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ARákóczi Szövetség 2009-ben az immár 20. 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.

Telefon: 00 36 1 201 30 67, 00 36 1 212 38 54

Fax: 00 36 1 212 88 91

Bankszámlaszám: OTP Budapest, V. ker. 11705008-20119193

Adószám: 19719029 – 1 – 41 

E-mail cím: info@rakocziszovetseg.hu

Honlap: 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 Szilárd

Taglétszám bõvülése

A Rákóczi Szövetség taglétszáma 2009. december 31-én 12055 fõ, 2009-ben 1223 új taggal bõvült a tagság

létszáma, közülük 803 középiskolás korú. A 2009-ben belépett új tagok átlag életkora 24,12 év.

A 2009-ben alakult helyi szervezetek

A helyi szervezetek száma 2009 végére 258, ezek közül 107 szervezet Kárpát-medencei középiskolában

mûködik. A Rákóczi Szövetség Központja és a helyi szervezetek közötti kapcsolatot a központi rendezvé-

nyek mellett nagyban erõsítette az év során a Szövetség képviselõinek látogatása az egyes helyi szervezetek

rendezvényein. 

Az év során 24 helyi szervezet alakult, közülük 17 középiskolai szervezet, valamint 12 szervezetnél került

sor tisztújító és tagtoborzó közgyûlésre a Szövetség képviselõinek részvételével.

• Január 16-án, Piliscsabán a Ward Mária Gimnáziumban 14 diák részvételével és Kovács Márton tanár

vezetésével megalakult az iskola Rákóczi szervezete. Az alakuló ülésen a Szövetséget Halzl József elnök

és Csáky Csongor képviselték.

• Február 11-én Pécsett a Szent Mór Iskolaközpontban megalakult az iskola ifjúsági szervezete, több mint

50 diák csatlakozásával. Az eseményen jelen volt az iskola igazgatója Kutas József és a szervezet tanár

vezetõjévé választott Bodorné Péteri Judit. Jelen voltak továbbá a Ciszterci Rend Nagy Lajos

Gimnáziumában mûködõ szervezet diákjai is. Az eseményen Csáky Csongor képviselte a Szövetséget.
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• Február 17-én a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban alakult ifjúsági szervezet 19 diák csatlako-

zásával. Az alakuló ülésen jelen volt az iskola igazgatója Gulyás Mihály, valamint a kaposvári Eötvös

Loránd Szakközépiskolában mûködõ szervezet képviselõi, Horváth Miklós igazgatóval együtt. A Rákóczi

Szövetséget Kovács Bernadett és Csáky Csongor képviselték.

• Február 26-án Halzl József és Csáky Csongor a békéscsabai helyi szervezet tisztújító és programalkotó

taggyûlésen vett részt, melyet Takács Péter a szervezet elnöke és Barcs Józsefné szerveztek. A látogatás-

sal összekötve a város Andrássy Gyula Gimnáziumában a Szövetség bemutatására került sor, elõkészítve

az ifjúsági szervezet létrehozását. 

• Március 5-én a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban alakult ifjúsági szervezete a

Szövetségnek. Az ülésen 14 diák alakította meg a szervezetet Kardos Gergely tanár vezetésével. A zászló-

bontáson jelen volt Merkl Hilda igazgatónõ és Rubovszky Péter igazgatóhelyettes. A Szövetséget Halzl

József és Csáky Csongor képviselte.

• Március 12-én Csáky Csongor és Bohus András Zselízen részt vettek a Comenius Gimnázium ifjúsági

szervezetének tisztújító közgyûlésén, amelyen 20 diák csatlakozott újonnan a szervezethez. A gyûlés

végén háromtagú új elnökséget választottak.

• Március 16-án Halzl József és Csáky Csongor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Karán részt vettek és elõadást tartottak az egyetemi Rákóczi szervezet tisztújító közgyûlésén. A mintegy

30 fõbõl álló tagság Ribling Tamást választotta elnökké.

• Március 18-án Halzl József és Csáky Csongor Szekszárdon a Garay János Gimnázium Dísztermében részt

vettek a városi szervezet alakuló ülésén. Háromtagú elnökséget választottak, Andorka Gábor, Heilmann

Józsefné és Fetzer Györgyi személyében. Az ülést követõen Andorka Gábor 30 gimnazista jelentkezési

lapját adta át a Rákóczi Szövetség képviselõinek.

• Március 26-án Csáky Csongor és Bohus András Gyulára, az Erkel Ferenc Gimnáziumba, majd Szarvasra

a Vajda Péter Gimnáziumba látogattak. Gyulán 80 diák közremûködésével megalakult a Rákóczi

Szövetség iskolai szervezete. A szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban Csáky Csongor ismertetõje után 50

diák és 18 tanár döntött az iskolai szervezet megalakításáról. Elnökké választották Kitulják Eszter tanárt.

A gyûlésen részt vett a város polgármestere, Babák Mihály.

• Március 30-án Csáky Csongor és Halzl József a kaposvári Táncsics Gimnáziumban részt vett az iskolai

Rákóczi szervezet alakuló ülésén. Reöthy Ferenc igazgató köszöntõje után Halzl József és Csáky Csongor

adtak tájékoztatást a Szövetség tevékenységérõl, majd a jelenlévõ 50 diák megalakította a helyi szerveze-

tet. Az öttagú elnökség élére Csukáné Soós Andrea tanárt választották.

• Április 21-én Halzl József elnök és Csáky Csongor a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban mûkö-

dõ ifjúsági szervezet taggyûlésére látogatott. Az összejövetelen jelen volt Ódor László, a gimnázium igaz-

gatója, Valentin István az ifjúsági szervezet irányításával megbízott tanár és 12 diák. 

• Április 23-án Halzl József elnök és Csáky Csongor a várpalotai mûvelõdési központban részt vett a Thuri

György Gimnázium ifjúsági szervezetének alakuló gyûlésén. A rendezvényt Szabó Pál Csaba, a városi

helyi szervezet vezetõje és Szvitek Miklós, gimnáziumi tanár szervezték meg. A jelenlévõ 17 diák a szer-

vezet létrehozása mellett döntött. 

• Április 27-én, Békéscsabán az Evangélikus Gimnáziumban és az Andrássy Gyula Gimnáziumban megala-

kult a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezete. Mind a két iskolai szervezetalakuló ülésen részt vett Barcs

Józsefné, a békéscsabai városi szervezet elnökségi tagja, valamint Somorjai Dörflein Richárd és Csáky

Csongor a Szövetség képviseletében. Az Evangélikus Gimnázium 30 diákja és köztük több tanár döntött

a Szövetség képviselõinek tájékoztatását követõen úgy, hogy csatlakozik a Rákóczi Szövetséghez és meg-

alapítja az iskolai szervezetet. A szervezet 5 tagú elnökségének vezetõjévé Kolarovszki Zoltán igazgatót

választották, továbbá 3 diákot és egy tanárt. Az Andrássy Gyula Gimnáziumban 11 fõvel alapították meg

a  szervezetet. Fekete Tivadar az iskola tanára lett a szervezet vezetõje. 

• Május 7-én, a Romhánnyal szomszédos Nógrád megyei Kétbodony nevû kistelepülésen, Holles Imre pol-

gármester kezdeményezésére közel 30 helyi ember részvételével, megalapították a község Rákóczi

Emlékbizottságát, amely elsõ számú feladatként, a település Rákóczi emlékhelyeinek kialakítását tûzte

ki. Az alakuló ülésen részt vett Halzl József  és Csáky Csongor. A jelenlévõk úgy döntöttek, hogy szerve-

zetük egyben a Rákóczi Szövetség tagszervezeteként is mûködni fog.

• Május 14-én a Rákóczi Szövetség képviseletében Ambrus Sándor, Bohus András és Csáky Csongor láto-

gatást tett Nagyváradon. A Szövetség képviselõi találkoztak a Lorántffy Gimnáziumban, illetve a Szent

László Gimnáziumban mûködõ ifjúsági szervezetek diákjaival és tanáraival. Ezt követõen a Partiumi

Keresztény Egyetemen közel 40 diák jelenlétében a Szövetség képviselõi tájékoztatást adtak a

Szövetségrõl, majd a szervezet megújítására került sor. A jelenlévõk  többsége úgy döntött, hogy csatla-

kozik a szervezethez, majd háromtagú elnökséget választottak Katona Tibor vezetésével. A gyûlésre az

egyetemi diáknapok keretében került sor, ahol pozsonyi és prágai magyar diákok is jelen voltak. 
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• Május 26-án, Pécsett a Márton Áron Kollégiumban Bíró Albert elnökségi tag jelenlétében megalakult a

pécsi egyetemisták ifjúsági szervezete 10 fõvel. A szervezet létrehozását Vázsonyi Ottó, a pécsi városi

szervezet vezetõje segítette.   

• Május 27-én Halzl József elnök és Csáky Csongor Szombathelyen, a Premontrei Rend Szent Norbert

Gimnáziumában részt vett Csehi József a városi helyi szervezet vezetõjével az ifjúsági szervezet megújí-

tásán. Fazekas Zoltán Márton premontrei kanonok segített megszervezni, hogy az iskola valamennyi

évfolyama számára a Szövetség bemutatására kerülhetett sor. A látogatás eredményeként 60 új taggal

bõvült az iskolai szervezet.

• Június 3-án a szigetszentmiklósi Batthyányi Kázmér Gimnáziumban az ifjúsági szervezet megújító gyû-

lésére került sor. Az eseményen a Rákóczi Szövetséget Halzl József és Csáky Csongor képviselték. Az isko-

la dísztermében Gelencsér László az iskola igazgatója és Kiss Jolán tanárnõ köszöntötték a vendégeiket,

majd Halzl József és Csáky Csongor  tartott elõadást a Szövetség tevékenységérõl a közel 30 fõs társaság-

nak. 

• Június 9-én Ambrus Sándor és Somorjai Dörflein Richard a Rákóczi Szövetség központja képviseletében

részt vettek az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium ifjúsági szervezetének alakuló ülésén. A Szövetség kép-

viselõi bemutatták a Szövetséget és megköszönték a gimnázium által egy jótékonysági hangverseny

során összegyûjtött és a Szövetség beiratkozási programja javára felajánlott pénzadományt. A szervezet

29 fõvel alakult meg,  tiszteletbeli elnöke Gönczi Sándor igazgató, a szervezet elnökévé választották Cs.

Németh Péter tanárt. 

• Június 11-én, Tótkomlóson, a Jankó János Gimnázium diákjai Gyivicsánné Majláth Ágnes tanárnõ veze-

tésével a városi könyvtár dísztermében létrehozták az iskola ifjúsági szervezetét. Az alakuló ülésen a 15

diák és tanáruk mellett jelen volt Majláth Imre a tótkomlósi helyi szervezet elnöke, Motyovszkiné

Udvaros Ida a szervezet alelnöke és a helyi szervezet további tagjai. Az összejövetelt megtisztelte jelen-

létével Takács Ferenc a város megbízott polgármestere is. A Rákóczi Szövetség képviseletében Ambrus

Sándor és Csáky Csongor vett részt az ülésen, akik bemutatták a szervezet ifjúsági tevékenységét és az

ifjúsági szervezetek mûködését.

• Szeptember 9-én Kovács Bernadett és Csáky Csongor látogatást tett a kassai Márai Sándor

Gimnáziumban mûködõ ifjúsági szervezetnél. A találkozón tájékoztatás hangzott el a Szövetség ifjúsági

tevékenységérõl, majd 30 diák csatlakozására került sor. Az eseményen jelen volt az iskola két tanára

Hanesz Angelika és Fazekas Anikó.

• Október 7-én Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán Halzl József

és Csáky Csongor vett részt az egyetemi Rákóczi szervezet alakuló ülésén. Az egyetemi szervezetet 17

hallgató alapította meg, vezetõnek Hámori Péter egyetemi oktatót választották. A szervezet létrehozásá-

ban Lovas Miklós hallgató nyújtott segítséget.

• Október 17-én, Kaposváron a meglévõ 3 ifjúsági szervezet mellett megalakult 15 fõvel a városi szerve-

zet, melynek tagságát a Rákóczi Futball Klub szurkolói adták. A városi könyvtárban tartott alakuló ülé-

sen jelen volt Prukner László a futball csapat edzõje és Horváth Miklós az Eötvös Szakközépiskola igaz-

gatója. A megalakult szervezet vezetõjévé Kiss Balázst választották. A Rákóczi Szövetséget az alakuló ülé-

sen Halzl József elnök és Csáky Csongor képviselték.

• November 17-én a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán alakult meg a Rákóczi

Szövetség egyetemi szervezete. Az alakuló ülésen jelen volt Raffay Ernõ és Kun Miklós egyetemi tanárok,

a Szövetség képviseletében pedig Halzl József és Csáky Csongor. A megalakult szervezet háromtagú

vezetõségébe Szakmáry Csilla, Jobbágy Gábor és Zila András hallgatókat választották. 

• November 24-én a nyíregyházi városi helyi szervezet taggyûlésén Halzl József elnök és Csáky Csongor

vett részt, akik összefoglalást adtak a Szövetség munkájáról. Az helyi szervezeti gyûlésen a lemondott

Vinnai Gyõzõ helyére új elnökké Máté Zoltánt választották meg, alelnökké Dalmay Árpádot és Kaszásné

Tóth Juditot, pénzügyi felelõssé pedig Csiky Zoltánnét. Az összejövetelen megvitatásra kerültek a szer-

vezet jövõbeni programjai. 

• December 2-án a debreceni Márton Áron Szakkollégiumban Demeter József igazgató közremûködésé-

vel alakult meg a Rákóczi Szövetség szervezete. A kollégium diáksága 20 fõvel alakította meg a helyi szer-

vezete, melynek vezetõjévé Kész Attila doktorandusz hallgatót választották meg. Az alakuló ülésen Kiss

Péter és Csáky Csongor volt jelen, akik tájékoztatást adtak a Szövetségrõl. Az eseményen jelen volt Lovas

Márton Levente, a debreceni helyi szervezet vezetõje, valamint a Református Kollégium Gimnáziu-

mában mûködõ ifjúsági szervezet 7 diákja, tanárukkal Peleskey Miklós Pállal. 

• December 4-én, Székelyudvarhelyen, a Tamási Áron Líceumban került sor ifjúsági szervezetalakuló ülé-

sére. Az alakuló ülésen az iskola vezetõi mellett részt vett Hegyi Sándor református tiszteletes, a városi

Rákóczi szervezet vezetõje, a fõesperesség káplánja és a házigazdaként Ványolós István. Az alakuló ülé-

sen 47 diák döntött a szervezet létrehozásáról. Ványolós István vállalta, hogy a szervezetet párfogó taná-

ra lesz a jövõben. Az ülésen Kiss Péter és Csáky Csongor képviselték a Szövetséget.
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• December 4-én Baróton a Szabó Dávid Szakközépiskolában Dimény János igazgató közremûködésével

39 diák alapította meg az iskola ifjúsági szervezetét. A szervezet tanári vezetését Hermann Rozália törté-

nelem tanár vállalta. A Rákóczi Szövetséget Kiss Péter és Csáky Csongor képviseleték.

• December 5-én, Gyergyószentmiklóson Kiss Péter és Csáky Csongor részt vett a Szent Miklós-napi

ünnepségek keretében a városi helyi szervezet rendhagyó történelem óráján. Az eseményen közel 40-en

vettek részt. Selyem Antónia helyi szervezetvezetõ lehetõséget adott a Szövetség képviselõinek a civil

szervezet bemutatására, majd huszár hagyományõrzõk, illetve középiskolások elõadására került sor.

Ezután a gyergyószentmiklósi Salamon Ernõ Gimnáziumban került sor ifjúsági szervezetalakuló ülésére.

Az eseményen 34 diák csatlakozott a Szövetséghez, létrehozva az ifjúsági szervezetet. Az ülésen jelen volt

az iskola igazgatója Lakatos Mihály, Selyem Antónia és Lõrincz Katalin tanárok. Az iskolai szervezet tanár

vezetõjévé Lõrincz Katalint választották meg. 

• December 7-én, Zalaegerszegen alakult meg a Rákóczi Szövetség városi helyi szervezete 20 taggal. A

megalakult szervezet elnökévé Paál Istvánt, alelnökeivé Vass Jánosnét és Babati Józsefet, illetve a szerve-

zet pénzügyi felelõsévé Gedócsné Kocsis Évát választották meg.

• December 16-án a bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban alakult meg 17 fõvel a Rákóczi

Szövetség 107. középiskolai ifjúsági szervezete. Az alakuló ülésen Halzl József és Csáky Csongor vett részt

a Szövetség képviseletében. Ónodi Szabolcs igazgató fogadta a Szövetség képviselõit, kifejezve örömét

a szervezet alakítással kapcsolatban. Az  ülésen, ahol jelen volt Páll Gábor a városi szervezet vezetõje, két

diák mellett Fauszt András tanárt választották elnökké. 

Helyi szervezeteknél tett további látogatások:

• január 7-én Martényi Árpád a szombathelyi szervezetnél,

• január 19-én Csáky Csongor és Halzl József a miskolci egyházi középiskolában mûködõ szervezetnél,

• február 5-én Ambrus Sándor és Csáky Csongor a Márton Áron Szakkollégiumban mûködõ szervezetnél,

• február 26-án Csáky Csongor és Halzl József a békéscsabai szervezetnél,

• március 19-én Martényi Árpád a pásztói szervezetnél,

• március 25-én Csáky Csongor, Halzl József és Jeszenszky Géza a pécsi városi szervezetnél,

• április 17-18-án Csáky Csongor és Halzl József a miskolci ifjúsági szervezeteknél,

• április 21-én Csáky Csongor és Halzl József a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumban mûködõ szer-

vezetnél,

• május 14-én Ambrus Sándor, Bohus András és Csáky Csongor a nagyváradi helyi szervezetnél,

• május 26-án Martényi Árpád a gyöngyösi helyi szervezetnél,

• május 27-én Halzl József és Csáky Csongor a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban mûködõ szervezetnél,

• június 30-án Csáky Csongor a kassai ifjúsági szervezetnél,

• július 5-én Martényi Árpád a gyömrõi szervezetnél,

• július 19-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc a balogvölgyi szervezetnél,

• augusztus 4-én Halzl József és Csáky Csongor a soproni szervezetnél,

• október 4-én Martényi Árpád a vajdasági Ada községben mûködõ szervezetnél,

• október 10-én Lukács Ferenc a barcsi helyi szervezetnél,

• november 6-án Csáky Csongor a nyíregyházai Szent Imre Katolikus Gimnáziumban mûködõ szervezetnél,

• november 18-án Csáky Csongor a budapesti Márton Áron Szakkollégiumban mûködõ szervezetnél,

• november 20-án Kun Ferencz a szigetvári helyi szervezetnél,

• november 24-én Halzl József és Csáky Csongor a nyíregyházai városi szervezetnél,

• december 3-án Csáky Csongor és Kiss Péter a marosvásárhelyi szervezetnél,

• december 4-én Csáky Csongor és Kiss Péter a székelyudvarhelyi szervezetnél,

• december 5-én Csáky Csongor és Kiss Péter a gyergyószentmiklósi szervezetnél,

• december 7-én Halzl József a tatabányai szervezetnél.
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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 4-én Csáky Csongor a Pelikán Rádióban Budaházy Árpád Szikla c. mûsorában interjút adott,

amelyben összefoglalta a Rákóczi Szövetség 2008. évi tevékenységét és a jövõre vonatkozó terveket.

• Január 6-án Halzl József fogadta Bara Zoltánt, a felvidéki Kempelen Farkas Társaság elnökét és Cúth

Csabát az MKP Via Nova Ifjúsági Csoportjának oktatási alelnökét. Tájékoztatták egymást a felvidéki

beiratkozási program keretében végzett munkákról.

• Január 7-én a pozsonyi Szabad Újság részletesen beszámolt a Szövetség által kezdeményezett beiratkozá-

si ösztöndíj akció 2008. évi eredményeirõl.

Halzl József látogatást tett Boross Norbertnél, a Budapesti Elektromos Mûvek kommunikációs igazgató-

jánál, aki ígéretet tett a Szövetséggel fennálló együttmûködés folytatására.

• Január 14-én Halzl József találkozott Hans Kaiserrel, a Konrad Adenauer Alapítvány budapesti irodájá-

nak vezetõjével, akinek köszönetet mondott az Alapítvány múlt évi támogatásáért. Hans Kaiser jelezte,

hogy a Rákóczi Szövetség szentendrei fõiskolás táborát ebben az évben is támogatni fogják.

• Január 16-án Halzl József telefoninterjút adott az Info Rádió munkatársának, melynek során elsõsorban

az ifjúsági szervezetek helyzetérõl és céljairól adott tájékoztatást.

• Január 20-án Halzl József látogatást tett Nyúl Sándornál, a TriGránit operatív vezérigazgatójánál, akinek

köszönetet mondott a Rákóczi Szövetség részére múlt évben nyújtott támogatásért.

• Január 21-én Csáky Csongor találkozott Fejes Istvánnal, a Márton Áron Szakkollégium fõigazgatójával,

akivel megtárgyalták a Szövetség és a MÁSZ között meglévõ együttmûködés elmélyítésének lehetõsége-

it.

• Január 22-én Halzl József és Csáky Csongor találkozott Forrai Kristóffal, a Nemzetközi Visegrádi Alap

igazgatójával.  

• Január 23-án Halzl József és Ugron Gáspár megbeszélést folytatott Csiba Péterrel, a Dunamenti Erõmû

Zrt. új vezérigazgatójával, aki ígéretet tett arra, hogy a jövõben is támogatni fogják a Szövetség tevékeny-

ségét.

• Január 26-án Halzl József látogatást tett az OVIT Zrt. új vezérigazgatójánál, Horváth Miklósnál, aki ígére-

tet tett arra, hogy a cég tartós adományozási megállapodás keretében a jövõben is támogatni kívánja a

Rákóczi Szövetség fontosnak ítélt munkáját.

Halzl József találkozott Õry Kovács Katalinnal, a Magyar Fejlesztési Bank szponzorációs igazgatójával.

Köszönetet mondott a Bank múlt évi támogatásáért és kérte a Bank támogatását a 2009. esztendõre is.

• Január 27-én Halzl József látogatást tett Dr. Boross Péter volt miniszterelnöknél. Köszönetet mondott a

Boross Péter által vezetett Országépítõ Alapítványnak a Szövetség részére az elmúlt években nyújtott

adományért.

• Január 30-án Halzl József találkozott Tari Gáborral, a MAVIR Zrt. vezérigazgatójával. A cég múlt évi ado-

mányát megköszönve Halzl József a MAVIR Zrt. támogatását kérte a 2009. évben. Tari Gábor erre ígére-

tet tett.

• Február 3-án Halzl József interjút adott Kacsóh Dánielnek, a Magyar Hírlap munkatársának, akinek elsõ-

sorban a Szövetség tervezett ifjúsági programjairól számolt be.

• Február 5-én Halzl József a Miniszterelnöki Hivatalban találkozott Törzsök Erikával, a Hivatal fõigazga-

tójával, akit tájékoztatott a Rákóczi Szövetség 2009. évi terveirõl és kérte a MEH támogatását ezekhez a

programokhoz.

Halzl József a Magyar Kereskedelmi Bankba látogatott, ahol tájékoztatta Erdei Tamás elnök-vezérigazga-

tót a Rákóczi Szövetség programjairól és ezek megvalósításához a Bank támogatását kérte. 

• Február 13-án Halzl József látogatást tett Feldmayer Sándornál, a Szerencsejáték Zrt. szponzorációs igaz-

gatójánál. Megköszönte a cég múlt évi támogatását és kérte a támogatás kiterjesztését 2009-re.

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2009. évi tevékenységérõl
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• Február 16-án Halzl József személyes megbeszélést folytatott Láng Zsolt II. kerületi polgármesterrel, aki-

nek beszámolt a Szövetség múlt évi tevékenységérõl és ez évi programjáról. Láng Zsolt közölte, hogy

igyekeznek támogatást nyújtani a Szövetség 2009. évi programjaihoz, különös tekintettel a felvidéki

beiratkozási ösztöndíj akcióra.

• Február 18-án Halzl József a Miniszterelnöki Hivatalban találkozott Dr. Zilahi László fõigazgató-helyet-

tessel, akit tájékoztatott a Rákóczi Szövetség aktuális tevékenységérõl és kérte a Szövetség programjainak

támogatását a Szülõföld Alap forrásaiból.

• Február 19-én Halzl József a FIDESZ Központjában találkozott Kubatov Gábor pártigazgatóval, aki ígére-

tet tett arra, hogy kapcsolatrendszerével segíti a Rákóczi Szövetség adománygyûjtõ kezdeményezését,

amelyet a FIDESZ többségû önkormányzatoknál elindított.

Csáky Csongor látogatást tett Szarka Lászlónál, az MTA Etnikai és Kisebbségtudományi Intézetének igaz-

gatójánál, aki vállalta, hogy partnerként együttmûködik a Szövetséggel a Visegrádi Alaphoz az ez évi tör-

ténelemtanár tábor támogatásával kapcsolatban benyújtandó pályázat ügyében.

• Február 20-án Halzl József találkozott Nagy Zoltán Péterrel, az OTP Bank marketing igazgatójával.

Megállapodtak abban, hogy a Szövetség és az OTP Bank között hagyományosan fennálló, de az elmúlt

években megszakadt együttmûködést felújítják.

• Február 23-án Halzl József részt vett a FIDESZ regionális igazgatóinak értekezletén, ahol elhatározták,

hogy a regionális igazgatók buzdítani fogják a területükön lévõ FIDESZ többségû önkormányzatokat a

Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának támogatására.

Halzl József a MOL NyRt. központjában találkozott Ferencz I. Szabolcs kommunikációs igazgatóval.

Megköszönve a cég múlt évi támogatását, kérte annak támogatását 2009. évben is. Ferencz I. Szabolcs

ezt megígérte.

• Március 16-án Bíró Albert és Halzl József a Magyar Fejlesztési Bankban találkoztak Õry Kovács Katalin

szponzorációs igazgatóval. Aláírták azt a megállapodást, amelynek keretében a Bank támogatja a

Szövetség ifjúsági rendezvényeit.

• Március 25-én Halzl József a FIDESZ Központban találkozott Vízkelety Mariannal, akit tájékoztatott a

FIDESZ többségû önkormányzatok által a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjához nyújtott támo-

gatásokról.

Csáky Csongor, Halzl József és Jeszenszky Géza részt vett azon a pécsi rendezvényen, amelyet Bokor Béla,

a Határon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke szervezett. Jeszenszky Géza Magyarország és Közép-

Európa helyzetérõl, Halzl József pedig a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl tartott elõadást. Részt vett a

rendezvényen a FIDESZ pécsi polgármester-jelöltje, Páva Zsolt. A program másik színhelye a Márton

Áron Kollégium volt, ahol a Szövetség képviselõi találkoztak a pécsi egyetemistákkal, akik jelezték, hogy

megalakítják Rákóczi szervezetüket.

• Április 1-jén Halzl József interjút adott Ágoston Balázsnak, a Magyar Demokrata c. hetilap munkatársá-

nak. Ebben történelmi áttekintést adott a 20 éves Rákóczi Szövetség létrejöttérõl, jelenlegi tevékenységé-

rõl.

• Április 2-án Halzl József és Csáky Csongor Horváth Ágnes „Magyarok” c. mûsorának vendége volt a

Lánchíd Rádióban. A stúdióbeszélgetésen részletesen ismertették a Szövetség 20 éves tevékenységét.

• Április 17-én Halzl József személyes megbeszélést folytatott Almássy Kornél parlamenti képviselõvel,

mûegyetemi oktatóval, akit közremûködésre kért fel a mûegyetemi Rákóczi szervezet tervezett megala-

kításával kapcsolatban.

• Április 22-én Halzl József és Kiss Péter Veszprémbe látogatott, ahol találkoztak Debreczenyi János polgár-

mesterrel. A polgármester közölte, hogy személyes adományával és az egyik  önkormányzati cég adomá-

nyával segíti a Szövetség felvidéki beiratkozási programját.

• Május 4-én Halzl József a Képviselõi Irodaházban találkozott Horváth Zsolt parlamenti képviselõvel, aki

felajánlotta közremûködését a veszprémi Rákóczi szervezet megalakításával kapcsolatban.

• Május 5-én Halzl József és Kiss Péter megbeszélést folytatott Kelecsényi Ernõvel, a szlovákiai OTP vezér-

igazgatójával és Pogány Istvánnal, a Bank szakértõjével. Megállapodtak abban, hogy az OTP budapesti

központjának támogatására alapozva együttmûködnek a beiratkozási ösztöndíj átadásban. A pozsonyi

OTP ígéretet tett arra, hogy kedvezményes folyószámla nyitással segíti a magyar iskolába történõ beirat-

kozást Szlovákiában.

• Május 6-án Halzl József találkozott Zsigó Róbert parlamenti képviselõvel, az Oktatási Bizottság tagjával,

akit tájékoztatott a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj programjáról.

Halzl József interjút adott Ablonczi Bálintnak, a Heti Válasz c. folyóirat munkatársának, akit tájékozta-

tott a Szövetség ifjúsági programjairól.
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• Május 8-án Halzl József személyes megbeszélést folytatott Molnár Józseffel, a Vinum Primatis Zrt. vezér-

igazgatójával, aki jelezte, hogy cége fontos feladatának tekinti a Kárpát-medencében termelt magyar

borok népszerûsítését, ezért érdekelt az együttmûködésben.

• Május 12-én Halzl József Lengyel Gyulának, az MVM Zrt. Igazgatósága elnökének meghívására találkozott

Nicolas Katcharovval, a Budapesti Erõmû Zrt. vezérigazgatójával. Halzl József kérte a vezérigazgatót,

hogy cége újítsa fel együttmûködését a Rákóczi Szövetséggel, amelynek a cég korábban rendszeres

támogatója volt.

• Május 16-án Halzl József a Hír TV-be látogatott, ahol Rákai Philip meghívására részt vett a TV

„Hagyományõrzõk” c. mûsorában. Ennek keretében a Rákóczi Szövetség 20. éves jubileuma alkalmából

áttekintést adott a Szövetség tevékenységérõl.

• Május 21-én Halzl József a Külügyminisztériumban találkozott Szabó Vilmos államtitkárral, akit tájékoz-

tatott a Rákóczi Szövetség ez évi programjáról, többek között a Külügyminisztérium által támogatott

projektrõl, amely a magyar nyelv használatára ösztönzi a felvidéki magyar vállalkozókat és önkormány-

zatokat.

• Május 27-én Csáky Csongor és Halzl József Szombathelyre látogattak, ahol találkoztak Kovács Ferenccel,

a Vas megyei Közgyûlés elnökével. 

• Május 28-án Halzl József megbeszélést folytatott Hiezl Józseffel, a szegedi DÉMÁSZ Zrt. vezérigazgató-

helyettesével, akinek köszönetet mondott a cégnek a március 15-i diákutaztatási programhoz nyújtott

támogatásáért.

• Június 4-én Halzl József találkozott Tolnay Lajossal, a MAL Zrt. elnökével, Petrusz Bélával a cég alelnöké-

vel és Sándor Józseffel, a FÉMALK vezérigazgatójával. Ennek során megköszönte a cégeknek múlt évi

támogatásukat és annak folytatására kérte a partnereket.

• Június 5-én Halzl József és Csáky Csongor találkozott Dévavári Zoltánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség

alelnökével és megvitatták annak lehetõségét, hogy Szabadkán is létrehozzák a Rákóczi Szövetség szer-

vezetét.

• Június 17-én Halzl József és Csáky Csongor találkozott Kun Miklóssal, a Károli Gáspár Református

Egyetem tanárával, aki ígéretet tett a Rákóczi Szövetség egyetemi szervezetének megalakítására.

• Június 23-án Halzl József telefoninterjút adott a pozsonyi Pátria Rádió munkatársának. Ebben beszámolt

a Szövetség elmúlt hónapokban végzett munkájáról, hangsúlyosan említve a március 15-i diákutaztatási

programot és az Esterházy emlékünnepséget.

• Július 1-jén Halzl József fogadta Csémi Szilárdot, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnökét.

Megállapodtak a két szervezet közötti együttmûködés elmélyítésében, ennek kapcsán a Cserkész-

szövetség képviseltetni fogja magát a 25 Város és Vidéke Célalapban.

• Július 3-án Halzl József interjút adott az Info Rádió munkatársának. Ebben ismertette a sátoraljaújhelyi

középiskolás tábor célkitûzéseit és programját.

• Július 7-én Csáky Csongor és Halzl József Verõcére látogattak, ahol találkoztak Bethlen Farkassal, a tele-

pülés polgármesterével. 

Martényi Árpád Esterházy János egykori budapesti lakóhelyén, a Szép utcában találkozott Lezsák

Sándorral és az általa vezetett delegáció tagjaival, akiket Martényi Árpád kalauzolt a helyszínen.

• Augusztus 8-án a Magyar Nemzet c. napilap tudósítást közölt a Rákóczi Szövetség békéscsabai szerveze-

tének kezdeményezésérõl, egy országos könyvgyûjtési akcióról. A könyveket a felvidéki Vágfarkasdra jut-

tatták el.

• Szeptember 3-án Halzl József interjút adott Ürge Tamásnak, a pozsonyi Pátria Rádió munkatársának.

Beszámolt a beiratkozási ösztöndíj akció eredményeirõl és a további tervekrõl.

• Szeptember 29-én Halzl József a Duna TV Kívánságkosár c. mûsorának meghívására vázolta a Rákóczi

Szövetség felvidéki beiratkozási programjának aktuális eseményeit.

• Október 14-én Halzl József találkozott Briglovics Gáborral, a Csepeli Erõmû Kft. vezérigazgatójával és

Ambrovics Dénes vezérigazgató-helyettessel. Köszönetet mondott Briglovics Gábornak a Rákóczi

Szövetség részére tett adományáért és a cég részérõl ismételten nyújtott támogatásért.

• Október 29-én Halzl József a Képviselõi Irodaházban találkozott Mesterházy Attilával, az MSZP parla-

menti frakciójának vezetõjével. Tájékoztatta õt a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl, különös tekintettel

a felvidéki beiratkozási programra. Arra kérte Mesterházy Attilát, hogy az MSZP parlamenti képviselõi is

csatlakozzanak az ösztöndíj programhoz.

• Október 30-án Halzl József interjút adott a Magyar Hírlap c. napilap munkatársának, Kacsóh Dánielnek.

Ennek keretében összefoglalta a Szövetség elmúlt hónapokban megvalósított ifjúsági programjait.

A Kommentár c. folyóirat októberi száma közli Jeszenszky Géza „1956 és a rendszerváltozás” c. írását.
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• November 4-én a felvidéki Szabad Újság „Kiemelkedõ felvidéki szereplés” címmel beszámolót közölt a

Rákóczi Szövetség Gloria Victis történelmi vetélkedõjérõl, amelynek gyõztese a Somorjai Gimnázium

csapata volt.

• November 12-én Halzl József „Felvidékieknek kalapozik a Rákóczi Szövetség” címmel interjút adott a

Magyar Hírlap c. napilapnak, amelyben beszámolt a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akció eseményeirõl.

• November 21-én Vigh Károly a Magyar Nemzet c. napilapban  összefoglalja Benes  pályafutását és a bene-

si dekrétumok elõzményeit.

• November 25-én Halzl József megbeszélést folytatott Entz Gézával, a Pro Professione Alapítvány kurató-

riumi elnökével és Vajna Zoltánnal, a Kuratórium tagjával. Áttekintették az Alapítvány támogatásával

folyó beiratkozási ösztöndíj program eddigi eredményeit és egyeztették gondolataikat a program jövõ-

beli reformjáról.

Halzl József találkozott Csizmadia Lászlóval és Fricz Tamással, a Civil Összefogás Fórum vezetõ személyi-

ségeivel. Megállapodtak a Rákóczi Szövetség és a CÖF között kialakítandó együttmûködés céljaiban.

• November 27-én Halzl József és Csáky Csongor Szentendrén találkoztak a helyi közélet néhány jelentõs

képviselõjével, akikkel megállapodtak a szentendrei Rákóczi szervezet megújítását illetõen.

• November 30-án Csáky Csongor a Szent István Rádió Híradójában beszámolt a Szövetségnek a Cultura

Nostra történelmi vetélkedõjével kapcsolatos terveirõl.

• December 7-én Halzl József és Jeszenszky Géza Tatabányára látogattak, ahol részt vettek az Antall József

emlékére rendezett megemlékezésen. Ennek során Jeszenszky Géza volt külügyminiszter tartott elõa-

dást Antall József nemzetpolitikai kérdésekben vallott nézeteirõl.

• December 8-án Halzl József találkozott Paál Istvánnal, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség elnökével, aki

beszámolt a Rákóczi Szövetség zalaegerszegi szervezetének elõzõ napi megalakulásáról.

• December 21-én a Magyar Koalíció Pártja Hírvivõ c. kiadványa beszámol a Rákóczi Szövetség által szer-

vezett révkomáromi beiratkozási ösztöndíj átadási ünnepségrõl, amelyen az MKP vezetõ személyiségei

átadták a Párt parlamenti képviselõinek személyes adományát az ösztöndíj programhoz.

A Rákóczi Szövetség tevékenységében 2009-ben is jelentõs szerepet töltöttek be a Szövetség céljait támoga-

tó, elsõsorban ifjúsági rendezvények. A központi rendezvények mellett ebben az évben is számos progra-

mot bonyolítottak le a helyi szervezetek is, ami az új szervezetek megalakulásával együtt azt mutatja, hogy

a Szövetség céljai iránt 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. 

A Rákóczi Szövetség Ifjúsági Helyi Szervezeteinek Találkozója
(2009. március 27-29.)
A Rákóczi Szövetség immár 3. alkalommal rendezte meg a középiskolás

ifjúsági szervezetek vezetõinek találkozóját Budapesten azzal a céllal,

hogy hozzájáruljon a helyi szervezetek mûködésének hatékonyságához,

valamint elõsegítse a szervezetek aktivitását. Az „Érték és ifjúság” cím-

mel megvalósított rendezvényt Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség

elnöke nyitotta meg, majd Duka Zólyomi Árpádnak, a felvidéki Magyar

Koalíció Pártja, európai parlamenti képviselõjének, a rendezvény egyik

támogatójának adta át a szót, aki beszédében többek között a Kárpát-

medencei ifjúsági szervezetek fontosságáról és a közügyek iránti érdek-

lõdés jelentõségérõl beszélt, hangsúlyozva az Európai Parlamentben

rejlõ lehetõségeket. Az est Pozsgay Imre elõadásával zárult, aki a magyar-

országi rendszerváltozás elõzményeirõl, hátterérõl és hibáiról beszélt. A

rendezvény másnapján, Dr. Ugron Gáspár Gábor, a Szövetség fõtitkára
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köszöntötte az egybegyûlteket, kiemelte a Szövetség ifjúságközpontú tevékenységét és a Kápát-medencei

magyar identitás bátor vállalását hangsúlyozta, elõadása után a megjelent 28 ifjúsági szervezet bemutatko-

zására került sor. A nap további részében Morvai Levente pályázati és civil szakértõ tartott elõadást a forrás-

teremtésrõl, pályázatokról és pályázatírásról. A délután folyamán Csoóri

Sándor író a magyar népmûvészet értékeirõl, a népdalok és a népköltészet

nyelvi kincseirõl tartott gondolatébresztõ elõadást. A délután folyamán még

elõadást tartott Entz Géza, a Pro Professione Alapítvány kuratóriumi elnöke,

aki a Kárpát-medencei magyarságról, autonómiáról és a szuverenitás kérdé-

seirõl beszélt, és Bod Péter Ákos, az Antall-kormány minisztere, aki rövid

áttekintést adott a jelenlévõknek Magyarország és a térség gazdasági helyze-

térõl. Az esti program során a budapesti Bartók Béla Zenemûvészeti

Középiskola és Gimnázium diákjai Bach, Dvořák mûveit és egy saját mûvü-

ket adták elõ.. A rendezvény utolsó napján Nagy Csaba, tárogatómûvész idéz-

te meg a Rákóczi kort történetekkel és tárogató muzsikával.

Résztvevõk száma: 90 fõ

Rákóczi Koszorúzás (2009. március 29.)
A Rákóczi Szövetség az Ifjúsági Találkozó résztvevõivel közösen helyezett el

koszorút II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulója alkalmából a

„Nagyságos Fejedelem” budapesti, Kossuth téri lovas szobránál. A koszorú-

zási ünnepségen a piliscsabai Ward Mária Gimnázium diákjai Kovács

Márton tanár úr vezetésével játszottak Rákóczi indulókat, Mészáros Kálmán

történész pedig a fejedelem nagyságát és történelmi üzenetét méltatta. 

Résztvevõk száma: 90 fõ

Gloria Victis ajándékutazás, Prága (2009. március 20-22.)
A 2008. évi Gloria Victis történelmi vetélkedõ legeredményesebb öt csapatát a Szövetség ezúttal egy három-

napos prágai tanulmányúton való részvétellel ajándékozta meg, amelynek keretében a résztvevõ diákok és

kísérõtanáraik Prága történelmi és kulturális nevezetességeivel ismerkedhettek meg. Az utazás során ide-

genvezetõ és a Rákóczi Szövetség részérõl Somorjai Dörflein Richard kísérte a kiránduló csoportot.

Résztvevõk száma: 25 fõ

Esterházy János Emlékünnepség (2009. már-
cius 8.)
A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János

Emlékbizottság gróf Esterházy János mártír sorsú

felvidéki politikus születésének évfordulója alkal-

mából rendezte meg hagyományos koszorúzó

emlékünnepségét, melynek keretében minden

évben Esterházy Emlékplakettet és elismerõ okleve-

let adományozunk olyan személyek és intézmények

részére, akik és amelyek a felvidéki magyarság mege-

rõsítéséért és gróf Esterházy János mártírsorsú poli-

tikus szellemi örökségének megõrzéséért jelentõs

tevékenységet fejtettek ki. A budapesti Szép utcá-

ban található Esterházy emléktábla ünnepi keretek

között való megkoszorúzását, Nagy Csaba tárogató-

mûvész és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass

Lajos Kórusa kísérte.  Az egybegyûltek meghallgat-

hatták Martényi Árpád, az Esterházy Emlékbizottság

elnökének köszöntõjét, továbbá Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztény Egyház nyugalmazott püs-

pökének beszédét. A koszorúzáson számos magyarországi és felvidéki szervezet képviseltette magát. A

Magyarok Házának dísztermében került sor az emlékplakettek átadására, amelyet Cúth Csaba, a Via Nova

ICS oktatási alelnökének ünnepi beszéde elõzött meg Esterházy János szellemi öröksége címmel. Az

Esterházy Emlékplakettet a felvidéki Cservenka János és az általa alapított hidaskürti Középfokú Magán

Szaktanintézet és Magán Kereskedelmi Akadémia kapta, valamint a szintén felvidéki Szlovákiai Magyar
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Pedagógusok Vass Lajos Kórusa vehette át. Cservenka János laudátora Rubovszky András, a Széchenyi

Társaság elnöke volt, míg a Kórus laudációját Koncsol László író tartotta. 

Résztvevõk száma: 200 fõ

Március 15- i Diákutaztatási program (2009. március 15.)
A Rákóczi Szövetség 1993. óta minden évben megszervezi márci-

usi 15. alkalmából diákutaztatási programját. Idén a Diák-

utaztatási Program 52 magyarországi középiskola diákjai számá-

ra tette lehetõvé, útiköltségeik teljes, vagy részleges felvállalásá-

val, hogy március 15-i nemzeti ünnepünket valamely határon túli

magyar településen, ottani kortársaikkal közösen ünnepelhes-

sék, baráti kapcsolatokat hozhassanak létre, magalapozhassák,

vagy elmélyíthessék a magyarországi és határon túli magyar

középiskolák partnerkapcsolatát. A résztvevõ diákok számára óri-

ási élményt jelentett a határon túli magyarság megemlékezésein

való részvétel és amellett, hogy személyesen is megismerkedhet-

tek a meglátogatott település kulturális és történelmi értékeivel,

valamint ott élõ magyar kortársaikkal, a program nemzeti elköte-

lezettségük és Kárpát-medencei magyar összetartozás-tudatuk erõsödéséhez is nagyban hozzájárult. 

2009-ben Szövetségünk közremûködõink és együttmûködõ partnereink, különösen az Oroszlányi Rákóczi

Szövetség Millenniumi Alapítvány segítségével minden jelentkezõ iskolát támogatásban részesített. A prog-

ramban résztvevõ 52 iskola közül 23 utazott Felvidékre, 2 Kárpátaljára, 21 Erdélybe és 3 Délvidékre, 2 isko-

la Szlovéniában, egy pedig Ausztriában tett látogatást.

Utazó Iskola neve Település Fogadó Iskola neve Teleülés
Bánki Donát Szakképzõ Iskola Ajka Építészeti Szakközépiskola Dunaszerdahely
és Kollégium

Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátó Baja Gazdasági Szakközépiskola Zombor
ipari Szakképzõ Iskola

Bethlen Gábor Szakközépiskola, Nyírbátor Rozsnyói Gimnázium Rozsnyó
Szakképzõ Iskola és Kollégium

Bonyhádi Petõfi Sándor Bonyhád Horvátországi Magyar Oktatási és Eszék
Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mûvelõdési Központ

Ciszterci Rend Nagy Lajos Pécs Mártonffi János Általános Iskola Szentegyháza
Gimnázium és Kollégiuma

Deák Ferenc és Széchenyi István Zalaegerszeg Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport Barót
Szakképzõ és Szakiskola

Deák Ferenc Közgazdasági és Gyõr Kereskedelmi Akadémia Nagymegyer
Informatikai Szakközépiskola

Debreceni Református Kollégium Debrecen Magyar Tanítási Nyelvû Léva
és Gimnázium Egyházi Gimnázium 

Eötvös Lóránd Mûszaki Szakközépiskola, Kaposvár Laskói Általános Iskola Laskó
Szakiskola és Kollégium

Eventus Üzleti, Mûvészeti Középiskola, Eger Tompa Mihály Rimaszombat
Szakiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Református Gimnázium
Intézmény és Kollégium

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Miskolc Tompa Mihály Rimaszombat
és Kollégium Református Gimnázium

Apponyi Sándor Mezõgazdasági Lengyel Lorántffy Zsuzsanna Nagyvárad
Szakképzõ Iskola és Kollégium Református Gimnázium

Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Karcag Jósika Miklós Elméleti Líceum Torda
Szakközépiskola és Kollégium

Garay János Gimnázium Szekszárd Ady Endre Alapiskola, Gimnázium Párkány

H.I.SZ.K. Szakiskola és Szakközépiskola Hódmezõ- Zeyk Domokos Iskolaközpont Székelykeresztúr
Eötvös József Székhelyintézmény vásárhely

II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola Kisvárda Királyhelmeci Szakközép- és Királyhelmec
Szakiskola
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Jelky András Szakképzõ és Kollégium Baja Bányai János Mûszaki Szakképzõ Székelyudvarhely
Iskola és Kollégium

József Attila Gimnázium, SZKI, Kollégium Ózd Egészségügyi Szakközépiskola Rozsnyó
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium Székesfehérvár CSEMADOK Galánta
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Kós Károly Építõipari Szakközépiskola Miskolc Bányai János Mûszaki Kollégium Székelyudvarhely
és Szakiskola

Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd Nagy István Mûvészeti Líceum Csíkszereda

Kõrösi Csoma Sándor Gimnázium, Hajdúnánás Füleki Gimnázium Fülek
Szakközép-, Szakképzõ és 
Általános Iskola, Kollégium, 
Csiha Gyõzõ Tagintézménye

Lámfalussy Sándor Szakközépiskola Lenti Kétnyelvû Középiskola Lendva
és Szakiskola

Lengyel József Gimnázium és Oroszlány Kéttanítási Nyelvû Gimnázium – Felsõõr
Szakközépiskola Oberwart Europäische Mittelschule

Magura Néptáncegyüttes Egyesület Pécs Szentegyházi Hagyományõrzõ Szentegyháza
Huszáregyesület

Magyar Mûhely ÁMK Gimnázium Mezõörs MARIANUM Magyar Tannyelvû Révkomárom
Egyházi Iskolaközpont

Mikszáth Kálmán Gimnázium, Posta- Pásztó Római Katolikus Leánykollégium Beregszász
forgalmi Szakközépiskola és Kollégium

Nyíregyházi Evangélikus Nyíregyháza Berde Mózes Unitárius Székelykeresztúr
Kossuth Lajos Gimnázium Gimnázium

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola Szombathely Magyar Tannyelvû Alsóbodok
és Gimnázium Magán-Szakközépiskola

Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Madách Imre Gimnázium Somorja
és Kollégium

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Pápa Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed

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

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

Piarista Iskola Kecskemét Kalazanci Szent József  Nagykároly
Római Katolikus Iskolaközpont

Porpáczy Aladár ÁMK Fertõd Bányai János Mûszaki Kollégium Székelyudvarhely

Premontrei Rendi Szent Norbert Szombathely Selye János Gimnázium Révkomárom
Gimnázium

Református Általános Iskola Kisvárda Magyar Tannyelvû Kassa
és Gimnázium Középfokú Ipariskola és 

Kereskedelmi Akadémia

Sajnovics János Egyesített Általános és Tordas Párkányi Gimnázium Párkány
Alapfokú Mûvészeti Iskola

Sárospataki Református Kollégium Sárospatak Nagykaposi Magyar Tanítási Nagykapos
Gimnáziuma Általános Iskolája Nyelvû Gimnázium
és Diákotthona

Serényi Béla Gimnázium Mezõgazdasági Putnok Szent László Római Katlikus Nagyvárad
Szakképzõiskola és Kollégium Líceum

Széchenyi István Közgazdasági és Hatvan Salamon Ernõ Gimnázium Gyergyószent-
Informatikai Szakközépikola miklós

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza Munkácsi Szent István Líceum Munkács
Általános Iskola és Kollégium

Szent Margit Gimnázium Budapest Nagysallói Magyar Tannyelvû Iskola Nagysalló

Szent Mór Iskolaközpont Pécs Molnár Józsiás Iskola Kézdivásárhely

Szentannai Sámuel Mezõgazdasági Karcag Jósika Miklós Elméleti Líceum Torda
Szakképzõiskola, Gimnázium és Kollégium

Szolnoki Mûszaki Szakközép és Szakiskola, Szolnok Magyar Tannyelvû Középfokú Ipar- Kassa
Jandrassik György Gépipari Tagintézmény iskola és Kereskedelmi Akadémia



Vajda János Gimnázium Keszthely Kétnyelvû Középiskola Lendva

Vajda Péter Gimnázium Szarvas Magyarok Nagyasszonya Déva
Magániskola és Óvoda, mely
a Téglás Gábor Iskolacsoport része

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola Karcag Jósika Miklós Elméleti Líceum Torda
és Kollégium

Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium Piliscsaba Nagy Mózes Gimnázium Kézdivásárhely

Résztvevõk száma: 2000 fõ

Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedõ,
Pannonhalma 
(Elõdöntõ: 2009. február 10., döntõ: 2009. április 4-5.)
A Rákóczi Szövetség a hagyományokhoz híven 2009-ben is a

Pannonhalmi Fõapátsággal együttmûködve rendezte meg nagy-

szabású történelmi vetélkedõjét a Kárpát-medence magyar

középiskolás diákjai számára. A vetélkedõ idén a Megújulási

törekvések a megosztott Magyarországon címet viselte és –

Magyarország mûvelõdéstörténetének 1526-1635 közötti törté-

nelmi idõszakát dolgozta fel. A verseny Kárpát-medence szerte

megrendezett elõdöntõjén 221 magyarországi és határon túli

háromfõs csapat mérte össze tudását, majd az elõdöntõ legjob-

ban teljesítõ 10 csapata április 5-én a Pannonhalmi Fõapátság

Gimnáziumában megrendezett döntõn bizonyíthatta felkészült-

ségét. A zsûri tagjai R. Várkonyi Ágnes, Molnár Antal és Borián

Elréd  voltak. A vetekedõt idén is a révkomáromi Selye János

Gimnázium csapata nyerte meg. A döntõ díjátadási ünnepségén részt vett Várszegi Asztrik fõapát, a Rákóczi

Szövetség képviseletében Halzl József és Csáky Csongor.

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

„Felvidéki Séták” (2009. április 24-26.)
A Rákóczi Szövetség 5. alkalommal hirdette meg középisko-

lás ifjúsági szervezetei számára a Felvidéki séták elnevezésû

programját. A program minden alkalommal más-más régió

ifjúsági szervezeteit szólítja meg és teszi lehetõvé magyaror-

szági diákoknak egy hosszú hétvége eltöltését a Felvidék

valamely térségében. A program célja, hogy a felvidéki váro-

sok, várak magyar vonatkozású kulturális és történelmi

emlékhelyeit felkeressék, illetve megismerjék a diákok.

Fontosnak tartjuk mind e mellett, hogy a kárpát-medencei

ifjúsági szervezeteink diákjai megismerjék egymást és 

egy jó hangulatú hétvégét töltsenek el közösen felvidéki 

társaikkal.

Idén összesen 9 ifjúsági szervezet vett részt a kiránduláson.

A kirándulók a budapesti Szépmûvészeti Múzeum elõl

indulva elõször Széphalomban álltak meg, felkeresve a

Kazinczy emlékcsarnokot, és a Magyar Nyelv Múzeumát. A délután elsõ útja Sátoraljaújhelyre vezetett, ahol

Szajkó Gábornak, a sátoraljaújhelyi Rákóczi szervezet vezetõjének idegenvezetésével felkeresték a páratlan

élményt nyújtó Magyar Kálváriát. Sátoraljaújhelyrõl II. Rákóczi Ferenc szülõhelyére, Borsiba látogattak.

Borsiban Kázmér István beszélt a kastélyról, a Rákócziakról és a magyarságról. Rákóczi szülõhelyérõl

Kassára, a fejedelem nyughelyére vitt tovább az út. Kassán Czima Erzsébet idegenvezetõvel keresték fel a

Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát, valamint a kassai belváros nevezetességeit a kirándulók.

Az éjszakát a kassai Ipariskola felújított kollégiumában töltötték a résztvevõk. Másnap  csatlakozott a kirán-

dulókhoz a kassai Márai Sándor Gimnázium és az Ipariskola 12 fõs diákcsoportja. A szombati program elsõ

helyszíne Hrivnyák Miklós idegenvezetõ társaságában Eperjes volt. A város Szent Miklós templomának és

belvárosának megtekintése után a Szepes várát mászták meg résztvevõk, majd Lõcsére vitt az út. A lõcsei

városháza, a Szent Jakab templom és a hangulatos belváros megcsodálása után Thököly Imre városába
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Késmárkra utaztak tovább. Itt Janovsky Andrej történész köszöntötte a társaságot. A városban az evangéli-

kus fatemplomot és a vörös templomot tekintették meg, tiszteletüket téve Thököly Imre kriptájánál. 

A kirándulás utolsó napján az Andrássyak krasznahorkai várát keresték fel, majd búcsút véve a Felvidéktõl

vezetett az útjuk vissza Budapestre.

Résztvevõk száma: 60 fõ

Éves Közgyûlés (2009. május 24.)
A Rákóczi Szövetség a Magyar Kultúra Alapítvány

székházának Corvin termében tartotta 2009. évi ren-

des közgyûlését. Az eseményen a Szövetség 90 tagja,

továbbá budapesti irodájának munkatársai és meghí-

vott vendégei vettek részt. 

A Közgyûlés kezdetén Nemes Csaba, Tõkés László

püspök és európai parlamenti képviselõ budapesti

irodájának a vezetõje köszöntötte az egybegyûlteket,

tolmácsolva Tõkés László püspök úr üdvözletét és

elismerését fejezve ki a Szövetség  20 éve végzett tevé-

kenységéért. A Szövetség munkásságát méltatta a

házigazda szerepét betöltõ Dr. Koncz Gábor, 

a Magyar Kultúra Alapítvány elnöke is. Szintén elismerõen szólt a Szövetség tevékenységérõl Molnár József,

a Vinum Primatis Zrt. vezérigazgatója. 

A Közgyûlés hivatalos programja a meghívóban szereplõ napirendi pontoknak megfelelõen zajlott, az ülést
Dr. Halzl József elnök felkérésére Dr. Ugron Gáspár Gábor, a Szövetség fõtitkára vezette le. A jelenlevõ tagok
a Szövetség tisztségviselõinek részletes és tartalmas beszámolói alapján, valamint a kiosztott dokumentu-
mok áttanulmányozását követõen egyhangúlag elfogadták a Szövetség 2008. évi beszámolóját és közhasznú-
sági jelentését, a Szövetség 2009. évre vonatkozó program- és költségvetési tervét, valamint a Szövetség
Alapszabályának szükségessé vált módosítását. 

A Közgyûlés hivatalos programját követõen a Szövetség állófogadáson látta vendégül a megjelent tagokat és
vendégeket. 

Résztvevõk száma: 150 fõ

Göndöcs Emléktúra (2009. május 30.)
A Rákóczi Szövetség, egykori fõtitkára, Göndöcs László emlékére, idén immár XII. alkalommal rendezte meg
a Göndöcs Emléktúrát, amely ezúttal is Garamkövesdrõl indult Leléd érintésével.  A túra keretében Kovács
István történésznek, Csémy Tamás a Csehszlovákiai Magyarok prágai szervezete elnökének és Kun Ferencz,
a Rákóczi Szövetség alelnökének elõadását hallgathatták a résztvevõ túrázók. 

Résztvevõk száma: 70 fõ

Bajai Anyanyelvi Tábor (2009. június 26-július 1.)
A Rákóczi Szövetség 7. alkalommal szervezte meg anyanyelvi tábo-
rát Baján, a Szent László ÁMK-val és a Tisza István Baráti Társasággal
együttmûködve. A program célja a délvidéki szórványban élõ
magyar gyermekek nevelési szándékkal való nyári táboroztatása
volt. A táborban idén 48 alsó tagozatos általános iskolás diák és 7
kísérõ tanár vett részt. A tábor folyamán a szervezõk igyekeztek a
gyermekek részére olyan rendezvénysorozatot összeállítani, mely-
ben egyensúlyban vannak a kulturális, a szabadidõs és az oktatási
programok. A csoportok az oktatási programok során mondókákat,
verseket tanultak, magyar általános iskolai olvasókönyvbõl gyako-
roltak, kézmûves foglalkozásokat tartottak, és a hétfõ esti bemutató-
ra egy színdarabot tanultak be. A foglalkozások mellett szintén cso-
portokban sportoltak, játszottak. A gyermekek a hitéletben sem
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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. Bátran állíthatjuk, hogy a tábor programja elnyerte a kisdiákok tetszését
és sikeresen mozdította elõre a délvidéki szórványmagyarság ügyét. 

Résztvevõk száma: 55 fõ

Cultura Nostra ajándékutazás, Pannonhalma (2009. június 29. – július 4.)
A Pannonhalmi Bencés Fõapátság és a Rákóczi Szövetség idén már nyolcadik alkalommal hirdette meg

Cultura Nostra címmel történelmi versenyét. A tíz legjobb, döntõbe jutott csapat közös jutalomutazáson

vehetett részt.  A kirándulók hétfõ délután Gyõrbõl indultak Pannonhalmára, ahol a Bencés Fõapátság gim-

náziumának kollégiumában két felejthetetlen napot töltöttek el. A megérkezést követõen Áment Lukács

OSB orgonamûvész adott koncertet a diákoknak a Bazilikában. Másnap délelõtt egy film segítségével tekint-

hettek be a résztvevõk az apátság történetébe, életébe Ezt követõen Csóka Gáspár, fõ levéltáros a

Pannonhalmi Fõapátság Levéltárának értékes dokumentumait ismertette, köztük a tihanyi apátság 1055-

ben keletkezett alapítólevelét, majd a Millenniumi Emlékmûvet és a Boldogasszony Kápolnát mutatták be a

kirándulóknak. A Pannonhalmi Fõapátság Fõkönyvtár gyûjteményérõl Ásványi Ilona tartott elõadást a részt-

vevõknek. Este a szervezõk az Apátsági Pincészet történetét ismertették a diákokkal, melynek során megis-

merkedhettek a borkészítés titkaival és megkóstolhatták a legízletesebb borokat. A napot a Várszegi Asztrik

pannonhalmi fõapáttal való kötetlen beszélgetés zárta.

Szerdán, a reggeli után a csapat folytatta útját a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokra. A nap során megtekintet-

ték a Lovas Múzeumot, az Arborétumot, a Csikótelepet és egy lovasbemutatón is részt vehettek. Másnap

Csesznekre és Zircre folytatódott a kirándulók útja; majd Veszprémbe látogattak el. A másnapi herendi

kirándulás a porcelánmanufaktúra történetével  ismertette meg a diákokat. A kirándulás a péntek délutáni

balatoni fürdõzéssel zárult.  

Résztvevõk száma: 25 fõ

„Magyar Tanárok és Diákok a Magyar Kálvárián”, Sátoraljaújhely (2009. július 3-9.)
A Rákóczi Szövetség  Sátoraljaújhelyi Helyi Szervezete 2009. júliusá-

ban immár tízedik  alkalommal rendezte meg a „Magyar Diákok és

Tanárok Találkozója a Magyar Kálvárián” címen meghirdetett

középiskolás táborát Sátoraljaújhelyen. A táborban 260 magyaror-

szági és határon túli magyar középiskolás diák és tanár vett részt. A

megnyitóra hagyományosan a Magyar Kálvárián került sor, ahol

beszédet mondott többek között Szamosvölgyi Péter polgármester,

Kocsi Fülöp hajdúdorogi görög katolikus püspök, valamint Dr.

Ugron Gáspár Gábor fõtitkár. A megnyitón közremûködött v. Sziki

Károly színmûvész és Nagy Csaba tárogatómûvész. 

A tábor programja idén is sokszínû elõadásokkal, kirándulásokkal,

sportvetélkedõkkel várta a fiatalokat. A résztvevõk ellátogattak töb-

bek között a Hegyközbe, a Füzéri várba, a Füzérradványi Károli kas-

télyba és Rákóczi szülõfalujába Borsiba, Széphalomra, Nagykaposra,

Kassára. Elõadást tartott  dr. Papp Lajos szívsebész, valamint Fehér

József, a Kazinczy Társaság elnöke, Kiss Endre József, református lelkész és könyvtáros, valamint Woth Imre,

a Koronaõr Egyesület elnöke, aki az aranymûves szemével beszélt a magyar Szent Koronáról. A program

részét képezte továbbá Jelenczky István Égi élõ igazság címû filmjének vetítése. Idén a kulturális programot

a Boróka Néptáncegyüttes és a Turul Együttes tagjai biztosították.  A hatnapos együttlétet a Szent Korona

fogadalomtétel zárta. 

Résztvevõk száma: 260 fõ

Történelem Tanárok Tábora, Mátrafüred (2009. július 20-25.)
A Rákóczi Szövetség által 12. alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencei történelem tanár tábor

Mátrafüreden a Mátrai Szakképzõ Iskola és Kollégium hangulatos környezetben található épületében, mely-

nek témája a 1989-es rendszerváltozás volt. A rendezvényen 113 fõ Kárpát-medencei történelem szakos

tanár vett részt Magyarországról, Erdélybõl, Felvidékrõl, Délvidékrõl, Kárpátaljáról, Lengyelországból,

Horvátországból és Csehországból. 
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A tábort a Rákóczi Szövetség képviselõje, Csáky Csongor és a tábornak helyet adó iskola igazgatója Vasas

Joachim nyitotta meg, köszöntve a rendezvény régi és új vendégeit. A tábor témájához kapcsolódóan több

szakértõ, illetve az 1989-es események résztvevõje tartott elõadást, így többek között Szarka László, Kun

Miklós, Csaba László, Balogh László, Szaniszló Ferenc, Konrad Sutarski, Bíró Zoltán, Szûrös Mátyás,

Tölgyessy Péter, Jan Malicki, Rudolf Kučera és Juraj Marušiak. Elõadást tartott továbbá Dr. Halzl József, a

Rákóczi Szövetség elnöke, aki saját szakmai munkájáról beszélt a

rendszerváltozás idõszakában, majd kitért a visegrádi folyamatra és

civil tevékenység értékelésére, utalva a 20 éves Rákóczi Szövetségre

és visszatekintve 20 év távlatából az 1989-es célokra és azok jelenle-

gi alakulására. A szakmai elõadásokat  filmvetítés egészítette ki,

amelynek keretében a résztvevõk A mások élete címû alkotást

tekinthették meg. A nyári konferencia programját  a szakmai elõa-

dások, beszélgetések mellett zenés-táncos mulatságok, borbemuta-

tó és kóstoló, melyet Molnár József a Vinum Primatis képviselõje

mutatott be, Szabó Rubinka és Cseh-Szombathy Orsolya moldvai

néptáncestje és egri kirándulás színesítette. Ennek során a résztve-

võk ellátogattak Kisnánára, Szilvásváradra, Szalajka völgyébe.

Egerben pedig a Városháza dísztermében Szeleczki János alpolgár-

mester  fogadta a résztvevõket. A Visegrádi Alap által támogatott

rendezvény idén is  hozzájárult a résztvevõk  szakmai ismereteinek

a bõvítéséhez. 

Résztvevõk száma szervezõkkel együtt: 113 fõ

Gyõri Nemzetközi Anyanyelvi Tábor (2009. július 31. – augusztus 10.)
A Rákóczi Szövetség gyõri tagozata 26. alkalommal rendezte meg Nemzetközi Anyanyelvi Táborát kárpátal-

jai, felvidéki, erdélyi és délvidéki magyar gyermekek és kísérõtanáraik részvételével Gyõrött. A tábor meg-

nyitóján részt vett, Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetséget elnöke, aki hangsúlyozottan szólt a Szövetség ifjú-

sági körében végzett missziójáról. A tábor résztvevõi az elõzõ

évekhez hasonlóan érdekes elõadásokat hallgathattak törté-

nelmünk sorsfordító eseményeirõl, a magyar nép hagyomá-

nyairól, a magyar irodalom egyes korszakairól, valamint a mai

Magyarország büszkeségre okot adó értékeirõl. A honfoglalás

korának eseményeit a legújabb kutatásokat eredményeit is fel-

vonultatva dr. Tomka Péter régész tárta a résztvevõk elé, majd a

magyarság jelképeinek máig ható kisugárzásának fontosságá-

ról dr. Lanczendorfer Zsuzsanna beszélt. E témához kapcsoló-

dott R. Szabó Lajos tanár elõadása a magyar koronázási jelvé-

nyekrõl, amit a témáról szóló kisfilm vetítése követett.

A néphagyományaink magyarságtudatot erõsítõ szerepérõl dr.

Barsi Enikõ néprajzkutató beszélt. A magyarság táncait Kakuk

János koreográfus, a magyar népzenét a dunaszegi Rezeda

Népzenei Együttes mutatta be. A népi építészet leleményes

megoldásaira Perger Gyula néprajzkutató hívta fel a figyelmet, míg a népi kismesterségek világába Czank

Ervinné és Szabó Józsefné kalauzolták a résztvevõket. Horvát Ferenc népmûvelõ közkedvelt nyelvi játékok-

kal szórakoztatta a tábor résztvevõit, melyet Baksa Péter elõadása követett „Költõk, írók vallomása az anya-

nyelvrõl” címmel. Molnár István egyetemi tanár „Elektronikus magyar ragozási szótár” programját ismertet-

te a résztvevõkkel.

Az irodalmi program keretében a 100 éve született Radnóti Miklósra illetve a 250 éve született Kazinczy

Ferencre emlékeztek.  A tábor programját kirándulások tették színesebbé, melyek során a diákok megismer-

kedhettek Pannonhalma történetével, a Szigetköz természeti környezetével, a tihanyi Bencés Apátság,

Pozsony és Nagymegyer értékeivel.  

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a 26. Nemzetközi Anyanyelvi Tábor elérte célját. A résztvevõk nemze-

ti identitásukban megerõsödve, hasznos ismeretekkel gazdagodva és kellemes élményekkel telítõdve indul-

hattak haza.  

Résztvevõk száma: 50 fõ
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Esztergomi Anyanyelvi Tábor (2009. augusztus 15-21.)
A felvidéki és kárpátaljai szórványban élõ általános iskolás korú

kisgyermekek számára szervezett Esztergomi Anyanyelvi Tábort

2009-ben immár 20. jubileumi 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 egy-

hetes együttlét ideje alatt közelebb kerüljenek a magyar nyelvû

irodalomhoz, kultúrához, történelemhez, felébressze bennük a

magyar történelem iránti érdeklõdésüket és ezáltal a magyar

nemzet iránti elkötelezettségük is erõsödjön.

Idén 96 felvidéki és kárpátaljai alsó tagozatos általános iskolás

kisgyermek és kísérõtanár vett részt a táborban. 

A tábor megnyitó ünnepségén megjelent és köszöntötte a résztvevõket Dr. Halzl József és Dr. Horváth István,

a helyi szervezet elnöke.

Az idei tábor központi eszközéül idén is a megzenésített verseket választották a szervezõk és a verseken

keresztül, játékos módon próbálták a gyermekekhez közelebb hozni a magyar nyelvû irodalmat, történel-

met, hagyományokat. A foglalkozások során a játékos nyelvtanulás mellett sportvetélkedõk, kézmûves fog-

lalkozások, csapatvetélkedõk, kirándulások és érdekes elõadások színesítették a programot. Idén ellátoga-

tott a táborba a Kicsi Hang verséneklõ együttes, akik csodálatos koncertjükkel elvarázsolták a kicsiket és

nagyokat egyaránt. A kisgyermekek a kirándulások alkalmával megismerkedtek Esztergom és Párkány neve-

zetességeivel, valamint Budapestre is ellátogattak, ahol megismerhették a Tropicarium állat- és növényvilá-

gát és betekintést nyerhettek a vasutazás történelmébe, a Vasúttörténeti Parkban, ahol az ország egyetlen kis-

vonatján utazhattak. Mivel  az augusztus 20-i ünnepségek idõpontjában zajlik, a résztvevõ gyerekek idén is

részt vehettek az esztergomi ünnepségeken és a tûzijátékon is, illetve Dr. Horváth István, a Balassa Bálint

Múzeum igazgatója mesélt nekik Esztergom történelmérõl, kulturális örökségeirõl és az augusztus 20-ai

ünnepségek történetérõl.  Az anyanyelvi tábor színes programja minden kisdiáknak felejthetetlen élményt

jelentett és hozzájárult nemcsak a magyar nyelv és irodalom iránti fogékonyságuk növeléséhez, de identitás-

tudatuk erõsítéséhez is. 

Résztvevõk száma: 96 fõ

Nyári Fõiskolás Tábor (2009. augusztus 24-29.)
A Rákóczi Szövetség a Konrad Adenauer Alapítvány

támogatásával  21. Nyári Fõiskolás Táborát szervezte

meg Szentendrén.  A táborba az elõzõ évekhez

hasonlóan elsõsorban a határon túli magyar felsõ-

oktatási diákszervezetek képviselõit és a Rákóczi

Szövetség magyarországi és határon túli ifjúsági

helyi szervezeteinek tagjait hívta meg a Szövetség.  A

Kárpát-medence csaknem minden magyarlakta régi-

ója képviseltette magát a táborban, erdélyi, felvidéki,

kárpátaljai, vajdasági és magyarországi diákok egy-

aránt megtisztelték jelenlétükkel az eseményt.  

A konferencia jelleggel megvalósított esemény

gerincét a délelõtti és délutáni elõadások, beszélge-

tések alkották. Ezek során elõadást tartott többek

között Kövér László, a FIDESZ Magyar Polgári

Szövetség Választmányának elnöke; Semjén Zsolt, a

KDNP elnöke; Szabó Vilmos, külügyi államtitkár; Sógor Csaba és Bauer Edit Európai Parlamenti képviselõk;

Boross Péter volt miniszterelnök; Martonyi János volt külügyminiszter és a Nézõpont Intézet elnöke;

Borókai Gábor, a Heti Válasz fõszerkesztõje; Göncz László, a szlovéniai országgyûlés képviselõje; Kovács

Miklós, a KMKSZ elnöke; Balogh András, az Energiagazdálkodási Zrt vezérigazgatója; Mártha Imre, a Magyar

Villamos Mûvek vezérigazgatója; Lukács Csaba, a Magyar Nemzet újságírója, továbbá Andócsi János, 

a Rákóczi Szövetség Eszéki Helyi Szervezetének vezetõje. A fiatalok idén a Gödöllõi Királyi Kastélyt láto-
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gathatták meg, Gödöllõ város polgármesterének támogatásával.  Természetesen Szentendre nevezetessége-

ivel is megismerkedtek a résztvevõk, sõt Kun Csaba alpolgármester  meghívására a Városházára is elláto-

gathattak, ahol rövid elõadást hallgattak meg Szentendre történelmérõl. A fiatalok programját filmvetítések,

zenés táncos ismerkedõ esetek és sportprogramok, valamint a Benkõ kvartett hagyományos koncertje 

színesítették. 

A korábbi évek hagyományát követve a tábor utolsó napján sor került egy ifjúsági kerekasztal beszélgetésre

is, amelyen a résztvevõ ifjúsági szervezeti vezetõk közösen próbáltak megoldást találni a határon túli magyar

fiatalságot érintõ legaktuálisabb  problémákra. A tábor zárásaként Dr. Halzl József rövid ünnepség kereté-

ben emlékezett meg a tábor 21 éves történelmérõl, melyre az elsõ évek táborainak egyes résztvevõi is ellá-

togattak, akik megosztották a tábor résztvevõivel akkori  tapasztalataikat, majd borkóstoló keretében emlé-

keztek közösen a Kárpát-medencei magyar fiatalságot összekötõ tábor legszebb  élményeire. 

Résztvevõk száma: 90 fõ

„Gloria Victis történelmi vetélkedõ és ifjúsági találkozó”
elnevezésû rendezvénysorozat (2009. október 21-23.)
A „Gloria Victis” a Rákóczi Szövetség tizenhét éves múltra visszate-

kintõ rendezvénysorozata, mely az 1956-os forradalom és szabadság-

harc emlékének adózik, ezért megrendezésére minden évben októ-

ber 21-23-án kerül sor. A rendezvénysorozat az egyik legnagyobb 

szabású magyarországi találkozó a Kárpát-medencei magyar fiatalság

számára, a Rákóczi Szövetség a közös emlékezés által kívánja erõsíte-

ni a résztvevõ Kárpát-medencei magyar fiatalok nemzeti összetarto-

zás tudatát, a több országban élõ magyar nemzet egységének erõsíté-

sét. A találkozóra valamennyi szomszédos országból jöttek magyar

középiskolások és fõiskolások, egyetemisták, összesen 1134 diákot

látott vendégül a Rákóczi Szövetség. A három napos ifjúsági talál-

kozóra érkezõ fiatalok Erdélybõl, Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvi-

dékrõl és a Magyarországról érkeztek, míg az 1 napra érkezõ diákok

közül 339 fõ Felvidékrõl (Ipolyság, Léva, Zselíz, Dunaszerdahely, Gúta, Révkomárom, Érsekújvár, Ógyalla,

Nagykapos, Királyhelmec, Kassa, Rozsnyó), 144 fõ pedig Magyarországról (Szekszárd, Dunaújváros,

Miskolc, Kaposvár) érkezett.

A rendezvény két részbõl tevõdik össze: egy Kárpát-medencei középiskolás történelmi vetélkedõbõl, vala-

mint egy ifjúsági találkozóból, ahol a Szövetség határon túli és magyarországi fõiskolások-egyetemisták szá-

mára biztosítja nem csak a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítését, hanem elõadásokkal a szakmai isme-

reteinek fejlesztését is. A két eseményt a nagyszabású október 22-i ünnepségsorozat kapcsolja össze. 

Az ifjúsági találkozó keretében ebben az évben két elõadót köszönthettek a fõiskolás résztvevõk, Bogár

László közgazdászt, illetve Bánffy György színmûvészt. A lebilincselõ elõadásokon kívül pedig megtekint-

hették A mások élete címû filmet is.

A Rákóczi Szövetség Gloria Victis elnevezésû Kárpát-medencei középiskolai történelmi vetélkedõje idén 14.

alkalommal került meghirdetésre Hitviták kora: Reformáció és katolikus megújulás a három részre sza-

kadt Magyarországon (1517-1699) címmel. 

A többnapos selejtezõben résztvevõ több száz magyarországi és határon túli magyar háromfõs csapatok

közül a legeredményesebb 64 helyezett kapott meghívást. Közülük 56 csapat vett részt a vetélkedõn, 43

Magyarországról, 7 Felvidékrõl, 5 Erdélybõl és egy Kárpátaljáról.

A vetélkedõ október 22-i írásbeli és október 23-i szóbeli fordulójának is a Budapesti Mûszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem biztosította a helyszínt. Az írásbeli forduló alapján október 23-a reggel, a leg-

jobban szereplõ 10 csapat diákjai foglalhattak helyet a zsûri elõtt. A szóbeli vetélkedõ közönségét a szóbeli

döntõbe be nem került népes diák és tanár sereg alkotta. Az idei vetélkedõ nyertesei a somorjai Madách

Imre Gimnázium tanulói (Kovács Balázs, Matus Gergely, Pokstaller Tamás) voltak.

A vetélkedõre érkezõ felkészítõ tanárokat október 22-én az írásbeli forduló idején Dr. Halzl József, a

Szövetség elnöke köszöntötte, kérve õket hogy osszák meg tapasztalataikat és észrevételeiket versennyel

kapcsolatosan. A beszélgetésen bátorította az ifjúsági szervezetek létrehozását, azok esetében, ahol ez még

nem mûködik.

Az október 22-i ünnepségsorozat nyilvánvalóan az ifjúsági találkozó leglátványosabb, de egyértelmûen leg-

fontosabb része is. 1956-ban az egyetemista fiatalok éppen ezen a napon indították el megmozdulásukkal a

forradalmat, éppen ugyanezen az útvonalon vonultak fel tömegesen a Bem szoborhoz. A szervezõk célja,
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hogy e rendezvény ezt a hagyományos útvonalat és ezeket a forradalmi eseményeket elevenítse fel a mai fia-

talokban, közülük is külön kiemelve a határon túli diákokat, akik valószínû, hogy az iskolában nem kaptak

teljes értékû tájékoztatást az 1956-os eseményekrõl. Ezért is különösen fontos éreztetni a mai fiatalsággal,

hogy 1956. október 22-én döntõ szerepet játszott az események alakulásában az ifjúság.

Az ünnepségsorozat 4 fõ részbõl tevõdött össze: A Mûegyetem központi épületében a Budapesti Mûszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem, a Mûegyetem 1956. Alapítvány és a Rákóczi Szövetség által megszervezett

ünnepség, melyet jelenlétével és felszólalásával idén is megtisztelt Sólyom László köztársasági elnök úr. A

határon túli fiatalok üdvözletét vastapstól kísérve Orosz Õrs, a prágai Ady Endre Diákkör elnöke tolmácsol-

ta. Az ünnepséget követte a fáklyás felvonulás a Mûegyetemtõl a Bem térig, amely idén is a hagyományos

útvonalon haladt. A Bem térre érve a csaknem 1500 fõs ünneplõ közönség Bem József szobra ellõtt tisztel-

gett az 56-os forradalom hõsei elõtt. Ünnepi beszédet mondott Halzl József, aki egykori mûegyetemista

diákként személyes élményeit idézte fel és ’56 mának szóló üzenetét, a cselekvõ összefogás szükségességét

hangsúlyozta. A Bem szobornál Tiffán Csaba temesvári diák mondott köszöntõt a határon túli ifjúság nevé-

ben. Végül a koszorúzás következett, amelyen nagy számban vettek részt politikai és civil szervezetek, isko-

lák és a Rákóczi Szövetség. A nap záró eseménye a Weiner Szász Kamaraszimfonikusok nagysikerû, hagyo-

mányos koncertje volt a Mûegyetem épületében.

Résztvevõk száma: 1150 fõ

Ifjúsági vezetõk Találkozója (2009. október 2-4.)
A Rákóczi Szövetség 4. alkalommal rendezett vezetõképzõt középiskolai ifjú-

sági szervezeteinek Mátrafüreden, a Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és

Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskola és Kollégiumban. A rendezvényen 14 iskola,

47 diák és tanár vett részt. A vezetõképzõ folytatva a hagyományokat, ismét az

érték és az ifjúság témakörében zajlott. A hétvégi rendezvény elõadói ennek

megfelelõen építették fel mondandójukat. A vezetõképzõ megnyitóján Csáky

Csongor köszöntötte a diákokat és tanáraikat, beszédében a rendezvény céljá-

ról és a hétvége programjáról adott tájékoztatást. Raffay Ernõ, a Károli Gáspár

Református Egyetem tanára a magyar reformkorral kibontakozó nemzeti

tudatról, nemzeti értékrendrõl beszélt, majd a trianoni béke máig ható követ-

kezményeit fejtegette. Az este folyamán Gáll Viktória Emese és három társa

népzenei kíséretével táncház kerekedett. A táncház mellett lehetõség nyílott

tábortûz melletti beszélgetésekre és szalonnasütésre is.

A második nap délelõttjén Csáky Csongor igyekezett bemutatni a Rákóczi Szövetség tevékenységét, majd az

egyes helyi szervezetek bemutatkozására került sor, amit Dr. Halzl József, a Szövetség elnökének elõadása

követett az értékekrõl. A délelõtt második részében Katona Tamás történész, diplomata tartott sziporkázó

elõadást, október hatodikáról és néhány kiragadott diplomáciai munkájához kapcsolódó történetrõl. A dél-

után folyamán Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár, néprajzkutató, volt kultuszminiszter tartalmas elõadá-

sában a népi értékekrõl beszélt. Õt Morvai Levente pályázati- civilszakértõ követte, aki a civilszervezetekhez

kapcsolódó ismeretekrõl tartott elméleti és gyakorlati foglalkozást. Az este folyamán a Bartók Béla

Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium négy diákja G. Horváth Barnabás, Baranyai Barnabás, Liptai

Miklós és Balog Barbara adott koncertet. Az esti program részeként levetítésre került a Hóhér vigyázz címû

film is. A rendezvény utolsó napjának elsõ programjaként közös beszélgetésre került sor, ahol a  diákok és

tanárok megosztották benyomásaikat a programmal kapcsolatban. A vasárnapra való tekintettel John

Simoneau, Magyarországon élõ amerikai származású római katolikus pap mutatott be szentmisét, az iskola

kertjében lévõ ökumenikus istentiszteleti helyen. A vezetõképzõ záró elõadását Jókai Anna író tartotta,

Isten, érték, haza témakörben.

Résztvevõk száma: 47 fõ

Felvidéki Séták (2009. november 20-22.)
Hatodik alkalommal vehettek részt a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetei a „Felvidéki séták” elneve-

zésû rendezvényen. Ez alkalommal kelet-magyarországi iskolák kaptak meghívást a programra, mely Kassát,

Eperjest és Krasznahorkát érintette. Magyarországról összesen 8 iskola 40 diákja vett részt a kiránduláson, 8

kísérõ tanárral együtt. A magyarországi középiskolások mellett a két kassai magyar iskolából, a Márai Sándor

Gimnáziumból, illetve az Ipariskolából csatlakozott 20 diák a programhoz.
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A kirándulás elsõ napján a Kassára érkezõ magyarországi csapat

elsõ útja a Thália Színházba vezetett, ahol a Fekete Péter címû

darabot tekintették meg, majd a kassai Ipariskola kollégiumában

foglalták el szállásukat. Másnap Czima Erzsébet kiváló idegenve-

zetésével és a kassai diákok társaságában csodálták meg a prog-

ram résztvevõi Kassa történelmi belvárosát. A kassai Szent

Erzsébet dóm lenyûgözõ megtekintése után, a Nagyságos

Fejedelem kriptájában énekelték el a Himnuszt, ami nem min-

dennapi élményt jelentett. A kassai városnézés a Rodostói

Házban ért véget, majd Eperjesre utazott tovább, a kassaiakkal

70 fõsre bõvült társaság. Eperjes belvárosa és a pompázatos

Szent Miklós templom felkeresése után egy hangulatos eperjesi

étteremben fogyasztották el az ebédet. A délután további részét

az Eperjeshez közeli Sóvár településen, a sóbánya múzeum kora-

újkori épületeiben töltötték. A már Kassán elfogyasztott vacsora

után, a Római Katolikus Pasztorációs Központban, Pásztor Zoltán kassai magyar püspöki helynök köszön-

tötte a társaságot. Pásztor Zoltán Szent Erzsébetrõl tartott elõadást, kitérve a keresztény ember küldetésére,

az értéket alkotó felelõs élet fontosságára. Az elõadást követõen bemutatkoztak az egyes iskolák résztvevõi,

majd élénk társalgás alakult ki a kassai diákok bemutatkozását követõen a határon túli magyarságról, illetve

a Rákóczi Szövetség programjairól, amit egy-egy diák saját élményei alapján mutatott be társainak. Az este a

kollégium közösségi termében gitáros énekléssel zárult.

A program utolsó napján kora reggel Krasznahorkára utazott a magyarországi társaság, ahol a „büszke

várat” keresték fel. A program zárásaként a diákok részt vettek a Kassai Dómban megtartott magyar nyelvû

szentmisén.

Résztvevõk száma: 70 fõ
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Aszódi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium
Január 15. Tisztújító taggyûlésükön új vezetõséget választottak. Diákelnököknek Gergely Mihályt és Képe

Mátyást választották meg, a tanárvezetõ továbbra is Péterfi Gábor maradt. 

Április 7. Meghívásukra iskolájuk dísztermében 40 diák részére elõadást tartott Péter Róbert (Szegedi

Egyetem adjunktusa) a szabadkõmûvesség történetérõl. 

Május 23. Egynapos felvidéki kirándulást szerveztek a Szövetség támogatásával. Ellátogattak a Szlovák

Paradicsomba, majd a szepesi várat, valamint Eperjes nevezetességeit tekintették meg. A kiránduláson a diá-

kok tartottak kiselõadásokat az említett helyszínek nevezetességeirõl. A programon 24-en vettek részt (3

kísérõtanár, 21 diák). 

Június 4. Ebben az évben Juhász Gyula, Babits Mihály és Wass Albert gondolatai adták a trianoni emlékmû-

sor gerincét.

A novemberi taggyûlésen értékelték az év eseményeit. 

Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
2009 áprilisában, 26 jelentkezõ részvételével, megalakították az

iskolai szervezetet. 

Július elején 3 diákjuk, valamint egy tanáruk vett részt nagy

örömmel Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálvárián tartott táborban.

Július végén Kovács Nóra tanárnõ a mátrafüredi történelemta-

nár tábor résztvevõje volt. 

Szeptember 10-én közgyûlést tartottak, ahol meghatározták fel-

adataikat

Október 6-án a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium diákjai-

val együtt az aradi vértanúk koszorúzásán vettek részt. 

Október 2 és 4 között, két tanuló Kovács Nóra tanárnõ kíséreté-

ben a mátrafüredi Vezetõképzõn vett részt

November végén a Rákóczi Szövetség „Felvidéki Séták” program-

ja keretében  Kassa városába, Krasznahorkára, Eperjesre látogatott el iskolá-

juk, 6 fõvel.

Decemberben Mikulás ünnepséget és ajándékozást szerveztek Bélfenyéren

(Bihar megye, Románia), az ottani árvaház kicsi lakói számára. 

November és december folyamán a helyi szervezet tagjai az iskolában a 9. évfo-

lyam diákjai között végeztek eredményes tagtoborzást.

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 
A Szövetség vezetõinek február 26-án tartott elõadását követõen került sor a helyi

szervezet megalakítására április 27-én, 11 fõvel. 

Elsõ akciójuk a Böjte Csaba által vezetett dévai árvaház részére rendezett adománygyûjtés volt, ahol 35000 Ft-ot

sikerült összegyûjteni. Ezt az összeget a május 2-6-án megrendezett erdélyi kiránduláson adták át Csaba atya kép-

viselõinek. Ugyanekkor látogatást tettek Székelyudvarhelyen, a  Református Gimnáziumban is.

A trianoni bûntettre emlékezve helyezték el a gyász koszorúját Békéscsaba Trianon-emlékmûvén, a városi meg-

emlékezés keretében.

A július 3-9 között megrendezett X. Magyar Diákok és Tanárok Találkozója a Magyar Kálvárián táborában részt

vettek négy fõvel.

Az október 2-4-ig a Szövetség által megrendezett Vezetõképzõn két taggal képviseltették magunkat. 

Október 6-án részt vettek és koszorúztak az aradi emlékünnepségen.
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November 20-22-án a Szövetség által szervezett Felvidéki Sétákon is részt vettek.

Decemberben a felvidéki gyermekek magyar iskolába való beiratkozási támogatására gyûjtöttek, 10000 Ft-ot.

Iskolájuk csapata részt vett a Cultura Nostra és Gloria Victis történelmi vetélkedõkön.

Az év során taglétszámuk 22 fõre nõtt.

Bedegkér
Szeptember 26-án a faluban rendezett hagyományõrzõ lakodalom rendezésében tevékenyen vettek részt. A

lakodalom célja a régi szokások megismertetése volt a fiatalabb korosztállyal is. Közel 200-an vettek részt az

eseményen. A rendezvény központi része, hogy a kerek házassági évfordulót ünneplõk újból fogadalmat

tesznek.

December 5-én a szervezet közremûködött a falu Mikulás-ünnepségének szervezésében. A hátrányos hely-

zetû családok gyermekei ajándékot kaptak.

Balogvölgye
Január 3-án értékelték 2008-as tevékenységüket, s kidolgozták a 2009-es munkatervet.

Január 17. Megemlékezés az elhurcoltakra - a „málenkij robot” áldozataira. 

Rákóczi hadnagya filmvetítés - Rimaszombatban, a cserkészotthonban.

Március 2. Megemlékezés, emléktábla avatás Dr. Szepesházy Kálmánra. A megemlékezésen elõadást tartott

Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke is.

Március 8. Megemlékeztek Dr. Szepesházy Kálmánra, a szervezet egy éve elhunyt örökös tiszteletbeli elnö-

kére Nagybalogon. Közremûkött Gebe László nagybalogi és Dérer Zsolt Attila putnoki református lelkész,

valamint a nagybalogi Szivárvány énekkar. 

Március 15. Koszorúzás a temetõben a kopjafánál Uzapanyiton.

Ünnepi istentisztelet és koszorúzás a templomkerti kopjafánál Nagybalogon. Koszorúzás a Petõfi emléktáb-

lás háznál Rimaszombatban is. Közremûködött: Bodonyi András elõadómûvész, ünnepi beszédet a fõszer-

vezõ Vörös Attila mondta.

Május 3. Anyák napi megemlékezés Nemesradnóton 

Május 29. - június 1. között: Részvétel a Csíksomlyói búcsún – Erdélyi körút. .

Június vége: Könyvosztás Balogvölgy és Rimaszombat iskoláiban.

Július 18-21. VI. Rákóczi Alkotótábor – Varga kútnál. Vendég: a Rákóczi Szövetség küldöttsége. A gyerekek

kézmûveskedhettek,  megtanulhatták a rovásírás alapjait, ismerkedhettek az erdõvel, mesét dramatizáltak.

Július 25. Részvétel a IV. Balogvölgyi Falvak Találkozóján Bátkában.

Szeptember 11. XV. Rákóczi Emlékfutás megszervezésében való közremûködés. 

Október 6. Részvétel az október 6-i megemlékezéseken. 

Október 15. Bocskai kiállítás Rimaszombatban – a Bocskai Alkotópályázat munkáiból

November 7. II. Rákóczi Nyomában Emléktúra – Szécsény és környéke volt az úti cél. 

December 14. Pósa Lajos-emlékest Rimaszombatban; vendég: Kun Miklós Jenõ.

Bácska
Az elnökség 8 alkalommal ülésezett.

Április 25-én részt vettek és a szervezet elnöke felszólalt Naszvadon, a CSEMADOK helyi szervezetének meg-

alakulása 60-ik évfordulója alkalmából tartott rendezvényen.

Május 30-án a CSEMADOK Naszvadi Alapszervezete Emlékplakettet adományozott a Rákóczi Szövetség

Bácskai Szervezetének.

Június 20-án tartották a Felvidékiek találkozóját, melyhez társrendezõként csatlakozott a Felsõszentiváni

Önkormányzat.  Fehér Csaba,  történész megnyitotta  a „Soha többé – Never Again 1945-1948” címû kiállí-

tást. A történelmi megemlékezést követõen táncegyüttesek és zenekarok léptek fel. 

Augusztus 15-én a rémi „Kakas Fesztivál”-on szervezetük hivatalos képviselettel vett részt. 
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Augusztus 27-28-29-30-án tartott „Szentiváni Napok” rendezvénysorozat keretén belül fogadták a naszvadi

Magyar Tannyelvû Alapiskola sportolóit.  Naszvad község polgármestere „Felsõszentiván Díszpolgára”

kitüntetõ címet kapott.

Szeptember 11-12-én újból részt vettek a „Naszvadi napok” színvonalas  rendezvényein. Az emlékezés virága-

it elhelyezték a kitelepítési emlékmûnél.

December 11-én kibõvített vezetõségi ülést tartottak Csávoly, Felsõszentiván, Rém és Tataháza települések

polgármestereinek részvételével. Közösen értékelték az elmúlt idõszak eseményeit és ismertették a 2010-es

évre vonatkozó elképzeléseiket.

A hagyományoknak megfelelõen a rendezvényeikrõl rendszeresen tudósítottak a helyi médiák (Naszvad

TV, Felsõszentiváni FTV, Petõfi Népe, Szentiváni Híradó).

Bonyhád
Március 15-én megkoszorúzták Perczel Mór 48-as tábornok sírját.

Március 20-án megtartották éves gyûlésüket. Ismertették a 2009. évi programot, majd részletesen megbe-

szélték a júliusban tervezett lengyelországi utazást.

Május 2-án 2 fõvel a Csíksomlyói Búcsúra indultak, ahol találkoztak és baráti kapcsolatot létesítettek Selyem

Antóniával, a gyergyószentmiklósi szervezet elnökével.

Ez idõ alatt a helyi szervezet tagsága részt vett és koszorúzott a minden évben megrendezett „Felvidéki

Találkozó” ünnepségen. 

Július 15-én egy 70 személyes buszt teljesen megtöltve elindultak Lengyelország felé, ahol gazdag progra-

mot bonyolítottak le.

Programjukat úgy állították össze, hogy minél több olyan történelmi helyet érintsenek, amelyek kapcsolód-

nak Rákóczi Ferenc fejedeleméletéhez.

Augusztus 20-án szervezetük meghívást kapott Tardoskeddre, testvérvárosuk Szent István ünnepségére,

melyet örömmel elfogadtak. Koszorú elhelyezésével képviselték a Rákóczi Szövetséget, valamint Bonyhád

városát.

Október 23-án koszorút helyeztek el a Forradalmi Tanács emléktáblájánál, valamint gyertyát gyújtottak az

56-os áldozatok sírjánál.

Budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium
Május 29-31. ellátogattak a Csíksomlyói Búcsúba, hogy részesei lehessenek az erdélyi Kulturális

Világörökség részének. Útba ejtették gyergyószentmiklósi testvér-iskolájukat, számítógépeket adományoz-

tak nekik.

Június 15-én gyergyószentmiklósi partnereiket fogadták. Elsõ nap elmentek sétálni a budai várba. Másnap

megnézték a Hõsök terét, a Parlamentet és számos szép belvárosi helyet.

Júliusban a sátoraljaújhelyi táborban szintén képviseltette magát a helyi szervezet. Októberben szervezõ-

ként részt vettek a Gloria Victis történelmi vetélkedõn, közremûködtek a versenyek bonyolításában. 

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium
2009. március 15-én gimnáziumuk leánykara a Rákóczi Szövetség támogatásával Csíkszeredára utazott, és  a

város fõ ünnepségén koncertet adott.

A  tanév végén képregényeket, dvd-ket gyûjtöttek a csángó magyar gyerekeknek (Magyarfaluba), ezzel a

„Keresztszülõ” programhoz csatlakoztak.

Áprilisban a Felvidéki Séták keretében 5 diák és 1 tanár vett részt a hétvégi buszos kiránduláson.

Október 7-én busszal utaztak a Dunakanyarba. Megtekintették Vácot, a vácszentlászlói Magyarország-emlék-

mûvet és az Arborétumot.

Novemberben a Püski Sándor emlékére a tanári folyosón kiállítást rendeztek be.

Decemberben a szervezet kezdeményezésére a Diákönkormányzat pénzadományt gyûjtött a csángó-magyar

diákok „Keresztszülõ”- programjához (40.000 Ft.), valamint a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási-prog-

ramjához (14.000 Ft.).

24

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2009. évi tevékenységérõl



Dunaszerdahelyi Szakközépiskola
Március 15-én a helyi szervezet részt vett a város által szervezett megemlékezésen.

Két diákjuk jelen volt a Szövetség által március 27-29 között Budapesten szervezett Vezetõképzõn.

Szeptemberben a tanév elején, mint eddig minden évben megszervezték az új tagok toborzását az elsõs diá-

kok körében.

Októberben „Rendhagyó történelemóra” keretében emlékeztek a diákok  az 1956-os eseményekre. 

Október 22-én egy busznyi diák  részt vett a budapesti Gloria Victis rendezvényen, a fáklyás felvonuláson és

a Bem téri koszorúzási ünnepségen. Az egy napos kirándulás alkalmával megtekintették a Szikla kápolnát

és felmásztak a Gellért hegyre.

Észak-Bánát
Májusban a helyi szervezet keretében mûködõ Rákóczi Kórus részt vett a Gyergyószentmiklóson szervezett

nemzetközi kórustalálkozón. Emellett több alkalommal is felléptek Magyarországon. 

Az õsz folyamán Szlovéniában is jártak. Részt vettek a Lendvai Kórusfesztiválon. Harmadszor is megnyerték

az Aranypáva díjat.

Megkoszorúzták a Nagyságos Fejedelem emléktábláját a csókai római katolikus plébánia kertjében.

Felsõzsolca
Március 15-én, nemzeti ünnepünkön koszorút helyeztek el a Hõsök terén

lévõ emlékmûnél.

1849. július 26-án a szabadságharc jelentõs csatája zajlott Felsõzsolcán és

környékén. A zsolcai csata emléknapján nagyszabású ünnepi megemléke-

zést tartotta, amelynek szónoka  Katona Tamás történész volt.  A rendez-

vény szervezésében és lebonyolításában együttmûködõ partnerként vett

részt az alapszervezet. 

A szervezet elnöke Juhász Attila hirtelen meghalt. Szeptember 4-én temet-

ték.

Szeptember 4-5-6-án zajlott Farkaslakán a „Szenes Napok” rendezvényso-

rozat. A szervezet részérõl ketten vettek részt rajta. Tamási Áron egykori

iskolája elõtt mellszobrot avattak, melyre õk is elhelyezték tiszteletünk

virágait.

Október 6-án az Aradi Vértanúkra emlékeztek gyertyagyújtással és koszorúzással.

Október 23-án a városi ünnepséghez szintén koszorúzással csatlakoztak. 

Gúta
Március 13-án az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve a helyi szervezet a Gútai Magyar

Tannyelvû Magán Szakközépiskola diákjaival együtt tartalmas és meghitt megemlékezést tartott a városi

parkban. 

Március 27-29. között az iskolából egy diák, Kamenicky Nikolett és Galo Lukács Tímea tanárnõ a

Vezetõképzõn vettek részt Budapesten. 

Április 18-án Balogh Terézia tanárnõ vezetésével és felkészítésével a Varsányi Tímea, Garami Boglárka és

Dobosi Boglárka alkotta csapatuk eredményesen szerepelt a lakitelki Népfõiskola Alapítvány által szerve-

zett, „A mártírsorsú felvidéki keresztény politikus, gróf Esterházy János emlékezete” címmel meghirdetett

vetélkedõn, Lakitelken. 

Májusban két diákuk képviselte az iskolát a V. Felvidéki Országos Rovásírásversenyen Udvardon. A legered-

ményesebb diákuk, Németh Kinga június 12-én részt vett a IX. Kárpát-medencei rovásírásversenyen

Budapesten, ahol kategóriájában 5. helyezést ért el. 

Július 3-9. Iskolájuk három diákja, Nagy Boglárka, Bartos Bianka, Kamenicky Nikolett részt vett a X. Magyar

Diákok és Tanárok Találkozóján a Magyar Kálvárián – Sátoraljaújhelyen. 

Október 6-án méltóságteljesen megemlékeztek az aradi vértanúkról.
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Október 22-én Budapestre látogattak a Gloria Victis rendezvényre. A délelõtt folyamán ellátogattak a

Nemzeti Galériába is.

November 24-28. között bekapcsolódtak a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett „Tízezer gyermek

karácsonya” elnevezésû gyûjtésbe. Az akció eredményeként rengeteg karácsonyi ajándékot gyûjtöttek a

csángó gyerekek részére.

November 25-én iskolájuk tanárának, Tóth Gábornak köszönhetõen, vendégül láthatták Vámos Miklós kor-

társ magyar írót.

December 10-én és 11-én, Dunaszerdahelyen a szervezet egy diákkal képviseltette magát  a „Kincskeresõk”

elnevezésû országos néprajzi diákkonferencián: „Az elsodort falu – az újjászületett város. Az 1965-ös gútai

árvíz a visszaemlékezések tükrében.” c. tudományos elõadással.

Gyergyószentmiklós
Január: A hagyományos Rákoczi Bál megszervezése.

Február: Találkozás a Móricz Zsigmond Gimnázium Rákóczisaival.

Március 27-29-én részt vettek a budapesti Vezetõképzõ. 

Fogadták a hatvani és gyöngyösi partnerszervezet diákjait március 15-i ünnepségen. 

Április: Találkozás Gyöngyösön a helyi szervezettel.

Május: részvétel a Csíksomlyói Búcsún, együtt a budapesti Móricz Gimnázium rákóczis  diákjaival.

Június: Részvétel a Trianoni Ünnepségen, a szövetség tagjai emlékmûsort adtak. Látogatás Budapesten a

Móricz Zsigmond Gimnáziumban, a Hadtörténeti Intézetben és a Parlamentben. Kirándulás Esztergomban

és Párbányban.

Július: Részvétel  Sátoraljaújhelyen, a Magyar Tanárok és Diákok Találkozója c. rendezvényen. 

Július 20-25. Részvétel a Történelemtanár Táborban Mátrafüreden.

Október 6-án  ünnepi mûsor szervezése az aradi vértanúk emlékére.

Október 21-23. Részvétel a Gloria Victis c. rendezvénysorozaton, Budapesten.

December 5.  Ifjúsági szervezet alakulása, és a „Városnapok” alkalmával az 1848-49-es forradalom tiszteleté-

re szervezett elõadás.

Gyömrõ
Február: Pest megye fennállásának 1000.évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vendégeik voltak:

Pest megye közgyûlésének alelnöke, Gulyás Dénes operaénekes, országgyûlési képviselõ,  Bethlen Farkas

verõcei polgármester  és a  Hévizgyörki asszonykórus.

Április: 32 fõ vett részt a nagysallói csata emlékünnepségén.

Július: Rákóczi napok. A Rákóczi Szövetség Elnökségét Martényi Árpád képviselte. A „Rákóczi Napon” az

ünnepi beszédet a helyi szervezet vezetõje mondta a Rákóczi Szobornál.

Júliusban 46 fõ 5 napos kiránduláson vett részt Erdélyben.

Szeptember: 46 fõ a Szatmár-Bereg megyét járta be.

Október : 4 fõ Adán  részt vett a Rákóczi -dombormû avatásán. 

November. Részt vettek a „Pest megye 1000 éves”  ünnepségének szervezésében.

Gyömrõ és Regéc testvértelepülési-nyilatkozatot írt alá, amelyet a szervezet is támogatott.

Gyõr
A beiratkozási program sikerét oly módon támogatták, hogy a helyi média segítségét kérve felhívással for-

dultak a város és a megye lakosságához annak érdekében, hogy ki-ki lehetõsége szerint anyagilag is támo-

gassa e kiemelten fontos célkitûzésünk sikerét.

Részt vettek a március 15-i ünnepségekhez kötõdõ diák utaztatási program szervezésében, amelynek kere-

tében a Deák Ferenc Szakközépiskola és a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium diákjai ünnepeltek

együtt a felvidéki diákokkal.

A szervezet kétfõs küldöttséggel képviseltette magát a Szövetség országos közgyûlésén.

Április 17-18-19-én közremûködtek a Kazinczy Szép Magyar Beszéd Országos Döntõjének szervezésében.
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Április 23-án a Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorlóiskolájával közösen megszervezték

a Nemzetközi Iskolaújság Pályázat díjkiosztó ünnepségét.

Július 31 és augusztus 9 között rendezték meg immár 26. alkalommal a Nemzetközi Anyanyelvi Tábort,

amelyben 45 fõ középiskolás diák és 5 fõ felnõtt kísérõ vett részt a Felvidékrõl, Kárpátaljáról, Erdélybõl és a

Vajdaságból. 

Október 10-én megszervezték a már hagyományosnak mondható felvidéki tanulmányi kirándulásukat 40 fõ

részvételével. A Csallóköz Árpád-kori templomait keresték fel. 

December 16-án évzáró közgyûlést tartottak a Megyeháza tanácstermében, amelynek keretében az éves

beszámolón túl egy nagyon értékes vetítettképes elõadást hallottak „Felvidéki menekültek és áttelepültek

Gyõr-Moson megyében 1945-1948” címmel.

Gyõri Péterfy Sándor Gimnázium
Iskolájukban hagyomány, hogy minden évben a 10. évfolyam Erdélybe kirándul. 

Május 3-án indultak az erdélyi kirándulásra. 

Elõször Nagyváradon nézhettek körül, még ugyanazon a napon megtekintették a bánffyhunyadi

Református Templomot. Kalotaszentkirályon családoknál kaptak szállást, ahol mindenki megkóstolhatta az

erdélyi csorba levest és székelykáposztát. 

Másnap elsõ úti céljuk Kolozsvárra vezetett. Itt megnézték Mátyás szülõházát, a Szent Mihály

Székesegyházat, és egy hosszú sétát tettek a Házsongárdi Temetõben. Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában

jártak és a Teleki Tékában.

A 2. éjszakát Korondon töltötték egy kellemes panzióban, majd a következõ napon lementek a parajdi sóbá-

nyába. Miután itt körülnéztek, a Békás-szoros szerpentinjén haladtak végig.

Tusnádfürdõn megkóstolhatták a különleges ízû borvizet. 

Utolsó éjszakájukat a hûvös Torockón töltöttük. Az estét játékos vetélkedõvel zárták.

Élményeinket egy életre a szívükbe zárták. 

Hatvan
Április elején a végzõs diákjaikkal látogatást tettek a Terror Háza Múzeumba.

A tavaszra tervezett ópusztaszeri kirándulás elmaradt, mert a belsõ pályázaton nem sikerült támogatást sze-
rezniük.

A diákcsere programjukat igen szerényen, de meg tudták valósítani. 5 diák utazott Gyergyószentmiklósra a
Salamon Ernõ Gimnáziumba, ahol a hagyományõrzõ napokon részt vettek, és a palóc szokásokból és nép-
költészetébõl adtak ízelítõt.   

Hazautazván velük tartott 5 gyergyói diák. Odahaza szerveztek egy három napos programot, melynek része
volt egy hollókõi kirándulás. Vendégeik betekintést nyerhettek az iskolájuk mindennapi életébe is. Nemzeti
hagyományukhoz híven kipróbálhatták magukat az íjászat és a lovaglás terén is.

Október 6. tiszteletére megszervezték a Hõsök Napját, ahol egy vetélkedõ keretében ismerkedhettek meg
nagyjaink munkásságával. Ilyen elgondolás szerint szerveztek megemlékezést a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából is, ahol verseket és dalokat hallgathattak meg diákjaiktól és tanár kollégáktól.

Ipolysági Fegyverneki Ferenc Gimnázium
Február 10-én három diákjuk – Hegedûs Katalin, Tamás Krisztina és Orbán Gábor részt vettek

Léván a Cultura Nostra c. történelmi vetélkedõ második fordulóján. 

Március 15-e alkalmából ünnepi mûsor hangzott el az iskolarádióban, majd délután alapszervezetük bekap-
csolódott a Városháza Dísztermében megrendezett ünnepségekbe.

a Városháza dísztermében.

Március 27-29. között három diák -  Hegedûs  Katalin, Tamás Krisztina és Orbán Gábor részt vett Budapesten
a középiskolai ifjúsági szervezetek vezetõinek találkozóján.

Július 3-9. között három diákjuk – Forró Noémi, Riedly Viktor és Villant Dávid, valamint Bacsa Beáta tanár-
nõ részt vettek a Kárpát-medencei magyar középiskolás tanárok és diákok nyári találkozóján,
Sátoraljaújhelyen.

Október 6-án az iskolarádióban rövid emlékmûsorral tisztelegtek a 13 aradi vértanú emléke elõtt.
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Október 22-én Molnár Margit és Gódor Beáta tanárok kíséretében 23 diákjuk részt vett Budapesten a Gloria
Victis rendezvénysorozat ünnepségén, a Mûegyetemen és a fáklyás felvonuláson.

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 
Február 17-én megalakult iskolájuk helyi szervezete és azóta aktívan szervezik közösségük bõvítését (tobor-
zással és a Szövetséget népszerûsítõ kiállítással), havonta gyûléseket tartanak. 

Március 27-29-én a Szövetség által Budapesten szervezett vezetõképzõn már ketten részt vettek.

Rádiós megemlékezést szerveztek a trianoni békediktátum 89. évfordulója alkalmából.

Július 2-8. között két tagjuk részt vett a sátoraljaújhelyi táborban, ahol találkoztak olyan fiatalokkal,  akik
szintén szívügyüknek tekintik a magyarság ügyét

17 diák részt vett a Rákóczi Szövetség október 23-ai megemlékezésen. Az egész életüket meghatározó
élmény volt vonulni a tömegben fáklyával a kezükben.

Decemberben 1-18. között a Rákóczi Szövetség népszerûsítése érdekében, kiállítás szerveztek azokról a
programokról, amelyeken addig részt vettek. 

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 
Alakuló ülésük 2009. március 30.-án, 14:30-kor zajlott, melyen vendégük volt dr. Halzl József, a Rákóczi
Szövetség elnöke is.

Nyáron történelem tábort szerveztek Simonfára.  A táborról megjelent élménybeszámoló a Voluntas címû
újságukban olvasható. 

Október 21-23-án három csapattal vettek részt októberben a Gloria Victis történelemverseny középdöntõ-
jén, Budapesten.  Egyik csapatuk a 7. helyezést érte el. Részt vettek iskoláik diákjai is az október 23-i mûegye-
temi ünnepségen, és a fáklyás felvonuláson, majd az azt követõ koszorúzáson pedig a helyi szervezetük
nevében vezetõségük két tagja, Bók Richárd és Ádám Ildikó hajtott fejet a Bem téren, Bem apó szobránál.
Sikerült új tagokat toborozniuk. 

Télen könyvgyûjtést szerveztek a felvidéki magyar iskolák diákjai részére. A Cultura Nostra Történelmi
Vetélkedõn két csapatuk is elindult, és mindketten be is jutottak a középdöntõbe. 

Károli Gáspár Református Egyetem BTK
November 17-én alakult meg 28 taggal  szervezetük. December 15-én tartották meg a programalkotó ülésü-
ket, melyen a 2010-es esztendõ konkrét feladatait is meghatározta.

December 15-én a közgyûlés megválasztotta  szervezetét, elnökké Zila Gábort, alelnökké Jobbágy Andrást,
pénztárossá Szakmári Csillát szavazták meg.

Az egyetem több tanára is jelezte csatlakozási szándékát.

Kassai Kikelet
Magyar bulikat rendeztek  február 18-án, április 15-én május 20-án szeptember 21-én október 27-én és
november 25-én.

Március 13-15-én találkozás és együtt ünneplés a budapesti egyetemistákkal Kassán.

Március 17. – Berecz András mesemondó estje a Thália színházban.

Április 15. – tavaszi focitorna 

Május 1-2. – KIKELET túra /kirándulás a Lajoska menedékházhoz/

November 10. – „ Retro ”-Filmvetítés a Márai stúdióban

December 9. – Mikulási focitorna 

A KIKELET tagjai részt vettek:

Március 14., 15. a Kassai és Magyarbõdi ünnepségeken

Április 2-5. között a Diákhálózat hallgatói parlamentjén 

Április 19. Márai szoborkoszorúzáson, Kassán

Július utolsó hétvégéjén a Diákhálózat nyári táborában Krasznahorkaváralján

Augusztus 24-29. között a Szentendrei Fõiskolás Táborban
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Október 21-23. között a Gloria Victis rendezvényein, Budapesten.

Október 23-25. között a Diákhálózat hallgatói parlamentjén

Kétbodony
Fõ célkitûzésük volt, hogy a romhányi csata 300. évfordulójára megépítsék a Rákóczi-parkot Felsõbodonyban.

A parkba a fejedelem lovas-szobrát helyezték el, melyet Koltai László szobrászmûvész készített. A szoborava-
tásra 2010. január 24-én került sor.  Az ünnepségen megjelentek emléklapot kaptak az Önkormányzat jóvoltá-
ból.

Királyhelmeci Gimnázium
Júliusban részt vettek a Sátoraljaújhelyen megrendezett „Magyar Diákok és Tanárok Találkozója a Magyar
Kálvárián” c. egyhetes rendezvényen.  

Októberben részt vettek a budapesti „Gloria Victis” rendezvénysorozaton. Nagy élmény volt részükre, hogy
közösen ünnepelhették meg az 1956-os eseményeket. 

Bekapcsolódtak a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjába. A kampány keretében nagyon sok levelet
sikerült idén is személyesen kézbesíteniük az érintett szülõknek.

A Rákóczi Baráti Köre nevû egyesülettel is kapcsolatba léptek. 

Kisvárda
A március 15. diákutaztatás keretében a II. Rákóczi Ferenc Szakiskola diákcsoportja – Királyhelmecre,
Kassára utazott.

Március: Rákóczi hét: emlékmûsor, koszorúzás, szakmai és sportversenyek, történelmi vetélkedõ szervezése

Március 29. Koszorúzás Borsiban a Rákóczi emlékünnepségen,

Július 12. „Turul ünnepség” és iskolalátogatás Tiszaújlakon.

Augusztus 26. „Rákóczi túra” fogadása.

Komárom
Június 2-4 között az észak-komáromi óvodák részére könyveket gyûjtöttek. Június 5-én
a Mariannum egyházi óvoda épületében közel 400 mesekönyvet, cd-t adtak át a gyer-
mekeknek.

November 14-én a szõnyi Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban felvidéki találkozót szer-
veztek. Rendezvényükön részt vett mindkét Komárom képviselõtestületének több
tagja, Dél-Komárom polgármestere és alpolgármestere, Észak-Komárom alpolgármes-
tere. 

Fehér Csaba történész agyhatású beszédet mondott a csehszlovák-magyar lakosságcse-
re-egyezményrõl, annak hátterérõl és lefolyásáról. Beszédében a nyelvtörvény kapcsán
egy „új kassai kormányprogram” megvalósulásáról beszélt.

December 5-én a felvidéki Nemzeti Kötelék Kuratóriuma „Emléklap a Hûségért” okle-
velet adományozott szervezetüknek.

Komáromi Selye János Gimnázium
Február- részvétel a Cultura Nostra döntõjén. Csapatuk elsõ
helyezést ért el.

Április- II. Hagyományõrzõ történelemtábor elõkészítése.

Április 24-26. – A történelemtábor megvalósítása a Komáromi
Napok keretén belül. Résztvevõk a testvériskolák, baráti alapszer-
vezetek diákjai: budapesti, székesfehérvári, dunaszerdahelyi,
somorjai középiskolások. Téma: „Komárom 1848/49 sodrában”.
A jenelevõk hallhattak elõadást, láthattak korabeli fegyverbemu-
tatót, és többek között aktív résztvevõi lehettek a komáromi
csata megjelenítésének.
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Május 28. Évzáró gyûlés a helyi szervezet 5. évfordulóján.

Július – Részvétel a Cultura Nostra verseny jutalomkirándulásán. 

Köröm
Május 30-án a helyi szervezet a Rákóczi Szövetség Központjának támogatásával 12. alkalommal rendezte

meg az ónodi országgyûlés emlékére a Körömi Rákóczi Fesztivált. A rendezvény szervezõi Tóth Tibor elnök

és Kuklai Antal plébános voltak. Tóth Tibor köszöntõje után ünnepi beszédet mondott Dr. Kovács Ágnes, a

Debreceni Egyetem történész-professzora, aki a Rákóczi szabadságharc három jeles szereplõjének élettörté-

netét ismertette abból az alkalomból, hogy Vay Ádám és két társa tiszteletére emlékoszlopot állítottak.

Beszédet mondott még Dr. Kovács János, a BAZ megyei Közgyûlés fõjegyzõje és Halzl József, aki Rákóczi

mának szóló üzenetét foglalta össze. Ezután Katona István püspök megáldotta az emlékoszlopokat és a

jelenlévõ szervezetek képviselõi megkoszorúzták a Rákóczi emlékmûvet. Az ünnepséget közebéd követte,

majd sor került a különbözõ kulturális csoportok fellépésére az emlékmû közelében lévõ réten. 

Lenti-Lendva
Március 15. Szervezõi közremûködés, valamint részvétel az ünnepségeken és koszorúzás a ’48-as emlékmû-

nél Lentiben és Lendván.

Március 15-én közös kirándulást szerveztek az alábbi uticélokkal: Lendva – Muraszombat – Csáktornya –

Varasd – Letenye.

Március 27-29. László István az ifjúsági szervezet tagja részt vett az Ifjúsági Szervezetek Vezetõképzõjén

Budapesten.

Április 14. „Lendva múltja és jelene” címmel szerveztek kirándulást.

Június 14. 1000 éves Zala vármgye – Zalavári rendezvényen részvétel.

November 01. Lenti (I. világháborús hõsök, II. világháborús hõsök, Leventék emlékmûve, Lövész hadosztály

hõsei)

November 2. Találkoztak Göncz Lászlóval, a szlovén országgyûlés nemzetiségi képviselõjével

November 4. Részvétel a lenti Nemzetközi labdarúgó Tornán.

November 16. Bottyán János emlékmû

Október 23. Szervezõi közremûködés, részvétel és koszorúzás az 1956-os emlékünnepségen Lentiben.

November 01. Részvétel és koszorúzás a világháborúk hõseinek emlékünnepségén Lentiben, 

November 16. Részvétel a Bottyán János emlékére szervezett ünnepségen. Az ünnepi beszédet a városi szer-

vezet elnöke, Tótiván Endre mondta.

Magyarkanizsa
Február 17-én és 18-án helyi szervezetük Németh Zsoltot, a Magyar Köztársaság Külügyi Bizottságának elnö-

két látta vendégül, mintegy 2oo résztvevõ elõtt tartott lakossági fórumot, a Magyar nemzetstratégia cím-

mel.

Március 16-án Prof. Dr. Papp Lajos világhírû szívsebész volt a Szövetség vendégelõadója, aki „Szívvel-lélek-

kel, magyarul” címmel  tartotta meg nagy sikerû elõadását.

Március 21-én Dr. Boross Péter egykori miniszterelnök elfogadta a szervezet meghívását és a helyi Városháza

dísztermében sikeres lakossági fórumot tartottak.

Április 24-én, Oromhegyesen Dr. Lukács Zsófia (Budapest) a Történelmi korok divata és Valkay Zoltán épí-

tész Jeles épületeink dicsérete címmel tartották meg elõadásukat.

Május 8-án, átadták a Hunyadiak tiszteletére emelt haranglábat és köztéri szobrot.

Május 24-én, szervezetük Tisza-parton bérelt üdülõjében községi szintû vetélkedõt szervezett általános isko-

lás csoportoknak, a Hunyadi család történelmi szerepével a középpontban.

Május 18-án, június 12-én és június 19-én munkaakció keretében tisztították meg és tették rendbe a helyi

szervezet Tisza-parti nyaralóját. 

Június 9-én egész napos játékos vetélkedõt szerveztek általános iskolásoknak a Szövetség nyaralójában. Kb.

5o tanuló volt a létszám és néhány pedagógus.

Június 15-én Tóthfaluban Dr. Pandula Attila (Budapest) és Jenei Erzsébet tanárnõ Nemzetiségek a történel-

mi Magyarországon címmel tartottak elõadást. 
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Júliusban négy tag részt vett  Mátrafüreden a Történelem tanárok nyári táborában.

Augusztus 4-5-6-án Hagyományok útja címmel felsõ tagozatos gyerekeknek szerveztek elméleti és gyakorla-

ti történelmi és íjász tábort, a Szövetség üdülõtelepén. 

Szeptember 23-án, Martonoson leplezték le és adták át a Nagyságos Fejedelem tölgyfából készült lovas szob-

rát, amit Oszacsek József fafaragó mûvész (Eger) készített.

Október 6-án, a kanizsai sírkertben  koszorúztak, majd a Városháza dísztermében  mûsort szerveztek, mint-

egy 1oo nézõ elõtt, a Pro Musica kamarakórus közremûködésével.

Október 23-án az általános iskola aulájában’56-ra emlékezõ alkalmi mûsort szerveztek, amelyen az általános

és középiskolák diákjai (kb. 15o fõ) vettek részt. Irodalmi és zenés betét mellett levetíttették a Wittner

Máriáról szóló portréfilm egy részletét.

Mezõörsi Magyar Mûhely
Január 14. Alakuló gyûlést tartottak a könyvtárban.

Március 16. Felvidéki kirándulás Révkomáromba (15 diák, 3 tanár).

Április: Kirándulást tettek Budapestre, melynek során ellátogattak az Országházba és tisztelegtek Rákóczi

szobra elõtt.

Május 18. Diáknap keretében a révkomáromi Marianum Gimnázium diákjait látták vendégül.

Augusztus 17-23. Erdélyi utazás.

Szeptember 27. Molnár V. József elõadása: A magyarság lelki újjáéledései címmel. 

Október 22. Komáromba kirándultak, emlékezés ’56-ra.

November: Részt vettek a Cultura Nostra történelmi vetélkedõn.

November 25. Pap Gábor elõadása: A magyar szent korona

December 16. Dr. Papp Lajos szívsebész elõadása a magyarság Kárpát-medencei küldetésérõl.

Miskolci Avasi Gimnázium
A Gloria Victis versenyen 1 csapatuk indult és jutott be az október 23-i a budapesti döntõbe. A versenyen 

a Mile Balázs, Barta Fruzsina, Belicza György összetételû csapat 6. helyezést ért el, ezért részt vehettek a

2009-ben szervezett prágai jutalomúton. 

Ez a  csapat indult a Cultura Nostra történelmi versenyen is. A Tihanyban megrendezett  versenyen szintén

6. helyezést értek el. A Pannonhalmán, Bábolnán, Veszprémben tartott nyári jutalomúton felejthetetlen

élményeket szereztek.

Alapszervezetük képviseltette magát a miskolci alapszervezetek által, az aradi vértanúk emléknapján, októ-

ber 6-án, a Petõfi-téren szervezett koszorúzáson. Szintén 2 diákuk képviselte gimnáziumukat a Rákóczi

Szövetség által szervezett Vezetõképzõ tréningeken.

Nagykapos
Regionális Népmûvészeti Fesztivál

Kiállítás Ung-vidék néprajzi gyûjteményébõl

Középiskolások vetélkedõje az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeibõl

Könyvbemutató: Mihályi Molnár László: Magyar Golgota 

Nagyölved
Július 24-26. Nagyölved Község Önkormányzata és a  Rákóczi Szövetség helyi szervezete megtartották a 16.

Nagyölvedi Napokat, melynek fõ eseménye az aratási ünnepség. Gazdag kultúrmûsorral, egyházi szertartá-

sokkal, hagyományõrzõ versenyekkel, gyermekprogramokkal.

A kultúrház melletti szabadtéri színpadon megtartott aratási mûsoron a polgármesterasszony, Cseri Zita

köszöntõje után bemutatkoztak a helyi és a környékbeli hagyományõrzõ és tánc, ill. éneklõ csoportok.

Október 4-én Nagyölved község Önkormányzata, a Rákóczi Szövetség helyi szervezete és a Nagyölvedi

Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskola közös megemlékezést szerveztek az aradi vértanúkról. Az emlékünnep-

ség szónoka Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke volt.
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Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium
Március 15. A diákutaztatási program keretében fogadták a lengyeli Apponyi Sándor középiskola 20 diákját

és 3 tanárát. Közösen részt vettek a  helyi március 15-i rendezvényeken.

Március 27-29. Három diákkal részt vettek a középiskolai szervezetek budapesti vezetõképzõjén.

Július 3-9. Három diák részt vett a Szövetség sátoraljaújhelyi középiskolás táborában.

Október 2-4. Képviseltették magukat a Rákóczi Szövetség Mátrafüreden megrendezett ifjúsági vezetõkép-

zõjén.

Október 6. Iskolai megemlékezés szervezése és koszorúzás az aradi vértanúk emléknapján.

Október 23. Iskolai megemlékezés szervezése az 1956-os magyar forradalom emlékére.

Decemberben elõadások szervezése a kommunizmus bukásának 20. évfordulója alkalmából.

Nyíregyházi Szent Imre Gimnázium
Március 15-én a Szövetség Diákutaztatási programja keretében Munkácsra utaztak és részt vettek az 1948-49-

es forradalom és szabadságharcPotheringi-Õrhegyaljai gyõztes csatájának helyszínén, az ünnepi megemlé-

kezésen. 

Április 24-25. „Civil és ifjúsági szervezetek összefogásával a határ menti régiókban élõk együttmûködésének

fejlesztéséért, kiemelten a természet és környezetünk védelméért” címmel. Kárpátalján kétnapos konferen-

ciát és szakmai tanulmányutat  szerveztek.  

Március 5-7. „Civil és ifjúsági szervezetek együttmûködésével a határmenti régiók nemzeti, történelmi és

keresztény értékeinek kultúrájának  bemutatásáért” címmel 3 napos programot szerveztek, ahová meghív-

ták Munkácsról a Szent István Líceumot, Szatmárnémetibõl a Hám János Teológiai Iskolaközpontot,

Karácsfalváról a Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumot és Técsõrõl a Magyar Tannyelvû Református

Líceumot . 

November 20-22. A Rákóczi Szövetség által szervezett Felvidéki Séták program keretében Kassa, Eperjes,

Krasznahorka városokba látogattak el a helyi szervezet képviselõi. 

Oroszlány
Január 3-án a Don-menti csaták során elesett és eltûnt magyar honvédekre emlékeztek az evangélikus gyü-

lekezeti teremben, majd megkoszorúzták a II. világháborús emléktáblát.

Február 5-i taggyûlésükön „Köszöntjük Vágsellyét!” címmel Csizmadia Károly, a Vágsellyei Rákóczi

Szövetség elnöke és Marcel Kornélia, a Feketeházy János Magyar Ház munkatársa tartott elõadást a telepü-

lés történelmi múltjáról, jelenérõl, kulturális életérõl.

Március 13-án: Nagy Csaba elnök, Dr. Radványiné Varga Andrea és Dr. Radványi Lajos a Lengyel József

Gimnázium delegációjával részt vett az felsõõri kétnyelvû iskola által szervezett bensõséges megemlékezé-

sen.

Március 15-én: részt vettek a Kossuth-szobornál megtartott, koszorúzással egybekötött városi ünnepségen.

Március 20-án: A „Civileké a ház” rendezvénysorozat keretein belül Nagy Csaba elnök és Dr. Radványi Lajos

részt vett a március 13-i, Felsõõrön készített videofilm levetítésén.

Április 19-én Léván a CSEMADOK-nak átadták a servezzet által összegyûjtött 230 darab könyvet. 

Április 24-26-ig rendezték meg Történelmi Vetélkedõjüket, melynek címe „Fényben és árnyékban – Híres

nõk a magyar történelemben” volt. Ezután megkoszorúzták  II. Rákóczi Ferenc szobrát.

Május 14-17-ig négynapos erdélyi autóbuszos kiránduláson vettek részt. Többek között megtekintették

Szilágysomlyót, Zilahot, Zsibót, Nagybányát, Koltót, Deszét, Máramarosszigetet, Szaploncát, Avasfelsõfalut,

Misztótfalut, a Gutin-hegységet, a Bódi-tavat, Szatmárnémetit, a majtényi síkot, Nagykárolyt és Érmind-

szentet.

30-án a Magyar Hõsök Napja tiszteletére megemlékezést tartottak.

Az ünnepség szónoka Nagy Csaba, a szervezet elnöke volt.

Június 4-én születésének 100. évfordulóján Radnóti Miklós költõre emlékeztek. 

Július 4-én Kisbéren, a Magyarok Szövetsége gyûlésén felszólalt Nagy Csaba elnök. Wass Albert: Üzenet haza

címû versét Nagy Roland elnökségi tag adta elõ.

25-án rendezték meg a XIV. Majki Rákóczi Napot. Az ünnepségen beszédet mondott Nagy Csaba helyi

elnök, Rajnai Gábor polgármester, Dr. Ugron Gáspár Gábor, a Rákóczi Szövetség fõtitkára, Szinyei Melinda,
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a Párizsi Magyarház Egyesület elnökasszonya, Mgr. Pölhös Margaréta, a lévai Barsi Múzeum régész-történé-

sze. Az ünnepség a Rákóczi-emléktábla koszorúzásával zárult.

Augusztus 20-án koszorúztak a városi ünnepségen a Millenniumi Emlékmûnél.

Szeptember 3-i taggyûlésükön „A felvidéki Léva híres magyarjai” címmel tartott elõadást Ing. Ürge László, a

CSEMADOK lévai alapszervezetének válaszmányi tagja.

Szeptember 12-én a tordai csata tiszteletére megrendezett emlékünnepségen vett részt, és koszorút helye-

zett el a Rákóczi Szövetség nevében Takács Tímea elnökségi tag Erdélyben.

Szeptember 16-21-ig részt vettek a Párizsi Magyarház Egyesület szervezésében a yerresi Rákóczi-ünnepsé-

gen. 

Október 4-én az Aradi Vértanúk tiszteletére kegyeleti megemlékezést tartottak. Az ünnepség szónoka Dr.

Pozsgay Imre, professzor volt. 

Október 17-én a „Dunán innen – Dunán túl” címû néptánc találkozó gálán vettek részt delegációjukkal.

Október 23-án a város ünnepi képviselõtestületi ülésén, majd az ’56-os emlékmûnél koszorúzással egybekö-

tött ünnepségen képviseltették magukat.

November 5-én, taggyûlésükön születésének 250. évfordulóján Kazinczy Ferenc, író, költõ, a magyar nyelv-

újító mozgalom vezéralakjáról emlékezett meg Aranyosi Éva, az oroszlányi Rákóczi Szövetség alelnöke. 

A taggyûlésen tisztújító közgyûlést tartottak.

November 28-án évzáró rendezvényt tartottak a Lengyel József Gimnázium dísztermében.

Pannonhalmi Bencés Gimnázium 
Részt vettek a Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedõ, második fordulójának elõkészítésében és a

február 10-én történt  lebonyolításában.

Április 4. Közremûködtek a Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedõ döntõjének szervezésében

Tihanyban.

Május 24-én tanulmányi kirándulás keretében Somorját és Pozsonyt tekintették meg (32 fõ).

Május 19-24.  A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégiummal együttmûködve vendégül látták kárpát-

aljai testvériskolájuk, a Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum diákjait (17 fõ).

Május 27-június 4. Csíksomlyói zarándoklat a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégiummal együttmû-

ködve.

Június 29-július 4. Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedõ nyári jutalomutazásának lebonyolítása:

Pannonhalma, Bábolna, Tihany, Herend.

Szeptember 12. A helyi szervezet taggyûlése, tisztújítás, tagtoborzás.

Október 11-18. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégiummal együttmûködve meglátogatták erdélyi

testvériskolájukat, a Segítõ Mária Római Katolikus Líceumot.

Pápa
Február 23-án irodalmi témájú elõadásra került sor. Meghívták Takaró Mihály irodalomtörténészt, Wass

Albert életmûvének kutatóját.

Március 2-án sor került egy kirándulásra, a várpalotai Trianon Múzeumba. Elõadó volt gróf Bethlen István. 

Kora nyári programjuk idén egy félnapos utazás volt Magyarpolányba, ahol a híres Passiót tekintették meg

a templom elõtti téren. 63 résztvevõt sikerült mozgósítani június 5-re.

Az idei legnagyobb vállalkozásnak a 8 napos dél-erdélyi kirándulást tekintik, augusztus 17-21. között. Ennek

megvalósítására 80 000 Ft belsõ pályázati támogatást kaptak a Rákóczi Szövetségtõl. Szállásuk

Csernakeresztúron és Négyfaluban volt. 

A tavalyi németújvári kirándulás elmaradt programját pótolták október 16-án: találkozás Batthyány

Bálinttal, Batthyány-Strattmann László unokájával. 

Október 31-én Tihanyba és Mencshelyre látogattak. Tettek egy kisebb túrát melynek során az Apátságot is

megtekintették. A mencshelyi evangélikus parókia falán megkoszorúzták az 1849-ben itt bujdosó Kossuth-

fiúknak állított emléktáblát.

Az év utolsó eseménye november 10-én Homor György elõadása és könyvbemutatója volt. Témája: „A szov-

jet csapatok kivonása térségünkbõl”. A Pápa TV minden rendezvényükrõl tudósított, ha meghívták.
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Pásztó
Március 12. A helyi szervezet egy éves fennállása alkalmából fotókiállítást nyílt az iskola galériájában, amely

a 2008. év történelmi kirándulásait – Ausztria, Szlovákia, Lengyelország – mutatta be. A történelmi

Magyarország érintett területeinek ismertetésével a diákok rendhagyó történelmi órán vettek részt.

Március 13. Látogatást tettek a Fiumei úti sírkertben, ahol mécseseket gyújtottak Batthyány Lajos, Deák

Ferenc és Kossuth Lajos mauzóleumában. 

Március 19. Részt vettek a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének rendezvényén, amelyen Martényi Árpád az

Esterházy János Emlékbizottság elnöke elõadást tartott „Küzdelem Esterházy János és nemzetünk igazáért”

címmel.

Június eleje. Részt vettek a francia Bernard Le Callo’h professzor elõadásán.

Június 4. Képviseltették magukat a város I. világháborús emlékmûjénél megrendezett „Trianon világ” c.

megemlékezésen.

Július 3-9. A szervezet tagjai közül négyen részt vettek Sátoraljaújhelyen a Szövetség középiskolások részére

szervezett táborában.

Szeptember 17-18. Rákóczi emléktúrát szerveztek a Vajdaságba, felidézték Rákóczi bácskai hadmûveleteit és

megtekintették Szabadka, Zenta és Parics nevezetességeit.

November 4. Részt vettek a város hõsi emlékmûjénél megrendezett „November 4. az Árulás Napja” c. ren-

dezvényen.

Pécsi Szent Mór Iskolaközpont
2009. február 11-én alakult meg helyi ifjúsági szervezetük.

Márciusban, felsõvadászi II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem születésének napja alkalmából faliújságot

készítettek.

Március 11-16. Kézdivásárhelyre utaztak, az ottani Molnár Józsiás Iskola meghívására. Ezen utazás alkalmá-

val felkeresték Böjte Csaba testvér legújabb otthonát Gyimesbükkben, ezen kívül ellátogattak a gyimeskö-

zéploki-hidegségi iskolába, ahol átadták az otthonról hozott ajándékaikat. Kézdivásárhelyen felléptek a

helyi megemlékezéseken, több helyszínen is. Az utazáson 45 diák és 4 tanár vett részt.

Március 28-29. Képviselõik rész vettek a központi koszorúzási ünnepségen, és az ifjúsági vezetõképzõn

Budapesten.

Április 4-5. Közösen ellátogattak az Országos Táncház-találkozóra,

Június 4. A trianoni országcsonkításra emlékeztek, részt vettek a helybéli, egymással megegyezõ, s így

együtt ünneplõ nemzeti szervezetek megemlékezésén. 

Júliusban két diákjuk részt vett a középiskolás táborban, Sátoraljaújhelyen.

November 18-22. Kórustalálkozóra hívták a révkomáromi, kézdivásárhelyi és zentai iskolák diákjait és taná-

rait. E programon mintegy 50 vendég és 30 itthoni diák, 17 felnõtt vendég és 15 iskolai tanár, s szülõk vet-

tek részt.

Piliscsaba
Május 6-án, a Brezáni Kiáltvány évfordulóján Rákóczi piliscsabai emlékmûvénél idén is megszervezték 

a hagyományos Rákóczi-megemlékezést. A szónok Mészáros Kálmán történész volt. Közremûködtek a

Pázmány Péter Katolikus Egyetem színjátszó körének tagjai és más népzenészek, Halmos Attila prímás, vala-

mint a gimnázium diákjai.

Május utolsó hetében részt vettek a Ward Mária Gimnázium „Kárpát-medencei Iskolatalálkozó” c. program-

jának szervezésében és lebonyolításában. Az intézménynek valamennyi határon túli régióban van testvér-

iskolája, és ezek évrõl évre találkoznak.

Czibolya Gábor ezen a nyáron ötödik alkalommal szervezte meg a felvidéki néprajzos-néptánctábort, kb. 35

Zobor vidéki diák résztvevõvel Barslédecen. 

Ugyanõ megszervezte a szintén hagyományosnak számító karácsonyi ajándékgyûjtést.

Nagykaposon 10 Ung-vidéki és Felsõ-bodrogközi intézménynek adták át az ajándékokat, magyar könyveket,

játékokat, édességet, élelmiszert. Könyvek jutottak a székelyföldi Csatószegre is. Mintegy 1500 diák kapott

ajándékot ennek a gyûjtésnek keretében.
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Révkomáromi Marianum Gimnázium
Képviseltették magukat október 22-én Budapesten a mûegyetemi megemlékezésen és az azt követõ fáklyás

felvonuláson.

Egy csapatuk részt vett a Gloria Victis történelmi vetélkedõ középdöpntõjében.

Sárospataki középiskolai szervezetek
Március 27-29. Budapesten részt vettek a Rákóczi Szövetség vezetõképzõjén, akik értékes  emberi kapcsola-

tokat létesítettek a vezetõképzõn részt vevõ diákokkal.

November 20-22. Képviseltették magukat a Rákóczi Szövetség „Felvidéki séták” c. hétvégi programjában,

amelynek keretében Kassára, Eperjesre és Krasznahorkára látogattak. Kassán érdekes beszélgetéseket foly-

tathattak ottani magyar diákokkal.

Karácsony elõtt könyvadomány gyûjtést hirdettek meg közösen a sátoraljaújhelyi Rákóczi Szövetséggel. Az

adományokat egy kis határ menti kárpátaljai községbe Palágykomorócra vitték, ahol rendkívül meleg

fogadtatásban részesültek.

Selye János Egyetem 
Április 21-én taggyûlést tartottak. A gyûlés témája az utánpótlás, tisztújítás és a pályázati lehetõségek megvi-

tatása volt. 

Október 14-én taggyûlést tartottak, amelyen döntöttek a budapesti Gloria Victis rendezvényre delegált 10

diák személyérõl.

Az október 29-i gyûlésük témája a Gloria Victis rendezvény értékelése és a szervezeti utánpótlás kérdése volt.   

Soproni városi és ifjúsági szervezet
Január.12-én Sopronban a Deák téri II. világháborús emlékmûnél gyújtottak mécsest és hajtottak fejet, tisz-

telegve a Don-kanyarnál hõsi halált halt áldozatok emléke elõtt.

Máricus.15-én részt vettek a városi ünnepségen ahol a helyi szervezet részérõl Németh Tamás míg az ifjúsági

szervezetet képviselve Kovács Dorina helyezte el a szövetség koszorúját.

Április18. A Forrai Sándor Rovásíró Kör 1989-ben elindult, idén kerek évfordulót megélõ kezdeményezésé-

hez, a Kárpát-medencei Rovásírásverseny és Mûveltségi Találkozó X. rendezvénysorozatához kapcsolódott

a Rákóczi Szövetség Soproni Helyi Szervezete, a verseny soproni regionális elõdöntõjének megszervezése

és lebonyolítása által. 

Június 4-én a trianoni országcsonkításra emlékeztek a soproni Barátság parkban, ahol A Soproni Helyi

Szervezet és az ifjúsági csoport is több emberrel képviseltette magát.

Június 15-én lakossági fórumot tartott a soproni helyi szervezet, melyen Kovács Máté elnök (korábban az

ifjúsági szövetség elnöke) beszámolt a 2005-2009 közt elvégzett munkáról.

Július 7-én sajtótájékoztatót tartottak a a soproni Polgármesteri hivatalban III.Turul Táborról.

Kovács Máté a Rákóczi Szövetség helyi elnöke elmondta: a bentlakásos tábor elsõsorban a középiskolás és

egyetemista korosztálynak szól, de az egyes elõadásokra és egyéb kísérõ programokra szeretettel várják a

napi látogatókat is minden korosztályból.

Tóth Zsombor, a Rákóczi Szövetség helyi Ifjúsági szervezete nevében a felvidéki beiskolázási programról

adott tájékoztatást. 

Július 31. - augusztus 5. között megrendezték a Turul Tábort, ahová Halzl József elnök és Csáky Csongor,

valamint a megyei önkormányzat részérõl Firtl Mátyás is ellátogatott.

Október 23-án részt vettek a városi megemlékezésen.

Szarvasi Ifjúsági Szervezet
Március 13-15. A Szövetség diákutaztatási programja keretében részt vettek Déván a március 15-ei ünnepsé-

geken. 

Március. 26. Az Árpádok Nyomában címmel honismereti vetélkedõt rendeztek. 
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A versenyt megtekintették a Rákóczi Szövetség jelenlévõ képviselõi is, és kiemelkedõ színvonalúnak érté-

kelték, dicsérték az iskola diákjainak aktivitását is a szépszámú résztvevõ miatt.

Ugyanezen a napon a Rákóczi Szövetség szarvasi ifjúsági szervezetének megalakításáról az iskola évköny-

vében cikk jelent meg.

Május 28.- június 1. Csíksomlyói búcsún való részvétel: A tizennyolc fõs csoport nagy várakozással indult el

a hosszú útra. Elsõ nap Gyulafehérvárra, majd másnap Csíkszeredára látogattak. 

A Csíksomlyói Búcsút követõen Tusnádfürdõ és Sepsiszentgyörgy érintésével Brassó felé folytatták az utat.

Pünkösd hétfõjén már hazaindultak. 

Szeptember 14. Vezetõségi megbeszélés a tanév feladatiról, új vezetõk választása. 

November 27-29. Részt vettek Déván a Téglás Gábor Iskolacsoport által rendezett Adventi szavalóverse-

nyen. A verseny után városnézésre kísérték õket. Ellátogattak a „Magyarok Nagyasszonya” Iskolába, ahol

találkoztak Böjte Csaba ferences szerzetessel. Átadták neki iskolájuk legújabb évkönyvét. 

Szeged
Február 27. Megszervezték a Bálint-napi vigasságot. Balassi-karddal kitüntetett költõk versei hangzanak el,

amelyet egy délvidéki és egy erdélyi borász borainak bemutatása gazdagított kóstolóval.

Március 27. Rákóczi fejedelem születésének évfordulóján, két helyszínen koszorúztak. Az egyik helyszín az

Aradi téri lovas szobor, a másik helyszín a Szegedi Nagyállomás falán elhelyezett emléktábla.

Június 21. részt vettek a Tûzvarázs rendezvény szerevezési munkáiban, amelyen az idén 60 délvidéki diák

vett részt.

Július 21-22. technikai segítséget nyújtottak a Nándorfehérvári emlékünnep szervezéséhez, amely több civil

szervezet közös rendezvénye. 

Novemberben társszervezõként részt vettek általános iskolás szegedi és határon túli diákok irodalmi/törté-

nelmi vetélkedõjének szervezésében és lebonyolításában.   Idén Benedek Elek emlékére meseírás volt a fel-

adat, amelyre majd 150 „pályamû” érkezett, száz Szegedi és ötven határon túli kisiskolástól. 

A felsorolt hazai rendezvények mellett több alkalommal részt vettek a Rákóczi Szövetség délvidéki, észak-

bánáti szervezetének rendezvényein és a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megyei megemlékezéseken.

Székesfehérvári Kodály Zoltán Gimnázium
Március 13-15. iskolájuk Bárdos Lajos kórusa galántai vendégszereplésen vett részt.

Május 6-át Rákóczi-emléknappá tették. Helyi szervezetük elhatározta, hogy ezen a napon Rákóczival kap-

csolatos vetélkedõt éás emléknapot tart. 

Október 22-én a budapesti ünnepségeken az iskola kórusa, eleget téve a Rákóczi Szövetség felhívásának,

többször fellépett. E nap folyamán meglátogatták a Mûszaki Egyetemet, megnézték a történelmi eseménye-

ket felidézõ emlékmenetet, s a város több terén kórusmuzsikával emlékeztek a történelmi napokra. 

December 19-én szombaton Galántára utazott iskolájuk vegyeskara, s ott kétnapos vendégszereplõ körútju-

kon köszöntötték Kodály születésnapját. 

Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium
Április 24-26-án részt vettek a Szövetség által szervezett „Felvidéki séták” tanulmányi kiránduláson.

Július 3-9. Részt vettek a Magyar Tanárok és Diákok Találkozóján a Magyar Kálvárián c. középiskolás tábor-

ban Sátoraljaújhelyen.

Négy csapatuk jelentkezett a Rákóczi Szövetség ’56-os emlékünnepségéhez kapcsolódó Gloria Victis törté-

nelmi vetélkedõre. Valamennyien bejutottak a középdöntõbe. A szervezet több tagja részt vett Sziget-

szentmiklós október 23-i városi ünnepségén és közremûködtek több, az ünnephez kapcsolódó program

szervezésében.
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Szigetvár
Február 13. Emlékünnepség a város török alóli felszabadulásának 320. évfordulójára.

Március 8. Részvétel az Esterházy Emlékünnepségen, Budapesten.

Május 12. Részvétel a Rákóczi Szövetség választmányi ülésen Budapesten. 

Május 24. Részvétel a Szövetség éves Közgyûlésén Budapesten.

Június 13. Balczó András öttusázó elõadása a könyvtárban.

Június 28. Pestszentlõrincen a Vasvári Pál kopjafa-avatáson hárman képviselték a helyi szervezetet.

Szeptember 2-4. Zrínyi emlékünnepség.

Október 23. Részvétel és koszorúzás az emlékünnepségen.

November 4. Gyertyagyújtás az ’56-os emlékmûnél.

November 20. Dr. Bárdi László professzor elõadása „Belsõ Ázsia civilizációi és magyar vonatkozásai” cím-

mel. Utána koszorúzás a Rákóczi szabadságharc 306. évfordulója alkalmából.

Szikince
Március 15-én Zalabán emlékünnepséget tartottak, amelyen Himmler György mondta el gondolatait az

ünneprõl.

Áprilisban részt vettek Nagysallón és Léván a nagysallói csata emlékére tartott megemlékezéseken.

Júliusban Zalabán közremûködtek a CSEMADOK Szikince Fesztiváljának szervezésében. A rendezvényen

Kun Ferencz, a Szövetség alelnöke mondott beszédet.

Októberben Garamsallón részt vettek a hagyományos szüreti felvonuláson.

Szolnoki Mûszaki Szakközép- és Szakiskola 
Március 14-15-én a Szövetség által kiírt pályázatnak köszönhetõen részt vettek a kassai ünnepségeken. Az ott

töltött két nap alatt ellátogattak testvériskolájukba, a Magyar Tannyelvû Középfokú Ipariskolába.

Elzarándokoltak a kassai Dómba, ahol megkoszorúzták Rákóczi Ferenc sírját, majd megtekintették Márai

Sándor emlékszobát is.

Március 27-29-én Budapesten részt vettek a Rákóczi Szövetség által szervezett ifjúsági találkozóval egybekö-

tött vezetõképzõn. 

Október 16-17-én 37 tanuló és két kísérõtanár Révkomárom nevezetességeit tekintette meg. A kirándulás

keretén belül eljutottak Feszty Árpád szülõhelyére Ógyallára is, ahol megnézték a Csillagvizsgálót. 

Tata – Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma
Március 15-én az Észak-Komáromban lévõ Marianum testvériskolájukkal közösen részt vettek a nemzeti

ünnepen és megkoszorúzták Klapka György szobrát.

Március második felében az Ónodon megrendezett Mercurius Veridicus országos szavalóversenyen csapa-

tuk az 5. helyen végzett.

Április 25-én részt vettek a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete által rendezett „Híres nõk a magyar törté-

nelemben” c. vetélkedõn, ahol gyõztes lett csapatuk. Jutalmul részt vehettek a nyári sátoraljaújhelyi táborban.

Május 9-én a gimnázium tanári kara dr. László Béla professzor vendégeként látogatást tett Nyitrán. Útközben

érintették Martoson a faluházat és Ógyallán a csillagvizsgálót, majd pedig Nagyszombatot látogatták meg.

Június 11-14-én két osztályuk Erdélyben volt négy napos tanulmányi kiránduláson, Nagyvárad-Kalotaszeg-

Kolozsvár-Torockó-Tordai hasadék-Nagyszalonta útvonallal. Szeptember 2-án az Észak-Komáromban lévõ

Marianum testvériskolájuk tanévnyitóján vettek részt, ahol tankönyvcsomagokat adtak át az iskola számára.

Szeptember 2-án részt vettek testvériskolájuknak, a Révkomáromban lévõ Marianum Egyházi

Gimnáziumnak tanévnyitóján.

Novemberben a Sárospataki Református Kollégium által meghirdetett „Vallásszabadság a Rákóczi szabad-

ságharc idejében” c. országos esszépályázatot diákjuk, Márkus Anna nyerte meg.

November 27-29-én két tanár és három diák részt vett Észak-Komáromban a Nagy Károlyról elnevezett mate-

matikus találkozón. Kálmán Attila igazgató elõadást tartott Bolyai János munkásságáról.

December 4-én „Kazinczy – felvilágosodás – klasszicizmus” címmel tudományos elõadássorozatot tartottak

az iskolában, színvonalas prezentációkkal.
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Temesvár
Március 6-8. Megszervezték a II. Temesvári Népnapokat. A rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a

temesvári felsõoktatási intézményeket az egyetemi felvételre készülõ Temes, Hargita, Kovászna és Szatmár

megyei diákoknak. A rendezvény keretében egyetemlátogatást és a jelenlegi egyetemistákkal kötetlen

beszélgetéseket szerveztek.

Március 15. Részt vettek és koszorúztak a Petõfi emlékmûnél megrendezett március 15-i megemlékezésen.

November 21. Kulturális estet szerveztek a TMD (Temesvári Magyar Diákszövetség) fesztivál keretén belül.

Heti rendszerességgel táncházat szerveztek, amelyen nagyszámban vettek részt temesvári magyar egyete-

misták és a helyi Bartók Béla Líceum diákjai.

Tiszakécske
2009 júniusában a lengyelországi magyar és lengyel barátaiknál töltöttek egy hetet. Poznanban szerepeltek

a Mûvészetek Palotájában. 

Júliusban szervezetük tagjai közül többen részt vettek a Tiszakécskei Népzenei Táborban, ahová minden

nyáron érkeznek citerások Szlovákia több településérõl is. 

Októberben a tiszakécskei és félegyházi néptáncosok a nagykikindai Sirülõ Néptáncegyüttessel közösen

adták elõ Koltay Gergely: A napba öltözött leány c. rockoperáját a Felvidéki Rockszínház közremûködésével.

Novemberben Mórahalmon a Parasztkórusok Találkozóján vettek részt. 

December 22-23-án részt vettek a Kormorán együttes karácsonyi koncertjén a Fõvárosi Nagycirkuszban.

Tótkomlós
Március 26-án honismereti vetélkedõt rendeztek a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium diákjai szá-

mára. Az elsõ négy helyen végzett csapat ingyenesen vehetett részt egy egynapos kassai kiránduláson. Erre

április 19-én került sor. Megtekintették a várost, és megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc sírját. 

Augusztus 20-án és október 23-án Motyovszkyné Udvaros Ida, a helyi szervezet alelnöke mondott ünnepi

beszédet. Koszorúztak a nemzeti ünnepeken tartott megemlékezéseken.

December 5-én, a kettõs állampolgárságról tartott megemlékezésen  Majláth Imre elnök mondott beszédet.

A Magyarkanizsai Helyi Szervezettel szoros együttmûködést valósítottak meg: részt vettek több ünnepségü-

kön és elkísérték õket az erdélyi Bereckbe.

Az 1946-48-as magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény keretében az áttelepítéssel kapcsolatos adat-

gyûjtést folyamatosan végzik.

Tótkomlósi Jankó János Gimnázium
2009 júniusában alakultak 12 fõvel.

A közösség összekovácsolása érdekében júliusban szalonnasütést rendeztek, augusztus végén pedig grillezést.

Részt vettek a július 3-9 között megrendezett sátoraljaújhelyi táborban, az október 2-4-i  mátrafüredi veze-

tõképzõn és a „Felvidéki sétákon”.

Képviselték szervezetüket az augusztus 20-ai ünnepségen, és aktívan közremûködtek az október 23-ai meg-

emlékezésen. 

Udvard
Március 3. Társrendezõi voltak a magyar alapiskolák  próza- és versmondó verseny járási döntõjének.

Március 8. A szervezet elnöke részt vett a Gróf Esterházy János Emlékünnepségen.

Március 15. Társrendezõi voltak az 1848-as emlékünnepségnek a Kálvária dombon.

Május 2. Társrendezõi voltak a hagyományos „Mérföldkövek“ helytörténészek találkozójának.

Június 22. Egy 1848-as honvédsír felszentelése, melyet az egyik temetõ rendbe hozásakor találtak meg.

Október 4. Megemlékeztek az Aradi vértanúkról a katolikus templomban, ill. a kopjafánál, kb. 150 résztve-

võvel. Beszédet mondott Prof. Dr. Zachar József hadtörténész.

December 6. Társrendezõi voltak az immár hagyományos Mikulás napi ünnepségnek. 
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Vágsellye
Február 5-én az Oroszlányi Rákóczi Szövetség meghívására Csizmadia Károly beszámolt a szervezet munká-

járól, az itteni magyarság helyzetérõl „Bemutatjuk Vágsellyét“ címen. A Pázmány Péter Magyar Tannyelvû

Alapiskola két tanulója bemutatta Vágsellye történelmi múltját, jelenét, gazdasági és kulturális életét. Marcel

Kornélia, a vágsellyei Feketeházy János Magyar Ház munkatársa  méltatta a ház névadójának munkásságát

és az intézmény tevékenységét 80 érdeklõdõ elõtt.

Február 14-én a Csemadokkal közösen rendezték meg a hagyományos 47. gyertyabált, melyen a 150 résztve-

võ nagy érdeklõdéssel hallgatta a meghívott operett énekeseket.

Március 8. Esterházy János emlékünnepség, Budapest. Az ünnepségen részt vettek szervezetük vezetõségi

tagjai.

Márc. 15. Koszorúzási ünnepség a peredi emlékmûnél.

Április 25-én nemzetközi történelmi vetélkedõre került sor Oroszlányban „ A Fényben és árnyékban – Híres

nõk a magyar történelemben“ vetélkedõn, 3 tanulójuk vett részt.

Április 30-án Családi hétvége a Feketeházy János Magyar Ház udvarán, közös szervezés a Csemadokkal. 

Június 23-án került sor a Rákóczi Szövetség által megvalósított beiratkozási ösztöndíj ünnepélyes átadásá-

ra, 25 kisdiák szülei részére.

Július 25. A XIV. Majki Rákóczi nap. Az ünnepségen szervezetüket képviselték Kerék Endre, Marcel

Kornélia, Csizmadia Károly.

Augusztus 22.  Családi hétvége a Magyar Házben kulturális és társasági programokkal.

Október 4. Részvétel az Aradi Vértanúk tiszteletére és emlékére rendezett ünnepségen, Oroszlányban.

November 21. Hagyományos IX. Nótaest Szatmáry György emlékére, közösen a Csemadokkal. A jó hangula-

tú rendezvényen 180 személy vett részt.

November 28. Az Oroszlányi Rákóczi Szövetség évzáró taggyûlése. A Vágsellyei Rákóczi Szövetséget a „Pro

Probitate“- oklevéllel tüntették ki a szoros együttmûködés elismeréseként.

Vaskút
A 2009-es évben 6 alkalommal tartottak taggyûlést, melyen átlagosan 18-20 fõ volt jelen. 

Március 15-én Koszorúzáson vettek részt a templomkertben felállított  községi kopjafánál.

Június 1-jén, Pünkösd hétfõn 13 fõvel részt vettek a német nemzetiségi kultúresten. 

Július 3-5. között falunapokat szerveztek. Ennek keretén belül megtekintették Mohai Nagy László festõ

mûvész kiállítását. A rendezvényen 16 fõ jelent meg

Szeptember 19-én  a Tihanyi Bencés Apátságot látogatta meg a helyi szervezet, 46 fõvel.  Október 8-án a

Vaskúti Idõsek Otthona 5 éves jubileumi ünnepségén 5 fõvel képviselték a Rákóczi Szövetséget. 

Október 24-én hagyományaiknak megfelelõen megrendezték  a „Felvidékiek Vacsoráját”, melyen a környe-

zõ településekrõl is érkeztek. A rendezvényt Zsigó Róbert Országgyûlési képviselõ nyitotta meg.

Visk
Január 4. Közgyûlés, éves munkaterv elfogadása.

Február 14. Farsangi bál. Iskolájuk öregdiákjai zenéltek.

Március 15. Felszólalások, szavalatok, dalok a református templom elõtti téren.

Május 31. A Kölcsey Ferenc középiskola diákjainak búcsúztatása.

Június-július: játszóterek készítése (részt vett a szervezet elnöke és egyik tagja).

Augusztus 12. Utazás Tiszaújlakra, részvétel a Turul ünnepségen

Október 4. Falunap, megemlékezés az aradi vértanúkról.

Október 31. Megemlékezés a sztálini lágerek áldozatairól
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A Rákóczi Szövetség helyi szervezetinek támogatás céljából 2009-ben is meghirdette Belsõ Pályázatát. 

A pályázati lehetõséggel Rákóczi Szövetség azon helyi szervezetei élhetnek, amelyek a Szövetség

Alapszabályában megjelölt feladatokat, elsõsorban a határon túli magyarsággal való kapcsolatépítést és 

II. Rákóczi Ferenc Fejedelem szellemi örökségének népszerûsítését szolgálják. A pályázat helyi szervezete-

ként megítélhetõ összege évente legfeljebb 100.000 Ft, indokolt esetekben azonban ennél nagyobb támo-

gatás is megítélhetõ. A beérkezõ pályázatok értékelését 2009-ben is a Szövetség Elnöksége által megbízott

háromtagú Bizottság végezte, amelynek tagjai: Kun Ferencz alelnök, Szabó József alelnök és Dr. Ugron

Gáspár Gábor fõtitkár. A Bizottság 2009-ben három alkalommal, április 16-án, június 26-án és október 1-jén

ülésezett és összesen 4.305.000 Ft támogatást ítélt meg a Rákóczi Szövetség alábbi helyi szervezetei részére

az általuk szervezett programok lebonyolításának támogatására: 

Helyi szervezet Támogatott program

Csíkszereda Honismereti túra; Pilvax; Mûhelytábor

Észak-Bánát A csókai Rákóczi Kórus 2009 elsõ félévi utazási költségei, CD készítése

Pásztó Gárdonyis Csoport Rákóczi emléktúra Történelmi emlékek és természeti szépségek a Vajdaságban

Gyõri Péterfy – Erdély felfedezése, tanulmányi kirándulás

Evangélikus Gimnázium

Szolnoki Mûszaki Szakközépiskola Révkomárom nevezetességeinek megtekintése

Gyergyószentmiklós Látogatás a budapesti Móricz Zsigmond Gimnázium helyi szervezeténél

Pécsi Szent Mór Alapiskola Március 15-e közös megünneplése a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás iskolával

Szent Margit Gimnázium Ünnepi mûsorral való részvétel Léván  a Magyar Tanítási Nyelvû 

Egyházi Gimnázium március 15-ei ünnepségén

Sopron III. Turul Tábor 2009

Sopron X. Kárpát-medencei Rovásírás verseny - észak-dunántúli elõdöntõ

Háromszéki Rákóczi Egyesület Március 15-e itthon - magyarságismereti vetélkedõ

Barcs „Ne hagyjuk feledésbe merülni történelmi emlékeinket, az évfordulók 

méltó megemlékezései erõsítik nemzettudatunkat…”

Oroszlány „Fényben és árnyékban - Híres nõk a magyar történelemben” 

Nemzetközi Történelmi Vetélkedõ

Bölön „Õrszemek a természetben” gyermektábor

Kisvárda 2009. évi programok

Beregszász II. Rákóczi Ferenc születésének 333. évfordulója alkalmából rendezendõ 

ünnepség 

Utazás a dolhai kuruc emlékmûhöz, megemlékezés, zenés irodalmi mûsor

Szilágysomlyó Petõfi-Bem zarándokút

Bácska Felvidékiek találkozója-népzenei találkozó

Keszthely és Térsége VII. Rajz- és történelmi vetélkedõ

Aszódi Evangélikus Gimnázium Felvidéki tanulmányi kirándulás

Gyõr Nemzetközi Iskolaújság, Kazinczy Szép Magyar Beszéd

Miskolci Fényi Gyula Gimnázium Zarándoklat a csíksomlyói búcsúra

Pápai Református Gimnázium Dél-erdélyi kirándulás 1849 emlékére

Köröm XII. Körömi Rákóczi Fesztivál

Hatvani ifjúsági szervezet A magyarságtudat erõsítése rendkívüli történelem- és földrajzóra keretében

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 

BELSÕ PÁLYÁZATI RENDSZERE



Zombor Március 15-ei ünnepség; buszos kirándulás Ópusztaszerre 45 iskolásnak; 

szeptemberi halászléfõzõ bajnokság; közremûködés a nyugat-bácskai 

regionális beíratási programban; megemlékezés az aradi vértanúkra; 

karácsonyi gyermekmûsor

Baja 2009-es munkaprogram megvalósítása: márc. 15, okt. 6, okt. 23-ai 

megemlékezés; bajai gyermektábor; Trianon-emlékünnepség

Gyömrõ Rákóczi Napok

Kazincbarcika Középiskolai Tanulmányi Tábor

Udvard Mérföldkövek: Helytörténészek XIII. találkozója

Felsõzsolca 1849. július 25-i Zsolczai Csata 160. évfordulójának megünneplése

Piliscsaba Kárpát-medencei Magyar Iskolák Találkozója

Mezõvári Rákóczi hagyatéka

Piliscsaba Lédeci néptánctábor

Kalotaszeg Vasvári Pál emléknapok Körösfõn

Szigetvár Vasvári Pál Emlékünnepség és túra Kalotaszegen

Pannonhalmi Bencés Gimnázium Erdélyi Zarándoklat 2009 Pünkösdjén

Vaskút Kirándulás a Tihanyi Apátságba

Salánk Magyarországi anyagbeszerzés a Mikes Kelemen Hagyományõrzõ 

Alkotótábor számára

Balogvölgye VI. Rákóczi Alkotótábor

Mezõörs Az erdélyi CSIBÉSZEK Alapítvány vendégül látása, kapcsolatápolás

Kassai Kikelet Kikelet fesztivál (10 éves évforduló)

Pécsi Ciszterci Gimnázium Székelyföldi és délvidéki diákok hagyományõrzõ lovas és lovasíjász táborozása 

a Déli Gyepüvédõk bogádi szállásán

Ada 1. Szent István napján a Rákóczi emléktábla elhelyezése és felavatása. 

2. A Kosztolányi Dezsõ Kör és az Adai Helyi Szervezet által megrendezett 

komolyzenei est

Karcag Tordai tanulócsoport fogadása, közös ünneplés és kulturális programokon 

való részvétel

Szikince Aratási ünnepség Kisölveden; Zalabai gyermeknap; Szüreti felvonulás 

Garamsallón

Nagyölved Aratási ünnepség és az aradi vértanúkra való emlékezés Nagyölveden

Perbete Rákóczi-nap

Észak-Bánát Emléktábla megkoszorúzása

Nyíregyházi Szent Imre Szent Imre nap, Nemzetközi Határmenti Regionális Ifjúsági Találkozó

Katolikus Gimnázium

Zugló Kulturális program nemzeti ünnepünk illetve a nemzeti gyásznap tiszteletére

Békéscsabai Andrássy Gyula Részvétel és koszorúzás Aradon az aradi vértanúk kivégzésének 

Gimnázium 160. évfordulóján tartandó ünnepi megemlékezésen

Miskolci ifjúsági szervezet Csángó táncház. A magyar hagyományok elmélyítése, illetve toborzás céljából

Bábolna Zoboralja-Bábolna 2009. évi közös programjai

Kisvárda Magyar nyelv és kultúra Észak-Kelet-Kárpát-medencében

Romhány A Rákóczi Szabadságharc és a romhányi csata 300.évfordulójának 

megünneplése, kiadványok megjelentetése

Mosonmagyaróvár A darnózseli Közösségi Ház mûvészeti csoportjának kárpátaljai fellépése

Kaposvári Táncsics Mihály Felvidéki kirándulás diákoknak

Gimnázium

Nagyvárad Várad lelke c. kiadvány megjelentetése

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2009. évi tevékenységérõl
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A 15 éve mûködõ Rákóczi Klub, amely elsõsorban a Rákóczi Szövetség budapesti tagjai és szimpatizánsai

részére kíván tartalmas programokat és találkozási lehetõséget biztosítani, 2009-ben is havi rendszeresség-

gel tartotta meg összejöveteleit a Magyarok Házában. A házigazda szerepkörét minden esetben a Klub veze-

tõje, Martényi Árpád töltötte be.

A Rákóczi Klub 2009. I. félévi rendezvényei
A Rákóczi Klub 2009. I. félévében négy alkalommal tartotta meg klubestjeit a Magyarok Házában.  

Február 4-én a Rákóczi Szövetség 20 éves születésnapjáról emlékeztek meg: többek között Czenthe Miklós

elevenítette fel a rendszerváltás idején egy baráti asztaltársaságból alakult szervezet kezdõ lépéseit, majd 

Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke a 20 éve töretlenül mûködõ Rákóczi Szövetségrõl és tevékeny-

ségérõl beszélt.

Március 4-én dr. Gulyás László, a Szegedi Tudományegyetem docense az azonos címû könyve alapján

„Eduard Beňes, a Közép-Európa koncepciók és valóság” címmel tartott elõadást, amelynek keretében bemu-

tatta a trianoni békediktátumhoz vezetõ utat.

Április 1-jén a Klub „Bemutatkozik” sorozatában a ma is többségében magyar város, Révkomárom múltját,

jelenét és jövõjét mutatták be helyi történészek, tanárok, diákok és közéleti emberek a nagyszámú egybe-

gyûlteknek.

Május 6-án  az eseményt gyerekként átélõ és elszenvedõ klubtagok emlékeztek a 1946-1947 közötti lakosság-

cserére: a búcsúra, a bevagonírozásra, az „új otthon” elfoglalására és az új környezetben felmerült problé-

mákra. 

Rákóczi Klub II. féléves rendezvényei
A Rákóczi Klub 2009. II. félévében szintén négy alkalommal tartotta meg klubestjeit a Magyarok Házának

Bartók termében. Az elõadások most is aktuális évfordulókhoz, eseményekhez és a Klub tradícióihoz iga-

zodtak. 

Szeptember 2-án a megjelentek elõadást hallhattak dr. Mészáros Kálmán hadtörténésztõl, aki Vak

Bottyánról, a Rákóczi-szabadságharc legendás tábornokáról tartott megemlékezést.

Október 7-én a klubnap rendhagyó módon a ferencvárosi Thaly Kálmán utcában lévõ Thaly-emléktábla

megkoszorúzásával kezdõdött, majd utána a Klubban dr. R. Várkonyi Ágnes történész professzor, akadémi-

kus lebilincselõ elõadás keretében emlékezett Thaly Kálmánra, a hazai Rákóczi-kultusz megteremtõjére, aki

pontosan 100 éve, 1909. szeptember 26-án halt meg.

November 4-én „Múlt-jelen-jövõ” címmel Gúta felvidéki település történelmét és mindennapjait mutatta be

a helyi magyar közösség egyik vezetõje, Angyal Béla.

December 2-án  „Ötórai tea” keretében a klubtagok családias hangulatban, tea és sütemény mellett,  a délvi-

déki Török-testvérek adventi és karácsonyi dalait hallgatva  a Szövetség és a Klub 2009. évi tevékenységérõl

és a jövõ terveirõl beszélgettek. 

Résztvevõk száma klubestenként 50-60 fõ volt.

A Rákóczi Klub kirándulása
Az összetartozás, a klubszellem fokozása és emlékhelyeink megismerése érdekében alkalmanként a Klub

kirándulást is szervez. Ebben az évben Vak Bottyán generális Gyöngyös környéki és gyöngyösi emlékhelye-

it kereste fel a busznyi lelkes érdeklõdõ. A május 23-diki kiránduláson gyöngyösi helyi szervezetünk idegen-

vezetése mellett megnézték Tarnaörs határában az egykori kuruc tábor kopjafával megjelölt helyét, ahol a

szabadságharc legendás hõse meghalt, majd felkeresték a gyöngyösi ferences templomban lévõ sírját. 

A városi séta során a szabadságharc emlékhelyeit, a Rákóczi-házat és a Rákóczi, a Bercsényi és a Bottyán szob-

rokat is meglátogatták, ahol kurucnóták éneklésével emlékeztek a dicsõ múltra.
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A Rákóczi Szövetség kiadványának, a Rákóczi Hírvivõnek 2009. évben három száma jelent meg. A Rákóczi
Hírvivõ fõszerkesztõje: Dr. Koltay András. A Szerkesztõ Bizottság tagjai: Dr. Halzl József elnök, Dr. Vigh
Károly alelnök és Dr. Ugron Gáspár Gábor fõtitkár.

Az áprilisi szám részletes beszámolót közöl a hagyományos Szép utcai emléktábla koszorúzásról, amely-
nek során Erdélyi Géza püspök beszédét hallgathatták az egybegyûltek. Ezt követte az Esterházy
Emlékérmek átadása a Magyarok Házában. Az ünnepi beszédet Cúth Csaba, az MKP Ifjúsági Csoportjának
oktatási alelnöke tartotta, majd átadták az Esterházy Emlékérmet a Vass Lajos Kórusnak és Cservenka
Jánosnak, a Hidaskürti Magán Szaktanintézet alapítójának. Cservenka János laudációját Rubovszky András,
a Széchenyi Társaság elnöke, a Kórus laudációját pedig Koncsol László költõ mondta el. Az emlékünnepség
záróbeszédét Halzl József tartotta.

A Hírvivõ beszámol arról a Varsóban rendezett ünnepségrõl, amelynek keretében a lengyel köztársasági
elnök poszt humusz kitüntetést adott át Esterházy János munkásságának emlékére a politikus lányának,
Esterházy Malfatti Alicének. Az ünnepségen a Rákóczi Szövetséget Martényi Árpád képviselte.

Tájékoztat a Rákóczi Klub rendezvényérõl, amelyen Gulyás László történész a Benes dekrétumokról tartott
elõadást.

A Rákóczi Klubban a felvidéki városokat bemutató sorozat keretében Észak-Komáromról tartottak tájékoz-
tatást a meghívott vendégek

Részletes beszámolót tartalmaz a Hírvivõ az ez évi március 15-i diákutaztatási programról, felsorolva azokat
az iskolákat, amelyek részt vettek a programban.

A Hírvivõ tájékoztat a középiskolai ifjúsági szervezetek vezetõinek tavaszi találkozójáról, amelyen jeles köz-
életi szereplõk fejtették ki gondolataikat „az ifjúság és érték” témakörében.

A Hírvivõ tájékoztat az új helyi szervezetek és iskolai szervezetek megalakításáról.

Ismerteti annak a felvidéki nyelvhasználati kampánynak az eredményeit, amelyet a Rákóczi Szövetség a
magyar Külügyminisztériummal együttmûködve hajtott végre.

Beszámol a Hírvivõ a Város és Vidéke Célalapoknak az Esterházy emlékünnepség után megrendezett köz-
gyûlésérõl.

A Hírvivõ összefoglalja a 2008. évi felvidéki beiratkozási program fõbb eredményeit és az annak keretében
végrehajtott ösztöndíj átadási ünnepségek menetrendjét.

Az októberi szám röviden tájékoztat a Rákóczi Szövetség májusban megtartott éves közgyûlésérõl. 

Beszámol a Rákóczi Klub rendezvényérõl, amelynek témája a felvidéki lakosságcsere volt. Ismerteti az orosz-
lányi szervezet által megrendezett Majki Rákóczi-nap eseményeit. Tájékoztat a nagyszámú új iskolai szerve-
zet megalakításáról. A Hírvivõ összefoglalja a gyõri nemzetközi anyanyelvi tábor eseményeit és beszámol a
középiskolás diákok részére ismételten megrendezett „Felvidéki séták” c. programról.

Felsorolja azokat az iskolákat, amelyek bejutottak a Gloria Victis történelmi vetélkedõ döntõjébe. Ismerteti
a XII. Kárpát-medencei történelemtanár tábort és az esztergomi anyanyelvi tábor eseményeit, továbbá
beszámolót közöl a XII. Körömi Rákóczi-fesztiválról. A Hírvivõ részletesen ismerteti a Rákóczi Szövetség
legrégebbi táborának, a szentendrei fõiskolás tábornak fõbb eseményeit.

A decemberi szám közli Jeszenszky Géza „A szlovák-magyar viták gyökere és az ellenszer” c. cikkét.  

Ismerteti a Gloria Victis történelmi vetélkedõ és ifjúsági találkozó eseményeit. Beszámol a legutóbbi lap-
szám óta megalakított helyi és ifjúsági szervezetekrõl. Tájékoztat az adai Rákóczi emléktábla és az ipolynyé-
ki Esterházy szobor avatásról. Ismerteti a Rákóczi Klub eseményeit, a Thaly Kálmánról tartott elõadást és
Gúta város képviselõinek bemutatkozását a Klubban. Beszámol a középiskolások részére megrendezett
„Felvidéki séták” legújabb programjáról. A Hírvivõ cikket közöl arról az emlékünnepségrõl, amelyen felidéz-
ték a lengyel menekültek királyhelmeci fogadását a II. világháború elején. A Hírvivõ tájékoztat a felvidéki
beiratkozási ösztöndíj akció újabb eredményeirõl.

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2009. évi tevékenységérõl
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A Rákóczi Szövetség 2009-ben felvidéki magyar nyelvhasználati kampány címû kezdeményezést indított,

amelyet a Magyar Külügyminisztérium is pályázati támogatásban részesített. A kezdeményezés megvalósítá-

sával Szövetségünk azt a célt tûzte ki, hogy anyagi és szakmai támogatás révén ösztönözze felvidéki magyar-

lakta települések magyar nyelvû üdvözlõtábláinak, valamint ezen településeken tevékenykedõ kis- és közép-

vállalkozások kétnyelvû cégtábláinak elkésztését és egy népszerûsítõ kampány keretében hívja fel a szlová-

kiai magyar lakosság figyelmét a magyar nyelv hivatalos ügyintézésben való használatának törvény adta lehe-

tõségére. A kommunikációs kampány keretében a Szövetség különös hangsúlyt fordított a felvidéki magyar

kis-és középvállalkozások megszólítására, ösztönözve õket a cégtáblák, árlisták, szolgáltatási listák, éttermi

menük, nyitvatartási idõk és egyéb tevékenységükhöz kapcsolódó információk kétnyelvû használatára.

A nyelvhasználati kampány a Neked MAGYARázom címet kapta és az alábbi két programelemet foglalta

magába: 

1. Népszerûsítõ kampány 

A népszerûsítõ kampány keretében elsõsorban a felvidéki magyar kis-és középvállalkozások megszólítására

helyeztük a hangsúlyt, ösztönözve õket a cégtáblák, árlisták, szolgáltatási listák, éttermi menük, nyitvatartá-

si idõk és egyéb tevékenységükhöz kapcsolódó információk kétnyelvû használatára. A kampány népszerû-

sítse céljából szórólapok készültek, amelyek terjesztésében felvidéki partnerszervezeteink, elsõsorban a

Szövetség által alapított felvidéki Város és Vidéke Célalapok képviselõi nyújtottak jelentõs segítséget.  

2. Versenypályázati felhívás

A kezdeményezés másik, és egyben leglényegesebb elemét az a két versenypályázati felhívás alkotta, amelyet

felvidéki magyar kis-és középvállalkozások, valamint felvidéki települési önkormányzatok részére hirdetett

meg a Szövetség 2009 tavaszán. 

A kis-és középvállalkozások részére szóló pályázati kiírás 2009. február 5-én került meghirdetésre. 

A kiírásra mindazon szlovákiai magyar kis- és középvállalkozások nyújthatták be pályázati igényüket, akik a

szlovákiai nyelvtörvény rendelkezései alapján székhelyük, illetve telephelyük szerint jogosultak kétnyelvû

feliratok használatára (azokon a településeken, ahol a magyar nemzetiségû lakosok részaránya meghaladja

az összlakosság 20%-át) és nyertes pályázat esetén vállalják ezek elhelyezését székhelyükön, telephelyükön.

A pályázati kiírásra összesen 61 db pályázat érkezett be, különbözõ tevékenységi köröket (borászat, egész-

ségügy, kozmetika, panzió, étterem, lakberendezési bolt, pékség, csomagküldõ szolgálat, stb.) képviselõ  vál-

lalkozásoktól, a Felvidék csaknem minden részébõl.

A pályázatok elbírálására 2009. március 20-án került sor a Rákóczi Szövetség által felállított 5 tagú bíráló

bizottság által. A bizottság tagjai a beérkezett pályázatok részletes áttekintését és megvitatását követõen 

hozták meg döntésüket, törekedve arra, hogy minél több pályázatot részesítsenek támogatásban. A bíráló

bizottság a kiírás keretében rendelkezésre álló 1 500 000 Ft keretösszegbõl végezetül 29 db pályázat támo-

gatásáról határozott, figyelembe véve a benyújtott látványtervek minõségét, esztétikumát, elhelyezését, a vál-

lalkozás tevékenységét, a tábla szükségességét, valamint a költségvetés megalapozottságát is. 

A felvidéki magyarlakta települések magyar nyelvû üdvözlõtábláinak, vendégköszöntõ tábláinak, illetve a

település nevezetességeit részletezõ információs tábláinak az elkészítésére szintén pályázati kiírást tett közzé

a Szövetség, a korábbi kiírás formai követelményeivel megegyezõen. 

A 2009. április 5-i beadási határidõvel meghirdetett pályázati kiírásra összesen 14 felvidéki település nyúj-

totta be támogatási kérelmét. Tekintettel arra, hogy a benyújtott pályázatok mindegyike részletes, jól kidol-

gozott és megfelelõen indokolt volt, a Rákóczi Szövetség által felállított, személyi összetételében a kis-és

középvállalkozások pályázatait elbíráló bizottsággal megegyezõ, bíráló bizottság 2009. április 9-i döntésén

a rendelkezésre álló 1 000 000 Ft keretösszegbõl minden benyújtott pályázatot támogatásban részesített. 
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Nagy örömünkre szolgált, hogy a kampány és a versenypályázatok széles körben való terjesztésében a felvi-

déki magyar szervezetek, diákszervezetek, valamint a felvidéki nyomtatott és elektronikus sajtók képviselõi

is jelentõs mértékû segítséget nyújtottak. Különösen pozitív visszhangja volt a kezdeményezésnek a felvidé-

ki sajtóban, számos felvidéki sajtóorgánum térítésmentes hirdetési lehetõséggel, a kampány eredményeinek

széles körben való kommunikálásával járult hozzá a kezdeményezés sikeréhez. 

A kampány keretében, 29 kis- és középvállalkozás, valamint 14 felvidéki település kétnyelvû cégtáblájának,

vendégköszöntõ, üdvözlõ- és információs táblájának elkészítéséhez sikerült részben vagy egészben hozzájá-

rulnunk. 

A pozitív visszajelzések, valamint a versenypályázatokra benyújtott vártnál is nagyobb mennyiségû pályáza-

ti anyag is azt bizonyítja, hogy a felvidéki magyarság számára fontos témakörben egy nagyon sikeres kezde-

ményezést sikerült megvalósítanunk és egyben hozzájárulnunk a felvidéki kis- és középvállalkozói szektor

és a felvidéki önkormányzatok mozgósításához az ügyben, hogy vállalkozási tevékenységük során, illetve

településükön törekedjenek a magyar nyelv hivatalos használatának erõsítésére.  

A Rákóczi Szövetség, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány és a Felvidéken mûködõ

Szülõföldön Magyarul Társulás regionális tagszervezetei: a Város és Vidéke Célalapok a magyar iskolákkal

és óvodákkal együttmûködve 2009-ben is megvalósították a Felvidéki Beiratkozási Programot, amelynek két

fõ eleme a karácsonyi óvodai ajándékakció, valamint a felvidéki általános iskolás kisdiákok támogatására lét-

rehozott beiratkozási ösztöndíj akció.

Karácsonyi óvodai ajándékakció
A felvidéki karácsonyi óvodai ajándékakció keretében a Rákóczi Szövetség Alapítványával, a Csehországi és

Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvánnyal közösen 2009-ben 12.055 darab ajándékcsomag átadását tette

lehetõvé a Dél-Szlovákiát behálózó 25 Célalap területén, ahogyan ezt az 1. sz. táblázat is szemlélteti. Az aján-

dékakció elõkészítésében és lebonyolításában a Felvidéki Város és Vidéke Célalapok jelentõs segítséget

nyújtottak. 

A gyermekekre vonatkozó adatgyûjtést a Célalapok településenként három kategória szerint végezték el:

karácsonyi ajándékcsomagot kapott egész Szlovákia területén minden magyar óvodába járó gyermek, továb-

bá a szlovák óvodába járó gyermekek közül azok, akik a Célalapok által végzett felmérés szerint beszélik a

magyar nyelvet, valamint azok a magyarul beszélõ gyermekek is, akiket elõreláthatólag a következõ évben

fognak elsõ ízben óvodába beíratni. A korosztályoknak megfelelõ tartalom szerint kétféle csomag került

összeállításra, egyik csomagtípust a jövõ évben iskolába beíratandó gyermekeknek adtuk, ehhez beszállító-

ként igénybe vettük az Apáczai Könyvkiadó által kedvezményesen felajánlott könyveket is, a másik ajándék-

típust a többi óvodás és a jövõ esztendõben óvodába beíratandó gyermekek kapták. Valamennyi érintett

gyermek a HÉRA Alapítványtól – pályázati úton elnyert – egy-egy energiatakarékos lámpát is kapott aján-

dékba. 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

közösségi ünnepségek keretében kerültek kiosztásra. Minden csomag egy, a szülõknek szóló levelet tartal-

mazott, amely összefoglalta a magyar iskolaválasztás fõbb érveit.

A program összköltsége 15.800.000 Ft volt, a program költségének fedezésére a Rákóczi Szövetség annak

nemzetstratégiai fontosságára való tekintettel támogatást kért a Miniszterelnöki Hivataltól, a támogatási

kérelmet azonban a múlt évhez hasonlóan elutasították.
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1. számú táblázat

Célalap neve Jövõre iskolaköteles Óvodás korú gyermekek száma, Összes 
gyermekek száma akik jövõre még nem iskolakötelesek csomag

Dunaszerdahely 445 907 1 352

Érsekújvár 127 255 382

Fülek 116 337 453

Galánta 223 482 705

Gúta 130 446 576

Ipolyság 75 200 275

Kassa 49 56 105

Királyhelmec 313 625 938

Komárom 355 668 1 023

Léva 20 44 64

Losonc 54 63 117

Nagykapos 87 281 368

Nagykürtös 48 204 252

Nagymegyer 195 574 769

Nyitra 20 50 70

Párkány 253 489 742

Pozsony 28 60 88

Rimaszombat 268 580 848

Rozsnyó 158 345 503

Somorja 181 474 655

Szenc 41 127 168

Szepsi 73 192 265

Tornalja 202 458 660

Vágsellye 81 272 353

Zselíz 112 212 324

összesen 3 654 8 401 12 055

Beiratkozási ösztöndíj akció
A Rákóczi Szövetség a Célalapokkal és az iskolákkal együttmûködve az elõzõ évi feltételek mellett 2009-ben

is megismételte elsõ ízben 2004. év végén a Pro Professione Alapítvány támogatásával meghirdetett és 2005-

ben végrehajtott ösztöndíj akcióját. Az akció egyszeri 10 ezer Ft beiratkozási ösztöndíj adományozását tar-

talmazta azon gyermekek számára, akik 2009-ben kezdik el tanulmányaikat a magyar tannyelvû iskolában.

A források szûkösségére való tekintettel 2009-ben is csak a szociális és gazdasági szempontból hátrányos

helyzetûnek tekintett országrészben, valamint a nyugati országrészben a peremvidékeken került teljes körû-

en meghirdetésre az ösztöndíj akció. A többi régióban, a tömbmagyarság lakóterületén csupán a nagycsalá-

dosok és a más településre bejárni kényszerülõk pályázhattak a beiratkozási ösztöndíjra. Az ösztöndíjakat a

sokévi hagyománynak megfelelõen 2009-ben is iskolai ünnepségek keretében adták át a Rákóczi Szövetség

és az érintett Célalapok képviselõi a családoknak. Az ösztöndíj átadás egyes esetekben már a tavasz folya-

mán, általában azonban õsszel, a tanévkezdés után történt meg. Az ösztöndíj átadásokon több esetben a

programhoz csatlakozó közéleti személyiségek is (pl. Németh Zsolt, Jeszenszky Géza, Lévai Anikó, Mádl

Dalma, Entz Géza, Vajna Zoltán, stb.) részt vettek. Az ösztöndíj átadási ünnepségek színhelyét és az átadott

ösztöndíjak számát a 2. sz. táblázat tartalmazza.
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2. számú táblázat

S. sz. Idõpont Célalap Település Ösztöndíjazottak 
száma

1. 2009.02.02 Ipolyság Ipolyság 37

2. 2009.06.12 Érsekújvár Nagykér 10

3. 2009.06.23 Vágsellye Vágsellye 25

4. 2009.06.23 Vágsellye Pered 37

5. 2009.06.23 Vágsellye Farkasd 29

6. 2009.06.24 Galánta Galánta 86

7. 2009.06.25 Rozsnyó Dernõ 21

8. 2009.06.25 Rozsnyó Szádalmás 15

9. 2009.06.25 Rozsnyó Pelsõc 21

10. 2009.06.25 Rozsnyó Rozsnyó 37

11. 2009.06.30 Nyitra Alsóbodok 22

12. 2009.09.02 Léva Léva 19

13. 2009.09.09 Kassa Kassa 21

14. 2009.09.11 Nagykapos Nagyszelmenc 27

15. 2009.09.11 Nagykapos Vaján 44

16. 2009.09.11 Nagykapos Nagykapos 66

17. 2009.09.14 Rimaszombat Bátka 73

18. 2009.09.14 Rimaszombat Rimaszombat 79

19. 2009.09.14 Rimaszombat Feled 148

20. 2009.09.16 Somorja Lég 9

21. 2009.09.16 Somorja Tejfalu 10

22. 2009.09.16 Somorja Somorja 58

23. 2009.09.16 Somorja Illésháza 42

24. 2009.09.16 Nagykürtös Ipolybalog 21

25. 2009.09.16 Nagykürtös Lukanénye 21

26. 2009.09.21 Galánta Nagyfödémes 35

27. 2009.09.21 Galánta Nagymácséd 29

28. 2009.09.21 Galánta Nádszeg 21

29. 2009.09.22 Ipolyság Ipolyszakálas 9

30. 2009.09.22 Ipolyság Palást 5

31. 2009.09.22 Ipolyság Ipolyság 5

32. 2009.09.23 Nagymegyer Nagymegyer 29

33. 2009.09.24 Szenc Szenc 29

34. 2009.09.24 Pozsony Pozsony 30

35. 2009.09.25 Királyhelmec Szomotor 32

36. 2009.09.25 Királyhelmec Nagytárkány 63

37. 2009.09.25 Királyhelmec Királyhelmec 93

38. 2009.09.25 Gúta Gúta 46

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2009. évi tevékenységérõl

47



39. 2009.09.29 Szepsi Szepsi 51

40. 2009.09.29 Szepsi Torna 24

41. 2009.09.29 Szepsi Buzita 17

42. 2009.09.29 Szepsi Szepsi 17

43. 2009.10.06 Érsekújvár Szímõ 15

44. 2009.10.06 Érsekújvár Tardoskedd 18

45. 2009.10.06 Érsekújvár Udvard 22

46. 2009.10.06 Érsekújvár Érsekújvár 62

47. 2009.10.07 Losonc Losonc 29

48. 2009.10.09 Tornalja Tornalja 73

49. 2009.10.09 Tornalja Rimaszécs 127

50. 2009.10.12 Fülek Ragyolc 30

51. 2009.10.12 Fülek Fülek 74

52. 2009.10.12 Fülek Síd 23

53. 2009.10.12 Zselíz Zselíz 82

54. 2009.10.14 Dunaszerdahely Dunaszerdahely 29

55. 2009.11.10 Párkány Muzsla 5

56. 2009.11.10 Párkány Kéménd 8

57. 2009.11.10 Párkány Szõgyén 15

58 2009.12.11 Komárom Madar 13

59. 2009.12.11 Komárom Komárom 33

60. 2009.12.11 Komárom Szentpéter 20

61. 2010.02.16 Komárom Madar 6

62. 2010.02.16 Vágsellye Vágsellye 4

63. 2010.02.16 Érsekújvár Kürt 14

2 215

A beiratkozási program számszerû értékelése. 

A beiratkozási program 2009-ben 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-

koztató beszámolók. A program kifejezésre juttatta az anyaország társadalma egy részének szolidaritását a

felvidéki magyarság iránt, aminek még inkább nyomatékot adnak a különbözõ 2009-ben is megtapasztalt

szlovákiai magyarellenes megnyilvánulások, mindenekelõtt a szlovák nyelvtörvény. 

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

indokolt elvégezni a program kezdete óta eltelt teljes idõszakra (2004-2009.), másrészt a 2008-2009. idõ-

szakra vonatkozóan. Az elemzések eredményeit Célalaponként a 3. sz. táblázat mutatja. 

A táblázatból látható, hogy a múlt esztendõben magyar iskolába beíratott diákok száma 40 fõvel (1,1 %-kal)

növekedett, ami rendkívül örvendetes tény. Ugyanakkor megállapítható, hogy az elmúlt öt éves idõszakban

15,51 %-kal csökkent a magyar iskolába beíratott gyermekek száma, ami elsõsorban a demográfiai lejtmenet

következménye. Ezt az is alátámasztja, hogy a magyar iskolába beíratott gyermekek számaránya az összes

beíratott gyermek számához viszonyítva a vizsgált régiók összességében az elmúlt évben csupán 0,67 %-kal

csökkent és a csökkenés mértéke az elmúlt öt év viszonylatában is mindössze 0,19 %. Ez azt jelenti, hogy sike-

rült az öt éves idõszakban a magyar iskolák pozícióit stabilizálni, bár természetesen továbbra is tény, hogy
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a magyarul beszélõ gyermekek 20-30 %-át a szülõk félelembõl, vagy a jobb érvényesülés reményében szlo-

vák tannyelvû iskolába íratják be. A kassai és pozsonyi régiókat vizsgálatunkban külön kezeltük, mivel ezek-

ben a régiókban elenyészõ a magyar nemzetiségûek részaránya az összes lakossághoz képest, de a táblázat-

ból látható, hogy a két nagyváros iskoláiban a magyar iskolába beíratott gyermekek száma enyhén növekvõ

tendenciát mutat. 

Érdekes eredményeket kapunk, ha a számadatokat régiónként (Célalaponként) vizsgáljuk. Miközben az elõ-

zõek szerint a magyar iskolába beíratott diákok számaránya öt év viszonylatában minimálisan csökkent, a

23 vizsgált Célalap közül 11 Célalap esetén ez a számarány növekedett és ebben a csoportban 9 olyan régió

található, ahol az ösztöndíj akciót minden évben teljes körûen megvalósítottuk. Bár a magyar iskolába beíra-

tott diákok száma öt év alatt összességében az elõzõek szerint jelentõsen csökkent, de itt is található négy

olyan Célalap, ahol az abszolút számok tekintetében is növekedés tapasztalható és megállapítható, hogy

ezek a teljes körûen ösztöndíjazott régiók csoportjába tartoznak (Fülek, Léva, Nagykapos, Szepsi). 

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2009. évi tevékenységérõl

49



3. sz. táblázat: Beiratkozási tényszámok célalaponként

50

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2009. évi tevékenységérõl



Vizsgálatot végeztünk arra vonatkozóan is, miképpen alakulnak a magyar iskolába történõ beiratkozás szá-

mai és számarányai a magyarlakta városokban. A vonatkozó adatokat a 4. táblázat tartalmazza. 

4. sz. táblázat: Magyarlakta városok nemzetiségi arányai és beiratkozási adatok %

M 2001 M/Ö 2009 M/Ö 2008-2009 M/Ö 2004-2009 M/M 2004-2009
Dunaszerdahely 79,75 63,46 -0,44 -4,78 -5,17

Érsekújvár 27,52 9,22 -6,74 -8,05 -54,93

Fülek 64,4 66,67 -3,26 18,64 34,43

Galánta 36,8 16,78 -0,68 1,13 -17,24

Gúta 80,77 77,78 2,78 -0,71 15,07

Ipolyság 62,21 46,94 -2,24 3,29 -16,36

Királyhelmec 76,94 39,18 -0,62 -6,58 -29,63

Révkomárom 60,09 64,1 3,31 6,13 0

Léva 12,23 5,93 2,96 1,43 5,26

Losonc 13,11 3,04 -2,35 -3,42 -52,63

Nagykapos 56,98 50,00 -7,94 9,37 -4,62

Nagymegyer 84,55 80,88 6,46 6,37 -27,63

Párkány 68,74 55,12 -7,13 -9,91 -24,73

Rimaszombat 35,26 26,49 -6,84 -3,78 -20,22

Rozsnyó 26,8 20,28 -0,07 3,3 -2,27

Somorja 66,63 32,52 0,13 3,95 0

Szenc 22,12 7,36 1,97 -2,7 -29,41

Szepsi 43,65 50,00 7,06 10,45 25,71

Tornalja 62,14 59,26 1,57 5,05 10,34

Vágsellye 17,88 5,41 -1,26 -0,86 -33,33

Zselíz 51,25 38,36 -11,24 0,86 -22,22

M 2001: – Magyar nemzetiségûek részaránya az egyes városokban a 2001-es népszámlálás adatai szerint

M/Ö: – magyar iskolába beíratott diákok aránya az összes beíratott diákhoz képest 

M/M 2004-2009: – a magyar iskolába beíratott diákok arányának változása az idõszakban

Általában megállapítható, hogy jelentõs negatív eltérés van ezekben a városokban a nemzetiségi arányok és

a magyar iskolába történõ beiratkozás arányszámai között, ami arra is utal, hogy jelentõsen fokozni kell az

erõfeszítéseket ezekben a városokban a magyar iskolába történõ beiratkozási kampány hatékonyságának

növelésére. Itt is megfigyelhetõ, hogy néhány városban (Fülek, Gúta, Léva, Tornalja) a magyar iskolába beíra-

tott diákok száma öt év alatt növekedett. Több városban (Fülek, Galánta, Ipolyság, Révkomárom, Léva,

Nagykapos, Nagymegyer, Rozsnyó, Somorja, Szepsi, Tornalja, Zselíz) növekedett a vizsgált idõszakban a

magyar iskolába beíratott diákok számaránya is.  Ez utóbbi városok túlnyomó részében az ösztöndíj akció öt

éven át teljes körûen megvalósításra került. 

Az eredmények alapján és a szlovákiai belpolitikai helyzetet is figyelembe véve a program további folytatás-

ra javasolható azzal, hogy az eddiginél is fokozottabb figyelmet kell fordítani valamennyi érintett család fel-

kutatására és egyéni megszólítására, az ösztöndíj rendszert pedig a kedvezménytörvény szellemében ki kell

terjeszteni minden magyar óvodába és iskolába járó gyermekre, éspedig a tanulmányi idõszak egészére (az

alapiskola elsõ osztályától a középiskola befejezéséig).

Beiratkozási ösztöndíj akció költségei és forrásai
A beiratkozási ösztöndíj program öt éve során az átadott ösztöndíjak száma összesen 9.763 volt. Ehhez a

civil szervezetek, Polgári Körök, alapítványok, magánszemélyek és önkormányzatok 91.450.000 Ft célado-

mánnyal járultak hozzá. 

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2009. évi tevékenységérõl

51



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 19-én Csáky Csongor és Halzl József a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban részt vett

azon miskolci iskolák igazgatóinak értekezletén, ahol mûködik a Rákóczi Szövetség iskolai szervezete.

Meghatározták azokat a programokat, amelyeket ebben az évben közösen szerveznek a Szövetség célja-

inak megvalósítása érdekében. A megbeszélést követõen tagtoborzó összejövetelt tartottak a gimnázi-

umban, amelynek végén 19 diák csatlakozott a Rákóczi Szövetséghez.

• Január 22-én Halzl József és Csáky Csongor a szekszárdi Garay János Gimnáziumban találkozott az isko-

lában mûködõ ifjúsági szervezet tagjaival és más érdeklõdõ diákokkal. Megállapodtak abban, hogy a

közeljövõben kísérletet tesznek a városi szervezet létrehozására.

• Február 2-án Halzl József, Csáky Csongor és Somorjai Dörflein Richard Ipolyságon részt vettek a városi

CSEMADOK alapszervezet székházában szervezett beiratkozási ösztöndíj átadási ünnepségen. 37 olyan

óvodás szüleinek adták át az ösztöndíjat, akiket szüleik magyar iskolába fognak beíratni. Az ünnepségen

részt vett Franka Tibor kerepesi polgármester, aki jelezte, hogy Kerepes Önkormányzata 20 gyermek

ösztöndíjának felvállalásával támogatja a programot.

• Február 5-én Csáky Csongor és Ambrus Sándor részt vett a Márton Áron Szakkollégiumban mûködõ ifjú-

sági szervezet ülésén.

• Február 10-én több határon túli és magyarországi színhelyen megtartották a Cultura Nostra középisko-

lai történelmi vetélkedõ elõdöüntõjét. A budapesti eseményen szervezõként közremûködtek a Rákóczi

Szövetség képviselõi.

• Február 26-án Csáky Csongor és Halzl József Békéscsabára látogattak, ahol az Andrássy Gyula

Gimnáziumban tájékoztatást adtak Komáromi István igazgatónak és az iskola mintegy 20 diákjának a

Rákóczi Szövetség tevékenységérõl és arra kérték õket, hogy egy késõbbi idõpontban alakítsák meg a

Szövetség iskolai szervezetét.

• Március 11-én Halzl József és Csáky Csongor a tatabányai Rákóczi szervezet elnökével, Szalontay

Csabával együtt a tatabányai Árpád Gimnáziumba látogatott. Tájékoztatták a jelenlévõket az ifjúsági

szervezetek létesítésének folyamatáról és arra buzdították a jelenlévõket, hogy alakítsák meg Rákóczi

szervezetüket.

• Április 7-én Csáky Csongor személyes megbeszélést folytatott az ELTE Bölcsészettudományi Karán

mûködõ Rákóczi szervezet ügyvezetõjével, Ribling Tamással, aki 26 új tag jelentkezési lapját adta át.

• Április 17-18-án a Rákóczi Szövetség miskolci ifjúsági szervezeteinek együttmûködésében vezetõképzõt

tartottak a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. Részt vettek mindazon iskolák diákjai, amelyekben

mûködik Rákóczi szervezet. Megjelent a Rákóczi Szövetség képviseletében Csáky Csongor és Halzl

József. Köszöntõjük után Kun Ferencz alelnök, Rókusfalvy Pál pszichológus és Balczó András olimpiai

bajnok tartott elõadást.

• Április 21-én Halzl József és Csáky Csongor a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziuma látogatott, ahol

részt vettek az iskolai Rákóczi szervezet taggyûlésén. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével Ódor

László, a gimnázium igazgatója.

• Április 23-án a budapesti Márton Áron Szakkollégium ifjúsági szervezetének programjaként Konrad

Sutarski tartott elõadást a katyni lengyel  tragédiáról.

• Április 24-26-án Bíró Albert a Füleki Gimnáziumban részt vett és elõadást tartott a Kárpát-medencei

magyar középiskolák INFOPROG 2009. elnevezésû vetélkedõjének díjkiosztó ünnepségén.

• Április 25-én a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete oroszlányi, tatai és tatabányai iskolák diákjai szá-

mára „Fényben és árnyékben – híres nõk a magyar történelemben” címmel történelmi vetélkedõt szer-

vezett. A vetélkedõn Erdélybõl székelyhidi, a Felvidékrõl bátorkeszi, lévai, nagykaposi, nagykéri, párká-

nyi és vágsellyei diákok is részt vettek.

• Április 30-án Halzl József, Csáky Csongor, Kiss Péter és Ambrus Sándor megbeszélést folytatott Zachar

Pállal, a Diákhálózat elnökével és Bucsi Edinával a pozsonyi József Attila Klub alelnökével.

Megállapodtak a Szövetség és a Diákhálózat között meglévõ együttmûködés jövõbeli céljairól.

• Május 14-én Csáky Csongor és Bohus András Nagyváradon találkozott a Lorántffy Zsuzsanna és a Szent

László Gimnázium Rákóczi szervezeteinek képviselõivel.
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• Május 15-én Halzl József és Csáky Csongor, valamint a tatabányai Rákóczi szervezet elnöke, Szalontay

Csaba a tatabányai Árpád Gimnáziumban két osztályfõnöki órán ismertették a Rákóczi Szövetség tevé-

kenységét azzal a céllal, hogy elõkészítsék az iskolai Rákóczi szervezet megalakítását.

• Május 19-én Ambrus Sándor és Csáky Csongor a tatabányai Árpád Gimnáziumban osztályfõnöki óra

keretében három osztály diákjaival találkoztak és ismertetést adtak a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl

azzal a céllal, hogy elõkészítsék az iskolai szervezet megalakítását.

• Május 27-én Halzl József és Csáky Csongor a szombathelyi Premontrei Gimnáziumba látogattak, ahol

találkoztak a diákok két nagyobb csoportjával és arra buzdították a diákokat, csatlakozzanak a Szövetség

már meglévõ iskolai csoportjához. A látogatás során a Szövetség képviselõi az iskola igazgatóasszonyá-

val is találkoztak.

• Június 12-én Halzl József és Kiss Péter Nyitranagykéren részt vett a beiratkozási ösztöndíjak átadási

ünnepségén. Jelen voltak a Nagykérrel partnerkapcsolatot ápoló magyarországi települések: Csengõd,

Balatonkenese, Pellérd és Hajmáskér polgármesterei is. Összesen 10 gyermek szülei vették át az ösztön-

díjat.

• Június 23-án Csáky Csongor és Kovács Bernadett részt vett a vágsellyei régióban rendezett beiratkozási

ösztöndíj átadási ünnepségeken. Jelen volt a programot támogató budapesti „Hit és Haza Polgári Kör”

öttagú delegációja is. Az elsõ színhelyen Vágsellyén 25 gyermek, Pereden 37 gyermek, Vágfarkasdon 30

gyermek kapott beiratkozási ösztöndíjat.

• Június 24-én a Rákóczi Szövetség képviseletében Halzl József, Kiss Péter és Németh Enikõ Galántán a

Kodály Zoltán Alapiskolában részt vett a beiratkozási ösztöndíjak átadási ünnepségén. Összesen 86

galántai és Galánta környéki család részesült ösztöndíjban.

• Június 25-én Csáky Csongor és Puskás Barbara a rozsnyói régióban négy színhelyen átadták a beiratko-

zási ösztöndíjat az érintett gyermekek szüleinek. Dernõben 21 család, Szádalmáson 15 család, Pelsõcön

21 család részesült ösztöndíjban. A rozsnyói két magyar iskola 37 diákja részére az Állami Alapiskola

Dísztermében adták át az ösztöndíjat.

• Június 30-án Halzl József és Kiss Péter Alsóbodokon részt vettek a zoboraljai magyar iskolába beíratott

diákok részére megszervezett ösztöndíj átadási ünnepségen. A Magyar Nyelvû Magán-szakközépiskola

Kollégiumában 22 család vette át az ösztöndíjat. 

Csáky Csongor Kassára látogatott, ahol a Magyar Tannyelvû Ipariskola ünnepélyes tanévzáróján átadta

a Szövetség által hagyományosan adományozott Rákóczi Díjat az iskola tantestülete által kiválasztott hat

diáknak. Ezt követõen az iskola igazgatóasszonya Matej Éva 37 diák jelentkezési lapját adta át a Szövetség

képviselõjének. Végül Csáky Csongor a Márai Sándor Gimnáziumban Hanesz Angelika igazgató-helyet-

tes szervezésében 27 diákkal találkozott, megbeszélték az ifjúsági szervezettel való további együttmûkö-

dés lehetõségeit. A látogatás záróeseménye a kassai magyar fõiskolásokat tömörítõ Kikelet Polgári

Társulás képviselõivel, Blénessy Róberttel és Mátyás Flóriánnal való találkozás volt.

• Július 1-jén Csáky Csongor és Somorjai Dörflein Richard Bábolnán találkoztak a Cultura Nostra történel-

mi vetélkedõ gyõzteseinek jutalomkirándulásán részt vevõ diákokkal. 

A felvidéki Vágfarkasd Magyar Tannyelvû Alapiskolájában átadták a békéscsabai szervezet által gyûjtött

könyveket az iskola részére.

• Július 13-án Halzl József megbeszélést folytatott Palotai Dalmával, a pécsi egyetemi szervezet elnökével,

aki tájékoztatást adott a szervezet helyzetérõl, jövõbeli terveirõl.

• Július 31-én Csáky Csongor és Halzl József Gyõrbe látogatott, ahol részt vettek a tíznapos anyanyelvi

tábor megnyitó ünnepségén. Ajándékcsomagot adtak át valamennyi résztvevõnek.

• Augusztus 4-én Csáky Csongor és Halzl József látogatást tett a soproni szervezet által fiatalok részére

megrendezett Turul-táborban. A Szövetség képviselõi tájékoztatást adtak a Rákóczi Szövetség ifjúsági

programjairól.

• Szeptember 2-án Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Krupi Bernadett részt vettek a Lévai Magyar Tanítási

Nyelvû Alapiskolában megrendezett beiratkozási ösztöndíj átadási ünnepségen. A Szövetség képviselõi

21 család részére adták át az ösztöndíjat.

• Szeptember 9-én Csáky Csongor és Kovács Bernadett részt vett a kassai Márai Sándor Alapiskolában meg-

rendezett ösztöndíj átadási ünnepségen, ahol 21 kisdiák szülei vették át az ösztöndíjat. Az ünnepségen

jelen volt Lévai Anikó, Orbán Viktor volt miniszterelnök felesége, aki ajándékokat adott át az érintett csa-

ládoknak.
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• Szeptember 11-én Kiss Péter a nagykaposi régióban három színhelyen a magyar tannyelvû iskolákban

átadta a beiratkozási ösztöndíjat az érintett családoknak. Nagyszelmecen 27, Vajánban 44, Nagykaposon

pedig 66 szülõ vehette át az ösztöndíjat. Mindhárom színhelyen részt vett az ösztöndíj átadáson Gabri

Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Célalap elnöke.

• Szeptember 14-én a Rimaszombat és Vidéke Célalap területén három helyszínen adták át a Rákóczi

Szövetség beiratkozási ösztöndíját a magyar alapiskolák elsõ osztályos diákjai részére. Bátkán 73,

Rimaszombatban 79, Feleden pedig 148 ösztöndíjat adtak át a Rákóczi Szövetség képviselõi Csáky

Csongor és Kuli János, valamint Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, aki valamennyi helyszínen

köszöntötte a megjelent szülõket. A Rimaszombat és Vidéke Célalapot Csúsz László képviselte az ünnep-

ségeken.

• Szeptember 16-án Halzl József és Csáky Csongor a nagykürtösi járásban két színhelyen adta át a Rákóczi

Szövetség beiratkozási ösztöndíját a családoknak. Jelen volt továbbá az ünnepségeken Z. Urbán Aladár,

a Nagykürtös és Vidéke Célalap vezetõje. Ipolybalogon 20, Lukanényén pedig 11 kisdiák részesült ösz-

töndíjban. Részt vett az ünnepségen Kuzma Zoltán lukanényei és Jámbor László apátújfalui polgármes-

ter.

A Somorja és Vidéke Célalap területén négy helyszínen adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztön-

díját. A Szövetséget Kiss Péter és Krupi Bernadett, a Somorja és Vidéke Célalapot Dr. Fóthy János és

Hecht Anna képviselték. Légen 9, Tejfalún 10, Somorján 58, Illésházán 42 család részesült ösztöndíjban.

• Szeptember 21-én Csáky Csongor és Németh Enikõ a galántai járásban három színhelyen részt vettek a

beiratkozási ösztöndíjak átadási ünnepségén. A Rákóczi Szövetség képviselõihez csatlakozott a Károli

Gáspár Egyetemen mûködõ Rákóczi szervezet három diákja is. Nagyfödémesen 35, Nagymácsédon 

29, Nádszegen pedig 21 diák szülei vették át az ösztöndíjat a települések iskoláiban megrendezett

ünnepségen.

• Szeptember 22-én az Ipolyság és Vidéke Célalap területén három színhelyen került sor a beiratkozási ösz-

töndíjak átadására. Halzl József és Csáky Csongor mellett az ünnepségeken részt vett Mádl Dalma

asszony, Mádl Ferenc volt köztársasági elnök felesége, aki ajándékokat adott át az érintett családoknak.

Ipolyszakálason 9, Paláston 5, Ipolyságon ugyancsak 5 család részesült ösztöndíjban. A palásti ünnepsé-

gen részt vett Dönti Károly, az akciót támogató Ócsa város polgármestere.

• Szeptember 23-án Halzl József és Csáky Csongor a Károli Gáspár Református Egyetem

Bölcsészettudományi Karára látogattak, ahol Bíró Mária dékán-helyettes elõadásának keretében bemu-

tatták a történelem-szakos hallgatóknak a Rákóczi Szövetséget. Több jelenlévõ diák kifejezte szándékát

a tervezett egyetemi szervezethez történõ csatlakozásra.

Nagymegyeren a Rákóczi Szövetség képviselõi, Kiss Péter és Krupi Bernadett átadták a beiratkozási ösz-

töndíjat 29  család részére A magyar alapiskolában megrendezett ünnepségen jelen volt Bauer Edit, EU

parlamenti képviselõ, az akciót jelentõsen támogató Pro Professione Alapítvány elnöke Entz Géza és a

Kuratórium tagja Vajna Zoltán. A Nagymegyer és Vidéke Célalapot Rostás László elnök képviselte. 

• Szeptember 24-én Halzl József és Csáky Csongor Szencen részt vett a Szenc és Vidéke Célalap területén

magyar iskolába beíratott gyermekek ösztöndíj átadási ünnepségén. Az esemény házigazdája a Célalap

elnöke, Duray Rezsõ volt, jelen volt továbbá és méltatta az eseményt Németh Zsolt, a magyar Parlament

Külügyi és Határon Túli Bizottságának elnöke és munkatársa Répás Zsuzsa, valamint az akciót támogató

nagyváradi Rákóczi szervezet képviseletében Fodor Mózes. Németh Zsolt felszólalásában gratulált a szü-

lõknek döntésükhöz és méltatta a Rákóczi Szövetség akcióját. Az ünnepség végén 29 gyermek szülei vet-

ték át az ösztöndíjat. Az ünnepséget követõen a vendégek útban hazafelé látogatást tettek a Cservenka

János által alapított Hidaskürti Magán Szakmunkás Intézetben.

Bíró Albert a pozsonyi Duna utcai Iskolában átadta 20 pozsonyi és 6 pozsonypüspöki diák családja részé-

re a beiratkozási ösztöndíjat. Az ünnepségen részt vett az akciót támogató Budapest XV: kerületi Önkor-

mányzat alpolgármestere, Dr. Csomor Ervin.

• Szeptember 25-én a Királyhelmec és Vidéke Célalap körzetében Kiss Péter és Krupi Bernadett közremû-

ködésével három színhelyen került sor a Szövetség beiratkozási ösztöndíjának átadására. Szomotoron

32, Nagytárkányban 63, Királyhelmecen pedig 93 család vette át az ösztöndíjat. Mindhárom színhelyen

az iskolaigazgató jelenlétében zajlott az ünnepség. A technikai lebonyolításban Királyhelmecen közre-

mûködött Kiss Tamara, a gimnáziumban mûködõ ifjúsági szervezet vezetõje.
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Gútán Kõvári Dénes közremûködésével átadták a régióban érintett családok részére a beiratkozási ösz-

töndíjakat. Részt vett a Nagyboldogasszony Egyházi Gimnáziumban megrendezett  ünnepségen Angyal

Béla, a Gúta és Vidéke Célalap vezetõje. Összesen 46 nagycsaládos és gyermeküket más településre utaz-

tatni kényszerülõ család vehette át a támogatást.

• Szeptember 29-én a Szepsi és Vidéke Célalap területén négy színhelyen Csáky Csongor, Kovács

Bernadett és Kuli János közremûködésével átadták a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját az érin-

tett családoknak. A házigazda szerepét Köteles László parlamenti képviselõ, a Szepsi és Vidéke Célalap

vezetõje és Zborai Imre látták el. Szepsiben 68, Tornán 24, Buzitán 17 gyermek részesült ösztöndíjban.

• Október 6-án Halzl József és Csáky Csongor részvételével az Érsekújvár és Vidéke Célalap területén,

Szímõ, Tardoskedd, Udvard, és Érsekújvár  alapiskoláiban adták át a Szövetség beiratkozási ösztöndíját a

magyar iskolát megkezdõ diákok részére. Szímõn az ünnepségen megjelent Farkas Iván, az MKP parla-

menti képviselõje és Bób János polgármester. Itt 15 diák részesült ösztöndíjban. Tardoskedden 16,

Udvardon 22, Érsekújváron pedig 58 szülõ vette át az ösztöndíjat. Az ünnepségeken részt vett a buda-

pesti Szent Benedek Gimnázium két diákja is, azon diákok képviseletében, akik személyes adományuk-

kal támogatták a programot.

• Október 7-én Bíró Albert Losoncon a Magyar Alapiskolában 25 losonci és környékbeli diák részére átad-

ta a beiratkozási ösztöndíjat. Az ünnepségen részt vett Virág András, az Áprilisi Ifjak Egyesület elnöke és

Böszörményi István, a Losonc és Vidéke Polgári Társulás elnöke.

• Október 9-én Kiss Péter és Szaszák Eszter a Tornalja és Vidéke Célalap két településén átadták a beiratko-

zási ösztöndíjakat az érintett családoknak. Tornalján 127, Rimaszécsen 73 gyermek részesült ösztöndíj-

ban. Részt vett az ünnepségeken Molnár Imre, a Tornalja és Vidéke Célalap vezetõje és Szögedi Anna, az

MKP parlamenti képviselõje.

• Október 12-én a Fülek és Vidéke Célalap területén a helyi alapiskolákban Csáky Csongor és Szabó

Viktória átadták a beiratkozási ösztöndíjakat. Részt vett az ünnepségeken Tomolya Róbert, a Fülek és

Vidéke Célalap vezetõje. Ragyolcon 30, Füleken 74, Síden 23 kisdiák részesült ösztöndíjban.

Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Puskás Barbara Zselízen a Magyar Alapiskolában részt vettek a beiratko-

zási ösztöndíjak átadási ünnepségén. Jelen volt továbbá Mácsadi János, a Zselíz és Vidéke Célalap elnö-

ke. Összesen 74 diák részesült ösztöndíjban.

• Október 14-én Kõvári Dénes Dunaszerdahelyen 29 nagycsaládos és gyermeküket más településre utaz-

tatni kényszerülõ család részére átadta a beiratkozási ösztöndíjat. Az ünnepségen jelen volt Ibolya Olivér,

a Dunaszerdahely és Vidéke Célalap elnöke.

• Október 20-án Csáky Csongor és Halzl József a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Karára látogattak, ahol Raffay Ernõ történész elõadásán tájékoztatást adtak a Rákóczi Szövetség tevé-

kenységérõl és kérték a diákok csatlakozását a Szövetséghez.

• November 6-án Csáky Csongor részt vett a nyíregyházai Szent Imre Katolikus Gimnázium és az iskolá-

ban mûködõ Rákóczi szervezet által megrendezett Szent Imre-napi ünnepségen, ahol tájékoztatást adott

a diákok számára a Szövetség ifjúsági programjairól.

• November 10-én Csáky Csongor és Halzl József a Párkány és Vidéke Célalap területén három színhelyen

a helyi iskolákban részt vett a beiratkozási ösztöndíjak átadási ünnepségén. Muzslán 5, Kéménden 8,

Szõgyénben pedig 15 szülõ vette át az ösztöndíjat. Az ünnepségen részt vett továbbá Himmler György, a

Párkány és Vidéke Célalap vezetõje.

• November 20-án Halzl József és Csáky Csongor Budapesten megbeszélést folytatott a felvidéki magyar

fõiskolai szervezeteket tömörítõ Diákhálózat korábbi és új vezetõjével, Zachar Pállal és Tóth Tímeával.

Megállapodtak a további együttmûködés céljaiban és abban, hogy a Rákóczi Szövetség képviselõi felve-

szik a kapcsolatokat a komáromi Selye János Egyetem új rektorával, Tóth Jánossal, Tóth Tímea édesapjá-

val.

• December 3-án Csáky Csongor és Kiss Péter Korondra utaztak, ahol átadták az iskola igazgató-helyette-

sének a Rákóczi Szövetség információs anyagait és egy doboznyi könyvet az iskolai könyvtár részére.

• December 11-én Halzl József és Csáky Csongor a Komárom és Vidéke Célalap területén három színhe-

lyen átadták a beiratkozási ösztöndíjat az érintett családoknak. A Szövetség képviselõit útjukra elkísérte

a programot támogató Vathy Zsuzsa író. Madaron 13 gyermek részesült ösztöndíjban. Révkomáromban

a Marianum Iskolaközpontban a házigazda szerepét Madarász Róbert igazgató látta el. Jelen volt az

ünnepségen az MKP parlamenti képviselõi részérõl Duray Miklós, Bárdos Gyula, Szigeti László, Szigeti

János és Sárközi Klára. Szigeti László az ünnepség keretében átadta az MKP parlamenti képviselõinek

személyes adományát az ösztöndíj program számára. A rendezvény végén 33 diák családja vette át az ösz-

töndíjat. Szentpéteren az Alapiskolában 20 szülõ vette át gyermeke ösztöndíját.

• December 15-én Csáky Csongor részt vett a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Karán megalakult helyi szervezet taggyûlésén.
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• December 17-én Csáky Csongor és Halzl József a nagykürtösi járás három községébe Csábra, Leszenyére

és Sirakra látogattak. Részt vettek a települések óvodáinak karácsonyi ünnepségén és átadták a gyerme-

kek részére szánt karácsonyi ajándékcsomagokat, amelyek a magyar iskola mellett érvelõ, a szülõknek

szóló levelet is tartalmaztak.

• December 30-án a nagykürtösi járásban, Bussán és Szlovákgyarmaton Z. Urbán Aladár és Csáky Csongor

beiratkozás elõtt álló családokat keresett fel és átadták részükre a Szövetség karácsonyi ajándékcsomag-

ját és a magyar iskolaválasztás mellett érvelõ leveleket.

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

Magyarországon.

• Január 7-én Martényi Árpád részt vett a Rákóczi Szövetség szombathelyi szervezete által megrendezett

összejövetelen, amelyen Esterházy Jánosra, a felvidéki mártír politikusra emlékeztek. A rendezvényen fel-

szólalt Martényi Árpád, aki ismertette Esterházy életrajzát és méltatta a politikus történelmi jelentõségét.

• Január 18-án Rövid Éva és Kovács Bernadett részt vettek a felvidéki Palóctársaságnak a Magyar Kultúra

Alapítvány székházában tartott rendezvényén. A Szövetség képviselõi a Magyar Kultúra Napjához kap-

csolódó pályázat nyertesei részére ajándékcsomagot adtak át és a gyõzteseknek részvételt ajánlottak fel a

Szövetség nyári ifjúsági táboraiba.

• Január 22-én Martényi Árpád a romhányi csata évfordulóján részt vett az Önkormányzat által szervezett

ünnepi nyilvános ülésen. 

• Január 24-25-én Ambrus Sándor egy küldöttség tagjaként Kárpátalján részt vett a kisgejõci Gyöngykaláris

Zeneiskolának helyet adó felújított épületrész átadási ünnepségén és átadta az iskolának a Rákóczi

Szövetség ajándékát, három darab számítógépet.

• Január 27-én Martényi Árpád a Pozsonyi Kaszinóban részt vett Popély Gyula történész „Erõs várunk az

iskola” c. elõadásán, majd ismertette a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási programjának eredmé-

nyeit.

• Február 1-jén Martényi Árpád a kõbányai Lengyel Házban részt vett és beszédet mondott a Magyar

Emlékekért a Világban Egyesület által szervezett Rákóczi fotókiállítás megnyitó ünnepségén. 

• Február 4-én Halzl József és Csáky Csongor részt vett a Katolikus Pedagógiai Intézet budapesti központ-

jában megrendezett iskolaigazgatói fórumon. A rendezvényen közel 250 igazgató elõtt Halzl József

ismertette a Rákóczi Szövetség céljait, kihangsúlyozva iskolai szervezetépítõ programját.

• Február 5-én Martényi Árpád beszédet mondott a Pozsonyi Magyar Galéria gyûjteményes Esterházy kiál-

lításának megnyitása alkalmából a tatabányai Kereskedelmi, Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi

Szakközépiskolában.

Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság rendezvényén, amelynek témája „Az állam szerepének

újragondolása, az állam megreformálása” volt. 

• Február 9-én Martényi Árpád a balatonfüredi Nyugdíjas Polgári Egyesület meghívására elõadást tartott

Esterházy János életmûvérõl.

Kun Ferencz a „Hatvan éves a CSEMADOK” ünnepségsorozat keretében Párkánynánára látogatott.

• Február 13-án  Kiss Péter részt vett a Rimaszombat és Vidéke Társulás közgyûlésén és tájékoztatást adott

a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány aktuális tevékenységérõl.

• Február 21-én Kiss Péter részt vett a Budai Egyházközségek farsangi bálján. Ennek keretében a Rákóczi

Szövetség kezdeményezésére eredményes adománygyûjtés történt a révkomáromi Marianum Egyházi

Alapiskola és Gimnázium javára.
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• Február 23-án Halzl József Kubatov Gábor FIDESZ pártigazgató meghívására részt vett a FIDESZ regio-

nális igazgatóinak értekezletén, ahol tájékoztatást adott a Szövetség felvidéki ösztöndíj akciójáról és a

FIDESZ vezetésû önkormányzatok támogatását kérte a programhoz.

Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság ülésén, amelynek Balczó András  olimpiai bajnok volt a

vendége.

Martényi Árpád jelen volt és elõadást tartott a Márton Áron Szakkollégiumban az Esterházy János emlé-

kére rendezett kiállítás megnyitása alkalmából.

• Február 25-én Halzl József Szabolcs Attila polgármester meghívására részt vett és ünnepi beszédet mon-

dott Budafokon a „Kommunizmus Áldozatainak Napja” alkalmából rendezett emlékünnepségen.

• Február 27-én Csáky Csongor és Halzl József részt vett az ELTE Jogi Karán rendezett ünnepségen, ahol

átadták a diplomát a Rákóczi Szövetség erdélyi származású munkatársának, Ambrus Sándornak.

• Március 2-án Kun Ferencz és Kiss Péter részt vett a Magyar Földtani Intézetben tartott emléknapon, ame-

lyet Szepesházy Kálmánnak, a Rákóczi Szövetség egykori tagjának tiszteletére szerveztek. 

• Március 6-án Halzl József részt vett Orbán Viktornak, a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület szerve-

zésében megrendezett ország-értékelõ beszédén, amelyet a Millenáris Park Teátrum-épületében rendez-

tek.

• Március 8-án Kun Ferencz és Lukács Ferenc a felvidéki Nagybalogon részt vett a Szepesházy Kálmán

emlékünnepségen. Az ünnepségsorozat keretében beszédet mondott Kun Ferencz.

• Március 13-án Martényi Árpád részt vett és megnyitóbeszédet mondott a Pozsonyi Magyar Galéria által

összeállított Esterházy János emlékkiállításon, amelyet a Duna-mente Mûvészetért Polgári Társulás szer-

vezett.

• Március 15-én Kun Ferencz részt vett és beszédet mondott a felvidéki Csalár községben rendezett már-

cius 15-i ünnepségen.

• Március 17-én Halzl József részt vett azon az emlékesten, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

tartottak Kovács K. Zoltánnak, a KDNP egykori országgyûlési képviselõjének tiszteletére.

• Március 23-24-én Martényi Árpád részt vett a Sólyom László köztársasági elnök által vezetett delegáció

lengyelországi programjában, amelynek során  Esterházy János lányának, Esterházy Alicének átadták az

Esterházy Jánosnak szánt „Lengyelország megújhodásáért” nevû kitüntetést és leleplezték Rákóczi

emléktábláját. Az ünnepségsorozat része volt a Varsói Magyar Kulturális Intézetben lezajlott találkozó,

melynek során Martényi Árpád  ismertette Rákóczi és Esterházy lengyel kapcsolatait.

• Március 26-án Halzl József részt vett a Magyar Energetikai Társaság által szervezett hagyományos szim-

pózium fogadásán, ahol találkozott a szomszédos országokból ideérkezett magyar energetikusokkal. 

Halzl József, Kun Ferencz és Lukács Ferenc a Pilinszky Irodalmi Kávéházban részt vett a felvidéki borá-

szok budapesti bemutatkozását célzó boresten. Tájékoztatást adtak arról a  pályázatról, amely ösztönöz-

ni kívánja a felvidéki magyar vállalkozókat a magyar nyelv használatára.

• Március 28-án Halzl József és Kiss Péter részt vett a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség éves konfe-

renciájának záróünnepségén Rozsnyón, ahol Halzl József részére átadták a Szövetség Díját. Halzl József

laudációját Pék László, az SZMPSZ elnöke mondta el.

Kun Ferencz és Lukács Ferenc részt vettek az érsekújvári területi CSEMADOK ünnepségén, amelyet

Kürtön rendeztek a CSEMADOK megalakulásának 60. évfordulója alkalmából. 

Kun Ferencz és Lukács Ferenc részt vett a X. Felvidéki Jubileumi Labdarúgó Torna záróünnepségén. A

Szövetség csapata bronzérmes lett.

Vigh Károly részt vett a Kárpátaljai Szövetség XX. Jubileumi Közgyûlésén a Magyarok Házában.

• Március 29-én Ugron Gáspár és Szajkó Gábor a sátoraljaújhelyi Rákóczi szervezet elnöke részt vettek és

a Szövetség nevében koszorúztak a Borsiban megrendezett Rákóczi születésnapi ünnepségen.

• Április 8-án Halzl József az Antall József Alapítvány és az Antall József Baráti Társaság meghívására részt

vett az Antall József születésének évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen.
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• Április 15-én Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság összejövetelén, amelynek témája „Az Európai

Unió hatása Magyarországra” volt. Vitaindító elõadást tartottak Barsiné Pataki Etelka, Dr. Martonyi János

és Dr. Parragh László. Halzl József hozzászólásában elmondta véleményét uniós csatlakozásunk hatásai-

ról a határon túli magyarság helyzetére.

• Április 18-án Halzl József részt vett a Városmajori Katolikus Egyesület tisztújító közgyûlésén.

• Április 19-én Kun Ferencz több színhelyen, Kéménden, Zalabán és Nagysallón részt vett az 1849. évi nagy-

sallói csata emlékére rendezett ünnepségeken. Az ünnepségsorozat záró színhelye a lévai temetõ volt,

ahol Kun Ferencz volt az ünnepi szónok.

• Április 24-én Martényi Árpád a Katolikus Oktatási és Továbbképzõ Központba látogatott, ahol a katoli-

kus iskolák történelemtanárai részére Esterházy Jánosról tartott elõadást a mintegy 30 fõnyi közönség

részére.

• Április 28-án Halzl József Sólyom László köztársasági elnök meghívására részt vett azon az ünnepi vacso-

rán, amelyet Juscsenko ukrán államfõ magyarországi látogatása alkalmából rendeztek a Sándor-palotá-

ban. 

• Május 3-án Kun Ferencz a felvidéki Felsõpatonyba látogatott, ahol elõadást tartott „A Rákóczi Szövetség

és a Felvidék” címmel a helyi Kultúrházban.

• Május 13-án Kun Ferencz részt vett a Magyar Mûvészeti Akadémia rendezvényén, ahol két felvidéki

mûvészt vettek fel a tagok sorába.

• Május 21-én Halzl József részt vett a Deák Ferenc Közéleti Klub „Anti-politikusok kormánya” c. rendez-

vényén a Fasori Evangélikus Gimnáziumban.

• Május 29-31-én Csáky Csongor a budapesti Móricz Zsigmond Gimnáziumban mûködõ Rákóczi szerve-

zet öt diákjával és egy tanárával részt vett az ez évi Csíksomlyói Búcsún. A csoporthoz csatlakozott a

Szövetség választmányi tagja, Mészáros Kálmán is. 

• Június 1-jén Halzl József Csáky Csongorral és Somorjai Dörflein Richarddal részt vettek az Európa parla-

menti választási kampánnyal kapcsolatban a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Központban

megrendezett összejövetelen. Tõkés László és Szilágyi Zsolt után Halzl József is kifejtette gondolatit  a köz-

ügyekben való aktív részvételrõl. A rendezvényt követõen a Szent László templomban emléktáblát avattak

azon nagyváradiak emlékére, akik évtizedekkel ezelõtt megakadályozták a templom lerombolását. 

• Június 9-én a Magyarok Házában a Rákóczi Szövetség közremûködésével bemutatták Molnár Imre két

legutóbbi Esterházyról írt könyvét. Az estet Martényi Árpád nyitotta meg, aki bemutatta Esterházy János

életútját, majd beszélgetésre került sor Molnár Imre történésszel, a könyvek szerzõjével.

• Június 11-én Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság összejövetelén, amelynek témája

„Tömegképzés, vagy elitképzés a felsõfokú oktatásban?” volt.

• Június 13-án Martényi Árpád és Csáky Csongor részt vettek az Esterházy János halálának helyszínén,

Mirovban a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége által rendezett emlékünnepségen. A Szövetség

részérõl a rabtemetõben Martényi Árpád mondott beszédet. 

• Június 28-án a felvidéki Búcs községben Szénássy Zoltán középiskolai tanárnak  átadták az MKP által ala-

pított Pro Probitate Díjat. Az ünnepségen a Rákóczi Szövetséget Martényi Árpád képviselte.

Kun Ferencz  Pestszentimrén részt vett és beszédet mondott egy templomi istentisztelet keretében meg-

szervezett Vasvári Pál emlékmûavatáson.

• Július 3-án Martényi Árpád és Ambrus Sándor Verõcén részt vettek a Bethlen Farkas polgármester által a

Csattogó-völgyben szervezett tábor programjában. Ennek során Martényi Árpád tájékoztatta a résztvevõ-

ket a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl.

• Július 10-én Csáky Csongor és Halzl József Gútára látogattak, ahol találkoztak a felvidéki magyar kispap-

ok által szervezett ministránstábor résztvevõivel és tájékoztatták õket a Szövetség ifjúsági programjairól.

• Július 11-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc a lévai járási CSEMADOK Folklór Fesztiváljának meghívására

Zalabára látogattak.

• Július 12-én a kisvárdai szervezet tagjai Borus Sándor titkár vezetésével részt vettek Tiszaújlakon a

KMKSZ által rendezett Turul-ünnepségen. 

• Július 16-18-án Ambrus Sándor, Csáky Csongor és Jeszenszky Géza részt vettek és elõadást tartottak a

Tusnádfürdõn 20. alkalommal megrendezett Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban.

• Július 19-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc látogatást tett a Rákóczi Szövetség balogvölgyi helyi szerve-

zetének hagyományos rendezvényén, a Rimaszombatban megrendezett VI. Rákóczi Alkotótáborban.

• Augusztus 6-án Csáky Csongor és Mészáros Kálmán látogatást tett a felvidéki Lédec községben megren-

dezett néptánc táborban, amelyen több zoboraljai településrõl 35 diák vett részt.
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• Augusztus 12-én Csáky Csongor részt vett és felszólalt a Nagyváradon megrendezett VIII. Kárpát-meden-

cei Nyári Egyetem programjában. Csáky Csongor javaslatára a résztvevõ diákok adományt gyûjtöttek a

Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási programja javára.

Jeszenszky Géza részt vett és elõadást tartott az Amerikai Magyar Baráti Közösség nyári táborában.

• Augusztus 20-26-án Jeszenszky Géza részt vett és elõadásokat tartott az Amerikai Magyar Kollégium

Nyári Egyetemén, ahol a fõ téma a Felvidék és a magyar-szlovák viszony volt.

• Augusztus 22-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc a felvidéki Szikince Fesztivál alkalmából Zalabára láto-

gattak, ahol találkoztak a környékbeli falvak polgármestereivel és Farkas Ivánnal, az MKP alelnökével.

• Augusztus 28-án Jeszenszky Géza elõadást tartott New Brunswick-ban „Rendezetlen közös dolgaink a

Kárpát-medencében” címmel.

• Szeptember 5-én Kun Ferencz részt vett a Pest megyei Bugyi községben rendezett Falunapon.

• Szeptember 9-12-én Jeszenszky Géza részt vett és elõadást tartott Krynicán (Lengyelország) a Gazdasági

Fórum c. konferencián.

• Szeptember 13-án Lukács Ferenc Bakonyi Pál zselízi polgármester személyes meghívására részt vett a

városi képviselõtestület ünnepi ülésén.

• Szeptember 17-én Halzl József részt vett a Mûegyetem 1956. Alapítvány kuratóriumi ülésén.

Megbeszélték az ’56-os ünnepség programját.

• Szeptember 21-én Halzl József részt vett a Széchenyi Társaság szokásos Roosevelt téri Széchenyi szobor-

nál tartott koszorúzási ünnepségen és az ezt követõ emlékünnepségen. Ennek keretében átadták a

Széchenyi Társaság Díját Halzl Józsefnek, Bánffy Györgynek, Gémesi Györgynek, Györgyi Viktornak és

Kubassek Jánosnak. Halzl József laudációját Cservenka János, a Hidaskürti Magyar Szakmunkásképzõ

alapítója mondta el.

• Szeptember 26-án Ambrus Sándor részt vett a Márton Áron Szakkollégium Pap-szigeti Kempingben meg-

rendezett Gólyatáborában és ismertette a Rákóczi Szövetség céljait és programjait a mintegy 60 diák

elõtt.

• Szeptember 28-án Jeszenszky Géza  elõadást tartott a CRCE Brit Alapítvány Közép-európai tárgyú kon-

ferenciáján Kranjban (Szlovénia).

• Szeptember 30-án Halzl József és Jeszenszky Géza részt vett a Baross Gábor Társaság rendezvényén,

amelynek témája a romakérdés volt. Jeszenszky Géza felszólalásában vázolta a romakérdés jelentõségét a

felvidéki magyarság szempontjából.

• Október 3-án Kun Ferencz a garamsallói polgármester meghívására részt vett a helyi templomi ünnepé-

lyen és az azt követõ szüreti felvonuláson, majd Marcelházán elõadást tartott a két háború közötti diák-

mozgalmakról Csehszlovákiában.

• Október 4-én Kun Ferencz Tõkéczky Lászlóval, Szabó Tiborral és Fazekas László püspökkel

Barsbaracskán részt vett a templom és a gyülekezet 100 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepsé-

gen, majd Nagyölveden  elõadást tartott az aradi vértanúk emlékünnepsége alkalmából.

• Október 5-én Kun Ferencz Czermann János süttõi polgármester meghívására ünnepi elõadást tartott az

aradi vértanúk emléknapján.

• Október 6-án Kun Ferencz és Lukács Ferenc Zselízen részt vettek az aradi vértanúk emlékünnepségén a

Kultúrházban. Az ünnepi beszédet Kun Ferencz mondta.

• Október 9-én Martényi Árpád Tatabányán részt vett a korábban felállított Esterházy szobor koszorúzási

ünnepségén. Ezután elõadták Siposhegyi Péter „Hantjával sem takar” c. monodrámáját Esterházy János

életérõl.

Jeszenszky Géza „Külpolitika 15 millió magyar érdekében” címmel elõadást tartott az erdélyi

Szilágysomlyón.

• Október 11-én Martényi Árpád részt vett Ipolynyéken az Esterházy János emlékére emelt szobor ünnepé-

lyes felavatásán. Az ünnepségen felszólalt Martényi Árpád is, aki Esterházy rehabilitációjáról fejtette ki

gondolatait.

• Október 12-én Jeszenszky Géza részt vett a rendszerváltozás utáni magyar külügyminiszterek vitáján a

Magyar Külügyi Intézetben.

• Október 19-én Halzl József részt vett az Antall József Alapítványnak az Andrássy Gyula Egyetemen tartott

rendezvényén, ahol Peter Weiss Szlovákia nagykövete tartott elõadást a szlovák-magyar viszonyról.

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2009. évi tevékenységérõl

59



• Október 24-én Kun Ferencz és Mezey András részt vettek a CSEMADOK megalakulásának 60. évforduló-

ja alkalmából rendezett emlékünnepségen.

• Október 25-én Gerencsér Balázs az Esterházy János Emlékbizottság tagja Lakitelken részt vett Esterházy

János szobrának avatóünnepségén.

Jeszenszky Géza Los Angelesben ünnepi beszédet mondott a kaliforniai magyarság ’56-os megemlékezésén.

• November 6-án Halzl József részt vett a Pannonhalmi Bencés Fõapátság által megrendezett hagyományos

Szent Márton Napi ünnepségen.

• November 9-én Halzl József részt vett a Konrad Adenauer Alapítványnak a berlini fal leomlásának 20.

évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségén az Andrássy Egyetemen.

Jeszenszky Géza Oberammergau-ban (Németország) ünnepi beszédet mondott a berlini fal leomlásának

napján.

• November 10-én Jeszenszky Géza részt vett a „Helyünk a világban” címû könyv bemutatóján a budapes-

ti Gellért Szállóban. A könyv szerzõi: Csaba László, Jeszenszky Géza és Martonyi János.

• November 13-án Mészáros Kálmán és Kuli János Balatonszepezdre látogattak, ahol Mészáros Kálmán elõ-

adást tartott II. Rákóczi Ferenc hadvezéreirõl a helyi Polgári Kör szervezésében.

Martényi Árpád Vácott részt vett a Dobai János történelemkutató által összeállított „Erdélyi fejedelmek” c.

dokumentációs kiállítás megnyitóján.

Jeszenszky Géza Balassagyarmaton elõadást tartott a magyar-szlovák közös múltról szóló konferencián.

Rövid Éva részt vett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete által

11. alkalommal megrendezett országos Kossuth Lajos szónokversenyen, amelyen a Rákóczi Szövetség aján-

dékcsomaggal jutalmazta a legsikeresebb határon túli szónokot. 

• November 14-én Martényi Árpád részt vett Horthy István volt kormányzó-helyettes Vámház körúti emlék-

táblájának felavatásán. 

Jeszenszky Géza elõadást tartott a Veszprémben megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián.

• November 18-án Csáky Csongor részt vett a budapesti Márton Áron Szakkollégium rendezvényén, ame-

lyen elõadást tartott a határon túli kollégisták részére az 1956-os forradalomról Izsák Lajos egyetemi

tanár.

• November 20-án Halzl József részt vett a TF Esték rendezvénysorozat elõadásán, amelynek témája „Az

Egyházak szerepe századunkban” volt. Elõadást tartott Fabinyi Tamás evangélikus és Kiss Rigó László

római katolikus püspök, akikkel Halzl József a rendezvény végén megbeszélést folytatott az együttmûkö-

dés kialakításáról.

• November 21-én Jeszenszky Géza Genfben elõadást tartott Közép-Európa jövõjérõl.

• November 25-én Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság rendezvényén, amelynek témája „A

tömegkultúra és az elitkultúra viszonya és helyzete” volt. Vitaindító elõadást tartott Dr. Hámori József,

Dr. Tulassay Tivadar és Pokorni Zoltán.

• November 26-án Jeszenszky Géza elõadást tartott Közép-Európa mai helyzetérõl az Oberammergau-i

NATO iskolában.

• November 28-án Csáky Csongor Révkomáromban részt vett azon a rendezvényen, amelyen bejelentet-

ték az Anyanyelvünkért Polgári Társulás megalakulását. A Rákóczi Szövetség együttmûködési szerzõdést

kötött a Társulással, amelynek fõ célja a magyar iskolaválasztás támogatása.

• December 4-én Halzl József részt vett a Pro Minoritate Alapítványnak a temesvári forradalmi események

20. évfordulója alkalmából rendezett konferenciáján. Németh Zsolt, Orbán Viktor, Emil Contantinescu

és Tõkés László mondták el gondolataikat a jeles esemény kapcsán.

• December 5-én Kun Ferencz alelnök 14 tagú delegáció élén részt vett a felvidéki Muzslán 10. alkalommal

megrendezett  terem labdarúgó tornán. 
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Martényi Árpád részt vett és felszólalt a 45 ével ezelõtt alakult Vass Lajos Kórus  hangversenyén a

Révkomáromi Múzeum Dísztermében. 

• December 14-én Halzl József részt vett a Polgári Magyarországért Alapítvány évzáró ünnepségen, ame-

lyen átadták a Polgári Magyarországért Díjat Lezsák Sándornak.

• December 17-én Martényi Árpád részt vett a Budavári Testvérvárosi Egyesületnek a Várnegyed

Galériában megtartott rendezvényén, ahol elõadást tartott Esterházy János életmûvérõl és az Esterházy

János Emlékbizottság tevékenységérõl.

• December 18-án Halzl József részt vett a Pro Minoritate Alapítványnak a Zárt Galériában megtartott évzá-

ró rendezvényén.

A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítványt (korábban a Csehszlovákiai Magyar Kultúráért

Alapítvány) 1990-ben a Rákóczi Szövetség hozta létre. 2001-tõl kiemelten közhasznú szervezetként támogat-

ja a csehországi, szlovákiai és kárpátaljai magyarság társadalmi, 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 munkabizottságainak 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
A közel húszéves tevékenységünk legjelentõsebb eredménye, hogy bár az Alapítvány kuratóriuma és titkár-

sága Budapesten mûködik, döntéseiben mindenkor a felvidéki városi célalapok és a szakalapok munkabi-

zottságainak munkájára, majd a szakértõi bizottságok véleményére, döntéseire támaszkodik. A Rákóczi

Szövetség ösztönzésére a Felvidéken 1993-ban létrejött egy átfogó – 25 dél-szlovákiai város köré szervezõ-

dött – célalap-hálózat, amely a kistérségek társadalmi, kulturális életét szervezi. A benyújtott pályázatokon

elnyert, a célalapokon keresztül eljuttatott anyagi támogatáson túl ez azt is jelenti, hogy a legtöbb esetben

a Rákóczi Szövetség célalapjai az adott régió társadalmi mozgatórúgójává váltak. A szubszidiaritás elvének

és a benne rejlõ hatékony mûködésnek a korai felismerése jellemzi Alapítványunk együttmûködését a felvi-

déki célalap-hálózatunkkal. 

Az 1993-tól mûködõ Város és Vidéke Célalap-hálózat lényege, hogy az Alapítók és 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,

Rozsnyó, 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 együttmûködve 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

Kuratóriuma 12 Célalap részére fizetett ki pályázataik alapján támogatást. 

A támogatások összege 5 650 181.- Ft volt:
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TÁJÉKOZTATÓ A CSEHORSZÁGI ÉS 

SZLOVÁKIAI MAGYAR KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY

TEVÉKENYSÉGÉRÕL



Célalap találkozók
A Rákóczi Szövetség által alapított Felvidéki Város és Vidéke Célalap-hálózat regionális tagszervezetei éven-

te két alkalommal közgyûlést tartanak, hogy közös programjaik teendõit az alapító,  a Csehországi és

Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány képviselõivel megbeszéljék.

Az Esterházy János emlékünnepséget követõen a Magyar Kultúra Alapítvány székházában került megrende-

zésre az idei tavaszi Város és Vidéke Célalapok közgyûlése. A Rákóczi Szövetséget Dr. Halzl József elnök és

Csáky Csongor, míg a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítványt dr. Kiss Péter titkár képvisel-

ték. A Közgyûlés Gabri Rudolfnak, a Szülõföldön Magyar Társulás elnökének ünnepi köszöntõjével vette

kezdetét, õt követõen Szórádi Róbert a László Gyula Egyesület alternatív történelemkönyveit mutatta be,

azzal a céllal, hogy azokat a Felvidéken is az iskolákban népszerûsíteni lehetne. A célalapok képviselõi

összesen kb. 50 könyvet a helyszínen átvehettek. Ezután Dr. Halzl József szólt a Beiratkozási programról.

Elmondta, hogy a program a nehézségek ellenére mind az iskolás, mind pedig az óvodás vonalon sikeresen

lezajlott. Az ülés keretében a jelen lévõ célalapok képviselõi szóltak a régiójukban megvalósított óvodás

karácsonyi ünnepségekrõl és a februári iskolai beiratkozások eredményeirõl. Dr. Halzl József ezt követõen

a rendelkezésre álló hivatalos 2008. szeptemberi iskolai beiratkozási számokat értékelte. Megállapította,

hogy 2008-ban 2004-hez képest növekedett a magyar iskolába beíratott gyermekek számaránya a Célalapok

vonzáskörzetében beíratott összes gyermekek számához képest, továbbá, hogy az országos átlaghoz képest

kedvezõbbek a beiratkozási tényszámok azokban a régiókban, ahol a beiratkozási ösztöndíj akciót teljes

körûen megvalósították. A közgyûlés végén szakértõ bizottsági ülésekre került sor.

Az idei õszi Város és Vidéke Célalapok közgyûlése a Magyar Kultúra Alapítvány székházában került megren-

dezésre 2009. november 15-én. A Rákóczi Szövetséget Dr. Halzl József elnök, Dr. Ugron Gáspár Gábor fõtit-

kár és Dr. Lukács Ferenc pénzügyi titkár, míg a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítványt Dr.

Balázs György elnök és Dr. Kiss Péter titkár képviselték. A közgyûlés az elõre meghirdetett napirendi pon-

tok szerint zajlott.

Dr. Halzl József ünnepélyesen köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta az ülést, ezt követõen Gabri

Rudolf a Szülõföldön Magyarul Társulás elnöke rövid bevezetõje után Dr. Ugron Gáspár Gábor beszámolt a

Rákóczi Szövetség ezévi tevékenységérõl. Elmondta, hogy a Rákóczi Szövetség megalapítása óta eltelt húsz

év nem múlt el nyomtalanul, hisz vannak olyan központi rendezvények, melyek egyidõsek a Szövetséggel és

a mai napig mûködnek, évrõl-évre bõvülõ létszámmal és megújuló programmal. Idõrendi sorrendben

bemutatta az idei ifjúsági rendezvényeket, majd tájékoztatást adott a Szövetség szervezetépítési szerepválla-

lásairól. Ezután szólt az egyéb programokról, mint pl. a kétnyelvûségi akcióról, a beiratkozási programról.

A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány 2009. évi tevékenységérõl Dr. Balázs György elnök

számolt be. Tájékoztatást nyújtott a támogatásban részesített pályázatokról és programokról. 

Dr. Kiss Péter ezt követõen a felvidéki beiratkozási program részét képzõ oktatási- nevelési támogatási akció

2009. évi megvalósulásáról beszélt. A célalapok sorra beszámoltak a régiójukban elvégzett tevékenységrõl,

valamennyien hangsúlyozva, hogy a beiratkozási program évrõl-évre történõ megvalósítása igény valameny-

nyi régióban, hiánya beláthatatlan következményeket vonhat maga után. A Szülõföldön Magyarul Társulás

mindent megtesz azért, hogy a felvidéki magyar oktatásügy a mai és a jövõbeni magyar kormányok, valamint

a felvidéki magyar pártok programjában prioritást kapjon. Az óvodai beiratkozási program részét képezõ

karácsonyi ajándékozási és kommunikációs kampány elõkészületeirõl és további szükséges lépéseirõl Dr.

Halzl József tájékoztatta a résztvevõket. A célalap-közgyûlés egyhangúlag kiállt a program folytatása mellett

és megbízta a Rákóczi Szövetséget és az Alapítványt a program megszervezésével. A célalap-közgyûléshez

kapcsolódva a Szülõföldön Magyarul Társulás elnökségi ülést tartott.

Szakalapok
A városi célalapokon kívül több szakterületet megcélzó Szakalap mûködik az Alapítvány keretében. Ide tar-

toznak a csehországi és szlovákiai egyetemeken, fõiskolákon mûködõ diákszervezetek alapjai, valamint az

Alapítvány által fontosnak tartott, a kultúra és az oktatás területére esõ tevékenységeket támogató alapok

(Sajtó- és könyvkiadás Szakalap, Beíratási Program Szakalap, Felvidéki Magyar Oktatásért Szakalap, Jedlik

Ányos Szakalap).

A Szakalapok közé be nem illeszthetõ beérkezett pályázatok a Törzsalapból támogathatók.

Az egyes szakalapokból és a törzsalapból összesen 7 pályázat került elbírálásra. A pályázatokra megítélt

támogatás 1 823 648.- Ft volt.

Az Alapítvány 2009-ben a következõ pályázatokat támogatta:

• Széchenyi István Jótékonysági Alapítvány, Tiszaújlak

• II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság, Borsi
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• Diákhálózat, Pozsony

• Ady Endre Diákkör, Prága

• Rákóczi Hagyományõrzõ Egyesület, Köröm

• Rákóczi Szövetség Gyõri Tagozata

Jedlik Ányos Szakalap
A Jedlik Ányos Szakalap célja, hogy a határon túli, elsõsorban a felvidéki és a kárpátaljai magyar fiatalok szá-

mára a Magyarországon való tanulást segítse. 

A Kuratórium a Jedlik Ányos Szakalap támogatásait az Alapító szándékának megfelelõen 2009-ben korlátoz-

ta. Ennek megfelelõen a Kuratórium nem hirdetett meg pályázati kiírást, viszont nyitva hagyta a lehetõsé-

get a pályázni szándékozó elsõsorban felvidéki és kárpátaljai diákok számára. Így 2009-ben csupán 11 diák

tanulmányi támogatás célú kérelmét részesítette támogatásban, összesen 500 000.- Ft mértékben.

A Besey-Tatárik díj
A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány 2009. július 03-án rendezte meg a Besey-Tatárik

díjak és Gaál Dániel-Besey Lujza Sarolta díjak ünnepélyes átadását. A díjat a nevezett családok alapították

azzal a céllal, hogy elõsegítsék és támogassák a felvidéki felsõoktatásban magyar nyelvet és irodalmat tanu-

ló és kiváló tanulmányi eredményeket elérõ diákokat. 

Az átadás helyszíne Esztergomban, a Balassi Bálint Múzeum könyvtártermében volt. A díjazottak kiválasztá-

sában minden évben a Pozsonyi és a Nyitra Egyetemek tanárai segítenek. Az idei díjra a Pozsonyi

Egyetemrõl 4, míg a Nyitra Egyetemrõl szintén 4 diák nyert jelölést, akik vagy kiváló tanulmányi elõmene-

telük miatt, vagy magas színvonalú pályamunkájuk miatt kerültek tanáraik által kiválasztásra. A Nyitrai

Egyetem két gyakorló iskolájából, úgymint a Nagycétényi Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolából, valamint az

Érsekújvári Czuczor Gergely Magyar Tanítási Nyelvû Alapiskolából is támogatásban részesült 1-1 diák.

A kilenc díjazott összesen 205 000.- Forint támogatásban részesült.

A Rákóczi Szövetség, közhasznú tevékenységének ellátásához, rendezvényeinek és programjainak sikeres

lebonyolításához, valamint mûködési feltételeinek biztosításához szükséges költségfedezetet 2009-ben is

több forrásból igyekezett megteremteni. A források jelentõs részét gazdasági szervezetek és önkormányzat-

ok 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. 

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 2009-ben elérte a

72.795.000 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 2009-ben benyújtott pályázatok révén a Szövetség 31.610.484 Ft megítélt támogatást könyvelhetett el.

Ezen belül a költségvetési szervek által nyújtott pályázati támogatás 20.617.484 Ft, az önkormányzatok által

nyújtott 6.309.000 Ft, az alapítványok által nyújtott támogatás pedig 4.684.000 Ft összeget tett ki. A

Szövetség a részére megítélt támogatásokat minden esetben rendeltetésszerûen használta fel és ezekkel a

támogatási szerzõdésekben rögzített feltételeknek és határidõknek megfelelõen rendben elszámolt. 
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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

magánszemélyek által befizetett támogatás 11.001.090  Ft volt.

A Szövetség, sikeres 1%-os kampányának köszönhetõen a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából

befolyt pénzeszközök révén 2009-ben mindösszesen 5.952.280 Ft bevételt könyvelhetett el. A Szövetség

Elnökségének határozata értelmében az így befolyt pénzeszközök teljes összege a Rákóczi Szövetség helyi

szervezeteinek támogatására került felhasználásra. 

A fent részletezett források révén a Rákóczi Szövetség 2009-ben összesen 136.750.573.- Ft közhasznú tevé-

kenység bevételbõl gazdálkodhatott.

A Szövetség közhasznú és cél szerinti tevékenységének költségei mindösszesen 113.712.902.-  Ft-ot tettek ki.

Ezen belül a Szövetség a Központ és a helyi szervezetek által megvalósított rendezvényekre, programokra

mindösszesen 76.057.585.- Ft-ot,  mûködési célra pedig 37.655.317.- Ft –ot fordított. 

A Rákóczi Szövetség munkáját irányító Elnökségének elnöke és tagjai munkájukért semmiféle juttatásban

nem részesültek. 

A Szövetség 2008 és/vagy 2009. évi intézményi és vállalati támogatói a teljesség igénye nélkül az alábbiak:
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ABB Kft. 
Accenture Tanácsadó Kft.
Akadémiai Kiadó
AKA Kft.
Ausztrál Magyar Református Egyház
Auguszt Cukrászda
Bakonyi Erõmû Zrt.
Balatonalmádi Önkormányzat
Balatonkenese Város Önkormányzata
Balatonszárszó Községi Önkormányzat
Balassi Intézet
Baranya Megyei Önkormányzat
Bartha Zrt.
Bátaszék Város Önkormányzata
Bauer Edit-Európai Néppárt-EPP
Bock Pince Panzió Étterem, Villány
Bodri Pincészet, Szekszárd
Bonyhád Város Polgármesteri Hivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Bp. III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
Budapest Fõváros V. kerületi Önkormányzata
Budapest Fõváros X. ker. 

Kõbányai Önkormányzata
Budapest XI. Újbuda Önkormányzata
Budapest Fõváros XII. ker Önkormányzata
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Budapest Fõváros XVI. ker. Önkormányzata
Budapest Fõváros XVII. ker. Önkormányzata
Budapest II. kerület Önkormányzata
Civil Összefogás Fórum
Csengõd Község Önkormányzata
Csurgó Város Polgármesteri Hivatala
DÉMÁSZ Zrt.
DUDLEY-CONSULTING Tan. Kft.
Duka Zólyomi Árpád EPP-ED Group
Dunamenti Erõmû Zrt.
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON ÉSZAK-DUNÁNT. ÁRAMHÁL. Zrt.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

„Esély a stabilitásra” Közalapítvány
ESMA Spanyol-Magyar Reklámügynökség Zrt.
Eszterbauer Borászat, Szekszárd
Európa Szívében Alapítvány
Felsõszentiván  Község Önkormányzata
Felsõzsolca Város Önkormányzata
FÉMALK ZRT.
FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ Zrt.
Fõvárosi Önkormányzat Oktatási Bizottság
Fõvárosi Vízmû Zrt.
Fritz Pincészet, Szekszárd
Gere Pincészet, Villány
Gruntner Marcel
GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt.
Gödöllõ Város Önkormányzata
Günzer Tamás Pincészete, Villány
Gyomaendrõd Város Önkormányzat
GYÕRHÕ Kft.
Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Gyõrság Község Önkormányzata
Hajmáskér Község Önkormányzata
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Hármashalom Alapítvány
Héra Alapítvány
Heimann Családi Birtok Kft., Szekszárd
Helikon Kiadó
Hitel Kortárs Alapítvány
Honvédelmi Minisztérium
Horvátlövõ Község Önkormányzat
Horvátlövõ Község Kisebbségi Önkormányzat
Ivanics Kft.
Jásdi Pincészet, Csopak
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés
K&H Bank  a Nyitott Társadalomért Alapítvány
Karcag Város Önkormányzata
Kecskemét Város Önkormányzata
Kelemen Gyula Alapítvány
Keller Pincészet, Villány
Kerepes Nagyközség Önkormányzata
Keszthely Város Önkormányzata
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Kisbér Város Önkormányzat



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
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