nagy sikerrel tettek eleget.
A „Szüreti Fesztivál” elnevezésű program volt még a 2004-es évben a Szervezet kiemelkedő jelentőségű rendezvénye.

SZEGED:
A Szegedi Helyi Szervezet a támogatást a 2004. évi programok megvalósításával kapcsolatos kiadásokhoz kérte. Az
első ilyen program a Fejedelem születésnapja tiszteletére rendezett, már hagyományos koszorúzási ünnepség volt
március 26-án a szegedi Aradi vértanúk terén. Az ünnepségen megjelent 100-120 résztvevő a Csókai Férfikórus
előadásában kuruc nótákat hallgathatott, valamint szavalatokat, furulyajátékot és Dr. Zakar Péter ünnepi beszédét.
Az ünnepségen díszőrséget álltak az 1848/1849 III. Szegedi Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesületének
tagjai.
A szegedi Szervezet társszervezőként minden évben részt vállal az „Ötágú Síp” Kulturális Egyesület által szervezendő Kárpát-medencei költőtalálkozón, melyben 2004-ben is szerepet vállalt.
Szintén társszervezőként vettek részt novemberben a „Szerelem és kard” elnevezésű Balassi-karddal kitüntetett
Kárpát-medencei költők és fordítók estjének szervezésében
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Az év második felében rendezték meg a már szintén hagyományossá és nemzetközivé vált történelmi vetélkedőt
az általános iskolák felsős diákjai részére. 2004-ben a Bocskai köré épülő vetélkedő a „Magyarok pajzsa, igazság
oszlopa” címet kapta. A szegedi általános iskolákon kívül Temesvárról, a délvidéki Bácsföldvárról és Tornyosról
neveztek be a csapatok. A nagy érdeklődés miatt előválogatást kellett tartani, így versenyzett végül 31 háromtagú
csapat, azaz 93 diák a szegedi Somogyi-könyvtár Gyermekkönyvtárában. A jó hangulatú vetélkedőt a szegedi Tisza-part kulturális televízió örökítette meg és egy héten át 18 percben, naponta többször ismételte.

SZÉKELYUDVARHELY
A Székelyudvarhelyi Helyi Szervezet 2004-ben megvalósított rendezvényei:
A nemzeti ünnepeken (március 15-én, június 4-én, október 6-án és október 23-án) megemlékezéseken vett részt a
Helyi Rákóczi Szövetség, mely ünnepségeken koszorút helyeztek el, valamint a Szervezet elnöke beszédet mondott.
Március 27-én – II. Rákóczi Ferenc születésének 327. évfordulóján – megnyitották a Rákóczi Emlékévet, ahol
Zepeczaner Jenő és Roth Ágoston történelem szakos tanárok tartottak előadást. A jelenlevők meghallgatták a városi vegyeskar előadását és Gajevszki Károlyné szavalatát.
Május 2-án a Szervezet megszervezte, hogy a budapesti Széchenyi István Általános Iskola Irodalmi Önképzőköre
előadja „ A vezérlő fejedelem” című darabot Székelyudvarhelyen.

SZÉKESFEHÉRVÁR:
A székesfehérvári Rákóczi Szövetség 2004. június 24-27. között a helyi turistaegyesülettel közösen 4 napos kárpátaljai kirándulást szervezett. Ungvártól Viskig, Munkácstól Vereckéig bejárták Kárpátalja gyönyörű vidékeit. A
résztvevők autóbusszal érkeztek Kárpátaljára és sok ajándékot, könyvet vittek a vendéglátóknak. A kirándulók és a
vendéglátók között szoros barátság alakult ki, melyet folyamatos kapcsolattartással, levelezéssel, találkozók szervezésével igyekeznek ébren tartani. A programnak köszönhetően a munkácsi II. Rákóczi Ferenc magyar nyelvű középiskola kifejezte azon szándékát, miszerint az intézményben ifjúsági tagozatot szeretnének létrehozni.
November 26-án a szervezet támogatásával Honszeretet Est címmel műsoros jótékonysági estet rendezett a Magyarok Világszövetsége Helyi Szervezete. Az est bevételét az Árpád-kori királyok családfáját bemutató tábla Romkertnél történő felállításának költségeire fordítják. Az ünnepség

SZENTPÉTER
A Szentpéteri Helyi Szervezet 2004-ben a következő rendezvényeket valósította meg:
A helyi református templom kertjében 1956-os kopjafát állítottak a „kommunizmus áldozatainak” felirattal, a helyi
katolikus templom kertjében pedig egy 4 és fél méter magas keresztet, mely szintén az ’56-os eseményekre emlékeztet.
Az 1848-as szabadságharcról is megemlékeztek. Az ünnepi programot a helyi óvodások és iskolások színesítették
kultúrműsorukkal. A közélet képviselői közül Duray Miklós; Szesztai Ádám a Magyar Nagykövetség titkára; Fehér
Miklós Nyitra megye alispánja; Beér Miklós, váci püspök; Fazekas László püspök-helyettes, Beér László esperes és
mások tisztelték meg jelenlétükkel az eseményt.
Augusztus 20-án a falu lakosai részére kézműves napot és táncházat rendeztek.

SZIGETVÁR
Beszámoló a Vasvári Pál Emléknapokról. Az emlékünnepséget a Körösfői Rákóczi Kultúregylet és a Rákóczi Szövetség Kalotaszegi Szervezete szervezte 2004. július 3-4-én. Az utóbbi szervezet a történelmi diákvetélkedőre a
szigetvári Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskolából egy három fős csapatot, továbbá a Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola végzős tanulóját, Berta Balázs versmondót vitték magukkal. A vetélkedő a „Ki tud többet
Vasvári Pál életéről és haláláról” címet kapta. A vetélkedő után a résztvevők közösen tettek kirándulást a „Vasvári
Havasra”. A Bélesi tavon megkoszorúzták a Hősök nyughelyét. Este Magyarvalkón ünnepi istentiszteleten vettek
részt. A szigetvári szervezet kopjafagyűjtemény avatása, valamint koszorúzási ünnepség keretében magyar koronás
címeres zászlót ajándékozott a kalotaszegi Rákóczi Szövetségnek. Az ünnepségen Berta Balázs elszavalta Arany
János: Koldusének című költeményét. Ezután fogadás következett a Csűrös Kertben, melyen a vendégek ismerkedhettek egymással, és amelyet Táncház zárt a késő éjjeli órákban. A második napon (vasárnap) a Vasvári emlékszoba megtekintésével indult a nap Körösfőn, majd a helyi erőd templomában ünnepi istentiszteletet tartott Fehér
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László, a kalotaszegi református egyházmegye esperese. Ezt követte az emlékezés és a koszorúzási ünnepség a
Vasvári kopjafánál. Az ünnepi beszédek elhangzása után közös ebéd és díjak, oklevelek kiosztása következett. A
hazaindulás után a szigetvári csoport Aradnak vette az irányt, ahol megtekintették a Szabadság Emlékművet és a
Vesztőhelyet.

TÓTFALU
Január 31-én és február 20-án hagyományteremtő táncházat szerveztek, az adai Gondűző zenekar és Gazsó Tibor
csókai néptáncos közreműködésével.
A szervezet két program megvalósítását pályázta meg. Mind a március 15.-i kopjafa állítási ünnepségre, mind az
1956-os megemlékezésre nyertek pénzügyi támogatást.
Március 19-én a ’48-as szabadságharcra emlékező rendhagyó ünnepséget szerveztek. A Nemes család adományából három fafaragó művész keze munkáját dicsérve kopjafát avattak a falu szívében elhelyezkedő parkban. A kulturális műsor keretein belül a falu katolikus plébánosa szentelte meg az emlékhelyet. Színre léptek a falu óvodásai
valamint asszonykórusa és egy klarinétművész is. Az ünnepség után immár harmadik alkalommal megrendezett
táncház tette fel a koronát a csodálatos napra.
Március 27-én a szervezet részt vett Rákóczi Ferenc 328. születésnapjának koszorúzási ünnepségén.
Április 10-én a honvédség bevonulásának 63. évfordulójára emlékeztek egy kulturális est keretében, melyen felolvasták a témához fűződő élménybeszámolókat, valamint levetítették a Dél felé című archív dokumentumfilmet. Az
est vendége Péter Ferenc szabadkai színművész volt.
Május 8-án újabb táncházat rendeztek a korábbiakhoz hasonló módon és sikerrel.
Augusztus 20-án a szervezet Szent István királyra emlékezett, Új-kenyér szentelővel egybekötve. A 16 órakor kezdődő szentmisén Utasi Jenő plébános megáldotta az új búzából készült sült cipót, majd megkoszorúzták Tótfalu
alapítójának, a Tóth családnak sírboltját. 17 órától ünnepi műsor keretében felléptek a falu óvodásai, ifjú néptáncosai, az adai Gondűző zenekar, valamint Gazsó Tibor és Varga Viola néptáncosok, akik délalföldi, majd mezőségi
táncokat mutattak be. Este kezdetét.
Első alkalommal valósult meg Tótfalun a 1956-os forradalom hőseire való megemlékezés.
vette a már hagyományos táncház.

UDVARD
A Szervezet a „Mérföldkövek VIII.” elnevezésű helytörténészek 8. országos találkozóját pályázta meg. A konferencia – melynek 102 résztvevője volt – 2004. május 8-án került megrendezésre. Főleg olyan személyeket hívtak
meg, akik szűkebb hazájuk történelmével foglalkoznak, és már adtak is ki valamilyen helytörténettel foglalkozó kiadványt, illetve könyvet. A résztvevők Pozsony, Galánta, Dunaszerdahely, Érsekújvár, Ipolyság, Nagykürtös, Losonc, Léva, Rimaszombat és Kassa környékéről érkeztek. Ez a kis közösség azon fáradozik, hogy íróink, történészeink valós képet kapjanak, főleg a II. világháborús éveink utáni időszakról.
A 150 km-nél messzebbről utazó résztvevőknek szállást és útiköltséget biztosítottak a szervezők.

ZOMBOR:
A Zombori Rákóczi Szövetség a támogatást nagy részben a magyar iskolásokra és óvodásokra költötte. A helyi
szervezet fizette ki az óvodásoknak szükséges füzeteket, ceruzákat, tisztálkodási eszközöket, remélve, hogy ezzel
elősegítik a magyar nyelvű iskolákba való beiratkozást.
45 tanuló és 5 tanár vett részt azon az ópusztaszeri kiránduláson, melyet a helyi szervezet rendezett.

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BELSŐ PÁLYÁZATI RENDSZERE
A Rákóczi Szövetség, mint kiemelten közhasznú országos társadalmi szervezet pályázatot hirdet minden évben a
Rákóczi Szövetség helyi szervezetei számára. A pályázat “belső” pályázat, melyre kizárólag a helyi szervezetek pályázhatnak. A pályázat célja, hogy a Szövetség támogatásban tudja részesíteni a helyi szervezetek olyan programjait,
melyek a Rákóczi Szövetség Alapszabályában megjelölt feladatokat szolgálják, és hűen ápolják II. Rákóczi Ferenc
nagyságos fejedelem szellemi örökségét, és annak a társadalom felé való terjesztését.
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A pályázat helyi szervezetenkénti megítélhető összege évente legfeljebb 100.000 forint, indokolt esetben azonban
ennél nagyobb támogatás is megítélhető. A támogatatást előfinanszírozási formában nyújtja az országos központ,
így az elbírált összeg a rendezvény előtt rendelkezésre áll, amennyiben az ehhez szükséges feltételek teljesülnek. A
pályázat értékelését az Elnökség által meghatározott három tagú bizottság végzi folyamatosan a pályázatok beérkezésének megfelelően.
Kiemelve azok a helyi szervezetek, melyek küldtek tartalmi beszámolót
Sorsz. Felvét ideje
1 2004.01.23
2 2004.01.23
3 2004.01.23
4 2004.01.23
5 2004.01.23
6 2004.02.24
7 2004.03.19
8 2004.03.19
9 2004.04.01
10 2004.04.28
11 2004.04.28
12 2004.04.29
13 2004.05.17
14 2004.05.06
15 2004.05.17
16 2004.06.09
17 2004.06.08
18 2004.06.09
19 2004.06.11
20 2004.06.10
21 2004.06.17
22 2004.06.21
23 2004.06.23
24 2004.07.02
25 2004.07.13
26 2004.07.21
27 2004.07.29
28 2004.08.10
29 2004.08.10
30 2004.08.18
31 2004.09.03
32 2004.09.08
33 2004.09.13
34 2004.09.13
35 2004.09.13
36 2004.09.15
37 2004.09.23
38 2004.09.30
39 2004.10.21
40 2004.10.21
41 2004.10.21
42 2004.10.22
43 2004.11.04
44 2004.11.26

Helyi szervezet neve

Pályázat sorszáma

Bátyú
Csoltó
Háromszék
Beregszász Járási
Feketeardó
Somberek
Baja
Zombor
Beregszász Városi
Kisvárda
Észak Bánát
Tótfalu
Háromszék
Bácsföldvár
Süttő
Homoly Erzsébet
Gyergyószentmiklós
Mezővári
Székesfehérvár
Köröm
Győr
Csíkszereda
Perbete
Pápa
Pro Pátria
Balogvölgy
Györi Szervezet
Losonc-Salgótarján
Losonc-Salgótarján
Oroszlány
Barcs
Bácska
Szigetvár
Kalotaszeg
ELTE
Gyömrő
Kassa
Homoly Erzsébet
Karcag
Udvard
Bátaszék
Kolozsvár
Mosonmagyaróvár
Madar

2002/17
2003/12
2003/22
2003/18
2003/28
2003/48
2004/1
2004/5
2004/2,3
2004/6
2004/15
2004/4
2004/11
2004/16.
2004/23
gyereknap
2004/25
2004/22
2004/13
2004/19
2004/26
2004/14
2004/8,9,10
2004/24
2004/33
2004/32
2004/39
2004/29
2004/38
2004/31
2004/34
2004/35
2004/43
2004/48
2004/41
2004/37
2004/45
kopjafa avatás
2004/51
2004/44
2004/40
2004/18
2004/50
2004/42
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Megítélt
összeg
15 000 Ft
50 000 Ft
40 000 Ft
70 000 Ft
70 000 Ft
30 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
80 000 Ft
80 000 Ft
100 000 Ft
80 000 Ft
130 000 Ft
80 000 Ft
100 000 Ft
20 000 Ft
50 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
150 000 Ft
120 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
90 000 Ft
50 000 Ft
130 000 Ft
100 000 Ft
60 000 Ft
10 000 Ft
100 000 Ft
70 000 Ft
80 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
60 000 Ft
70 000 Ft
36 000 Ft
200 000 Ft
100 000 Ft
90 000 Ft
80 000 Ft
80 000 Ft
50 000 Ft
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2004.11.25
2004.11.26
2004.12.06
2004.12.07
2004.12.07
2004.12.17
2004.12.17
2004.12.17
2004.12.17
2004.12.23

Nyíregyháza
Szeged "Esély a Stabilitásra"
Felsőzsolca
Keszthely
Keszthely
Barcs
Észak-Bánát
Szeged
Győr
Magyarfenes

2004/57
átfutó
2004/52
2004/17
átfutó
2004/58
2004/56
2004/55
2004/53
2004/46
Kiadva:

70 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
60 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
100 000 Ft
100 000 Ft
90 000 Ft
100 000 Ft
4 251 000 Ft

RÁKÓCZI KLUB RENDEZVÉNYEI
2004. február 4. –én „A szlovákiai magyar oktatás ügye, különös tekintettel a Kedvezménytörvényre” címmel tartott előadást Száraz Dénes, a Célalapok elnöke és Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke.
Házigazda Martényi Árpád, klubvezető volt.
2004. március 3. –én „Kárpótlás és földtörvény Szlovákiában” címmel tartott előadást Gál Gábor, országgyűlési
képviselő (Pozsony) és Dr. Szabó Rezső, ügyvéd (Pozsony). Házigazda Martényi Árpád, klubvezető volt
2004. április 7. –én „Már csak néhány nap! Mire számíthatunk az EU-ban?” címmel tartott előadást Sasvári Szilárd
képviselő és barátai. Házigazda Martényi Árpád, klubvezető volt.
2004. május 5. –én „Rákóczi kalandos élete (beszélgetés egy könyv kálváriájáról)” címmel tartott előadást Kabai
Nagy Lajos, író és Kovács Zoltán, tárogatóművész. Házigazda Martényi Árpád, klubvezető volt.
2004. június 2.-án rendkívüli klubnap volt, amelyen a Laki-család magánmúzeumának Mátyásföldön történő megtekintése volt a program.
2004. szeptember 15. –én a Trianon Társasággal közös rendezvényvolt „A hazai és a határon túli sajtó helyzete”
címmel. Vendégek voltak Murányi László, Zelei Miklós és Kiss György Zoltán. Házigazda Dr. Galla János és Martényi Árpád volt
2004. október 6. –án „Léva egykor és ma (dokumentumfilm vetítése)” címmel a lévai Irodalmi színpad műsorát
lehetett megtekinteni. A filmet Újváry László kommentálta. Házigazda Martényi Árpád volt.
2004. november 3. –án „Kisebbségben Szerbiában, mi állhat a magyarverések hátterében?” címmel tartott előadást Józsa László, a Vajdasági Magyarok Nemzeti Tanácsának elnöke. Házigazda Martényi Árpád volt.
2004. december 1. –én „Teadélután. Beszélgetés a Rákóczi Szövetségről és a Klub programjáról” címmel Martényi
Árpád beszélgetett a résztvevőkkel.

RÁKÓCZI HÍRVIVŐ
A Rákóczi Szövetség lapjának immáron 14. évfolyama jelent meg a 2004-es esztendőben. A korábbi években megszokott formátumú, 16 oldalas, 1500 példányban megjelenő, ingyenes terjesztésű kiadványnak három száma jelent
meg tavaly. A lapszámok kipostázásra kerültek a helyi szervezetek részére, valamint az egyes rendezvényeken kerültek szétosztásra. A március, augusztus és december havában megjelent számok tartalmukban is az eddig megszokottat hozták: beszámolók a Szövetség központi szerveinek működéséről, a helyi szervezetek munkájáról, II.
Rákóczi Ferenc szellemiségének ápolása történeti tárgyú írások megjelentetése útján, valamint egyéb közéleti, történelmi cikkek. A márciusi szám köszöntötte a tizenöt esztendős Rákóczi Szövetséget, valamint három írást is tartalmazott a nagyságos fejedelem életének, illetve családjának történetéről. Az augusztusi lapszám szinte teljes egé-
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szében a Szövetség által szervezett nyári programoknak szentelődött. A decemberi, karácsonyra megjelenő szám
említést tett a szomorú végkifejletű december 5-ei népszavazásról, valamint az ősz folyamán megvalósult programokról tartalmazott beszámolókat, kiemelten foglalkozott a Gloria Victis rendezvénysorozattal.

A 2004. ÉVI SZLOVÁKIAI BEIRATKOZÁSI PROGRAM FŐBB EREDMÉNYEI
A Rákóczi Szövetség és Alapítványa, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetséggel és a Szülőföldön Magyarul Társulás tagszervezeteivel, a 25 Város és Vidéke Célalappal ötödik alkalommal szervezte meg országos beiratkozási programját. A program megindítását az tette lehetővé,
hogy 1999 őszén az Illyés Közalapítvány a 2000 évi beiratkozási programra 10 millió Ft-ot, majd a 2001. évi programra 40 millió Ft-ot, a 2002. és 2003. évi programra 50-50 millió Ft-ot szavazott meg. A 2003. évi programra
megszavazott 50 millió Ft-ból az Illyés Közalapítványnak a magyarországi kormányváltozás után létrejött új kuratóriuma 12 millió Ft-ot végleg elvont, 12 millió Ft pedig csak késve került folyósítása. Időközben az Apáczai Közalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy 10,5 millió Ft-ot folyósít a 2005. évi beiratkozási program támogatására,
elsősorban az óvodások részére átadandó karácsonyi tanszercsomag-ajándék céljára.
A beiratkozási program az évről-évre változó pénzügyi háttér ellenére a kezdetben meghatározott módszer és tematika szerint bonyolódott és a következő feladatokra terjedt ki:
−
−
−
−
−
−
−

Potenciálisan magyar iskolába beiratkozó diákok adatbázisának összeállítása.
Valamennyi érintett család levélben, vagy személyesen történő megszólítása, ennek során a magyar iskola
mellett szóló érvek bemutatása.
A beiratkozást elősegítő közösségi programok szervezése.
Az iskolát bemutató kiadvány, vagy a beiratkozást szolgáló könyvek átadása a szülőknek.
A tanévnyitó ünnepségen tanszercsomag átadása minden diák részére.
A rászoruló diákok részére szociális támogatás felajánlása (bejárási támogatás, étkezési támogatás).
A beiratkozási programban legsikeresebb iskolák részére az oktatást szolgáló tárgyi ajándék átadása.

A fentiekben részletezett feladatokat döntő részben a 25 Város és Vidéke Célalap munkatársai végezték, támaszkodva a kb. 300 körzeti megbízottra, akik az adatbázis összegyűjtésében és a kommunikációban voltak a szervezők
segítségére. A koordináció feladatát, az eredmények összefoglaló értékelését, az alapítványok felé történő elszámolás feladatát a Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány munkatársai látták
el.
A 2004. évi felvidéki beiratkozási program értékelését a szlovák Oktatási Minisztérium által közölt tényadatok
alapján végeztük el. Az értékelést egyrészt a 16 magyarlakta járásra, másrészt a Felvidék magyarlakta területeit behálózó Célalapok illetékességi területét képező 24 régióra végeztük el. Közülük Kassa és Pozsony városokat – a
korábbi évekhez hasonlóan – külön kezeltük, mivel ezekben a városokban a magyar tanulók számaránya elenyésző
és e városok figyelembe vétele esetleg torzítaná az országos szinten érvényesülő trendet. A Losonci- és Füleki Célalap adatait a történeti előzményekre való tekintettel együttesen kezeltük.
A számításoknál a 2004. évben beiratkozott diákok számát a 2004. szeptemberében regisztrált, tanulmányaikat
ténylegesen megkezdő diákok számával, az előző évben beiratkozott diákok számát pedig hasonlóképpen, a szlovák Oktatási Minisztérium által 2003-ra megadott diákszámmal vettük figyelembe. A számítások során egyrészt azt
a célt tűztük ki magunk elé, hogy megállapítsuk, milyen mértékben és irányban változtak a 2004. évi beiratkozási
program hatására a múlt évhez képest a beiratkozási programot minősítő tényszámok, másrészt arra is kíváncsiak
voltunk, a beiratkozási programsorozat megindítása előtti évhez képest milyen változások történtek a beiratkozási
program öt éve alatt. Ezért a 2004. évi tényszámokat az 1999. évi adatokkal is összevetettük.
A fentiek alapján elvégzett értékelés eredményei a következők:
Az 1. táblázatból láthatóan a magyar iskolába beíratott (tanulmányaikat szeptemberben ténylegesen megkezdő) diákok abszolut száma 2003. évhez képest, Kassa és Pozsony figyelembe vétele nélkül, 2004. évben 4179-ről 4314-
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re, vagyis 3,29 %-kal növekedett. Kassa városában a beiratkozó gyermekek létszáma 30-ról 18-ra, Pozsony esetében 28-ról 27-re csökkent.
1. sz. táblázat
Járások nevei
Dunaszerdahely
Érsekújvár
Galánta
Kassa vidék
Komárom
Léva
Losonc
Nagykürtös
Nagymihály
Nagyrőce
Nyitra
Rimaszombat
Rozsnyó
Szenc
Tőketerebes
Vágsellye

M
832
393
228
138
696
248
216
81
159
124
36
538
139
43
209
99

2003
Ö
1182
1504
969
1526
1086
1240
823
544
1443
581
1684
1089
765
471
1463
545

M/Ö
70,39
26,13
23,53
9,04
64,09
20
26,25
14,89
11,02
21,34
2,14
49,4
18,17
9,13
14,29
18,17

M
844
380
274
134
652
238
205
63
149
128
25
647
156
38
262
119

ÖSSZESEN*
4179
16915
24,71
4314
*2004. szeptemberében elsőosztályos iskolások száma járásonként

2004
Ö
1154
1361
990
1559
1022
1208
777
481
1406
550
1614
1158
765
501
1485
557

M/Ö
73,13
27,92
27,67
8,59
63,8
19,7
26,38
13,1
10,6
23,27
1,55
55,87
20,39
7,58
17,64
21,36

Különbség
%
2,74
1,79
4,14
-0,45
-0,29
-0,3
0,13
-1,79
-0,42
1,93
-0,59
6,47
2,22
-1,55
3,35
3,19

16588

26

1,29

A magyarlakta járások szintjén 2003-hoz képest a magyar iskolába beíratott diákoknak az összes beíratott diákhoz
viszonyított aránya is kismértékben növekedett. A növekedés mértéke 1,29 %.
A Célalapokra bontottan elvégzett számítások azt mutatják, hogy országos viszonylatban 1,36 %-kal növekedett
2003-hoz képest a magyar iskolába beíratott diákok számaránya az összes beíratott diákhoz képest. Ha az egyes
Célalapok adatait külön vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a Célalapok többségénél, 12 Célalapnál (Dunaszerdahely, Érsekújvár, Gúta, Galánta, Királyhelmec, Léva, Nagymegyer, Párkány, Rimaszombat, Rozsnyó, Tornalja, Vágsellye)
ez a mutatószám növekedett, míg 10 Célalap esetében (Ipolyság, Komárom, Losonc-Fülek, Nagykapos, Nagykürtös, Nyitra, Somorja, Szenc, Szepsi, Zselíz) csökkent. A Célalapok összesített adatait a 2. táblázat, az egyes Célalapokra településenként elvégzett számítás eredményeit a 3-24. táblázatok mutatják.
2. sz. táblázat
Célalapok
Dunaszerdahely
Érsekújvár
Galánta
Gúta
Ipolyság
Királyhelmec
Komárom
Léva
Losonc-Fülek
Nagykapos
Nagykürtös

M
481
177
228
175
124
209
521
15
216
159
81

2003
Ö
621
837
769
230
228
453
854
531
670
255
499

Nagymegyer

195

220

88,64

246

272

90,44

1,8

Nyitra

36

1334

2,7

25

1256

1,99

-0,71

M/Ö
77,46
21,15
29,65
76,09
54,39
46,14
61,01
2,82
32,24
62,35
16,23

M
453
186
274
151
119
262
501
19
205
149
63

2004
Ö
559
799
797
183
246
499
836
521
656
257
443

M/Ö
81,04
23,28
34,38
82,51
48,37
52,5
59,93
3,65
31,25
57,97
14,22

Különbség
%
3,58
2,13
4,73
6,42
-6,02
6,36
-1,08
0,83
-0,99
-4,38
-2,01
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Párkány
Rimaszombat
Rozsnyó
Somorja
Szenc
Szepsi
Tornalja
Vágsellye
Zselíz

216
355
138
156
43
138
308
99
109

348
605
525
341
314
638
430
470
262

62,07
58,68
26,29
45,75
13,69
21,63
71,63
21,06
41,6

194
411
152
145
38
134
368
119
100

ÖSSZESEN*
4179
11434
36,55
4314
*Elsőosztályos iskolások számaránya Célalaponként (2003-2004.)

289
665
512
323
331
717
485
480
260

67,13
61,8
29,69
44,89
11,48
18,69
75,87
24,79
38,46

5,06
3,12
3,4
-0,86
-2,21
-2,94
4,24
3,73
-3,14

11386

37,91

1,36

2004-ben 2003-hoz képest a legjobb eredményt Gúta és Vidéke, a legrosszabbat Ipolyság és Vidéke produkálta.
Külön vizsgálatot végeztünk a magyarlakta városokra vonatkozóan, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy városi
környezetben nagyobb a veszélye annak, hogy magyar családok szlovák iskolába íratják gyermekeiket. Ezt a tényt
tükrözi az is, hogy az országos átlaghoz képest a magyarlakta városokban a magyar iskolába beiratkozók részaránya az összes beiratkozott diákhoz képest 34,80 %, míg országos viszonylatban ez az arányszám 37,91 %. Ugyanakkor pozitív tény, hogy a múlt évhez képest a városok összességét tekintve is növekedett – 31,89 %-ról 34,80 %ra – a magyar iskolába beiratkozott diákok számaránya.
A 2004. évi beiratkozási program összességében kedvező eredményei elsősorban annak tudhatók be, hogy a program helyi szervezői a sokféle bizonytalanság és az anyagi források beszűkülése ellenére, ebben az évben is áldozatkész munkával igyekeztek közösségi programok keretében és egyéni megszólítással az iskolaköteles gyermekek
családjait a magyar iskolába való beiratkozásra buzdítani. Kétségtelenül pozitív szerepe volt a beiratkozási kampányban annak a ténynek is, hogy a Pázmány Péter Alapítványhoz benyújtott pályázatok alapján az iskolák, illetve
az iskolák mellett működő szervezetek jelentős pénzforráshoz jutottak és ennek híre eljutott a családokhoz is. Bár
a Célalapok nem rendelkeztek pénzügyi forrásokkal a minden évben, a beiratkozási kampány keretében felajánlott
tanszercsomagok megvásárlására, de sikerült megfelelő egyeztetés alapján elérni, hogy a Pázmány Péter Alapítvány
forrásaiból a diákok túlnyomó többsége a tanszercsomagot a szeptemberi tanévnyitó ünnepségen mégis megkapta,
a diákok kisebb hányada pedig pótlólag a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítványtól kapta meg a
tanszercsomagot.
Öt év után most indokoltnak látszott egy olyan vizsgálatot is elvégezni, milyen mértékben változtak a tényszámok
öt év alatt, miben foglalhatók össze a számok tükrében ennek az öt éves programnak legfőbb eredményei. A 22
vizsgált Célalap közül 16 Célalap esetében növekedett ez a számarány, 6 Célalap esetében pedig csökkent. Közülük
a Somorja és Vidéke Célalap esetében nagy számú szlovák családnak Pozsonyhoz közeli letelepedése lehet a negatív tendencia oka, Nyitra, Szenc és Léva esetében pedig a magyarság szórványosodása.
A beiratkozási program jövő feladatait tekintve mindenekelőtt abból kell kiindulni, hogy egy múlt évi részletes
vizsgálatból láthatóan a felvidéki magyar nemzetiségű gyermekek több mint 20 %-a szlovák iskolába jár. A valóság
valószínűleg ennél kedvezőtlenebb. Ezek az adatok ugyanis a családok önbevallására alapozódnak és feltételezhető, hogy a szlovák iskolában tanuló magyar nemzetiségű gyermekek közül nem mindenki vallja magát magyarnak,
ha már szlovák iskolába jár. Fentiekre való tekintettel a beiratkozási programot az asszimilációs tendenciák megállítása érdekében a jövőben az eddiginél is intenzívebben tovább kell folytatni.
Ennek érdekében megítélésünk szerint a következőkre volna szükség:
A beiratkozási program célkitűzéseinek megvalósításához a korábbi évek gyakorlatához visszatérve, vagy az Apáczai Közalapítvány, vagy az Illyés Közalapítvány keretében megfelelő forrásokat kell biztosítani.
Minthogy a magyar iskolába történő beiratkozás sok esetben már az óvodai beiratkozásnál eldől, a programot az
eddiginél fokozottabban az óvodai beiratkozásra is ki kell terjeszteni.
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A beiratkozási program eddig meglehetősen elhanyagolt területe a középiskolai beiratkozás. Nagyon sok diákot
akár a magyar tannyelvű alapiskola elvégzése után is szlovák tannyelvű középiskolába íratnak be. Ezzel a magyar
identitás kialakításának folyamata egy fontos ponton megtörhet, hiszen az identitást meghatározó ismeretek és élmények jelentős hányada a középiskolákban szerezhető meg. Emellett a magyarnyelvű érettségi nagymértékben
megkönnyíti a magyarnyelvű felsőoktatási intézményekbe való beiratkozást és sokkal előnyösebb helyzetbe hozza
a diákot a magyarországi munkaerőpiacon történő esetleges elhelyezkedése szempontjából is. Erre a határ közeli
településeken élő magyar fiataloknak egyébként jó lehetőségük lenne.
A magyarnyelvű oktatási intézményekbe történő beiratkozás fontos tényezője a kedvezménytörvényből fakadó oktatás-nevelési támogatás. A szlovák-magyar államközi egyezmény, más Kárpát-medencei magyar nemzetrészektől
eltérően nem teszi lehetővé az oktatás-nevelési támogatásnak családokhoz való közvetlen eljuttatását. Ezen a helyzeten mindenképpen változtatni kellene, mert az oktatás-nevelési támogatás fontos motivációs tényezője a magyar
iskola választásának. Első lépésben arra volna szükség, hogy legalább az óvodába, az általános iskola első osztályába és a középiskolába beiratkozó diákok családja ezt a támogatást beiratkozási ösztöndíjként közvetlenül megkaphassa. 2005-re részleges megoldást kínálhat a Rákóczi Szövetség kezdeményezése, ami arra irányul, hogy a civil társadalom összefogásával biztosítsa az anyaország ezt az oktatás-nevelési támogatást. Hosszabb távon azonban biztosítani kell a közvetlen támogatás állami költségvetési forrásokból történő megvalósítását, ha kell oly módon,
hogy a családok ezt a támogatást Magyarországon kaphassák meg ösztöndíjként.

FELVIDÉKI OKTATÁSI-NEVELÉSI TÁMOGATÁS
A Rákóczi Szövetség 2004 novemberében hirdette meg felvidéki oktatási-nevelési támogatási programját, melynek
célja a 2005-ös tanévben gyermekeiket magyar oktatási-nevelési intézménybe írató felvidéki családok támogatása.
Már a program meghirdetését követő első két hónapban, tehát 2004. november elejétől 2004. december 31-ig
számos adományozó csatlakozott a kezdeményezéshez és vállalta fel egy vagy több felvidéki kisdiák támogatását.
2004. december 31-ig 501 adományozótól összesen 7 050 389 Ft gyűlt össze a Rákóczi Szövetség külön e célra létrehozott alszámláján (11705008-20488172 OTP Bank)
A Rákóczi Szövetség kezdeményezésének terjesztésében sokat segítettek a Budaörsi Polgári Kerekasztalban tömörült Polgári Körök is, akik a Budaörsön élő magánszemélyeket és vállalkozásokat szólították meg. 2004.december
31-ig a budaörsi adományozók 280 000 Ft-ot adományoztak az oktatási-nevelési programra. A Professzorok Batthyány Köre is felkérte tagjait, hogy támogassák a Rákóczi Szövetség kezdeményezését. Az ő felhívásukra válaszolva nagyon sok, elsősorban budapesti és szegedi egyetemi tanár küldte el adományát a Szövetség alszámlájára.
Az általuk összegyűjtött összeg meghaladja az 1 millió forintot. Az oktatási-nevelési kezdeményezéshez a magánszemélyeken, polgári körökön és civil szervezeteken kívül több vállalat is hozzájárult. A 2004-es év végéig 17 cégtől összesen 496 000 Ft nagyságrendű támogatás érkezett a Rákóczi Szövetség alszámlájára. A 17 vállalatból nyolc
20 000 Ft feletti összeggel járult hozzá a programhoz: hat vállalat 40-40 ezer Ft támogatást nyújtott, továbbá volt
egy 50 000, és egy 100 000 Ft összegű hozzájárulás is. A felhívásban meghirdetett azon lehetőséggel, miszerint az
adományozók egy általuk meghatározott felvidéki települést vagy konkrét családot is támogathatnak, december 31ig hat befizető élt. (4. számú táblázat). Az általuk támogatni kívánt települések a következők: Zsigárd, Borsi,
Lukanyénye, Lakszakállas és Rozsnyó (2x). Ezen kívül több adományozó kérte, hogy az általuk támogatott kisdiákokkal és családjukkal felvehessék a kapcsolatot. Fontos továbbá megemlíteni, hogy a kezdeményezéshez számos
polgári kör és civil szervezet is hozzájárult, azonban ezen szervezetek pontos számszerűsítése nem lehetséges, mivel sok polgári kör és civil szervezet nevében egy magánszemély fizette be az összegyűjtött összeget és nem minden befizető tüntette fel az általa képviselt szervezet vagy közösség nevét. (ezt 26 polgári kör és 21 civil szervezet
és alapítvány tette meg)
Összegzésként elmondható, hogy a felvidéki oktatási-nevelési program első két hónapja eredményesnek tekinthető, hiszen jelentős összeg gyűlt össze a felvidéki kisdiákok támogatására. Amennyiben a Rákóczi Szövetség eredeti
elképzelései szerinti forgatókönyv valósul meg, miszerint a támogatott családok 20 000 Ft-os támogatásban részesülnek, a december 31-ig befolyt összegből 352 diák támogatását tudnánk felvállalni. Abban az esetben, ha az ösztöndíj mértékét 10 000 Ft-ra csökkentjük, az adott összeg 705 család támogatására lenne elegendő.
Időszak

Befizetett összeg(Ft)
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2004. november 10 - november 20
2004. november 21 - november 30
November összesen
2004 december 1 - december 10
2004. december 11 - december 20
2004. december 21 - december 31
December összesen
Összesen

124 900
857 500
982 400
1 243 700
1 447 989
3 376 300
6 067 989
7 050 389

21
119
140
130
91
140
361
501

KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁS ÜGYÉBEN KIFEJTETT
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Rákóczi Szövetség elnökségének határozata alapján, mint a határon túli magyarság érdekében tevékenykedő civil
szervezet fontosnak tartotta, hogy bekapcsolódjon a december 5-i Kettős állampolgárságról szóló népszavazás
kampányába és tevékenységével hozzájáruljon a magyarországi választópolgárok mozgósításához és meggyőzéséhez, hogy a kettős állampolgárság ügyében IGENNEL szavazzanak.

Sajtótájékoztató
A Rákóczi Szövetség, a határon túli magyar diák és ifjúsági szervezetekkel közösen, sajtótájékoztatót tartott 2004.
December 1-én a kettős állampolgársággal kapcsolatos kampány részeként. A sajtótájékoztató a Hotel Astra Vendégházban (1011 Budapest, Vám u. 6. ) került megrendezésre.
A Rákóczi Szövetséget Dr. Halzl József elnök és Dr. Ugron Gáspár főtitkár képviselte. A határon túli ifjúsági és
diákszervezetek részétől pedig a következő vezetők vettek részt:
−
−
−
−
−

Diósi Viola (Vajdasági Ifjúsági Fórum)
Andócsi János (Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége)
Csutak Zsolt (Magyar Ifjúsági Tanács, Erdély)
Szakszon Norbert (Diákhálózat, Felvidék)
Zupkó Tamás (Magyar Ifjúsági Közösség, Felvidék)

A Rákóczi Szövetség minden fontosabb magyarországi sajtót meghívott a rendezvényre, a sajtótájékoztatón azonban sajnálatosan csak a Duna Televízió, a Magyar Nemzet és a Magyar Távirati Iroda képviseltette magát.
A sajtótájékoztató bevezető szavait Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke mondta, a tájékozatót Dr. Ugron
Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára moderálta. A sajtótájékoztatón a kárpátaljai fiatalok képviselőjének székét
üresen hagyták, mert az ifjúsági vezető vízuma, melyre a kárpátaljaiaknak a Magyarországra lépéshez szükségük
van, nem készült el időben, így nem juthattak el Budapestre.
Az ifjúsági szervezetek képviselői ismertették az egyes régiók véleményét a
kettős állampolgárság kapcsán kialakult helyzetről, felhívták a figyelmet a
vasárnapi döntés fontosságára, és arra, hogy az anyaországi magyarok
felelősséggel tartoznak a határon túli fiatalok jövőjéért. Kiemelték, hogy ez a
döntés alkalmas lehet a Kárpát-medencében elő magyarság nemzeti
újraegyesítésére. Hangsúlyozták, a határon túli magyarság szülőföldjén kíván
boldogulni, ám a nemzeten belüli kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges az
állampolgárság megadása a határon túliak számára. Felkérték az anyaországi
polgárokat, hogy vegyenek részt a népszavazáson, és IGEN szavazatukkal
támogassák a magyar-magyar kapcsolatok erősítését, és a nemzet újraegyesítését.
A sajtótájékoztatón a határon túli diákszervezetek aláírtak egy közös állásfoglalást, melyben kinyilvánították meggyőződésüket, hogy „a határon túli magyar közösségek fennmaradása és megerősödése döntő mértékben függ a
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magyar közösségek tagjainak cselekvő összefogásától”, éppen ezért munkájukban továbbra is számítanak a magyarországi állami intézmények, gazdasági és civil szervezetek támogatására.
Sajnálattal veszik tudomásul, hogy a határon túli magyarság ügyét szolgáló állami költségvetési támogatások sok
területen csökkenő tendenciát mutatnak, éppen ezért az állásfoglalásban arra kérik a magyar kormányt, hogy tegyenek meg mindent a szervezetek által elnyert támogatások folyósításának felgyorsítása ügyében.
Továbbá felszólítják a magyar adófizetőket, hogy adójuk 1 százalékával vagy más módon támogassák a határon túli
magyarság szolgálatában tevékenykedő magyarországi civil szervezeteket.
Végezetül felszólítják a magyar választópolgárokat, hogy vegyenek részt a december 5-i népszavazáson és szavazzanak IGENNEL a kettős állampolgárságra.

Rákóczi Szövetség Internetes oldala
A választópolgárok mozgósítása és a népszavazáson igennel való szavazása érdekében a Rákóczi Szövetség több
kampányanyagot is készíttetet, kihasználva egyrészt a www.rakoczi.com honlap adta lehetőségeket, másrészt az
óriásplakátok befolyásoló erejét. A honlapra az alábbi kampány anyagok került fel:

Óriásplakátok:
A Rákóczi Szövetség 500 db óriásplakátot készített, melyek a népszavazás előtt egy héttel kerültek kifüggesztésre
az ország egész területén. Az óriásplakát elkészítésében a gazdasági élet szereplői nyújtottak segítséget. Számos helyen átengedték hirdetési felületeiket, és térítésmentesen cserélték le saját hirdetésüket a Rákóczi Szövetség óriásplakátjára. Az óriásplakát kicsinyített mása a Rákóczi Szövetség honlapjára is felkerült:
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NEVESÍTETLEN FÖLDEK VISSZAIGÉNYLÉSE SZLOVÁKIÁBAN
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2003. október 24-én fogadta el a földtulajdon visszaadásáról szóló és a
Tt. 180/1995 sz. földtulajdon rendezéséről szóló törvény módosításáról szóló törvényt, amely a Szlovák Köztársaság Törvénytárában 503/2003 sz. alatt került kihirdetésre december 2-án. A törvény 2004. január 1-től hatályos.
Az új törvény lehetővé teszi az állam által a második világháború után, konkrétan 1948. február 25. és 1990. január
1 között elkobzott földek visszaigénylését, mégpedig 2004. december 31-ig. A szlovák állam jelenleg több mint
578 ezer hektár ún. nevesítetlen földet tart nyilván, és a visszaigénylésre jogosult személyek országosan kb. 100
ezer hektár visszaadását fogják igényelni. Az államtól visszakapott területszemélyenként legfeljebb 150 hektár
szántó, illetve 250 hektár egyéb föld lehet. A Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági Minisztériuma felmérése szerint
földjének visszaadását mintegy ötezer állampolgár fogja igényelni, többségük Szlovákia déli országrészében.
A törvényben megjelölt határidő (tehát 2004. December 31.) lejárta után, minden vissza nem igényelt földterület
az államra száll. Ettől az időponttól számított két évig a nevesítetlen földek a Szlovák Földalap kezelésében lesznek, majd a községek tulajdonába kerülnek. A tulajdonukba került nevesítetlen földeket a községek (feltehetőleg
tíz évig) nem adhatják el, csak használhatják, illetve bérbe adhatják.
A Rákóczi Szövetség folyamatos tanácsadást nyújt a beérkező megkeresésekre, és vállalja a közvetítést felvidéki
magyar ügyvédek, és a Magyarországon élő károsultak között.

TÁJÉKOZTATÓ A CSEHORSZÁGI ÉS SZLOVÁKIAI MAGYAR KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az Alapítvány Alapító Okiratában foglalt céloknak megfelelően fejtette ki tevékenységét 2004-es évben is. Eszerint fogadta a benyújtott pályázatokat és ezeket anyagi lehetőségeihez mérten bírálta el, illetve részesítette támogatásban. Az Alapítványnak évről-évre komoly erőfeszítéseket kell tennie, hogy tartani, illetve növelni tudja a pozitívan értékelt pályázatainak számát. Jelentősebb támogatók hiányában az Alapítványnak a rendelkezésére álló anyagi
javak kezelésével sikerül előteremtenie az éves összköltséget.
Alapítványunk nemcsak pályáztat, hanem pályázik is. Számos programot ilyen forrásból sikerül támogatnia. Legjelentősebb programja a felvidéki beíratási programban való részvétele, amihez eddig az Illyés Közalapítványtól és
az Apáczai Közalapítványtól kapott támogatást. Itt csupán átmenő támogatásokról van szó, azaz az Alapítvány
közreműködésével kerül a támogatás a címzettekhez. Az Alapítvány 17 szakalappal rendelkezik, amiben helyet kap
a Felvidéken működő Város és Vidéke Célalap-hálózata is, valamint a Célalap-hálózat csúcsszerve a Szülőföldön
Magyarul Polgári Társulás is. 2004-ben 8 szakalaptól érkezett pályázat, illetve 8 szakalap terhére történt támogatás
kifizetés.
Az Alapítványhoz 2004-ben összesen 87 darab pályázat érkezett, amiből 65 került elbírálásra pozitívan. A pályázatok jellegük szerint, az Alapítvány szakalapjához igazodva a következőképpen csoportosíthatók.

Célalapok pályázatai és megítélt összegük
A tavalyi évben az Alapítványhoz 14 célalap 16 pályázatot nyújtott be, ebből a Reviczky Társulás és Párkány és Vidéke Célalap 2-2 pályázatot juttatott el hozzánk. Csupán egy pályázat került elutasításra. Az így kiutalt összeg öszszesen 6 023 900 Ft. A célalapok szintén pályáztatnak és az így beérkező pályázatokat egy szakértői bizottsági ülésen értékelik a rendelkezésre álló anyagi forrásokra tekintettel. Az Alapítvány képviselőivel együtt javaslatot tesznek a pályázatok támogatására és az így megvitatott pályázatok érkeznek az Alapítvány központjába, amiről kuratóriumi ülés keretében a kurátorok szavazattöbbséggel döntenek.
−
−
−

Dunaszerdahely és Vidéke, 79 000 SK, 494 540 Ft, 65 000 Ft
Ipolyság és Vidéke Célalap, 425 690 Ft
Komárom és Vidéke Nembefektetési Alap, 35 000 SK+93 000 SK, 826 880 Ft
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Reviczky Társulás Léva, 420 000 Ft
Reviczky Társulás Léva, 37 200 SK, 238 080 Ft
Nagymegyer és Vidéke Célalap, 608 000 Ft
Nagykürtös és Vidéke Célalap, 200 000 Ft
Nyitra és Vidéke Polgári Társulás, 61 000 SK, 394 060 Ft
Párkány és Vidéke Kulturális Társulás, 270 000 Ft
Párkány és Vidéke Kulturális Társulás, 375 240 Ft
Posomium Polgári Társulás, 129 200 Ft
Rimaszombat és Vidéke Kulturális Társulás, 412 430 Ft
Somorja és Vidéke Kulturális társulás, 53 000 SK, 331 780 Ft
Szenc és Vidéke Társulás, 93 000 SK, 581 400 Ft
Vágsellye és Vidéke Polgári Társulás, elutasítva
Zselízi Rákóczi Baráti Társaság, 40 000 SK, 251 600 Ft

JEDLIK SZAKALAPHOZ BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK
A Jedlik Ányos Szakalaphoz az iskolai félévekhez igazodva írunk ki pályázatot és ez alapján adhatják be pályázataikat a diákok. A 2003 második félévében kiírt pályázat nyertesei 2004 első félévében kerültek kifizetésre. A 43 nyertes pályázó számára összesen 310 000 Ft került átadásra. A Jedlik Szakalaphoz 2004-ben 42 pályázat érkezett, amiből az Alapítvány 25-öt bírált el pozitívan. Az összes megítélt tanulmányi támogatás összege 1 millió Ft volt, ami
2005-ben került kifizetésre.

BESEY-TATÁRIK SZAKALAP
A tavalyi évben 8 diák, kimagasló tanulmányi eredményeiket értékelve részesült a Besey-Tatárik díjban, összesen
110 000 Ft átadásával. A megjutalmazott diákok a következők:
Belány Szilvia, Csaplár Judit, Farkas Gergely, Farkas Kornélia, Koczó Linda, Presinszky Klaudia, Rabec István,
Sonkol Zoltán.

FŐISKOLÁS SZAKALAPOK (PÁLYÁZÓK ÉS A SZÁMUKRA MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK)
Az Alapítványnak 6 főiskolás szaklapja van, amiből 3 főiskolás alap adott be pályázatot. A részükre kiutalt támogatás összesen 462 484 Ft volt. (Juhász Gyula Ifjúsági Klub, Egyetemi Mozgalom, 250 000 Ft; Kazinczy Ferenc Diákklub, 92 000 Ft; Diákhálózat, 120 484 Ft)

SAJTÓ ÉS KÖNYVKIADÁS TÁMOGATÁSA
Egy pályázat érkezett a tárgyévben e célalaphoz, ami alapján könyvkiadás támogatására 200 000 Ft került átutalásra. A támogatás eredményeként sikerült a pályázónak megjelentetnie könyvét.

TÖRZSALAP
A törzsalapon történik évente a legnagyobb pénzmozgás. Éves összes támogatásra szánt kifizetés 2 476 964 Ft
volt. Az egyik szakalaphoz sem beilleszthető támogatások innen kerülnek kifizetésre.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK
Egyéb támogatások keretében a szakalapokhoz nem beilleszthető pályázatok kerültek, amik felölelik mind a magánszemélyek, mind egyéb szervezetek pályázatait. Egyéb támogatásra összesen 3 322 014 Ft (2 476 964 Ft) lett
kiutalva. (az összeg a törzsalap terhére lett kifizetve, kivéve a beíratási program tételét) Az alábbiakban nyomon
követhető a beérkező pályázatok sokfélesége, jelezve az Alapítvány ama szándékát, hogy lehetőségeihez mérten
támogat minden kérést, amivel elősegítheti az adott szervezetek céljainak megvalósítását.
−

Siklós Város Önkormányzata 50 000 Ft
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II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság, Borsi, 100 000 Ft
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 50 000 Ft
Tardoskedd Önkormányzata 258 400 Ft
Rákóczi Szövetség Helyi Szervezete, Köröm, 200 000 Ft
Selye János Egyetem, 600 000 Ft
Rákóczi Szövetség Helyi Szervezete, Győr, 200 000 Ft
Szülői Szövetség, Szepsi, 165 264 Ft
Római Katolikus Plébánia, Boly, 50 000 Ft
Lánchíd kör 70 000 Ft
Patka Réka ösztöndíj támogatása 183 300 Ft
Szülőföldön Magyarul Polgári Társulás 350 000 Ft
Kesselyák Bence – XV. Munkácsi Zenei Fesztivál 100 000 Ft
Széchenyi István Alapítvány 100 000 Ft
Beíratási program 845 050 Ft (a beíratási program keretében lett kifizetve)
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RÁKÓCZI SZÖVETSÉG GAZDASÁGI KÉRDÉSEI
A Szövetség 2004. évi főbb intézményi és vállalati támogatói a teljesség igénye nélkül a következők:
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 Erőmű Rt.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat
BorsodChem Rt.
Budapesti Elektromos Művek Rt.
Budapesti Erőmű Rt.
Csepeli Erőmű Kft.
DÉDÁSZ Rt.
DÉMÁSZ Rt.
DOR-KER Kft.
Dunamenti Erőmű Rt.
EGI Rt.
ERBE Energetika Mérnökiroda Kft.
Esztergomi Polgármesteri Hivatal
EXPANDER Kft.
ÉDÁSZ Rt.
ÉMÁSZ Rt.
FÓKUSZ Kereskedőház
FOTÓ Kft.
FŐTÁV Rt.
Gála Party Service

GYŐRHŐ Kft.
HÉRA Alapítvány
Illyés Közalapítvány
Konrad Adenauer Alapítvány
Magyar Alumínium Rt.
Magyar Energetikai Társaság
Magyar Táhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
MASZER Rt.
Mátrai Erőmű Rt.
MAVIR Rt.
Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Mocsáry Lajos Alapítvány
MOL Rt.
MŰ-ÉP Kft.
MVM Rt.
OTP Bank Rt.
OVIT Rt.
Paksi Atomerőmű Rt.
Pannonhalmi Főapátság
Pannonpower Rt.
Pro Iuventute – A jövőért 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 Erőmű Rt.

A Rákóczi Szövetség köszönetet mond mindazoknak az intézményeknek, vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik támogatásukkal 2004-ben hozzájárultak a Rákóczi Szövetség működéséhez, a határon túli
magyarság megmaradását szolgáló programjaihoz.
Budapest, 2005. április 9.
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