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ARákóczi Szövetség 2008-ban az immár 19. éve kialakult szervezeti keretek között folytatta mûködését.

Ebben az évben is igyekezett kiemelten közhasznú szervezeti státuszából adódó kötelezettségeit mun-

kájában érvényesíteni és az Alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítását elõsegíteni.

A Szövetség elérhetõségei:
Székhely: 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: 19719029-1-41

E-mail címünk: info@rakocziszovetseg.hu

Honlapunk: www.rakocziszovetseg.org

A Szövetség Elnökségének tagjai:
Elnök: Dr. Halzl József

Alelnökök: Dr. Vigh Károly, Kun Ferencz, Szabó József

Fõtitkár: Dr. Ugron Gáspár Gábor

Titkárok: Dr. Lukács Ferenc pénzügyi titkár

Martényi Árpád szervezeti titkár

Dr. Koltay András ifjúsági titkár

Bíró Albert elnökségi titkár

További elnökségi tagok: Jeszenszky Géza

Szalontay-Makláry Csaba

Sasvári Szilád

Taglétszám bõvülése

A Rákóczi Szövetség taglétszáma 2008. december 31-én 10832 fõ, 2008-ban 1054 új taggal bõvültünk. A

2008-ban belépett új tagok átlag életkora 22,9 év.

A 2008-ban alakult helyi szervezetek

A helyi szervezetek száma 2008-ban tovább gyarapodott és 2008 végén a Szövetség már 232 helyi szervezet-

tel rendelkezett. Ezek közül 90 középiskolai ifjúsági szervezet. A Szövetség Központja és a helyi szervezetek

együttmûködését nagymértékben erõsítette az, hogy a Szövetség képviselõi az év folyamán több helyi szer-

vezetet is meglátogattak és találkoztak azok tagjaival.

Az év során 22 helyi szervezet létesült és 5 szervezetnél tartottak tisztújító és tagtoborzó közgyûlést.

– Január 9-én Nagyvárad két középiskolájában, a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban és a

Szent László Katolikus Gimnáziumban 55, illetve 17 taggal megalakult a Rákóczi Szövetség ifjúsági szer-

vezete. Az eseményen a Szövetség Központja részérõl Csáky Csongor és Vékás Anna vett részt.

– Március 8-án megtartották a Budapesti Államigazgatási Fõiskola Rákóczi szervezetének megújító közgyû-

lését. A szervezet új elnökévé Nyárádi Ferencet választották.

– Március 12-én Pásztón a városi szervezet vezetõjének, Bottyán Zoltán kezdeményezésére sor került a

Gárdonyi Géza iskolában az ifjúsági szervezet alakuló ülésére. Ezen részt vett Sisák Imre, a város polgár-

mestere. A Rákóczi Szövetséget Csáky Csongor és Vékás Anna képviselte.
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– Március 27-én Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Kiss Péter a felvidéki Nagyölved községben részt vett a

helyi szervezet alakuló ülésén. Az ülés résztvevõi Antala Éva református lelkészt választották elnökké.

– Április 2-án Halzl József és Csáky Csongor két gyõri középiskolába látogatott, ahol részt vett az iskolai

Rákóczi szervezet alakuló közgyûlésén. Jelen volt Szabó József, a gyõri szervezet elnöke is. A Prohászka

Ottokár Katolikus Gimnáziumban Németh Lõrinc igazgató közremûködésével 34 diák alakította meg a

szervezetet, a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban pedig Németh Tibor igazgató vezetésével 37 diák alakí-

totta meg az iskolai szervezetet.

– Április 7-én a Sárospataki Református Gimnázium Kollégiumában 17 diák megalakította az iskolai szer-

vezetet. Az alakuló ülésen részt vett Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó igazgató és Szajkó Gábor, a sátoraljaújhe-

lyi szervezet elnöke, valamint a Szövetség Központja részérõl Ugron Gáspár és Csáky Csongor.

– Április 22-én Mezõörsön a Magyar Mûhely Alapítvány Gimnáziumában jött létre ifjúsági szervezet 38

diák részvételével. Jelen volt Szabó Gyula, az Alapítvány elnöke, Rehák József igazgató és több tanár is. A

Szövetség Központját Csáky Csongor képviselte.

– Április 23-án a Zuglói Polgári Kör tagjainak kezdeményezésére 20 fõ megalakította a Szövetség zuglói

szervezetét. Tamássyné Bíró Magdát választották elnökké. A Szövetség Központját Halzl József és Csáky

Csongor képviselték, Mészáros Kálmán elõadást tartott Rákóczi fõtisztjeirõl. 

– Május 7-én Csáky Csongor részvételével Füleken, a Magyar Tanítási Nyelvû Gimnáziumban megalakult az

iskola Rákóczi szervezete. Az alakuló ülésen részt vett Tomolya Róbert a Fülek és Vidéke Célalap elnöke,

valamint az iskola közel 50 diákja, akik valamennyien csatlakoztak a Szövetséghez. Csáky Csongor kísé-

retében volt a budapesti Szent Benedek Gimnázium két diákja is, akik tájékoztatást adtak iskolájuk

Rákóczi szervezetének tevékenységérõl.

– Május 13-án Halzl József és Kiss Péter Nagykaposon a Magyar Gimnáziumban részt vettek a helyi szerve-

zet megalakításán. Az 50 alapító tag Ricó Balázst választotta a szervezet elnökévé.

– Május 19-én Halzl József és Csáky Csongor részt vettek a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium ifjú-

sági szervezetének alakuló ülésén, amelyet  Tóth László tanár szervezett meg. 12 diák döntött a szerve-

zet megalakításáról. 

– Május 21-én az esztergomi Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskolában 30 diák megalakította a

Szövetség ifjúsági szervezetét. Az alakuló ülés megszervezését Meszes Balázs igazgató vállalta fel. A

Szövetség Központját  Halzl József, Pécsi L. Dániel és Csáky Csongor képviselte.

– Május 22-én Halzl József és Csáky Csongor a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban részt vettek az

iskolai Rákóczi szervezet alakuló ülésén. Az ülésen Tihanyi Katalin igazgató és Bednár Brigitta tanár volt

jelen. A jelenlévõ 15 diák az iskolai szervezet megalakításáról döntött és jelezték, hogy további diákok

fognak csatlakozni a szervezethez.

– Május 30-án a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban 26 diák és 3 tanár csatlakozásával megala-

kult a Szövetség iskolai szervezete. A szervezetalakítást Szuprics Tamás tanár készítette elõ. A Szövetség

képviseletében Csáky Csongor és Kiss Péter voltak jelen az eseményen.

– Június 3-án Csáky Csongor és Halzl József részt vett a váci Piarista Gimnáziumban a Rákóczi Szövetség

iskolai szervezetének alakuló ülésén. Az ülésen jelen volt Nyeste Pál igazgató. A Rákóczi Szövetség kép-

viselõinek ismertetõje után közel 400 diák fejezte ki csatlakozási szándékát a Szövetséghez, majd meg-

választották annak öttagú vezetõségét.

– Június 4-én Halzl József és Somorjai Dörflein Richard Balassagyarmaton a Szent Imre Gimnáziumban

részt vettek az iskolai Rákóczi szervezet alakuló ülésén. Az eseményen Zoljánszky László tanár köszöntöt-

te a vendégeket, majd a vendégek tájékoztatója után a jelenlévõ 18 személy megalakította az iskolai szer-

vezetet és annak vezetésére háromtagú vezetõséget választottak.

– Június 17-én Csáky Csongor részvételével megalakult a Rákóczi Szövetség 90. ifjúsági szervezete a kapos-

vári Eötvös Loránd Mûszaki Szakközépiskolában. 40 diák és több tanár csatlakozott a Rákóczi

Szövetséghez. Az alapító tagok öttagú elnökséget választottak. 

– Június 20-án Halzl József és Csáky Csongor közremûködésével 16 személy részvételével megalakult a

Rákóczi Szövetség tótkomlósi szervezete.

– Június 23-án Csáky Csongor a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban részt vett az iskolai

szervezet tisztújító közgyûlésén. A leköszönõ Kovács Máté helyett Tóth Zsombor diák lett a szervezet új

vezetõje, Kovács Mátét pedig a városi szervezet új elnökévé választották.

– Október 8-án Martényi Árpád Vámosatyán részt vett a Rákóczi Szövetség regionális szervezetének alaku-

ló ülésén. Az ülésen vámosatyai és tiszaszalkai polgárok megalakították a két település közös Rákóczi

szervezetét 27 taggal, a szervezet vezetõje Szász József vámosatyai polgármester lett.

– Október 14-én Halzl József Ambrus Sándorral és Csáky Csongorral együtt a budapesti Márton Áron

Szakkollégiumba látogatott, ahol találkoztak Fejes Istvánnal, a kollégium fõigazgatójával, majd sor került
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a kollégiumi Rákóczi szervezet megújító közgyûlésére, amelyen több diák csatlakozott a szervezethez. A

szervezet élére háromfõs vezetõséget választottak.

– Október 16-án a veszprémi Padányi Bíró Márton Gimnáziumban megtartották az iskolai Rákóczi szerve-

zet megújító közgyûlését. A szervezet vezetõjévé Vikman Pált választották. 

– November 12-én a pozsonyi magyar orvostanhallgatók újjáalakították diákklubjukat, a tagok egyúttal

kinyilvánították csatlakozásukat a Rákóczi Szövetséghez és megalakították annak pozsonyi ifjúsági szer-

vezetét. A szervezet elnökévé Bábi Zsuzsannát választották.

– November 25-én a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtudományi Karán megalakult a Rákóczi

Szövetség szervezete Õsi Barnabás vezetésével. A szervezet létrehozásának elõkészítésében Bod Péter

Ákos egyetemi tanár és Vértesy László egyetemi oktató nyújtott segítséget. A szervezet létrehozása ügyé-

ben Halzl József és Csáky Csongor járt az Egyetemen.

– December 4-én a kisvárdai helyi szervezet megtartotta megújító közgyûlését, amelyen a kisvárdai közép-

iskolák részérõl 18 tanár és diák csatlakozott a Rákóczi Szövetséghez. A gyûlés megerõsítette tisztségük-

ben Kriveczky Bélát, a szervezet elnökét és Borús Sándort, a szervezet titkárát. A Szövetség Központját

Csáky Csongor és Somorjai Dörflein Richard képviselték.

Helyi szervezeteknél tett további látogatások:

– január 5-én Martényi Árpád az oroszlányi helyi szervezetnél,

– január 10-én Kiss Péter a tardoskeddi helyi szervezetnél,

– március 16-án Csáky Csongor a székelyudvarhelyi helyi szervezetnél,

– április 11-én Molnár Imre az Ipolysági Katolikus Gimnáziumban mûködõ helyi szervezetnél,

– április 15-én Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Kiss Péter a szigetvári helyi szervezetnél,

– április 18-án Halzl József és Csáky Csongor a nagykéri helyi szervezetnél,

– április 24-én Halzl József a budapesti Szent Margit Gimnáziumban mûködõ ifjúsági szervezetnél,

– május 13-án Halzl József és Kiss Péter a Királyhelmeci Gimnáziumban mûködõ ifjúsági szervezetnél,

– május 16-án Kiss Péter és Lukács Ferenc Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református Gimnáziumban

mûködõ ifjúsági szervezetnél,

– június 11-én Halzl József és Csáky Csongor a veszprémi Padányi Bíró Márton Gimnáziumban mûködõ

ifjúsági szervezetnél,

– augusztus 15-én Bíró Albert a soproni ifjúsági szervezetnél,

– augusztus 20-án Ugron Gáspár a felsõzsolcai szervezetnél,

– szeptember 28-án Ambrus Sándor a Csíkszeredán mûködõ helyi szervezetnél,

– október 5-én Kun Ferencz és Kiss Péter a nagyölvedi szervezetnél,

– október 6-án Kun Ferencz és Kiss Péter az udvardi szervezetnél, 

– október 9-én Halzl József és Csáky Csongor a miskolci Kós Károly Építõipari Szakközépiskolában, a

Fráter György Katolikus Gimnáziumban és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban mûködõ ifjúsági szer-

vezeteknél,

– november 6-án Halzl József és Csáky Csongor a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban mûkö-

dõ ifjúsági szervezetnél,

– november 12-én  Halzl József és Somorjai Dörflein Richard a Kassai Magyar Tannyelvû Ipari

Szakközépiskolában és a kassai Márai Sándor Gimnáziumban mûködõ ifjúsági szervezeteknél,

– november 18-án Kun Ferencz és Kiss Péter a budapesti Evangélikus Hittudományi Fõiskolán mûködõ

ifjúsági szervezetnél,

– december 13-án Halzl József és Csáky Csongor az oroszlányi helyi szervezetnél tettek látogatást, illetve

vettek részt azok rendezvényein.
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Ahhoz, hogy a Rákóczi Szövetség célkitûzéseit minél hatékonyabban érvényesítse, törekednie kell arra, hogy

minél sokrétûbb kapcsolatai legyenek mind a társadalmi és gazdasági élet szereplõivel, mind a média kép-

viselõivel. Ezt részben személyes találkozásokkal, részben különbözõ rendezvényeken való részvétellel igye-

kezett a Szövetség elõmozdítani.

– Január 11-én Halzl József és Csáky Csongor a Parlament Kávézójában találkozott Csáky Pállal, aki tájékoz-

tatást adott a Gémesi Ferenc szakállamtitkárral folytatott megbeszélésükrõl, a magyar oktatásügy, az óvo-

dai és iskolai beiratkozás kérdésérõl. A továbbiakban a Rákóczi Szövetséggel is tárgyalni fognak arról,

miképpen lehet a beiratkozási programot hatékonyabbá tenni. A Rákóczi Szövetség képviselõi szerint a

magyar iskolába történõ beiratkozás ösztönzésére hosszú távú ösztöndíj rendszerre volna szükség. Meg-

tárgyalták a magyar nyelvhasználat terjesztésének ügyét is Szlovákia magyarlakta területein.

– Január 13-án Csáky Csongor interjút adott a Rákóczi Szövetség aktuális eseményeirõl a Calipso Rádió

részére.

– Január 19-én Halzl József részt vett az MVM Zrt. társaságcsoport „Fények estéje” c. rendezvényén a Szép-

mûvészeti Múzeumban.

– Január 21-én Halzl József megbeszélést folytatott Kocsis Istvánnal, az MVM Zrt. vezérigazgatójával. Meg-

köszönve a cég 2007. évi támogatását, kérte a támogatás folytatását a 2008. évre is. Kocsis István ezt meg-

ígérve jelezte, hogy kész magánemberként is a Rákóczi Szövetség beiratkozási programját  felvidéki csa-

ládi gyökereire tekintettel adományával támogatni.

Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Kiss Péter a felvidéki Harkácson, Lökösházán és Felsõráson a települések

polgármestereivel a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjáról folytattak megbeszélést.

– Január 23-án Halzl József interjút adott a Szabad Újság c. pozsonyi hetilapnak, amelyben a Rákóczi Szö-

vetség és Alapítványa aktuális tevékenységét ismertette, hangsúlyosan említve a magyar iskolaválasztás

szolgálatában végzett sokoldalú tevékenységet. 

– Január 24-én Halzl József, Csáky Csongor és Kiss Péter az iskolai beiratkozási program keretében Luka-

nényén megrendezett fórum keretében találkozott Csáky Pállal, az MKP elnökével és Szigeti László volt

oktatásügyi államtitkárral. A találkozón az érintett szülõk mellett Apátújfalu polgármestere, Jámbor Lász-

ló és Lukanénye polgármestere Kuzma Zoltán is részt vett. 

– Február 11-én a Magyar Katolikus Rádió munkatársa Molnár Imrével Esterházy János életmûvérõl folyta-

tott beszélgetést.

– Április 2-án Halzl József megbeszélést folytatott Németh Zsolttal, a Parlament Külügyi és Határon Túli Bi-

zottságának elnökével. Tájékoztatta õt a Rákóczi Szövetség 2008 évi programjairól. Megállapodtak ab-

ban, hogy Németh Zsolt  beszélgetésre hívja a Parlamentbe a Rákóczi Szövetség munkatársait.

Halzl József és Ugron Gáspár megbeszélést folytattak Bara Zoltánnal, a felvidéki Kempelen Farkas Társa-

ság elnökével, Neszméri Csillával, a Magyar Ifjúsági Közösség elnökével és Dohányos Róberttel, az MKP

Ifjúsági Csoportjának képviselõjével. Megállapodtak abban, hogy a továbbiakban is szorosan együttmû-

ködnek a felvidéki beiratkozási program ügyében.

– Április 4-én Halzl József interjút adott Tarics Péternek, a Magyar Demokrata c. lap munkatársának, amely-

ben vázolta a Szövetség ifjúsági programjait, és a felvidéki beiratkozási program aktuális eseményeit.

Ugron Gáspár találkozott Varga Mihály országgyûlési képviselõvel. Megtárgyalták a karcagi Rákóczi szer-

vezet ügyeit, különös tekintettel a felvidéki Szepsivel fennálló partnerkapcsolatokra.

Ugron Gáspár találkozott Vízkelety Mariannal, a FIDESZ-MPSZ társadalmi kapcsolatok igazgatójával és

megtárgyalták a Rákóczi Szövetséggel fennálló kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetõségeit.

– Április 7-én Ugron Gáspár találkozott Szabó Gyulával, a Magyar Mûhely Alapítvány elnökével. Megálla-

podtak abban, hogy kezdeményezik egy helyi Rákóczi szervezet létrehozását Alapítványuk iskolájában,

Mezõörsön.

– Április 9-én Halzl József és Csáky Csongor Zsély községbe látogatott, ahol Urbán Aladárral, a Nagykürtös

és Vidéke Célalap elnökével, valamint két, a beiratkozásban érintett zsélyi szülõvel találkoztak. Megtár-

gyalták a beiratkozás helyzetét a járás magyarlakta falvaiban.

– Április 10-én Halzl József megbeszélést folytatott Kubatov Gáborral, a FIDESZ-MPSZ pártigazgatójával.

Megállapodtak abban, hogy kezdeményezik  a FIDESZ többségû önkormányzatoknál a Rákóczi Szövet-

ség felvidéki beiratkozási programjának az önkormányzatok részérõl történõ támogatását.
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– Április 14-én Halzl József és Ugron Gáspár látogatást tettek a MOL NyRt-nél. Köszönetet mondtak a cég

képviselõinek, Ferencz I. Szabolcs kommunikációs igazgatónak és Molnár-Bánffy Katának a MOL NyRt.

részérõl a Szövetségnek nyújtott támogatásért. A cég képviselõi ígéretet tettek arra, hogy a MOL NyRt.

2008 évben is támogatni kívánja a Szövetség programjait.

– Április 15-én Halzl József és Csáky Csongor találkoztak az Eötvös Loránd Polgári Társaság vezetõivel a bu-

dapesti Szent Lõrinc Katolikus Iskolában. A Társaság képviselõi jelezték, hogy fontos feladatuknak te-

kintik a határon túli magyarsággal történõ kapcsolatépítést és szívesen együttmûködnek a Szövetséggel

a határon túli magyarság szolgálatában.

– Április 17-én Halzl József megbeszélést folytatott Entz Gézával, a Pro Professione Alapítvány Kuratóriu-

mának elnökével. Köszönetet mondott Entz Gézának az Alapítvány által a felvidéki ösztöndíj program-

hoz nyújtott támogatásért és kérte a program további támogatását.

Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaságnak a magyar termõföld helyzetével kapcsolatban megren-

dezett összejövetelén.

– Április 21-én a Szabadkai Magyar Fõkonzulátuson „Együtt egymásért” címmel megtartották a II. Vajdasági

Magyar Ifjúsági Találkozót. A Rákóczi Szövetség részérõl a találkozón részt vett Bíró Albert, aki tájékoz-

tatta a résztvevõket a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl.

– Április 22-én Halzl József látogatást tett Vízkelety Mariannál, a FIDESZ Elnöki Kabinetjén belül mûködõ

Társadalmi és Szakmai Koordinációs Igazgatóság igazgatójánál. Megtárgyalták a Szövetség és a FIDESZ

többségû önkormányzatok együttmûködésének lehetõségeit.

– Április 23-án Ugron Gáspár találkozott Csák Jánossal, a Helikon Kiadó és a Heti Válasz c. lap tulajdono-

sával. Csák János segítségét kérte ahhoz, hogy a Heti Válasz adjon tájékoztatást a Rákóczi Szövetség tevé-

kenységérõl.

– Április 24-én Halzl József találkozott Tolnay Lajossal, a MAL Zrt. elnökével, Petrusz Béla alelnökkel és Sán-

dor Józseffel, a FÉMALK Rt. vezérigazgatójával. Köszönetet mondott a Rákóczi Szövetség részére nyújtott

támogatásukért és a támogatás folytatását kérte a cégek vezetõitõl.

– Április 25-én Halzl József, Csáky Csongor és Kiss Péter Budapesten megbeszélést folytattak a Pozsonyi

Diákhálózat és a József Attila Ifjúsági Klub vezetõivel, Zachar Pállal, Bucsi Edinával és Viglas Zoltánnal.

A pozsonyi diákvezetõk tájékoztatást adtak sokrétû tevékenységükrõl és kifejezték szándékukat a Szövet-

séggel fennálló együttmûködés elmélyítésére. Zachar Pál jelezte, hogy a diákok között gyûjtést szervez-

tek a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja javára és készek azt átadni valamelyik ösztöndíj átadási

ünnepségen.

Halzl József és Dobozi György látogatást tett az EGI vezérigazgatójánál, Balogh Andrásnál. A cég múlt évi

támogatását megköszönve kérték az együttmûködés folytatását a 2008. évben. 

– Április 30-án Halzl József és a Rákóczi Szövetség irodai munkatársai látogatást tettek Németh Zsoltnál, a

Parlament Külügyi és Határon Túli Bizottsága elnökénél. Halzl József tájékoztatást adott a Szövetség idei

munkaprogramjáról és felkérte Németh Zsoltot a szentendrei fõiskolás táborban elõadóként való közre-

mûködésre. Németh Zsolt elismeréssel szólt a Rákóczi Szövetség munkájáról, külön kiemelte az Ester-

házy kultusz területén kifejtett tevékenységet és a beiratkozási programot.

– Május 5-én Halzl József Földesi Margit meghívására részt vett az Echo TV-ben rendezett kerekasztal meg-

beszélésen, amelynek témája „Május 9., a gyõzelem, vagy vereség napja” volt. A megbeszélésen részt vett

még Szakály Sándor történész, valamint Vona Gábor történész, a JOBBIK elnöke.

– Május 6-án Halzl József találkozott Deutsch-Für Tamással, a FIDESZ Elnöki Kabinetének vezetõjével. Tá-

jékoztatta õt a Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciójáról és kérte, hogy a FIDESZ parlamenti

képviselõi minél nagyobb számban csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez. 

– Május 8-án Halzl József Budapesten megbeszélést folytatott Csáky Pállal, az MKP elnökével, akit tájékoz-

tatott a Szülõföldön Magyarul Társulás közgyûlésérõl, a tervezett beiratkozási utókampányról, valamint

arról, hogy a Célalapok a magyarlakta települések önkormányzatainál szorgalmazni fogják a kétnyelvû

feliratok következetes alkalmazását az élet minden területén. Megállapodtak abban, hogy a közeljövõ-

ben részleteiben megtárgyalják a beiratkozási program elmélyítésének lehetõségeit és módszereit.

– Május 9-én Ugron Gáspár részt vett a székelyföldi Csíksomlyói Búcsún.

– Május 14-én Halzl József a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség meghívására részt vett az Új Társada-

lom Szalon megnyitó ünnepségén az Arany Tíz Mûvelõdési Központban. Ezt követõen megbeszélést

folytatott Semjén Zsolttal, akit arra kért, hogy a FIDESZ-KDNP frakció képviselõi mûködjenek együtt a

Rákóczi Szövetséggel a felvidéki beiratkozási program sikere érdekében. Megbeszélést folytatott továb-

bá Csóti Györggyel és Bencsik Andrással, akik ígéretet tettek a Rákóczi Szövetség bemutatására az Echo-

TV egyik mûsorában, illetve a Magyar Demokrata c. hetilapban.

Halzl József találkozott Dr. Sztakó Józseffel, Tótkomlós polgármesterével és Takács Ferenc alpolgármes-

terrel. Megállapodtak abban, hogy júniusban Tótkomlóson megalakítják a Rákóczi Szövetség helyi szer-

vezetét.
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Martényi Árpád a digitális kábeltelevízió egyik mûsorában ismertette Esterházy János életét, az ezzel

kapcsolatos „Kegyelem életfogytig” c. könyvet és tájékoztatást adott Esterházy rehabilitációjának helyze-

térõl.

– Május 15-én Ugron Gáspár részt vett a Széll Kálmán Társaság ülésén, ahol  energetikai kérdésekrõl tartott

elõadásához kapcsolódva a kérdésekre válaszolva a határon túli magyarság aktuális problémáit is ecse-

telte.

Halzl József és Csáky Csongor találkozott John Simoneau római katolikus pappal, a Legio Christi magyar-

országi és szlovákiai vezetõjével. Megtárgyalták egy nyári kárpátaljai táborozás lehetõségét, amelyen

magyar és szlovák diákok is részt vennének. A Rákóczi Szövetség közremûködést vállalt a program szer-

vezésében.

– Május 16-án Ugron Gáspár megbeszélést folytatott Deutsch Tamással és Kövér Lászlóval a FIDESZ-MPSZ

választmányi elnökével a FIDESZ képviselõinek részvételérõl a felvidéki beiratkozási programban és a

Szövetség nyári rendezvényein. 

– Május 19-én Ugron Gáspár megbeszélést folytatott Varga Mihállyal, a FIDESZ-MPSZ alelnökével, a Rákóczi

Szövetség nyári rendezvényeirõl.

– Május 21-én Halzl József részt vett a Nézõpont Intézet Alapítvány rendezvényén. Dr. Martonyi János volt

külügyminiszter, az Alapítvány elnöke „Magyarország 2025” címmel tartott elõadást. Az elõadást köve-

tõen Halzl József megbeszélést folytatott Navracsics Tiborral, a FIDESZ frakcióvezetõjével, aki ígérte,

hogy képviselõtársai között népszerûsíti a Rákóczi Szövetség felvidéki ösztöndíj programját.

– Május 22-én Halzl József részt vett a Polgárok Házában az Echo TV közönségtalálkozóján, amelynek ven-

dége Széles Gábor, az Echo TV tulajdonosa volt. Ezt követõen Halzl József megbeszélést folytatott Széles

Gáborral a Rákóczi Szövetséggel kialakítandó együttmûködés lehetõségeirõl.

– Május 23-án Lovas Miklós, a Közép-európai Önkéntes Egyesület vezetõje látogatást tett Halzl Józsefnél és

köszönetet mondott azért a támogatásért, amit a Rákóczi Szövetség nyújtott részükre erdélyi árvaházak-

ban és gyermekotthonokban végzett értékes munkájukhoz. Lovas Miklós a Pázmány Péter Katolikus

Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanul Piliscsabán és kész arra, hogy a jövõben segítse egy egyete-

mi szervezet létrehozását.

– Május 26-án Halzl József interjút adott Kondor Katalinnak, a Magyar Rádióban sugárzott „Arcvonások”

c. mûsorhoz. Beszámolt a Szövetség aktuális programjairól, hangsúlyozva a középiskolai szervezetépítés-

ben elért eredményeket. Beszámolt az Esterházy kultusz terén elért eredményekrõl is.

– Május 28-án a pozsonyi Szabad Újság „20 éves a Rákóczi Szövetség” címmel beszámolót közölt a

Szövetség közgyûlésérõl, hangsúlyozva a Rákóczi Szövetségnek az ifjúság körében folytatott sokrétû szer-

vezõ munkáját.

– Május 30-án Ugron Gáspár elõadást tartott a Civil Egyeztetõ Fórum által szervezett nyíregyházi civil talál-

kozón. Beszámolt a Nemzeti Civil Alapprogram nemzetközi és határokon átnyúló tevékenységérõl, vala-

mint a Rákóczi Szövetség szervezetfejlesztési munkájának eredményeirõl.

– Június 4-én Halzl József és Bacsó Nándor látogatást tettek a Nagycsaládosok Országos Egyesületének köz-

pontjában. Találkoztak Szabó Endre elnökkel és munkatársaival. Megállapodtak abban, hogy az

Egyesület a Rákóczi Szövetség és a HÉRA Alapítvány közösen munkálkodni fognak a határon túli nagy-

családosok megsegítése érdekében.

Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság összejövetelén, amelyen Orbán Viktor, a FIDESZ elnöke

„A magyar gazdaság helyzete és a kis- és közepes vállalkozások kilátásai” címmel tartott elõadást. 

– Június 5-én Halzl József látogatást tett Széles Gábornál, az Echo TV tulajdonosánál. Széles Gábor elisme-

rését fejezte ki a Szövetség tevékenysége iránt és az érdekkörébe tartozó Echo TV és Magyar Hírlap támo-

gatását ígérte a Szövetség ügyének népszerûsítésében.

– Június 7-én a Magyar Nemzet beszámolt a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetépítési programjáról, an-

nak eredményeirõl. 

– Június 9-én Ugron Gáspár találkozott Vízkelety Mariannal, a FIDESZ-MPSZ társadalmi kapcsolatokért fe-

lelõs igazgatójával, akivel a Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj programjában való együttmûkö-

désrõl tárgyalt.

– Június 10-én Halzl József találkozott Szõke Lászlóval, a Külügyminisztérium távozó szakállamtitkárával, a

Magyar Köztársaság új prágai nagykövetével. Megállapodtak abban, hogy Szõke László új állomáshelyén

is szívesen veszi az együttmûködést a Rákóczi Szövetséggel.

Halzl József a MOL NyRt-be látogatott, ahol Molnár-Bánffy Katával a cég Kommunikációs Igazgatóságá-

nak munkatársával a Rákóczi Szövetség és a MOL NyRt. idei együttmûködésérõl tárgyaltak.

Halzl József látogatást tett Hans Kaisernél, a Konrad Adenauer Alapítvány budapesti irodájának vezetõ-

jénél. Megköszönte az Alapítvány múlt évi támogatását a szentendrei fõiskolás táborral kapcsolatban.

Hans Kaiser közölte, fontosnak tartja a Szövetségnek a civil társadalom építését szolgáló tevékenységét
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és 2008-ban is támogatni fogják a szentendrei fõiskolás tábort.  Hans Kaiser megígérte, hogy ellátogat a

táborba.

Halzl József találkozott Bartha Ferenccel, a TriGránit Rt. elnökével és tájékoztatást adott részére a Szövetség

programjairól. Bartha Ferenc ígéretet tett arra, hogy cége idén is támogatni fogja a Szövetség munkáját.

– Június 11-én Halzl József és Csáky Csongor Gyõrben találkoztak a Polgári Nyugdíjas Kör tagjaival, a me-

gyei Önkormányzat székházának Dísztermében. A Szövetség   képviselõi    tájékoztatást  adtak  a   2008.

évi programokról, R. Várkonyi Ágnes az ELTE professzora pedig elõadást tartott a Rákóczi szabadság-

harc európai összefüggéseirõl. A találkozó végén a Kör vezetõje, Zólyomi Csabáné átadta a Szövetség

képviselõinek a Kör tagjai által a beiratkozási ösztöndíj akcióhoz összegyûjtött pénzadományt.

– Június 12-én Halzl József részt vett a FIDESZ-MPSZ közéleti évadzáró rendezvényén, az Ybl Rendezvény-

központban. Rogán Antal köszöntõje után Orbán Viktor tartott elõadást. 

– Június 13-án Halzl József látogatást tett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkáránál, Németh Lász-

lónál. Tájékoztatást adott részére a Rákóczi Szövetség által a korábbi években rendszeresen megrende-

zett Kárpát-medencei méretû kispaptáborról és azt kérte, hogy az Egyház nyújtson fokozott szervezési

segítséget a kispapok részvételének biztosításában.

– Június 14-én Martényi Árpád és Horváth Árpádné a csehországi Mirov börtönkápolnájában részt vett az

Esterházy János emlékére megrendezett szentmisén annak emlékére, hogy Esterházy János ebben a bör-

tönben élt hosszú éveken keresztül. Martényi Árpád felszólalt a koszorúzási ünnepségen.

– Június 16-án Halzl József megbeszélést folytatott Biernaczky Szilárddal, a Mundus Könyvkiadó igazgató-

jával az együttmûködés elmélyítésérõl. Biernaczky Szilárd értékes könyvajándékokat adott át a Szövetség

részére.

– Június 25-én Halzl József a Képviselõi Irodaházban találkozott Semjén Zsolttal, a Kereszténydemokrata

Néppárt elnökével, akit tájékoztatott a Rákóczi Szövetség aktuális tevékenységérõl. Arra kérte Semjén

Zsoltot, hogy a KDNP országgyûlési képviselõi személyes adományukkal csatlakozzanak a felvidéki

beiratkozási ösztöndíj programhoz.

A Szabad Újság c. pozsonyi hetilap közölte Dr. Kiss Péter cikkét, amelyben beszámolt a Rákóczi Szö-

vetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciójáról, az ezzel kapcsolatos ösztöndíj átadási ünnepségekrõl.

– Június 28-án a Magyar Nemzet Vigh Károlyt, a Rákóczi Szövetség alelnökét köszöntötte méltató cikké-

ben 90. születésnapja alkalmából.

– Június 30-án a Magyar Hírlap ismertette a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj programját.

– Július 1-jén a Bencés Hírlevél részletes beszámolót közölt a Pannonhalmi Bencés Fõapátság és a Rákóczi

Szövetség által közösen megvalósított Cultura Nostra történelmi vetélkedõrõl.

– Július 9-én Halzl József látogatást tett az E-ON Hungaria cég elnökénél, Konrad Kreuzernél és köszöne-

tet mondott a cégcsoport öt magyarországi cége által nyújtott támogatásért. Konrad Kreuzer fontosnak

ítélte a Szövetség munkáját és ígéretet tett az együttmûködés folytatására 2008-ban is.

Csáky Csongor a Mária Rádióban Budaházy Árpád mûsorában tájékoztatást adott a Szövetség nyári táborairól.

– Július 14-én Halzl József találkozott Csémi Tamással, a Cseh Nagykövetség munkatársával, a Csehországi

Magyarok Szövetségének volt elnökével. Megállapodtak abban, hogy a Szövetség szerepet vállal Rudolf

Kucera cseh történész magyar szempontból érdekes könyvének forgalmazásában.

– Július 15-én Halzl József és Kun Ferencz megbeszélést folytatott Wennes Lászlóval, a Svéd-Magyar Segély-

szervezet elnökével. A Segélyszervezet svédországi kórházak és iskolák lecserélésre váró berendezéseit

gyûjti össze és szállítja magyarországi, vagy a szomszédos országokban lévõ egészségügyi és oktatási

intézményeibe. A Rákóczi Szövetség képviselõi készek közvetítõi szerepet vállalni ebben az akcióban.

Csáky Csongor találkozott John Simoneau-val, a Legio Christi római katolikus rend vezetõjével. Megál-

lapodtak abban, hogy a Szövetség segítséget nyújt ahhoz az akcióhoz, amelynek keretében szlovák és

magyar diákok önkéntes munkára egy kárpátaljai árvaházba látogatnak.

– Július 18-án Halzl József az MTV 1 Napkelte c. mûsorának vendége volt. Süveges Gergõ kérdésére vála-

szolva összefoglalta a Rákóczi Szövetség idei programjait, különös tekintettel a nyári ifjúsági rendezvé-

nyekre.

– Július 22-én Ugron Gáspár találkozott Tari Gáborral, a MAVIR Zrt. új vezérigazgatójával. Megtárgyalták a

Szövetség és a cég további együttmûködésének lehetõségeit.

– Augusztus 4-én Bíró Albert, Ambrus Sándor és Csáky Csongor a Nagyváradon megrendezett Kárpát-

medencei Nyári Egyetem alkalmából megbeszélést folytattak Tõkés László református püspökkel.

– Augusztus 7-én Ugron Gáspár megbeszélést folytatott Perényi Jánossal, a Kárpátaljai Szövetség elnökségi tag-

jával. Ennek során tájékoztatta a Rákóczi Szövetség kárpátaljai vonatkozású tevékenységérõl és terveirõl.

– Augusztus 11-én Kiss Péter a királyhelmeci régióban Boly, Mátyóc, Bordogszerdahely és Ladmóc községek-

ben megbeszélést folytatott az ottani közéleti személyiségekkel a Szövetség beiratkozási programjáról.
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– Augusztus 23-án Vigh Károly alelnök cikket közölt a Magyar Nemzet c. napilapban, amelyben megemlé-

kezett a felvidéki „Sarló mozgalom” 80 évvel ezelõtti megalakításáról.

– Augusztus 28-án Halzl József interjút adott a Rákóczi Szövetség nyári ifjúsági programjairól és a felvidé-

ki beiratkozási program eredményeirõl Kacsóh Dánielnek, a Magyar Hírlap munkatársának és Ürge Ta-

másnak, a pozsonyi Pátria Rádió munkatársának.

– Szeptember 2-án Halzl József a Képviselõi Irodaházban találkozott Herényi Károllyal, az MDF parlamen-

ti frakcióvezetõjével, aki jelezte, hogy a frakció támogatni kívánja a Szövetség felvidéki beiratkozási ösz-

töndíj akcióját.

– Szeptember 10-én Halzl József, Csáky Csongor és Ambrus Sándor látogatást tett Fejes Istvánnál, a Márton

Áron Szakkollégium fõigazgatójánál. Fejes István fontosnak ítélte a Szövetség jelenlétének megerõsítését

a MÁSZ-ban és ígéretet tett arra, hogy elõsegíti a budapesti mellett a debreceni, szegedi és pécsi MÁSZ-

okkal történõ kapcsolatépítést is.

– Szeptember 17-én a Szabad Újság c. pozsonyi hetilap beszámolót közöl a Rákóczi Szövetség szentendrei

fõiskolás táboráról, valamint a beiratkozási ösztöndíj átadási ünnepségekrõl.

– Szeptember 19-én Csáky Csongor és Halzl József részt vettek a Magyar Koalíció Pártja által szervezett

„Õszi fórum 2008 – az önkormányzatiság jövõje” c. révkomáromi konferencián. Ennek során Halzl Jó-

zsef tájékoztatást adott a beiratkozási ösztöndíj programról és az önkormányzatok segítségét kérte a

program hatékonyságának  növelése érdekében.

– Szeptember 24-én Halzl József részt vett a Mûegyetem 1956. Alapítvány kuratóriumi ülésén. Megtárgyal-

ták az ’56-os emlékünnepség programját.

– Szeptember 25-én Halzl József a FIDESZ-MPSZ központjában találkozott Kubatov Gábor pártigazgatóval,

akivel megtárgyalták a FIDESZ többségû önkormányzatokkal fennálló, a felvidéki beiratkozási program-

mal kapcsolatos együttmûködés helyzetét. 

– Szeptember 26-án Ugron Gáspár és Rövid Éva Tállyára látogattak, ahol találkoztak a Borsod-Abaúj-

Zemplén megyében mûködõ Rákóczi szervezetek képviselõivel. Megállapodtak abban, hogy a megyé-

ben mûködõ Rákóczi szervezetek közremûködésével létrehozzák a „Rákóczi Szövetség Rákóczi Földjén

Alapítvány”-t. Az Alapítvány elnökévé Tóth Tibort választották.

– Szeptember 29-én Halzl József részt vett a Selye János Egyetemért Alapítvány Igazgatótanácsának ülésén

Révkomáromban. 

– Szeptember 30-án Halzl József megbeszélést folytatott Mártha Imrével, az MVM Zrt. új vezérigazgatójá-

val, akit tájékoztatott a Szövetség tevékenységérõl, a Szövetségnek a céggel fennálló hagyományos kap-

csolatairól. Mártha Imre ígéretet tett az együttmûködés folytatására, a Szövetség programjainak nagyvo-

nalú támogatására.

– Október 1-jén a Szabad Újság ismételten beszámolót közölt a Rákóczi Szövetség és a Célalapok által szer-

vezett ösztöndíj átadási ünnepségekrõl.

– Október 5-én Csáky Csongor interjút adott a Calipso Rádiónak. Ennek során a beiratkozási program mel-

lett tájékoztatást adott a tervezett ’56-os emlékünnepségrõl és történelmi vetélkedõrõl is. 

– Október 15-én Halzl József Veresegyházra látogatott, ahol találkozott Pásztor Béla polgármesterrel.

Pásztor Béla közölte, hogy kapcsolatrendszerét mozgósítva támogatni fogja a Rákóczi Szövetség prog-

ramjait és megfontolják a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének létrehozását is. 

– Október 18-án Kun Ferencz Stockholmban tartott elõadást a helyi Katolikus Kör szervezésében, de jelen

voltak a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének vezetõi is. Megállapodtak abban, hogy a szerve-

zet elnökének tervezett novemberi budapesti látogatása alkalmából együttmûködési megállapodást ír-

nak alá a Rákóczi Szövetség és az SMOSZ között.

– Október 28-án Halzl József látogatást tett a Katolikus Rádió székházában, ahol a rádió munkatársaival

Pulay Gyulával és Mezei Károllyal kerekasztal megbeszélésre került sor a kapcsolati tõke szerepérõl.

– Október 29-én Halzl József, Csáky Csongor és Kiss Péter az MKP pozsonyi irodájában találkoztak az MKP

elnökével, Csáky Pállal, a Pázmány Péter Alapítvány részérõl Szigeti Lászlóval és Mézes Rudolffal, Pék

Lászlóval, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség (SZMPSZ) elnökével, Hrubík Bélával, a CSEMADOK

elnökével és a Szülõföldön Magyarul Társulás képviseletében Hecht Annával. Szigeti László elõadást tar-

tott „Beiratkozási program, avagy hogyan lehet több elsõs magyar iskoláinkban” címmel, amelynek

során hangsúlyozta, hogy a gyermek születésének pillanatától kezdve a családokkal kapcsolatot kell léte-

síteni annak érdekében, hogy a szülõket fokozatosan ráhangolják a magyar iskolába történõ beiratkozás-

ra. Halzl József ismételten hangsúlyozta, hogy a beiratkozási program hatékonyságának fokozásához fel-

tétlenül szükséges egy hosszú távú ösztöndíj ajánlat megtétele a beiratkozás elõtt álló gyermekek család-

jának, ehhez a Pázmány Péter Alapítvány forrásainak részleges átcsoportosítására van szükség. Ezzel a

CSEMADOK és az SZMPSZ képviselõi egyetértettek. Csáky Pál ígéretet tett arra, hogy az MKP e témában

tárgyalásokat kezdeményez a magyar kormány képviselõivel.
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A Rákóczi Szövetség képviselõi az este folyamán találkoztak Pozsonyban a Diákhálózat elnökével,

Zachar Pállal és megállapodtak az együttmûködés elmélyítésében. Az orvostanhallgatók képviselõi ígé-

retet tettek klubjuk létrehozásához kapcsolódva a Rákóczi Szövetség diákszervezetének megalakítására

is. A Szövetség képviselõi jelezték, hogy a Szövetség támogatni fogja az orvostanhallgatók budapesti

szakmai tanulmányútját.

– November 4-én Csáky Csongor a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára láto-

gatott, ahol Dr. Bod Péter Ákos órájának keretében tájékoztatást adott a Szövetség tevékenységérõl.

Halzl József látogatást tett a Miniszterelnöki Hivatalban és találkozott Zilahi László fõigazgató-helyettes-

sel. Tájékoztatta õt a Szövetség beiratkozási ösztöndíj akciójáról és javasolta, hogy az ösztöndíjazást ter-

jesszék ki a tanulmányi idõszak egészére. Zilahi László ígéretet tett arra, hogy az ügyrõl tájékoztatni fogja

Gémesi Ferenc szakállamtitkárt.

– November 5-én Csáky Csongor a Képmás Magazin szerkesztõségében interjút adott Zalka Katalin fõ-

munkatársnak. Ennek keretében elsõsorban az ifjúsági szervezetek létesítésének folyamatáról adott tájé-

koztatást.

– November 6-án Halzl József és Csáky Csongor látogatást tettek a tokaji Patricius Borházban, ahol Molnár

Péter igazgató fogadta a vendégeket. Jelezte, hogy kész közremûködni a tokaji Rákóczi szervezet létre-

hozásában.

– November 7-én Halzl József és Kun Ferencz személyes megbeszélést folytatott Bihari Szabolccsal, a Svéd-

országi Magyarok Országos Szövetségének elnökével. Aláírták a két szervezet között már korábban elõ-

készített együttmûködési megállapodást.

– November 11-én Halzl József és Csáky Csongor a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudo-

mányi Karán diákokkal találkoztak, akik elhatározták, hogy megalakítják a Szövetség egyetemi csoportját.

– November 13-án Halzl József a Duna TV felkérésére az esti „Térkép” c. mûsor keretében interjút adott

Szebeni Istvánnak a felvidéki beiratkozási program helyzetérõl és a jövõ tervekrõl.

Halzl József megbeszélést folytatott Tari Gáborral, a MAVIR Zrt. vezérigazgatójával, aki megerõsítette

korábbi ígéretét, hogy a cég részben pénzadománnyal, részben a diákutaztatási költségek részleges felvál-

lalásával, részben számítógépek átadásával segíti a Szövetség tevékenységét.

Halzl József látogatást tett a Budapesti Mûszaki Egyetem új rektoránál, Péceli Gábornál. Tájékoztatta õt

a 15 év óta minden évben megrendezett Gloria Victis rendezvénysorozatról és közölte, hogy 2008.

évben is mintegy 1000 középiskolás és egyetemista vett részt a mûegyetemi ünnepségen a Rákóczi

Szövetség szervezésében. 

– November 21-én Halzl József fogadta Cservenka Jánost, a Hidaskürti Magán Szakmunkásképzõ alapító-

ját, aki beszámolt arról, hogy létrehozták az iskola fiókintézményét Nagykaposon. Halzl József ígéretet

tett arra, hogy a Szövetség az új iskola diákjait beiratkozási ösztöndíjban részesíti. 

– November 26-án Halzl József és Bíró Albert találkozott Dr. Bauer Bencével, a FIDESZ Ifjúsági

Csoportjának külügyi vezetõjével. Dr. Bauer Bence közölte, hogy szeretnének intenzív együttmûködést

kialakítani a Rákóczi Szövetséggel. Ennek jeléül átadta a Csoport tagjai által összegyûjtött pénzösszeget

a Szövetség beiratkozási ösztöndíj akciójának támogatására.

– November 29-én Halzl József és Csáky Csongor Budapesten találkozott a pozsonyi magyar orvostanhall-

gatók Rákóczi szervezetének tagjaival, akik a Szövetség támogatásával egy szakmai kiállítás megtekinté-

sére érkeztek Budapestre. 

– December 2-án Halzl József személyes megbeszélést folytatott Lengyel Gyulával, az MVM Zrt. Igazgató-

ságának elnökével. Köszönetet mondott az elnöknek a Rákóczi Szövetség támogatására tett személyes

adományáért. 

Halzl József személyes megbeszélést folytatott Zsebik Albinnal, a FÕTÁV Zrt. vezérigazgató-helyettesé-

vel, akit tájékoztatott a Szövetség aktuális tevékenységérõl. 

– December 4-én Halzl József megbeszélést folytatott Simon Attilával, a Hármashalom Alapítvány elnöké-

vel. Megállapodtak a korábban elindított együttmûködés folytatásáról. Ennek értelmében a Szövetség

támogatja az Alapítványnak kárpátaljai pedagógusok számára elindított ösztöndíj programját, a Hármas-

halom Alapítvány pedig adománnyal csatlakozik a Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciójához.

– December 6-án Csóti György az Echo TV mûsorszerkesztõje félórás beszélgetést folytatott Halzl Józseffel

a Rákóczi Szövetség munkájáról. A beszélgetés fõ témája a szlovákiai magyarság helyzete és a Szövetség-

nek a magyar iskolaválasztást szolgáló tevékenysége volt. 

– December 7-én Csáky Csongor interjút adott Budaházy Árpádnak, a Pelikán Rádió munkatársának a Rá-

kóczi Szövetség karácsonyi óvodai ajándékakciójáról.

– December 9-én Halzl József telefoninterjút adott Ürge Tamásnak, a pozsonyi Pátria Rádió munkatársá-

nak. Ebben összefoglalta a Rákóczi Szövetség 2008. évi tevékenységét, különös tekintettel az ifjúsági

programokra. 
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– December 11-én a Heti Válasz c. hetilap beszámolót közölt arról, hogy a  Budapest XII. kerületi Önkor-

mányzat 1 millió Ft támogatásban részesíti a Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióját.

– December 16-án Halzl József telefoninterjút adott Nagy Tamásnak, az Info Rádió munkatársának. Ennek

keretében összefoglalta a Szövetség 2008. évi tevékenységét.

– December 17-én Halzl József és Csáky Csongor részt vett a Budapest II. kerületi Önkormányzat karácso-

nyi fogadásán a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Dr. Láng Zsolt polgármesterrel megállapodtak ab-

ban, hogy rövid idõn belül megtárgyalják a Szövetség és az Önkormányzat intenzívebb együttmûködé-

sének lehetõségeit.

– December 19-én Halzl József megbeszélést folytatott Hegyi Lászlóval és Szantner Viktorral, az Oktatási-

és Kulturális Minisztérium munkatársaival. Köszönetet mondott a Minisztérium részérõl nyújtott támo-

gatásért és tájékoztatást adott a támogatott programok megvalósításáról.

– December 22-én Kiss Péter és Krupi Bernadett Királyhelmecen találkozott Balogh József polgármester-

rel, akivel megtárgyalták a királyhelmeci Rákóczi szervezet megújításának lehetõségét.

– December 30-án Halzl József Dr. Garbai László fõtitkár meghívására részt vett a Magyar Távhõszolgálta-

tók Szakmai Szövetségének a FÕTÁV Zrt. központjában megrendezett évzáró összejövetelén.

A Rákóczi Szövetség tevékenységében, mint az elmúlt években, úgy 2008-ban is jelentõs szerepet töltöttek

be a Szövetség céljait támogató, elsõsorban ifjúsági rendezvények és akciók. A központi rendezvények mel-

lett ebben az évben egyre több programot bonyolítottak le a helyi szervezetek is, ami azt mutatja, hogy a

Szövetség céljai iránt vidéken és a határon túl is egyre nagyobb az érdeklõdés a helyi közösségeknél.

A rendezvények között megkülönböztetett helye van az olyan országos rendezvényeknek, amelyek évrõl-

évre ismétlõdnek, elsõsorban azért, hogy a rendezvény tárgyát, illetve alapgondolatát minél szélesebb kör-

ben és minél hatékonyabban lehessen népszerûsíteni. Évek óta fontos szerepet játszik a Szövetség életében

a Rákóczi-kultusz ápolása, amelynek jegyében ebben az évben is több jelentõs rendezvényre került sor.

A Rákóczi Szövetség Ifjúsági helyi Szervezeteinek Találkozója (2008. február 15-17.)
A Rákóczi Szövetség, ifjúsági helyi szervezeteinek vezetõi, középve-

zetõi, illetve aktivistái számára ifjúsági találkozót és vezetõképzõt

szervezett Budapesten azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a helyi szer-

vezetek mûködésének hatékonyságához, valamint a szervezetek kö-

zötti kapcsolatépítéséhez. A rendezvényt Koltay András, a Rákóczi

Szövetség ifjúsági titkára nyitotta meg, majd a megjelent 39 ifjúsági

szervezet bemutatkozására került sor. A résztvevõ fiatalok körében

nagy sikert aratott „Az érték és az ifjúság” címen megvalósított ke-

rekasztal beszélgetés, amelyre Dr. Mádl Ferenc Magyarország volt

köztársasági elnöke, Dr. Andrásfalvy Bertalan, néprajzkutató, volt

kultuszminiszter, valamint Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapít-

vány magyarországi elnöke is elfogadta Szövetségünk meghívását. A

résztvevõk meghallgathatták Sasvári Szilárd, a Szövetség elnökségi

tagjának elõadását, majd a Magyar Nemzet újságírójának, Lukács

Csabának az elõadását, továbbá szombaton vetítésre került Gothár

Péter Megáll az idõ címû filmje.

Résztvevõk száma: 90 fõ

Gloria Victis ajándékutazás, Ausztria (2008. február 29-március 2.)
A Rákóczi Szövetség a Gloria Victis történelmi vetélkedõ 2007. október 23-i döntõjének legeredményesebb

öt, háromfõs csapatát és a felkészítõ tanárokat a hagyományoknak megfelelõen egy külföldi kirándulással
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jutalmazta. A Szövetség Központját a programban Csáky Csongor képviselte. A

háromnapos jutalomkirándulás útvonala ezúttal Ausztriába vezetett. A kirándu-

lás résztvevõi idegenvezetõ kíséretében felkeresték Graz, Bécs és Salzburg törté-

nelmi és kulturális látnivalóit. 

A grazi látogatás érintette többek között a Dómot, a Mauzóleumot, a Katalin-

templomot és a grazi várat. Bécs belvárosában felkeresték a Károly templomot,

a Szent István dómot, a Schwarzenberg teret, a Hofburgot, a Lippizzaner múze-

umot, a Hõsök terét, a parlamentet és a városházát. A bécsi estét a hangulatos

Grinzingben töltötték.

Mozart városában az erõdöt, a dómot, a püspöki székhelyet, a Getreidegassét

benne Mozart szülõházát és az ünnepi játékok helyszíneit keresték fel.

A kiránduláson a miskolci Avasi Gimnázium, a Pápai Református Gimnázium, a

soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, valamint a pécsi Ciszterci

Rend Nagy Lajos Gimnáziumának gyõztesei vettek részt. Az érsekújvári Páz-

mány Péter Gimnázium diákjai betegség miatt nem tudtak részt venni az utazás-

ban.

Résztvevõk száma: 25 fõ

Tátra 2008. Téli Szabadegyetem (2008. március 3-6.)
A Via Nova Ifjúsági Csoport (a Magyar Koalíció Pártja ifjúsági szervezete),

a Magyar Ifjúsági Közösség és a Rákóczi Szövetség közös szervezésében im-

már nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Tátrai Szabadegyetem,

melynek lebonyolítására március elsõ hétvégéjén került sor. A tavalyi évhez

hasonlóan idén is Kakaslomnic, a Magas-Tátra festõi szépségû vonulatainak

lábánál fekvõ kisközség adott otthont a tábornak, amelyen magyarországi

és határon túli magyar fiatalok egyaránt részt vettek. A síelés, túrázás és pi-

henés mellett a fiatalok Duka-Zólyomi Árpád felvidéki magyar európai par-

lamenti képviselõ elõadását is meghallgathatták. 

Résztvevõk száma: 80 fõ

Esterházy János Emlékünnepség (2008. március 9.)
A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság ebben az évben is megrendezte hagyományos

emlékünnepségét gróf Esterházy János felvidéki mártírsorsú politikus tiszteletére. Az ünnepség Esterházy

János Szép utcai emléktáblájánál kezdõdött, ahol Martényi Árpád, az Emlékbizottság elnöke köszöntötte a

résztvevõket, majd Németh Zsolt, a Parlament Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságának elnöke

mondta el gondolatait Esterházy János életmûvérõl. Jónás Csaba színinövendék szavalata után Lezsák Sán-

dor, az Országgyûlés alelnöke mondott beszédet. A révkomáromi Marianum Egyházi Gimnázium kórusának

énekszámai után a résztvevõ magyarországi és felvidéki szervezetek koszorút helyeztek el az emléktáblánál.

Ezt követte a Magyarok Házában az Esterházy János Emlékplakettek ünnepélyes átadása.

Elõször Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke üdvözölte házigazdaként a jelenlévõket, majd

Martényi Árpád kérésére egy perces gyász-csenddel adóztak az Emlékbizottság elhunyt el-

nöke, Stelczer Elemér emlékének. Jónás Csaba újabb szavalatát Molnár Imre történész Es-

terházy János munkásságát értékelõ beszéde követte. Ezután elismerõ okleveleket adtak

át több olyan közéleti személyiségnek, akik jelentõs érdemeket szereztek Esterházy élet-

mûvének népszerûsítésében. Ezt követõen Boráros Imre részleteket adott elõ Siposhegyi

Péter „Esterházy” monodrámájából.

Az ünnepség csúcspontja az Esterházy Emlékplakettek átadása volt. Az egyik díjazott a

Pazmaneum Polgári Társulás – elnöke Karaffa János – a másik a Remény c. katolikus fo-

lyóirat volt, alapító fõszerkesztõje Koller Gyula. A Pazmaneum laudátora Duray Miklós

volt, míg a Remény c. folyóirat érdemeit Bugár Béla méltatta. A beszédek között ismét a

révkomáromi kórus adott elõ két zenemûvet. Az ünnepség után a Szövetség állófogadá-

son látta vendégül a megjelenteket.

Résztvevõk száma: 200 fõ
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Március 15- i Diákutaztatási program (2008. március 15.)
A Rákóczi Szövetség 1993. óta minden évben megszervezi márciusi 15. alkalmából diákutaztatási program-

ját. Idén a Diákutaztatási Program 48 magyarországi középiskola diákjai számára tette lehetõvé, útiköltsége-

ik teljes, vagy részleges felvállalásával, hogy március 15-i nemzeti ünnepünket valamely határon túli magyar

településen, ottani kortársaikkal közösen ünnepelhessék, baráti kapcsolatokat hozhassanak létre, magala-

pozhassák a magyarországi és határon túli magyar középiskolák partnerkapcsolatát. A résztvevõ diákok szá-

mára óriási élményt jelentett a határon túli magyarság megemlékezésein való részvétel és a mellett, hogy sze-

mélyesen is megismerkedhettek a meglátogatott település kulturális és történelmi értékeivel, valamint ott

élõ magyar kortársaikkal, a program nemzeti elkötelezettségük és Kárpát-medencei magyar összetartozás-

tudatuk erõsödéséhez is nagyban hozzájárult. 

2008-ban Szövetségünk minden jelentkezõ iskolát támogatásban részesített, így a program keretében az

alábbi 47 magyarországi középiskolai diákcsoport ünnepelhette nemzeti ünnepünket az általuk választott

határon túli település diákjaival közösen. A 47 diákcsoport közül 21 utazott Felvidékre, 3 Kárpátaljára, 16

Erdélybe és 7 Délvidékre.

Utazó Iskola neve Település Fogadó Iskola neve Teleülés

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Sárospatak II. Rákóczi Ferenc Középiskola Munkács

Bánki Donát Szakképzõ iskola Ajka Építõipari Szakmunkásképzõ Dunaszerdahely
és Kollégium Iskola

Berze Nagy János Gimnázium Gyöngyös Nagy Mózes Gimnázium Kézdivásárhely

Bethlen Gábor Szakközépiskola, Nyírbátor Nagykaposi Gimnázium Nagykapos
Szakképzõ Iskola és Kollégium

Bólyai János Gyakorló Általános Iskola Szombathely Magyar Tannyelvû Vállalkozási Alsódobok
és Gimnázium Magán Szakközépiskola

Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Bonyhád Magyar Tanítási nyelvû Iskola Tardoskedd
Gimnázium és Kollégium

Bottyán János Mûszaki Szakközépiskola Esztergom Stradna Priemyselna Skola Komárom

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Pécs Laskói Általános Iskola Laskó
és Kollégiuma

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Pécs Rkt. Plébániai Hivatal – Topolya
és Kollégiuma Sarlós Boldogasszony

Csiha Gyõzõ Általános, Közép és Hajdúnánás Füleki Gimnázium Fülek
Szakképzõ Iskola

Deák Ferenc Közgazdasági és Gyõr Szlovák és Magyar Tannyelvû Nagymegyer
Informatikai Szakközépiskola Kereskedelmi Akadémia

Fasori Evangélikus Gimnázium Budapest Vámbéry Ármin Dunaszerdahely
Magyar Tannyelvû Gimnázium

Ferences Gimnázium Szentendre Magyar Gimnázium Ipolyság

Gépipari, Közlekedési Szakközépiskola Szolnok Magyar Tannyelvû Középfokú Kassa
Ipari Iskola és Kereskedelmi 
Akadémia

Gróf Széchenyi István Székesfehérvár Magán Szakközépiskola Diószeg
Mûszaki Szakközépiskola

I. Rákóczi György Gimnázium, Derecske Berettyószéplaki Berettyószéplak
Szakközépiskola és Kollégium Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Gyömrõ Sajógömöri Magyar Tannyelvû Gemer
és Gimnázium Alapiskola

II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola Kisvárda Királyhelmeci Szakközép- és Királyhelmec
Szakiskola

Jelky Andás ÁMK Kollégiuma Baja Bányai János Székelyudvarhely
Mûszaki Szakközépiskola

József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Ózd Stredná Zdravotnícka Roznava
Kollégium és Alapfokú Skola Roznava
Mûvészetoktatási Intézmény

Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium Székesfehérvár Kodály Zoltán Gimnázium Galánta
és Alapfokú Mûvészeti Intézet

Kós Károly Építõipari Szakközépiskola Miskolc Bányai János Székelyudvarhely
Mûszaki Szakközépiskola

Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd Nagy István Mûvészeti Líceum Csíkszereda
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Lámfalussy Sándor Szakközépiskola Lenti Kéttannyelvû Középiskola Lendva
és Szakiskola Lendva

Lengyel József Gimnázium és Oroszlány Lévai Egyházi Gimnázium Léva
Szakközépiskola

Magura Néptáncegyüttes Egyesület Pécs Asociatia Szentegyházi Szentegyháza
Hagyományõrzõ Huszáregyesület

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Pásztó Zeyk Domokos Iskolaközpont Székelykeresztúr
Postaforgalmi Szakközépiskola és 
Kollégium

Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Nyíregyháza Unitárius Teológiai Líceum Székelykeresztúr
Gimnázium

Pannon Egyetem Georgikon Keszthely Kétnyelvû Középiskola Lendva
Mezõgazdasági Kar

Petõfi Sándor Gimnázium, Aszód Tompa Mihály Rimaszombat
Gépészeti Szakközépiskola Református Gimnázium

Piarista Általános Iskola és Középiskola Moson- Szenczi Molnár Albert Magyar Szenc
magyaróvár Tanítási Nyelvû Gimnázium

Porpáczy Aladár Általános Fertõd Bányai János Székelyudvarhely
Mûvelõdési Központ Mûszaki Szakközépiskola

Református Általános Iskola és Gimnázium Kisvárda Kolozsvári Református Kollégium Kolozsvár

Svetits Katolikus Gimnázium, Debrecen Sztojka Sándor Karácsonyfalva
Általános Iskola és Diákotthon Görög Katolikus Líceum

Széchenyi István Közgazdasági és Hatvan Salamon Ernõ Gimnázium Gyergyó-
Informatikai Szakközépiskola szentmiklós

Szent Benedek Általános Iskola és Budapest Székelyudvarhely környéki Székelyudvarhely
Két Tanítási Nyelvû Gimnázium községi iskolák

Szent Imre Katolikus Gimnázium Nyíregyháza Szent István Líceum Munkács

Szent László ÁMK Baja Veljko Vlahovic Zombor
Mûszaki Szakközépiskola

Szent Margit Gimnázium Budapest Galántai Magyar Gimnázium Galánta

Szent Mór Iskolaközpont Pécs Thurzó Lajos Zenta
Közmûvelõdési Központ

Szepesi Laczkó Máté Mezõgazdasági Sátoraljaújhely Báthory István Általános Iskola Szilágysomlyó
Szakképzõ Iskola és Kollégium

Trefort Ágoston Szakképzõ Iskola Sátoraljaújhely Báthory István Általános Iskola Szilágysomlyó

V. István Közgazdasági és Sátoraljaújhely Báthory István Általános Iskola Szilágysomlyó
Informatikai Szakközépiskola

Vajda János Gimnázium Keszthely Szenczi Molnár Albert Magyar Szenc
Tanítási Nyelvû Gimnázium

Vajda Péter Gimnázium, Szarvas Magyarok Nagyasszonya Déva
Szakközépiskola és Kollégium Magániskola és Óvoda

Vak Bottyán János Mûszaki és Gyöngyös Szlovákiai Magyar Pedagógusok Rimaszombat
Közgazdasági Szakközépiskola Szövetsége 

Rimaszombati Regionális 
Pedagógiai Központ

Zrínyi Miklós Gimnázium Szigetvár Nagyboldogasszony Gúta
Szakközépiskola és Szakiskola Magyar Tannyelvû 

8 éves Egyházi Gimnázium

Résztvevõk száma: 2000 fõ

Rákóczi Koszorúzás (2008. március 27.)
A Rákóczi Szövetség Elnökségének öt tagja 2008. március 27-én, II. Rákóczi Ferenc születésének évforduló-

ján koszorút helyezett el a „Nagyságos Fejedelem” budapesti, Kossuth téri lovas szobránál. 
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Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedõ, Pannonhalma 
(Elõdöntõ: 2008. február 13., döntõ: 2008. március 30.)
A Rákóczi Szövetség a hagyományokhoz híven 2008-ban is a Pannonhalmi Fõapátsággal együttmûködve

rendezte meg nagyszabású történelmi vetélkedõjét a Kárpát-medence magyar középiskolás diákjai számára.

A vetélkedõ idén az 1948-49-es forradalom és szabadságharc történelmi idõszakát dolgozta fel. A verseny

Kárpát-medence szerte megrendezett elõdöntõjén 237 magyarországi és határon túli háromfõs csapat mér-

te össze tudását, majd az elõdöntõ legjobban teljesítõ 10 csapata a március 30-án a Pannonhalmi Fõapátság

Gimnáziumában megrendezett döntõn bizonyíthatta felkészültségét. A vetekedõt a révkomáromi Selye Já-

nos Gimnázium csapata nyerte meg.  

Résztvevõk száma: elõdöntõ: 900 fõ, döntõ: 40 fõ

„Felvidéki Séták” (2008. május 2–4.)
A Felvidéki séták címû tanulmányút keretében Rákóczi szervezettel rendelkezõ magyarországi középisko-

lák diákjai számára tesszük lehetõvé, hogy egy háromnapos tanulmányi kirándulás keretében ismerkedje-

nek meg a Felvidék egy-egy régiójával, ennek magyar vonatkozású történel-

mi, kulturális emlékeivel. A 2008. évi elsõ út során nyugat-magyarországi

középiskolák diákjait hívta meg a Szövetség az alábbi városokból: Gyõr,

Pápa, Komárom, Mosonmagyaróvár. A háromnapos felvidéki kirándulás el-

sõ napján felkeresték Révkomáromot, Nyitra óvárosának történelmi emlé-

keit, és a zoboraljai magyar falvakat, köztük a gimeskosztolányi középkori

templomot. A második nap Selmecbányára és Besztercebányára barangol-

tak, majd a körmöci hegyeken keresztül eljutottak Stubnyafürdõre. Az utol-

só nap Trencsén, illetve Csák Máté vára következett összekötve az Erdõdy

család alapította világhírû fürdõvárossal, Pöstyén megcsodálásával. A felvi-

déki táj megismerése mellett, természetesen a diákoknak lehetõségük nyílt

felvidéki magyar kortársaikkal való találkozásra is. A kirándulókat a Szövet-

ség munkatársai közül Csáky Csongor, Puskás Barbara és Vékás Anna kísér-

ték el.  

Résztvevõk száma: 45 fõ

Körömi Rákóczi Fesztivál (2008. május 24.) 
A Rákóczi Szövetség és a Köröm Rákóczi Hagyományõrzõ Egyesület közös

szervezésében megvalósuló rendezvény idén immár 11. alkalommal látta

vendégül a résztvevõket. Az ünnepségen beszédet mond többek között Ba-

log Zoltán, az Országgyûlés Emberi Jogi Bizottságának elnöke, Dr. Ódor Fe-

renc a B-A-Z. Megyei Közgyûlés elnöke és Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövet-

ség elnöke is. Az ünnepi beszédeket követõen került sor a Rákóczi Emlék-

park Bercsényi Miklós, Esze Tamás és Károlyi Sándor emlékére állított új

emlékoszlopainak felavatására és megszentelésére Az ünnepi mûsor után

lovasbemutató, hagyományõrzõ ének-és tánccsoportok bemutatója, vala-

mint közebéd színesítette a programot.

Résztvevõk száma mintegy: 400 fõ

Éves Közgyûlés (2008. május 25.)
A Rákóczi Szövetség a sárospataki országgyûlés 300. évfordulója alkalmá-

ból 2008. évi rendes éves közgyûlését a Sárospataki Várban – abban a te-

remben, ahol annakidején az Országgyûlés zajlott - ünnepi mûsor kíséreté-

ben rendezte meg. 

A megemlékezés az Arany János utcai Árpád vezér Gimnázium Makovecz

Imre által tervezett épülete elõtt vette kezdetét, ahol Dr. Halzl József, a Rá-

kóczi Szövetség elnöke köszöntötte az egybegyûlteket. Ezt követõen indult

el az ünneplõ tömeg a Rákóczi Vár felé. A menetet a Zempléni Lovas Egye-

sület Rákóczi korabeli ruhákba öltözött lovasai vezették, látványossá és kor-

hûvé téve a várba való bevonulást. Az ünnepi megemlékezés a várudvaron

koszorúzással, majd a várkertben ünnepi beszédekkel és elõadásokkal foly-
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tatódott. Az ünnepség után vette kezdetét a Közgyûlés napirend szerinti hivatalos programja a Vár Lovag-

termében. A közgyûlésen részt vevõ tagok, meghallgatva a Szövetség tisztségviselõinek beszámolóit és átta-

nulmányozva a kiosztott tájékoztató anyagokat, elfogadták a Szövetség 2007. évi beszámolóját és közhasznú-

sági jelentését, valamint 2008. évi program és költségvetési tervét. A résztvevõket a Szövetség vezetõi ezt kö-

vetõen egy állófogadásra invitálták, amely a Vár Reneszánsz Konyhájában kapott helyet. 

Résztvevõk száma: 150 fõ

Göndöcs Emléktúra (2008. május 31.) 
A Rákóczi Szövetség, egykori fõtitkára, Göndöcs László emlékére, idén immár 11. alkalommal rendezte meg

a Göndöcs Emléktúrát, amely ezúttal is Garamkövesdrõl indult Leléd érintésével.  A túra keretében Mezei

András és Kun Ferenc elõadását hallgathatták a résztvevõ túrázók. 

Résztvevõk száma: 70 fõ

Bajai Anyanyelvi Tábor (2008. június 28. – július 2.)
A Rákóczi Szövetség hetedik alkalommal szervezte meg anyanyelvi táborát Baján, a Szent László ÁMK-val és

a Tisza István Baráti Társasággal együttmûködve. A program célja a többszörösen hátrányos helyzetben élõ

délvidéki szórványban élõ magyar gyermekek nevelési szándékkal való nyári táboroztatása volt. A táborban

idén 56 alsó tagozatos általános iskolás diák és 11 kísérõ tanár vett részt. A tábor folyamán a szervezõk igye-

keztek a gyermekek részére olyan rendezvénysorozatot összeállítani, melyben egyensúlyban vannak a kultu-

rális, a szabadidõs és az oktatási programok. A csoportok az oktatási programok során mondókákat, verse-

ket tanultak, magyar általános iskolai olvasókönyvbõl gyakoroltak, kézmû-

ves foglalkozásokat tartottak, és a hétfõ esti bemutatóra egy színdarabot

tanultak be. A foglalkozások mellett szintén csoportokban sportoltak, ját-

szottak. A gyermekek a hitéletben sem szenvedtek hiányt: a szervezõk a

bajai belvárosi Plébániatemplom reggeli miséjére vitték el a gyermekeket.

Természetesen a bajai halászlé az idei tábor során sem maradhatott el, amit

utolsó este fõztek a szervezõk kicsik és nagyok együttes örömére. A tábort

megtisztelte jelenlétével Hans Kaiser, a Konrad Adenaur Alapítvány ma-

gyarországi képviselõje, aki a tábor megvalósítását anyagi támogatásával

segítette, valamint Dr. Ugron Gáspár Gábor, a Rákóczi Szövetség fõtitkára.

Bátran állíthatjuk, hogy a tábor programja elnyerte a kisdiákok tetszését és

sikeresen mozdította elõre a délvidéki szórványmagyarság ügyét. 

Résztvevõk száma: 70 fõ

Cultura Nostra ajándékutazás, Pannonhalma (2008. július 2–7.)
A Pannonhalmi Bencés Fõapátság és a Rákóczi Szövetség idén már hetedik alka-

lommal hirdette meg Cultura Nostra címmel történelmi versenyét. A tíz legjobb,

döntõbe jutott csapat június 30. és július 5. között jutalomutazáson vehetett részt.

Az utazáson a Rákóczi Szövetséget Rákóczi Krisztián képviselte. A kirándulók

hétfõ délután Gyõrbõl indultak Pannonhalmára, ahol a Bencés Fõapátság gimná-

ziumának kollégiumában két felejthetetlen napot töltöttek el. A megérkezést köve-

tõen,  Áment Lukács OSB orgonamûvész adott koncertet a diákoknak a Baziliká-

ban. Másnap Ambrus atya egy film segítségével az apátság és az apátok történetét,

életét mutatta be a diákoknak, majd Bánhegyi Miksa OSB a Fõkönyvtárban vezet-

te körbe a résztvevõket. Ezt követõen Dénesi Tamás a Pannonhalmi Fõapátság

Levéltárának értékes dokumentumait ismertette, köztük a tihanyi apátság 1055-

ben keletkezett alapítólevelét, majd Bajnóczi Gábor, a helyi Rákóczi szervezet ve-

zetõje a Millenniumi Emlékmûvet és a Boldogasszony Kápolnát mutatta be a

kirándulóknak. Este a szervezõk az Apátsági Pincészet történetét ismertették a diá-

kokkal, melynek során megismerkedhettek a borkészítés titkaival és megkóstol-

hatták a legízletesebb borokat. A napot Várszegi Asztrik pannonhalmi fõapáttal

való kötetlen beszélgetés zárta.

Szerdán, a reggeli után a csapat folytatta útját Fertõújlakra, ahol a Csapody István

Természetiskola és Látogatóközpont vendégeként egy teljes napot töltöttek el. A

nap során a Fertõ-Hanság Nemzeti Park legszebb részeivel ismerkedtek meg a diá-

kok. Másnap Fertõújlakról Veszprémbe folytatódott a kirándulók útja; a városné-
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zés és múzeumlátogatás betekintést adott az õsi királynéi székhely történetébe, majd a másnapi herendi

kirándulás a porcelánmanufaktúra történetével és mûködésével ismertette meg a diákokat. A kirándulást a

péntek délutáni balatoni fürdõzés tette még kellemesebbé. 

Résztvevõk száma: 25 fõ

„Magyar Tanárok és Diákok a Magyar Kálvárián”, Sátoraljaújhely (2008. július 4-10.)
A Rákóczi Szövetség és a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi Helyi Szervezete 2008. júliusában immár kilen-

cedik alkalommal rendezte meg a „Magyar Diákok és Tanárok Találkozója a Magyar Kálvárián" címen meg-

hirdetett hat napos középiskolás táborát Sátoraljaújhelyen. A táborban 260 magyarországi és határon túli

magyar középiskolás diák és tanár vett részt. Az ünnepélyes megnyitóra immár hagyományosan a Magyar

Kálvárián került sor, ahol beszédet mondott többek között Szamosvölgyi

Péter polgármester, Dr. Beke Albert professzor, Bauer Edit európai parla-

menti képviselõ, valamint Dr. Ugron Gáspár Gábor, a Szövetség fõtitkára. 

A Szent István kápolna elõtt Damjanovics József esperes-parókus és Gubala

Róbert esperes szólt az egybegyûltekhez. 

A tábor programja idén is sokszínû elõadásokkal, kirándulásokkal, sportve-

télkedõkkel várta a fiatalokat. A résztvevõk ellátogattak többek között

Sárospatakra, Széphalomra, Pácinba, valamint a felvidéki Nagykaposra, Do-

bóruszkára, Nagyszelmencre és Rákóczi szülõfalujába, Borsiba is. A törté-

nelmi témájú elõadások közül kiemelkedett a Wittner Máriával történt ta-

lálkozás és a róla készült „Hóhér, vigyázz!” címû dokumentumfilm megte-

kintése, valamint Szántai Lajos Mátyás királyról és dr. Hargitai András a

Szent Koronáról tartott nagysikerû elõadása. Idén a kulturális programot a

Gyergyószentmiklósi Rákóczi Szövetség képviselõi biztosították.  A hatna-

pos együttlétet a Szent Korona fogadalomtétel zárta. A nagytemplomban

megtartott ceremónia emelkedett hangulata méltó zárása volt a IX. Magyar

diákok és tanárok találkozójának Sátoraljaújhelyen.

Résztvevõk száma: 260 fõ

Történelem Tanárok Tábora, Mátrafüred (2008. július 21–26.)
A Rákóczi Szövetség XI. Kárpát-medencei történelem tanár táborát a „Visegrádi országok társadalmi ellen-

állása a szocializmus évtizedeiben: 1956, 1968, Szolidaritás” címmel szervezte meg Mátrafüreden a Mátrai

Szakképzõ Iskola és Kollégium hangulatos környezetben található épületében. A rendezvényen 74 Kárpát-

medencei történelem szakos tanár vett részt Magyarországról, Erdélybõl, Felvidékrõl, Délvidékrõl, Kárpát-

aljáról és Lengyelországból. 

A tábort a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József nyitotta meg, köszöntve a rendezvény régi és új vendége-

it. A tábor tematikájához kapcsolódóan több szaktekintély tartott elõadást, így többek között Tõkéczki Lász-

ló, Kovács István, Salamon Konrád, Botlik József, Szerencsés Károly,

Engelmayer Ákos, Simon Attila és Pozsgay Imre. A tábor során elõa-

dást tartott továbbá Dr. Rókusfalvy Pál pszichológus, valamint Sza-

bó Gyula mezõörsi plébános is. A szakmai elõadásokat témába illõ

filmvetítések egészítették ki, amelynek keretében a résztvevõk a

Katyn címû, Andrzeja Wajdy által rendezett lengyel filmet, valamint

a Wittner Mária életérõl készült „Hóhér vigyázz!” címû alkotást

tekinthették meg. Ez utóbbi film kapcsán Wittner Mária 1956-os

halálra ítélt is megtisztelte a tábort és beszélt õszintén 1956-ról, a

halálraítéltekrõl, emberi sorsokról és az erkölcsi felelõsségrõl. A

nyári konferencia programját természetesen a szakmai elõadások,

beszélgetések mellett zenés-táncos mulatságok, Korzár koncert és

nógrádi kirándulás színesítette, amelynek keretében a résztvevõk

ellátogattak Rétságba, Alsó-és Felsõpeténybe, Berkenyére, valamint

Romhányba.  A rendezvény eredményesen zárult és idén is nagyban

hozzájárult a résztvevõ történelem tanárok szakmai és módszertani

ismereteinek a bõvítéséhez, baráti kapcsolatok létesítéséhez. 

Résztvevõk száma szervezõkkel együtt: 95 fõ
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Gyõri Nemzetközi Anyanyelvi Tábor (2008. július 31. – augusztus 10.)
A Rákóczi Szövetség gyõri tagozata 25. alkalommal rendezte meg Nemzetközi Anyanyelvi Táborát kárpátal-

jai, felvidéki, erdélyi és délvidéki magyar gyermekek és kísérõtanáraik részvételével Gyõrött. A jubileumi

tábor megnyitóján a Rákóczi Szövetséget Kun Ferenc alelnök képviselte. A tábor résztvevõi az elõzõ évek-

hez hasonlóan érdekes elõadásokat hallgathattak történelmünk sorsfordító eseményeirõl, a magyar nép

hagyományairól, a magyar irodalom egyes korszakairól, valamint a határon túli magyarok helyzetérõl. E

témákat kiváló elõadók közvetítésével dolgozták fel a szervezõk/résztvevõk és alkalmanként segítségül hív-

ták a különbözõ mûvészeti ágak alkotásait (filmeket, zenét, verseket, dalokat) is. A tábor programját kirán-

dulások tették színesebbé, melyek során a diákok megismerkedhettek Pannonhalma kultúrtörténeti értéke-

ivel, a Szigetköz csodálatos természeti környezetével, a tihanyi Bencés Apátság történeti értékeivel, a Bala-

ton-Felvidék építészeti sajátosságaival, a "hûség városa"; Sopron mûemlékeivel, a nagycenki Széchenyi Mú-

zeum kiállításaival és végezetül koszorúzás keretében hajtottak fejet a legnagyobb magyar elõtt nagycenki

mauzóleumában. 

A 25. jubileumi tábor kiemelkedõ programja volt az az ünnepség (aug. 2.), amelyen a jelenlegi táborozókon

kívül részt vettek korábbi táborozók és táborszervezõk is. A több mint 100 fõnyi résztvevõt Kara Ákos, a

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alelnöke, Dr. Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke, majd Ma-

róti István, az Anyanyelvápolók Szövetségének fõtitkára köszöntötte. Ezt követõen azoknak a korábbi és je-

lenlegi munkatársaknak a vallomásait hallhatták a résztvevõk, akik szervezõi, gondozói, s alkalmanként

résztvevõi voltak a tábornak. A 25. jubileumi évforduló alkalmából, Szabó Józsefnek, a Szövetség alelnöké-

nek és gyõri szervezete elnökének köszönhetõen egy összefoglaló kiadvány is készült, amely összefoglalja a

25 év történéseit, krónikáját.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a jubileumi Nemzetközi Anyanyelvi Tábor elérte célját. A résztvevõk

nemzeti identitásukban megerõsödve, hasznos ismeretekkel gazdagodva és kellemes élményekkel telítõdve

indulhattak haza.  

Résztvevõk száma: 100 fõ

Esztergomi Anyanyelvi Tábor (2008. augusztus 15–21.)
A felvidéki és kárpátaljai szórványban élõ általános iskoláskorú kisgyermekek számára szervezett

Esztergomi Anyanyelvi Tábort 2008-ban immár 19. alkalommal valósította meg a Szövetség, ismét a nyitrai

Juhász Gyula Ifjúsági Klub pedagógus növendékeinek a közremûködésével.  A tábor elsõrendû célja idén is

az volt, hogy a határon túl élõ magyar gyermekek az egyhetes

együttlét ideje alatt közelebb kerüljenek a magyar nyelvû iro-

dalomhoz, kultúrához, történelemhez és a magyar nemzet

iránti elkötelezettségük is erõsödjön ezáltal. Idén 100 felvi-

déki és kárpátaljai alsó tagozatos általános iskolás kisgyer-

mek és kísérõtanár vett részt a változatos, tartalmas és színes

programot kínáló táborban. 

Az idei tábor központi eszközéül a megzenésített verseket vá-

lasztották a szervezõk és a verseken keresztül, játékos módon

próbálták a gyermekekhez közelebb hozni a magyar nyelvû

irodalmat, történelmet, hagyományokat. A csoportos foglal-

kozások során a játékos nyelvtanulás mellett sportvetélke-

dõk, kézmûves foglalkozások, csapatvetélkedõk, rovásíró ver-

seny, kirándulások és érdekes elõadások színesítették a prog-

ramot. Idén a kisgyermekek a kirándulások alkalmával megis-

merkedtek Esztergom nevezetességeivel, valamint Budapest-

re is ellátogattak, ahol megismerhették az állatkert csodála-

tos növény- és állatvilágát, illetve betekintést nyerhettek a

Csodák Palotája rejtelmes világába is. Mivel a tábor már ha-

gyományosan az augusztus 20-i ünnepségek idõpontjában zajlik, a résztvevõ gyerekek idén is részt vehettek

az esztergomi ünnepségeken és a tûzijátékon is.  Az idei anyanyelvi tábor változatos és színes programja

minden kisdiáknak felejthetetlen élményt jelentett és hozzájárult nemcsak a magyar nyelv és irodalom irán-

ti fogékonyságuk növeléséhez, de identitástudatuk erõsítéséhez is.

Résztvevõk száma: 100 fõ
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Fõiskolás Tábor (2008. szeptember 1–6.)
A Rákóczi Szövetség megszervezte 20. jubileumi Nyári Fõiskolás Táborát Szent-

endrén. A táborba a határon túli magyar felsõoktatási diákszervezetek képviselõit

és a Rákóczi Szövetség magyarországi és határon túli ifjúsági helyi szervezeteinek

tagjait hívtuk meg. A konferencia jelleggel megvalósított esemény gerincét a déle-

lõtti és délutáni elõadások, beszélgetések alkották. Ezek során elõadást tartott töb-

bek között Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány budapesti irodájának el-

nöke, Jeszenszky Géza, Magyarország volt külügyminisztere, Varga Mihály, az Or-

szággyûlés Gazdasági Bizottsága elnöke, Szabó Gyula mezõörsi plébános, Tolnay

Lajos a Magyar Alumínium Zrt. elnöke, valamint Tringer Ágoston, a Magyar Villa-

mos Mûvek Zrt. kommunikációs igazgatója, Dr. Rókusfalvy Pál pszichológus, Pásztor István a Vajdasági Ma-

gyarok Szövetségének elnöke, valamint Hrubik Béla, a felvidéki Csemadok elnöke is. A program keretében

a diákoknak lehetõsége nyílott ellátogatni a Magyar Tudományos Akadémiára, ahol Pálinkás József, az MTA

elnöke köszöntötte a fiatalokat, valamint a Parlamentbe is, ahol pedig Németh Zsolt, a Parlament Külügyi

Bizottságának elnöke fogadta az egyetemistákat. Természetesen Szentendre nevezetességeivel is megismer-

kedtek a résztvevõk, sõt Dietz Ferenc polgármester meghívására a Városházára is ellátogathattak. A fiatalok

programját filmvetítések, zenés táncos ismerkedõ esetek és sportprogramok színesítették. 

A tábor kiemelkedõ eseménye volt a szeptember 2-án megrendezett ünnepség, amelyet a tábor 20. évfordu-

lója alkalmából tartottunk. Halzl Józsefnek a tábor történetét felidézõ köszöntõje után többen a résztvevõk

közül elmondták a korábbi években szerzett élményeiket és kifejezték jókívánságaikat a tábor jövõje iránt.

A torta felvágása és a koccintás után a táborlakók a Benkõ kvartett hagyományos nagysikerû koncertjét hall-

gathatták meg, majd a Márai Sándor kisregénye alapján készült „Eszter hagyatéka” c. film vetítése zárta az

ünnepi est mûsorát.

Résztvevõk száma: 90 fõ

„Gloria Victis történelmi vetélkedõ és ifjúsági találkozó” elnevezésû rendezvénysorozat 
(2008. október 21–23.)
A Gloria Victis a Rákóczi Szövetség hagyományos rendezvénysorozata, három fõ programból, a Kárpát-

medencei középiskolás történelmi vetélkedõbõl, a határon túli fõiskolások-egyetemisták találkozójából,

valamint az október 22-i megemlékezésbõl áll. A rendezvénysorozat az 1956-os forradalom emlékének adó-

zik, ezért megrendezésére minden évben október 21-23-án kerül sor. A háromnapos találkozón valamennyi

szomszédos országból vendégül láttunk magyar középiskolásokat és fõiskolásokat, egyetemistákat. Össze-

sen 457 fõiskolás és egyetemista, valamint 422 középiskolás résztvevõ érkezett a szomszédos országokból. 

A Rákóczi Szövetség valamennyi meghívott résztvevõ számára ingyenesen biztosította és szervezte meg a

Budapestre és visszafelé történõ utazást, a programokat, a szállást, az étkezést, és az egyes rendezvények hely-

színei közötti utazásokat.

Középiskolás történelemi vetélkedõ
A Gloria Victis elnevezésû Kárpát-medencei középiskolai történelmi

vetélkedõ 2008-ban 13. alkalommal került meghirdetésre A Hunya-

diak kora és a magyarországi reneszánsz címmel. A három forduló-

ból álló vetélkedõ márciusi meghirdetését követõen, az iskolai tanév

végéig 281 középiskola háromfõs csapata jelentkezett, beküldve fel-

adatlapját és esszéjét. 

A beküldött feladatlapok kiértékelését követõen szeptember 12-én vált

nyilvánossá az eredmény, melynek alapján a legeredményesebb 71 he-

lyezett kapott meghívást, az október 22. és 23. között zajló budapesti

fordulókra. Az így kialakult listában 46 anyaországi, 16 felvidéki, 5 er-

délyi, 2 kárpátaljai és 2 délvidéki háromfõs csapat szerepelt.

A vetélkedõ október 22-i írásbeli és október 23-i szóbeli fordulójá-

nak is a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem biztosí-

totta a helyszínt. Az írásbeli forduló alapján október 23-a reggel a

legjobban szereplõ 10 csapat diákjai foglalhattak helyet a zsûri elõtt. A szóbeli vetélkedõ közönségét a szó-

beli döntõbe be nem került népes diák és tanár sereg alkotta.    

Az igényes szóbeli feladatok alapján alakult ki a vetélkedõ végsõ sorendje. C. Tóth Norbert, a zsûri elnöke

összefoglaló megállapításaiban a diákok magas színvonalú tudásáról számolt be, majd ismertette az elsõ 10

helyezett sorrendjét: 
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Helyezés Város Iskola
1. Makó József Attila Gimnázium

2. Ózd József Attila Gimnázium

3. Kaposvár Táncsics Mihály Gimnázium

4. Miskolc Avasi Gimnázium

5. Somorja Madách Imre Magyar Tannyelvû Gimnázium

6. Szarvas Vajda Péter Gimnázium

7. Budapest Piarista Gimnázium

8. Szigetszentmiklós Batthyány Kázmér Gimnázium

9. Szigetszentmiklós Batthyány Kázmér Gimnázium

10. Tatabánya Árpád Gimnázium

Az elsõ öt helyezett csapat egy prágai kirándulást nyert, illetve valamennyi meghívott könyvjutalomban

részesült. Az öttagú zsûriben helyet foglalt B. Szabó János, C. Tóth Norbert, Kuli János, Négyesi Lajos és

Schmidtmayer Richárd.

A vetélkedõ eredményhirdetésével összekötve kerültek átadásra, a zuglói Rákos mezeje Rákóczi szervezet és

a POFOSZ közösen kiírt irodalmi és történelmi pályázatának díjai. A pályázaton Kárpát-medencei egyete-

misták és középiskolások vettek részt.

A fõiskolás találkozó
A Gloria Victis Ifjúsági Találkozóra a határon túli magyar diákszervezeteken és a Rákóczi Szövetség határon

túli helyi szervezetein keresztül kapnak meghívást a fõiskolás és egyetemista fiatalok. Az egyes szervezetek

meghatározott létszámú résztvevõt delegálhatnak a rendezvényre. 

Október 21-én érkeztek a fiatalok Budapestre, ahol 3 különbözõ hotelben

kaptak szállást. Idén a Hotel Bentában a középiskolás meghívottak, míg a

Hotel Griff Juniorban az erdélyi meghívottak, a Hotel Touringban pedig a

vajdasági, kárpátaljai, felvidéki meghívottak foglalhatták el szálláshelyeiket.

Idén is a Mûegyetem Stoczek Menzáján biztosítottuk a fiatalok étkeztetését.

A résztvevõk Budapesten belüli utaztatását a Volánbusz Közlekedési Rt.

közremûködésével oldottuk meg, míg az egyes határon túli régiókból elsõ-

sorban a Lázár Trans és a Bus-Go Kft. szállította Budapestre a fiatalokat.

21-én délután folyamatosan érkeztek a hotelekbe a résztvevõk, ahonnan bu-

szokkal a Stoczek menzára mentek vacsorázni. A középiskolás résztvevõk

vacsora után visszamentek a szállásra. A fõiskolás és egyetemista résztvevõk

pedig elindultak a zenés, táncos mulatság helyszínére a LivingRoom-ba,

ahol fél 2-ig maradtak, majd õk is a szállásaikra indultak a kijelölt bu-

szokkal. 

Másnap, október 22-én reggeli után a szállásokról a Mûegyetem „E épületé-

be” érkeztek a fõiskolások, ahol a „Szabadság tér 56” címû filmet tekintet-

ték meg. Ebéd után a középiskolásokkal együtt részt vettek a mûegyetemi

’56-os emlékünnepségen és a fáklyás felvonuláson a Bem szoborhoz. 

Vacsora után, a Mûegyetem „R épületének” díszcsarnokában meghallgatták

a Weiner-Szász Kamarazenekar koncertjét a résztvevõk. A zenekar fellépése

a Gloria Victis rendezvényen hagyománnyá vált; minden évben vastapssal

díjazzák a fiatalok a kiváló elõadást, mely méltóképpen hozzájárul az ün-

nepségsorozathoz. Az elõadás után a résztvevõk buszokkal utaztak az egyes

szállásokra.

23.-án délelõtt a fõiskolások számára a Mûegyetem „E épületében” tartott

elõadást Németh Zsolt, a Parlament Külügyi és Határon Túli Magyarok

Bizottsága elnöke. Õt követte Kun Miklós történész, aki 1956 „fehér foltjai”

címmel tartott elõadást. Az elõadásokat az ebéd követte, amely után a részt-

vevõk elbúcsúztak egymástól, felszálltak a buszokra, megkapták úti élelmi-

szer csomagjaikat, majd elindultak a Kárpát-medence különbözõ települé-

sei felé.
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Az egyetemisták között jelen volt 10 pozsonyi szlovák nemzetiségû hallgató, akiket azzal a céllal hívtunk

meg, hogy a feszültté vált magyar-szlovák politikai légkörben, a Rákóczi Szövetség kifejezze a barátságát a

szlovák ifjúsággal és elkötelezettségét a két nép sorsközössége iránt.

Az 1956-os ünnepségsorozat
Az október 22-i ünnepségsorozat az ifjúsági találkozó leglátványosabb, de egyértelmûen legfontosabb része

is. 1956-ban az egyetemista fiatalok éppen ezen a napon indították el megmozdulásukkal a forradalmat,

éppen ugyanezen az útvonalon vonultak fel a Bem szoborhoz. A Gloria Victis Kárpát-medencei Történelmi

Vetélkedõ és Ifjúsági Találkozó célja, hogy ezt a hagyományos útvonalat és ezeket a forradalmi eseményeket

elevenítse fel a mai fiatalokban, közülük is külön kiemelve a határon túli ifjúságot, akik valószínû, hogy az

iskolában nem kaptak teljes értékû tájékoztatást az 1956-os eseményekrõl. Ezért is különösen fontos érez-

tetni a mai fiatalsággal, hogy 1956. október 22-én döntõ szerepet játszott az események alakulásában az

ifjúság.

Az ünnepségsorozat 3 fõ részbõl tevõdött össze:

- A Mûegyetem központi épületében megszervezett ünnepség

- Fáklyás felvonulás a Mûegyetemtõl a Bem térig

- Bem téri koszorúzási ünnepség

A Mûegyetemi Ünnepség

Az ünnepség – amely a Mûegyetem 1956 Alapítvány, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

és a Rákóczi Szövetség közös szervezésében valósult meg – délután 15.30 perckor a Himnusz eléneklésével,

majd Péceli Gábor rektor köszöntõjével vette kezdetét. Ezek után Sólyom László, köztársasági elnök meg-

tartotta ünnepi beszédét, majd Erdélyi Tímeától meghallgathattuk Márai Sándor: Mennybõl az angyal címû

versét. 

A Mûegyetem 1956 alapítvány üdvözletét Hajtó Ödön adta át az egybegyûlteknek, majd Varga Miklóstól

hallgathatták meg a Himnusztöredéket. Ezután került sor a mûegyetemi hõsi halottak emléktáblájának meg-

koszorúzására, majd Beethoven Egmont nyitánya hangzott fel a mûegyetemi szimfonikus zenekar elõadá-

sában.

Az ünnepségen felszólalt az EHÖK elnöke Bohák András is, a határon túli magyar ifjúság hagyományos

köszöntõjét pedig Zachar Pál, a Pozsonyi Diákhálózat elnöke mondta el.

Fáklyás felvonulás

A fáklyás felvonulás megszervezése hagyományosan a Rákóczi Szövetség

feladata. A menet 16 óra 30 perckor indult útnak, élén a Mûegyetem 1956

Alapítvány nagy koszorújával. A menetben többen részt vettek azok közül

is, akik 50 évvel ezelõtt is részesei voltak a felvonulásnak, az ifjúságot elsõ-

sorban a Rákóczi Szövetség által meghívott fiatalok képviselték.

A felvonulás hagyományos útvonala – Mûegyetem – Döbrentei tér –

Várkert rakpart – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Clark Ádám tér – Fõ utca

– Jégverem utca – Bem rakpart – Bem József tér – idén némileg módosult,

a Gellért téri 4-es metró építési munkálatai miatt. A kis kerülõt leszámítva

azonban a menet a hagyományos, a történelmi valóságnak megfelelõ útvo-

nalon haladt. (A Bem téren 1956-ban a mûegyetemisták Lengyelországgal

fejezték ki szolidaritásukat, ennek emlékére szolgál a fáklyás felvonulás). 

A felvonulás résztvevõi számára hagyományosan ingyenes zászlókat és fák-

lyákat osztunk ki. 

Bem téri koszorúzási ünnepség

A Rákóczi Szövetség október 22-i Gloria Victis ünnepségsorozatának záró rendezvénye a Bem téri koszorú-

zó ünnepség, melyre minden évben a Mûegyetemtõl érkezõ látványos fáklyás felvonulást követõen kerül

sor.

A Bem téren idén 1000 fõs ünneplõ közönség gyûlt össze, amely az ünnepségre meghívott somorjai Híd Ve-

gyeskar tagjaival együtt a Himnusz eléneklésével nyitotta meg az ünnepi programot. Ezután dr. Ugron Gás-
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pár Gábor, a Rákóczi Szövetség fõtitkára köszöntötte az egybegyûlteket, majd az ünneplõ közönség Halmos

László: Ünnepi alkalmakra címû négyszólamú mûvét hallgathatta meg a somorjai Híd Vegyeskar gyönyörû

elõadásában.  

Ezt követõen Jókai Anna, Kossuth díjas író köszöntötte az ünneplõket. Az ünnepi program Giuseppe Verdi:

Nabucco címû operájából a Babilóniában sínylõdõk kórusával és Antonin Dvorak: Új világ címû szimfóniá-

jának részletével folytatódott. Az ünneplõ közönséget a határon túliak nevében Katona Tibor nagyváradi fia-

tal köszöntötte, majd az egybegyûltek Wass Albert: Üzenet haza címû versét hallhatták Jónás Csaba, gútai

színinövendék elõadásában. 

Ezt követõen kezdetét vette a koszorúzás, melyet megtiszteltek jelenlétükkel az egyes magyarországi és hatá-

ron túli magyar pártok, magyarországi és határon túli magyar szervezetek, intézmények, diákszervezetek,

hallgatói önkormányzatok, középiskolák, illetve a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteinek és ifjúsági helyi

szervezeteinek képviselõi. A koszorúkat a székelyudvarhelyi Boróka táncegyüttes látványos népviseletbe

öltözött tagjai helyezték el a Bem szobor talpazatánál. Az ünneplõ tömeg a Szózat eléneklésével zárta az

1956-os forradalom Bem téri megemlékezését. 

Felvidéki Séták (2008. november 7–9.)
A Rákóczi Szövetség folytatva hagyományait 2008 novemberében is megrendezte középiskolai ifjúsági szer-

vezetei számára „Felvidéki séták” elnevezésû programját, amelyen ez alkalommal 70 magyarországi és felvi-

déki középiskolás diák és kísérõtanára vett részt. A kirándulás célja volt, hogy a magyarországi diákok meg-

ismerjék a felvidéki városok, várak magyar vonatkozású kulturális és történelmi emlékhelyeit.  

A háromnapos felvidéki kirándulás során a diákok megismerkedhettek Pozsony, Nyitra, Dunaszerdahely és

Komárom nevezetességeivel, magyar vonatkozású történelmi emlékeivel. A nagysikerû rendezvény a mel-

lett, hogy lehetõvé teszi a magyarországi diákok számára, hogy sze-

mélyesen ismerkedjenek meg a magyar történelem és kultúra Felvi-

déken található emlékeivel, kitûnõ alkalmat nyújt a felvidéki és ma-

gyarországi diákok kapcsolatépítésére, testvériskolai kapcsolatok

kiépítésre, továbbfejlesztésére is. Emellett esetenként elõkészíti isko-

lai Rákóczi szervezetek megalakítását is. A kiránduláson Magyaror-

szágról pécsi, szekszárdi, dunaújvárosi, siófoki, kaposvári és veszp-

rémi középiskolák diákjai vettek részt, a Felvidékrõl pedig dunaszer-

dahelyi, somorjai és révkomáromi középiskolások. A rendezvény

nyitrai helyszínérõl a Duna Televízió híradója is közvetített. A kirán-

dulókat a Szövetség munkatársai közül Csáky Csongor és Somorjai

Dörflein Richard kísérte el.

Résztvevõk száma: 70 fõ

Ifjúsági vezetõk Találkozója (2008. november 28–30)
A középiskolai ifjúsági szervezetek vezetõinek találkozóját második alkalommal rendezte meg a Rákóczi

Szövetség ifjúsági szervezetei számára. A rendezvényen 25 középiskola képviselõje vett részt Budapesten. 

A vezetõképzõ témája az „érték és  ifjúság” gondolata köré szervezõdött, és egyben azt a célt szolgálta, hogy

az egyes szervezetek vezetõi megismerjék egymást, valamint elõsegítse a szervezetek aktivitását és haté-

konyságát, egy jó hangulatú tartalmas együttlét keretében.

A hétvégi rendezvény péntek este Konrad Sutarski lengyel költõ és filmrendezõ elõadásával vette kezdetét,

amit dokumentumfilmje követett a Katyn-i tragédiáról, majd a résztvevõk Andrzej Wajda Katyn címû filmjét

is megtekinthették. A rendezvényt Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke és Ugron Gáspár Gábor, a Szövet-

ség fõtitkára nyitott meg, majd ismertették Sólyom László köztársasági elnök köszöntõlevelét. A résztvevõk

meghallgathatták Morvai Levente pályázati és civil szakértõ  elõadását, majd Borókai Gábor, a Heti Válasz fõ-

szerkesztõjének elõadását, a média és az erkölcs kérdésérõl. Ezután Rókusfalvy Pál pszichológus professzor

elõadására került sor, zárásként pedig Pálffy István híradós tartott a média befolyásoló módszereirõl, az igaz-

ság és hamisság kérdéskörérõl elõadást. Az ifjúsági vezetõk az est folyamán meghallgathatták a budapesti Bar-

tók Béla Zenemûvészeti Középiskola és Gimnázium diákjainak hangversenyét Bach és Mozart mûveibõl. 

A rendezvény harmadik napján Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, majd Kisida Elek orvosprofesszor

nagy ívû elõadását hallgathatták meg. 

Résztvevõk száma: 60 fõ
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Aszódi Evangélikus Petõfi Gimnázium
A Szövetség Központja által Budapesten, február 15-17. között megtartott

vezetõképzõn részt vett Kiss Máté diákelnök és Péterfi Gábor tanár.

Április 19-én kirándulást szerveztek a Felvidékre. Ezúttal Betlér, Kraszna-

horka és Kassa nevezetességeit tekintették meg. 

Júniusban immáron harmadszor trianoni emlékmûsort szerveztek. A ze-

nés, irodalmi mûsorban Reményik Sándor, Karinthy Frigyes és Babits Mi-

hály Trianonhoz kötõdõ verseit, illetve – Karinthy esetében – levélrészletét

állították a középpontba. 

Október 11-ére felvidéki kirándulást szerveztek. Megtekintették a sárospa-

taki várat majd  Borsiba látogattak, ahol meghallgatták Hajdú Jenõ beszá-

molóját a kastély felújításáról, végül koszorút helyeztek el II. Rákóczi Fe-

renc szobránál.  

Az iskola csapata 5. helyen került be a Gloria Victis történelmi vetélkedõ

középdöntõjébe. Az október 21-23-ai vetélkedõn végül a 15. helyet szerezték meg a diákok (Székely Balázs,

Kiss Máté, Garai Szilvia.)

Bábolna
November 15-én a helyi szervezet képviselõi ellátogatott Zoboraljára. Részt vettek a gimesi iskola tanévzáró

ünnepségén. Megtekintették a kiállítást is, mely a diákok rajzaiból nyílt.  Dr. Faragó István a szervezet elnö-

ke köszöntötte az iskola tanárait, diákjait és a szülõket, majd átadta a Bábolnai Szervezet könyvajándékát a

diákoknak, s az iskola könyvtárának. 

Bácska
Március 7- én megbeszélésre hívták a környezõ települések polgármestereit, együttmûködésrõl állapodtak meg.

Május 31-én Csávolyon tartották a már hagyományos „Felvidékiek Találkozóját.”

Augusztus 16-án a rémi Kakas Fesztivál keretén belül megemlékeztek a kitelepítés évfordulójáról. Az ünne-

pi szentmise után koszorúzás következett.

Augusztus 30-án a Szentiváni Napok rendezvénysorozat keretén belül ünnepi beszédet mondott Csáky Pál

az MKP elnöke. A szervezet és a kitelepítettek nevében Fekete András tartott visszaemlékezést, majd a nasz-

vadi  Nyugdíjas Klub mûsora következett.

Szeptember 12-én a Naszvadi Napokon koszorút helyeztek el az emlékmû talapzatán.

Támogatókat szerveztek a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióhoz.

Baja
Március 15-én a diákutaztatási program keretén belül részt vettek a zombori rendezvényeken  

Október 5-én a belsõ pályázaton nyert pénzösszegbõl támogatták a zombori Schweidel-emlékünnepséget.

Június 4-én a város Polgármesteri Hivatalával és a Trianon Társasággal együtt, trianoni emlékünnepséget

szerveztek. Nagy sikert aratott az irodalmi és zenés mûsor.

Június 21-25 között szervezõ munkájukkal támogatták a VII. Bajai Anyanyelvi Tábor lebonyolítását.  A tábor-

ban a délvidéki diákok mellett részt vett 20 bajai diák is.
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Balogvölgyi Helyi Szervezet
Máricus 15-én Rimaszombaton az 1848/49-es forradalom kitörésének napjáról emlékeztek meg, virágot he-

lyeztek el a Múzsák Házán lévõ Petõfi emléktáblánál, illetve koszorút a Tompa téri Petõfi Sándor szobornál. 

Március 27-én taggyûlést tartottak a Magyar Közösségi Házban, megemlékeztek II. Rákóczi Ferenc születés-

napjáról. 

Április 9-én részt vettek a Pósa Lajos Irodalmi és Közmûvelõdési Kávéház estjén. 

Április 14. Putnok, Helyi TV-ben Stúdióbeszélgetés a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének

képviselõivel a terveikrõl.

Május 4. – Nemesradnót: anyák napi megemlékezés, 

Részvétel a Rákóczi Szövetség éves sárospataki közgyûlésén és a sárospataki országgyûlés 300. évfordulójá-

nak megemlékezésén, valamint a tokaji borfesztiválon.

Július 26. - Részvétel a III. Balogvölgyi Falvak Találkozóján

Szeptember 8. – Rimaszombat, emlékvirág elhelyezése a Fõ téren. Szeptember 12-én pedig a XII. Rákóczi

Emlékfutás résztvevõinek fogadása.

Október 6. – Rimaszombat, megemlékezés és koszorúzás a kopjafánál

Október 22. – Szécsény: koszorúzás II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem egész alakos lovasszobránál.

Október 23. - Rimaszombat, temetõ: emlékezés a kommunizmus áldozataira, ill. az 1956-os hõsökre.

November 8-9. - 3. II. Rákóczi Ferenc nyomában emléktúra

December  8. - Budapest, Magyar Kultúra Alapítvány székháza: részvétel az Esterházy János emlékkiállítás

megnyitóján.

Barcs
Január: Dr. Szalainé Sándor Erzsébet egyetemi docens elõadása az Európai Unióhoz való csatlakozásról.

Február: Megemlékezés gróf Esterházy Jánosról.

Március 14-15-16 Szlovákiából érkezõ diákok fogadása, részvétel a március 15-én délután-este tartott ünnep-

ségen.

Május: a Hõsök Napja alkalmából koszorúzás Barcson.

Június: klubest: filmvetítés, emlékezés Rákóczi Ferencre.

Augusztus: Kossuth-est, elõadók: Kun Ferencz alelnök és Dr. Lukács Ferenc.

Szeptember: Részt vettek  Révkomáromban a Felvidéki Kitelepítettek Találkozóján. A kirándulás második

napján Esztergomba, Visegrádra, Budapestre látogattak.

Október: Részvétel az ’56-os városi ünnepségen, koszorúzás.

November: Dr. Gyenesei István miniszter vendégei a Parlamentben. 

Bedegkér
A helyi szervezet kisebb programokat rendezett, és többen segédkezett.

Februárban a farsangi mulatságon segédkeztek, valamint felléptek.

Májusában sikeres Sport napot rendeztek.

Szeptember 20-án a faluban szervezett hagyományõrzõ falusi lakodalom rendezésében is részt vettek. Ezen

a rendezvényen közel 300-an vettek részt. 

Az õsz folyamán ellátogattak Budapestre, ahol megnézték a Parlamentet és a Terror-házát.

Beregszász
Március 27-én emlékünnepséget szerveztek a Nagyságos Fejedelem szüle-

tésnapja alkalmából. A Beregszászi Városi Szervezet elnöke, Valla György

köszöntötte a vendégeket. Megjelent az ünnepségen többek közt Gajdos

István polgármester is. Az emlékbeszédek után koszorúzás következett,

majd irodalmi, zenés mûsorral zárult a rendezvény.

A következõ rendezvényük a dolhai csatára való megemlékezés volt, melyet

július 12-én tartottak. Az ünnepség Beregszászon, Esze Tamás emléktáblá-

jánál kezdõdött, majd  II. Rákóczi Ferenc és Mikes Kelemen emléktáblájá-

nál folytatódott.  A megemlékezés utolsó színhelye Dolha volt, ahol a kuruc

emlékmûnél többek között Valla György mondott ünnepi beszédet. 
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Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium
Május 23-24-én 13 diák és 13 tanár részvételével Ady-emléktúrán vettek részt. A kirándulás programját a két

nagyváradi partneriskolájuk szervezte. Az elsõ nap megtekintették Nagyvárad nevezetességeit, a napot

ismerkedési esttel zárták. Másnap ellátogattak Székelyhídra, Nagykárolyba –ahol megtekintették a Károlyi-

kastélyt-, Érmindszentre, s Ákosra. Mindezalatt a diákok új ismeretségekre tehettek szert.

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
Március 15-én a gimnázium leánykara a Rákóczi Szövetség támogatásával Székelyföldre utazott, és az ünnep

alkalmából koncerteket adott.

A 2007/2008-as tanév végén a helyi szervezet képregényeket gyûjtött a csángó magyar gyerekeknek

(Magyarfaluba).

A tanári kar többnapos felvidéki kiránduláson vett reszt (köztük a Rákóczi Szövetség tagjai is).

Október 9-én a helyi szervezet tagjai busszal Esztergomba és Párkányba utaztak.

December 3-án a Misztrál együttes adott reneszánsz koncertet a gimnázium dísztermében Mátyás király

trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából. A koncertet a gimnázium Rakóczi  szervezete rendezte.

Csíkszereda
Október 11-12-e között zajlott Büdösfürdõn, a szervezet már hagyományosnak számító  mûhelytábora. A

kétnapos rendezvény központi tevékenységet egy képzés alkotta, ahol a fiatalok kiscsoportos  munka kere-

tében sajátíthatták el a projektmenedzsment és rendezvényszervezés technikáját. Mindemellett maradt idõ

kirándulásra, játékra és szórakozásra is.

Novemberben csapatépítõ tréninget szerveztek Zsögödfürdõn. Ennek célja, hogy a csapat tagjai közötti ko-

héziót növelje. A program során, a résztvevõk jobban megismerhették saját képességeiket, egymást, és meg-

tanultak csapatban együttmûködni. 

Csóka
A helyi szervezet keretében mûködõ Rákóczi kórus idei tevékenységeinek középpontjában az elsõ CD-jük

elkészítése állt. Részt vettek a Csókán szervezett II. Nemzetközi Népdalkórus Fesztivál lebonyolításában.

Március 15-én részt vettek a délvidéki ünnepségsorozaton. A kórus hazai fellépései közül kiemelkedik a

szeptember 27-ei Hódegyházán megrendezett program, egy Erdélyben készített kopjafa felavatása.  Fellép-

tek még Magyarkanizsán, Adán és Zentán is és több alkalommal Csókán is. 

Szerepeltek továbbá a július elsõ hetében megrendezett Sátoraljaújhelyi Magyar Diákok és Tanárok Találko-

zóján is.

Felsõzsolca
A Rákóczi Szövetség belsõ pályázatán nyert összeg felhasználásával augusztusban fafaragó tábort rendeztek.

Székelykaput készíttettek erdélyi fafaragókkal.

Gútai Egyházi Gimnázium
Február 15-17. között iskolájuk két diáklánya részt vett a Rákóczi Szövetség Központja által szervezett veze-

tõképzõn Budapesten. 

Március 9-én Budapestre utaztak az Esterházy János halálának 51. évfordulója alkalmából rendezett emlék-

ünnepségre. Az ünnepi mûsor után a diákok ellátogattak a Terror Házába is.

Március 15-én az 1848/49-es szabadságharc emléknapját együtt ünnepelték a magyarországi Szigetvárról

érkezõ vendégekkel. Velük együtt ellátogattak a komáromi Jedlik Ányos Emlékmúzeumba és részt vettek a

városi emlékünnepségen.

Március 19-én bekapcsolódtak a húsvétváró kézmûves foglalkozás megrendezésébe. Közremûködött Jókai

Mária néprajzkutató.

Április 16-22. között részt vettek Kiskunmajsán a „Ki népei vagytok?” ifjúsági táborban. 
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Április 26-án négy diák képviselte az iskolát a IV. Felvidéki Országos Rovásírásversenyen Zselízen. 

Május 2-án ünnepség keretében leleplezték a gróf Esterházy János emlékére készített kopjafát iskolájuk

udvarán. 

Október 6-án megemlékeztek az aradi vértanúkról.

Október 22-én Budapestre látogattak, hogy részt vegyenek az 1956-os

magyar forradalom és szabadságharc évfordulójának tiszteletére rendezett

rendezvényeken. A Gloria Victis történelemversenyen induló csapatuk a

32. helyen végzett.

November 21-én „Cseppek a tudomány tengerébõl” címmel az iskola veze-

tõségével karöltve tudományos napot rendeztek, melyen a résztvevõk négy

elõadást hallgathattak.

November 24-28. között bekapcsolódtak a Baptista Szeretetszolgálat által

szervezett „Tízezer gyermek karácsonya” elnevezésû gyûjtésbe. 

December 4-én és 5-én részt vettek 2 diákjukkal a Kincskeresõk elnevezésû

országos néprajzi diákkonferencián „Felvidéki rovásemlékeink” c. tudo-

mányos elõadásukkal.

Gyergyószentmiklós
Február 1-jén tartották a hagyományos Rákóczi-bált a meghívottak között jelen volt többek között Csáky

Zoltán a Duna TV részérõl.

Február 16-17- én részt vettek a Rákóczi Szövetség Központja által szervezett ifjúsági vezetõképzõn.

A helyi szervezet jelen volt a Szövetség május 25. sárospataki ünnepi köz-

gyûlésén.

Tevékenységük egyik kiemelkedõ pontja volt a június 20-21-22-i Rene-

szánsz Napok címû rendezvénysorozat. Este igazi reneszánsz bál volt, rene-

szánsz ruhákkal, tánccal és ételekkel.

Június 15. és 23. között a helyi szervezet 10 tagja a siófoki szervezet vendé-

ge volt.

Július 4 és 10. között 28-an vettek részt a Szövetég által rendezett sátoralja-

újhelyi középiskolás táborban. Szervezetük adta a mûsort és felléptek Pá-

cinban, Nagykaposon Újhelyen és Széphalmon is. Itt sok felemelõ program

részesei voltak.

Október 21 és 23-a között részt vettek a budapesti Gloria Victis találkozón.

Három diákjuk részt vett a Cultura Nostra c. történelmi vetélkedõn is. 

December 5 -6- 7-én vendégül látták a siófoki helyi szervezet 7 tagját.

December 19-20-án vendégül látták a Bp. Móricz Zsigmond Gimnázium 3 diákját és tanárát. 

Gyömrõ
Április 19-én került megrendezésre a Helyi Szervezetek Találkozója a Gyömrõi Mûvelõdési Házban, melyen

11 helyi szervezet vett részt. A találkozót dr. Ugron Gáspár Gábor fõtitkár, a polgármester és Martényi Árpád

titkár köszöntötte. Wass Albert születésének 100. évfordulója kapcsán szavalatokat, meséket hallhattak a

jelenlevõk. A helyi szervezetek beszámoltak munkájukról. A nemrégen ellopott Rákóczi-szobor helyére

koszorút helyeztek a budapestiek.

Gyõr
Ez évben is folytatták a szervezetük népszerûsítését városuk középiskolái körében, amelynek eredménye-

ként megalakult a 100 éves Kazinczy Gimnázium diák szervezete is.

Szervezték a március 15-i ünnepségekhez kötõdõ diákutaztatási programot, amelynek keretében a Deák F.

Szakközépiskola Nagymegyeren, a Kazinczy Gimnázium Somorján ünnepelt együtt.

Szervezetük képviseltette magát a Szövetség májusi közgyûlésen, Sárospatakon.

Immár nyolcadik alkalommal mûködtek közre a Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló-
iskolája által kezdeményezett és a gyõri szervezettel együtt meghirdetett nemzetközi diákújság pályázat
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lebonyolításában. A szervezetük által felajánlott különdíjat ezúttal a révkomáromi Jókai Mór Alapiskola
Stressz címû iskolaújságja nyerte el. 

A szervezet immár 9. alkalommal vesz részt a Kazinczy Gimnázium által kezdeményezett Kárpát-medencei
szintû Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny szervezésében. Ez évben is 15.000 Ft értékû könyv ajándékkal
jutalmazták a legjobb határon túli versenyzõt. 

2008-ban is közremûködtek a Gyõri Elõadómûvészek Stúdiója felvidéki szerepléseinek szervezésében. 

Július 31-augusztus 10 között immár 25. alkalommal rendezték meg az ország elsõ olyan nemzetközi anya-
nyelvi táborát, amelybe határon túli magyar anyanyelvû középiskolás diákokat hívtak meg.

Gyõri Deák Ferenc Gimnázium
Március 14-én meglátogatták nagymegyeri testvériskolájukat és az ünnepségekhez õk is hozzájárultak egy
kisebb mûsorral. 

Május 2-4 között részt vettek a Rákóczi Szövetség Központja által szervezett Felvidéki Sétákon.

A nyár folyamán több közös programjuk volt a nagymegyeri testvériskolájuk diákjaival. Ezek között kiemel-
kedõ sikere volt a balatoni hétvégének. 

December 17-én az iskola névadójának születésnapja alkalmából Deák-bált rendeztek.

Gyõri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium
A Szövetség helyi szervezet 2008. február 26-án kezdte meg mûködését. 

Május 2-4. között a szervezet négy fõvel képviseltette magát a Rákóczi Szövetség Központja által szervezett
„Felvidéki séták” c. programban.

Gyõri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ
A szervezet 2008. április 2-án alakult meg 34 diák csatlakozásával. A szervezet tagságát elsõsorban az isko-
lában mûködõ kórus alkotja. Az énekkar repertoárjába olyan népdalokat is felvettek, melyek a határon túl
rekedt magyar falvakból kerültek összegyûjtésre. A szervezet közremûködésével több jeles közéleti szemé-
lyiség elõadását tartották meg az iskolában.

Háromszéki Rákóczi Egyesület
A Szepsiszentgyörgyön mûködõ szervezet a romániai Kovászna Megyei Tanfelügyelõség történelem kated-
rájával együtt március 15-én helytörténeti vetélkedõt rendezett. A vetélkedõ célja az volt, hogy a tanulók
aktívan bekapcsolódjanak a március 15-ei megemlékezésbe, megörökítve annak legfontosabb mozzanatait.
A vetélkedõ döntõjét április 12-én tartották meg a Gábor Áron Mûszaki Oktatási központban. A Rákóczi Szö-
vetségnél megpályázott pénzösszegbõl a diákok és tanáraik értékes könyvjutalomban részesültek.

Hatvani Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
Március 15-én, immár hagyományosan, közösen ünnepeltek testvériskolájukkal, a gyergyószentmiklósi Sala-
mon Ernõ Gimnáziummal.

A diákcsere program keretében 9 diákjuk utazott Erdélybe, Gyergyószentmiklósra, a partneriskola hagyo-
mányõrzõ napjára. Ilyenkor minden gyermek székely népviseletben jelenik meg az iskolában, és több napos
rendezvénysorozattal ápolják a székelység hagyományait.

A 2008-as év utolsó nagy eseménye is testvériskolájukhoz kötõdik, amely 2008-ban ünnepelte fennállásának
100. évfordulóját. Az eseményen novemberben a szervezet 8 diákkal képviseltette magát.

Kaposvári Eötvös Loránd Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola 
Októberben az 1956-os forradalom alkalmából az iskolai megemlékezést az iskolai szervezet tagjai készítették.

November 7-9. között iskolájuk 7 diákja tanáruk kíséretében részt vehetett a „Felvidéki séták” elnevezésû
programsorozaton, melynek során Dunaszerdahely, Bõs, Nyitra, Pozsony és Komárom nevezetességeivel is-
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merkedhettek meg. Hazatérve az ott készített fényképekbõl kiállítást szerveztek, amelynek megnyitóján a
diákok utibeszámolót tartottak.

November 28-30. között az iskolai szervezet két tagja részt vett a Rákóczi Szövetség ifjúsági találkozóval egy-
bekötött vezetõképzõjén, ami Budapesten került megrendezésre.

Novemberben filmklubot indítottak a szervezet tagjai, melynek keretében minden hónapban egy aktuális
film levetítésére kerül sor, az elsõ film az 1956-os forradalom eseményeihez kapcsolódva a Wittner Mária éle-
térõl szóló Hóhér, vigyázz! címû alkotás volt.

Decemberben a szervezet felvette a kapcsolatot a „Felvidéki séták” programsorozat során megismert Duna-
szerdahelyi Egyesített Szakközépiskolával, és megkezdõdött az áprilisra tervezett kaposvári találkozó meg-
szervezése.

Kazincbarcika
Augusztus 5-15. között rendezték meg az idei Matematikai Tanulmányi Tábort Upponyban. A diákok Bereg-
szászról, Tornaljáról, Ózdról és Borsodnádasdról érkeztek. 

A délelõttök kellemes hangulatú tanulással teltek. A matematika, fizika, csillagászat témákban a legmoder-
nebb számítógépes programokkal történt a szemléltetés. A délutánok, esték szórakozással, pingpongozással,
sakkozással teltek. Kirándultak a sziklás vidékû upponyi szorosba, majd ellátogattak a lázbérci víztározóhoz.
Alkalom nyílt történelmi ismereteik bõvítésére is. Ölveczki László tartott izgalmas elõadást a honfoglalásról.

A tábor végén a diákok szerény ajándékokat kaptak.

Keszthely 
Február- Kistérségi Wass Albert vers- prózamondó-verseny 48 versenyzõvel Koszorúzás március 15-e alkal-
mából.

Részvétel az Országos Szövetség március 15-ei diákutaztatási programjában – a Vajda Janos Gimnázium
diákjai Szencre, a Pannon Egyetem képviselõi Lendvára utaztak. 

Nyugat- Balatoni kerekpártúra Rákóczi születésnapja alkalmabó1 Balatongyörökre.

Részvétel a Nemzeti Kor június 4-i trianoni megemlékezésen és koszorúzás Balatongyörökön. Találkozó
Nyisztor Ilonával- a moldvai csángó magyarság nagykövetével. 

Július- 50 moldvai csángó magyar gyermek nyaraltatása.

Részvétel a Kárpát- medencei magyar történelem tanárok júliusi mátrafüredi táborában.

KIKELET Kassai Ifjúsági Közösség – kassai szervezet       
Rendezvények a szervezet közremûködésével:

Magyar Buli a Stars Klubban: február 20, március 26, április 23, május 28, szeptember 24, november 12.

MIKES (Miskolc – Kassa estek): Elõadás sorozat mindenkit érintõ problémákról, neves elõadók közremûkö-
désével a Márai Stúdióban: március 5, március 12, március 26, április 9, április 16, április 23.

Mikulási focitorna és szemeszter-záró Magyar Buli a Stars Klubban a Rákóczi Szövetség belsõ pályázati támo-
gatásával.

Királyhelmeci Gimnázium ifjúsági szervezete
Július  4-10. között részt vettek a Rákóczi Szövetség „Magyar diákok és tanárok találkozója a Magyar Kálvá-
rián” c. középiskolás táborában.

Közremûködtek a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási programjában. Ennek keretében személyes láto-
gatás keretében 67 családnak átadták a Rákóczi Szövetség levelét, amelyben a Szövetség a gyermekeik
beiratkozás elõtt álló családokat a magyar iskolába történõ beiratkozásra buzdítja.

A diákok egy csoportja október 21-23. között részt vett Budapesten a Rákóczi Szövetség Gloria Victis ren-
dezvénysorozatának programjaiban.

Kisvárda
Részt vettek a március 15-i Diákutaztatási programban, a II. Rákóczi Ferenc Szakiskola Királyhelmecen és
Kassán járt. 
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Megszervezték a Rákóczi hetet, ami március 16-19 között került megrendezésre. Emlékmûsorral és koszorú-

zással tisztelegtek, továbbá szakmai és sportversenyeket és történelmi vetélkedõt rendeztek.

Április 1-én koszorúzáson vettek részt a borsi Rákóczi emlékünnepségen.

Június 4-én megemlékeztek a trianoni diktátumról

A kárpátaljai Tiszaújlakon részt vettek a hagyományos Turul ünnepségen. 

Fogadták a Rákóczi emlékfutás résztvevõit. 

December 4-én ünnepi ülést szerveztek, ahol megfogalmazták az éves beszámolót és átadták az emlékpla-

ketteket. 

Komárom
Áprilisban többnapos rendezvényt tartottak Határtalanul-2008 címmel. Fõkent fiatalokat hívtak, akik a

Felvidékrõl jöttek. A fõ téma a szülõföld értékeinek bemutatása, majd a közös gyökerek szerepe a mai, hatá-

rok nélküli Európában. Elõadók voltak: Szarka László történészprofesszor, Mácza Mihály ny. múzeumigazga-

tó. A kitelepítésekrõl Lezsák Sándor, az országgyûlés alelnöke, s Fehér Csaba történész osztotta meg gondo-

lait a résztvevõkkel. 

Szeptember 21-én megrendezték a Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak VII. Országos Találkozóját, Ester-

házy János emlékének ajánlva. 

Jelen voltak többek között:

Jókai Anna Kossuth-díjas író, Duray Miklós, a Magyar Koalíció Partjának alelnöke Lezsák Sándor, az Ország-

gyûlés alelnöke, Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Dr. Kálmán Attila, a Tatai Református Gimnázium

igazgatója, Dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei közgyûlés elnöke.

A kitelepítésekre a vágfarkasdi ifjúsági együttes drámai hatású összeállításával, s szavalattal emlékeztek.

Köröm
A helyi szervezet a Rákóczi Szövetség Központjának támogatásával 11. alkalommal rendezte meg az ónodi

országgyûlés emlékére a Körömi Rákóczi Fesztivált. A rendezvény szervezõi Tóth Tibor elnök és Kuklai

Antal plébános voltak. Az ünnepség Tóth Tibor köszöntõjével kezdõdött, majd Balogh Zoltán a Parlament

Emberjogi, Kisebbségi, Civil és Vallásügyi Bizottságának elnöke méltatta Rákóczi Ferenc életmûvét, ezután

Ódor Ferencnek a BAZ megyei Közgyûlés elnökének elõadása következett, végül Halzl József szólt Rákóczi

mának szóló üzenetérõl, kiemelve a cselekvõ összefogás szükségességét.

A beszédek után felavatták a Rákóczi Emlékpark új emlékoszlopait, majd az ünnepséget az emlékmû meg-

koszorúzása zárta. A délután folyamán kultúrprogramot szerveztek az Emlékpark mellett lévõ réten.

Körösfõ-Kalotaszeg
Július 4-8 között megrendezték a hagyományos Vasvári Pál emlékünnepséget. A Szövetség Központját Kun

Ferencz, Lukács Ferenc és Kiss Péter képviselte.

Július 10-20- a között zajlott a Körösfõi Nemzetközi Honismereti Diáktábor. Ennek keretén belül ellátogat-

tak Kolozsvárra, ahol fölkeresték a botanikus kertet, megismerkedhettek a város történelmi helyeivel és

mûemlékeivel, s a Fellegvárral. Majd Csucsára kirándultak, ahol meglátogatták a Boncza-kastélyt. 

Megismerkedtek a körösfõi háziipar termékeivel , történelmi templomával, valamint kirándulást tettek a

havas Rekettyei vízesésnél, a Varjú-várnál, s a Fehér sziklánál.

Magyarkanizsa
Elõadásokkal egybekötött történelmi továbbképzést szerveztek,

mely április, május, június, szeptember, október, november és

december egy-egy napján zajlott. December 20-án 56 hallgató tett

eredményes vizsgát Magyarkanizsán. 

A belsõ pályázaton elnyert összeget a tanárok, s részben a hallgatók

étkezési költségeire, vendégeik szállásköltségeire és a Rákóczi-pólók

nyomtatására fordították. 
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Mezõörsi Magyar Mûhely
Április 22., a szervezet alakuló ülése.

Május 26-30- erdélyi kirándulás.

Június 10- iskolai elõadás az erdélyi magyar fiatalság helyzetérõl.

Augusztus 18-24:

Kirándulás a Csibész Alapítványhoz, Erdélybe: e programhoz nyertek 100.000 Ft-ot a Szövetségtõl. Ennek

keretén belül ellátogattak Nagyváradra, Kolozsvárra, a Gyilkos-tóhoz, a mádéfalvi emlékmûhöz , a Szent

Anna-tóhoz, Farkaslakára és Korondra is.

Szeptember 10-én élménybeszámolót tartottak: „Erdélyben jártunk” címmel.

November 28-30. Részvétel a Rákóczi Szövetség vezetõképzõjén és ifjúsági találkozóján, Budapesten.

December 8: Részvétel a Cultura Nostra vetélkedõ selejtezõjén.

Marosvásárhely
Közremûködés a XV. Tudományos Diákköri Konferencia szervezésében, április 1-4. között (több mint 500

résztvevõ, több mint 150 diák dolgozat, 12 meghívott elõadó). 

Mezõvári
Szeptember 21-én Dolhára, a Rákóczi-szabadságharc elsõ csatájának emlékhelyére kirándultak. Elsõ állomá-

suk Tiszaújlak volt, ahol megkoszorúzták a Turul-melékmûvet. Útjukat Nagyszõlõsön és Ilosván keresztül

folytatták. Délben érkeztek Dolhára. Itt található az elesett kuruc vitézek emlékére emelt turulmadaras obe-

liszk, melyet korábban megrongáltak, de azóta helyreállították. A koszorúzás után tovább utaztak Lip-

csemezõre. Hazafelé érintették Munkácsot és Beregszászt is. 

Mosonmagyaróvári Piarista Iskola
Március 15-én ünnepi mûsorral készültek a szenci Szenczi Molnár Albert Gimnázium diákjai számára, majd

koszorút helyeztek el a névadó dombormûve elõtt.

Október 1-jén író-olvasó találkozón és kiállítás-megnyitón vettek részt Szencen, nyolc tanulóval.

Október 15-én koszorúzási ünnepségen vettek részt a Szenczi Molnár Albert-napok városi rendezvényen.

December 12-én kosármeccset játszottak Szencen (fiúk/ lányok). 

Nagyölved
Július 26-27-e: Nagyölvedi Napok, melyek fõ attrakciója az

aratási ünnepség. Szombaton a gyermekeket kézmûves

foglalkozás és különféle játékok várták. 

Vasárnap ökumenikus istentiszteletet tartottak, mely

után az új köztéri szobor avatására is sor került. 

Az aratási mûsor szabadtéri színpadon zajlott, ahol beszé-

det mondott Kun Ferenc alelnök és Cseri Zita polgármes-

ter asszony. Majd bemutatkoztak a helyi hagyományõrzõ

tánc- és éneklõ csoportok. A rendezvény végén rövid

mûsort adott a BEM Irodalmi Színpad is.

Október 5-én emlékeztek meg az aradi vértanúkról, szín-

vonalas mûsor keretében: 13 fehérbe, feketébe öltözött

szereplõ jelenítette meg a vértanúkat. Közben versek, énekek, zenemûvek.

Nyírbátor
2008-ban is sikeres pályázatot nyújtottak be a március 15-ei utazásra, ezúttal Nagykaposra utaztak melyrõl

külön beszámolót készítettek.
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Szervezetük tanár tagjai közül többen is részt vettek Mátrafüreden a történelem tanár találkozón. A  tábor-

ban új barátokra tettek szert, akikkel azóta is tartják a kapcsolatot.

Augusztusban a Szilágysomlyói Helyi Szervezettel közösen emléktúrát rendeztek az 1848-49-es szabadság-

harc emlékére, melyhez a Szövetség is anyagi támogatást nyújtott. 

A túra Szilágysomlyóról indult, majd egy székelyföldi kitérõvel a dél-erdélyi szász városokat látogatták végig,

Bem tábornok erdélyi hadseregének útját követve bebarangolták a Székelyföldet. A Székely Nemzeti Múze-

umban megtekinthették a szabadságharcból összegyûjtött emlékeket. 

Ezután a szász városokat járták végig, érintve Brassót, Segesvárt, Medgyest, Gyulafehérvárat. Ellátogattak

Vajdahunyadra és Dévára is, nem hagyták ki Tordát és Kolozsvárt sem. 

Tablót készítettek a Szövetség fõbb céljainak bemutatásával, Rákóczi Ferenc fejedelem méltatásával. 

Oroszlány
Április 26-án a szervezet immár 10. alkalommal rendezte meg nemzetközi történelmi vetélkedõjét.

Nyitányként Petõfi Sándor: Rákóczi c. versét szavalták. Érkeztek Léváról, Bátorkeszirõl, Ipolybalogból,

Nagykaposról, Székelyhídról. A tizenöt csapat részvételével zajló vetélkedõn Nagy Csaba elnök köszöntötte

a jelenlevõket. A vetélkedõn a Rákóczi szabadságharc eseményeit, szereplõit, helyszíneit kellett megidézni.

Az elsõ három helyezett a Rákóczi Szövetség és a Héra Alapítvány sok-sok ajándéka mellett egy hetes tábo-

rozást is nyert Sátoraljaújhelyre. A vetélkedõ végén a résztvevõk megkoszorúzták a 2006-ban felavatott

Rákóczi-szobrot. A délután záró programjaként kirándulást szerveztek a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyba. 

Július 26-án megszervezték a XIII. Rákóczi Napot Majkon. Nagy Csaba köszöntõje után Rajnai Gábor pol-

gármester méltatta az oroszlányi Rákóczi szervezetet, mint a város legaktívabb civil szervezetét. Az ünnepi

beszédet R. Várkonyi Ágnes tartotta a szabadságharc jelentõségérõl, valamint Rákóczi és a Kamalduliak kap-

csolatáról. Ugron Gáspár fõtitkár az általa adományozott és ezen alkalommal felavatott dombormû eredeté-

rõl, Martényi Árpád a Rákócziak és Esterházyak kapcsolatáról szólt. 

Az elõadások után leleplezték a dombormûvet, majd koszorúzásra került sor. A jelenlévõk között ott voltak

a lévai, a vágsellyei és az ipolybalogi testvérszervezetek küldöttei is. Az ünnepség színvonalát vers, ének és

tárogatózene emelte. 

Pácin
Július 4-6 között XIII. alkalommal került sor a Bodrogközi Napok rendez-

vénysorozat eseményeire. A Nagyságos Fejedelem személyét állították köve-

tendõ példának. Életútjának fontosabb állomásait zenés történelemóra

keretén belül követték figyelemmel. Július 5-én került sor Pácin (Patzin)

rovásírásos helynévtáblájának felavatására. Délután a „Magyar Zászló

Napja” alkalmából ünnepi menet vitte a történelmi vármegyék címeres

zászlóit a várkastélyba.  A színpadon tárogatómuzsika és a Rákóczi Férfikó-

rus köszöntötte e menetet. 

Pannonhalmi Bencés Gimnázium
Május 8-13. között a szervezet pünkösdi tanulmányi kirándu-

lást szervezett Erdélybe. Péntek reggel érkeztek meg Csíksze-

redába, ahol megtekintették a város nevezetességeit. Szom-

bat reggel a csíkszeredai testvériskola diákjaival együtt vonul-

tak a csíksomlyói nyeregbe, hogy részt vegyenek a Búcsún.

Másnap Gyulafehérvár felé vették az irányt, útközben szász

erõdtemplomokat és várakat látogattak meg. Estére értek

Gyulafehérvárra, ahol szentmisén vettek részt az 1000 éves

Székesegyházban. Hétfõn körbevezették a diákokat a Székes-

egyházban, majd megnézték a Batthyáneumot és a helyi Ma-

gyar Líceum diákjaival fociztak. Az 1849-es piski csata hely-

színétõl nem messze aludtak, majd másnap hazafelé menet

még megtekintették a Vajdahunyad Várát.
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Pápa
Február 14-én közgyûlést tartottak, ahol beszámoltak 2007. eseményeirõl, megtervezték az éves programot.

Sajtótájékoztatót is tartottak a helyi szervezet mûködésérõl.

Március 27-én Goór Judit tanár tartott elõadást „Az ember tragédiája aktualitása. Középpontban a forrada-

lom” címmel. 

Tavaszi irodalmi kirándulásuk Iszkázra, Kemenessömjénbe,

Egeraljára és a Ság-hegyre vezetett. 

Hosszú kirándulásuk ebben az évben augusztus 11-15-között

Kárpátalján zajlott. Ezt az utat a Rákóczi Szövetség belsõ

pályázat keretében támogatta. Megismerkedtek Bereg-

szásszal, Técsõvel, Nagyszõllõssel. Látták Tákos, Csetfalva és

Kõrösmezõ szép templomait. Voltak Rahón, és a Tatár-hágón.

A munkácsi várban megkoszorúzták Zrínyi Ilona és II. Rákó-

czi Ferenc szobrát. Ugyancsak koszorúztak Vereckén, irodal-

mi megemlékezés keretében, majd Szolyván, a „málenkij ro-

bot” számos magyar áldozatának emlékparkjában. Megmász-

ták többek között a huszti várromot, majd a városka reformá-

tus templomában meghallgatták a lelkész idegenvezetését. Az

utolsó napon Visk nevezetességeit mutatta be a református

lelkész.

Szeptember 18-án nyári útjaikról vetített képes beszámolót

tartottak.

Október 25-én került sor õszi kirándulásukra  Németújváron a templom, a kolostor, a Batthyány-kripta meg-

tekintése során koszorút helyeztek el Batthyány-Strattmann László sírjánál. Megemlékeztek a város szülötté-

rõl, Faludi Ferenc költõrõl is. Lékán ugyancsak koszorúztak a Nádasdy-kriptában. Kõszegen irodalmi sétát

tettek Ottlik Géza „Iskola a határon” c. regényének helyszínein. 

A Cultura Nostra történelmi vetélkedõn sikeresen szerepelt Kernyáné Návai Anita tanárnõ csapata, akik

részt vehettek a hagyományos jutalomkiránduláson.   

Pásztói Gárdonyi Géza Iskola 
Március 12., a szervezet alakuló ülése.  Ezen a napon szerve-

zésükben az iskolagalériában "Körutazás a történelmi Magyar-

országon" címmel fotókiállítás nyílt, mely összefoglalta az

elmúlt évek határon túli történelmi kirándulásait. A helyi cso-

port megalakulását és a kiállítás anyagát a Városi Televízió és

a helyi sajtó is nyilvánosságra hozta.

Március 26-27. A Rákóczi emléktúrák folytatásaként két

napos buszutazást tettek az osztrák fõvárosba. Megismerked-

tek Bécs magyar történelemmel összefüggõ nevezetességei-

vel, és megemlékeztek II. Rakóczi Ferenc Béccsel kapcsola-

tos életszakaszairól. 

Június eleje: Részt vettek a francia Rákóczi kutató, Bernard

Le Calloc'h professzor köszöntésén és elõadásán.

Szeptember közepén megemlékeztek a szécsényi országgyû-

lés 303. évfordu1ójáró1.

Október 23-25. Háromnapos buszkirándulást tettek a Felvi-

déken.

Pécsi Ciszterci Gimnázium
Május 9-12-e között  Csíksomlyóra zarándokoltak. Az utazás során megtekintették Kolozsvár nevezetessége-

it. Szálláshelyük Gyimesfelsõlokon volt.

Csíksomlyóra hajnali 3-kor indultak. Délután részt vettek a szentmisén a hegyen. Este pedig szabadprogram

következett. Vasárnap részt vehettek Böjte Csaba atya miséjén. A hazafele úton betértek Farkaslakára, majd

Korondra is. Tartalmas kirándulásban volt részük.
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Perbete
Március 1-jén szervezetük Wass Albert emlékestet szervezett a helyi kultúrházban, az író születésének 100.,

halálának: 10. évfordulója alkalmából " ... a kõ marad." címmel.

A rendezvény során szavalatokat hallhattak a jelenlévõk, és megnézhették Koltay Gábor filmjét.

Március 15-én részt vettek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepségén, és koszorút helyez-

tek el a kopjafánál.

Június 28-án társszervezõi voltak a Falunapnak. Szervezetükre hárult a gulyásfõzõ verseny megszervezésé-

nek feladata. Meghívott vendégeik voltak a Rákóczi Szövetség madari és szentpéteri szervezetei..

November 28-án megszervezték a községben már hagyományosnak mondható Rákóczi-napot. Mivel ez az

év a reneszánsz éve, az egész nap eseményei ennek jegyében zajlottak. A rendezvényrõl cikket közölt az Új

Szó, a Delta és a Dunatáj.

Piliscsaba
2008. május 6-án tartották a már hagyományos megemlékezést a Nagyságos Fejedelem piliscsabai – Klotild

ligeti emlékmûnél. A rendezvényen többek között részleteket hallottak Szakács Gábor elõadásában az álta-

la komponált „Rákóczi él” címû oratóriumból. Az ünnepség koszorúzással zárult.

Július 4. és 10. között Kovács Márton és a Ward Mária Gimnázium öt diákja részt vett a „Magyar tanárok és

diákok találkozóján” Sátoraljaújhelyen. Zenész diákjaik több alkalommal közremûködtek a programokon,

Borsiban koszorúztak. 

Felvállalták egy helyi ügy szervezését Piliscsabán, a volt szovjet tiszti házak melletti játszóteret még mindig

az általuk emelt cirill betûs Park druzsbi feliratú emlékoszlop „ékesítette”. Az önkormányzatnál sikerült elér-

ni, hogy ezt megváltoztassák. Tõlük kértek javaslatot, aminek nyomán szeptember 7-én Benedek Elek nevét

vette fel a park. 

Negyedik alkalommal megszervezték a felvidéki néptánc tábort, Barslédecen. A táborban 44 diák vett részt.

Az általános iskoláskorú (7-15 éves) gyerekek Zsérérõl, Kolonból, Gímesrõl, Lédecrõl, Zsitvakisfaludról, vala-

mint Nagysallóról, Málasról, Pozmáról, Barsbaracskáról, továbbá Palástról érkeztek. 

A 2008 év karácsonyán ötödik alkalommal szervezték meg ajándékgyûjtésüket határon túli magyar iskolák

és óvodák számára. Gyûjtésünkben tevékenyen közremûködött a Kapcsolat 2007 Kulturális Egyesület, az

ajándékok szállításában a Máltai Szeretetszolgálat segédkezett.

Putnoki Serényi Béla Gimnázium és Mezõgazdasági Szakközépiskola
2008. január 18.  Közös filmnézés: Böszörményi Zsuzsa Hosszú utazás c. filmjét tekintették meg. 

Január 25-én iskolájuk megszervezte a Tompa Mihály szavalóversenyt. A rendezvényre a megye, illetve a tör-

ténelmi régió, a Felvidékhez tartozó Gömör térségének magyar ajkú diákjai érkeztek. A megnyitót Putnok

város polgármestere tartotta. A szervezésben és a lebonyolításban szervezetük is segítséget nyújtott.

Február 14-15-én a szervezet három tagja Budapestre

utazott, hogy részt vegyen az ifjúsági szervezetek vezetõ-

inek továbbképzésében. 

Májusban két diák képviselte a putnoki szervezetet a

Szövetség sárospataki közgyûlésén.

Május-június: Iskolájuk 3 fõs csapattal nevezett a Gloria

Victis történelemversenyre.

Június 4. : Koszorúzás az elsõ világháborús emlékmûnél,

ahol Deme Zsolt a putnoki szervezet elnöke mondott

beszédet.

Októberben házi történelemversenyt rendeztek.

Október 16. A közelgõ 1956-os évforduló kapcsán meg-

nézték a Mansfeld címû filmet.  Október 22-23. részt vet-

tek a Budapesti Gloria Victis rendezvényen. Jelen voltak

a mûegyetemi megemlékezésen és a fáklyás felvonulá-

son is. Október 23-án a Szépmûvészeti Múzeum kiállítá-

sát tekintették meg. 

2008. december 16.  Közös filmnézés: A. Wajda Katyn c.

új filmjét tekintették meg. 
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Révkomáromi Selye János Gimnázium
Február 20, május 21, december 10: „Teadélután” – kisebb összejövetel, ahol a résztvevõ tagok egy csésze
tea vagy kávé mellett megbeszélést folytattak aktuális kérdésekrõl.

Szeptember 30-án a szervezet tanévnyitó ülése. 

Október 6. - részvétel a koszorúzásokon és az emlékünnepségen Révkomáromban.

Október 17. - A szolnoki Jendrassik Tagintézmény és a Baross Tagintézmény diákjainak fogadása Révkomá-
romban.

Október 22. – Részt vettek a Gloria Victis Ifjúsági Találkozó fáklyás felvonulásán és az emlékünnepségen
Budapesten.

Október 29. - részvétel Kossuth Lajos és Széchenyi István szobrának leleplezési ünnepségén Révkomáromban.

November 3. - részvétel az 1. becsi döntés 70 éves évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

November 7-9. - részvétel a Rákóczi Szövetség Központja által szervezett ,,Felvidéki séták"-on.

November 12. – Filmklub: az Észak felé címû film vetítése.

Salánk
Július 14-20-a között Salánkon ismét megrendezték hagyományos történelmi jurta-táborukat. Az idén 70
gyermek érkezett hozzájuk, szinte valamennyien Kárpátaljáról. A táborozók mindennapjainak nagy részét
kézmûves foglalkozások tették ki. Tanulhattak többek között gyöngyfûzést, agyagozást, bõrdíszmûvességet,
ötvösi munkát, népdalokat, s íjászbemutatót is megtekinthettek. Közben történelmi és vallási témájú elõa-
dások tarkították a programot. A gyerekek naponta lovagolhattak. Esténként pedig tábortûz körül beszélget-
tek, énekeltek.

Salgótarján
Július 26-augusztus 4. között rendezték meg Anyanyelvi - Kultúrtörténeti Olvasótáborukat  az esztergomi
Búbánatvölgyben.  A foglalkozások kiscsoportokban folytak. Nagy volt az igény egyén és csapatfejlesztõ játé-
kokra, valamint egyéni beszélgetésekre.  

A meghívott elõadók között szerepeltek: Kocsis István könyvtárigazgató és Pomogáts Béla irodalomtörté-
nész. Kirándulásaik során a táborozók Budapestre, Esztergomba és Szentendrére is ellátogattak. 

A tábor fõ célja az volt, hogy fogódzókat adjon a fiatalok közéleti szerepléséhez, önérvényesítéséhez, útke-
reséséhez, valamint segítse identitásuk alakítását, kapcsolataik erõsödését. 

Sárospatak
A sárospataki szervezetek maximálisan kivették részüket a Rákóczi Szövetség májusi sárospataki közgyûlés-
ének szervezésében.

2008-ban is megrendezték Sárospatakon az immár hagyományos történelmi vetélkedõjüket, határon túli magyar
középiskolások számára. Ebben együttmûködõ partner a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma volt. 

A Rákóczi Szövetség sárospataki helyi szervezete és a Sárospataki Ruszin Kisebbségi Önkormányzat közös
tavaszi programja március utolsó vasárnapján, a Várkertben, a koszorúzási ünnepség volt, II. Rákóczi Fe-
renc születésnapja tiszteletére. 

Helyi szervezetük tagjai közül többen részt vettek március utolsó vasárnapja délutánján a Fejedelem szüle-
tésnapja tiszteletére rendezett borsi ünnepségen. 

Az 1990-ben útjára indított történelmi vetélkedõ 1994 óta a Rákóczi Szövetség támogatásával, szervezésé-
ben valósul meg Sárospatakon. Idén  – a sárospataki országgyûlés 300. évfordulójára rendezett megemléke-
zés-sorozat részeként – „II. Rákóczi Ferenc, az államférfi” címmel került meghirdetésre. A döntõt november
15-én rendezték Sárospatakon. 

A verseny a révkomáromi Selye János Gimnázium diákjai gyõzelmével zárult. 

Szakmai segítséget nyújtottak a hozzájuk fordulóknak a Rákóczi témában, a kultuszápolásban, a határon túli
magyar szervezetek kapcsolattartásában.  

Ennek nagyon jó példája volt a királyhelmeciek kezdeményezésére megvalósult, II. Rákóczi Ferencnek és
Eszterházy Jánosnak emléket állító kötet létrejötte. 
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Sátoraljaújhely
Március 15: utazás diákokkal Szilágysomlyóra

Március 27. megemlékezés a Nagyságos Fejedelem születésnapjáról Sátoraljaújhelyen.

A Sárospataki Országgyûlés 300. évfordulójára megrendezett közgyûlésen részt vettek az ifjúsági szervezet

diákjai.

Július 4-10. között részt vettek a sátoraljaújhelyi nyári középiskolás tábor megszervezésében.

Dobó István újratemetésére közel húszan utaztak Felvidékre. Gyûjtés útján, pénzadománnyal segítették az

eseményt.

December 12-én a szervezet négy tagja részt vett a nagytárkányi Mátyás király szobor avatásán.

Az év utolsó eseménye Palágykomorócon történt. A szervezet tagjai ajándékokat vittek az ottani magyar is-

kolának és rendkívüli történelemórát rendeztek, Mátyás királyról. 

Siófok
Szeptember elsõ hétvégéjén Kárpátaljára látogattak.

A program elsõ pontja a munkácsi vár meglátogatása volt. Idegenvezetõjük sok érdekes információval szol-

gált. Megtudhatták tõle, hogy ebben a várban raboskodott Kazinczy Ferenc és, hogy a vár kápolnájában

esküdött örök hûséget egymásnak Zrínyi Ilona és Thököly Imre, majd Zrínyi Ilona milyen hõsiesen védte a

várat. Innen útjuk a Vereckei-hágóhoz vezetett, majd Szolyva, Beregvár következett, ahol megtekintették a

Schönborn család egykori kastélyát. 

Soproni városi és ifjúsági szervezet
Február 15.-17. között részt vettek a Budapesten megrendezett Vezetõképzõn és Ifjúsági Találkozón.

Március 15-én a helyi szervezet és az ifjúsági szervezet is képviseltette magát a városi megemlékezésen, ahol

a helyi szervezet elnöke is koszorúzott.

Júniusban az ifjúsági szervezet képviseltette magát a Soproni Civilek és az Erdélyi

Kör által szervezett trianoni megemlékezéseken.

Július 23-án a városi szervezet és az ifjúsági szervezet összevont tisztújító közgyû-

lést és tagtoborzást tartott. A városi szervezet új elnökévé Kovács Mátét válasz-

tották.

Augusztus 14. - 21. között megrendezték a II. Turul Tábort a soproni erdõben levõ

Ciklámen faházakban. 6-700 ember fordult meg a táborban. Elõadókent szerepelt

többek között Wittner Mária, Böjte Csaba, Papp Lajos professzor és Andrásfalvy

Bertalan professzor. 

Augusztus 19-én, a Sopronkõhida mellett kialakított Paneurópai Piknik Emlék-

helyen, az 1989-es határáttörés 19. évfordulója alkalmából került sor a szokásos évi

megemlékezésre. A szervezet képviseltette magát ezen a rendezvényen is.

Szeptember elsõ hétvégéjén Kovács Máté képviselte a helyi szervezetet Váralján, a

VII. Váraljai Találkozások nevû rendezvényen. 

Október 23-án Németh Tamás és Ceglédi Péter alelnökök képviseltek a helyi szer-

vezetet a soproni városvezetés által szervezett '56-os megemlékezésen. A Soproni

Civilek által szervezett megemlékezésen Kovács Máté elnök képviselte a helyi

szervezetet. 

November 28.-30. között a Szövetség Központja által szervezett budapesti vezetõ-

képzõn és ifjúsági találkozón az ifjúsági szervezet új elnöke, Tóth Zsombor másod-

magával volt jelen.

Székelyudvarhely
Januárban az év elsõ közgyûlésén a felállítandó Rákóczi-kopjafa kérdésének megvitatása.

Február 16-án a Cultura Nostra történelmi vetélkedõ lebonyolítása, Kölcsey-emlékest.

Március 12-én ifjúsági szavalóest a református templomban, közös rendezvény az Udvarhelyi Fiatal Fórummal.

Március 15-én koszorúzás a Fõ téren.

Március 27-én megemlékezés II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójáról.

2008. évi Beszámoló36



Április 8-án koszorúzás a Szoborparkban, Rákóczi halálának emlékére.

Június 4-én trianoni megemlékezés és koszorúzás.

Augusztus 20-án ünnepi program Szent István emlékére. 

Szeptember 17-én megemlékezés Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásáról. 

Október 6-án koszorúzás Székelyudvarhelyen.

Október 21-23: a Gloria Victis rendezvény keretén belül 22-én koszorúzás a Bem-szobornál, Budapesten.

Székesfehérvári Kodály Zoltán Gimnázium 

Március 13-15-ig iskolájuk Bárdos Lajos kórusa galántai vendégszereplésben vett részt. A Szövetség jóvoltá-

ból 100.000 Ft útiköltség-hozzájárulást kapott iskolai kórusuk, amelynek tagjai nagyrészt a helyi szervezet-

nek is tagjai.

2008 õszén több rendezvény keretében népszerûsítették erdélyi írók és mûvészek mûveit.

Szigetvári Helyi Szervezet

Február 5-én tartották vezetõségi ülésüket, ahol elkészítették a 2007. évi beszámolót és a 2008. évi program-

tervet. Részt vettek Szigetvár török alóli felszabadulása emlékünnepségen. Február 28-án tisztújító közgyû-

lést tartottak. 

Április 15-én ünnepi taggyûlést tartottak a Városi Könyvtár megalakulásának ötödik évfordulója alkalmából.

Május 25-én részt vettek a 11. Körömi Rákóczi Fesztiválon. 

Május 26-án részt vettek a Rákóczi Szövetség 2008. évi Közgyûlésén Sárospatakon. 

Július 4-tõl 8-ig részt vettek Kalotaszegen a Vasvári Emlékünnepségen. Augusztus 30-án a Rákóczi Szövetség

Barcsi Szervezetének meghívásának eleget téve részt vettek a történelmi és kulturális Emlékesten. 

Október 12-én koszorúzási ünnepséget tartottak a Rákóczi Táblánál a Rákóczi Szabadságharc 305. évfordu-

lója alkalmából. Október 23-án az ’56-os Emlékmûnél elhelyezték a megemlékezés virágait.

November 4-én az 56-os Emlékmûnél gyertyagyújtással emlékeztek. 

Novemberben részt vettek a „Zrínyi Miklós szigetvári hõs élete és öröksége” címû konferencián. November

18-án a Szigetvári Közkincs és Kerekasztal alakuló ülésén vettek részt és bemutatták a Rákóczi Szövetséget. 

Szikincei Rákóczi Szövetség

2008. februárjában tartották meg a 2007-es évzáró közgyûlésüket a kis-

ölvedi református parókián. Áprilisban részt vettek a Nagysallói Csata

emlékmûvének megkoszorúzásán Kun Ferenczzel és a Rákóczi Szövet-

ség erre az alkalomra érkezõ küldöttségével. 

Júliusban tartották meg Kisölveden a 4. Aratási ünnepséget. Október-

ben Zalabán Csontos Vilmos költõ születésére emlékeztek, ahol az ün-

nepi beszédet Kun Ferencz tartotta. 

Október 25-én Garamsallón megrendezésre került az 1. Szüreti felvonu-

lás, ahol a Rákóczi Szövetség képviseletében Lukács Ferenc is részt vett.

Novemberben sor került a játékkiállítással összekötött Mesedélutánra

is, 6 falu mesemondó gyermekeinek részvételével és Écsi Gyöngyi elõa-

dómûvész Az élet vize címû meseelõadásával.

Szilágysomlyó

Február 12. Cultura Nostra elõdöntõ Nagyváradon, 2 három fõs csapat részvételével,

Március 14. Szabadságharcosok sírjainak megkoszorúzása a Szilágysomlyói Református és Római katolikus

temetõkben.

Március 15. Zarándoklat a szilágysági 1848-as emlékhelyekre a sátoraljaújhelyi diákcsoporttal.

Beneveztek két csoporttal a Gloria Victis vetélkedõre.

5 fõs küldöttséggel jelen voltak a Rákóczi Szövetség májusi sárospataki közgyûlésén.
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Április 26. Nagyvárad- pályázati díjkiosztó ünnepség a Varadinum keretében a szervezet tagjai elsõ díjat

nyertek az ifjúsági kategóriában 

Tanulmányi kiránduláson vettek részt. Ennek során bejárták Bem József erdélyi tavaszi hadjáratának útvo-

nalát a nyírbátori és kassai Rákóczis diákokkal. 

Október 23 megemlékezés a forradalomról- meghívott elõadó Szabó Zakariás, volt ’56-os politikai elítélt.

Szolnoki Mûszaki Szakközép- és Szakiskola Jendrassik György Tagintézménye 

2008. február 15-17-én részt vettek Budapesten a Rákóczi Szövetség által szervezett ifjúsági vezetõképzõn.

Szervezetüket Ördög István Zoltán diák és Halászné Gerenyi Mária tanárnõ, a helyi Rákóczi Szövetség veze-

tõje képviselte. A rendezvényen Cservenka Judit szerkesztõriporter az MR1 Kossuth Rádió Határok nélkül

c. mûsorában szólaltatta meg õket.

Március 15-16-án a Rákóczi Szövetség által kiírt pályázatnak köszönhetõen, immár hatodik alkalommal vet-

tek részt a ’48-as határon túli megemlékezéseken, rövid mûsorral.

Eljutottak a kassai Dómba, ahol megkoszorúzták a Fejedelem sírját. Megnézték a Márai Sándor emlékszobát,

majd látogatást tettek a betléri kastélyban.

Áprilisban a Rákóczi Szövetség helyi alelnökévé Ördög István Zoltánt választották meg. 

Október 17-18-a között a Rákóczi Szövetség belsõ pályázatán nyert 100.000.-Ft-nak köszönhetõen a Jendras-

sik György és a Baross Gábor Tagintézmény 43 tanulója és három kísérõtanára Révkomárom nevezetessége-

it tekintette meg. Ebben a Komáromi Ipari Szakközépiskola egyik tanára volt a segítségükre.

Jártak a Selye János Gimnáziumban, ahol találkoztak az ottani Rákóczi szervezet vezetõjével, Kocskovics

Péterrel. Ezen kívül eljutottak Feszty Árpád szülõhelyére Ógyallára, ahol megnézték a Csillagvizsgálót. Be-

számolójuk az iskola hírlevelébe és a szolnoki napilapba is bekerült.

Tiszakécskei Helyi Szervezet

Májusban ünnepelték az Ókécskei Dalegylet alapításának 120. évfordulóját, erre az alkalomra temesváriak

érkeztek, akiket a Szabolcska Mihály kórus és a Rákóczi Szövetség tagjai láttak vendégül. 

Júniusban a Nagykikindai Néptáncegyüttes meghívásának tettek eleget a tiszakécskei néptáncosok – töb-

ben közülük tagjai a helyi szervezetnek – amikor részt vettek a Nagykikindán megrendezett XLV. Gyöngyös

Bokréta Népzenei és Néptánc fesztiválon. A szervezet tagjai részt vettek a Tiszakécskei Népzenei Táborban

is, ahová minden nyáron egyre több szlovákiai magyar citerás érkezik.

Októberben Nagykaposra látogattak a tiszakécskei citerások, a népzenei találkozóra. Fergeteges citerajáté-

kukat vastaps kísérte.

Tótfalusi Rákóczi Szövetség

Fõ tevékenységük a hagyománnyá vált Március 15. ünnepség volt.  16 magyarországi vendég is érkezett az

ünnepségre, akik délvidéki körutazásukba beiktatták a tótfalusi ünnepséget is. 

A Szövetség aktivistái magyar táncházat szerveztek táncoktatással. 

Részt vettek az újonnan épített és átadott tótfalusi általános és tehetséggondozó iskolaavató ünnepségén. 

Tótkomlósi Helyi Szervezet

A szervezet 2008. június 20-án alakult 16 fõs taglétszámmal. Taggyûlést egy alkalommal tarottak 2008. szep-

tember 5-én. Helyi szervezetük közbenjárásának is köszönhetõ, hogy a városi önkormányzat 150.000 Ft-t

adott a Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj akció számára. A galántai és a nagyfödémesi ösztöndíj átadóünnep-

ségen városuk alpolgármestere és a helyi szervezetük két vezetõje is jelen volt. Városuk önkormányzata a

helyi szervezetet 200.000 Ft-tal támogatta. 
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Udvardi Helyi Szervezet
2008. februárjában nótaestet rendeztek. Márciusban került megrendezésre a Vers és prózamondók járási

döntõje. Március 9-én részt vettek a Budapesten megrendezésre kerülõ Eszterházy János Emlékünnepségen.

Március 14-én megemlékeztek a 1848-49-es szabadságharcról. Szintén márciusban beszélgetést szerveztek a

II. Világháború még élõ magyar honvédjaival. Áprilisban megrendezték a „Múlt idézõ” – Szlovákiai magyar

középiskolások országos történelmi vetélkedõjének elõdöntõjét és döntõjét. Májusban helytörténeti orszá-

gos konferenciát szerveztünk. Május 12-én részt vettek a Bonyhádi Rákóczi Szövetség alapszervezetének ren-

dezvényén. Augusztusban folklórfesztivált szerveztek. Októberben megemlékeztek az Aradi vértanukról,

elõadó Kun Ferencz volt. Decemberben a szlovákiai magyar költõk megzenésített verseit adta elõ a Kor-zár

zenekar. 

Vaskút
A 2008-as évben 6 alkalommal tartottak taggyûlést, melyen átlagosan 20 fõ volt jelen.

Március 15-én koszorút helyeztek el a templomkertben fölállított  községi  kopjafánál. A szlovákiai testvér

település, Nagypaka meghívásának eleget téve 13 fõvel képviselték településüket az ott megrendezett falu-

napokon. Élményekben gazdag napot töltöttek el 46 fõvel a Pannonhalmi Apátságban , valamint  a székes-

fehérvári Bory várban tett kirándulásukkal . Megrendezték a Felvidékiek Vacsoráját, melyen 175 fõ jelent

meg. 

Karácsony-váró ünnepségükön 38 fõ vett részt, ahol kis ajándékkal lepték meg a megjelenteket.

Viski Helyi Szervezet
2008. januárjában évértékelõ közgyûlést tartottak. Februárban farsangi bált rendeztek, ahol táncbemutatót

is tartottak. Március 15-én megemlékeztek az 1848-49-es szabadságharcról, s annak viski résztvevõirõl. Júli-

usban részt vetek a Tiszaújlaki „Turul” ünnepségen. 2008 nyarán Somogyváron, Tiszaszõlõsön, Püspökhat-

vanban, galgahévizi alkotó táborokban vettek részt. Október 5-én megemlékeztek az aradi vértanukról.  No-

vember 30-án a Sztálini lágerek és koncepciós perek áldozataira emlékeztek. 

Zombor
Március 15-én ünnepséggel emlékeztek a szabadságharcra. Vendégük volt a Szent László ÁMK és a Bajai Szer-

vezet 40 fõs csoportja.

Szeptember 20-án megrendezték regionális halászléfõzõ bajnokságukat. 

A regionális beíratási program folytatásában is közremûködtek. 

Október 5-én megemlékeztek az aradi vértanúkról. 

Mikuláskor hagyományos gyermekmûsort rendeztek, melyen ajándékcsomaggal és fogadással kedvesked-

tek a magyar osztályok diákjainak.

November 14-én buszos kirándulást tettek Pécsre. 

Zselízi Comenius Gimnázium  
Január: úgy döntöttek, hogy felfrissítik a szervezetet új vezetõséggel. Géczi Mónika lett a szervezet vezetõje.

Február: Duba Noémi és Gubík Mária részt vettek Budapesten az ifjúsági szervezetek vezetõinek találkozóján.

Március: Iskolai ünnepély keretében emlékeztek meg a forradalom 260. évfordulójáról. 

Bekapcsolódtak a városi ünnepségbe is /szavalat, koszorúzás/

Április:  Részt vállaltak az iskolában megrendezett felvidéki rovásírásverseny szervezésében. 

Október 23-án kiértékelték az 56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére készített albumokat, munká-

kat. Iskolai megemlékezést is tartottak. Harmadikos diákjaik bekapcsolódtak a Gloria Victis versenybe.

Október 27-én ismét megszervezték tartalmas irodalmi-történelmi kirándulásukat, melynek állomásai:

Ipolybalog – Szklabonya – Alsósztregova voltak.
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A Rákóczi Szövetség 2008-ban is meghirdette Belsõ Pályázatát helyi szervezetei számára. A Rákóczi Szövet-

ség helyi szervezetei olyan programjaik támogatására pályázhatnak, melyek a Szövetség Alapszabályában

megjelölt feladatokat, elsõsorban a határon túli magyarsággal való kapcsolatépítést és II. Rákóczi Ferenc

Fejedelem szellemi örökségének népszerûsítését szolgálják. A pályázat helyi szervezetenként megítélhetõ

összege évente legfeljebb 100.000 Ft, indokolt esetekben azonban ennél nagyobb támogatás is megítélhe-

tõ. A támogatást elõfinanszírozási formában nyújtja az országos központ, amennyiben az ehhez szükséges

feltételek teljesülnek. A beérkezõ pályázatok értékelését 2008-ban is a Szövetség Elnöksége által megbízott

háromtagú Bizottság végezte, amelynek tagjai: Kun Ferencz alelnök, Szabó József alelnök és Ugron Gáspár

fõtitkár. A Bizottság 2008-ban három alkalommal, március 26-án, június 30-án és december 5-én ülésezett és

összesen 6 190 000 Ft támogatást ítélt meg, amelybõl 2008. évben 4 790 000 Ft került kifizetésre. 

Helyi szervezet Támogatott program
Aszódi Evangélikus 

Petõfi Gimnázium Felvidéki kirándulás

Bábolna Részvétel a ghymesi magyar tannyelvû alapiskolában rendezett tanévzáró 

ünnepségen és az azt követõ vacsorán, a diákoknak a magyar irodalom 

alkotóitól ajándékkönyv átadása

Bácska „Szentiváni napok” – megemlékezés a felvidéki kitelepítés befejezésének 

60. évfordulójáról

Baja A Bajai Helyi Szervezet 2008. Évi munkaprogramjának megvalósítása

Balogvölgy 3. Rákóczi nyomában emléktúra és a VI. Alkotótábor elõkészületi munkái

Barcs Rákóczi Est

Beregszász Városi Kollektív kiutazás a dolhai kuruc emlékmûhöz – megemlékezés és koszorúzás 

az emlékmûnél

Beregszász Városi II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 332. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepség irodalmi, zenés mûsorral

Biharkeresztesi ifjúsági Ady Endre fiatalságának nyomában – Nagyvárad-Zilah-Érmindszent-

Nagykároly; Nagyváradi ifjúsági szervezetekkel kapcsolatfelvétel

Budapesti Móricz Zsigmond 

Gimnázium Gyergyószentmiklósi utazás a testvériskolához

Csíkszereda Honismereti túra, Pilvax, Mûhelytábor

Észak-Bánát A Hódegyházi római katolikus temetõben felállított kopjafa kapcsán 

rendezett ünnepség költségei

Észak-Bánát (Csóka) A Rákóczi kórus 2008 évi utazási költségei

Felsõzsolca Fafaragó tábor

Gyergyószentmiklós Mátyás király és a reneszánsz Erdélyben: elõadás Mátyás királyról, 

a reneszánsz mûvészet és az irodalom kialakulása Magyarországon

Gyömrõ Helyi Szervezetek találkozója

Gyõr 1.) Kodály Zoltán felvidéki gyûjtõútjai nyomában címû elõadás; 2.) 

2007. évi mûködéshez biztosított helység és infrastruktúra bérlése

Háromszék Történelmi vetélkedõ: „Március 15. itthon”

Hatvan Közös ünneplés március 15-én a gyergyószentmiklósi Salamon Ernõ 

Gimnázium diákjaival, ismerkedés az iskolával, óralátogatás és a városi 

ünnepségen való részvétel

Kalotaszeg Körösfõi Nemzetközi Honismereti Diáktábor

Kassai Kikelet Ifjúsági sportnap, focikupa

Kazincbarcika IV. felvidéki középiskolai tanulmányi tábor

Keszthely és Térsége VI. Rajz- és történelemi vetélkedõ

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 
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Kisvárda 2008. Évi mûködési költség

Komáromi Selye János Gimnázium Múltunk mozaikjai – történelemtábor

Köröm XI. Körömi Rákóczi Fesztivál

Magyarkanizsa Elhallgatott múlt – történelmi továbbképzés magyar nyelven tanító 
pedagógusoknak

Marosvásárhely Tóth Ilona díj átadó ünnepség

Mezõörsi Magyar Mûhely Erdélyi kirándulás, csereprogram a Csibész Alapítvánnyal

Mezõvári „Rákóczi csatái" – a Mezõvári alapszervezet tagjainak buszos kirándulása 
a Rákóczi szabadságharc tiszteletére Dolhára, a dolhai-csata helyszínére

Miskolci ifjúsági szervezet Kirándulás Kárpátaljára, testvériskolai kapcsolatok felfrissítése

Nagymegyeri Gimnázium Három napos erdélyi körutazás – Nagyvárad, Kalotaszeg, Kolozsvár, 
Mezõség, Torockó és a Tordai-hasadék

Nagyölved Aratási ünnepség; Aradi vértanúkra való emlékezés

Nagyvárad Kirándulás Wass Albert szülõföldjére születésének centenáriuma alkalmából

Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna 
Gimn. Történelmi emlékhelyek meglátogatása Hajdú-Bihar megyében

Nagyváradi Szent László 
Róm. Kat. Gimn. Történelmi emlékhelyek meglátogatása Hajdú-Bihar megyében

Nyírbátori ifjúsági szervezet Bem apó emléktúra – Szilágysomlyói helyi szervezettel együttmûködve

Nyíregyházi Szent Imre Ifjúsági és civil szervezetek együttmûködése a határmenti régiók nemzeti és 
Gimnázium keresztény értékeinek, kultúrájának, idegenforgalmának megismertetéséért

Oroszlány „A Rákóczi-Szabadságharc története” – Nemzetközi történelmi vetélkedõ

Pácin A XIII. Bodrogközi Napok rendezvénysorozat keretein belül Rákóczi-est

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Részvétel a csíksomlyói búcsún

Pápai ifjúsági szervezet Utazás Kárpátaljára

Pásztó- Gárdonyi szervezet Rákóczi emléktúra - Õszi felvidéki barangolás

Pécsi Ciszterci Nagy Lajos 
Gimnáziuma Zarándoklat a csíksomlyói búcsúra

Piliscsaba Lédeci néptánctábor, piliscsabai Rákóczi ünnepség

Salánk Mikes Kelemen Hagyományõrzõ Tábor

Salgótarján „Útjaink, állomásaink… a reneszánsz megújulás jegyében" címû olvasótábor 
középiskolás fiataloknak

Sárospatak Rákóczi vetélkedõ, Kárpát-medencei magyar középiskolások számára

Siófok A siófoki és az erdélyi fiatalok részvételével közös „Magyarság tábor" szervezése

Soproni ifjúsági II. Turul Tábor, IX. Kárpát-medencei Rovásírásverseny, Rockzenészek 
a nemzetért – elõadássorozat

Szegedi Egyetem Rákóczi kultusz ápolása Erdélyben

Székesfehérvári Kodály Zoltán 
Gimnázium Március 15. a Felvidéken

Szigetvár Vasvári Pál Emlékünnepség és túra Kalotaszegen

Szigetvár Jubileumi emlékünnepség a szigetvári Rákóczi táblánál

Szikince Zalabai gyereknap; Aratási ünnepség Kisölveden; 
Rendhagyó tanévzáró Garamsallón

Szilágysomlyó Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc helyszíneinek felkutatása 
Bem József nyomában szilágysomlyói, magyarországi és lengyelországi ifjakkal

Szolnoki Gépipari Szakközépiskola Révkomárom nevezetességeinek megtekintése, az ottani testvériskola 
látogatása, kapcsolatfelvétel a révkomáromi Selye János Gimnáziumban 
mûködõ szervezettel

Tóthfalu március 15-i ünnepség

Udvard Mérföldkövek – A szlovákiai magyar helytörténészek tizenkettedik 
országos konferenciája

Vaskút A vaskúti helyi szervezet 2008. éves munkaprogramjának megvalósítása

Visk Hunyadi Mátyás emlékév (1458–2008)

Zombor Éves munkaprogram megvalósítása
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A 14 éve mûködõ Rákóczi Klub, amely elsõsorban a Rákóczi Szövetség budapesti tagjai és szimpatizánsai ré-

szére kíván tartalmas programokat és találkozási lehetõséget biztosítani, 2008-ban is havi rendszerességgel

tartotta meg összejöveteleit a Magyarok Házában. A házigazda szerepkörét minden esetben a Klub vezetõ-

je, Martényi Árpád töltötte be.

Február 6.  Fehér Csaba történész elõadása

Fehér Csaba révkomáromi történész „Járomba hajtott nemzet és kultúra” címmel a felvidéki magyarság 60

évvel ezelõtti megpróbáltatásairól és azok máig ható következményeirõl tartott elõadást a mintegy 60 fõs

hallgatóság elõtt. Az elõadás végén levetítették a témával kapcsolatos „Magyar Kálvária 1945-1948” c. doku-

mentumfilmet.

Március 5. Mészáros Kálmán történész elõadása

Mészáros Kálmán a Hadtörténeti Intézet történésze elõadást tartott Esze Tamásról, a Rákóczi szabadságharc

legendás brigadérosáról.

Április 2. Elõadások a Prágai Tavaszról

Szabó Rezsõ, továbbá Simon Attila történész a Felvidékrõl felidézték a 40 évvel ezelõtti csehszlovákiai ese-

ményeket. Simon Attila történelmi áttekintése után Szabó Rezsõ személyes élményeit mondta el, amelyeket

közéleti szereplõként élt át azokban a hónapokban.

Május 7. Tájékoztatás a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl

Martényi Árpád klubvezetõ összefoglalta a Rákóczi Szövetségben folyó aktuális tevékenységet és meghívta

a tagokat a Szövetség sárospataki közgyûlésére.

Szeptember 3. Mészáros Kálmán történész elõadása

Mészáros Kálmán hadtörténész „Sorsfordító csatavesztés: Trencsén, 1708. augusztus 3.” címmel tartott elõa-

dást a 33 megjelent klubtag részére.

Október 1. Kû Lajos elõadása

Kû Lajos, az egykori többszörös válogatott labdarúgó elõadásában a Kárpát-medencei magyar ifjúság össze-

fogását célzó, általa kezdeményezett sportrendezvényekrõl adott tájékoztatást a 40 fõs hallgatóságnak. 

November 5. Párkány város bemutatkozása

A párkányi delegáció Himmler Györgynek, a Párkány és Vidéke Célalap elnökének vezetésével áttekintést

adott Párkány város múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl, majd a Párkányi Gimnázium diákjai párkányi vonatko-

zású kultúrmûsorral kedveskedtek a hallgatóknak. A vendégek a rendezvény végén Párkány-környéki bo-

rokkal kínálták a mintegy 50 fõs hallgatóságot.

December 3. Ötórai tea

A sokéves hagyománynak megfelelõen Martényi Árpád beszámolóját követõen a Klub tagsága megbeszélte

az elmúlt idõszak eseményeit és tapasztalatait, továbbá a következõ év programját.
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A Rákóczi Szövetség kiadványának, a Rákóczi Hírvivõnek 2008. évben három száma jelent meg. A Rákóczi
Hírvivõ fõszerkesztõje: Koltay András. A Szerkesztõ Bizottság tagjai: Halzl József elnök, Vigh Károly alelnök
és Ugron Gáspár fõtitkár.

Az áprilisi szám „Ledõlt a határ” címmel Koltay András fõszerkesztõ gondolatait tartalmazza azzal kapcso-
latban, hogy Magyarország belépett a schengeni övezetbe és megszûnt az útlevél ellenõrzés Szlovákia és Ma-
gyarország határán. Beszámol a Rákóczi Szövetség által szervezett komáromi és Párkány-esztergomi ifjúsági
élõláncról, amelyen többek között Halzl József elnök és Ugron Gáspár fõtitkár is részt vett.

Tájékoztat a március 8-án megrendezett hagyományos Esterházy János emlékünnepségrõl, a Szép utcai koszo-
rúzási ünnepségrõl és a Magyarok Házában történt Emlékérem átadásról. Elõször a Pazmaneum Polgári Tár-
saság vehette át a kitûntetést, a Társulás munkásságát Duray Miklós, az MKP alelnöke méltatta. A  másik Em-
lékérmet a Remény c. újság fõszerkesztõsége vehette át, a laudációt Bugár Béla, az MKP képviselõje mondta.

Beszámol a Hírvivõ a Rákóczi Szövetség hagyományos március 15-i diákutaztatási programjáról, felsorolja
azokat az iskolákat, amelyek részesei voltak ennek a nagyszabású programnak. 

A Hírvivõ ismerteti azt a gyászbeszédet, amelyet Martényi Árpád mondott Stelczer Elemérnek, az Esterházy
Emlékbizottság örökös elnökének temetésén.

Ismerteti a Rákóczi Klub rendezvényeit, valamint a Pannonhalmi Bencés Fõapátság és a Rákóczi Szövetség
közös Cultura Nostra elnevezésû történelmi vetélkedõje elsõ fordulójának eredményeit.

Beszámol a felvidéki magyar óvodások részére 2007-ben megszervezett karácsonyi ajándékozási akcióról,
valamint a középiskolai ifjúsági szervezetek budapesti vezetõképzõ találkozójáról.

Részletes kiértékelést közöl a Szövetség 2007. évi beiratkozási ösztöndíj akciójáról.

A Hírvivõ tájékoztat a Gloria Victis történelmi vetélkedõ ausztriai jutalomkirándulásáról, a középiskolai Rá-
kóczi szervezetek létesítésének legújabb fejleményeirõl.

Közli Molnár Imre beszámolóját az Esterházy János életével kapcsolatos „Egy magyar gróf a kereszten” c.
könyvérõl.

Az októberi szám részletes beszámolót közöl a Rákóczi Szövetség nagyszámú új ifjúsági és helyi szerveze-
térõl, Rövid Éva a sárospataki közgyûlés eseményeit foglalja össze, Csáky Csongor a XI. Kárpát-medencei
történelemtanár táborról közöl beszámolót.

Beszámolót olvashatunk a körömi Rákóczi-fesztiválról, a bajai anyanyelvi táborról és a „Magyar diákok és ta-
nárok találkozója a Magyar Kálvárián” c., nagy népszerûségnek örvendõ középiskolás táboráról.  Az eszter-
gomi anyanyelvi táborról szóló cikket Brutovsky Gabriella, a tábort szervezõ nyitrai fõiskolás szervezet, a
JUGYIK elnöke írta, Szabó József a gyõri szervezet elnöke pedig a XXV. alkalommal megrendezett gyõri
nemzetközi anyanyelvi táborról közöl beszámolót. A XX. szentendrei fõiskolás táborról Kovács Bernadett
írt egész oldalas cikket és részletes beszámolót olvashatunk a soproni szervezet által megvalósított II. hagyo-
mányõrzõ Turul-ifjúsági táborról, az oroszlányi szervezet által megvalósított hagyományos majki Rákóczi-
napról és az ugyancsak oroszlányi nemzetközi történelmi vetélkedõrõl. 

Ismerteti a Hírvivõ a Gloria Victis történelmi vetélkedõ elõdöntõjét és bemutatja Charlotte-Josephine-t, a
Rákóczi család elfelejtett ivadékát.

A Hírvivõ összefoglalóan ismerteti a lap megjelenéséig lezajlott 2008. évi felvidéki ösztöndíj átadási ünnep-
ségeket. 

A decemberi szám részletes beszámolót közöl a 2008. évi Gloria Victis történelmi vetélkedõrõl, az ’56-os
mûegyetemi ünnepségrõl, a Kárpát-medence méretû ifjúsági találkozóról.

Csáky Csongor cikkében beszámol a 2008 õszén megvalósított „Felvidéki séták” c. rendezvényrõl, Tamás
Edit pedig a sárospataki Rákóczi-vetélkedõrõl ad tájékoztatást.

Közli a Rákóczi Szövetségnek a civil szervezetekhez és magánszemélyekhez intézett felhívását, amelyben
támogatásukat kéri a 2009. évi felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióhoz. Összefoglalóan ismerteti a 2008.
évi beiratkozási ösztöndíj átadások végleges adatait. 

A Hírvivõ tájékoztat a Város és Vidéke Célalapok õszi közgyûlés eseményeirõl és  beszámol a Rákóczi Szövetség
közremûködésével, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában megvalósított Esterházy-kiállítás megnyitásáról. 

Cikkeket tartalmaz II. Rákóczi Ferenc párizsi és Párizs-környéki vándorlásairól és más, a Rákóczi életével
kapcsolatos eseményekrõl.    
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A Rákóczi Szövetség, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány és a Szülõföldön Magyarul

Társulás regionális tagszervezetei a Város és Vidéke Célalapok a magyar iskolákkal és óvodákkal együttmû-

ködve 2008-ban is megvalósították a Felvidéki Beiratkozási Programot, amelynek két fõ eleme az óvodai

korosztályt célzó Karácsnyi ajándékakció, valamint a felvidéki általános iskolás kisdiákok támogatására lét-

rehozott felvidéki beiratkozási ösztöndíj akció.

Karácsonyi óvodai ajándékakció
A Rákóczi Szövetség alapítványával, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvánnyal közösen az

elõzõ évekhez hasonlóan 2008-ban is megszervezte a Beíratási Program részét képezõ karácsonyi óvodás

ajándékcsomag akcióját. 

A Célalapoktól elõzetesen összegyûjtött adatok alapján mintegy 12 000 darab ajándékcsomag került kiosz-

tásra a 25 célalap területén, ahogyan ezt az 1. számú táblázat is szemlélteti.  

A gyermekekre vonatkozó adatgyûjtést a Célalapok településenként három kategória szerint végezték el. Ka-

rácsonyi ajándékcsomagot kapott egész Szlovákia területén minden magyar óvodába járó gyermek, továbbá

a szlovák óvodába járó gyermekek közül azok, akik a Célalapok által végzett felmérés szerint beszélik a ma-

gyar nyelvet, valamint azok a magyarul beszélõ gyermekek is, akiket elõreláthatólag a következõ évben fog-

nak elsõ ízben óvodába beíratni. A korosztályoknak megfelelõ tartalom szerint kétféle csomag került össze-

állításra: egyik csomagtípust a jövõ évben iskolába beíratandó gyermekeknek adtuk, ehhez beszállítóként

igénybe vettük az Apáczai Könyvkiadó által kedvezményesen felajánlott könyveket is, a másik típust a többi

óvodás és a jövõ esztendõben óvodába beíratandó gyermekek kapták. A jövõ évben iskolába beíratandó

gyermekek a HÉRA Alapítványtól pályázat útján elnyert egy-egy energiatakarékos lámpát is kaptak ajándék-

ba. A szállító az alább felsorolt Célalapokhoz juttatta el az ajándékcsomagokat, ahonnan az ajándékokat a

Célalap körzetébe tartozó óvodákba továbbszállították, majd az ajándékok a karácsonyi ünnepkörben kö-

zösségi ünnepségek keretében kerültek kiosztásra. 

1. számú táblázat: Karácsonyi ajándékcsomagok átadásának kimutatása

Célalap Csomagok száma összesen (db) Ebbõl jövõre iskolaköteles
Dunaszerdahely 1 259 474

Érsekújvár 376 132

Fülek 473 103

Galánta 898 201

Gúta 517 143

Ipolyság 170 60

Kassa 74 16

Királyhelmec 982 335

Komárom 1 005 365

Léva 41 15

Losonc 121 36

Nagymegyer 394 105

Nagykapos 265 58

Nagykürtös 799 215

Nyitra 71 34

Párkány 759 261

Pozsony 102 16
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Rimaszombat 765 247

Rozsnyó 396 131

Somorja 634 160

Szenc 175 28

Szepsi 420 116

Tornalja 652 192

Vágsellye 325 92

Zselíz 305 113

Összesen: 11 978 3 648

Beiratkozási ösztöndíj akció
A Rákóczi Szövetség a Célalapokkal és az iskolákkal együttmûködve az elõzõ évi feltételek mellett 2008-ban

is megismételte elsõ ízben 2004. év végén a Pro Professione Alapítvány támogatásával meghirdetett és 2005-

ben végrehajtott ösztöndíj akcióját. Az akció egyszeri 10 000.- Ft beiratkozási ösztöndíj adományozását tar-

talmazta azon gyermekek számára, akik 2008-ban kezdik el tanulmányaikat a magyar tannyelvû iskolában.

A források szûkösségére való tekintettel 2008-ban is csak az Ipolyságtól keletre lévõ országrészben, a nyu-

gati országrészben pedig a peremvidékeken került teljes körûen meghirdetésre az ösztöndíj akció. A többi

régióban csupán a nagycsaládosok és a más településre bejárni kényszerülõk pályázhattak a beiratkozási

ösztöndíjra. Az ösztöndíjakat a több évi hagyománynak megfelelõen 2008-ban is iskolai ünnepségek kere-

tében adták át a Rákóczi Szövetség és a Célalapok képviselõi a családoknak. Az ösztöndíj átadás egyes ese-

tekben már a tavasz folyamán, általában azonban a tanévkezdést követõ hetekben történt meg. Az ösztöndíj

átadásokon több esetben a programhoz csatlakozó közéleti személyiségek is részt vettek (pl. Németh Zsolt,

a Magyar Parlament Külügyi és Határon Túli Bizottságának elnöke, Surján László EU parlamenti képviselõ,

Jeszenszky Géza volt külügyminiszter). Az ösztöndíj átadási ünnepségek színhelyét és az átadott ösztöndí-

jak számát a 2. számú táblázat tartalmazza.

A beiratkozási program számszerû értékelése. 

A beiratkozási program 2008-ban is segített abban, hogy közüggyé váljon a magyar iskolába történõ beirat-

kozás a Felvidéken. Ezt szolgálták az ösztöndíj átadási ünnepségek és a programról a média által közölt tájé-

koztatók, beszámolók. A program kifejezésre juttatta az anyaország társadalma egy részének szolidaritását a

felvidéki magyarság ügye iránt, amelynek még inkább nyomatékot adnak a különbözõ 2008-ban is megta-

pasztalt szlovákiai magyarellenes megnyilvánulások. 

A Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány az elmúlt évekhez hason-

lóan részletes elemzést végzett a magyar iskolába beíratott gyermekek számának alakulását illetõen. A hely-

zetértékeléshez két adatnak van megkülönböztetett fontossága. Az egyik a magyar iskolába beíratott diákok

számának változása, a másik annak az arányszámnak az alakulása, amely kifejezi a magyar iskolába beíratott

gyermekek számát az adott régióban beíratott összes diákok számához viszonyítva. Az elemzést egyrészt in-

dokolt elvégezni a program kezdete óta eltelt teljes idõszakra (2004-2008), valamint a 2007-2008 idõszak-

ra vonatkozóan. Az elemzések eredményeit a 3. számú táblázat mutatja. A táblázatban bemutatjuk a Célala-

pok összesített adatait, majd az összesített adatok csoportosítását azon régiókra, ahol a programot teljes kö-

rûen sikerült megvalósítani, továbbá azon régiókra, ahol erre a forráshiány miatt nem kerülhetett sor. 

A táblázatokban közölt adatokból látható, hogy a magyar iskolákba beíratott diákok száma 2007-2008

között (Kassát és Pozsonyt is beleértve) 6,18%-kal, 2004 és 2008 között 16,47%-kal csökkent. Figyelemre-

méltó azonban, hogy a beíratott gyermekek száma az ösztöndíj program által érintett régiókban 2007-2008

között csupán 3,21%-kal, a többi régióban viszont 7,64%-kal csökkent. A 2004-2008 közötti idõszakot tekint-

ve még nagyobb az eltérés, míg az ösztöndíj program által érintett régiókban 11,62% a csökkenés, a többi

régióban a csökkenés mértéke 20,39%. A táblázatból az is látható, hogy a csökkenés elsõsorban a demográ-

fiai mutatók romlásával függ össze, ugyanis sokkal kedvezõbb a kép, ha a magyar iskolába beíratott gyerme-

kek számának az összes beíratott gyermek számához viszonyított arányát vizsgáljuk. Ez az arányszám 2007-

2008 között országos viszonylatban 1,98%-kal növekedett és a növekedés mértéke az ösztöndíj program

szempontjából preferált régiókban 2,27%, míg a csupán részlegesen támogatott régiókban 1,54%. Ezek a szá-

mok egyértelmûen azt mutatják, hogy az évek óta folyó beiratkozási programnak nemcsak lélektani hatásai,

de a statisztikai adatokban is tükrözõdõ eredményei vannak.
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Természetesen nagy különbségek vannak az egyes Célalapok adatai között. Ha az elmúlt négy év eredmé-

nyeit tekintjük, messze legkedvezõbb eredményt mutat Fülek és Vidéke, de pozitívak az eredmények a Nagy-

kapos és Vidéke és a Zselíz és Vidéke Célalap területén is.

Elemzést végeztünk arra vonatkozóan is, miképpen alakultak a magyar iskolába történõ beiratkozás adatai

és tendenciái a Felvidék magyarlakta városaiban. Az elemzés eredményeit a 4. számú táblázatban található

táblázatban foglaltuk össze. Az 1. és 2. oszlopban közölt számok arra adnak felvilágosítást, hogy az egyes vá-

rosokban milyen mértékben tér el egymástól a magyaroknak a népszámlálás szerinti aránya és a magyar

iskolába történõ beiratkozások aránya. A 3. oszlop számai azt tükrözik, hogy 2007. és 2008. között milyen

változás történt a magyar iskolába beíratott diákok számarányában, míg a 4. oszlop arról tájékoztat, milyen

mértékû változás történt 2004-2008. között a magyar iskolába beíratott diákok abszolút számában. Vala-

mennyi felsorolt mutató együttes figyelembe vétele esetén a legkedvezõbb minõsítést a füleki, a zselízi és a

nagykaposi régió kaphatja. 

Az eredmények alapján a program további folytatásra javasolható azzal, hogy az eddiginél is fokozottabb fi-

gyelmet kell fordítani az egyéni megszólításra alapozott kampányra, az ösztöndíj rendszert pedig a kedvez-

ménytörvény szellemében ki kell terjeszteni minden magyar iskolába járó gyermekre, hogy ily módon a be-

iratkozási kampány keretében a tanulmányi idõszak egészére (az alapiskola elsõ osztályától a középiskola

befejezéséig terjedõ idõszakra) vonatkozó ösztöndíj ajánlatot lehessen tenni a családoknak.

A beiratkozási ösztöndíj akció költségei és forrásai.
A beiratkozási ösztöndíj program négy éve során az átadott ösztöndíjak száma összesen 7 548 volt. Ehhez a

civil szervezetek, Polgári Körök, magánszemélyek és önkormányzatok 70 434 000.- Ft céladománnyal járul-

tak hozzá, a fennmaradó 5 266 000.- Ft-ot, valamint a szervezéssel összefüggõ jelentõs költségeket a Rákóczi

Szövetség saját forrásból fedezte.

2. számú táblázat: Ösztöndíj átadási ünnepségek és átadott ösztöndíjak száma

S. sz. Idõpont Célalap Helyszín Létszám

1. 2008. jún. 23. Vágsellye Vágsellye 19

2. 2008. jún. 23. Nyitra Alsóbodok 22

3. 2008. szept. 02. Gúta Szímõ 12

4. 2008. szept. 03. Kassa Kassa 15

5. 2008. szept.08. Nagykapos Nagyszelmenc 20

6. 2008. szept. 08. Nagykapos Vaján 38

7. 2008. szept.08. Nagykapos Nagykapos 87

8. 2008. szept. 08. Nagykürtös Ipolybalog 30

9. 2008. szept. 08. Nagykürtös Csáb 4

10. 2008. szept. 08. Nagykürtös Lukanénye 10

11. 2008. szept. 09. Szepsi Torna 30

12. 2008. szept. 09. Szepsi Buzita 15

13. 2008. szept. 09. Szepsi Szepsi 61

14. 2008. szept. 09. Vágsellye Pered 35

15. 2008. szept. 09. Vágsellye Negyed 38

16. 2008. szept. 10. Somorja Lég 9

17. 2008. szept. 10. Somorja Nagyszarva 12

18. 2008. szept. 10. Somorja Tejfalu 12

19. 2008. szept. 10. Somorja Somorja 59
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20. 2008. szept. 10. Somorja Nagymagyar 26

21. 2008. szept. 17. Fülek Ragyolc 121

22. 2008. szept. 17. Fülek Fülek

23. 2008. szept. 17. Fülek Síd

24. 2008. szept. 22. Királyhelmec Bodrogszerdahely 26

25. 2008. szept. 22. Királyhelmec Nagytárkány 60

26. 2008. szept. 22. Királyhelmec Királyhelmec 81

27. 2008. szept. 22. Ipolyság Palást 11

28. 2008. szept. 22. Ipolyság Ipolyszakállos 2

29. 2008. szept. 24. Zselíz Zselíz 67

30. 2008. szept. 25. Pozsony Pozsony 19

31. 2008. szept. 25. Szenc Szenc 20

32. 2008. szept. 25. Szenc Fél 10

33. 2008. szept. 26. Rozsnyó Tornagörgõ 14

34. 2008. szept. 26. Rozsnyó Dernõ 27

35. 2008. szept. 26. Rozsnyó Pelsõc 28

36. 2008. szept. 26. Rozsnyó Rozsnyó 46

37. 2008. szept. 30. Ipolyság Ipolyság-Fegyverneki Ferenc AI 21

38. 2008. szept. 30. Ipolyság Ipolyság-Pongrácz Lajos AI 24

39. 2008. szept. 30. Ipolyság Ipolyhídvég 4

40. 2008. okt. 03. Dunaszerdahely Dunaszerdahely 23

41. 2008. okt. 03. Nagymegyer Nagymegyer 21

42. 2008. okt. 03. Érsekújvár Érsekújvár 35

43. 2008. okt. 09. Losonc Losonc 45

44. 2008. okt.10. Gúta Gúta 24

45. 2008. okt. 13. Komárom Ógyalla 11

46. 2008. okt. 13. Komárom Komárom-Mariánum 5

47. 2008. okt. 15. Tornalja Tornalja 154

48. 2008. okt. 15. Tornalja Rimaszécs 80

49. 2008. okt. 16. Galánta Galánta 52

50. 2008. okt. 16. Galánta Nagyfödémes 12

51. 2008. okt. 27. Rimaszombat Bátka 66

52. 2008. okt. 27. Rimaszombat Rimaszombat 83

53. 2008. okt. 27. Rimaszombat Feled 145

54. 2008. okt. 27. Léva Léva 9

55. 2008. nov. 12. Párkány Muzsla 25

1 925
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3. számú táblázat: Beiratkozási számadatok 2004-2008 
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4. számú táblázat: Felvidéki városok lakosságának nemzetiségi arányai és iskolaválasztási számarányai

Város 1 2 3 4
Dunaszerdahely 79,75 63,90 -2,18 1,72

Érsekújvár 27,52 15,96 -1,76 -30,99

Fülek 64,40 69,92 13,11 52,46

Galánta 36,80 17,46 4,96 -24,14

Guta 80,77 75,00 -1,60 -21,92

Ipolyság 62,21 48,98 10,14 -12,73

Királyhelmec 76,94 39,80 -12,84 -27,78

Révkomárom 60,09 60,79 -3,53 -31,00

Léva 12,23 2,98 -1,67 -47,37

Losonc 13,11 5,39 3,28 -31,58

Nagykapos 56,98 57,94 10,88 12,31

Nagymegyer 84,55 74,42 -0,28 -15,79

Párkány 68,74 62,25 1,14 1,08

Rimaszombat 35,26 33,33 5,67 -6,74

Rozsnyó 26,80 20,35 7,85 4,55

Somorja 66,63 32,39 -10,94 15,00

Szenc 22,12 5,39 -1,93 -47,06

Szepsi 43,65 42,94 -0,81 0,00

Tornalja 62,14 57,69 -2,49 3,45

Vágsellye 17,88 6,67 0,86 -33,33

Zselíz 51,25 49,40 15,59 13,89

1 magyar nemzetiség részaránya a 2001. évi népszámlálás adatai szerint (%)

2 magyar iskolába (osztályba) beíratott gyermekek részaránya (%)

3 magyar iskolába (osztályba) beíratott gyermekek részarányának változása 2008-ban 2007-hez képest (%)

4 magyar iskolába (osztályba) beíratott gyermekek számának változása 2004-2008 között (%)

A Rákóczi Szövetség az ifjúságot szolgáló tevékenysége a rendezvények szervezésén, új ifjúsági szervezetek

létrehozásán kívül kiterjedt az iskolákkal való kapcsolatépítést elõsegítõ és a felvidéki karácsonyi óvodai

ajándékakcióval, továbbá a beiratkozási ösztöndíj átadással összefüggõ óvodai és iskolalátogatásokra és más

szervezetek ifjúsági, illetve iskolai rendezvényein való részvételre:

– Január 10-én Kiss Péter Tardoskedden közremûködött a karácsonyi óvodai ajándékakció keretében a Rá-

kóczi Szövetség által felajánlott ajándékcsomagok átadásában.

– Január 18-án Halzl József és Csáky Csongor az ógyallai Feszti Árpád iskolába látogattak Ismertették a Szö-

vetség beiratkozási programját és könyvajándékokat adtak át a 2008-ban iskolaköteles gyermekeknek.

– Január 24-én Halzl József, Csáky Csongor és Kiss Péter a nagykürtösi járásban lévõ Nagycsalomjára és

Lukanényére látogattak, ahol ismertették a magyar iskolaválasztás mellett szóló érveket és a Rákóczi Szö-

vetség beiratkozási ösztöndíj programját. Lukanényén a rendezvényen megjelent Csáky Pál, az MKP el-

nöke és Szigeti László volt oktatásügyi államtitkár.

– Március 17-én Halzl József a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban,  megbeszélést folytatott egy is-

kolai Rákóczi szervezet létrehozásáról.

– Március 31-én Csáky Csongor a budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban tárgyalt Tóth László tanár-

ral az iskolai Rákóczi szervezet létrehozásáról.
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– Április 11-én Molnár Imre az Ipolysági Katolikus Gimnáziumban a gimnázium diákjainak és tanárainak

elõadást tartott Esterházy János életérõl.

– Április 21-én Halzl József látogatást tett a budapesti Szent Margit Gimnáziumban, ahol találkozott Görbe

László igazgatóval, akit arra kért, nyújtson segítséget az iskolai Rákóczi szervezet megújításához.

– Április 26-án a Szövetség oroszlányi szervezete a Szövetség Központjának támogatásával megtartotta a

„Rákóczi szabadságharc története” c. történelmi vetélkedõjét. A vetélkedõn erdélyi és felvidéki iskolák is

részt vettek.

– Május 13-án Halzl József és Kiss Péter Királyhelmecre látogatott. A magyar tanítási nyelvû alapiskolában

megállapodtak egy beiratkozási utókampány megszervezésében, amelynek keretében a Királyhelmeci

Gimnáziumban mûködõ Rákóczi szervezet diákjai a magyar iskolaválasztás mellett érvelõ levelet adná-

nak át az érintett szülõknek. A Rákóczi Szövetség képviselõi a  Gimnáziumban találkoztak a Rákóczi szer-

vezet diákjaival, akik késznek mutatkoztak az akcióban való részvételre. 

– Május 16-án Lukács Ferenc és Kiss Péter látogatást tettek Rimaszombatban a Tompa Mihály Református

Gimnáziumban, ahol találkoztak Rózsahegyi Angélával, az iskolai Rákóczi szervezet új elnökével. 

– Május 17-én Bíró Albert találkozott Patkó Lajossal, a budapesti XII. kerületi Arany János Általános Iskola

és Gimnázium igazgatóhelyettesével. Megtárgyalták annak lehetõségét, hogy az iskolában megalakítsák

a Szövetség iskolai csoportját.

– Május 20-án Csáky Csongor és Rákóczi Krisztián a Váci Piarista Gimnázium igazgatójával, Nyeste Pállal

tárgyalt az iskolai Rákóczi szervezet megalakításának lehetõségeirõl.

– Május 25-én Bíró Albert Derecskén megbeszélést folytatott a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének

megalakítási lehetõségérõl az I. Rákóczi György Gimnázium és Szakközépiskolában.

– Június 11-én Halzl József és Csáky Csongor Veszprémben a Padányi Bíró Márton Gimnáziumban megbe-

szélést folytatott Takács István igazgatóval a Szövetség iskolai szervezetének megújítási lehetõségeirõl.

– Június 23-án Halzl József és Kiss Péter Vágsellyén és Alsóbodokon részt vettek a magyar iskolába beíra-

tott gyermekek családjai részére megszervezett ösztöndíj átadási ünnepségen.

– Június 27-én Csáky Csongor részt vett a Kassai Magyar Ipari Középiskola és Kereskedelmi Akadémia tan-

évzáró ünnepségén a Thália Színházban. Átadta a hagyományos Rákóczi Díjat az iskola legjobb hat tanu-

lója részére. Az eseményrõl beszámolt a Kassai Figyelõ júniusi száma.

– Június 28-án Csáky Csongor Révkomáromban részt vett az MKP Via-Nova Ifjúsági Csoportjának „Határta-

lan fesztivál” címû rendezvényén, amelyen megtárgyalták a felvidéki magyar oktatásügy aktuális kérdéseit.

– Szeptember 3-án Halzl József és Csáky Csongor Kassán átadták a beiratkozási ösztöndíjakat a magyar

iskolába beíratott 15 gyermek szüleinek. 

– Szeptember 8-án Halzl József és Csáky Csongor a nagykürtösi járás három településén, Ipolybalogon,

Csábon és Lukanényén átadták a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját az érintett szülõknek. Az ün-

nepségeken jelen volt Hrubík Béla, a CSEMADOK elnöke, Z. Urbán Aladár, a Nagykürtös és Vidéke Cél-

alap vezetõje, valamint több polgármester és iskolaigazgató.

A Nagykapos és vidéke régióban Nagyszelmenc és Vaján községben, valamint Nagykaposon került sor a

beiratkozási ösztöndíjak átadására. A három színhelyen összesen 144 család vette át az ösztöndíjat. A Rá-

kóczi Szövetséget Kiss Péter és Krupi Bernadett képviselte.

– Szeptember 9-én Szepsiben, Tornán és Buzitán adták át a Rákóczi Szövetség képviselõi Kiss Péter és Kru-

pi Bernadett a beiratkozási ösztöndíjakat összesen 106 család részére. Szepsiben az ünnepségen jelen

volt az akciót támogató Karcag város Önkormányzatának képviselõje és a karcagi Rákóczi szervezet el-

nöke, Spisák Dezsõ.

Rákóczi Krisztián közremûködésével a Vágsellye és Vidéke Célalap területén két színhelyen, Pereden és

Negyeden került sor az ösztöndíjak átadására 102 diák részére. Részt vett az ünnepségen Botka Ferenc,

a Célalap elnöke.

– Szeptember 10-én a Somorja és Vidéke Célalap területén öt helyszínen (Nagylég, Nagyszarva, Tejfalu, So-

morja, Nagymagyar) került sor ünnepélyes ösztöndíj átadásra Rákóczi Krisztián és Fóthy János, a Somor-

ja és Vidéke Célalap elnöke közremûködésével 118 gyermek részére. 

– Szeptember 22-én Halzl József és Csáky Csongor az ipolysági régióban két színhelyen, Ipolyszakálason és

Paláston 16 családnak adták át a beiratkozási ösztöndíjat. Részt vett az eseményen Dönti Károly ócsai

polgármester, aki az Önkormányzat részérõl a két település közt fennálló partnerkapcsolat keretében

vállalta az ösztöndíjak pénzügyi fedezetét.

Kiss Péter és Kovács Bernadett három színhelyen (Bodrogszerdahely, Nagytárkány, Királyhelmec) vettek

részt a beiratkozási ösztöndíjak átadásán. Ebben a régióban összesen 167 család vette át a támogatást.

– Szeptember 24-én Lukács Ferenc és Kiss Péter közremûködésével a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvû Alap-

iskolában 67 család vette át az ösztöndíjat.
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– Szeptember 25-én Halzl József és Csáky Csongor a szenci régióban két színhelyen vettek részt az ösztön-
díjak átadásán. Az ünnepségeket Duray Rezsõ, a Szenc és Vidéke Célalap elnöke szervezte. Részt vett az
ünnepségeken a szenci származású Bárdos Gyula, az MKP parlamenti frakcióvezetõje és Zachar Pál, a Po-
zsonyi Diákhálózat elnöke. Szencen 5 település (Szenc, Zonctorony, Gútor, Hegysur és Réte) kisiskolásai,
Fél községben pedig a féli és éberhardi családok vették át az ösztöndíjat. Összesen 30 kisiskolás kapott
ösztöndíjat.

A pozsonyi Duna utcai Magyar Tannyelvû Alapiskolában Rákóczi Krisztián átadta a beiratkozási ösztön-
díjakat 19 pozsonyi és pozsonypüspöki diáknak. Jelen voltak Takács András, a Pozsony és Vidéke Célalap
vezetõje és az akciót támogató Budapest XVI. kerületi Önkormányzat két képviselõje.

– Szeptember 26-án a Rozsnyó és Vidéke Célalap területén négy színhelyen (Tornagörgõ, Dernõ, Rozsnyó,
Pelsõc) Jeszenszky Géza és Csáky Csongor átadták a beiratkozási ösztöndíjat 115 kisiskolás családjának.
Az eseményen részt vett Palcsó Zsóka, a Rozsnyó és Vidéke Célalap elnöke. 

– Szeptember 30-án Csáky Csongor Ipolyhídvégen és Ipolyságon  összesen 45 diák szüleinek adta át a be-
iratkozási ösztöndíjat.

– Október 3-án Rákóczi Krisztián közremûködésével Dunaszerdahelyen és Nagymegyeren került sor a be-
iratkozási ösztöndíjak átadására. Az eseményen részt vett Ibolya Olivér, a Dunaszerdahely és Vidéke, to-
vábbá Rostás László, a Nagymegyer és Vidéke Célalap elnöke. Összesen 44 arra jogosult család vette át
az ösztöndíjat.

Halzl József és Kiss Péter Érsekújvárra látogattak, ahol részt vettek a Czuczor Gergely Alapiskola beirat-
kozási ösztöndíj átadási ünnepségén. 30 diák szülei vették át az ösztöndíjat. Az eseményen megjelent
Száraz Dénes alpolgármester, az Érsekújvár és Vidéke Célalap elnöke.

– Október 9-én Ambrus Sándor és Puskás Barbara 40 losonci és környékbeli kisdiáknak átadták a beirat-
kozási ösztöndíjat a Losonci Alapiskolában.

Halzl József és Csáky Csongor Miskolcra látogattak, ahol találkoztak a Kós Károly Építõipari Szakközép-
iskola, a Fráter György Katolikus Gimnázium és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatójával és az is-
kolák diákjaival, akiket tájékoztattak a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl. 

– Október 10-én Halzl József és Rákóczi Krisztián, valamint Németh Zsolt, a magyar Parlament Külügyi és
Határon Túli Bizottságának elnöke Gútára látogattak, ahol a Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium-
ban átadták a beiratkozási ösztöndíjakat az arra jogosult 24 diáknak. Németh Zsolt méltatta a Rákóczi
Szövetség kezdeményezését, hangsúlyozva az anyanyelvi oktatás fontosságát. Az eseményen részt vett Be-
rényi József, az MKP alelnöke és Angyal Béla, a Gúta és Vidéke Célalap elnöke.

– Október 13-án Csáky Csongor és Halzl József Ógyallán és Révkomáromban ösztöndíj átadási ünnepsége-
ken vettek részt. Az Ógyallai Magyar Tannyelvû Alapiskolában 11 kisdiák, a révkomáromi Marianum Egyhá-
zi Iskolában 5 kisdiák szülei vették át az ösztöndíjat. A rendezvényen részt vettek a Marianum Gimnázium
Rákóczi szervezetének képviselõi, valamint a komáromi Rákóczi szervezet elnöke, Nemes Andrásné.

– Október 15-én Ambrus Sándor és Rákóczi Krisztián Tornalján és Rimaszécsen összesen 234 kisdiák szü-
leinek adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Jelen volt Molnár Imre, a Tornalja és Vidéke
Célalap vezetõje, és Szögedi Anna, az MKP országgyûlési képviselõje.

– Október 16-án Csáky Csongor és Halzl József a veszprémi Padányi Bíró Márton Gimnáziumba látogatott,
ahol megállapodtak az iskolai Rákóczi szervezet megújításáról.

– November 6-án a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, illetve az ott mûködõ ifjúsági szervezet
meghívására Halzl József és Csáky Csongor részt vett azon az iskolai ünnepségen, amelyen felszentelték
az iskola új épületszárnyát. A Rákóczi Szövetség képviselõi beszámoltak a Szövetség munkájáról, az ifjú-
sági szervezetek létesítésének eredményeirõl.

– November 12-én Kiss Péter, Kovács Bernadett és Szaszák Eszter Muzslán átadták a beiratkozási ösztöndí-
jat 23 család részére. Részt vett az ünnepségen Drapák Károly polgármester, valamint Himmler György
a Párkány és Vidéke Célalap vezetõje. Az ünnepségen felolvasták Pokorni Zoltánnak a beiratkozási ösz-
töndíj akciót jelentõs összeggel támogató Budapest XII. kerületi polgármesternek a kisiskolásokat kö-
szöntõ levelét.

Halzl József és Somorjai Dörflein Richard a Kassai Magyar Tannyelvû Ipari Szakközépiskolába látogat-
tak, ahol az iskola diákjai részére adtak tájékoztatást a Szövetség tevékenységérõl, arra buzdítva õket,
hogy csatlakozzanak a Szövetség már meglévõ kassai ifjúsági csoportjához.

– December 4-én Halzl József fogadta Szávay Istvánt, az ELTE ifjúsági Rákóczi szervezetének elnökét és
munkatársát, Ribling Tamást. Megállapodtak abban, hogy a következõ évben megtartják a szervezet
tisztújító közgyûlését.

– December 6-7-én az MKP Via-Nova Ifjúsági Csoportja beiratkozási körútjának csábi állomásán Csáky Cson-
gor is felszólalt és átadta a Rákóczi Szövetség karácsonyi óvodai ajándékcsomagjait az óvodások családjának.

– December 12-én Lukács Ferenc Zselízen részt vett az általános iskolás diákok részére meghirdetett olvasói
versenyen és átadta a Rákóczi Szövetség könyvajándékát az elismerésben részesült 15 gyermek részére.
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– December 17-én Halzl József és Csáky Csongor Leszenye községbe látogatott, ahol részt vettek a helyi

óvoda karácsonyi ünnepségén. Átadták a 17 óvodás gyermek részére a Szövetség karácsonyi ajándékcso-

magját.

– December 18-án Halzl József, Ambrus Sándor és Csáky Csongor fogadta a Károli Gáspár Református

Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megalakult Rákóczi szervezet elnökét, Õsi Barnabást és munka-

társait, akik jelezték, hogy diáktársaik jelentõs számban csatlakoztak a szervezethez.

– December 19-21-én Csáky Csongor és Somorjai Dörflein Richard a budapesti Móricz Zsigmond Gimná-

zium Rákóczi szervezetének tagjaival Gyergyószentmiklósra vitték az iskolai gyûjtés keretében össze-

gyûlt ajándékokat, amelyeket az ottani Kós Károly Általános Iskola vett át tõlük.

– December 20-án Kiss Péter és Krupi Bernadett a Királyhelmec melletti Szentes községbe látogattak, ahol

átadták a Rákóczi Szövetség karácsonyi ajándékcsomagjait az óvodásoknak.

A Rákóczi Szövetség tisztségviselõi és munkatársai ebben az évben is nagyon sok, mások által szervezett, a

határon túli magyarságot, illetve a Rákóczi-kultuszt érintõ rendezvényen vettek részt a határon túl és Magyar-

országon.

– Január 5-én Martényi Árpád részt vett és emlékbeszédet mondott az oroszlányi Rákóczi szervezet rendez-

vényén, amelyet a II. Magyar Hadsereg áldozatainak tiszteletére szerveztek.

– Január 22-én a Sapientia Hittudományi Fõiskola Dísztermében bemutatták a „Kegyelem életfogytig” c.

Molnár Imre által szerkesztett kötetet, amely Esterházy János életútját mutatja be. Halzl József köszön-

tõje után  Jeszenszky Géza mondta el gondolatait a könyvvel kapcsolatban.

– Február 17-én Martényi Árpád és Molnár Imre részt vettek a Jókai Díj átadási ünnepségen Komáromban.  

– Február 18-án Molnár Imre Sárváron a Magyar-Lengyel Baráti Társaság rendezvényén elõadást tartott Es-

terházy Jánosról.

– Február 22-én Molnár Imre Érden a KÉSZ rendezésében a benesi dekrétumokról és Esterházy Jánosról

tartott elõadást.

– Március 6-9-én a Márton Áron Szakkollégiumban mûködõ helyi szervezet 19 tagja részt vett a Magyar

Ifjúsági Közösséggel és az MKP Ifjúsági Csoportjával közösen megrendezett Tátrai Szabadegyetem prog-

ramjában Kakaslomnicon.

– Március 12-én Martényi Árpád és Jeszenszky Géza közremûködésével a komáromi CSEMADOK Központban

bemutatták Molnár Imre „Kegyelem életfogytig” c. könyvét. A bemutató után a szerzõ dedikálta könyvét.

– Március 30-án Szajkó Gábor a sátoraljaújhelyi szervezet elnöke részt vett és koszorúzott a borsi II. Rákó-

czi Ferenc Emléktársaság hagyományos Rákóczi emlékünnepségén.

– Április 5-én Halzl József a Zeneakadémián részt vett azon a jótékonysági hangversenyen, amelyet Tõkés

László püspök kezdeményezésére rendeztek.

– Április 6-án Ugron Gáspár részt vett a Magyar Hagyományõr Világszövetség szervezésében megvalósult

XX. Tavaszi Emlékhadjárat isaszegi állomásán. Ennek során átadta a résztvevõknek az Emlékhadjárat

Emlékkeresztjét.

– Április 9-én Molnár Imre részt vett az érdi könyvtárban megrendezett szlovákiai magyar irodalmi est

programjában.

– Április 13-án Ugron Gáspár Lábatlanon részt vett és beszédet mondott a református templomnál felállí-

tott kitelepítési emlékmû avatásán.

– Április 15-én Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Kiss Péter részt vett és Kun Ferencz beszédet mondott a Szö-

vetség szigetvári helyi szervezete megalakulásának 5. évfordulóján rendezett ünnepségen.

– Április 19-én Ugron Gáspár részt vett és köszöntõt mondott a helyi szervezetek elsõ találkozóján, amely-

nek házigazdája a gyömrõi szervezet volt.

– Április 20-án Kun Ferencz és Kiss Péter részt vett a nagysallói gyõztes csata emlékére rendezett hagyomá-

nyos ünnepségen.

Ugron Gáspár Füleken részt vett az Info Prog Kárpát-medencei informatikai vetélkedõ döntõjének ered-

ményhirdetésén. 

2008. évi Beszámoló 53

RÉSZVÉTEL MÁSOK RENDEZVÉNYEIN



– Április 26-án Kiss Péter Zselízen részt vett a IV. Felvidéki Országos Rovásírás versenyen és ajándékköny-

veket adott át a nyertes diákoknak.

Ugron Gáspár Csallóközcsütörtökön részt vett a település ez évi gulyásfõzõ versenyén.

– Május 2-án Hábel György részt vett és elõadást tartott a gútai Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvû Egy-

házi Gimnázium ünnepségén, amelynek során felavatták az Esterházy János kopjafát. 

– Május 3-án Molnár Imre Deákiban a Szlovákiai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének rendezvényén elõ-

adást tartott Esterházy Jánosról.

– Május 9-10-én Martényi Árpád részt vett a prágai Motol-i temetõben a kommunizmus áldozatainak emlék-

mûvénél rendezett ünnepségen. Ebben a temetõben helyezték el többek között Esterházy János urnáját is.

– Május 10-én Mészáros Kálmán Karván tartott elõadást azon az ünnepségen, amelynek témája: „Karva,

illetve Lábatlan közös múltja a Rákóczi szabadságharc történelmi eseményeiben” volt.

Kun Ferencz, Lukács Ferenc Zalabán részt vett a régió településeinek  biciklis-találkozóján, majd Süttõn

az ottani borversenyen. 

– Május 14-én Molnár Imre a révkomáromi Jókai Mór Könyvtárban Esterházy Jánosról tartott elõadást.

– Május 16-án Kiss Péter és Lukács Ferenc Tornalján részt vettek a Tornalja és Vidéke Célalap munkabizott-

sági ülésén.

– Május 23-án Molnár Imre a nagykürtösi CSEMADOK szervezet rendezvényén elõadást tartott Esterházy

Jánosról.

– Május 24-én Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Kiss Péter részt vett a Kéméndi Falunap rendezvényén, ahol

Kun Ferencz is elõadást tartott.

– Május 27-én Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság rendezvényén, amelynek témája a „Bankrend-

szer és a magyar társadalom” volt.

A Pósa Lajos Irodalmi és Közmûvelõdési Kávéház összejövetelén bemutatták Molnár Imre „Kegyelem élet-

fogytig” c. könyvét. A szerzõn kívül többek között közremûködött Jeszenszky Géza volt külügyminiszter.

– Június 2-án Molnár Imre Bukarestben két színhelyen is elõadást tartott Esterházy János életérõl, mártí-

romságáról.

– Június 5-én Halzl József részt vett a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban a Deák Ferenc Közéleti

Klub „Nemzeti tradíciók és modernizmus a magyar politikában” c. rendezvényen.

– Június 6-án Halzl József részt vett a hagyományos Jedlik Ányos emlékünnepségen Jedlik Ányos szülõfa-

lujában, Szímõn. Az ünnepség fõ szónoka Csáky Pál volt, aki meghívta Halzl Józsefet az MKP megalaku-

lásának 10. évfordulós ünnepségeire. 

Halzl József Révkomáromban részt vett a Selye János Alapítvány kuratóriumi ülésén.

Ugron Gáspár részt vett a székelyföldi Rugonfalván Bartha Miklós egykori országgyûlési képviselõ, köz-

író szobrának avatásán, ahol az avató beszédet tartotta. 

– Június 20-án Halzl József és Csáky Csongor Tótkomlósra látogattak, hogy részt vegyenek a Városi Mûve-

lõdési Házban rendezett, a 61 évvel ezelõtti felvidéki kitelepítésre emlékezõ ünnepségen. Az ünnepsé-

gen részt vett Németh Zsolt, aki beszédében állást foglalt a kitelepítettek kárpótlásának megoldása érde-

kében. Halzl József elõadásában összefoglalta a Rákóczi Szövetség aktuális tevékenységét.

– Június 24-én Kiss Péter Esztergomban részt vett a Besei-Tatárik Díjak átadási ünnepségén. Az esemény

házigazdája a Balassi Bálint Múzeum igazgatója, Horváth István volt. 

– Június 26-án Lukács Ferenc részt vett a Zselíz és Vidéke Célalap munkabizottsági ülésén a zselízi Magyar Házban.

– Július 2-án Halzl József, Csáky Csongor és Ambrus Sándor részt vettek és a Rákóczi Szövetség tevékeny-

ségérõl beszámoltak az ELTE közremûködésével szervezett Budapesti Nyári Egyetemen a Márton Áron

Szakkollégiumban.

– Július 4-6-án Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Kiss Péter részt vettek a hagyományos kalotaszegi Vasvári

Emlékünnepségen. A program keretében Kun Ferencz tartott elõadást.

– Július 5-én Halzl József és Ambrus Sándor részt vett a kisgyarmati újjáépített cserkész emlékmû avatási

ünnepségén. Az ünnepségen Halzl József beszédet mondott.

– Július 10-én Halzl József és Csáky Csongor részt vett a Kassa és Vidéke Célalap munkabizottságának újjá-

alakulási összejövetelén.

– Július 26-án Martényi Árpád és Ugron Gáspár részt vettek és felszólaltak Majkon, az oroszlányi szervezet

által megrendezett Rákóczi-napon. 

Kun Ferencz vezetésével a Szövetség 16 fõs delegációja Kisölvedre látogatott. Részt vettek a község Ara-

tó-hálaadó ünnepségén.

– Július 27-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc Nagyölveden részt vettek és Kun Ferencz elõadást tartott a

Falunapon.
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– Július 28-án Ambrus Sándor részt vett és elõadást tartott Péterfalván a III. Kárpátaljai Magyar Nyári Egyetemen.

– Július 31-én Kun Ferencz és Csáky Csongor részt vettek és elõadást tartottak  a 25. Gyõri Nemzetközi

Anyanyelvi Tábor megnyitó ünnepségén.

– Augusztus 2-án Halzl József és Ambrus Sándor részt vett a Gyõri Nemzetközi Anyanyelvi Tábor elindítá-

sának 25. évfordulója alkalmából a Megyei Közgyûlés Dísztermében megtartott ünnepségen. Halzl

József felszólalásában köszönetet mondott a tábor szervezõinek, mindenekelõtt Szabó Józsefnek a gyõri

Rákóczi szervezet elnökének negyedszázados áldozatos munkájáért.

– Augusztus 3-án Kun Ferencz és Ress Imre részt vett az Ipolybél 870. éves fennállása alkalmából rendezett

ünnepségsorozaton.

– Augusztus 15-én Bíró Albert látogatást tett a soproni ifjúsági Rákóczi szervezet által megrendezett II.

Turul Táborban.

– Augusztus 17-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc az Esztergomi Anyanyelvi Táborba látogattak, majd Du-

namocson részt vettek a település fennállásának 800 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen.

– Augusztus 18-án Halzl József és Csáky Csongor a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola által megrendezett

nyári táborba látogattak. Beszámoltak a Rákóczi Szövetség munkájáról az erdélyi egyetemistákból álló

résztvevõknek.

– Augusztus 28-án Halzl József és Csáky Csongor találkoztak azokkal a magyar és szlovák fiatalokkal, akik

a Legio Christi nevû egyházi szervezet szervezésében jószolgálati útra indultak Kárpátaljára.

– Augusztus 20-án Ugron Gáspár Felsõzsolcán részt vett a helyi Rákóczi szervezet és önkormányzat által

felállított székelykapu avatásán.

– Augusztus 24-én Csáky Csongor látogatást tett abban a gólyatáborban, amelyet a Mûegyetemi Katolikus

Lelkészség szervezett az esztergomi Ferences Gimnázium Kollégiumában.    

– Augusztus 26-án Halzl József és Csáky Csongor részt vettek és a Rákóczi Szövetség munkájáról tájékozta-

tást adtak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara által Egerben rendezett gólya-

táborban.

– Augusztus 30-án Kun Ferencz és Lukács Ferenc a helyi szervezet meghívására Barcsra látogattak és egy

rendezvény keretében találkoztak a barcsi és szigetvári Rákóczi szervezet tagjaival.

– Szeptember 12-14-én Lukács Ferenc Zselízen részt vett a Városi Napok rendezvényein. Találkozott Bako-

nyi Pál polgármesterrel és Mácsadi Jánossal, a Zselíz és Vidéke Célalap vezetõjével. 

– Szeptember 19-én Csáky Csongor részt vett Rudolf Ku�era cseh történész „Közép-Európa története egy cseh

politológus szemével” c. könyvének a Magyar Kultúra Alapítvány székházában rendezett bemutatóján. 

– Szeptember 20-án Halzl József és Csáky Csongor Révkomáromban részt vett a Kecskés László Társaság

által szervezett „A felvidéki kitelepítettek és deportáltak 7. Országos Találkozója” c. rendezvényen. A ren-

dezvény végén Erdélyi Géza református püspök átadta Halzl Józsefnek az ausztráliai reformátusoknak a

felvidéki beiratkozási programra felajánlott támogatását.

– Szeptember 27-én Halzl József részt vett az Erdélyi Szövetség fennállásának 20. éves évfordulója alkalmá-

ból a Magyarok Házában rendezett emlékülésen. Az emlékülés keretében Emlékérmet adtak át Halzl

Józsefnek.

Kun Ferencz és Lukács Ferenc Harkács községbe látogatott, ahol részt vettek egy, a Rákóczi Szövetség ál-

tal is támogatott emlékmû avatásán.

Halzl József és Csáky Csongor a Márton Áron Szakkollégium által a Nagykovácsi Cserkészparkban rende-

zett gólyatáborban tájékoztatást adtak a Rákóczi Szövetség aktuális tevékenységérõl.

– Szeptember 28-án Ambrus Sándor Csíkszeredán részt vett és a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl elõa-

dást tartott az Erdélyi Magyar Tudományegyetem által az elsõéveseknek szervezett esten.

Kun Ferencz, Hábel György és Ress Imre Zsemlérbe látogattak, ahol Kun Ferencz beszédet mondott egy

kitelepítési emlékünnepségen.

– Október 2-án Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság rendezvényén, amelynek témája „A magyar

energetika helyzete” volt.

– Október 3-án a Bartók Béla Emlékházban elõadták Ébert Tibornak, a Rákóczi Szövetség volt elnökségi

tagjának Bartók Béláról szóló irodalmi alkotását.

– Október 5-én Kun Ferencz és Kiss Péter részt vett az aradi vértanúk emlékére rendezett nagyölvedi ün-

nepségen. Az ünnepi beszédet Kun Ferencz tartotta. 

Halzl József és Martényi Árpád részt vett Tatabányán Esterházy János szobrának felavatásán. Martényi

Árpád az Esterházy János Emlékbizottság elnökeként méltatta az elsõ magyarországi egész alakos szobor

felállítását.

– Október 6-án Kun Ferencz és Kiss Péter részt vett az aradi vértanúk emlékére Udvardon szervezett ün-

nepségen. Beszédet mondott Kun Ferencz.
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– Október 7-én Kun Ferencz Süttõre látogatott, ahol részt vett és ünnepi beszédet mondott az aradi vérta-

núk emlékünnepségén.

– Október 10-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc Szigetvárra látogatott, ahol Kun Ferencz  egy rendezvényen

beszédet mondott.

– Október 17-én Halzl József 1956-os emlékeirõl és Rákóczi Szövetség munkájáról elõadást tartott a Buda-

örsi Polgári Kaszinóban.

– Október 27-én Kun Ferencz és Halzl József részt vett a Csontos Vilmos születésének 100. évfordulója alkalmából

rendezett programon Zalabán. Kun Ferencz mondta el gondolatait a költõ életmûvével kapcsolatban.

– November 3-án Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság összejövetelén, amelynek témája „Az álla-

mi vagyongazdálkodás” volt. 

– November 10-én Kun Ferencz Lévára látogatott és a Reviczky Társulás rendezvényén felolvasást tartott

naplójából.

– November 14-én Csáky Csongor és Halzl József Pannonhalmán részt vett a Fõapátság által szervezett

Szent Márton-napi ünnepségen. 

– November 18-án Kun Ferencz és Kiss Péter Budapesten részt vett a Thököly Klub rendezvényén az Evan-

gélikus Teológus Otthonban. A rendezvény témája „A Szepesség városainak evangélikus múltja” volt. 

– November 22-én Csáky Csongor az Ipolysági Magyar Házban részt vett azon a tanácskozáson, amelyen a

lengyelországi menekültek 1939-ben történt Ipoly-menti fogadására emlékeztek.

Kun Ferencz és Kiss Péter Dunamocsra látogatott, ahol részt vettek Nehéz Ferenc szoboravatásán. Az ün-

nepi beszédet Kun Ferencz tartotta.

– November 27-én Halzl József, Jeszenszky Géza, Vigh Károly és Csáky Csongor részt vettek a budapesti

Fasori Evangélikus Gimnáziumban mûködõ Deák Ferenc Közéleti Klub rendezvényén, amelynek témá-

ja „Felizzó parázs – feszültségek a magyar-szlovák viszonyban” volt. A rendezvény után a Szövetség kép-

viselõi megbeszélést folytattak Csáky Pállal, az MKP elnökével.

– November 28-án Lukács Ferenc és Kiss Péter részt vett a Zselíz és Vidéke Célalap munkabizottságának a

zselízi Magyar Házban tartott ülésén. 

– December 1-jén Halzl József részt vett a HÉRA Alapítvány kuratóriumi ülésén, amelyen döntöttek arról,

hogy energiatakarékos lámpákat adományoznak a rászoruló felvidéki családok részére.

– December 2-án Halzl József és Csáky Csongor részt vett a Budapest XI. kerületben mûködõ Új Gondolat

Kör összejövetelén. Tájékoztatást adtak a hallgatóságnak a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjairól,

ezen belül a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióról.

– December 4-én Csáky Csongor és Somorjai Dörflein Richard részt vettek a kisvárdai Rákóczi szervezet

megalakulásának évfordulójához kapcsolódó taggyûlésen és tájékoztatták a résztvevõket a Szövetség

munkájáról. A rendezvényen 17 középiskolás diák csatlakozott a szervezethez.

– December 5-én Halzl József Csáky Csongorral részt vett a hagyományos „TF Esték” rendezvényén, amely

a kettõs állampolgárságról szóló népszavazás évfordulóján „A szégyen napja” címet viselte. Több meghí-

vott közéleti személy mondta el véleményét a népszavazással kapcsolatban. A mûsorvezetõ Kondor

Katalin kérésére Halzl József összefoglalta a Rákóczi Szövetség  tevékenységét.

– December 8-án a Magyar Kultúra Alapítvány székházában Esterházy János emlékére képzõmûvészeti

kiállítást nyitottak meg. Köszöntõt mondott Martényi Árpád. Részt vett a rendezvényen Halzl József.

– December 11-én Halzl József a Parlamenti Kávézóban részt vett Kun Miklós történésznek az 1968-as Prá-

gai Tavaszról írt könyve bemutatóján.

Kun Ferencz a rozsnyói járásban lévõ Szilicére látogatott, ahol Balczó Andrással együtt elõadást tartott

a református templomban.

Jeszenszky Géza a budapesti Márton Áron Szakkollégiumba látogatott, ahol a helyi Rákóczi szervezet

rendezvényén elõadást tartott a szlovák-magyar viszony történetérõl, a kibontakozás lehetõségeirõl.

– December 12-én Halzl József részt vett a FIDESZ-MPSZ „Beszélgetések a jövõrõl” c. országos rendezvény-

sorozatának kerekasztal beszélgetésén a Gellért Szálló Teaszalonjában. A beszélgetés résztvevõi Navra-

csics Tibor, Lánczi András és Stumpf István voltak.

– December 13-án Halzl József és Csáky Csongor részt vettek a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezetének

évzáró rendezvényén. Halzl József felszólalásában az egyik legjobban mûködõ helyi szervezetnek minõ-

sítette a Nagy Csaba által vezetett oroszlányi szervezetet. 

– December 14-én Kun Ferencz és Kiss Péter a felvidéki Csalár községben részt vett a Zsély Aladár repülõ-

gép-tervezõ tiszteletére rendezett emlékünnepségen. 

– December 19-én Halzl József részt vett a Selye János Alapítvány Révkomáromban megrendezett kurató-

riumi ülésén. Bauer Edit, a Kuratórium elnöke átadta személyes támogatását Halzl Józsefnek a felvidéki

beiratkozási ösztöndíj akció részére.
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A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítványt 1990-ben a Rákóczi Szövetség hozta létre. 2001-

tõl kiemelten közhasznú szervezetként támogatja a csehországi, szlovákiai és kárpátaljai magyarság társadal-

mi, gazdasági és kulturális életét. Az Alapítvány jellemzõje, hogy bár a Kuratórium és Titkársága Budapesten

mûködik, döntéseiben azonban mindenkor a felvidéki Város és Vidéke Célalapok és Szakalapok munkabi-

zottságainak munkájára támaszkodik.

Az Alapítvány támogatási rendszere három részegységbõl áll: a felvidéki magyarság egészét érintõ projekte-

ket támogató un. Törzsalapból, a fõképpen magánszemélyek által megjelölt támogatási céllal létrehozott

Szakalapokból és az alapítványi vagyon túlnyomó részét magába foglaló felvidéki Város és Vidéke Célalap-

hálózatból áll. 

Felvidéki Város és Vidéke Célalapok
Az 1993-tól mûködõ Város és Vidéke Célalap-hálózat lényege, hogy az Alapítók az alapítványi tõke nagyob-

bik részét 24 kis régióra osztották fel. Ezek a régiók behálózzák a felvidéki magyarság által lakott dél-szlová-

kiai területsávot (Dunaszerdahely, Érsekújvár, Galánta, Gúta, Ipolyság, Kassa, Királyhelmec, Komárom,

Léva, Losonc-Fülek, Nagykapos, Nagykürtös, Nagymegyer, Nyitra, Párkány, Pozsony, Rimaszombat, Rozs-

nyó, Somorja, Szenc, Szepsi, Tornalja, Vágsellye, Zselíz). 2001-ben a Losonc-Fülek régió különvált, ennek

folytán jelenleg 25 Célalap mûködik. Ez a Célalap-hálózat, amely Pozsonytól Nagykaposig húzódik, minden

évben a kitûzött célok megvalósítása érdekében pályázatokat hirdet, támogatásokat oszt, amellyel segíti az

egyes régiókban a magyar kultúra és oktatás ügyét. Emellett ezek a Célalapok a Rákóczi Szövetséggel együtt-

mûködve társadalom-szervezõi tevékenységet is folytatnak, ezek közül kiemelhetõ az óvodai ás iskolai

beiratkozás programjában való részvétel.

Minden Célalap mûködtetésére a helyi magyar közösségek intézményeinek, szervezeteinek képviselõibõl

széleskörû munkabizottság alakult, amelyek egyúttal Szlovákiában bejegyzett jogi személyként (a legtöbb

esetben Polgári Társulásként) mûködnek. Ezek a Társulások a hálózat jobb érdekérvényesítése érdekében

létrehozták ernyõszervezetüket, a Szülõföldön Magyarul Társulást. A tavalyi évben az Alapítvány Kuratóriu-

ma 14 Célalap részére fizetett ki pályázataik alapján támogatást összesen 6 271 907.- Ft összegben. 

Célalap találkozók
A Felvidéki Város és Vidéke Célalap-hálózat regionális tagszervezetei 2008-ban két alkalommal tartották

meg közgyûlésüket, mindkét alkalommal Budapesten: március 9-én az Esterházy János emlékünnepséget

követõen a Magyarok Házában, majd november 16-án a Magyar Kultúra Alapítvány székházában.  

A közgyûlések alkalmával lehetõség nyílt a Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultú-

ráért Alapítvány, továbbá a Szülõföldön Magyarul Polgári Társulás, valamint az egyes célalapok elmúlt idõ-

szakra vonatkozó tevékenységének bemutatására, az elért eredmények megbeszélésére, valamint a szerveze-

tek elõtt álló további célok megvalósításának egyeztetésére. 

A résztvevõk mindkét alkalommal kiemelt figyelmet fordítottak a felvidéki beiratkozási program részletes

elemzésére, a további feladatok megbeszélésre, valamint a program sikeressége érdekében szükséges lépé-

sek egyeztetésére. 

A Célalapok képviselõi a novemberi célalap-találkozó alkalmával állásfoglalást fogalmaztak meg a felvidéki

oktatási-nevelési program széleskörû támogatottsága érdekében és állásfoglalásukat mind a felvidéki, mind

pedig a magyarországi érdekképviseleti szervekhez és a médiához eljuttatták. 
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Szakalapok
Az Alapítvány a csehországi és szlovákiai egyetemeken, fõiskolákon mûködõ diákszervezetek, valamint az

Alapítvány által fontosnak tartott, a kultúra és az oktatás területére esõ tevékenységek támogatása céljából

szakalapokat és törzsalapot hozott létre. Az egyes szakalapokból és a törzsalapból 2008-ban összesen 10 pá-

lyázat került elbírálásra. A pályázatokra megítélt támogatás 2 157 300.- Ft volt.

Jedlik Ányos Szakalap

A Jedlik Ányos Szakalap pályázati felhívásának célja, hogy a határon túli, elsõsorban a felvidéki és a kárpát-

aljai magyar fiatalok számára a Magyarországon való tanulást segítse. A 2007/2008-as tanév elsõ szemeszte-

rére meghirdetett tanulmányi támogatásra összesen 14-en pályáztak. A kiírás a jogosultak körét a korábbiak-

hoz képest szélesebben határozta meg, így pályázhattak nemcsak a Magyarországon tanuló felvidéki és kár-

pátaljai magyar diákok, hanem a Felvidéken, valamint Kárpátalján felsõfokú tanulmányokat folytató magyar

diákok is. A kiírásban szereplõ pályamunka témája „1944 után a magyarokkal szemben alkalmazott „kollek-

tív bûnösség” elvének hatása a szûkebb környezetemben” (Benesi dekrétumok, munkaszolgálat, malenkij

robot…etc.) volt.

A 14 nyertes között 520 000.- Ft kerül kiosztásra. A nyertesek a megítélt támogatást az Alapítvány irodájá-

ban vehették át.

A Besey-Tatárik díj

A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány 2008. június 24-én rendezte meg a Besey-Tatárik

díjak és Gaál Dániel-Besey Lujza Sarolta díjak ünnepélyes átadását. A díjat a nevezett családok alapították az-

zal a céllal, hogy elõsegítsék és támogassák a felvidéki felsõoktatásban magyar nyelvet és irodalmat tanuló

és kiváló tanulmányi eredményeket elérõ diákokat. Az Alapítvány korábbi döntése értelmében a díjat a Fel-

vidéki Magyar Oktatásért Szakalapból finanszírozza. Az átadás helyszíne Esztergomban, a Balassi Bálint Mú-

zeum könyvtártermében volt. A díjazottak kiválasztásában minden évben a Pozsonyi és a Nyitra Egyetemek

tanárai segítenek. Az idei díjra a Pozsonyi Egyetemrõl 1, míg a Nyitra Egyetemrõl 3 diák nyert jelölést, akik

vagy kiváló tanulmányi elõmenetelük miatt, vagy magas színvonalú pályamunkájuk miatt kerültek tanáraik

által kiválasztásra. A Pozsonyi Egyetem két gyakorló iskolájából, úgymint a Nagycétényi Magyar Tanítási

Nyelvû Alapiskolából, valamint az Érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolából is tá-

mogatásban részesült 1-1 diák.

Az ünnepséget Horváth István a Balassi Bálint Múzeum igazgatója nyitotta meg, majd dr. Kiss Péter az Ala-

pítvány Kuratóriumának titkára köszöntötte a megjelenteket. A díjazottak pályamunkájuk ismertetése, illet-

ve kísérõ tanáraik általi méltatása után Horváth Istvántól és dr. Kiss Pétertõl vehették át a díjakat, ami anya-

gi támogatásból és egy oklevélbõl állt.  Az öt díjazott összesen 105 000.- Ft támogatásban részesült.

„Magyar tudományosság a Felvidéken” címû konferencia
A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Tanszéke a Rákóczi Szövetség támogatásával 4. alkalommal

rendezte meg a "Felvidék szerepe a tudományosságban" címû  3 szekcióból álló kétnapos konferenciát.

A konferencia célja a felvidéki magyar felsõoktatási intézmények közötti szakmai és emberi kapcsolatok erõ-

sítése, a felvidéki magyar nyelv- és irodalomtudomány legfrissebb kutatási eredményeinek bemutatása.

Neves felvidéki szakembereken túl elõadást tartottak magyarországi, szlovéniai és csehországi magyar taná-

rok és kutatók, valamint több olyan fiatal doktorandusz hallgató is, akik a magyar nyelv- és irodalomtudo-

mány területén kutatnak. 

A Rákóczi Szövetség, közhasznú tevékenységének ellátásához, rendezvényeinek és programjainak sikeres le-

bonyolításához, valamint mûködési feltételeinek biztosításához szükséges költségfedezetet 2008-ban is

több forrásból igyekezett megteremteni. A források jelentõs részét gazdasági szervezetek és önkormányza-

tok támogatása, illetve pályázati úton elnyert támogatások révén biztosította a Szövetség. E mellett a forrás-

teremtéshez nagyban hozzájárultak a magánszemélyek adományaiból, a tagdíjtámogatásokból, valamint a

személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából befolyt pénzeszközök is. 
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A gazdasági szektortól kapott támogatások pénztámogatások (általában a Szövetség általános céljainak vagy

egy-egy konkrét rendezvényének megvalósításához), valamint költségátvállalások (általában diákutaztatási

költségek) formájában valósultak meg, nagyban hozzájárulva ezzel a támogatott rendezvény/cél sikeres és

eredményes megvalósulásához. A gazdasági szektor által nyújtott támogatások mértéke 2008-ban elérte az

53.250.000 Ft-ot. 

A Rákóczi Szövetség forrásainak bõvítése céljából az elõzõ évekhez hasonlóan igyekezett élni a különbözõ

költségvetési, önkormányzati és alapítványi pályázati források adta lehetõségekkel is. Ennek eredményekép-

pen a 2008-ban benyújtott pályázatok révén a Szövetség 55.558.565 Ft megítélt támogatást könyvelhetett el.

Ezen belül a költségvetési szervek által nyújtott pályázati támogatás 25.020.000 Ft, az önkormányzatok által

nyújtott 4.000.000 Ft, az alapítványok által nyújtott támogatás pedig 26.538.565 Ft összeget tett ki. A Szö-

vetség a részére megítélt támogatásokat minden esetben rendeltetésszerûen használta fel és ezekkel a támo-

gatási szerzõdésekben rögzített feltételeknek és határidõknek megfelelõen rendben elszámolt. 

A magánszemélyek által nyújtott adományok elsõsorban a Rákóczi Szövetség általános céljainak megvalósí-

tására, illetve a 2004-ben indított felvidéki beiratkozási ösztöndíj program támogatására irányultak. A ma-

gánszemélyek által befizetett támogatás 9.320.403.-Ft volt.

A Szövetség, sikeres 1%-os kampányának köszönhetõen a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából

befolyt pénzeszközök révén 2008-ban mindösszesen 5.364.407 Ft bevételt könyvelhetett el. A Szövetség El-

nökségének határozata értelmében az így befolyt pénzeszközök teljes összege a Rákóczi Szövetség helyi

szervezeteinek támogatására került felhasználásra. 

A tagdíjak bevétele 510.338.-Ft volt. Az egyéb bevételek 11.326.315.- forintot tettek ki (átfutó adományok,

diszkont kincstárjegy hozama, pénzintézettõl kapott kamat).

A fent részletezett források révén a Rákóczi Szövetség 2008-ban összesen 135.330.028.- Ft közhasznú tevé-

kenység bevételbõl gazdálkodhatott.

A Szövetség közhasznú és cél szerinti tevékenységének költségei mindösszesen 122.844.690.-Ft-ot tettek ki.

Ezen belül a Szövetség a Központ és a helyi szervezetek által megvalósított rendezvényekre, programokra

mindösszesen 67.936.000.- Ft-ot, mûködési célra 48.471.254.- Ft –ot fordított. 

A vállalkozási tevékenységbõl (befektetési alapok) 2008. évben 2.605.314.-Ft veszteség keletkezett.

A Rákóczi Szövetség munkáját irányító Elnökségének elnöke és tagjai munkájukért semmiféle juttatásban

nem részesültek. 

A Szövetség 2007. és/vagy 2008. évi intézményi és vállalati támogatói a teljesség igénye nélkül az alábbiak:
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ABB Kft.

Akadémiai Kiadó Rt.

Auguszt Cukrászda

Bakonyi Erõmû Zrt.

Balatonalmádi Önkormányzat

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Balatonszárszó Községi Önkormányzata

Balassi Intézet

Baranya Megyei Önkormányzat

Bartha Rt.

Bátaszék Város Önkormányzata

Bauer Edit – Európai Néppárt – ED

Bonyhád Város Önkormányzata

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat

Budapest Bank Budapestért Alapítvány

Budapest Fõváros II. ker. Önkormányzata

Budapest Fõváros V. ker. Önkormányzata

Budapest Fõváros XII. kerületi Önkormányzata

Budapest Fõváros XVI. kerület Önkormányzata

Csengõd Község Önkormányzata

Csepeli Erõmû Kft.

DUDLEY-CONSULTING Tan. Kft.

Duka Zólyomi Árpád EPP – ED Group

Dunamenti Erõmû Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.

E.O Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.

E.ON Közép-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.

„Esély a stabilitásra” Közalapítvány

ESMA Spanyol-Magyar Reklámügynökség

Esztergom Város Önkormányzata

Felsõszentiván Község Önkormányzata

Felsõzsolca Város Önkormányzata

FÉMALK Zrt.

Fõvárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága



A Rákóczi Szövetség ezúton mond köszönetet mindazoknak az intézményeknek, vállalatoknak és magán-

személyeknek, akik támogatásukkal hozzájárultak a Szövetség céljainak megvalósulásához, azaz a

határon túli magyarság sokoldalú támogatása és II. Rákóczi Ferenc „Nagyságos Fejedelem” szellemi örök-

ségének megõrzése érdekében kifejtett közhasznú tevékenységéhez. 
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Fõvárosi Vízmûvek Zrt.

GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Gödöllõ Város Önkormányzata

Gyomaendrõd Város Önkormányzata

Gyõr Város Önkormányzata

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

Gyõrhõ Kft.

Hajmáskér Önkormányzata

Hármashalom Alapítvány

HÉRA Alapítvány

Heimann Pincészet

Hilltop Pincészet

Honvédelmi Minisztérium

Hungaro-Len Fonalgyártó Rt.

Budapest III. kerület Önkormányzata

Ivanics Kft.

Jásdi Pincészet

K&H Bank Táncsics Mihály a 

Nyitott Társadalomért Alapítvány

Karcag Város Önkormányzata

Kecskemét Város Önkormányzata

Kelemen Gyula Alapítvány

Keszthely Város Önkormányzata

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Komárom Város Polgármesteri Hivatala

Kisbér Város Önkormányzata

Konrad Adenauer Stiftung

Kossuth Kiadó Zrt.

KOTSCHY Bt.

Kráter Mûhely Egyesület

Kunszentmiklós Város Önkormányzata

Kutatási és Technológiai Hivatal

Laposa Pincészet

Magyar Energetikai Társaság

Magyar Fejlesztési Bank

Magyar Villamos Mûvek Zrt.

MAL Magyar Alumínium Zrt.

Mátrai Erõmû Zrt.

MAVIR Zrt.

Miniszterelnöki Hivatal

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

MOL Új Európa Alapítvány

Mórahalom Város Önkormányzata

Mosonmagyaróvár Önkormányzata

MUNDUS Kiadó

MVM ERBE Zrt.

MVM Informatika Zrt.

Nagyszénás Önkormányzata

Nap Kiadó Kft.

Nemzeti Civil Alapprogram

Nemzetközi Visegrádi Alap

Nemzeti Kulturális Alap

Nógrád Megye Önkormányzata

Ócsa Város Önkormányzata

Oktatási és Kulturális Minisztérium

OLAJTERV Zrt.

Oroszlány Város Önkormányzata

Országépítõ Alapítvány

OSIRIS Kiadó

OVILKOR Kkt.

OVIT Zrt.

Paksi Atomerõmû Zrt.

Pannonhalmi Fõapátság Alapítvány

Pannonpower Holding, Pécs

Pántlika Pincészet, Dörgicse

Pápa Város Önkormányzata

Pellérd Község Önkormányzata

Polgári Magyarországért Alapítvány

Pro Iuventute Alapítvány

Pro Professione Alapítvány

Püski Kiadó Kft.

Rábapatona Község Önkormányzata

Racionál Mûszaki Kft.

Raiffeisen Bank Zrt.

Richter Gedeon Nyrt.

Rókusfalvy Pincészet

Somogyvár Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

System Consulting Zrt.

SIEMENS Zrt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Szentendre Város Önkormányzata

Szerencsejáték Zrt.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szülõföld Alap

Tata Város Önkormányzata

TECHNOCONSULT Kft.

Technokon Kft.

TIG-RES Rt.

Tolna Megyei Önkormányzat 

Tótkomlós Város Önkormányzata

Törökszentmiklós Város Önkormányzata

Vállus Községi Önkormányzata

Váralja Község Önkormányzata

Városmajori Márton Áron Alapítvány

Várpalota Város Önkormányzata

Vasvár Város Önkormányzata

Vértesi Erõmû Zrt.

Viktor Kft.

VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft.



H–1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV./1.  Levélcím: H–1255 Budapest, Pf. 23. Telefon: (00 361) 212 3854, (00 361) 201 3067  Fax: (00 361) 212 8891

www.rakocziszovetseg.org  info@rakocziszovetseg.hu
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