RÁKÓCZI
S Z Ö V ET S É G
2 010 . É V I
B E S Z Á M O LÓ J A

w w w . ra k o c z i s z o v e t s e g . o r g

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2010. évi tevékenységérõl

TARTALOMJEGYZÉK
SZERVEZETI ÉLET

3

TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK

7

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI

11

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG HELYI SZERVEZETEINEK RENDEZVÉNYEI

22

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BELSÕ PÁLYÁZATI RENDSZERE

42

A RÁKÓCZI KLUB RENDEZVÉNYEI

44

RÁKÓCZI HÍRVIVÕ

44

FELVIDÉKI ÁRVÍZTÁMOGATÁS

44

BESZÁMOLÓ A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
FELVIDÉKI BEIRATKOZÁSI PROGRAMJÁNAK 2010. ÉVI EREDMÉNYEIRÕL

45

IFJÚSÁGSZERVEZÉS, ISKOLAI KAPCSOLATÉPÍTÉS

49

RÉSZVÉTEL MÁSOK RENDEZVÉNYEIN

53

TÁJÉKOZTATÓ A CSEHORSZÁGI ÉS SZLOVÁKIAI MAGYAR KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY
TEVÉKENYSÉGÉRÕL

57

GAZDASÁGI KÉRDÉSEK

58

1

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2010. évi tevékenységérõl

2

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2010. évi tevékenységérõl

SZERVEZETI ÉLET
Rákóczi Szövetség 2010-ben a korábbi években kialakult szervezeti keretek között folytatta mûködését.
Ebben az évben is igyekezett kiemelten közhasznú szervezeti státuszából adódó kötelezettségeit munkájában érvényesíteni és az Alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítását elõsegíteni.

A

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 2010. december 31-én 13.762 fõ, 2010-ben 1.707 új taggal bõvült a tagság
létszáma, közülük 1.417 középiskolás korú. 2010-ben belépett új tagok átlag életkora 21,25 év.
A 2010-ben alakult helyi szervezetek
A helyi szervezetek száma 288, ezek közül 132 ifjúsági szervezet, amelyek különbözõ Kárpát-medencei
középiskolában mûködnek.
Az év folyamán a szervezetek száma 30-cal bõvült, ezen belül az ifjúsági szervezeteké 25-tel, a felnõtt tagokat tömörítõ helyi szervezeteké 5-tel.
Az év során 30 helyi szervezet alakult, közülük 25 középiskolai szervezet, valamint 35 szervezetnél került
sor tisztújító és tagtoborzó közgyûlésre a Szövetség képviselõinek részvételével.
• Január 8-án az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolában 14 fõ részvételével megtartották az iskolai szervezet alakuló ülését. Az eseményen részt vett Koronka Lajos igazgató, valamint Paukó Péter Zoltán
és Gönczi Károly tanárok. Máté József és Neiser Ákos diákok, valamint Gönczi Károly tanár személyében
háromtagú elnökséget választottak. A Rákóczi Szövetség részérõl Csáky Csongor volt jelen.
• Január 21-én az egri Eventus Üzleti és Mûvészeti Középiskolában Csáky Csongor jelenlétében alakult
meg a Rákóczi szervezet 52 diákkal. Csatlakozott a Szövetséghez az alapítványi iskola fenntartója, Sajtos
Attila és Bolla Károlyné igazgató asszony. Két diákot Laczik Lillát és Sós Helgát, valamint Vécsei Zoltán
tanárt és Bolla Károlynét is az elnökség tagjává választották.
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• Január 25-én a Tatai Református Gimnáziumban megtartották a Szövetség tatai szervezetének közgyûlését. Vass József lemondása után Márkus Gábor történészt választották meg a szervezet új elnökévé.
• Január 26-án a budapesti Mûegyetemen Halzl József és Csáky Csongor részvételével 10 fõvel újjáalakult
a Szövetség egyetemi szervezete. A szervezet vezetõjévé Daubner Lóránt diákot választották meg.
• Január 27-én a révkomáromi Selye János Gimnáziumban közel 50 diák részvételével tagtoborzó gyûlést
tartottak, amelyen Halzl József és Csáky Csongor tartottak elõadást a Szövetségrõl. Jelen volt Andruskó
Imre igazgató, valamint Deák Irén és Elek József történelemtanárok.
• Február 10-én a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban közel 60 diák közremûködésével megalakult az ifjúsági szervezet. Az eseményen részt vett és köszöntõt mondott Sebõk Attila igazgató, továbbá a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Rákóczi szervezetének két diákja. A megalakult iskolai szervezet élére öt tagú vezetõséget választottak, közülük négy diákot és egy tanárt.
• Február 10-én Rozsnyón a Safárik Gimnáziumban megalakult a Szövetség ifjúsági szervezete. Laczó
Árpád igazgatóhelyettes köszöntötte a Szövetség küldöttségét, Csáky Csongort, Zila Gábort és Jobbágy
Andrást. 33 diák csatlakozott a Szövetséghez. Jelen volt Palcsó Zsóka, a Rozsnyó és Vidéke Célalap vezetõje. A diákok öt fõs vezetõséget választottak.
• Február 23-án a tatabányai Mikes Kelemen Középiskolában alakult meg 19 diák és tanár részvételével a
Szövetség helyi szervezete. A Szövetség részérõl Csáky Csongor és Kuli János, valamint Szalontai Csaba
vett részt. A 19 alapító diák három fõs elnökséget választott, melynek tagja lett László Andor tanár, Jáger
Dávid és Csákai Viktória diákok.
• Március 10-én Szécsényben a Lipthay Béla Mezõgazdasági Szakképzõ Iskolában alakult meg az ifjúsági szervezet. Lénárt László tanár köszöntõje után Csáky Csongor adott tájékoztatást a Szövetség tevékenységérõl,
majd 28 jelenlévõ diák döntött a csatlakozásról. A szervezet élére három fõs elnökséget választottak.
• Március 12-én a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban a Szövetség szervezésében Katona Tamás
történész tartott elõadást a hat miskolci iskolai szervezet diákjai részére az 1848-49-es szabadságharcról.
Az elõadást követõen Eötvös Lajos tanár tartott tagtoborzást.
• Március 16-án Csáky Csongor és Kuli János Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kollégiumba látogatott, ahol
35 diák és tanár közremûködésével megalakult a Szövetség iskolai szervezete. A szervezet tanári vezetõje Kónya Mária lett. Ezt követõen a Rákóczi Szövetség képviselõi Segesvárra látogattak, ahol a Mircea
Eliade Fõgimnázium Magyar Tagozat igazgatójának, Tóth Tivadarnak a vezetésével 18 fõvel megalakították a Rákóczi szervezetet.
• Március 16-án Marosvásárhelyen a helyi szervezet tisztújító közgyûlést tartott. Ezen öt fõs vezetõséget
választottak. A szervezet új elnöke Benedek Zsolt lett, aki a Bolyai Farkas Líceum tanára. A tisztújító
összejövetelen Csáky Csongor és Kuli János képviselték a Szövetséget.
• Március 19-én megalakult a Rákóczi Szövetség gödöllõi helyi szervezete. A Szövetség Központját Halzl
József és Csáky Csongor képviselték. A Premontrei Szent Norbert Gimnáziumban megrendezett alakuló ülésen a 16 fõs tagság Tóth Tibort választotta meg elnökké. Az eseményt összekapcsolták egy jótékonysági esttel, amelynek célja adománygyûjtés volt a kárpátaljai Kígyós község református iskolája javára.
• Március 24-én a Szentendrei Ferences Gimnáziumban megtartották az iskolai szervezet megújító taggyûlését. Az esemény házigazdája Nagy István tanár volt, a gyûlésen közel 70 diák vett részt. A szervezet
elnökségébe Nagy István tanárt és három diákot választottak.
• Március 24-én Halzl József és Csáky Csongor részvételével gyûlést tartott az Aszódi Evangélikus
Gimnáziumban mûködõ szervezet. A Szövetség képviselõinek tájékoztatása után 40 tag csatlakozott a
szervezethez.
• Április 1-jén a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumban 18 diák megalakította az iskolai szervezetet. Az
eseményen részt vett Deák László igazgató, valamint a szolnoki Gépipari Szakközépiskolában mûködõ
Rákóczi szervezet vezetõje, Halászné Gerényi Mária. A szervezet három tagú elnökségét Hegedûs Zsuzsa
tanárnõ, valamint két diák, Oláh Evelin és Széll Enikõ alkotja.
• Április 8-án Csáky Csongor részvételével tagtoborzó összejövetelre került sor a hatvani Széchenyi István
Közgazdasági Szakközépiskolában, ahol már korábban megalakult az ifjúsági szervezet. A rendezvény
keretében a szervezethez 30 diák csatlakozott.
• Április 21-én Sopronban, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában
ünnepélyes keretek között megalakult az iskolai szervezet. Az alakuló ülésen közel 80-an vettek részt,
köztük az iskola igazgatója, Gottschling Gábor és több tanár, valamint a soproni Berzsenyi Evangélikus
Líceum igazgatója, Tölly Balázs és az iskolájukban mûködõ ifjúsági szervezet több diákja. Az eseményen
60 diák döntött úgy, hogy csatlakoznak a Szövetséghez, létrehozva az iskolai szervezetet. A szervezet
tanári vezetését Czibur Lászlóné és Schweizer Kornél vállalták el. A Szövetség képviseletében Csáky
Csongor vett részt az eseményen.
• Április 23-án Békés megyében találkozót szerveztek a szarvasi, a tótkomlósi és a békéscsabai ifjúsági
Rákóczi szervezetek képviselõi.
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• Április 26-án Tokajban Halzl József és Csáky Csongor jelenlétében 16 taggal megalakult a Szövetség városi szervezete. Elnökké Kovács Zoltánt, tiszteletbeli elnökévé pedig Májer János tokaji polgármestert
választották.
• Május 7-én a Nagyberegi Református Líceumban megalakult a Rákóczi Szövetség elsõ kárpátaljai ifjúsági szervezete. A Szövetség képviseletében részt vett az eseményen Kuli János. Az alakuló ülésen Kovács
András magyartanár üdvözlõ szavait követõen Kuli János mutatta be a Rákóczi Szövetséget, majd 46
diák és három tanár a helyi szervezet megalakítása mellett döntött. Öttagú elnökséget választottak, közülük két személy a tanári kart, három személy pedig a diákságot képviseli.
• Május 12-én tagtoborzó gyûlést rendeztek a budapesti Szent Margit Gimnáziumban. Az eseményen 21
diák vett részt, megjelent továbbá az iskola igazgatója, Görbe László, valamint Lados Balázs és Hévizi
Józsa tanárok. A Szövetség képviseletében felszólalt Halzl József és Csáky Csongor.
• Május 17-én Halzl József és Csáky Csongor látogatást tettek a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, ahol
találkoztak Valentin István tanárral és néhány diákkal, akikkel megbeszélték a szervezet bõvítésének
lehetõségeit.
• Május 17-én a kunszentmiklósi Baksay Sándor Gimnáziumban 40 diák megalakította az iskolai szervezetet, amelynek vezetõjévé Pálinkó Gábort választották meg. Jelen volt Baráth Julianna igazgatónõ és
Csáky Csongor.
• Május 19-én Halzl József és Csáky Csongor jelenlétében megújító taggyûlést tartottak a gyõri Czuczor
Gergely Bencés Gimnáziumban. Az összejövetelen mintegy 100 diák jelent meg, részt vett az eseményen
Horváth Dori Tamás igazgató is. A Szövetség képviselõinek tájékoztatója után Tóth Sándor tanár személyében a szervezet tagjai új vezetõt választottak.
• Május 19-én a kapuvári Felsõbüki Nagy Pál Gimnáziumban 47 diákkal megalakult a Szövetség iskolai
szervezete. Az eseményen a Szövetség képviseletében Halzl József és Csáky Csongor vett részt. A szervezet vezetését Hanusovszky-Licskai Anikó és Bíró Péter tanárok vállalták.
• Május 25-én Lukács Ferenc, a Szövetség pénzügyi titkára Harkányban részt vett a helyi szervezet megújító taggyûlésén.
• Május 26-án 50 diák vett részt a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában mûködõ szervezet
gyûlésén. A Szövetség Központját Csáky Csongor képviselte, részt vett az eseményen Lovas Márton
Levente igazgató, a szervezet vezetõje, továbbá Gyõri József igazgató és két tanár.
• Május 28-án Halzl József és Csáky Csongor azokba a dunaszerdahelyi középiskolákba látogatott, ahol mûködik a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezete. A Vámbéri Ármin Gimnáziumban Zirig Ferenc igazgatóval, az
Egyesített Szakközépiskolában Molnár Ilona igazgatónõvel, a Szakmunkásképzõben Homoly Éva igazgatónõvel folytattak megbeszélést az ifjúsági szervezetek tagbõvítésérõl. Ezt követõen a Rákóczi Szövetség képviselõi a dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvû Magángimnáziumba látogattak, ahol Simon Beáta tanárnõ szervezésében 40 diák részvételével megalakult a Rákóczi Szövetség iskolai szervezete.
• Június 2-án a Párkányi Gimnáziumban Halzl József és Csáky Csongor jelenlétében megalakult az iskola
Rákóczi szervezete. Az alakuló ülést Himmler György történelemtanár, a Párkány és Vidéke Célalap vezetõje szervezte meg. A jelenlévõ 27 diák egyhangúan a csatlakozás mellett döntött, majd öt tagú elnökséget választottak. Ennek egyik tagja Himmler György tanár, diákvezetõként pedig Bakulár Dávidot választották meg.
• Június 10-én Csáky Csongor és Kuli János Hódmezõvásárhelyen a Németh László Gimnázium igazgatójával tárgyaltak az iskolában létrehozandó szervezetrõl, majd Makón a József Attila Gimnáziumban részesei voltak az iskolai szervezet megalakításának. Az alakuló ülésen az iskola igazgatója, Rója István köszöntötte a résztvevõket. A szervezet 20 taggal alakult meg, az elnökség tagjai Galó Dániel tanár, Apró
Franciska és Faragó Dávid diákok.
• Június 23-án a Losonc-Salgótarjáni helyi szervezet tisztújító taggyûlésére került sor Salgótarjánban. A
Szövetség központját Halzl József és Csáky Csongor képviselték. A szervezet új elnökévé Csépányi Istók
Zoltánt választották meg.
• Június 30-án Csáky Csongor és Zila Gábor, a Károli Gáspár Református Egyetem Rákóczi szervezetének
vezetõje Kassára látogattak, ahol találkoztak a Márai Sándor Gimnázium ifjúsági szervezetének 15 tagjával és Hanesz Angelika tanárvezetõvel. Megbeszélést folytattak továbbá Mátyás Flóriánnal, az egyetemi
szervezet vezetõjével.
• Július 8-án a zalaegerszegi Apáczai Csere János Gimnáziumban alakult meg 11 taggal a szervezet. Itt a
városi szervezet vezetõje, Paál István képviselte a Szövetséget. Az szervezet vezetõjévé Ruisz Rita tanárnõt választották.
• Július 9-én Halzl József és Csáky Csongor közremûködésével tisztújító közgyûlést tartott a szegedi városi szervezet. Az ülést Buzogány Mária, a szervezet leköszönõ elnöke nyitotta meg, aki összefoglalta az
elmúlt években végzett munkát, majd Haág Zalán István személyében új elnököt választottak. A szervezet elnökségébe beválasztották Buzogány Máriát és a szegedi egyetem oktatóját, Miklós Pétert.
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• Július 13-án Kisbéren Udvardi Erzsébet polgármester szervezésében megalakult a Szövetség helyi szervezete. A Szövetség Központját Halzl József és Csáky Csongor képviselte. A jelenlévõ 11 személy a szervezet megalakítása mellett döntött és annak élére három fõs elnökséget választott. Elnök lett a gútai származású Jónás Csaba, másik két elnökségi tag Sinkovicz Zoltán és Iványiné Kele Mária.
• November 16-án Halzl József és Csáky Csongor jelenlétében Dunaszerdahelyen két iskolai szervezetnél
megújító közgyûlést tartottak. A Szakközépiskolában Klõr Levente tanár volt a rendezvény házigazdája,
amelyen közel 50 elsõs diák vett részt, akiknek túlnyomó többsége csatlakozott a Rákóczi Szövetséghez.
Az Építõipari Szakmunkásképzõ iskolában Homoly Éva igazgatónõ fogadta a Szövetség képviselõit. Itt
19 diák csatlakozott a már meglévõ szervezethez, amelynek vezetését Haris Belucz Szilvia tanárnõ és
Leboda Gábor tanár vállalták.
• November 17-én Bajnóczi Gábor és Csáky Csongor jelenlétében megalakult a Szövetség ifjúsági szervezete az ócsai Bólyai János Gimnáziumban. Az alakuló ülésen részt vett Talapka Józsefné iskolaigazgató, a
szervezet vezetõje Valentin István tanár lett, aki korábban a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium
ifjúsági szervezetét vezette.
• November 26-án a szabadkai Kosztolányi Dezsõ Tehetséggondozó Gimnáziumban Bajnóczi Gábor és
Csáky Csongor jelenlétében újjáalakult az iskola Rákóczi szervezete. A Rákóczi Szövetség képviselõinek
tájékoztatója után a több mint 50 diák a szervezet megújítása mellett foglalt állást. A szervezet tanári
vezetését Mészáros Zoltán és Nagy Tibor vállalták, Varga Anikó igazgatónõ is támogatásáról biztosította
a megújult szervezetet.
• November 26-án Martényi Árpád jelenlétében Zircen megalakult a Rákóczi Szövetség városi szervezete.
Martényi Árpád ismertetõje után 16 fõ döntött a csatlakozás mellett, a szervezet elnökévé Holecz Tibor
történelem-szakos tanárt választották. Az ülés után a résztvevõk felkeresték II. Rákóczi Ferencnek több
évvel ezelõtt a városban felállított szobrát.
• December 6-án a somorjai Madách Imre Gimnáziumban megtartották a Szövetség ifjúsági szervezetének
megújító közgyûlését. Az ülésen 48 diák vett részt, valamint Horváth László történelemtanár, akit a szervezet elnökévé választottak. A gyûlésen a Szövetség képviseletében Csáky Csongor, valamint a gimnázium Budapesten tanuló volt diákja, Kovács Balázs vett részt.
• December 8-án Bajnóczi Gábor és Csáky Csongor Kárpátaljára látogattak, ahol jelenlétükben két színhelyen iskolai szervezet megalakítására került sor. A munkácsi Szent István Líceumban Kristofori Olga
igazgatónõ fogadta a vendégeket, majd közel 30 diák közremûködésével megalakult a Rákóczi szervezet, melynek elnökségi tagjai: Nebauer Mária tanárnõ, valamint Pfeiffer Anita és Rózsa Rebeka diákok.
Ezután Karácsfalvára a Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceumba utaztak a Szövetség képviselõi, ahol
15 diák csatlakozásával szintén megalakult a Rákóczi Szövetség iskolai szervezete.
• December 9-én Bajnóczi Gábor és Csáky Csongor közremûködésével szervezetalakításra került sor
Nagyváradon az Ady Endre Líceumban. Az alakuló ülésen a jelenlévõ több mint 50 diák nagy többsége
a szervezet megalakítása mellett döntött. A vendégeket fogadta Tóth Mária igazgatónõ. Ugyanaznap délután Csáky Csongor és Bajnóczi Gábor közremûködésével a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban
is megalakult az ifjúsági szervezet. Az résztvevõ 32 diák és tanár Fodor Enikõ tanárnõt választotta meg a
szervezet elnökévé, ezen kívül az elnökség tagja lett még két diák. Ugyanezen a napon a Rákóczi
Szövetség képviselõi Gyulafehérváron a Katolikus Teológiai Líceumban 17 diák részére tartottak ismertetést a Szövetségrõl, majd a diákok kinyilvánították csatlakozásukat a Szövetséghez.
• December 10-én Bajnóczi Gábor és Csáky Csongor Székelyudvarhelyen a Bányai János Mûszaki
Szakközépiskolába látogattak és több mint 50 diák részére tájékoztatást adtak a Szövetség programjairól.
A jelenlévõk az ifjúsági szervezet megalakítása mellett foglaltak állást. Ugyanezen a napon a Szövetség
képviselõi Székelykeresztúron a Bende Mózes Unitárius Gimnáziumban találkoztak mintegy 80 diákkal,
akik a Szövetséghez való csatlakozás mellett döntöttek. A késõ délutáni órákban a vendégek
Csíkszeredában a Segítõ Mária Gimnázium 48 diákjával találkoztak. A diákok a helyi szervezet megalakítása mellett döntöttek az elnökség tagjai: Kolumbán Magdolna tanárnõ, valamint Szávuj Attila és Geréb
Erzsébet diákok. Jelen volt a csíkszeredai városi szervezet vezetõje, Péterffy Ákos is.
• December 11-én Csáky Csongor és Bajnóczi Gábor Kolozsváron részt vett a városi Rákóczi szervezet
tisztújító közgyûlésén. Az eseményen mintegy 25 kolozsvári egyetemista jelent meg, a tisztségérõl
lemondott Gál Sándor Szabolcs helyett Vizi Elõdöt választották a szervezet elnökévé.
Helyi szervezeteknél tett további látogatások:
• Január 18-án Csáky Csongor és Kuli János a nagyváradi szervezetnél
• Január 20-án Csáky Csongor az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban mûködõ szervezetnél
• Január 27-én Halzl József és Csáky Csongor a révkomáromi Selye János Gimnáziumban és a Marianum
Egyházi Gimnáziumban mûködõ ifjúsági szervezetnél
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• Február 6-án Szalontai Csaba a perbetei szervezetnél, annak 10. éves jubileuma alkalmából
• Február 10-én Csáky Csongor a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban mûködõ szervezetnél
• Február 23-án Bíró Albert a pécsi egyetemi Rákóczi szervezetnél
• Március 10-én Csáky Csongor a szécsényi városi szervezetnél
• Április 14-én Martényi Árpád a Lenti-Lendvai helyi szervezetnél
• Április 26-án Halzl József és Csáky Csongor a révkomáromi Selye János Egyetemen mûködõ szervezetnél
• Április 27-én Halzl József és Csáky Csongor a szekszárdi városi szervezetnél
• Május 10-én Csáky Csongor a tatabányai Mikes Kelemen Középiskolában mûködõ szervezetnél
• Július 3-4-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc a kalotaszegi Rákóczi szervezetnél
• Július 23-án Halzl József és Csáky Csongor a nagykéri szervezetnél
• Július 24-én Martényi Árpád az oroszlányi szervezetnél
• Augusztus 14-én Csáky Csongor a nagyváradi egyetemi szervezetnél
• Augusztus 20-án Halzl József a Lenti-Lendvai városi szervezetnél
• Szeptember 15-én Csáky Csongor a magyarkanizsai Rákóczi szervezetnél
• November 23-án Bajnóczi Gábor és Csáky Csongor a magyarkanizsai szervezetnél

TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK
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 képviselõivel. Ezt részben személyes találkozásokkal, részben különbözõ rendezvényeken való részvétellel igyekezett a Szövetség elõmozdítani.
• Január 3-án Csáky Csongor a gödöllõi székhelyû Pelikán Rádió Szikla c. mûsorában Budaházy Árpád
mûsorvezetõ kérdéseire tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség elmúlt évi tevékenységérõl.
• Január 19-én Halzl József a Szent István Rádió munkatársa részére tájékoztatást adott a 2009. évi felvidéki beiratkozási program eredményeirõl.
A Magyar Rádió munkatársát, Dormán Lászlót, Halzl József tájékoztatta a március 15-i tervezett diákutaztatási programról és a Szövetségnek a szervezetépítésben elért legújabb eredményeirõl.
• Január 22-én Halzl József a Parlamentben találkozott Németh Zsolttal, a Külügyi és Határon Túli
Magyarok Bizottságának elnökével és tájékoztatta õt a Szövetség 2010. évi terveirõl.
• Február 2-án Halzl József látogatást tett a Külügyminisztériumban Szabó Vilmos államtitkárnál, beszámolt a Szövetség 2009. évi programjairól, kiemelve a felvidéki magyar nyelvû feliratok elterjesztésével
kapcsolatos projektet, amelyhez a Külügyminisztérium is anyagi támogatást adott.
Halzl József találkozott a Szerencsejáték Zrt. szponzorációs igazgatójával, Feldmayer Sándorral, akinek
megköszönte a cég múlt évi támogatását.
• Február 8-án Halzl József és Csáky Csongor látogatást tett Medvác Lajosnál, Balassagyarmat polgármesterénél, aki jelezte, hogy a város intenzív kapcsolatot ápol a szomszédos felvidéki magyarlakta települések
önkormányzataival és szívesen együttmûködik a Rákóczi Szövetséggel a kapcsolatok elmélyítése céljából.
• Február 15-én Halzl József látogatást tett Nagy Zoltán Péternél, az OTP Bank marketing igazgatójánál.
Köszönetet mondott a bank múlt évi, a Rákóczi Szövetségnek nyújtott támogatásáért és kérte az együttmûködés folytatását.
• Február 17-én Halzl József interjút adott Kurucz Évának, a Hír TV munkatársának, amelyben összefoglalta a Szövetség aktuális ifjúsági rendezvényeit és a középiskolákba folyó szervezetépítés eredményeit.
• Március 2-án Halzl József látogatást tett Dr. Kocsis Máténál, a Józsefvárosi Önkormányzat polgármesterénél. Tájékoztatta õt a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl és az Önkormányzat segítségét kérte programjainak megvalósításához. Március 4-én Halzl József látogatást tett a Magyar Evangélikus Egyház Püspöki
Hivatalában, ahol tájékoztatta Dr. Fabiny Tamás püspököt a Rákóczi Szövetség aktuális tevékenységérõl.
Fabiny Tamás jelezte, hogy támogatni fogják a Szövetség felvidéki iskolai beiratkozási programját.
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• Március 5-én Halzl József interjút adott Gerhát Petrának, a Magyar Demokrata c. hetilap munkatársának.
Ennek keretében összefoglalta a Rákóczi Szövetség legfontosabb programjait.
• Március 10-én Csáky Csongor a Lánchíd Rádió munkatársának, Soós Andreának tájékoztatást adott a
Szövetség március 15-i diákutaztatási programjáról.
• Március 11-én Halzl József a Konrad Adenauer Alapítvány budapesti irodájában találkozott Hans
Kaiserrel az iroda vezetõjével. Köszönetet mondott az Alapítvány múlt évi támogatásáért. Hans Kaiser
közölte, hogy nagyra becsüli a Szövetség tevékenységét és ebben az évben is támogatni kívánják szentendrei fõiskolás táborát.
• Március 16-án Halzl József az ATV meghívására részt vett a Hõmérõ c. mûsorban, amelynek témája a szlovák-magyar kapcsolatok volt. Halzl József hangsúlyozta, hogy a Szövetség fõ feladata a magyar ifjúság
anyanyelvi oktatásának támogatása és a magyar-magyar kapcsolatok elmélyítése.
• Március 18-án Halzl József találkozott Kopp Kristóffal, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül elnökével.
Megállapodtak abban, hogy a két szervezet támogatni fogja egymás programjait.
• Március 20-án Halzl József interjút adott a Szent István Rádió munkatársának, amelyben beszámolt az
Esterházy János emlékünnepségrõl és a Szövetség nagyszabású március 15-i diákutaztatási programjáról.
• Március 23-án Halzl József és Csáky Csongor részt vett a Civil Összefogás Fórum által szervezett összejövetelen, amelyen több magyarországi civil szervezet a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából aláírta
az ún. „Óbudai felhívást”. Halzl József hangsúlyozta a Rákóczi Szövetség sokirányú elkötelezettségét a
magyar-lengyel barátság erõsítésében.
• Április 12-én Halzl József a Ciszterci Szent Imre Plébánia központjában találkozott Brückner Ákos Elõd
plébánossal, aki annak idején, 1993-ban egyik szervezõje volt az elsõ Gloria Victis emlékünnepségnek.
Bürckner Ákos átadta pénztámogatását a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjához.
Halzl József és Csáky Csongor személyes megbeszélést folytatott a Pozsonyi Diákhálózat elnökével, Tóth
Tímeával.
• Április 13-án Csáky Csongor Erdélyi Claudia mûsorvezetõ szervezésében részt vett a Duna TV „Hattól
nyolcig” c. reggeli mûsorában és beszámolt a Rákóczi Szövetség aktuális ifjúsági programjairól.
Halzl József a Parlamentben találkozott Németh Zsolttal, a Külügyi és Határon Túli Magyarok
Bizottságának elnökével és Répás Zsuzsával. Németh Zsolt jelezte, hogy egy esetlegesen létrejövõ
FIDESZ kormány elsõ számú civil partnerének fogja tekinteni a Rákóczi Szövetséget.
• Április 20-án a Népszabadság Szilvássy József tollából beszámolót közölt Szövetség által megvalósított
felvidéki beiratkozási programról.
• Április 21-én Halzl József megbeszélést folytatott Rétvári Bencével, az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség elnökével és Gaal Gergellyel, a Szövetség alelnökével. Rétvári Bence hangsúlyozta Szövetségük
elkötelezettségét a határon túli magyarság ügye iránt és jelezte, hogy készek intenzív együttmûködésre
a Rákóczi Szövetséggel.
• Április 29-én a Lengyel Köztársaság Magyarországi Nagykövetségén ünnepélyes keretek között átadták
Halzl Józsefnek a Lengyel Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.
• Május 11-én Halzl József látogatást tett Bartha Ferencnél, a TriGránit Holding Zrt. elnökénél, akit tájékoztatott a Szövetség aktuális tevékenységérõl. Bartha Ferenc ígéretet tett arra, hogy a Bartha Pénzügyi
Tanácsadó cég a továbbiakban is támogatni fogja a Szövetség programjait.
• Május 17-én Halzl József találkozott Németh Zsolttal, a Parlament Külügyi és Határon Túli Magyarok
Bizottságának elnökével és tájékoztatta õt a felvidéki magyar iskolába járó gyermekek szüleinek írt levélrõl, amelyben a Szövetség a parlamenti választásokon történõ részvételre buzdítja a családokat.
• Május 21-én Halzl József látogatást tett a Budapesti Erõmû Zrt. vezérigazgatójánál, Nicolas Katcharovnál.
Kérte a vezérigazgatót, hogy újítsa fel a korábbi években rendszeres, de néhány évvel ezelõtt megszakadt
együttmûködését a Szövetséggel.
• Május 30-án Csáky Csongor a Rádioaktív nevû gödöllõi székhelyû Rádió „Szikla” c. mûsorában Budaházy
Árpád mûsorvezetõ részére interjút adott a Szövetség aktuális programjairól.
• Június 2-án Halzl József telefoninterjút adott a Mária Rádió munkatársának, amelyben összefoglalta a
felvidéki beiratkozási ösztöndíj program aktuális fejleményeit és a nyári hónapokban tervezett programokat.
• Június 3-án Csáky Csongor a Duna TV „Hattól nyolcig” c. mûsorában stúdióbeszélgetés keretében tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség nyári programjairól és arról az akciójáról, hogy valamennyi magyar
óvodába és iskolába járó gyermek szülei részére levelet ír, amelyben a parlamenti választásokon való részvételre buzdítja a családokat.
• Június 4-én a Magyar Nemzet c. napilap interjút közöl Halzl Józseffel, amelyben összefoglalóan ismerteti a Rákóczi Szövetség ez évi programjait, hangsúlyosan az ifjúsági rendezvényeket és a beiratkozási ösztöndíj akciót.
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• Június 7-én a Magyar Hírlap c. napilap interjút közölt Halzl Józseffel a Szövetség által a Felvidéken
magyar iskolába járó gyermekek szüleinek küldött, a választásokon való részvételre buzdító levélrõl.
• Június 17-én Halzl József személyes megbeszélést folytatott Hrubík Bélával, a CSEMADOK elnökével az
együttmûködés elmélyítésének lehetõségeirõl.
• Június 18-án Halzl József a Külügyminisztériumban látogatást tett Németh Zsolt államtitkárnál. Áttekintették a határon túli magyarság aktuális ügyeit, a Rákóczi Szövetség ezzel kapcsolatos feladatait.
• Június 23-án Halzl József a FIDESZ központban találkozott Kubatov Gáborral, a FIDESZ pártigazgatójával, akit tájékoztatott az ez évi felvidéki beiratkozási ösztöndíj program eddigi eredményeirõl és arról a
lehetõségrõl, hogy a következõ idõszakban is megszólítsák a FIDESZ-KDNP frakció képviselõit és a
FIDESZ többségû önkormányzatokat a program támogatása érdekében.
• Június 28-án Csáky Csongor találkozott a KDNP Cigány Tagozatának vezetõjével, Kamarás Istvánnal, aki
ígéretet tett arra, hogy részt vesz valamelyik felvidéki ösztöndíj átadási ünnepségen egy olyan színhelyen, ahol az érintettek többsége cigány származású.
• Július 2-án Halzl József Bíró Alberttel együtt látogatást tett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban és
megbeszélést folytattak Nyitrai Zsolt informatikai államtitkárral.
Halzl József a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban megbeszélést folytatott Répássy Róbert
államtitkárral. Közremûködését kérte ahhoz, hogy a kedvezménytörvény módosításával az oktatás-nevelési támogatást a magyar óvodába járó gyermekekre is terjesszék ki.
• Július 7-én Halzl József látogatást tett Pokorni Zoltánnál, a XII. kerületi Önkormányzat polgármesterénél
és köszönetet mondott az Önkormányzatnak a beiratkozási ösztöndíj programhoz nyújtott jelentõs
támogatásáért. Pokorni Zoltán közölte, nagyra értékeli a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjait, ezen
belül a magyarországi középiskolások közremûködésével megvalósított március 15-i diákutaztatási
programot.
• Július 8-án Halzl József interjút adott az INFO Rádió munkatársának. Tájékoztatta õt a sátoraljaújhelyi
középiskolás tábor programjairól.
• Július 10-én Halzl József interjút adott a Katolikus Rádiónak a Szövetség sátoraljaújhelyi középiskolás
táborával kapcsolatban.
• Július 16-án Halzl József látogatást tett Répás Zsuzsa helyettes államtitkárnál a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumban. Répás Zsuzsa közölte, hogy a magyar kormány támogatást nyújt a felvidéki árvízkárosultaknak. Az erre vonatkozó javaslatok kidolgozásával a Rákóczi Szövetséget bízzák meg.
• Július 20-án Répás Zsuzsa helyettes államtitkár közremûködésével megbeszélésre került sor a felvidéki
árvízkárosultak javára nyújtandó magyar kormány támogatás ügyében. A megbeszélésen Halzl József
mellett részt vett Berényi József MKP elnök és Bárdos Gyula az MKP-OT elnöke.
• Július 22-én Halzl József részt vett a Duna TV reggeli mûsorában, ennek keretében tájékoztatást adott a
Szövetség történelemtanár táboráról és a felvidéki árvízsegély ügyében folytatott vizsgálatokról.
• Július 28-án Halzl József látogatást tett a Parlamentben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél. A megbeszélésen jelen volt Répás Zsuzsa helyettes államtitkár. Halzl József átfogóan ismertette a Szövetség ez évi
programjait és azt kérte, hogy az ehhez szükséges hiányzó forrásokat az állami költségvetésbõl biztosítsák.
• Augusztus 19-én Halzl József és Csáky Csongor találkozott az MKP képviselõivel, Berényi József elnökkel,
Farkas Iván elnökségi taggal és Lõrincz Tamással.
• Augusztus 21-én Halzl József telefoninterjú keretében tájékoztatást adott az INFO Rádió munkatársának
az ez évi szentendrei fõiskolás táborról.
• Szeptember 1-jén Halzl József látogatást tett az EdF DÉMÁSZ Zrt. elnök-vezérigazgatójánál Therry Le
Boucher-nél. Köszönetet mondott a cég részérõl az elmúlt években a Szövetségnek nyújtott támogatásért
és kérte, hogy ebben az évben is utazási költségek felvállalásával nyújtson segítséget a délvidéki fiataloknak a Gloria Victis rendezvénysorozaton való részvételhez.
Halzl József telefoninterjút adott a Lánchíd Rádió munkatársának, akit tájékoztatott a felvidéki beiratkozási ösztöndíj program aktuális eseményeirõl.
• Szeptember 8-án Csáky Csongor a Duna TV „Hattól nyolcig” c. reggeli mûsorában tájékoztatott a felvidéki beiratkozási ösztöndíj program fejleményeirõl és a felvidéki árvíztámogatással kapcsolatos munkáról.
• Szeptember 13-án Halzl József a Külügyminisztériumban megbeszélést folytatott Németh Zsolt államtitkárral a Rákóczi Szövetség aktuális tevékenységérõl.
• Szeptember 16-án Halzl József látogatást tett a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
Péceli Gábor rektornál, akit tájékoztatott az ez évi Gloria Victis rendezvénysorozattal kapcsolatos
tervekrõl.
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• Szeptember 17-én Csáky Csongor részt vett a Duna TV „Térkép” c. mûsorában, amelynek keretében tájékoztatást adott a Szövetség felvidéki beiratkozási programjának aktuális eseményeirõl.
• Szeptember 20-án Halzl József Gyurcsik Iván meghívására a Külügyminisztériumba látogatott, ahol részt
vett a magyar-szlovák kapcsolatok ügyében megtartott értekezleten.
• Szeptember 22-én Halzl József a Katolikus Rádió munkatársának Budaházy Árpádnak tájékoztatást adott
a felvidéki beiratkozási program eseményeirõl és a Szövetség közremûködésérõl a felvidéki segélyekkel
kapcsolatban.
• Szeptember 29-én Halzl József a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban megbeszélést folytatott
Szászfalvi László államtitkárral, akit tájékoztatott a Szövetség programjairól. Szászfalvi László jelezte,
hogy szoros kapcsolatot kíván fenntartani a Szövetséggel és fontosnak ítélte, hogy a költségvetés megfelelõ forrást biztosítson a Szövetség részére.
• Október 4-én Halzl József találkozott Csete Örssel, az Apáczai Közalapítvány igazgatójával.
Megtárgyalták a „Határtalanul” c. diákutaztatási program helyzetét. Halzl József kérte, hogy a program
összeállításánál vegyék figyelembe a Rákóczi Szövetség szervezésében 15 éve folyó március 15-i diákutaztatási programot.
• Október 5-én Halzl József látogatást tett Répás Zsuzsánál a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
helyettes államtitkáránál. Arra kérte õt, hogy módosítsák a kedvezménytörvényt annak érdekében, hogy
az óvodások is megkaphassák az oktatás-nevelési támogatást és Szlovákiában találjanak olyan megoldást,
amelynek révén a családok ténylegesen hozzájutnak a törvény szerint õket megilletõ támogatáshoz. Arra
kérte továbbá Répás Zsuzsát, hogy a jövõ évi költségvetés keretében nyújtsanak megfelelõ támogatást a
Rákóczi Szövetség stratégiai fontosságú programjaihoz.
• Október 11-én Halzl József látogatást tett a Nagycsaládosok Országos Egyesületében, ahol találkozott
Székely Hajnalkával, a szervezet új elnökével. A tárgyalás során megállapodtak abban, hogy a HÉRA
Alapítvány közremûködésével hármas együttmûködést alakítanak ki, amelynek feladata a szociálisan
rászorulók támogatása mind Magyarországon, mind a szomszédos országokban.
• Október 18-án Halzl József telefoninterjút adott Ürge Tamásnak, a Pozsonyi Pátria Rádió szerkesztõjének, amelyben tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség aktuális programjairól.
• Október 22-én Schmitt Pál köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László az
Országgyûlés elnöke a „Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztje” kitüntetést adott át a
Parlamentben a határon túli magyarság érdekében végzett munkáért Halzl Józsefnek és a Rákóczi
Szövetségnek. Az eseményrõl tudósított a Magyar Rádió „Határok nélkül” c. mûsora, továbbá a Duna TV.
• November 3-án Halzl József és Csáky Csongor Balatonfüreden átvették a Figula Mihály borász által a
Szövetségnek szánt boradományt.
• November 9-én Csáky Csongor interjút adott Horváth Ágnesnek, a Lánchíd Rádió munkatársának.
Ennek keretében személyes véleményét mondta el a kettõs állampolgárság jelentõségérõl.
• November 14-én Csáky Csongor a Szent István Rádió munkatársának kérésére telefoninterjú keretében
tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség aktuális tevékenységérõl.
• November 17-én Halzl József látogatást tett a Parlamentben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnél és
tájékoztatta õt a Rákóczi Szövetség aktuális tevékenységérõl, ezen belül a felvidéki beiratkozási programról és a tervezett karácsonyi felvidéki óvodai ajándékakcióról. Arra kérte õt, vegyen részt az egyik
közeljövõben tervezett ösztöndíj átadási ünnepségen.
• November 22-én Halzl József telefoninterjút adott az INFO Rádió munkatársa, Litauszky Balázs részére.
Ennek keretében elmondta személyes véleményét az aktuális szlovákiai belpolitikai helyzetrõl.
• November 23-án Halzl József látogatást tett Répás Zsuzsa helyettes államtitkárnál és tájékoztatást adott
a Szövetség felvidéki beiratkozási programjáról, a karácsonyi óvodai ajándékakcióról és a jövõ évi szlovákiai népszámlálással kapcsolatos elképzelésekrõl.
• December 1-jén Halzl József látogatást tett Töröcskei Istvánnál, a MAVIR Zrt. Igazgatósága elnökénél.
Tájékoztatta õt a Szövetségnek a MAVIR Zrt-vel hosszú évek óta fennálló kapcsolatairól és kérte az
együttmûködés folytatását a jövõ esztendõben is.
• December 7-én Halzl József látogatást tett Sólyom László köztársasági elnöknél. Tájékoztatta õt a
Szövetség aktuális tevékenységérõl és átadta részére a Szövetség 20 éves évfordulója alkalmából elkészült,
a különbözõ programok történetérõl készített kiadványokat. Sólyom László elismeréssel adózott a
Szövetség tevékenységének és jelezte, hogy személyes adománnyal támogatni kívánja a felvidéki beiratkozási ösztöndíj programot.
• December 13-án Halzl József interjút adott a Magyar Fórum c. hetilap munkatársának, Medveczky
Attilának. Ennek keretében tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség aktuális programjairól.
• December 18-án Halzl József a részére és a Rákóczi Szövetség részére átadott Magyar Örökség Díj kapcsán interjút adott a Magyar Rádió, a Duna TV és az ECHO TV részére.
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• December 28-án Halzl József a Kossuth Rádió vezetõ szerkesztõjének, Dr. Stifner Gábornak interjút
adott a Rákóczi Szövetség elmúlt 20 évben folytatott tevékenységérõl. Hangsúlyozta, hogy a Szövetség
nemzetstratégiai szempontból legfontosabbnak az ifjúsági programokat és a magyar nyelvû oktatás
támogatását, illetve népszerûsítését tekinti.

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI
A Rákóczi Szövetség Ifjúsági helyi Szervezeteinek Találkozója
(2010. február 19-21.)
A Rákóczi Szövetség 5. alkalommal Budapesten, a Rubin Hotelben megrendezett középiskolás vezetõképzõjén 33 Kárpát-medencei középiskola
69 diák és 20 tanár képviselõje vett részt, közülük 12-en Erdélybõl, 23-an
Felvidékrõl, illetve 54-en az anyaországból érkeztek. A középiskolás vezetõképzõ folytatva hagyományait, ismét az érték és az ifjúság témakörében
szervezõdött, elõadói ennek megfelelõen építették fel mondandójukat.
A találkozón az alábbi elõadók elõadásait hallgathatták a résztvevõk:
• Mikola István, orvos, korábbi egészségügyi miniszter, országgyûlési
képviselõ, aki elõadásában az érték fogalmáról, szerepérõl beszélt, mindezt személyes példákkal is illusztrálva.
• Simon Attila, a révkomáromi Selye János Egyetem történelem tanszékének vezetõje, aki az 1989-es rendszerváltásról, illetve a szlovák-magyar konfliktus okairól beszélt.
• Lukács Csaba, újságíró, a Magyar Baptista Szeretetszolgálat mentõcsapatának tagja mesélt katasztrófa
helyszíneken szerzett élményeirõl és tapasztalatairól.
• Baritz Laura, domonkos rendi apáca, közgazdász adott elõ az erkölcs, a gazdaság és a környezet válságáról.
• Bolberitz Pál, római katolikus pap, filozófus az érték filozófiai jelentését fejtette ki, a helyes értékek
követését állítva mondandója középpontjába.
• Csapó Edit egyetemi docens, tréner-tanácsadó, a közösség szerepérõl, felépítésérõl, valamint a személyiséggel összefüggõ ismeretekrõl adott elõ.
• Szûrös Mátyás, volt köztársasági elnök, diplomata foglalta össze meglátásait a rendszerváltásról és az
azóta eltelt idõszakról.
• Daróci Bárdos Tamás, zeneszerzõ, karnagy a zenetörténetet bemutató, zenékkel illusztrált elõadása
hatalmas sikert aratott.
• Raffay Ernõ történész összefoglalta a trianoni döntés okait és máig ható következményeit.
• Csermely Péter biokémikus, hálózatkutató egyetemi tanár a kapcsolati tõkérõl, a közösségek nélkülözhetetlen voltáról és az értelmes-értékes életrõl tartott elõadást.
Az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola diákjai középkori lovagi bemutatóval színesítették az elsõ
estét, utolsó este pedig a budapesti Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola diákjai adtak koncertet.
A vezetõképzõ utolsó napján a résztvevõk mondhatták el további terveiket akár az iskola, akár egyéb területen, majd észrevételeiket is megosztották a szervezõkkel a rendezvényrõl.
Résztvevõk száma: 89 fõ

Gloria Victis ajándékutazás (2010. március 26-29.)
A 2009. évi Gloria Victis történelmi vetélkedõ legeredményesebb öt csapatát a Szövetség ezúttal egy háromnapos erdélyi tanulmányúton való részvétellel ajándékozta meg, amelynek keretében a résztvevõ diákok és
kísérõtanáraik Erdély történelmi és kulturális nevezetességeivel ismerkedhettek meg.
A résztvevõk látogatást tettek többek között Nagyváradon (Fekete Sas palota, Szent László templom),
Bánffyhunyadon (Millenniumi Emlékmû, Magyar Hõsök Emlékköve), Kolozsvárott (Hunyadi Mátyás szülõ-
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háza, Bánffy-palota, Szent Mihály templom, Operaház), Marosvásárhelyen
(II. Rákóczi Ferenc szobra, Kultúrpalota, Teleki-Bólyai Könyvtár),
Szovátán, Farkaslakán (Tamási Áron sírja), Székelyudvarhelyen, Gyilkostónál, Békás-szorosnál. Az utazás során idegenvezetõ kísérte a kiránduló
csoportot.
Résztvevõk száma: 23 fõ

Esterházy János Emlékünnepség (2010. március 7.)
A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság 1991 óta minden
évben Esterházy Emlékplakettet és elismerõ oklevelet adományoz olyan személyek és intézmények részére,
akik és amelyek a felvidéki magyarság megerõsítéséért és gróf Esterházy János mártírsorsú felvidéki politikus szellemi örökségének megõrzéséért jelentõs tevékenységet fejtettek ki.
A megemlékezõ ünnepség minden évben az V. kerületi Szép utcában található Esterházy János emléktábla
megkoszorúzásával veszi kezdetét, különbözõ magyarországi és felvidéki szervezetek részvételével. 2010ben a fõszónok dr. Gerencsér Balázs, az Esterházy János Emlékbizottság tagja volt, aki nagy ívû beszédében
gróf Esterházy János munkásságáról, örökségének fontosságáról, illetve a Rákóczi Szövetség határokon
átnyúló tevékenységérõl beszélt. A koszorúzók között volt Szabó Vilmos
külügyi államtitkár és Németh Zsolt, az Országgyûlés Külügyi és Határon
Túli Bizottságának elnöke is. A rendezvény második felében került sor az
Esterházy Emlékérmek átadására, melynek évek óta a Szép utcához közel
esõ Magyarok Háza ad otthont. Az ünnepség kezdetén Martényi Árpád, az
Esterházy János Emlékbizottság elnöke köszöntötte az ünnepség résztvevõit, majd felkérte Németh Zsoltot, hogy tartsa meg köszöntõ beszédét.
A köszöntõ után prof. Mészáros Alajos PHd., a Magyar Koalíció Pártjának
Európai Parlamenti képviselõje méltatta Esterházy János életmûvét. Az
Esterházy emlékérmet 2010-ben a felvidéki CSEMADOK kulturális egyesület, valamint Kovalcsik Cirill ferences atya kapta meg. A CSEMADOK hat
évtizedes munkásságát Mács József, pozsonyi író méltatta, Kovalcsik Cyrill
tevékenységét Érsekújvár polgármestere, Pischinger Géza laudálta.
A kitüntetések után Ünnepélyes Oklevelek átadására került sor, melyet 4
komáromi, 2 füleki és 1 szepsi magyar iskola vehetett át. Az iskolákat dr.
Kiss Péter, a CSSZMK titkára méltatta, aki kiemelte, hogy ezek az iskolák az egyre nehezebb helyzet ellenére is mind jobb eredményeket produkálnak a beiratkozásokat tekintve, ezzel is elõsegítve a felvidéki
magyarság megmaradását.
Résztvevõk száma: 200 fõ

Március 15- i Diákutaztatási program (2010. március 15.)
A Rákóczi Szövetség 2010-ben Diákutaztatási Programja keretében 56 középiskola
diákjai számára tette lehetõvé útiköltségeik teljes, vagy részleges felvállalásával,
hogy március 15-i nemzeti ünnepünket valamely határon túli magyar településen,
ottani kortársaikkal közösen ünnepelhessék, baráti kapcsolatokat hozhassanak
létre, megalapozhassák a magyarországi és határon túli magyar középiskolák partnerkapcsolatát. A résztvevõ diákok számára óriási élményt jelentett a határon túli
magyarság megemlékezésein való részvétel és amellett, hogy személyesen is megismerkedhettek a meglátogatott település kulturális és történelmi értékeivel, valamint
ott élõ magyar kortársaikkal, a program nemzeti elkötelezettségük és Kárpátmedencei magyar összetartozás-tudatuk erõsödéséhez is nagyban hozzájárult. Az 56
iskola közül 28 utazott Felvidékre, 5 Kárpátaljára, 17 Erdélybe és 3 Vajdaságba, 2 iskola Szlovéniában, egy
pedig Horvátországban tett látogatást. Ezen kívül a program részét képezte egy erdélyi iskola
Magyarországra történõ látogatása is.
Résztvevõk száma: 2000 fõ
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Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedõ,
Pannonhalma (Döntõ: 2010. március 27.)
A Rákóczi Szövetség, a hagyományokhoz híven, 2010-ben is a
Pannonhalmi Fõapátsággal együttmûködve rendezte meg nagyszabású történelmi vetélkedõjét a Kárpát-medence magyar középiskolás
diákjai számára. A vetélkedõ idén a Kisebbségben-többségben (Etnikumok a Kárpát-medencében a 18-20. században) történelmi témát
dolgozta fel. A verseny Kárpát-medence szerte megrendezett elõdöntõjén 105 magyarországi és határon túli háromfõs csapat mérte össze
tudását, majd az elõdöntõ legjobban teljesítõ 10 csapata március 27-én
a Pannonhalmi Fõapátságban megrendezett döntõn bizonyíthatta felkészültségét. A vetekedõt a budapesti Baár-Madas Református
Gimnázium, Általános Iskola csapata nyerte meg.
Résztvevõk száma: elõdöntõ: 315 fõ, döntõ: 40 fõ

„Felvidéki Séták” (2010. április 23-25.)
A program hagyományainak megfelelõen magyarországi és felvidéki
középiskolai Rákóczi szervezetek kaptak meghívást a hétvégi felvidéki
kirándulásra. Ez alkalommal nyugat-magyarországi és nyugat-felvidéki iskolák vehettek részt a programon (Tatabánya, Kaposvár, Pápa, Gyõr,
Komárom, Sopron, Szombathely, Nagymegyer, Párkány, Zselíz, Gúta,
Somorja).
A felvidéki séta útja érintette Komáromot, Nyitrát, Kolon és Alsóbodok
zoboraljai településeket, Selmecbányát, Besztercebányát, Bajmócot és
Trencsént. A program keretein belül a diákok megtekintették Komárom
látnivalóit, a nyitrai várnegyedet, koloni tájházat, ahol a zoboraljai magyarság hagyományait is megismerhették. Selmecbányán a város magyar
vonatkozású emlékeit tekintették meg. A selmeci séta és a város történetérõl, diákhagyományairól elhangzó
történetek Czima Erzsébet és Himmler György párkányi tanár elõadásában lenyûgözték a diákokat.
Besztercebányán a történelmi belváros felfedezése után, a Mátyás házat és a város templomait is felfedezhették. Bajmócon a hajdani Pálffy várhoz vezetett a résztvevõk útja. Trencsénben ért véget a program, ahol a
várat és a Vág menti város látnivalóit keresték fel Kubicsek Aranka idegenvezetésével. A felvidéki séta a diákok visszajelzései alapján elérte célját, hiszen a Felvidék magyar vonatkozású történelmi, kulturális emlékei
között magyarországi és felvidéki diákok egy jó hangulatú hétvégét töltöttek el közösen.
Résztvevõk száma: 90 fõ

Éves Közgyûlés (2010. május 27.)
A Rákóczi Szövetség a Magyar Kultúra Alapítvány székházának Corvin termében tartotta 2010. évi rendes közgyûlését. Az eseményen a Szövetség 90
tagja, továbbá budapesti irodájának munkatársai vettek részt. A Szövetség
munkásságát a házigazda szerepét betöltõ Dr. Koncz Gábor, a Magyar
Kultúra Alapítvány elnöke méltatt.
A Közgyûlés hivatalos programja a meghívóban szereplõ napirendi pontoknak megfelelõen zajlott. A jelenlevõ tagok a Szövetség tisztségviselõinek részletes és tartalmas beszámolói alapján, valamint a kiosztott dokumentumok áttanulmányozását követõen egyhangúlag elfogadták a Szövetség 2009. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését, a Szövetség
2010. évre vonatkozó program-és költségvetési tervét, valamint a Szövetség
Ellenõrzõ Bizottságának beszámolóját. A Közgyûlés hivatalos programját
követõen a Szövetség állófogadáson látta vendégül a megjelent tagokat és vendégeket.
Résztvevõk száma: 150 fõ
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Göndöcs Emléktúra (2010. május 30.)
A Rákóczi Szövetség, egykori fõtitkára, Göndöcs László emlékére, idén immár XIII. alkalommal rendezte
meg a Göndöcs Emléktúrát, amely ezúttal is Garamkövesdrõl indult Leléd érintésével. A túra keretében
Himmler György és dr. Mezey András elõadását hallgathatták a résztvevõ túrázók.
Résztvevõk száma: 70 fõ

Bajai Anyanyelvi Tábor (2010. június 26 – június 29.)
A Rákóczi Szövetség 9. alkalommal szervezte meg anyanyelvi táborát Baján.
A táborban hagyományosan iskolánként 4-10 gyermeket láttunk vendégül
a Délvidék szórvány településeirõl, Bácskertesrõl, Bezdánból, Doroszlóról,
Gombosról, Nemesmiliticsrõl és Csonoplyáról, Szilágyiról, Kuláról,
Bácsgyulafalváról, valamint Zombor városából. A 2010. évben tovább szélesítette a résztvevõk körét, hogy a Rákóczi Szövetség központja egy vetélkedõ kiemelkedõ teljesítményt nyújtó diákjainak is ajánlotta a tábort, így
Magyarkanizsáról és Csantavérrõl is voltak vendégeink.
A tábor folyamán a Szövetség a gyermekek részére olyan rendezvénysorozatot igyekezett összeállítani, melyben egyensúlyban vannak a kulturális, a
szabadidõs és az oktatási programok.
A foglalkozásokon a jobb hatásfok érdekében a kisdiákokat négy csoportba kerültek beosztásra. Minden csoport élére egy bajai tanító néni került,
akik napi 10 órában a csoportjukkal maradtak. A csoportok az oktatási programok során mondókákat, verseket tanultak, magyar általános iskolai olvasókönyvbõl gyakoroltak, kézmûves foglalkozásokat tartottak, és
a hétfõ esti bemutatóra egy játékos elõadást tanultak be. A gyermekek a hitéletben sem szenvedtek hiányt:
a szervezõk a bajai belvárosi Plébániatemplom reggeli miséjére vitték el a gyermekeket. A kulturális mûsorok közül az egyik legkiemelkedõbb Figura Ede elõadómûvész mûsora volt, melyet a gyermekek nagy örömmel hallgattak. Természetesen a bajai halászlé sem maradhatott el, amit utolsó este fõztünk kicsik és nagyok
együttes örömére.
Résztvevõk száma: 68 fõ

Cultura Nostra ajándékutazás, Pannonhalma
(2010. június 28. – július 3.)
A Pannonhalmi Bencés Fõapátság és a Rákóczi Szövetség Cultura Nostra
történelmi versenyének tíz legjobb, döntõbe jutott csapata közös jutalomutazáson vehetett részt. A kirándulók hétfõ délután Gyõrbõl indultak
Pannonhalmára, ahol a Bencés Fõapátság gimnáziumának kollégiumában
két felejthetetlen napot töltöttek el. A megérkezést követõen, a vacsora elfogyasztása után Áment Lukács OSB orgonamûvész adott koncertet a diákoknak a Bazilikában. Másnap délelõtt egy film segítségével tekinthettek be a
résztvevõk az apátság és az apátok történetébe, életébe.
Ezt követõen Csóka Gáspár OSB, fõlevéltáros, 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 érdekfeszítõ elõadást a résztvevõknek.
Este a szervezõk az Apátsági Pincészet történetét ismertették a diákokkal, melynek során megismerkedhettek a borkészítés titkaival és megkóstolhatták a legízletesebb borokat. A napot Várszegi Asztrik pannonhalmi fõapáttal való kötetlen beszélgetés zárta. Szerdán, a reggeli után a csapat folytatta útját a Bábolnai
Nemzeti Ménesbirtokra.
A nap során megtekintették a Lovas Múzeumot, az Arborétumot, a Csikótelepet, illetve egy lovasbemutatón
is részt vehettek. Másnap Csesznekre és Zircre folytatódott a kirándulók útja; majd Veszprémbe látogattak
el. A másnapi herendi kirándulás a porcelánmanufaktúra történetével és mûködésével ismertette meg a diákokat. A kirándulást a péntek délutáni balatoni fürdõzés tette még kellemesebbé.
Résztvevõk száma: 22 fõ
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„Magyar Tanárok és Diákok Találkozója a Magyar Kálvárián”,
Sátoraljaújhely (2010. július 3-9.)
A Rákóczi Szövetség 2010-ben tizenegyedik alkalommal rendezte meg
a „Magyar Diákok és Tanárok Találkozója a Magyar Kálvárián” címen
meghirdetett nyári középiskolás táborát Sátoraljaújhelyen. A táborban
220 magyarországi és határon túli magyar középiskolás diák és tanár
vett részt. A megnyitó ünnepségen Szamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely
polgármestere, a Felvidékrõl Erdélyi Géza nyugalmazott református
püspök köszöntötte a találkozó résztvevõit. A Rákóczi Szövetség részérõl dr. Ugron Gáspár Gábor, a Rákóczi Szövetség fõtitkára mondott
köszöntõ beszédet. A Magyar Kálvária bejáratánál megtartott megnyitó után a diákok a Trianonban elcsatolt városok emlékére kialakított
stációkat végigjárva, és egy-egy koszorút elhelyezve emlékeztek nemzeti sorstragédiánkra. A Kálvárián Pataki Tibor, a zentai gimnázium
igazgatója mondott egy rövid beszédet.
A diákok a tábor keretében látogatást tettek Széphalomba, ahol elhelyeztek egy-egy koszorút Kazinczy
Ferenc sírjánál. A Nagykaposi Magyar Ház társszervezésében látogatást tettek továbbá a táborlakók Rákóczi
szülõfalujában, Borsiban, Leleszen, Vékén, Nagyszelmencen és Nagykaposon is. A résztvevõk meglátogatták
továbbá a sárospataki nagykönyvtárat és a Rákóczi-várat.
A találkozón a résztvevõk több neves elõadó elõadásait hallgathatták meg, ezek közül kiemelkedtek az alábbiak:
• Dr. Raffay Ernõ „Trianon” címû elõadása.
• Popély Gyula „Felvidék Trianon elõtt és után” címû elõadása.
• Kilyén Ilka színmûvésznõ „A szép magyar nyelv”-rõl és ennek fontosságáról beszélt.
• Dr. Bakos Batu pedig a Szent Koronáról tartott egy igen részletes beszámolót, melynek másolatát is
megtekinthették a résztvevõk.
A tábor során a diákok több színdarabon és egyéb kulturális rendezvényen vehettek részt:
• a „8KOR Színház” „Valahol aláírtak valamit” címû elõadása.
• Helyi középiskolás színtársulat „Hotel Mentol” címû elõadása.
• Kárpátaljai Credo Verséneklõ Együttes fellépése.
• Retrock Együttes koncertje.
• Koltay Gábor „Vérzõ Magyarország” címû filmje is levetítésre került.
Résztvevõk száma: 215 fõ

Történelem Tanárok Tábora, Mátrafüred (2010. július 19-24.)
A tábor a 20. századi Közép-Európa történelmének folyamatait és eseményeit minél sokoldalúbban és árnyaltabban szerette volna megismertetni
a résztvevõkkel, a meghívott elõadók segítségével. A tábor emellett lehetõséget biztosított a résztvevõk közötti emberi és intézményi kapcsolatok
kialakítására. A rendezvénynek idén 15 lengyelországi résztvevõje is volt,
akik valamennyien munkájukkal, iskolai kapcsolataikkal a lengyel-magyar
barátságot, kapcsolatokat is szolgálják.
A rendezvénynek Magyarországról 50, Kárpátaljáról 15, Lengyelországból
15, Erdélybõl 14, Felvidékrõl 10, Délvidékrõl 9, valamint Horvátországból
és Csehországból egy-egy résztvevõje volt. A történelemtanár táborban 26
elõadó tartott elõadást, köztük cseh és lengyel egyetemi tanárok.
A tábor elõadói:
• Pröhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára összefoglaló képet adott a térség külpolitikai kapcsolatairól, kiemelve a visegrádi együttmûködésben rejlõ lehetõségeket.
• A trianoni békediktátumhoz kapcsolódó elõzményeket és következményeket járták körül, más-más szempontok alapján: Raffay Ernõ a Károli Gáspár Református Egyetem tanára, Zeidler Miklós az ELTE
adjunktusa, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, a Corvinus Egyetem tanára, Szabó József János hadtörténész, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára, valamint Szabó Pál Csaba, a Szegedi
Tudomány Egyetem oktatója.
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• Takaró Mihály irodalomtörténész számûzött magyar irodalom címmel tartott elõadást a 20. századi
magyar irodalmáról.
• Rudolf Kučera cseh politológus, a prágai Károly Egyetem tanára tartott elõadást az Osztrák-Magyar
Monarchia nemzetiségeirõl.
• Ján Rychlík, szintén a prágai Károly Egyetem tanára, tanszékvezetõje, a Monarchia szétesésének okairól
beszélt, elsõsorban csehszlovák megközelítésbõl. Miroslav Michela, a Szlovák Tudományos Akadémia
munkatársa, a téma szlovák szakértõje is jelen volt.
• Szerencsés Károly az ELTE docense, a 20. századi magyar határkérdésekrõl beszélt.
• Földesi Margit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense a Tiso-féle Szlovák Államról tartott elõadást.
• Konrad Sutarski a budapesti Lengyel Múzeum és Archívum igazgatója elõadására is sor került.
• Kovács István történész, polonista, aki lengyel és magyar elõadást tartott a lengyel-magyar történelmi
kapcsolatokról.
• Ewa Fogelzang, a Krakkói Egyetem tanára lengyel nyelvû elõadást tartott a magyarság 20. századi sorskérdéseirõl.
• Magyarics Tamás történész, a magyar Külügyi Intézet igazgatója, a közép-európai külpolitikai helyzetképrõl beszélt.
• Lengyel László közgazdász-politológus, a Pénzügykutató Zrt. vezérigazgatója az aktuális gazdaságpolitikai helyzetképrõl tartott elõadást.
• Renata Zawistowska a Krakkói Egyetem tanára a szlovákiai magyarsággal kapcsolatos kutatásairól és a
témában megjelent könyvérõl tartott elõadást.
• Kántor Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, a Külügyi Intézet munkatársa a kettõs állampolgárság témájában tartotta meg elõadását.
• Duna György Sándorné, a gyöngyösi Borpalota Kft. ügyvezetõ igazgatója tartott elõadást a térség szõlõtermelésérõl, borkóstolóval egybekötve.
A tábor elsõ napja ismerkedési esttel egybekötött borkóstolóval zárult, ahol Csizmadia András, a Magyar
Bor Akadémia rendes tagja mutatta be a magyar borvidékek pincészeteit és azok borait.
A második este került sor Benkõ Szabolcs, a gyõri konzervatórium igazgatója kvartettjének komolyzenei
koncertjére. Ezt követõen levetítésre került a Biszku Béláról készült Bûn és büntetlenség címû film, majd a
rendezõ, Novák Tamás beszélt a film készítésérõl és bemutatásának körülményeirõl. A 3. este kulturális
programját Kelemen Csaba, az egri Gárdonyi Géza Színház mûvésze szolgáltatta zenés, verses elõadásával.
A rendezvény utolsó napján szentendrei és visegrádi kirándulást tartalmazott a program. Szentendrén, a
városházán Kun Csaba alpolgármester köszöntötte a vendégeket, majd a történelmi városrész és a skanzen
meglátogatására került sor. Ezt követõen Visegrádra látogatott a csoport, este pedig Mátrafüreden zenés
búcsúesttel zárult a tábor.
Résztvevõk száma: 115 fõ

Gyõri Nemzetközi Anyanyelvi Tábor
(2010. augusztus 2.-augusztus 10.)
A táborban immár hagyományosan; kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és vajdasági középiskolás diákok vettek részt. Hozzájuk csatlakozott 3 fõ a Gyõr
környéki Dunaszegrõl, valamint a 7 fõs táborvezetõség. A tábort dr. Halzl
József, a Rákóczi Szövetség elnöke nyitotta meg.
A program a magyar történelem sorsfordító eseményei, a magyar nép
hagyományai, kultúrtörténeti emlékei, anyanyelvünk és irodalmunk alkották, de igyekeztek bemutatni a mai Magyarország büszkeségre okot adó
értékeit is.
A tábor elõadói:
• Dr. Tomka Péter régész, a honfoglalás korának eseményeit a legújabb kutatások eredményeit is felmutatva tárta a résztvevõk elé.
• R. Szabó Lajos tanár a reformkorról, illetve a 150 éve meghalt Gróf Széchenyi Istvánról emlékezett meg.
• Áldozó István történész a Magyarországot megcsonkító trianoni békeszerzõdés traumáját segített feldolgozni.
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• Dr. Barsi Ernõ néprajzkutató a néphagyományaink magyarságtudatot erõsítõ szerepérõl beszélt.
• Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna etnográfus tartott lebilincselõ elõadást a magyar nép hiedelemvilágáról.
• Perger Gyula néprajzkutatótól a kisalföldi falucsúfolókról hallgathattak érdekes elõadást.
• Kakuk János koreográfus mutatta be a magyarság táncait.
• Baksa Péter tanár a XIX-XX. század magyar regényirodalmáról, illetve a 100 éve elhunyt Mikszáth Kámán
munkásságáról emlékezett meg, egy izgalmas szellemi vetélkedõvel egybekötve.
• Rókusfalvy Pál professzor a közösségépítés fontosságáról, módszereirõl tartott élményszerû elõadást.
• Juhász Judit, a Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese, aki a magyarság jó hírét terjesztõ kommunikáció jelentõségérõl, metódusairól beszélt a fiataloknak.
• Bauer Edit, az Európa Parlament felvidéki képviselõje, aki megismertette a táborlakókkal az Európa
Parlament munkáját, benne a saját szerepét, tevékenységét, hasznos tanácsokkal látta el a résztvevõket.
• Kara Ákos, a megyei közgyûlés alelnöke, országgyûlési képviselõ, aki tájékoztatta a résztvevõket GyõrMoson-Sopron megye határon túli kapcsolatairól, s e kapcsolatok ápolásának fontosságáról.
A dunaszegi Rezeda Népzenei Együttes fellépésével Kozma László, az együttes vezetõje igyekezett megkedveltetni a magyar népzenét, míg a népi kismesterségek világába Czank Ervinné és Szabó Józsefné tanárok
kalauzolták a résztvevõket, manuális készségüket is próbára téve. Anyanyelvünk ápolásának programját
immár hagyományosan a közkedvelt nyelvi játékok vezették be Horváth Ferenc népmûvelõ vezetésével,
amit a „Költõk, írók vallomása az anyanyelvrõl” címmel kiscsoportos beszélgetések követtek. Irodalmi
blokkjukat a legszebb magyar versek megzenésített elõadásával a Barangoló Mûvészeti Együttes tette
élményszerûbbé. Arra is igyekeztek gondot fordítani, hogy a résztvevõk jobban megismerhessék egymás életét, szûkebb otthoni közösségük sajátosságait, így „Magyarok Kárpátalján, Felvidéken, Erdélyben,
Délvidéken” címmel az egyes csoportok bemutatkoztak egymásnak, kiegészítve a mindennapok társalgásai
során szerzett ismereteiket.Kirándulásaik Pannonhalmára, a Balatonra: Tihanyba, Paloznakra, a
Szigetközbe: Dunaszegre illetve ezúttal Rév-Komáromba, Nagymegyerre és Kulcsodra irányultak.
Résztvevõk száma: 50 fõ

Esztergomi Anyanyelvi Tábor (2010. augusztus 15-21.)
Immáron 21. alkalommal került megrendezésre a tábor a nyitrai Juhász
Gyula Ifjúsági Klub (JUGYIK) pedagógus növendékeinek közremûködésével. A rendezvényt Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagja
nyitotta meg. A tábor célja, hogy a szomszédos országokban élõ magyar
gyerekek a tábor ideje alatt közelebb kerüljenek a magyar irodalomhoz,
kultúrához, és felébressze bennük a magyar történelem iránti érdeklõdésüket, nem utolsó sorban, hogy régi ismeretségek szilárduljanak meg, és új
életre szóló barátságok kötõdjenek. A tábor lakói 7-16 éves korú kárpátaljai és felvidéki magyar gyerekek voltak.
A tábor a magyar népmesék témakörére épült, azzal a céllal, hogy közelebb hozza a gyerekeket a magyar
népmesei világhoz, mindezt játékos módon. A gyerekek különbözõ foglalkozások, állomásos játékok keretén belül ismerkedhettek meg a népmesékkel, utolsó nap õk maguk is belebújhattak egy-egy népmesei hõs
bõrébe. A szervezõk hét csoportba osztották õket, a csapatok nevei az egyes népmesék címeit, jellemzõit
viselték. A csoportok saját csapatukra jellemzõ indulót írtak, amelyet különbözõ kreatív módon, színes
koreográfiával adtak elõ a többieknek. A hét folyamán pedig elkészültek a már hagyományosnak számító
zászlók is, melyeket saját kezûleg festettek meg. A táborban fellépett Kiss Gergely, a budapesti Zsonglõr
Színház tagja, aki egy izgalmas zsonglõrbemutatót tartott, majd egy Mátyás király mesébe vonta be a gyerekeket, a végén pedig õk maguk is kipróbálhatták a zsonglõrködést, ami nagyon népszerû volt. A kézmûves
foglalkozásokon is mindenki megtalálhatta a számára legmegfelelõbbet, vagy akár mindet kipróbálhatta,
volt gyöngyözés, üvegfestés, papírhajtogatás, agyagozás, csipeszfigurák készítése és csomózás is. A szervezõk
ezen kívül különbözõ gyerekjátékokkal és hagyományos népi játékokkal tették színesebbé a tábor programját, egyik este pedig a táncos lábak is életre keltek a fergeteges népi táncházban. A kirándulások alkalmával
egyik nap ellátogattak Visegrádra, ahol a gyerekek megismerhették a Királyi Palota és a Fellegvár rejtelmes
történeteit, és betekintést nyerhettek Mátyás király korába. A hajókiránduláson pedig a Dunáról figyelhették meg Esztergom festõi szépségét. A városnézõ kisvasúttal lehetõségük nyílt Esztergom, illetve a szomszédos Párkány körbeutazására, valamint a Bazilika megtekintésére is. Az augusztus 20.-ai ünnepségsorozat
keretén belül megnézhették a gyerekek a tûzijátékot, a nagyok pedig Demjén Ferenc koncertjének felejthetetlen hangulatát is megízlelhették. Egyik délelõtt a résztvevõk ellátogattak a Balassa Bálint Múzeumba, ahol
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a gyerekek megismerkedhettek a 20-ai ünnepségek és a királyi korona történetével, makettbõl pedig a saját
koronájukat is elkészíthették, s végül egy igazi koronázási szertartáson vettek részt. Másnap pedig Babits
Mihály nyári üdülõházából tekinthették meg a csigakupolájú bazilikát.
Résztvevõk száma: 116 fõ

Nyári Fõiskolás Tábor (2010. augusztus 23-28.)
A Rákóczi Szövetség idén augusztusban immár 22. alkalommal rendezte
meg Szentendrei Fõiskolás Táborát. A Szövetség céljai között szerepel a
határon túli fiatalok társadalmi szerepvállalásának elõsegítése, nemzeti
önazonosságuk erõsítése, a társadalomról való gondolkodás kereteinek
tágítása, valamint a már létezõ és új kapcsolatok elmélyítése, ápolása. Idén
is közel 100 egyetemista és fõiskolás érkezett a szentendrei „Pap-szigetre”,
a Kárpát-medence minden tájáról, Erdélybõl, Felvidékrõl, Vajdaságból,
Kárpátaljáról és Magyarországról.
A tábor elõadói:
• Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi vezetõjének elõadása kiemelte a fiatalok társadalomban betöltött szerepének
fontosságát.
• Bod Péter Ákos közgazdász élvezetes elõadással tette érthetõvé a fiatalok számára a gazdasági élet buktatóit
• Dr. Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter beszélt a rendszerváltozást követõ külpolitikai helyzetrõl, és
annak dilemmáiról.
• Pozsgay Imre, mint élõ történelem vetítette elénk a magyarországi helyzetet 1990-bõl.
• Dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára „29 pont” címmel élvezetes elõadást
tartott.
• Berényi József, a Magyar Koalíció Pártja elnökének elõadása után a résztvevõ diákok szólaltak fel, hangot
adva véleményüknek a felvidéki helyzettel kapcsolatban.
• Sólyom László, volt köztársasági elnök diplomatikus hangvételû érvelése a nemzetközi konfliktusok
elkerülésérõl, valamint a kulturális nemzet fogalmának fontosságáról szólt, miközben személyes tapasztalatait is hangsúlyozta.
• Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának elõadása tájékoztatásul szolgált a kettõs állampolgárság megszerzésérõl és az új magyar kormány nemzetpolitikának
fõ céljairól.
• Kántor Zoltán, a Magyar Külügyi Intézet munkatársának élvezetes elõadása a kettõs állampolgárság
témáját boncolgatta.
• Professzor dr. Raffay Ernõ történész tartott lehengerlõ elõadást a Trianoni Békeszerzõdés évfordulójához kapcsolódva.
• Lukács Csaba, a Magyar Nemzet újságírója érzékletes elõadásával Észak- Korea és a kapitalista nyugat
közötti kontrasztot mutatta be. Személyes élményeirõl és tapasztalatairól mesélt, mondandójának pedig
a magával hozott fényképekkel adott nyomatékot és bizonyságot.
• Kun Csaba, Szentendre alpolgármestere a Városháza dísztermében fogadta õket. Röviden bemutatta a
város múltját, beszélt jelenérõl, és a jövõbeni fejlesztésekrõl, amelyek megvalósításáért minden lehetõt
megtesznek.
• Dr. Hatos Pál, a Balassi Intézet igazgatójának elõadása az Intézet feladatairól szólt, elõadásába dr. Richly
Gábor, oktatási igazgató is bekapcsolódott.
• Gál Gábor, a Most-Híd Párt parlamenti képviselõjének elõadása felkorbácsolta a hangulatot. A diákok
nem fukarkodtak a kérdésekkel, melyek fõleg a párt megalakulásának okait firtatták, és a jövõbeli tervekre vonatkoztak.
• Szarka László történész, a révkomáromi Selye János Egyetem dékánja „Kisebbségi pártok többségi
demokrácia” címmel tartotta meg elõadását.
• Szász Jenõ, a Magyar Polgári Párt elnökének elõadása.
• Dr. Kövér László, az Országgyûlés elnöke, aki elõadásában kiemelte a Magyar Kormány új nemzetstratégiájának fontosságát és megosztotta a hallgatósággal a határon túli magyar kisebbség helyzetének javítására irányuló elképzeléseit is.
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A Benkõ Kamarazenekar élvezetes hangversenyén Mozart, Haydn és Dvorak darabok közkedvelt dallamai
csendültek fel. A tábor egyik estéjén megtekintettek egy nemrégiben forgatott és nagy port kavart filmet, a
Bûn és büntetlenséget. A vetítést követõen a film rendezõi közönségtalálkozó keretében beszéltek a forgatás körülményeirõl, a személyes benyomásaikról, és a koncepcióról, amely szerint megalkották a filmet.
Novák Tamás történész és Skrabski Fruzsina õszintén feltárta véleményüket és aggodalmaikat, amelyek a
forgatás során felmerültek, és beavattak mindenkit az alapötlet megszületésének körülményeibe is.
Az utolsó délelõtt folyamán a diákszervezetek vezetõi dr. Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség elnökével megtárgyalták a jövõre vonatkozó terveiket és megállapodtak egy közös nyilatkozat fõbb pontjaiban.
Résztvevõk száma: 92 fõ

„Gloria Victis történelmi vetélkedõ és ifjúsági találkozó”
elnevezésû rendezvénysorozat (2010. október 21-23.)
A „Gloria Victis” rendezvénysorozat – mely 2010-ben újra az állami ünnepség részévé vált - már 18 éves múltra tekint vissza, amely az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének adózik, ezért megrendezésére minden
évben október 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 erõsíteni a résztvevõ Kárpát-medencei
magyar fiatalok nemzeti összetartozás tudatát, a több országban élõ
magyar nemzet egységének erõsítését. Ebben az évben összesen 467 fõ
fõiskolást és egyetemistát és 623 fõ középiskolást fogadott vendégként a
Szövetség. Az ifjúsági találkozóra érkezõ fiatalok Erdélybõl, Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvidékrõl és
Magyarországról érkeztek, míg az egy napra érkezõ középiskolás diákok közül 8 busz Felvidékrõl (Ipolyság,
Léva, Zselíz, Dunaszerdahely, Párkány, Gúta, Révkomárom, Érsekújvár, Ógyalla, Nagykapos, Királyhelmec,
Kassa, Rozsnyó, Nagymegyer) érkezett.
A rendezvény két részbõl tevõdik össze: egy Kárpát-medencei középiskolás történelmi vetélkedõbõl, valamint egy ifjúsági találkozóból, amely határon túli és magyarországi fõiskolások-egyetemisták számára biztosítja nem csak a határokon átnyúló kapcsolatok kiépítését, hanem elõadásokkal a szakmai ismeretek fejlesztését is. A két eseményt a nagyszabású október 22-i ünnepségsorozat kapcsolja össze. Az ifjúsági találkozó
keretében ebben az évben egy elõadót köszönthettünk a rendezvényen, Jókai Anna írónõt.
A történelmi vetélkedõ tekintettel a trianoni békediktátum 90. évfordulójára az alábbi címet kapta –
„Trianon: a fegyverszünettõl a hadba lépésig (1918-1941)”. A jelentkezõk háromfõs csapatokat alkotva egy
tesztsor kitöltésével, valamint egy történelmi esszé megírásával nevezhettek. Összesen 111 három fõs
középiskolás csapat jelentkezett a vetélkedõre (66 Magyarország, 12 Erdély, 22 Felvidék, 5 Kárpátalja, 6
Délvidék).
A beküldött dolgozatok alapján a legjobb 60 csapat kapott meghívást a második fordulóra. A meghívott 60
három fõs csapatból 58-an vettek részt a vetélkedõ írásbeli fordulóján október 22-én és ennek eredménye
alapján a legeredményesebb tíz csapat került be az október 23-i szóbeli döntõbe. Az írásbeli ideje alatt találkozóra került sor a felkészítõ tanárokkal, akik elmondhatták észrevételeiket és tapasztalataikat. A találkozón
jelen volt Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke.
A döntõben neves szakemberekbõl álló zsûri elõtt – Raffay Ernõ, Maruzsa Zoltán, Illésfalvi Péter, Kovács
László – számos igényes feladat révén dõlt el a vetélkedõ végsõ sorrendje. Valamennyi döntõbe és középdöntõbe jutott csapat értékes könyvjutalomban, a legjobb öt csapat tagjai, valamint a felkészítõ tanáraik egy
Szepességbe és Dél-Lengyelországba vezetõ kirándulást nyertek el, amelyre 2011 tavaszán kerül sor. A vetélkedõ nyertese a makói József Attila Gimnázium lett, Apró Franciska, Csapó Fanni, Faragó Dávid részvételével, felkészítõ tanáraik: Szabó Sára és Budainé Keczer Csilla.
Az október 22-i ünnepségsorozat és az ennek keretében megszervezett fáklyás felvonulás nyilvánvalóan az
ifjúsági találkozó leglátványosabb, de egyértelmûen legfontosabb része is. 1956-ban az egyetemista fiatalok
éppen ezen a napon indították el megmozdulásukkal a forradalmat, éppen ugyanezen az útvonalon vonultak fel tömegesen a Bem szoborhoz. A Gloria Victis Kárpát-medencei Történelmi Vetélkedõ és Ifjúsági

19

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2010. évi tevékenységérõl
Találkozó célja, hogy ezt a hagyományos útvonalat és ezeket a forradalmi eseményeket elevenítse fel a mai
fiatalokban, közülük is külön kiemelve a határon túli ifjúságot, akik valószínû, hogy az iskolában nem kaptak teljes értékû tájékoztatást az 1956-os eseményekrõl. Ezért is különösen fontos éreztetni a mai fiatalsággal, hogy 1956. október 22-én az ifjúság döntõ szerepet játszott az események alakulásában az ifjúság.
Az ünnepségsorozat 4 fõ részbõl tevõdött össze:
• A Mûegyetem központi épületében megszervezett ünnepség, melyet jelenlétével és felszólalásával idén
megtisztelt Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes úr és Kövér László, az Országgyûlés elnöke is. (A
Mûegyetem 1956 Alapítvánnyal és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen
szervezve.) A határon túli magyarság nevében Tóth Tímea, a Diákhálózat elnöke mondott beszédet.
• Fáklyás felvonulás a Mûegyetemtõl a Bem térig: A Bem téren 1956-ban a mûegyetemisták Lengyelországgal fejezték ki szolidaritásukat, ennek emlékére szolgál a fáklyás felvonulás.
• Bem téri koszorúzási ünnepség: A Bem térre érve a csaknem 1500 fõs ünneplõ közönség Bem József
szobra ellõtt tisztelgett az 56-os forradalom hõsei elõtt.
• Az ünnepi mûsor a Himnusz közös eléneklésével és Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagjának köszöntõ szavaival vette kezdetét. Az ünnepi beszédet Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, irgalmas rendi szerzetes tartotta meg.
• Az idei megemlékezésen, a határon túli magyar ifjúság nevében Vizi Elõd, erdélyi magyar fiatal szólt az
egybegyûltekhez, beszédében kiemelte a nemzeti egység fontosságát, 1956 titkát, amely a mának is
üzen, hiszen az akkori fiatalok ezen a napon érezhették elõször a szabadságot, mégis szembe mertek
szállni egy olyan hatalommal, amely az egész világ elõtt legyõzhetetlennek tûnt. „Csak törpe nemzet
feledhet hõs nagyságokat, csak törpe nép feledhet õs erényeket, az igaz eljár õsei sírjához, s gyújt régi
fényénél új szövétneket.”
• A koszorúzás keretében az egyes magyarországi és határon túli magyar pártok, magyarországi és határon
túli magyar szervezetek, intézmények, diákszervezetek, hallgatói önkormányzatok, középiskolák, illetve
a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteinek és ifjúsági helyi szervezeteinek képviselõi tisztelegtek az 56-os
ifjúság emléke elõtt és helyezték el az emlékezés koszorúit és virágait Bem tábornok szobránál.
• A nap záróeseménye a Weiner Szász Kamaraszimfonikusok koncertje volt a Mûegyetem épületében,
amely idén is hatalmas sikert aratott.
A rendezvény keretében Halzl József és Csáky Csongor megbeszélést tartott az erdélyi Rákóczi szervezetek
megjelent képviselõivel. Megállapodtak egy regionális találkozó jövõ évi Erdélyben történõ megrendezésében.
Résztvevõk száma: 1100 fõ

Ifjúsági vezetõk Találkozója (2010. október 1-3.)
A 6. alkalommal Budapesten megszervezett vezetõképzõ célja a
középiskolai szervezetek kapcsolatépítésének, a diákvezetõk képzésének és a szervezetek munkájának, hatékonyságának segítése, illetve
egy tartalmas és jó hangulatú együttlét biztosítása volt. A rendezvényen tíz elõadó különbözõ megközelítésbõl járta körül az érték és az
ifjúság témáját.
A találkozó elõadói:
• Bodó Márton az oktatási államtitkárság fõtanácsadója tartott elõadást a magyar oktatás helyzetérõl és a jövõbeni tervekrõl.
• Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter Trianon és következményei
címmel összegezte elõadásában az elmúlt 90 évet, kitérve a magyarság jelenlegi Kárpát-medencei helyzetére.
• Stefka István, a Magyar Hírlap fõszerkesztõje a magyar média helyzetét és a média szerepét járta körül elõadásában.
• Bolberitz Pál, teológus professzor tartott elõadást az érték fogalmáról, illetve a helyes értékek követésérõl.
• Takaró Mihály irodalomtörténész, „Számûzött magyar irodalom” címmel tartotta meg elõadását.
• Bogár László közgazdász elemezte a jelenlegi gazdasági folyamatokat és azok összefüggéseit.
• Kiss Gy. Csaba mûvelõdéstörténész a magyar identitásról és a magyar nemzeti jelképekrõl nyújtott
összefoglalást a hallgatóságnak.
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• Boross Péter volt miniszterelnök a magyar politikai értékekrõl osztotta meg gondolatait a középiskolásokkal.
• Daróci Bárdos Tamás zenetörténeti elõadása nagy sikert aratott.
Az elsõ nap záró programjaként az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola hagyományõrzõ diákjai
léptek fel lovagi bemutatójukkal. Második este G. Horváth Barnabás és Kovács Sára diákok komolyzenei
koncertjére került sor.
A rendezvény harmadik, utolsó napján a résztvevõk közös beszélgetés keretében értékelték az összejövetelt,
valamint a szervezetek mûködésével és az egyes programokkal kapcsolatos ügyeket, kérdéseket vitattak
meg.
Résztvevõk száma: 117 fõ

Felvidéki Séták (2010. november 20-22.)
A Szövetség 2010 õszén 8. alkalommal hirdette meg a három napos kirándulás lehetõségét, ahol 56 diák vett részt 5 magyarországi és egy felvidéki
középiskolákból, tanáraik kíséretében (Budapest, Ócsa, Szigetszentmiklós, Eger, Rozsnyó). A kirándulók Budapestrõl indultak, majd megérkezve Kassára, a Színházba vezetett az útjuk. A kassai Thália magyar színházban Márai Sándor, A gyertyák csonkig égnek címû mûvét tekintették
meg.
A kirándulás másnapján Czima Erzsébet helyi idegenvezetõ kalauzolásával Kassa belvárosát keresték fel, ahol tiszteletüket tették a Nagyságos fejedelem sírjánál. A kassai városnézés a Rodostói házban ért véget, majd
Bártfára utazott a társaság. A városka történelmi központját és a Szent
Egyed templomot csodálták meg. A város a történelmi világörökség részét
képezi és a mai Szlovákia legszebb városává választották. Délután Eperjest keresték fel a kirándulók, ahol
az óvárosban tett séta keretében a Szent Miklós templomot tekintették meg. Este Kassára visszatérve a szálláson, a kassai Magyar Ipariskola Kollégiumában ismerkedéssel egybekötött néptáncházra került sor. A
kirándulás utolsó napján a csoport nagy többsége részt vett a kassai Orsolyiták templomában a Pásztor
Zoltán, magyar püspöki helynök által celebrált szentmisén. A szentmise után Pásztor Zoltán a helyi pasztorációs központban fogadta a kiránduló csoportot, ahol elõadás keretében képet adott a kassai magyar jelenrõl. Innét a csoport Krasznahorka felé vette útját, ahol látogatást tettek a vármúzeumban, majd Rozsnyón
rövid megállásra került sor, és búcsút vettek a Felvidéktõl.
Résztvevõk száma: 56 fõ

21

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2010. évi tevékenységérõl

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

HELYI SZERVEZETEINEK RENDEZVÉNYEI
Aszódi Evangélikus Gimnázium
Az idei felvidéki kirándulás célpontja Rimaszombat volt. A kiránduláson 24 diák és 4 kísérõtanár vett részt.
A március 27-ei kirándulás során megtekintették Somoskõ és Fülek várát is. Idén elsõként a nemzeti összetartozás napjaként emlékeztek a trianoni évfordulóra. Zeke Gyula, a Trianoni Szemle egyik szerkesztõje
érdekes elõadást tartott e kérdéskörrõl. Szerveztek egy kiállítást is, ahol bemutatták a témakörben eddig
megjelent irodalmat.
Szeptember 29-én L. Balogh Béni történész tartott az iskola Rákóczisainak elõadást a II. bécsi döntés 70.
évfordulóján. Az elõadáson kb. 70 diák vett részt.
Október 4-én, hétfõn megtekintették Budapesten a „Visszacsatolás, Észak-Erdély, 1940” címû kiállítást.
A kiállítás bemutatta Észak-Erdély visszacsatolásának (1940) korabeli fogadtatását és visszhangját magyar és
román oldalon egyaránt.
Október 1-2. Vezetõképzõn vettek részt a diákelnökök (Bazsik Bálint, Juhász Viktória) Budapesten, Varga
Lajos tanár kíséretével.
Október 15-én, pénteken teadélutánt szerveztek abból a célból, hogy az év során csatlakozott diákoknak az
elmúlt 3 év 5 felvidéki utazását bemutassák diavetítés segítségével.
November 24-én Papp István történész tartott elõadást „Kémek, ügynökök, hírszerzõk a magyar történelemben” címmel. Ez az elõadás is telt házas volt, s a visszajelzések alapján jól sikerült.
Történelmi vetélkedõt szerveztek a 8. évfolyam diákjai részére „Ki tud többet II. Rákóczi Ferencrõl?”
címmel. A döntõn hat 3 fõs csapat vett részt

Aszódi Petõfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
2010.10.27-én újjáalakult a szervezet. December 15-én kiosztották a tagkönyveket és megbeszélték a 2011-es
év terveit.

Bábolna
2010. június 4. Összetartozás Napja és emlékmûavatás.
2010. június 26. Látogatás és díjkiosztás Gímesen. Dr. Faragó István elnök és Faragóné dr. Novadovszky Nóra
ügyvivõ átadta a Bábolnai Szervezet nevében az „Év Diákja” Díjat, melyet a helyi tantestület döntése alapján az idén Bencz Gabriellának adhatták át.
Június 25.-Július 3. A szervezet második alkalommal hívott meg egy hetes látogatásra 11 diákot a kárpátaljai
Gyertyánligetrõl és Nagybocskóról. A látogatást Butsy Lajos atya segítségével szervezték meg. A programot
a Rákóczi Szövetség Központja, Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, tagok és a bábolnai Török
család támogatták.
2010. szeptember 8. Díjátadás a bábolnai Lovasharsonások részére.
2010. október 18. „DUNÁNINNEN-DUNÁNTÚL” GÁLA amatõr mûvészeti és helytörténeti találkozó.
2010. november 19. II. Felvidéki Drámapedagógiai Nap.
2010. november 28. Adventi gyertyagyújtás kárpátaljai vendégekkel.
2010. december 20. Ökumenikus adventi együttlét.
A szervezet részt vett és koszorúzott a település Önkormányzata által tartott állami ünnepségeken március
15-én és október 23-án.
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Bácska
Június 4-13. A Csemadok Naszvadi Alapszervezetének meghívására a szervezet képviseltette magát a
„Tûzvirág – Mûvészetek Hete” rendezvénysorozatán.
Június 19-én tartották szervezetük fontos rendezvényét, a „Felvidékiek találkozója – Népzenei találkozó” – t.
Augusztus 14-én részt vettek a rémi „Kakas fesztivál”-on.
Augusztus 26-27-28-án tartott „Szentiváni Napok” rendezvénysorozat keretén belül fogadták a naszvadi
Magyar Tannyelvû Alapiskola diáksportolóit, a település hivatalos delegációját.
Szeptember 10-11-12-én részt vettek a „Naszvadi Napok” színvonalas, programokban gazdag rendezvényein.
Az emlékezés virágait elhelyezték a kitelepítési emlékmûnél.
December 10-én kibõvített vezetõségi ülést tartottak Csávoly, Felsõszentiván, Rém és Tataháza települések
polgármestereinek részvételével. Értékelték az elmúlt idõszak eseményeit és ismertették a 2011. évi terveiket, megállapodtak a kölcsönös együttmûködésrõl.

Balogvölgye
Január 24. Megszervezték a Rákóczi nyomában emléktúrát. Ennek során részt vettek
a Rákóczi évfordulóval kapcsolatos romhányi, kétbodonyi megemlékezéseken.
Január 28. Tornalján szervezésükben Balczó András, Batta György és Kun Ferencz, a
Rákóczi Szövetség alelnöke tartott elõadást.
Februárban megemlékeztek Pósa Lajos születésének 160. évfordulójáról.
Március 3. – „A Magyarok szabadságharcai” kiállítás megszervezése.
Március 14-15-16. – Koszorúzási ünnepségeket rendeztek az uzapanyiti, nagybalogi,
bátkai kopjafáknál, továbbá Rimaszombatban a Múzsák házánál és Petõfi Sándor
szobránál.
Március 19. – Megtartották a helyi szervezet taggyûlését.
Április 10. és 16. – Egyházi és kulturális program keretében megemlékeztek Pósa Lajos 160. születésnapjáról Nemesradnóton.
Május 2. – Anyák-napi ünnepséget rendeztek Nemesradnóton.
Május 27. – Részt vettek a Rákóczi Szövetség rendes évi közgyûlésén Budapesten.
Július 31. – Társszervezõként részt vettek az 5. Balogvölgyi Falvak Találkozóján Bátkában.
Augusztus 28. – A Nagybalogi falunapon képkiállítást készítettek Nagybalog kulturális eseményérõl és az
árvízkárokról.
Október 6. – Nagybalogon részt vettek a ’48-as hõsök és az aradi vértanúk emlékére rendezett ünnepségen.
któber 22. – Megkoszorúzták Rákóczi szécsényi lovas szobrát.
Október 30. – Zádorháza fõterén ünnepség keretében facsemetéket ültettek el a II. világháború után kitelepítettek tiszteletére.
December 17. – Nemesradnóton bemutatták a szervezet által szerkesztett Pósa Lajos emlékezetei –
Emléktár második bõvített kiadását. Ezzel kívántak adózni Nemesradnót nagy szülöttének, Pósa Lajosnak a
magyar gyermekirodalom megteremtõjének. A könyvet Homoly Erzsébet, a szervezet elnöke szerkesztette.

Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont
Februárban részt vettek a Rákóczi Szövetség által szervezett vezetõképzõn.
Március 15-ét együtt ünnepelték a zalaegerszegi iskola diákjaival és néhány
tanárával. Ellátogattak a környezõ falvakba és koszorúztak a hõsök tiszteletére.
Április hónap folyamán megszervezték a már hagyományosnak mondható „Ki
mit tud” történelmi vetélkedõt, aminek nagy sikere volt, közel 100 diák vett
részt a versenyen.
Július 9-15-e között az iskola öt diákja és egy tanára részt vett a Rákóczi
Szövetség sátoraljaújhelyi középiskolás táborában.
Október 1-3 között a helyi szervezet három vezetõje már második alkalommal
vett részt a Szövetség által szervezett ifjúsági vezetõképzõn.
Október 6-án a Szervezet tagjai megemlékeztek az aradi vértanúkról.
Október 23-án megemlékeztek az 1956-os forradalomról, a szövetség képviselõi koszorúztak és szavalattal
emlékeztek meg a forradalom hõseirõl.
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Bedegkér
A helyi szervezet kisebb programokat szervezett, és többen segédkezett is. 2010 júliusában foci emléktornát rendeztek, szeptemberben pedig egy hagyományõrzõ falusi lakodalom rendezésében vettek részt.

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
Február 19-21. Részt vettek a budapesti középiskolás vezetõképzõn.
Április 30-án részt vettek a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium által szervezett találkozón, melyet az
egy éves fennállás alkalmából rendeztek meg a Rákóczi Szövetség Békés megyei középiskolai szervezetei
részére.
A helyi szervezet rendszeresen képviseltette magát az iskola megemlékezésein, így koszorút helyeztek el
június 4-én felavatott trianoni emléktáblánál is.
Július 9-tõl a sátoraljaújhelyi XI. „Magyar tanárok és diákok találkozója a magyar Kálvárián”– elnevezésû
programon vettek részt, ahonnan sok élménnyel tértek haza.
Október 1-3. Részt vettek az õszi budapesti ifjúsági vezetõképzõn.
Október 22-23. Megemlékezésen és koszorúzáson a Bem szobornál. A szervezet két csapattal képviseltette
magát a Gloria Victis történelmi vetélkedõn és részt vettek a mûegyetemi és Bem téri megemlékezéseken is.

Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
Február 19-21. Részt vettek a Rákóczi Szövetség ifjúsági vezetõképzõjén
Budapesten.
Február 24. A kommunista diktatúra áldozataira emlékezve koszorúztak az
iskola épületének homlokzatán elhelyezett emléktáblánál.
Március – Közremûködtek az iskolai március 15-i ünnepség szervezésében.
Április – Találkozó a Tótkomlósi Gimnázium és a Békéscsabai Andrássy
Gyula Gimnázium Rákóczi szervezetének diákjaival.
Május – Erdélyi kirándulás Torockóra és környékére a közösségi munkában
élenjáró diákok, valamint a Rákóczi Szövetség aktív tagjainak részvételével.
Június – Trianoni megemlékezés szervezése.
Július – Részvétel a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi táborában és a mátrafüredi történelemtanár táborban.
Október – Az aradi vértanúk emlékünnepségének szervezése. Vendégül látták a segesvári magyar középiskolás diákokat és tanárokat.
Október 18. A szervezet közgyûlést tartott. Ennek során a tisztségérõl lemondott Kovács Nóra helyett Dr.
Bürckné Mezõ Gyöngyi vette át a szervezet tanárvezetését.

Bonyhádi Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium
Január 30. Honismereti gyalogtúra a Mecsekben Skóciai Szt. Margit nyomdokain
Március 15-i diákutaztatási programban való részvétel, Zenta (Vajdaság)
Április 23-24. Kétnapos kirándulás a Mecsekben.
Május 28. Erdélyi jutalomúton való részvétel. (5 napos)
Június 4. Megemlékezés Trianonról, ill. iskolai történelemverseny
Nyári sátortábor Alsónánán, Mórágyi-rög, Szekszárdi-dombság (cserkészekkel)
Mátrafüred, történelemtanárok tábora (1 fõ)
Szeptember: Középiskolás vezetõképzõ (3 fõ)
Október 21-23. Részvétel a Gloria Victis történelmi vetélkedõ döntõjében. Megemlékezés az 1956-os forradalomról
Kétnapos kirándulás a Mecsekben (Óbánya – Kisújbánya)
December 1. Vörösmarty-megemlékezés
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Budapesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
Február 19-én a Szövetség Rubin Hotelben rendezett vezetõképzõ táborában hagyományõrzõ szakkör tagjai középkori haditudomány és harcmûvészeti bemutatót tartottak. Ugyanitt szerepeltek 2010. szeptember
25-én is.
Április 29-én hasonló bemutató megrendezésére került sor az iskolai diáknapon (Kozma-nap), ezt az alkalmat megragadták új tagok toborzására is.
November. 19 és 21 között 6 diák + 1 kísérõtanár részt vett a Szövetség által szervezett Felvidéki séták programsorozaton, ahol örök életre szóló emlékeket szerezhettek. Megkoszorúzták a Fejedelem sírját, megízlelhették a helyi ételeket, megismerhették a városok múltját, történelmi nevezetességeit és jelenét is.

Debrecen
Február 23. Erdei József, a szervezet tagja, a Wass Albert társaság elnöke, elõadómûvész, ismertette az 1989ben alapított civil társaság történetét, célkitûzéseit.
Június 4. Koszorúzás a Magyar Fájdalom Szobránál a város által szervezett Trianoni megemlékezésen.
Július 24. Koszorúzás a Tarpai Kuruc Napok alkalmával.
A szervezet a Rákóczi szabadságharc befejezésének közelgõ 300. évfordulójára emlékezve, valamint az ifjúság hazafias nevelésének elõsegítése érdekében a közép és általános iskolások részére pályázatokat írt ki.
A középiskolások szabadságharchoz kapcsolt vetélkedõjére 2011 tavaszán kerül sor.

Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvû Magángimnázium
Május 28-án került sor az iskolában a Rákóczi Szövetség helyi iskolai alapszervezetének megalakítására.
Az alakuló ülésen részt vett a Rákóczi Szövetség elnöke, dr. Halzl József és Csáky Csongor. A helyi szervezet
alakuló ülésén 39 tagot vett fel. Elnök Hipik Júlia, alelnök György Adrián, gazdasági vezetõ Nagy Júlia lett.
A vezetõség további tagjai Szûcs Dániel és Matlák Szilárd.
Július 9-15-e közt 5 diák vett részt a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen szervezett tanár- és diáktáborában.
Az iskola június folyamán 2 csapattal kapcsolódott be a Gloria Victis történelmi vetélkedõ elsõ, írásbeli fordulójába.
Szeptember folyamán a szervezet 19 taggal bõvült.
Október 21-én az iskolába érkezett Szakács Gábor rovásíráskutató segítségével megemlékeztek az októberi
történelmi évfordulókról egy rendhagyó történelemóra során.
Az iskola 2 csapattal vett részt részt a Szövetség által rendezett Gloria Victis történelmi vetélkedõ középdöntõjén, ahol a diákok a 14., illetve a 22. helyen végeztek.
Október 22-én a diákok részt vettek az 1956-os emlékünnepségeken Budapesten, ahol látogatást tettek a
Sziklakápolnában és a Gellért-hegyen is. Résztvettek továbbá a mûegyetemi megemlékezésen és bekapcsolódtak a hagyományos fáklyás menetbe. Az iskola diákjai megismerkedhettek a Dunaszerdahelyi Szakképzõ
Iskola helyi szervezetének diákjaival, tanáraival.
December 9-én az iskola diákjai 2 csapattal eredményesen szerepeltek a Cultura Nostra történelmi vetélkedõ elsõ fordulójában, így továbbjutottak a verseny középdöntõjébe.

Dunaszerdahelyi Szakközépiskola
2010 januárjában cikk jelent meg az iskolalapban, a Kristályban, a helyi szervezetrõl.
Március 15. alkalmával közös megemlékezésre került sor az 1848-as emlékmûnél, a Városháza szervezésében, ahol az egyik diák koszorút is elhelyezett.
Részt vettek a dunaszerdahelyi magángimnázium helyi szervezet megalakuló gyûlésén.
Szeptemberben az elsõsök érkezésével újabb sikeres toborzásra került sor.
Október 1-3 között két diák vett részt az ifjúsági találkozón és vezetõképzõn Budapesten, kik élményekkel
gazdagodva tértek haza és számoltak be diáktársaiknak az ott szerzett ismeretekrõl.
Október 22-én a diákok részt vettek az 1956-os emlékünnepségen Budapesten, ahol látogatást tettek a
Sziklakápolnában és a Gellérthegyen is. Részt vettek a Mûegyetemi megemlékezésen és a fáklyás meneten.
Errõl a kirándulásról cikket jelentettek meg a pozsonyi napilapban, az Új Szóban, illetve a Dunaszerdahelyi
Hírnök városi lapban.
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Október 25-én a helyi szervezet szervezésében rendhagyó történelemórára került sor, melyen a diákok közremûködésével megemlékeztek az 1956-os eseményekrõl.
Novemberben fogadták az iskolában Halzl József elnököt és Csáky Csongort, akik találkoztak elsõs diákokkal. Ezen a napon került sor a beiratkozási ösztöndíjak átadására, melyen a szervezet két diákja segédkezett.
A helyi szervezet diákjai bekapcsolódtak az iskolai karácsonyi ünnepi mûsor szervezésébe.

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium
Irodalmi teaház szervezése Hamvas Bélát és másokat bemutató programokkal.
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére a Mezõföld egészére kiterjedõ versengõ találkozó szervezése vers- és
prózamondás, népdaléneklés, esszéírás, rajzpályázat tartalommal.
Látogatás a Pilisbe, Klastrompusztára a magyar eredetû pálos rend alapításának kultikus helyszínére.
Számos népdalos fellépés országos eredményeket elérõ két fiú és két lány csoportokkal. Õszi, októberi versés prózamondó verseny szervezése. Egy tavaszi és egy õszi Cseh Tamás emlékest szervezése.

Esztergom
A hivatalos állami, nemzeti ünnepeken való megjelenésükön túl legfontosabb tevékenységük az augusztusi
„Anyanyelvi Tábor” szervezésében és lebonyolításában való részvételük volt. A szervezésbõl elsõsorban
Török József ny. tanár vette ki részét, aki a gyerekek részére ingyenes fürdõ-látogatást, múzeumlátogatásokat, támogatásként ingyen gyümölcsöt, süteményeket, stb. szerzett és a kirándulások szervezésében vett
részt.
A Balassa Múzeumban a tábor teljes létszáma részére egy teljes délelõttöt betöltõ foglakozást szerveztek,
melynek témája a Szent Korona volt. Másik jelentõs, évente megismétlõdõ esemény: a Besey-Tatárik
Alapítvány pályázatának eredményhirdetése, amelyre évente a Balassa Múzeum könyvtárában kerül sor.
Az év folyamán két felvidéki egyetemi hallgatónak segítettek szakdolgozatukhoz esztergomi adatgyûjtésükben.
Kiállítási anyag kölcsönzésével járultak hozzá az érsekújvári múzeum „Fegyvert s vitézt éneklek” címmel
megnyílt kiállításához. Késõbb ezt a kiállítást a lévai Barsi Múzeum is bemutatta.
A Párkányi helytörténeti múzeummal folyamatos kapcsolatuk van. Kiállítást és elõadásokat is tartottak
náluk. –A „Múzeumok Éjszakája” rendezvényeit az összes esztergomi -, és a párkányi múzeum együttmûködésével szervezték.

Farkaslaka-Nyikómalomfalva-Szentléleki Szervezet
A helyi szervezet tevékenységében, mint az elmúlt években, úgy 2010-ben is jelentõs szerepet töltöttek be
a Szövetség céljait támogató, elsõsorban ifjúsági rendezvények, ugyanakkor a nemzeti ünnepek és a hagyományok ápolása érdekében megszervezett ünnepségek.
Március 15-én tíz lovassal csatlakoztak Székelyszentmihályon a Nyikó-mentiek lovas felvonulásához. A felvonulás után koszorút helyeztek el az elesett hõsök sírjánál, majd a helyi kultúrotthonban 25-30 fiatallal zenés
és irodalmi összeállítással emlékeztek az 1848-as eseményekre.
Szeptember 12-én megszervezték a hagyományos Szüreti bált. A fiatalok (14 pár) délután lovas-, szekeres felvonulással jártak be 8 helységet, bemutatva egy rövid néptáncot. A felvonulást bál zárta.

Gödöllõ
Március 19. Megalakult a gödöllõi Helyi Szervezet, gödöllõi fiatalokból szervezõdve. Az alakuló ülést megtisztelte Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Dr. Krassay László, Gödöllõ város alpolgármestere és
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetekért felelõs vezetõje. Valamint Dr. Fábri Mihály,
Gödöllõ város díszpolgára, aki a Teleki Pál Egyesület elnökeként az elcsatolt területekrõl tartott elõadást.
Vitéz Pocsai Vince kígyósi (Kárpátalja) tiszteletes és felesége is megtisztelte az alakuló ülést, tudósítva a
jövõben támogatni kívánt kígyósi elemi iskola nehéz helyzetérõl.
Április elsõ két hete. Könyv- és adománygyûjtés a gödöllõi középiskolákban (Premontrei Szent Norbert,
Református Líceum, Török Ignác Gimnázium) a kígyósi elemi iskola javára.
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Április 17 - 18. Látogatás a kárpátaljai Kígyósra. A Helyi Szervezet hét fõs csoportja jutott el Kígyósra. Fõ céljuk az összegyûlt adományok eljuttatása, az iskola és az ottaniak megismerése.
Május-június: könyv- és adománygyûjtés gödöllõi középiskolákban a kígyósi elemi iskola javára.
Július 29 - augusztus 1. A kígyósiak tízfõs csoportja látogatott Gödöllõre.
Október 23. A Rákóczi Szövetség Gödöllõi Helyi Szervezete is elhelyezte az emlékezés és a tisztelet koszorúját az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján megrendezett városi ünnepségen.
Október 21-23. A Gloria Victis vetélkedõn két gödöllõi csapat is bekerült az október 23-i szóbeli döntõbe.
November 29. A Gloria Victis verseny döntõjébe jutott két csapat beszámolója a gödöllõi Városi Könyvtár
elõadótermében.
November utolsó hete-december 6. „Idén legyél Te a Mikulás!” jelmondattal ruha és játékgyûjtés a kárpátaljai Beregszász Árvaházában élõ gyermekek számára. A Gabonamag Alapítvánnyal közösen meghirdetett
akció során – jó néhány gödöllõi óvodát, általános iskolát megmozgatva – több kisbusznyi adomány gyûlt
össze, melyet az Alapítvány segítségével juttattunk el Kárpátaljára.

Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium és Általános Iskola
Március 15-án az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve a Rákóczi Szövetség az iskolában
mûködõ alapszervezete szervezésében a Gútai Magyar Tannyelvû Magán Szakközépiskola diákjaival együtt
tartalmas és meghitt megemlékezést tartottak a városi parkban. Február 19-21. között az iskolából két diák,
Galo Vilmos tanár úr vezetésével, vezetõképzõn vettek részt Budapesten.
Április 16-18. Balogh Terézia tanárnõ vezetésével és felkészítésével három diákból álló csapat eredményesen
szerepelt a lakitelki Népfõiskola Alapítvány által szervezett, „Romzsa Tódor élete” címû vetélkedõn,
Lakitelken.
Április 23-25. Galo Lukács Tímea tanárnõ vezetésével öt diák vett részt a „Felvidéki séták” elnevezésû kiránduláson a Rákóczi Szövetség szervezésében.
Április 30-án öt diák képviselte az iskolát a VI. Felvidéki Országos Rovásírásversenyen Udvardon. A legeredményesebb diák, Németh Kinga, június 19-én részt vett a IX. Kárpát-medencei rovásírásversenyen
Budapesten, ahol kategóriájában 1. helyezést ért el.
Július 9-15. Az iskola hat diákja részt vett a XI. Magyar Diákok és Tanárok Találkozóján a Magyar Kálvárián –
Sátoraljaújhelyen.
Július elsõ két hetében az iskola diákja, Garami Boglárka részt vett a Rákóczi Mozgótáborban, ahol felejthetetlen élményekkel lett gazdagabb.
Október 6-án megemlékeztek az aradi vértanúkról.
Október 22-én Budapestre látogattak, ahol részt vettek az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
évfordulójának tiszteletére rendezett budapesti rendezvényeken.
Október 25-én a tatabányai Mikes Kelemen Szakközépiskola Rákóczi Szervezetének meghívására három
napot töltöttek Tatabányán, ahol a meghívók által szervezett színes programok várták a Galo Vilmos tanár
úr kíséretében útra kelt diákok hét fõs csapatát.
Október 21-23. között háromfõs csapat Galo Vilmos tanár kíséretében részt vett a „Gloria Victis” elnevezésû történelmi vetélkedõn Budapesten, melyen a 30. helyen végzett.
November 10-én „Cseppek a tudomány tengerébõl” címmel az iskola vezetõségével karöltve tudományos
napot rendeztek.
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.

Gyergyószentmiklós
Januárban megkezdték a tevékenységüket azzal, hogy 30-án a X. Rákóczi bált megtartották.
Februárban Orbán Balázs emlékmûsort tartottak, ahol megemlékeztek a legnagyobb székelyrõl és híres
mûvérõl, a Székelyföld leírásáról is.
Ugyancsak februárban részt vettek a Budapesten tartott ifjúsági vezetõképzõn.
A március 15. ünnepségen a gyöngyösi Vak Bottyán Szakközépiskola diákjaival együtt énekeltek és szavaltak a gyergyóiak is.
A trianoni megemlékezésen, amely városi temetõben zajlott a szövetség tagjai szavaltak és koszorúztak is.
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Július 16-17-én egy két napos rendezvényük volt. Július 16-án Mészáros Kálmán kutatásairól beszélt Mikes
leveleskönyve kapcsán a városi könyvtárban, majd Bácsfainé dr. Hévizi Józsa Autónomiaformák Európában
címmel tartott elõadást. Másnap pedig Háromszék történelmi nevezetességeit látogatták meg. Elõször a
Nyergestetõ, majd Zágon, Zabola Köröscsoma, Dálnok, Eresztvény került sorra, ahol megkoszorúzták a történelmi személyiségek emlékhelyeit.
Szeptember 17-én Kölcsey Ferenc emléknapot tartottak, itt felléptek a város kórusai és a tagok közül többen szavaltak.
Október 6-án részt vettek a városi megemlékezésen, és szavalatokkal emelték a rendezvény színvonalát.
Október 22-23-án a helyi szervezetbõl egy 8 fõs csoport vett részt a Gloria Victis rendezvényen, Budapesten.
Október 24-én a szervezet tagjai részt vettek a városi megemlékezésen.
Decemberben a szervezet aktív szerepet vállalt a városnapokon, 3-án vetélkedõt szerveztek a Városi könyvtárban „Szent Miklós és Mikulás alakja a mesékben és legendákban” címmel.

Gyergyószentmiklósi Salamon Ernõ Gimnázium
Március 12. Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalomról.
Május 7. VII. Hagyományõrzõ Nap, amit a Rákóczi Szövetség is kiemelten támogatott.
Június 2. Gyûlés, ahol az összegyûlt tagok új elnököt választottak, Lörincz Katalin eddigi elnököt Máté
László történelem tanár váltotta.

Gyimesfelsõlok
Január: értékelték a 2009- es évet, kidolgozták a 2010- es év munkatervét.
Február 10. Három diák részt vett a Cultura Nostra történelmi vetélkedõ második regionális fordulóján.
Március 15. alkalmából ünnepi mûsor hangzott el.
Április: Látogatás a Csiki Székely Múzeumban.
Május: Kirándulás a gyimesbükki Rákóczi-várnál.
Július 11-én Gyergyóremetére szervezett kirándulás, ahol megtekintették az 1849-es piski csatát felelevenítõ
hadijátékot.
Október 2-4. között két diák részt vett a budapesti Vezetõképzõn.
Október 6. Ünnepi mûsor szervezése az aradi vértanúk emlékére.
Október 21-23. Hét diák és egy tanár részt vett a budapesti Gloria Victis rendezvénysorozaton.

Gyömrõ
Március 15. Részvétel a városi ünnepségen
Május: Kirándulás a Jászságba: Jászberény, Jászkisér. Itt a Honismereti kör vendégei voltak. Jászszentandráson megkoszorúzták a Rákóczi szobrot.
Június. Megrendezték a hagyományos Rákóczi napot.
Temerini dalárda (Délvidék), akiket még a szomszédos Péteribe is átvittek szerepelni.
45 fõ ebben a hónapban részt vett egy felvidéki-lengyelországi kiránduláson.
Október. Részvétel az október 6-i városi ünnepségen.
November. A szervezet évzáró rendezvénye gazdag kulturális programokkal.

Gyõri Helyi Szervezet
A gyõri helyi szervezet a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának sikerét oly módon támogatta, hogy
a helyi média segítségét kérve felhívással fordult Gyõr város és a megye lakosságához annak érdekében,
hogy ki-ki lehetõsége szerint anyagilag is támogassa e kiemelten fontos célkitûzés sikerét.
A szervezet 2010-ben is folytatta a szervezet népszerûsítését a középiskolák körében. Ebben az évben közvetítésük által Kapuváron, a Felsõbüki Nagy Pál Gimnáziumban alakult meg a diák.
A szervezet két fõs küldöttséggel képviseltette magát a Rákóczi Szövetség országos közgyûlésén.
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Április 16-17-18-án közremûködtek a Kazinczy Szép Magyar Beszéd Országos Döntõjének szervezésében, és
a legjobb határinkon túli résztvevõnek értékes könyvcsomagot adtak át.
Április 22-én szervezték meg a korábban meghirdetett Nemzetközi Iskolaújság Pályázat díjkiosztó ünnepségét a Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorlóiskolájával közösen.
Június 4-én részt vettek Bábolnán a testvérszervezetük által szervezett Összetartozás Napján, amelyen a
gyõri szervezet tagja tartott szakmai elõadást a trianoni tragédiáról.
2010. augusztus 2. és augusztus 12. között került megrendezésre immár 27. alkalommal a Nemzetközi
Anyanyelvi Tábor, amelynek részletes beszámolója a központi rendezvények között olvasható.
2010. november 7-én, a Gyõri Könyvszalon keretében mutatták be dr. Timaffy László: Táltosok, tudósok,
boszorkányok címû könyvét, amely a csallóközi és szigetközi népmondákat tartalmazza.
2010. december 15-én évzáró közgyûlést tartottak a Megyeháza Gobelin termében, amelynek keretében a
trianoni tragédia eseményit elevenítették fel, majd sor került éves beszámoló és a jövõ évi munkaterv elfogadására.
A helyi szervezet tagjai a Szövetség felvidéki oktatási-nevelési programjának megvalósulásához 25 000 Ft
támogatással járultak hozzá.

Gyõri Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium
Ebben az évben is fõ iskolai program volt a szokásos erdélyi kirándulás a 10. évfolyamok részvételével. A
program májusban zajlott, igazodva az érettségi szünet idõpontjához. Részt vettek 2 fõvel az õszi ifjúsági
vezetõképzõ találkozón Budapesten. Rendszeres program volt péntekenként az ún. teadélutánok, ahová számos elõadót meghívtak, az élet különbözõ területeirõl.

Hatvani Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola
Januárban Berecz András tartott elõadást az iskolában. Februárban 2 diák és 1 tanár részt vett a Szövetség
által szervezett vezetõképzõn.
A március 15-i cserediák programot már második alkalommal szervezték meg a gyergyószentmiklósi
Salamon Ernõ Gimnáziumban, 7 diákkal és egy tanárral. Az év folyamán a gyergyóiak viszonozták a látogatást. Tavasszal, mint minden évben, ellátogattak az iskola végzõs diákjaival a Terror Háza Múzeumba.
Megszervezték a Cultura Nostra történelmi vetélkedõ helyi fordulóját. Ez vajon mit jelent?

Hódmezõvásárhelyi Németh László Gimnázium
November 26-án alakult meg a Németh László Gimnázium és Általános Iskolában a Rákóczi Szövetség helyi
szervezete. Az alakuló ülésen 10 diák és egy tanár hallgatta meg Csáky Csongor szervezetismertetõ beszédét, majd mindannyian beléptek a Szövetségbe. Néhány nappal késõbb még 8 diák, 3 tanár és az iskola igazgatója, Árva László is kitöltötte belépési nyilatkozatát.
Megválasztásra került a négytagú elnökség is, három diák és egy tanár került a vezetõi csoportba: Török
Fanni, Gábor Zoltán, Árva Máté s Dopsa Alexander.

Ipolysági Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium
Március 15. alkalmából ünnepi mûsor hangzott el az iskolarádióban, majd délután az alapszervezet bekapcsolódott a városi ünnepségbe.
Július 9-15 között négy diák, valamint Bacsa Beáta tanárnõ részt vettek a Kárpát-medencei magyar középiskolás tanárok és diákok nyári találkozóján Sátoraljaújhelyen.
Október 6-án az iskolarádióban emlékmûsorral tisztelegtek a 13 aradi vértanú elõtt.
Október 19-én az iskola vendége volt Dr. Jeszenszky Géza, akinek elõadását a gimnázium felsõ tagozatának
diákjai, valamint a város polgárai hallgatták meg az elmúlt magyar kormányok külföldi magyar kisebbségek
felé irányuló külpolitikájáról.
Október 22-én Molnár Margit és Murin Éva tanárok kíséretében 20 diák részt vett Budapesten az ’56-os
ünnepségen a Mûegyetemen és a fáklyás felvonuláson. Október 22-23-án három diák a felkészítõ tanárral
részt vett a Gloria Victis történelmi vetélkedõn.
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Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
Február 19-21-én az ifjúsági vezetõképzõn 4 fõvel képviselték az iskolát.
Április 23-25 között megrendezésre került Felvidéki sétákon 5 fõvel vettek részt.
Július 9-15 között 6 fõvel képviseltették magukat a XI. „Magyar tanárok és diákok találkozója a Magyar
Kálvárián” Szombathelyen.
Október 30-31 között belsõpályázaton nyert pénzbõl megrendezésre került Várpalota-Veszprém helyi szervezeti kirándulása, melyen tízen vettek részt.

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium
2010 tele: 3 fõvel részt vettek a februári vezetõképzõn Budapesten. A Cultura Nostra verseny középdöntõjén két csapattal vettek részt, melybõl egy bejutott a döntõbe.
2010. tavasza: A Cultura Nostra verseny döntõjén részt vettek egy csapattal, mely a 4. helyezést érte el. A tagság által az elõzõ év végén gyûjtött könyveket elszállították rászorulókhoz a határon túlra.
2010. nyara: a történelemtanárok táborában részt vett a szervezet vezetõtanára, Dr. Csukáné Dr. Sós Andrea.
Döntõs csapatuk részt vett a Cultura Nostra jutalomutazáson, ahol új barátságokat kötöttek határon túli
iskolák diákjaival. A Gloria Victis történelemversenyen négy csapattal indultak az elsõ fordulóban. Felvidéki
utazást szerveztek július elsõ hetében.
2010 õsze: Októberben mind a négy csapat részt vett a Gloria Victis középdöntõn Budapesten. Az egyik csapat bejutott a döntõbe és a 10. helyezést érte el. A 2011. évi Cultura Nostra történelmi vetélkedõ selejtezõjében egy csapat indult el és bejutott a középdöntõbe. Taggyûlésükön új vezetõséget választottak az elballagott tanulókra való tekintettel.

Kassai Kikelet egyetemi szervezet
Magyar bulik: február 16., április 7., május 12., szeptember 29., október 13., november 9.
„Retro est” – magyar film vetítése a Mária Stúdióban
Február 20-21. Budapesti egyetemistákkal, a Rákóczi Szövetség két szervezetének jogászaival és bölcsészeivel való találkozás Kassán – közös programok, ismerkedés.
Március 13-15 A Kikelet vezetõségének ünnepi mûsora a március 15-i emlékmûsoron a Mûvészetek
Házában, valamint koszorúzások az elhunyt honvédek sírjainál.
Április 14. A Kikelet tagjai részt vettek a Márai Sándor szobor koszorúzásán Kassán.
Április 30 – május 2. Kikelet Majális. 15 fõs kirándulás és túrázás a Ruzsín víztározó melletti üdülõhelyen és
környékén.
Június 22. „Zene határok nélkül” – tehetségkutató gálamûsor, a Kikelet és a Kassai Thália Színház közös szervezésében.
Július 21-25. Részvétel a Diákhálózat nyári táborozásában Krasznahorkaváralján.
Augusztus 13-15. Kikelet nyári sátorozás és horgászás Jászón.
Augusztus 23-28. Több tagjuk részt vett a szentendrei fõiskolás táborban.
Október 27. Játékest szervezése a CSEMADOK nagytermében.
Október 21-23 A Kikelet tagjai részt vettek a Rákóczi Szövetség által szervezett Gloria Victis és az 1956-os
megemlékezés ünnepi rendezvényein Budapesten.
November 4-7. A Kikelet vezetõsége részt vett a Diákhálózat rendhagyó hallgatói parlamentjének õszi ülésén, Nagykövesden (fõszervezõ a Kikelet)
November 20. Kikelet-es magyar ifjúsági- és diákbál Kassán.
November 29 – december 10. Felsõoktatási tájékoztató körút, a Kikelet közremûködésével, amelynek során
végigjárták a szlovákiai magyar középiskolákat és tájékoztatást adtak a pályaválasztás elõtt álló diákoknak.
December 8. Mikulás-napi téli focikupa.
December 9. Évzáró gyûlés, elnöki és alelnöki beszámolók, tisztújítás. Elnök: Mátyás Flórián, alelnökök:
Kulcsár Tünde, Pandy Rita, Telgarec Gergely.
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Kassai Márai Sándor Gimnázium
Február 10-én alakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete, 19 alapító taggal.
Február 19-21. Részt vettek a középiskolás vezetõképzõn Budapesten.
Felvidéki séták – A Rákóczi Szövetség szervezésében Magyarországról érkezett diákokkal együtt meglátogatták Eperjest és megnézték Kassát.
Júliusban 4 tag részt vett a sátoraljaújhelyi középiskolás táborban.
Szeptember 24-26. Középiskolás vezetõképzõ.
Október 22-23-án 10 taggal részt vettek a Gloria Victis ifjúsági találkozón Budapesten. A rendezvényrõl
újságcikkben számoltak be a Kassai Figyelõ folyóiratban és az iskolai diákújságban.
A szervezetbõl egy csapat jelentkezett a Cultura Nostra történelmi versenyre, a december 9-i elsõ fordulón
sikeresen szerepeltek.
A felvidéki beíratási ösztöndíjprogram keretén belül a szervezet diákjai részt vettek az ünnepi ösztöndíj
átadáson.

Keszthely
Február. Wass Albert vers- és prózamondó versenyt szerveztek.
Március 15. Koszorúztak a nemzeti ünnep alkalmából. Bekapcsolódtak a Szövetség március15-i diákutaztatási programjába.
Június 4. Koszorúzás Balatongyörökön a trianoni évforduló alkalmából.
Június. 50 moldvai csángó magyar gyermek vendéglátásának szervezése.
Július. Részvétel a Rákóczi Szövetség mátrafüredi történelemtanár táborában.

Királyhelmeci Gimnázium
5 új taggal bõvült a szervezet.
Júliusban részt vettek a Rákóczi Szövetség által Sátoraljaújhelyen megrendezett „Magyar Diákok és Tanárok
Találkozója a Magyar Kálvárián” c. egyhetes rendezvénye.

Kolozsvár
November 20-21-én a Csíkszereda melletti Csíkszentléleken a csíkszeredai
szervezet a kolozsvári szervezet tagjaival közös mûhelytábort rendezett,
amelynek fõ célja a sokoldalú kapcsolatépítés volt a két szervezet között.

Komárom
Március végén meghirdették könyvgyûjtési akciójukat a felvidéki iskolák
részére. Közel 2000 kötet érkezett, a támogatók között voltak a helyi képviselõ testület prominensei, keresztény egyházak és a megyei közgyûlés elnöke.
Áprilisban megemlékeztek a benesi dekrétumok kihirdetésének évfordulójáról és ez alkalommal a városi önkormányzat Kecskés László kiváló történész, felvidéki kitelepített emlékére
emlékkövet állított és róla sétányt nevezett el.
Novemberben került sor õszi rendezvényükre, és ez alkalommal a Komáromban élõ, felvidéki gyökerekkel
rendelkezõ, kitelepített családok sorsának bemutatására került sor. Ismét emlékkönyvet adtak ki 19 család
képes visszaemlékezéseibõl.
Az alapszervezet segítette a felvidéki magyar beiratkozási program anyagi feltételeinek megteremtését, egyrészt saját támogatással, másrészt a komáromi önkormányzat figyelmének felkeltésével, amely decemberben
szintén támogatásban részesítette ezt a nemes célt.
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Komáromi Selye János Gimnázium
Február 19-21. Részt vettek az ifjúsági szervezetek vezetõképzõjén Budapesten.
Április 23-25. A Komáromi Napok keretén belül történelemtanár tábort szerveztek, amelyen a környezõ
Rákóczi szervezet több diákja is részt vett.
Április 24. A párkányi és esztergomi csaták emlékére felkeresték Sobieski János lengyel király emlékmûvét
és az Esztergomi Bazilikát.
Október 1-3. Részt vettek az ifjúsági szervezetek vezetõképzõjén Budapesten.

Lenti-Lendva város és ifjúsági szervezete
Március 15-nek, a nemzeti ünnepnek méltó, közös megünneplése Lendván, a Kétnyelvû Középiskolában.
Április 14-én „Egy vihartépett élet” címmel Rákóczi emlékkonferenciát rendeztek és pályázatot írtak ki
Lentiben, Rákóczi Ferenc halálának 275. évfordulóján.
Június 30-án emlékeztek Trianon 90. évfordulójára.
Július 1. Kirándulás a Göcseji Falumúzeumba és a Göcseji Múzeumba, Zalaegerszegre.
Augusztus 20. Lenti város ünnepsége. Ünnepi szónoka Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke. Az
ünnepség után baráti beszélgetés keretén belül tárgyaltak az elmúlt évekrõl és vázolták fel a jövõre vonatkozó terveket.
Október 19. és november 9. Dobronaki és lendvai középiskolások részvétele a magyar történelem népszerûsítését szolgáló vetélkedõkön.

Léva
Január 29. A gimnázium diákjai részt vettek Kiss Beáta tanárnõ vezetésével a „Civitas Fortissima” történelmi
vetélkedõn, Balassagyarmaton.
Március 15.-16. Vendég tanárok és diákok fogadása a Pápai Református Gimnáziumból. Közös koszorúzás a
lévai temetõben a nagysallói csata emlékére.
Április 14. II. Rákóczi Ferenc mellszobrának ünnepélyes felavatása az Egyházi Gimnázium dísztermében
Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke részvételével.
Június 4. Megemlékezés a Trianoni békediktátum 90. évfordulóján a Lévai temetõben, közösen a
Református Egyházközséggel.
Június 24.-25. Autóbusz-kirándulás Pápára, a Pápai Református Gimnázium szervezete márciusi látogatásának viszonzása. Városnézés Pápán, a gimnázium megtekintése, kirándulás a Sümegi várba és Veszprémbe.
Október 6. Ünnepi megemlékezés az Aradi vértanúkról.
Október 23. Autóbusz-kirándulás Budapestre. Az 1. osztály diákjai részt vettek a „Gloria Victis” megemlékezésen és az 1956-os forradalom évfordulójának megünneplésén.
December 16. A Pápai Református Gimnázium tanára és diákjainak látogatása Léván, az Egyházi
Gimnáziumban, közös adventi ünnepi program.

Magyarfenes
Május 20. Megtartották a szervezet közgyûlését
Július 4. Részt vettek a Magyarfenesi Színjátszó kör megalapításában
Július 9. Színjátszók találkozása a rendezõvel.
Augusztus 20. Közremûködtek a Magyarfenesi Napok szervezésében.
December – Adventi találkozó szervezése

Marianum Egyházi Gimnázium szervezete
Február 19-21. Részt vettek az ifjúsági szervezetek vezetõképzõjén Budapesten.
Március 15. Vendégül látták a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziumának diákjait.
Március 16. Vendégül látták a Mezõörsi Magyar Mûhely ÁNK Gimnázium diákjait.
Április 13. Megszervezték prof. Csermely Péter elõadását.
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Április 15. A mezõörsi partnerszervezettel együtt egri tanulmányi kiránduláson vettek részt.
Október 1-3. Részt vettek az ifjúsági szervezetek vezetõképzõjén Budapesten.
Október 22. A gútai Nagyboldogasszony Gimnáziummal és a révkomáromi Selye János Gimnáziummal
közösen részt vettek az ’56-os mûegyetemi rendezvényen és a Bem téri koszorúzáson.

Mezõkaszony
Zenés-irodalmi összeállítás a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Megemlékezés a március 15-i forradalom 162. évfordulója alkalmából.
Szavalóverseny a költészet napja alkalmából. Író-olvasótalálkozó Nagy Zoltán Mihály kárpátaljai íróval.
Hagyományõrzõ Szüreti bál (szeptember).
Megemlékezés az aradi vértanúk napja tiszteletére.
Koszorúzás és megemlékezés a középiskola falán elhelyezett 1956-os helyi ellenállók emléktáblájánál. Ünnepi mûsor a helyi kultúrházban.
Megemlékezés a sztálinizmus áldozataira az elhurcoltak helyi emlékmûvénél.

Mezõörs
Március 16. Látogatás a révkomáromi Marianum magyar tannyelvû gimnáziumban. Megemlékeztek az
1848-as magyar forradalom és szabadságharc eseményeirõl
Április 15. A „Kultúra-élmény” programon belül az iskola diákjai a Marianum Gimnázium tanulóival együtt
(60 fõ) ellátogattak Egerbe, az egri várba, ahol részt vettek egy izgalmas játékban, illetve alaposan körülnéztek a várban.
Július 25-augusztus 1. Erdélyi kirándulás 6 diák és 1 kísérõtanár részvételével.
Szeptember 22. Elõadás – Sütõ Zoltán: A magyar nemzet önazonossága.
Október 21. Az 1956. október 23-i ünnepi megemlékezés keretében Budapestre látogattak a Terror Házába,
valamint a Nemzeti Múzeumba.
Október 27. Elõadás – Püski István: Az égi Magyarország.
November 10. Elõadás – Kocsis István: A Szent Korona misztériuma és tana – idõszerû kérdések és válaszok.
December 9. Részvétel a Cultura Nostra történelmi verseny elsõ fordulójában. Téma: Magyarország az Árpádok korában.
December 15. Elõadás Molnár V. József – Lelkünk várja Jézusát (készület a karácsonyi ünnepekre).
December 18. Iskolai karácsonyi lelki nap – A Csibész Alapítvány (Csíkszereda) gyermekeinek látogatása,
valamint karácsonyi mûsor elõadása a mezõörsi római katolikus templomban.

Mezõvár
Május 17–21. Hagyományos „Rákóczi hét” a helyi II. Rákóczi Ferenc Középiskolában.
Május 23. Megemlékezés a Rákóczi Szabadságharc mezõvári emléktáblájánál.
Július 18. Részvétel a Turul ünnepségen Tiszaújlakon.
Október 3. Hagyományos autóbuszos kirándulás „Rákóczi útjain”.

Miskolci Jezsuita Gimnázium
Január

– Elnökválasztás, választott elnök: Gazdus Laura
Ökumenikus bál, Rákóczi Szövetség részvételével

Február

– Tudományos elõadás: PEK elõadóval
Március 15-i megemlékezés: elõadó Katona Tamás

Március

– Kirándulás a Felvidékre
Tudományos elõadás: PEK elõadás

Április

– Közös teázás a miskolci szervezet tagjaival

Május

– Csíksomlyói zarándoklat, kirándulás

33

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2010. évi tevékenységérõl
Június

– Juniális a Jezsuita Gimnáziumban, közös programok

Szeptember

– Tudományos elõadás: Andrásfalvy Bertalan

Október 6.

– Kirándulás Aradra, valamint látogatás és koszorúzás
Kisiratoson

Október 23.

– Részvétel a Szövetség ’56-os emlékünnepségén

November

– Közös teaház, beszélgetés

December

– Közös adventi gyertyagyújtás a városban

Miskolci Avasi Gimnázium
Trianon emléknapot rendeztek június 4-én, továbbá erdélyi kirándulást szerveztek, amely elsõsorban a
Kolozsvár környéki kulturális történelmi emlékek megismerését és a belsõ területek természeti szépségeit
érintette. Lehetõségeikhez mérten igyekeztek részt venni a Szövetség által szervezett helyi megemlékezéseken.

Nagybánya
Március 15-én a hagyományokhoz híven részt vettek a nagybányai Zászlós
Felvonulás megszervezésében. Ennek során felkeresték az emlékhelyeket,
amelyek Nagybánya vonatkozásában kötõdnek 1848-hoz. Mint az esemény
egyik fõszervezõje, a szervezet koszorút helyezett el a felvonulás fõbb megállóinál.
II. Rákóczi Ferenc születésnapján, illetve a szatmári béke emléknapján kisebb
vetélkedõket szerveztek Nagybánya magyar anyanyelvû iskolájában, a Németh
László Elméleti Líceumban.
Más szervezetekkel együttmûködve megszervezték a hagyományos
Nagybányai Történelmi Vetélkedõt „Kilencven éve volt egy Trianon” címmel.
A vetélkedõ gyõztes diákjai részt vehettek október 21-23 között Budapesten a
Rákóczi Szövetség ’56-os ünnepségén.

Nagyberegi Református Líceum
Augusztus 9-11. „Trianon nyomában” címmel kirándulást szerveztek Erdélybe. Ennek során Nagyváradra és
Kolozsvárra látogattak. Ezt követõen útjuk Segesváron át Székelyudvarhelyre vezetett, majd az utolsó napon
a Gyilkos-tó és a Szent Anna tó megtekintése szerepelt a programban.

Nagyölved
Július 29-31. Immár 17. alkalommal megrendezték a Nagyölvedi napokat, melynek fõ attrakciója az aratási ünnepség, új kenyérrel, aratási koszorúval, fölvonulással, gazdag kultúrmûsorral, hagyományõrzõ versenyekkel.
Március 14. és október 3. Igen színvonalas mûsorban emlékeztek a ’48-as szabadságharcról
és az aradi vértanúkról. Himmler György, a Párkány és Vidéke Célalap vezetõje köszöntötte
az ünneplõket. Az alkalmon Kun Ferencz, a Szövetség alelnöke is részt vett.
November 13. Garai István költõ, Nagyölved szülöttének emlékére ifjúsági szavalóversenyt
szerveztek. E versenyen 12 gyermek és fiatal szavalta a költõ verseit. A versenyen Ujváry
László tanár értékelte a versenyzõket és Garai István lánya édesapja versével emlékezett a
költõre.

Nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnázium
Március 15-i ünnepi történelmi mûsor az iskola dísztermében, majd a délután folyamán
koszorúzás Petõfi Sándor és Szacsvay Imre nagyváradi szobránál.
Július 9-15. A magyar tanárok és diákok találkozója a Magyar Kálvárián, öt diák részvételével.
Június 19-24. Részvétel a mátrafüredi Kárpát-medencei történelem tanárok táborában.
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Október 6. Kiállítással egybekötött vetített képes megemlékezés megszervezése az iskola közösségének az
iskola dísztermében.
Október 23. Megemlékezés, elõadás, beszélgetés – az 1956-os magyar forradalom alkalmából
November 25. Fejedelmi napok szervezése. Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és feleségének, Lórántffy
Zsuzsanna életének és munkásságának bemutatása.

Nagyváradi Szent László Római Katolikus Gimnázium
2010-ben a Szövetség tagjai – diákok és tanárok egyaránt – részt vettek a nemzeti történelemhez kötõdõ
nagyváradi megemlékezõ és koszorúzási ünnepségeken.
Március 15-én együtt ünnepeltek a debreceni Svetits Római Katolikus Gimnázium és a putnoki Serényi Béla
Gimnázium és Szakközépiskola diákjaival és tanáraival. Megkoszorúzták az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharc hõseinek szobrait.
Október 6-án Nagysándor József honvéd tábornok és aradi vértanú ifjúsági lakhelyének falán lévõ emléktáblánál helyeztek el koszorút.
Október 23-án az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezve koszorúztak.
November 25-én került sor a Szövetség tagújító gyûlésére, melynek köszönhetõen a tagság jelentõsen átalakult, illetve új tagokkal bõvült.

Nyírbátor
2010-ben is sikeres pályázatot nyújtottak be a március 15-i utazásra. Ezúttal Rozsnyóra utazhattak a
Szövetség jóvoltából. A kirándulás kétnapos volt, amely során látogatást tettek Kassára is.
A szervezet tanár tagjai közül többen is részt vehettek Mátrafüreden a történelemtanári találkozón.
Január elején készült el a Szövetség munkájáról napi szinten tájékoztatást nyújtó tabló, amit az iskolában
helyeztek el.

Oroszlány
Január 9. Emlékmûsor szervezése és koszorúzás a Don-menti csaták során elesett magyar honvédek tiszteletére.
Január 22. Részt vettek a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen.
Február 20. Közremûködésükkel Radnóti emlékmûsorra került sor Léván.
Március 12. Erdélyi diákcsoportot fogadtak Tordáról.
Március 15. Részt vettek a Kossuth szobornál megtartott városi ünnepségen. 18 középiskolás diák bekapcsolódott a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjába.
Április 8. Megemlékeztek II. Rákóczi Ferenc halálának 275. évfordulójáról.
Április 18. A lévai temetõben részt vettek a nagysallói csata emlékére szervezett ünnepségen.
Április 23-25. Megrendezték hagyományos nemzetközi történelmi vetélkedõjüket, amelynek témája „Géza
fejedelemtõl IV. Béláig” volt.
Május 30. A Magyar Hõsök Napja tiszteletére megemlékezést tartottak az evangélikus templomban.
Július 24. Megrendezték a XV. Majki Rákóczi Napot.
Augusztus 20. Részt vettek a koszorúzással egybekötött városi ünnepségen.
Szeptember 2. Megemlékeztek Reményik Sándor erdélyi költõ 120. születésnapjáról.
Szeptember 12. Részt vettek a Jászkiséren felállított Trianon emlékmû avatásán.
Szeptember 15-21. Részt vettek a Párizsi Magyar Ház Egyesület szervezésében megtartott Yerresi Rákóczi
ünnepségen.
Október 6. Kegyeleti megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére.
Október 23. A város ünnepi megemlékezésén, majd az ’56-os emlékmûnél koszorúzással egybekötött
ünnepségen képviseltették magukat.
November 4. Megszervezték Pozsgay Imre elõadását a Mûvelõdési Központban. A rendezvényt fáklyás felvonulás, majd gyertyagyújtás követte az ’56-os kopjafánál.
November 20. A lévai CSEMADOK székházban részt vettek Katona József drámaíró emlékére szervezett elõadáson.
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Pápa
Február 19-21. Ifjúsági tagozatuk képviseltette magát a
Rákóczi Szövetség vezetõképzõjén Budapesten.
Február 24. Kosztolányi Dezsõre emlékeztek születésének 125. évfordulóján.
Március 15-16. Látogatást tettek Lévára, ahol a Lévai
Magyar Tannyelvû Gimnázium diákjaival együtt ünnepeltek. Kirándulást tettek Selmecbányára.
Április 23-25. Részt vettek a Felvidéki séták elnevezésû
programban.
Július 24-25. Lévai diákokat fogadtak Pápán és közös
kirándulást tettek Sümegre.
Augusztus 11-14. Nagyszabású délvidéki és Al-dunai kirándulást szerveztek 67 fõ részvételével. Útjukon
három magyar emlékhelyen koszorút helyeztek el.
December 16-17. Látogatást tettek a Lévai Magyar Tannyelvû Egyházi Gimnáziumban. Közös kirándulást
szerveztek a Garamszentbenedeki Apátságba.

Pásztói Gárdonyi Géza Iskola
Március 11. Születésnapi szervezeti összejövetelt tartottak. Ennek során fényképkiállítást rendeztek, amelynek egyik témája az „Elcsatolt magyar történelmi városok” volt, Trianon 90. évfordulója alkalmából.
Júliusban részt vettek a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi középiskolás táborában.
Szeptemberben megemlékeztek a Széchenyi Országgyûlés 305. évfordulójáról.
Novemberben hagyományõrzõ történelmi kirándulást szerveztek az osztrák fõvárosba, II. Rákóczi Ferenc a
császárvároshoz fûzõdõ emlékeinek megismerésére.

Pécsi Szent Mór Iskolaközpont
Január-Február – Rovásírásszakkör megszervezése és mûködtetése az iskolában.
Március 19-23. – Csíkszeredán, a Nagy István Líceum Mûvészeti Szakközépiskolában járt Haramza Klára tag,
aki a Csíksomlyói templomban (márc.21-én) népi imádságokat énekelt az ottani tanulóknak.
Június 4 – Trianoni megemlékezés a Rákóczi Szövetség tagjaival iskolai szinten.
Október 6. – Felvidéki kórusút Révkomáromba. Az ottani Marianum iskolával együtt koszorúzás.

Piliscsaba
Május 6-án a szervezet megrendezte a hagyományos megemlékezést a Nagyságos Fejedelem piliscsabai
emlékmûvénél.
Május folyamán részt vettek a „Kárpát-medencei iskolatalálkozó” megszervezésében, melynek keretében a
helyi gimnázium és testvériskolái Aklihegyrõl, Etédrõl, Bácskertesbõl és Laskóból meglátogatták a komáromi testvériskolát, a Marianumot, akikkel 3 napot töltöttek együtt.
Júliusban Czibolya Gábor vezetésével hatodik alkalommal megrendezték a barslédeci népzenei és néptánc
tábort felvidéki gyerekek számára.
Karácsonyi ajándékgyûjtést szerveztek felvidéki magyar óvodások és iskolások számára.

Piliscsabai Ward Mária Gimnázium ifjúsági szervezet
Március 15-e alkalmából 16 fõ utazott Erdélybe, Piliscsaba testvértelepülésére Kézdiszentlélekre.
Májusban több tag részt vett a gimnázium testvériskoláival közösen rendezett „Kárpát-medencei iskolatalálkozó” programjában, Révkomáromban.
Május 6-án a Rákóczi-, június 4-én a trianoni-, október 6-án az aradi vértanúk megemlékezésen az ifjúsági
szervezet népzenész tagjai közremûködtek.
Júliusban az ifjúsági csoport vezetõje, Kovács Márton, részt vett a Szövetség által rendezett mátrafüredi történelemtanár táborban.
Idén elsõ alkalommal részt vettek a Szövetség Gloria Victis történelmi vetélkedõjén.
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Putnoki Serényi Béla Gimnázium
és Mezõgazdasági Szakközépiskola Ifjúsági szervezete
Február 5. Tompa Mihály ifjúsági szavalóversenyt rendeztek, amelyen felvidéki diákok is részt vettek. Az iskola évek óta házigazdája a Tompa Mihály
szavalóversenynek, melyet hagyományosan a kultúra napjára emlékezve
tartanak. A verseny gyõztese Trieber Julia, a szervezet diákja volt.
Február 25. Filmvetítést szerveztek a kommunista diktatúra áldozatainak
emléknapja alkalmából. A vetítést rövid ismertetés elõzte meg.
Március 14-15 Erdélyi kirándulás. Az iskola 12 tanulója és két kísérõ tanára
a március 15-i diákutaztatási program keretében indult útnak március 14én. Az elsõ nap Kolozsvárott jártak, ahol a város nevezetességeivel ismerkedtek. A Házsongárdi temetõben a jeles magyarok sírjait koszorúzták
meg. Másnap Nagyváradra érkeztek, ahol a Szent László Római Katolikus
Gimnázium diákjainak és tanárainak vendégszeretetét élvezhették. Velük
töltötték az ünnepnapot és részt vettek az iskolai és a városi ünnepségeken.
Június 4. Koszorúzás a hõsök emlékhelyén. Putnok civil szervezeteivel
közös megemlékezésen vettek részt a békediktátum szomorú évfordulóján. Hideg esõben hallgatták végig az emlékezõ beszédeket. A koszorút a
szervezet két tanulója helyezte el a szobor talapzatánál.
Április-október. Gloria Victis. Az iskola 3 tanulója (Kókai Kitti, Kaszás
Valér és Veres László) vett részt a meghirdetett versenyen. Az elsõ forduló
feladatlapját tavasszal kitöltötték. A befektetett munka gyümölcse az októberi budapesti döntõ és rendezvénysorozat volt. Csapatuk a 22. helyen végzett. A verseny mellett a diákok
az ’56-os megemlékezéseken vettek részt.
Szeptember 14. A „Hosszú utazás” c. filmet tekintették meg, amely Kisszelmenc és Nagyszelmenc kálváriáját mutatta be.
Október 26-án a diákok a „Mansfeld” címû filmet nézték meg.

Rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium
Januárban újjászervezõdött az iskolában a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezete, új tagokkal bõvültek.
Jelenleg az akkori belépõ tagok alkotják az iskolai szervezetet.
Februárban részt vettek Budapesten a Rákóczi Szövetség vezetõképzõjén.
Májusban vendégül látták az Aszódi Gimnázium diákjait és megmutatták nekik Rimaszombat nevezetességeit.
Júliusban a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének diákjai elutaztak a Szövetség nyári táborába,
Sátoraljaújhelyre.

Rozsnyói Safárik Gimnázium
Márciusban Budapesten részt vettek Esterházy János emléktáblájának megkoszorúzásán és az azt követõ
emlékünnepségen.
Tavasszal kirándultak Tiszaújvárosba és Miskolcra.

Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium
Október 1-3-án az iskolai szervezet képviseletében Remeczki Imre tanár és Vincze Tamás diák vett részt az
ifjúsági találkozóval egybekötött vezetõképzõn Budapesten.
Novemberben 30 fõ csatlakozásával újjáalakult a szervezet és kidolgozták programjukat az elkövetkezendõ
idõkre nézve.
December 16. Tanulmányi kirándulás keretében átadták a nagykaposi általános iskolának az általuk gyûjtött
több száz ajándékot, fõként mesekönyveket.
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Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma
Június 3. Látogatást szerveztek a sátoraljaújhelyi Magyar Kálváriára
Június 4. Részt vettek a város által szervezett Trianon megemlékezésen.
Könyvgyûjtést szervezett kárpátaljai általános iskolák támogatására.
Kirándulást szerveztek Borsiba Rákóczi Ferenc szülõfalujába.
Október 1-3. A szervezet három tagja részt vett a Rákóczi Szövetség ifjúsági vezetõképzõjén Budapesten.

Segesvári ifjúsági szervezet
Október 1-3. között részt vettek a Rákóczi Szövetség ifjúsági vezetõképzõjén, Budapesten.
Október 6-án megemlékezõ mûsort tartottak az iskolában.
Október 19-24. között a békéscsabai és kiskunfélegyházi testvériskolákat látogatták meg, ahol 1956-os
megemlékezõ, ünnepi mûsort adtak elõ.

Székelyudvarhely
Megemlékezések szervezése március 15-én, június 4-én, augusztus 20-án, október 6-án és október 23-án.
Középiskolás diákok részt vettek a Cultura Nostra és a Gloria Victis történelmi vetélkedõkön.
A történelemszakos tanárok júliusban részt vettek a mátrafüredi történelemtanár táborban.
A fõiskolások augusztusban részt vettek a szentendrei táborban, valamint a Gloria Victis rendezvénysorozat
eseményein Budapesten.

Székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium
Október 1-3. között részt vettek a budapesti ifjúsági vezetõképzõn.
Október 14-i taggyûlésükön Porsche Endre személyében új elnököt választottak.
November 12-16. 12 tanuló részvételével rovásírás versenyt szerveztek.

Szigetvár
Február 13. Részvétel a „Szigetvár török alóli felszabadulásának” 321. emlékére rendezett ünnepségen.
Március 7. Esterházy emlékünnepségen való részvétel Budapesten.
Március 15. Koszorúzási ünnepség Szigetváron, a Kossuth téren.
Június 4. A Várbaráti Körrel közösen szervezett TRIANON konferencia.
Június 10. Dr. Raffai Ernõ történész elõadása a Városi Könyvtárban, Trianon okai és következményei címmel.
Július 2-6. Részvétel a Vasvári Emlékünnepségen Kalotaszegen.
Szeptember 4-6 Zrínyi Emlékünnepség szervezése Szigetváron
Október 23. Részt vettek a városi ünnepségen, koszorút helyeztek el.
November 4. Megemlékezés és gyertyagyújtás a forradalom leverésének évfordulóján.
November 19-20. Zrínyi Miklós élete és öröksége konferencia szervezése
November 26. Koszorúzási ünnepség a Rákóczi szabadságharc 307. évfordulóján a Rákóczi emléktáblánál.

Szikince
Március 15. Részt vettek a lévai emlékünnepségen. Megszervezték továbbá a megemlékezést Zalaba községben is.
Árpilis 18. Részt vettek a nagysallói csata emlékére tartott megemlékezéseken Nagysallón és Léván.
Júliusban Zalabán közremûködtek a CSEMADOK Szikince Fesztivál elnevezésû rendezvényén.
Július végén kiránduláson voltak Erdélyben, ahol Körösfõn kapcsolatot létesítettek az ottani Rákóczi szervezettel.
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Szeptember 4. Zalabán közremûködésükkel megrendezésre került az a bábfesztivál, amelyen a szikincei
szervezetbe tömörülõ falvak vettek részt.
Szeptember végén vendégül látták a kalotaszegi Rákóczi szervezet elnökét, Péntek Lászlót, aki több színhelyen Vasvári Pálról tartott elõadást az érdeklõdõknek.
Október 10. Nagyölveden megemlékezést tartottak az aradi vértanúk tiszteletére.
December 11. A szervezet rendezésében mese-délelõttre került sor a Karácsony várás jegyében a Zalabai
Kultúrházban három falú gyermekei számára.

Szilágysomlyó
Március 15. Részvétel az ünnepi rendezvénysorozaton.
Június 4-én történelmi vetélkedõ szervezése a Trianon békediktátum 90. évfordulóján
Augusztus 15-21. Rákóczi-Bem zarándoklat Magyarország – Felvidék – Lengyelország emlékhelyeinek felkutatására.

Sopron
Március 15-én részt vettek Sopron város ünnepi megemlékezésén.
Március 28-án a Kárpát-Haza Nemzetõrség hívására rendezõként hat tag vett részt az Ima Magyarországért
rendezvényen Budapesten, a Hõsök terén.
Április 21-én részt vettek a soproni Eötvös József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Ifjúsági
Csoportjának megalakulásán.
Április 23-25 között részt vett a Rákóczi Szövetség Felvidéki Séták elnevezésû programjában.
Május 20-26 között részt vettek a székelyföldi Csíksomlyói zarándokalton és búcsún.
Június 4-én részt vettek a Soproni Erdélyi Kör által szervezett trianoni megemlékezésen.
Június 5-én részt vettek a Miskolc környéki árvízkárosultak megsegítésére szervezett adománygyûjtõ
akcióban.
Augusztus 20-án részt vettek az államalapítás ünnepe alkalmából megrendezett városi és egyházi ünnepségen, a soproni Szent István templom udvarában.
Október 23-án részt vettek Sopron város 1956-os megemlékezésén.
December 19-én létrehozták a helyi szervezet Facebook közösségi oldalát azzal a céllal, hogy fokozott hatékonysággal tudják megszólítani a fiatalokat.
December 21-én csatlakoztak a Fénylánc Magyarországért elnevezésû virrasztással egybekötött mozgalomhoz.

Soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium
Április 21. A helyi szervezet megalakulása
Programok:
• Kirándulás Erdélybe, tusnádfürdõi gyermekotthon meglátogatása.
• Mátrafüredi történelemtanár táborban részvétel.
• Budapesti vezetõképzõn részvétel.
• Csángó gyerekek soproni látogatásán közremûködés.
• Határon túli gyerekek táboroztatása szeptemberben.

Szolnoki Mûszaki Szakközép- és Szakiskola
Február 19-21. Részt vettek az ifjúsági vezetõképzõ programjában Budapesten.
Március 12-13. A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programja keretében részt vettek a kassai emlékünnepségeken.
Október 15-16. Tanulmányi kirándulást szerveztek Szabadkára. Ennek keretében meglátogatták a
Kosztolányi Dezsõ Gimnáziumot és koszorúztak Kosztolányi Dezsõ szobránál.
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Szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium
Március 15-én, Dunaszerdahelyen jártak, ahol a helyi gimnázium ünnepségén vettek részt.
Egy kisebb csoport részt vett a „Felvidéki séták” programjában.
A szervezet tagsága képviseltette magát és koszorúzott a helyi, városi rendezvényeken

Tatabányai Mikes Kelemen Középiskola
Március 14-én a felvidéki Diószegre és Pozsonyba látogattak, ahol részt vettek az ünnepi rendezvényen.
A „legnagyobb magyar” halálának 150. évfordulóján, a Széchenyi emlékév alkalmából történelmi vetélkedõt
rendeztek.
Áprilisban részt vettek a Felvidéki séták elnevezésû programon.
Ugyancsak a tavasszal került sor a határon túli magyar iskolák részére szervezett anyanyelvi versenyre, amelyen több felvidéki és egy erdélyi iskola csapatai vettek részt.
Júniusban Trianon 90.évfordulóján iskolai elõadást és vetélkedõt szerveztek.
Õsszel vendégül látták a gútai Nagyboldogasszony Középiskola csoportját.
Részt vettek a Szövetség által a Mûegyetemen megrendezett 56-os emlékünnepségen és egy csapattal a
Gloria Victis történelmi verseny második fordulójában.
Októberben részt vettek a Szövetség által Budapesten szervezett vezetõképzõn.
Októberben hat napos látogatást tettek a sepsiszentgyörgyi testvériskolájukban.

Tokaj
Május 29-én részt vettek és közremûködtek a Körömi Rákóczi fesztiválon.
Október 29-én tartották meg záró értekezletüket, ahol kitûzték 2011-es évre terveiket.

Tótkomlósi ifjúsági szervezet
Március 15-én részt vettek a Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjában.
Részt vetek az ifjúsági vezetõképzõn Budapesten
Júliusban részt vettek a sátoraljaújhelyi középiskolás táborban
Az év folyamán részt vettek a város és az iskola által szervezett ünnepi mûsorokon, megemlékezéseken.
Könyvgyûjtést szerveztek határon túli magyar diákok számára.

Tótkomlós
Támogatták a városban mûködõ ifjúsági szervezetet programjaik megvalósításában. Anyagi segítséget nyújtottak számukra a sátoraljaújhelyi középiskolás táborozásban történõ részvételhez és a város által szervezett
egy hetes erdélyi kirándulás alkalmával.
Sikeres tagtoborzást végeztek, taglétszámuk elérte az 55 fõt.

Udvard
Március 7. – a szervezet elnöke részt vett Budapesten az Esterházy János emlékünnepségen.
Március 11. – társrendezõi voltak a magyar alapiskolák próza- és versmondók járási döntõjének.
Március 15. – társrendezõi voltak az 1848-as emlékünnepségnek a Kálvária dombon.
Március 30. – társrendezõi voltak a magyar alapiskolák próza- és versmondók kerületi döntõjének.
Május 14-16. – a Rákóczi Szövetség és a CSEMADOK tagok részvételével kirándulást szerveztek a múlt emlékei nyomában, végigjárva Felvidék nagy részét.
Június 6. – Udvard község polgármestere, az MKP, a CSEMADOK, valamint a Rákóczi szervezet rendezésében felavatták és felszentelték Szent László szobrát.
Augusztus 27. – a szervezet közremûködésével rovásfeliratú üdvözlõtáblát helyeztek el.
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Október 6. – megemlékeztek az aradi vértanúkról a helyi katolikus templomban ill. a kopjafánál.
December 5. – társrendezõi voltak az immár hagyományos Mikulás-napi ünnepségnek, a magyar tanítási
óvoda és alapiskola népszerûsítésére.

Vaskút
Január 23. Részt vettek a Horvát és Német Kisebbségi Önkormányzatok Sváb Bálján.
Idén 6 alkalommal tartottak taggyûlést, melyeken átlagosan 20-21 fõ vett részt.
Március 15-én részt vettek a Templomkertben megtartott, a szabadságharcra emlékezõ ünnepi mûsoron és
azt követõ koszorúzáson.
Augusztus 20-án részt vettek a Vaskúton megrendezett ünnepségeken.
Szeptember 4-én kirándulást szerveztek 30 fõvel Pécsre, Európa kulturális fõvárosába.
Október 9-én megrendezték a hagyományos „Felvidékiek vacsoráját”, melyen 150 fõ jelent meg. A rendezvényen Zsigó Róbert, országgyûlési képviselõ és Baja város polgármestere, valamint Alszegi Zoltán, Vaskút
község polgármestere is jelen volt.
Október 16-án a Vaskúti Székelyek Szervezete meghívta a tagságot Székely Búcsú rendezvényére, melyen 8
fõ képviselte a szervezetet.
Október 22-én az ’56-os forradalom hõseire, eseményeire emlékezõ ünnepi mûsoron és az azt követõ koszorúzáson 4 fõ vett részt.
December 21-én a „Karácsonyváró” rendezvényükön 27 fõ jelent meg, ahol kis ajándékokkal kedveskedtek
a megjelent tagjaiknak.

Visk
Március 15. Közremûködtek a településen megszervezett emlékünnepségen.
Augusztus 12. Részt vettek a tiszaújlaki Turul ünnepségen.
Szeptember 23. A szervezet közgyûlésén ifj. Ötvös Sándort választották meg elnökké.
Október 31. Emlékünnepséget rendeztek a Reformáció napja alkalmából.

Zselízi ifjúsági szervezet
A március 15-i diákutaztatási program keretében vendégül látták az oroszlányi Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola diákjait. Együtt részt
vettek az iskolai és a városi megemlékezésen, majd elvitték õket a nagysallói emlékmûhöz is.
Április 23-25. Részt vettek a Felvidéki séták elnevezésû programban.
Július 9-14. Részt vettek a Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi középiskolás
táborában.
Október 1-3. Részt vettek az ifjúsági szervezetek vezetõképzõjén
Budapesten.
Október 22. Részt vettek az ’56-os mûegyetemi emlékünnepségen és a
Bem téri koszorúzáson.
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A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

BELSÕ PÁLYÁZATI RENDSZERE
A Rákóczi Szövetség helyi szervezeteinek támogatása céljából 2010-ben is meghirdette Belsõ Pályázatát.
A pályázati lehetõséggel a Rákóczi Szövetség azon helyi szervezetei élhetnek, amelyek a Szövetség
Alapszabályában megjelölt feladatokat, elsõsorban a határon túli magyarsággal való kapcsolatépítést és
II. Rákóczi Fejedelem szellemi örökségének népszerûsítését szolgálják. A pályázat helyi szervezetenként
megítélhetõ összege évente legfeljebb 100.000 Forint, indokolt esetekben azonban ennél nagyobb támogatás is megítélhetõ. A beérkezõ pályázatok értékelését 2010-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 2010-ben két alkalommal ülésezett, és összesen 4.975.000 Forint támogatást ítélt meg a Rákóczi Szövetség alábbi helyi szervezetei részére az általuk szervezett programok
lebonyolításának támogatására:

Helyi szervezet

Támogatott program

Tótkomlósi Jankó János Gimnázium

Tanulmányút Erdélybe, részvétel a sepsiszentgyörgyi március 15-ei
ünnepségen

Észak-Bánát

Cs. Simon István összegyûjtött verseit tartalmazó könyv bemutatója

Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Kárpátaljai látogatás és március 15-i ünnepség

Kisvárda

2010. évi programok megszervezése (ld. melléklet)

Révkomáromi Selye János Gimnázium

III. Hagyományõrzõ Történelemtábor

Pásztói Gárdonyis Csoport

Rákóczi Emléktúra

Gyergyószentmiklós

Mikes Emléknap és Túra

Aszódi Evangélikus Gimnázium

Felvidéki Tanulmányi Kirándulás

Székesfehérvári Kodály Zoltán Gimnázium

Március 15-e a Felvidéken

Oroszlány

„Akik a történelmünket alakították – Géza fejedelemtõl IV. Béláig”.
Nemzetközi Történelmi Vetélkedõ

Békéscsaba, Andrássy Gyula Gimnázium

Tanulmányi kirándulás, Délvidék, Al-Duna úti céllal

Beregszász

II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 334. évfordulója
alkalmából rendezendõ ünnepség

Beregszász

Kollektív kiutazás a dolhai kuruc emlékmûhöz,
megemlékezés és koszorúzás

Szilágysomlyó

Rákóczi-Bem zarándoklat

Gyergyószentmiklósi
Salamon Ernõ Gimnázium

Tarisznyás Márton útján - VII Hagyományõrzõ Napok – 2010

Nyíregyháza

Egész évben zajló programjaik megvalósítása. Elõadás sorozat,
ifjúsági találkozók, Civil Fórum- Konferencia, koszorúzás
48-as emlékmûnél, testvériskolák meglátogatása, Turul-szoboravatás

Balogvölgy

Kiállítások szervezése (II. Rákóczi Ferenc, Bocskai István, Pósa Lajos)
Tornalján, Nemesradnóton és Rimaszombaton

Békéscsabai Evangélikus Gimnázium

A szervezet 1 éves évfordulójára szervezett megyei ifjúsági találkozó

Gödöllõ

Tanulmányi osztálykirándulás Péterfalvára

Debreceni Márton Áron Szakkollégium

Egynapos egri kirándulás

Gyõr

Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny,
Nemzetközi Iskolaújság Pályázat

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium

Helyi szervezeti kirándulás Várpalota-Veszprémbe

Bácska

Felvidékiek Találkozója-Népzenei Találkozó-Trianon 90
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Gyõri Péterfy S. Evangélikus Gimnázium

10. évfolyamos diákok erdélyi utazása

Köröm

XIII. Körömi Rákóczi Fesztivál

Szigetvár

Vasvári Pál Emlékünnepség

Udvard

Rovásfeliratos helységnévtábla felállítása

Keszthely és Térsége

VIII. Rajz- és történelmi vetélkedõ

Pápai Református Gimnázium

Lévai Gimnázium magyarországi kirándulása

Süttõ

Tavaszi Borfesztivál Határközi Borverseny

Piliscsaba

IV. Lédeci Néptánctábor (Zoboralja)

Mezõörsi ÁMK

Középiskolás diákok határontúli magyar társaikkal való kapcsolattartása

Kazincbarcika

Középiskolai Tanulmányi Tábor

Nyírbátori ifjúsági

Trianoni emlékverseny Szilágysomlyón

Kalotaszeg

Vasvári Pál Emléknapok Körösfõn

Szarvasi Ifjúsági

Részvétel a Csíksomlyói Búcsún

Nagyberegi Református Líceum

Trianon nyomában - kirándulás Erdélybe

Bábolna

Kárpátaljai gyerekek bábolnai táborozása

Beregszász

Beregszászi Helyi Szervezet 15 éves évfordulója alkalmából
szervezett ünnepség

Szikince

Karácsonyváró gyermekeknek Kisölved, Zalabai Gyermeknap,
2. szüreti felvonulás Garamsalló

Nagyölved

Aratási ünnepség és az Aradi vértanukra való
megemlékezés Nagyölveden

Soproni Eötvös József
Evangélikus Gimnázium és
Egészségügyi Szakközépiskola

Autóbusz kirándulás Erdélybe,
Böjte Csaba tusnádfürdõi gyermekotthonába

Gyömrõ

Rákóczi Napok

Gödöllõ

A kárpátaljai Kígyósi Általános Iskola diákjainak és tanárainak
magyarországi látogatása

Vaskút

Pécs nevezetességeinek megtekintése

Szolnoki Gépipari Szakközépiskola

Kapcsolatfelvétel a Szabadkai Kosztolányi D. Gimnázium mellett
mûködõ szervezettel

Mezõvári

„Rákóczi útjain” – tanulmányi kirándulás

Barcs

2010. évi megemlékezések, kéthavonta tartandó klubestek

Csíkszeredai Rákóczi Szövetség

honismereti túra, Március 15-i ünnepség, mûhelytábor és csapatépítés

Kisvárda és Nyíregyháza

Hagyományõrzõ viselet, ruha készíttetése

Rákóczi Szövetség Észak-Bánát

A csókai Rákóczi kórus 2010 második félévére esõ
fellépéseinek utazási támogatása

Mikes Kelemen Középiskola, Tatabánya

Testvériskolai látogatás Sepsiszentgyörgyre

Segesvári Mircea Eliade Fõgimnázium
„II. Rákóczi György” Diákszervezete

1956-os emlékünnepség és látogatás Ópusztaszerre

Rákos Mezeje szervezet

1956-os rendezvény
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A RÁKÓCZI KLUB RENDEZVÉNYEI
A 16. éve mûködõ Rákóczi Klub, amely elsõsorban a Rákóczi Szövetség budapesti tagjai és szimpatizánsai
részére kívánt tartalmas programokat és találkozási lehetõséget biztosítani, 2010-ben is havi rendszerességgel tartotta meg összejöveteleit a Magyarok Házában. A házigazda szerepkörét minden esetben a Klub vezetõje, Martényi Árpád töltötte be.
Februárban „300 éve történt: A romhányi csata” címmel dr. Mészáros Kálmán hadtörténész tartott elõadást.
Márciusban „Hét esztendõ Pozsonyban” címmel került sor a rendezvényre, ahol Tankovics József tanár tartott elõadást „Találkozások Esterházyval” címmel. Áprilisban Nagymegyer mutatkozott be a résztvevõknek,
a találkozó vezetõje Rostás László, a Nagymegyer és Vidéke Polgári Társulás elnöke. Májusban „90 éve történt címmel került sor” a találkozóra, ahol Kiss Dénes költõ, a Trianon Társaság elnöke „Évezredes Trianon”
címmel tartott elõadást.
Szeptemberben „Változások itt és ott” címmel, Öllös László politológus beszélgetett a magyar-szlovák kérdésekrõl. Októberben „Nemzetállamok az Európai Unióban” címmel került megrendezésre a rendezvény, ahol
dr. Mohi Csaba egyetemi tanár „Jogrendszerek elmélete és az érdekérvényesítés gyakorlata” címmel tartott
elõadást. Novemberben Rozsnyó mutatkozott be a résztvevõknek, Palcsó Zsóka, célalap vezetõ segítségével.
Decemberben pedig a minden évben szokásos Évzáró teadélutánra került sor.
Résztvevõk: klubestenként 50-60 fõ

RÁKÓCZI HÍRVIVÕ
A Rákóczi Szövetség kiadványának, a Rákóczi Hírvivõnek 2010. 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.
A Rákóczi Hírvivõ elsõrendû célja, hogy tájékoztassa tagjait és a közvéleményt a szervezet életérõl, tevékenységérõl, naprakész információkkal szolgáljon a Szövetség által, a Szövetség helyi szervezetei, valamint
magyarországi és határon túli partnerszervezetei által szervezett programokról, rendezvényekrõl, kezdeményezésekrõl, továbbá a Kárpát-medencei magyarságot érintõ legaktuálisabb események, hírek, tanulmányok
közvetítõje legyen. E mellett a Szövetség névadójával, II. Rákóczi Ferenccel és a magyar történelem további
kiemelkedõ személyiségeivel kapcsolatos cikkek, történetek, tanulmányok is fontos helyet foglalnak el a
hírújság hasábjain.

FELVIDÉKI ÁRVÍZTÁMOGATÁS
A Magyar Köztársaság kormánya a 2010 júniusában bekövetkezett árvíz okozta károk enyhítésére 50 millió
forintot különített el a szlovákiai magyar települések, illetve árvízkárosultak részére.
A Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Koalíció Pártja 2010. július 20-i megállapodásának értelmében a Rákóczi
Szövetség és az MKP közösen vizsgálta meg és bírálta el a kárigényeket. A károk felmérésében és bejelentésében meghatározó szerepe volt a Rákóczi Szövetség felvidéki célalap hálózatának. A Rákóczi Szövetség képviselõi minden érintett település polgármesterével közvetlenül is felvették a kapcsolatot. A Rákóczi Szövetség és
az MKP képviselõi 2010. szeptember 7-én véglegesítették a támogatott községek jegyzékét.
A támogatásban részesült 79 község 500 eurótól 11 178 euróig terjedõ összeget kapott. A támogatási összegek megítélésének kritériumai a település lakosságának száma, a keletkezett kár nagysága és a támogatási cél
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volt. Az elsõrendû követelmény a közösségi épületekben, építményekben keletkezett károk elhárítása és a
megrongálódott középületek helyreállítása volt, az oktatási intézmények és az egyházi jellegû károk kiemelt
elbírálásban részesültek. A támogatás pénzügyi lebonyolítását a Magyar Köztársaság kormányának döntése
értelmében a Magyar Ökumenikus Segélyszolgálat végezte el 2011 õszén.
A támogatott települések az alábbiak voltak:
Abafalva, Abara, Alsófalu, Alsóhatár, Alsószeli, Andód, Bátka, Bély, Beretke, Bodrogszentmária,
Bódvavendégi, Borsi, Budaháza, Cakó, Csallólözkürt, Csicser, Csicsó, Csucsom, Deáki, Détér, Dunatõkés,
Farnad, Felsõszecse, Felsõszeli, Felsõvámos, Gömörfalva, Gömörliget, Gúta, Hetény, Hosszúrét, Ipolybalog,
Kalonda, Kamocsa, Karva, Kelenye, Királyrév, Kisgéres, Kistárkány, Kolozsnéma, Ladmóc, Lénártfalva,
Lévárt, Madar, Marcelháza, Megyercs, Nádszeg, Nagyasalló, Nagybalog, Nagygurab, Nagytárkány, Negyed,
Nemeskajal, Nemesócsa, Nemesradnót, Nyárasd, Palást, Pálfalva, Pelsõc, Perbete, Pered, Perse, Rimaszécs,
Szádudvarnok, Szalóc, Szentpéter, Szímõ, Szlovákújhely, Szolnocska, Tardoskedd, Tornagörgõ, Tornaújfalu,
Tõre, Uzapanyit, Vága, Vágfarkasd, Vásárút, Zalaba, Zsigárd, Zsór.

ESZÁMOLÓ A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
B
FELVIDÉKI BEIRATKOZÁSI PROGRAMJÁNAK
2010. ÉVI EREDMÉNYEIRÕL
Felvidéki beiratkozási ösztöndíj program
A Rákóczi Szövetség a Célalapokkal és az iskolákkal együttmûködve az elõzõ évi feltételek mellett 2010-ben
is megismételte elsõ ízben a 2004/2005-ös tanévben végrehajtott ösztöndíj akcióját. Az akció egyszeri 10
ezer Ft beiratkozási ösztöndíj adományozását tartalmazta azon felvidéki gyermekek számára, akik az adott
tanévben kezdik el tanulmányaikat valamely felvidéki magyar tannyelvû iskolában vagy osztályban. A források szûkösségére való tekintettel 2010-ben is csak a szociális és gazdasági szempontból hátrányos helyzetûnek tekintett országrészben, valamint a nyugati országrészben a peremvidékeken került teljes körûen meghirdetésre az ösztöndíj akció. A többi régióban, a tömbmagyarság lakóterületén csupán a nagycsaládosok és
a más településre bejárni kényszerülõk pályázhattak a beiratkozási ösztöndíjra. Az ösztöndíjakat a sokévi
hagyománynak megfelelõen iskolai ünnepségek keretében adták át a Rákóczi Szövetség és az érintett
Célalapok képviselõi a családoknak. Az ösztöndíj átadásokon több esetben jeles közéleti személyiségek (pl.
Semjén Zsolt, Répás Zsuzsanna, Szili Katalin, Jeszenszky Géza) is részt vettek. Az ösztöndíj átadási ünnepségek színhelyét és az átadott ösztöndíjak számát a 2. sz. táblázat tartalmazza.

S. sz.

Idõpont

Település

Ösztöndíjazott iskolakezdõk 2010

01.

2010.06.08

Nyitra

13

02.

2010.07.23

Nagykér

4

03.

2010.09.06

Kassa

30

04.

2010.09.10

Nagyszelmenc

18

05.

2010.09.10

Vaján

28

06.

2010.09.10

Nagykapos

70

07.

2010.09.14

Losonc

37

08.

2010.09.20

Pozsony

25

09.

2010. 09.21.

Ipolybalog

31

10.

2010.09.21.

Ipolynyék

11

11.

2010.09.21

Lukanénye

6

12.

2010.09.22

Nagymegyer

40
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13.

2010.09.23

Szalka

6

14.

2010.09.23

Muzsla

5

15.

2010.09.23

Szõgyén

18

16.

2010.09.27

Tornalja

160

17.

2010.09.27

Rimaszécs

74

18.

2010.09.29

Ipolyszakállos

11

19.

2010.09.29

Ipolyság (állami iskola)

20

20.

2010.09.29

Ipolyság (egyházi iskola)

26

21.

2010.09.30

Gúta

46

22.

2010.10.01

Nagyszarva

13

23.

2010.10.01

Lég

10

24.

2010.10.01

Tejfalu

11

25.

2010.10.01

Somorja

54

26.

2010.10.01

Nagymagyar

44

27.

2010.10.05.

Bátka

78

28.

2010.10.05.

Rimaszombat

103

29.

2010.10.05.

Feled

150

30.

2010.10.06.

Galánta

88

31.

2010.10.06.

Nádszeg

62

32.

2010.10.07.

Dernõ

27

33.

2010.10.07.

Tornagörgõ

8

34.

2010.10.07.

Rozsnyó

60

35.

2010.10.07.

Pelsõc

18

35.

2010.10.12.

Ragyolc

36

36.

2010.10.12.

Fülek

97

37.

2010.10.12.

Síd

22

38.

2010.10.13.

Tardoskedd

17

39.

2010.10.13.

Érsekújvár

36

40.

2010.10.19.

Vágsellye

34

41.

2010.10.19.

Pered

38

42.

2010.10.19.

Negyed

33

43.

2010.10.26.

Szenc

34

44.

2010.10.27.

Szímõ

9

46.

2010.10.27.

Udvard

33

47.

2010.11.05.

Buzita

18

48.

2010.11.05.

Torna

20

49.

2010.11.05.

Szepsi

69

50.

2010.11.08.

Palást

10

51.

2010.11.09.

Nagymácséd

35

52.

2010.11.09.

Nagyfödémes

27

53.

2010.11.10.

Párkány

31

54.

2010.11.11.

Kürt

20
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55.

2010.11.16.

Dunaszerdahely

38

56.

2010.11.26.

Bodrogszerdahely

24

57.

2010.11.26.

Nagytárkány

53

58.

2010.11.26.

Királyhelmec

88

59.

2010.12..07.

Zselíz

85

60.

2010.12.15.

Komárom

53

61.

2011.01.27.

Madar

12

62.

2011.01.27.

Szentpéter

17

63.

2011.02.03.

Léva

17

Összesen

2 357

A beiratkozási program 2010-ben is segített abban, hogy közüggyé váljon a magyar iskolába történõ beiratkozás a Felvidéken. Ezt szolgálták az ösztöndíj átadási ünnepségek és a programról a média által közölt tájékoztató beszámolók. A program kifejezésre juttatta az anyaország társadalma egy részének szolidaritását a
felvidéki magyarság iránt, aminek még inkább nyomatékot adnak az elmúlt években megtapasztalt szlovákiai magyarellenes megnyilvánulások, mindenekelõtt a szlovák állampolgársági törvény és a nyelvtörvény.
A Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan részletes elemzést végzett a magyar iskolába beíratott gyermekek számának alakulását illetõen. A helyzetértékeléshez 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 (2004-2010.), másrészt a 2009-2010. idõszakra vonatkozóan.
Az elemzésbõl látható, hogy a múlt esztendõben magyar iskolába beíratott diákok száma 13 fõvel növekedett, ami örvendetes tény. Ugyanakkor megállapítható, hogy az elmúlt hat éves idõszakban 15,46%-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 hat év viszonylatában csupán 1,51%-kal
csökkent. Ez azt jelenti, hogy sikerült a hat éves idõszakban a magyar iskolák pozícióit stabilizálni, bár természetesen továbbra is tény, hogy a magyarul beszélõ gyermekek 20-30%-át a szülõk félelembõl, vagy a jobb
érvényesülés reményében szlovák tannyelvû iskolába íratják be. A kassai és pozsonyi régiókat vizsgálatunkban külön kezeltük, mivel ezekben a régiókban elenyészõ a magyar nemzetiségûek részaránya az összes
lakossághoz képest, de a táblázatból 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. Az ösztöndíj
programba teljes körûen bevont Célalapoknál a magyar iskolába beíratott gyermekek száma 2010-ben 2009hez képest 1,86%-kal növekedett, a többi régió esetében átlagosan 4,50%-os csökkenés következett be.
Ugyanez a tendencia tapasztalható a magyar iskolába beíratott gyermekek arányának tekintetében is. Míg a
preferált régiók átlagában 0,73%-os csökkenés adódott, addig a csupán részlegesen támogatott régiókban a
csökkenés mértéke 3,19% volt.
Vizsgálatot végeztünk arra vonatkozóan is, miképpen alakulnak a magyar iskolába történõ beiratkozás számai és számarányai a magyarlakta városokban.
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Magyarlakta városok nemzetiségi arányai és beiratkozási adatok (%)
M 2001

M/Ö 2010

M/Ö 2009-2010

M/M 2004-2010

Dunaszerdahely

0079,75

0073,96

00-2,39

-17,88

Érsekújvár

0027,52

0015,05

005,83

-36,62

Fülek

064,4

0065,36

00-1,31

63,93

Galánta

036,8

0016,29

00-0,49

0,00

Gúta

0080,77

0069,23

00-8,55

-10,00

Ipolyság

0062,21

0044,76

00-2,18

-14,55

Királyhelmec

0076,94

0041,41

002,24

-24,07

Révkomárom

0060,09

0059,19

00-4,91

-5,00

Léva

0012,23

0005,03

00-0,91

-10,53

Losonc

0013,11

0004,98

001,94

-21,05

Nagykapos

0056,98

0043,90

00-6,10

-16,92

Nagymegyer

0084,55

0069,70

00-11,19

-39,47

Párkány

0068,74

0059,86

0004,74

-8,60

Rimaszombat

0035,26

0036,60

00010,11

8,99

Rozsnyó

026,8

0016,10

-4,18

-13,64

Somorja

0066,63

0030,41

-2,11

12,50

Szenc

0022,12

0007,83

0,46

5,88

Szepsi

0043,65

0045,25

-4,75

15,71

Tornalja

0062,14

0066,99

7,73

18,97

Vágsellye

0017,88

0007,89

2,49

-16,67

Zselíz

0051,25

0036,47

-1,89

-13,89

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 2004-2010: – a magyar iskolába beíratott diákok arányának változása az idõszakban

A fenti táblázatban összefoglalt elemzés alapján 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,
Rimaszombat, Szenc, Szepsi, Tornalja) a magyar iskolába beíratott diákok száma öt év alatt növekedett.
Több városban (Érsekújvár, Királyhelmec, Losonc, Párkány, Rimaszombat, Szenc, Tornalja, Vágsellye) 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 folytatásra javasolható azzal, hogy az eddiginél is fokozottabb figyelmet kell fordítani valamennyi érintett család felkutatására 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).

Felvidéki karácsonyi óvodai ajándékakció
A Rákóczi Szövetség Alapítványával, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvánnyal közösen az
elõzõ évekhez hasonlóan megszervezte a beíratási program részét képezõ karácsonyi óvodás ajándékcsomag akcióját is.
A Célalapoktól összegyûjtött adatok alapján 12 421 darab ajándékcsomag került kiosztásra a Dél-Szlovákiát
behálózó 25 Célalap területén.
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A gyermekekre vonatkozó adatgyûjtést a Célalapok településenként három kategória szerint végezték el:
karácsonyi ajándékcsomagot kapott egész Szlovákia területén minden magyar óvodába járó gyermek, továbbá a szlovák óvodába járó gyermekek közül azok, akik a Célalapok által végzett felmérés szerint beszélik a
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, a másik ajándéktípust 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 ajándékba. Minden csomagban a Palánta Sorsfordító Alapítvány gyermekmeséket tartalmazó kedvezményes
CD-je is belekerült. A szállító a 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 tartalmazott, amely összefoglalta a magyar iskolaválasztás fõbb érveit.

IFJÚSÁGSZERVEZÉS, ISKOLAI KAPCSOLATÉPÍTÉS
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 20-án Csáky Csongor Egerben látogatást tett a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban és megbeszélést folytatott Köböl Zsolt igazgatóhelyettessel, az iskolai Rákóczi szervezet létrehozásának lehetõségeirõl. Találkozott továbbá a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Rákóczi szervezetének vezetõjével, Cs.
Németh Péterrel, aki elmondta, hogy a diákok tagdíjukat szeretnék felajánlani a Szövetség felvidéki
beiratkozási programjának javára.
• Január 27-én Halzl József és Csáky Csongor Révkomáromban látogatást tettek és az iskolák igazgatóival
rövid megbeszélést folytattak a Marianum Egyházi Gimnáziumban és a Selye János Gimnáziumban.
Rövid látogatást tettek a Selye János Egyetem rektoránál, Tóth Jánosnál, aki ígéretet tett az egyetemen
mûködõ Rákóczi szervezet megújításának támogatására.
• Február 4-én Csáky Csongor találkozott a Márton Áron Szakkollégium képviselõivel. Megállapodtak
abban, hogy kampányt indítanak a Kollégiumban a Szövetség helyi szervezetéhez történõ csatlakozás
érdekében.
• Február 16-án Csáky Csongor a madari iskolában 6 diák, Vágsellyén 4 diák, majd az érsekújvári járásban
lévõ Kürtön az Alapiskolában 14 diák szülei részére átadta a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját.
Ezzel a 2009. évi beiratkozási ösztöndíjak átadása befejezõdött.
• Március 6-án a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban mûködõ Rákóczi szervezet budapesti
kirándulást szervezett a Szatmárnémetin, Munkácson, Karácsfalván és Técsõn élõ magyar középiskolások részére. A diákokkal találkozott Halzl József, aki könyvjutalmat adott át a diákoknak.
• Március 12-én a Rákóczi Szövetség szervezésében Katona Tamás történész elõadást tartott a miskolci
Fráter György Jezsuita Gimnáziumban. Az eseményen részt vettek öt további olyan miskolci gimnázium
diákjai, ahol mûködik a Rákóczi Szövetség szervezete.
• Április 14-én Halzl József és Csáky Csongor a monori József Attila Gimnáziumban tájékoztatták a diákokat a Szövetség programjairól.
• Április 23-án Békéscsabán összejövetelt tartottak azoknak a megyében lévõ gimnáziumoknak a diákjai,
ahol mûködik a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. Ezek az iskolák: tótkomlósi Jankó János, szarvasi
Vajda Péter, békéscsabai Andrássy Gyula és a békéscsabai Evangélikus Gimnázium.
• Április 26-án Halzl József és Csáky Csongor a komáromi Selye János Egyetem Gazdaságtudományi
Karára látogatott, ahol Morvai Endre egyetemi oktató szervezésében Halzl József elõadást tartott az
egyetem közel 100 diákja számára. Az elõadás keretében a diákokat a helyi szervezethez való csatlakozásra buzdította.
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• Május 10-én Csáky Csongor részt vett a tatabányai Mikes Kelemen Középiskolában mûködõ ifjúsági
Rákóczi szervezet történelmi emlékversenyén, amelyet Széchenyi István halálának 150. évfordulója
alkalmából rendeztek.
• Május 17-én Halzl József és Csáky Csongor a budapesti Fasori Evangélikus Gimnáziumba látogattak, ahol
Valentin István tanárral megbeszélték az iskolai Rákóczi szervezet megújításának érdekében teendõ kezdeményezéseket.
• Május 28-án Halzl József és Csáky Csongor Dunaszerdahelyen a Vámbéri Ármin Gimnáziumban Zirig
Ferenc igazgatóval, az Egyesített Szakközépiskolában Molnár Ilona igazgató asszonnyal megbeszélték az
iskolai Rákóczi szervezet megújítása érdekében teendõ lépéseket.
• Június 8-án a Rákóczi Szövetség ösztöndíj programjának keretében Nyitrán Halzl József és Csáky
Csongor átadta a zoboraljai iskolák diákjai részére a 2010. évi beiratkozási ösztöndíjat. A házigazda szerepét Tóth Klára és Zilizi Zoltán, a Nyitra és Vidéke Célalap korábbi, illetve jelenlegi elnöke töltötte be.
Felszólalt a rendezvényen Toma János, a beiratkozási ösztöndíj akciót támogató Balatonfüredi Önkormányzat képviselõje.
• Június 10-én Csáky Csongor és Kuli János Hódmezõvásárhelyen a Németh László Gimnázium igazgatójával, Árva Lászlóval tárgyalt. Megállapodtak abban, hogy õsszel létrehozzák a Szövetség iskolai szervezetét.
• Június 30-án Csáky Csongor Kassán megbeszélést folytatott a Márai Sándor Gimnáziumban Hanesz
Angelika tanárnõvel, az iskola több diákjával, valamint Rákóczi Szövetség kassai egyetemi szervezetének
elnökével, Mátyás Flóriánnal. Az Ipariskola tanévzáróján átadta a hagyományos Rákóczi Díjat az iskola
hat legeredményesebb diákja részére.
• Július 23-án Halzl József és Csáky Csongor Nagykéren részt vett a beiratkozási ösztöndíjak átadásának
alkalmából rendezett ünnepségen, ahol négy elsõs kisdiák szülei vehették át a Szövetség beiratkozási
ösztöndíját. A vendégeket köszöntötte Kotlik László a település polgármestere. Az eseményen részt vettek a Nagykérrel partnerkapcsolatban lévõ önkormányzatok polgármesterei, Balatonkenesérõl Sörédi
Györgyné, Pellérdrõl Metzing József és Csengõdrõl Baltás István, továbbá Szabó Dezsõ az Érsekújvár és
Vidéke Célalap elnöke. A kultúrmûsorral színesített rendezvény szervezõje Kanyicska Ilona, a helyi
Szülõi Szervezet elnöke volt.
• Augusztus 14-én Csáky Csongor részt vett és elõadást tartott a hagyományos Kárpát-medencei Nyári
Egyetemen Nagyváradon. Elõadásában megköszönte a nagyváradi diákok által összegyûjtött adományt,
amelyet korábban személyesen adtak át Szencen a magyar iskolába beíratott diákok szüleinek.
• Szeptember 2-án Halzl József és Csáky Csongor Hidaskürtön részt vett és Halzl József elõadást tartott a
Cservenka János által alapított Magán Szakközépiskola 20 éves fennállása alkalmából megrendezett konferencián és ünnepségen. Az eseményen több jeles közéleti személyiség vett részt.
• Szeptember 6-án Halzl József, Csáky Csongor és Krupi Bernadett részt vett a beiratkozási ösztöndíjak
átadásán a kassai Márai Sándor iskolában. Az iskola diákjainak kultúrmûsora és Hanesz Angelika tanárnõ köszöntõje után Halzl József ismertette az ösztöndíj program céljait, majd felszólalt és a szülõknek
gratulált Mátyás Flórián, a kassai magyar egyetemisták képviselõje. A múlt évi 21 diákkal szemben ebben
az évben 28 diákot írattak be magyar iskolába.
• Szeptember 10-én a Rákóczi Szövetség képviseletében Kiss Péter és Gabri Rudolf a Nagykapos és Vidéke
Célalap területén lévõ három település iskoláiban adták át a beiratkozási ösztöndíjat. Nagyszelmencen
18 diák, a Vajáni Református Alapiskolában 34 diák, Nagykaposon pedig 71 diák kapott ösztöndíjat, akik
közül sokan más településekrõl járnak be a felsorolt iskolákba. Nagykaposon Gabri Rudolf a Célalap
vezetõje szólt a szülõkhöz, ismertetve a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának küldetését.
• Szeptember 14-én Halzl József és Csáky Csongor Losoncon a Kármán József Alapiskolában átadták a
losonci és környékbeli iskolák (Fülekkovácsi, Sávoly, Vilke, Galsa, Nagydaróc, Rapp) 36 iskolakezdõ diákjai részére a beiratkozási ösztöndíjat. Csúz Péter tanár köszöntõje után a diákok rövid mûsora következett, majd Halzl József ismertette az ösztöndíj program célját, ezt követte az ösztöndíjak átadása.
• Szeptember 20-án a Pozsonyi Magyar Tannyelvû Alapiskolában 30 diáknak adták át a Szövetség beiratkozási ösztöndíját a pozsonyi és pozsonypüspöki elsõsök részére. Takács Andrásnak, a Pozsony és Vidéke
Célalap vezetõjének köszöntõje után a Szövetség képviseletében Bíró Albert adott tájékoztatást a beiratkozási programról, ennek során méltatta a szülõk döntését, hogy gyermekeiket magyar iskolába íratták.
• Szeptember 21-én a Nagykürtös és Vidéke Célalap területén Ipolybalogon, Ipolynyéken és Lukanényén
került sor a beiratkozási ösztöndíjak átadására. Az eseményen Halzl József és Csáky Csongor mellett részt
vett Z. Urbán Aladár, a Célalap vezetõje. Mindhárom helyszínen az ösztöndíjak átadását a diákok kultúrmûsorával kapcsolták össze. Az ipolybalogi alapiskolában 29, az ipolynyéki iskolában 11, a lukanényei
iskolában összesen 25 ösztöndíj került átadásra. Lukanényén az eseményen részt vett Kuzma Zoltán polgármester.
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• Szeptember 22-én Nagymegyeren a Bartók Béla Alapiskolában megrendezték a beiratkozási ösztöndíj
átadási ünnepséget, melynek során Csáky Csongor és Bajnóczi Gábor adott tájékoztatást a program céljairól és eddigi eredményeirõl, majd 39 család vehette át az ösztöndíjat.
• Szeptember 23-án a Párkány és Vidéke Célalap területén Csáky Csongor és Lukács Ferenc közremûködésével három színhelyen, Szalkán, Muzslán és Szõgyénben összesen 29 magyar kisdiáknak adták át a
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Ugyancsak részt vett az eseményen Himmler György a
Párkány és Vidéke Célalap elnöke.
• Szeptember 27-én Csáky Csongor és Kuli János, valamint Molnár Imre, a Tornalja és Vidéke Célalap vezetõje a Tornalja és Vidéke Célalap területén két helyszínen, Tornalján és Rimaszécsen részt vettek az ösztöndíj átadási ünnepségen. Tornalján 160, Rimaszécsen pedig 74 gyermek részesült ösztöndíjban.
Tornalján a programot kultúrmûsor színesítette.
• Szeptember 29-én Halzl József és Csáky Csongor az ipolysági régióban három színhelyen vettek részt a
beiratkozási ösztöndíjak átadásában. Ipolyszakálason Baka Ágnes igazgatónõ és Halzl József köszöntõje
után 11 gyermek részesült ösztöndíjban. Ipolyságon a Pongrácz Lajos Alapiskolában a kisdiákok kultúrmûsora után Bóna Zsolt, az Ipolyság és Vidéke Célalap vezetõje, majd Halzl József köszöntötte a szülõket, itt 20 diák szülei vehették át az ösztöndíjat. Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Alapiskolában Pálffy
Dezsõ igazgató volt a házigazda. Az elsõs kisdiákok mûsora után Halzl József gratulált a szülõknek döntésükhöz és arra kérte õket, vállalják nemzetiségüket a 2011-ben esedékes népszámlálás során. Ebben az
iskolában 22 iskolakezdõ kapta meg az ösztöndíjat.
• Szeptember 30-án Csáky Csongor Gútán a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpontban 46 kisdiák
családjának adta át a beiratkozási ösztöndíjat. A kultúrmûsorral színesített ünnepségen részt vett Angyal
Béla, a Gúta és Vidéke Célalap elnöke és Decsi Katalin igazgatónõ.
A Somorja és Vidéke Célalap területén öt színhelyen adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Halzl József és Bajnóczi Gábor mellett közremûködött a somorjai származású egyetemista Kovács
Balázs, aki a Gloria Victis történelmi vetélkedõ múlt évi gyõztes somorjai csapatának tagja volt.
A Somorja és Vidéke Célalap részérõl Fóthy János elnök, valamint Hecht Anna, Stöszel Anna és Horváth
Lajos vettek részt az ünnepségen. Az ösztöndíj átadás elsõ színhelye Nagyszarva volt, ahol 12 gyermek
családja vette át az ösztöndíjat. Ezt követte a Légi Alapiskola, ahol 10 iskolakezdõ diák részesült ösztöndíjban. A harmadik színhely a Tejfalui Alapiskola volt, ahol Bárdos Gábor somorjai alpolgármester is
részt vett az eseményen. Itt 11 iskolakezdõ gyermek kapott ösztöndíjat. A régió legnagyobb iskolája a
somorjai Corvin Mátyás Alapiskola, ahol Bugár Gabriella igazgatónõ köszöntõje után rövid kultúrmûsor
következett, majd Fóthy János hangsúlyozta a magyar iskolába járás fontosságát. Itt 54 kisdiák részesült
ösztöndíjban. Az utolsó színhely a Nagymagyari Alapiskola volt, ahol 45 ösztöndíjat adtak át színvonalas
kultúrmûsor után a Szövetség képviselõi.
• Október 5-én Bajnóczi Gábor és Csáky Csongor közremûködésével három színhelyen adták át a
Rimaszombat és Vidéke Célalap területén a beiratkozási ösztöndíjakat. A Célalap részérõl Csúsz László
mûködött közre. Bátkán az iskola diákjainak rövid mûsorát követõen 78 diák részesült ösztöndíjban, ezt
követõen Rimaszombaton a Tompa Mihály Alapiskola tornatermében a diákok mûsora után Csúsz
László és Csáky Csongor szólt a szülõkhöz, majd átadták az ösztöndíjat 103 diák részére. Végül Feleden
150 diák részesült ösztöndíjban az ünnepségen, amelyen a diákok mûsorát követõen Zimán Ágota igazgatónõ, Csúsz László és Csáky Csongor szólt a szülõkhöz.
• Október 6-án a Galánta és Vidéke Célalap területén Galántán és Nádszegen összesen 150 iskolakezdõ kisdiák vette át a beiratkozási ösztöndíjat. A Szövetséget Halzl József, Kuli János és Hertelendy Anna, a
Célalapot pedig Cservenka János a Célalap vezetõje képviselte. Galántán 88 kisdiák vehetett át ösztöndíjat a Kodály Zoltán Alapiskolában. Galánta mellett Diószeg, Feketenyék, Felsõszeli, Hidaskürt, Kajal,
Kosut, Taksony, Vezekény és Vízkelet diákjai is itt kapták meg az ösztöndíjat. Oláh Hajnalka igazgatónõ
köszöntõjét követõen Halzl József, majd a régióból származó Gál Gábor országgyûlési képviselõ mondták
el gondolataikat a magyar iskolaválasztásról. Ezt követõen Nádszegen került sor az ösztöndíjak átadására.
• Október 7-én Rozsnyó és Vidéke Célalap területén négy színhelyen adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Az eseményen Csáky Csongor és Bajnóczi Gábor képviselte a Szövetséget. A Célalap részérõl Palcsó Zsóka, Beke Zoltán és Palcsó Attila közremûködésével Dernõn 27, Tornagörgõn 8, Rozsnyón 60
iskolakezdõ diák részére adták át az ösztöndíjat a magyar iskolákban. Az utolsó állomás a Pelsõci
Alapiskola volt, ahol kultúrmûsor és a vendégek köszöntõi után 18 diáknak adták át az ösztöndíjat.
• Október 12-én A Fülek és Vidéke Célalap területén három színhelyen adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Ragyolcon 35, Füleken 99, a Sídi Alapiskolában 22 elsõs diák szülei vették át a támogatást. A Szövetséget Csáky Csongor képviselte, részt vett továbbá az eseményen a program fõtámogatójaként a régióból származó vállalkozó Agócs Tibor, a Célalap részérõl az ünnepségeken megjelent
Tomolya Róbert.
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• Október 13-án Halzl József és Bajnóczi Gábor közremûködésével átadták a beiratkozási ösztöndíjat a tardoskeddi és érsekújvári magyar iskolákban. Tardoskedden Tóth Szilvia igazgatónõ köszöntötte a vendégeket, majd Halzl József adott tájékoztatást a program eredményeirõl. Tardoskedden 17 család kapott
ösztöndíjat. Érsekújváron a Czuczor Gergely Alapiskolában 36 kisdiák részére adták át a beiratkozási ösztöndíjat. Novák Mónika igazgatónõ köszöntõje és a diákok kultúrmûsora után Halzl József, majd Száraz
Dénes alpolgármester méltatta a sok éve folyó beiratkozási ösztöndíj programot.
• Október 19-én a Vágsellye és Vidéke Célalap területén két színhelyen adták át a beiratkozási ösztöndíjakat. A Szövetséget Jeszenszky Géza és Bajnóczi Gábor képviselték. Vágsellyén Jeszenszky Géza szólt a
hallgatósághoz, megerõsítve döntésük helyességét, majd 32 elsõs diák családja részesült ösztöndíjban.
Ezt követõen a Farkasdi Alapiskolában került sor az ösztöndíj átadásra, itt rövid kultúrmûsor után 30 kisdiák részesült ösztöndíjban. Az eseményen megjelent Botka Ferenc a Vágsellye és Vidéke Célalap vezetõje, továbbá Iván Gyula, Farkasd polgármestere.
• Október 26-án két színhelyen átadásra kerültek a beiratkozási ösztöndíjak Halzl József és Csáky Csongor
közremûködésével. Szencen a szervezési feladatokat Duray Rezsõ, a Szenc és Vidéke Célalap látta el, részt
vett továbbá Bárdos Gyula az MKP Országos Tanácsának elnöke. Az ösztöndíjak átadását színvonalas kultúrmûsor elõzte meg, melynek során bemutatkoztak a régió magyar iskolái. Az ösztöndíjazottak száma
34 volt, több mind a megelõzõ esztendõben. Az ösztöndíj átadás másik színhelye Pered volt, ahol 38
peredi és zsigárdi magyar iskolakezdõ kapta meg az ösztöndíjat.
• November 5-én a Szepsi és Vidéke Célalap területén három településen Szepsi városban, Tornán és
Buzitán került sor a beiratkozási ösztöndíjak átadására. A Rákóczi Szövetséget Csáky Csongor képviselte, az ünnepségek szervezését Köteles László, a Célalap vezetõje vállalta. Részt vett az eseményen
Kamarás István, a KDNP Cigány Tagozatának vezetõje és Oláh Sándor salgótarjáni cigányvezetõ.
Szepsiben két helyszínen 69 család, Tornán 20, Buzitán pedig 18 család vette át az ösztöndíjat.
• November 8-án Halzl József és Csáky Csongor az Ipolyság és Vidéke Célalap körzetében lévõ Palást községben 10 elsõsnek adták át a beiratkozási ösztöndíjat. Az eseményen részt vett és felszólalt Ócsa város
polgármestere, Bokodi Károly. Ócsa város évek óta támogatója a programnak.
• November 9-én Csáky Csongor és Krupi Bernadett a Galánta és Vidéke Célalap területén, Nagymácsédon
és Nagyfödémesen adták át a beiratkozási ösztöndíjat. Nagymácsédon Narancsik Szilvia igazgatónõ
köszöntõje és rövid kultúrmûsor után Csáky Csongor szólt a szülõkhöz, majd 27 gyermek részére átadták az ösztöndíjat. Nagyfödémesen Svarda Erzsébet igazgatónõ köszöntõje után Csáky Csongor szólt a
szülõkhöz, majd 58 nagyfödémesi és környékbeli család részesült ösztöndíjban.
• November 10-én Párkányban az Ady Endre Alapiskolában az Ady-napok megnyitásával együtt került sor
a beiratkozási ösztöndíjak átadására. Az ösztöndíj átadást megtisztelte jelenlétével Répás Zsuzsanna
helyettes államtitkár és munkatársa Czimbalmosné Molnár Éva fõosztályvezetõ-helyettes. Jelen volt az
eseményen Jan Oravecz Párkány polgármestere. A Szövetséget Halzl József és Bajnóczi Gábor képviselték. Az ünnepségen felszólalt Répás Zsuzsanna, aki hangsúlyozta, hogy az anyaország fokozott támogatásban fogja részesíteni a külhoni magyarságot. Himmler György köszönetet mondott a Rákóczi
Szövetségnek két évtizedes áldozatos munkájáért. Ezután Répás Zsuzsanna és Halzl József közösen adták
át a 30 elsõs gyermek szülõje számára az ösztöndíjat.
• November 11-én Csáky Csongor Kürtön és Szõgyénben átadta a beiratkozási ösztöndíjat összesen 27 kis
elsõs családja részére. Az ünnepségen részt vett a szõgyéni beiratkozási programot támogató Tata város
alpolgármestere, Robozné Schönfeld Zsuzsanna és munkatársa Ozsgyáni Zsuzsanna. Mindkét színhelyen az iskolaigazgató fogadta a vendégeket és a programot a diákok kultúrmûsora színesítette.
• November 16-án Dunaszerdahelyen a Városi Mûvelõdési Központban ünnepélyes keretek között került
sor a Dunaszerdahely és Vidéke Célalap területén beiratkozási ösztöndíjra jogosult családok részére az
ösztöndíjak átadására. A rendezvény házigazdája a Célalap vezetõje Ibolya Olivér volt. Részt vett az eseményen Szili Katalin, a Magyar Országgyûlés volt elnöke és titkára Kerényi György, akik támogatói voltak
a programnak. Jelen volt továbbá Hájas Zoltán Dunaszerdahely polgármestere, a pozsonyi magyar
Nagykövetség képviselõi, továbbá az MKP részérõl Berényi József elnök és Csáky Pál. A kultúrmûsor után
Hájas Zoltán, Szili Katalin és Halzl József szólt a megjelentekhez, majd átadták 41 diák részére az ösztöndíjat.
• November 23-án Csáky Csongor és Vasas Joachim a Mátrafüredi Erdészeti Szakközépiskola volt igazgatója Györgyösre, a Károly Róbert Fõiskolára látogattak, ahol találkoztak Magda Sándor rektorral, aki a
megbeszélés során felajánlotta, hogy a Felvidéken érettségizõ diákok levelezõ formában bekapcsolódhatnának a fõiskola oktatási rendszerébe. A Szövetség képviselõi azt ígérték, népszerûsíteni fogják a
lehetõséget.
• November 26-án a Királyhelmec és Vidéke Célalap területén három helyszínen került átadásra a beiratkozási ösztöndíj. Az eseményeken részt vett a Szövetség képviseletében Kiss Péter és Krupi Bernadett.
Bodrogszerdahelyen az iskola diákjainak kultúrmûsora után Trója Ernõ iskolaigazgató, majd Vakles
Attila görög katolikus esperes, a Célalap vezetõje köszöntötte a családokat, ezt követte Kiss Péter beszá-
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molója a program eddigi eredményeirõl, majd 24 család átvette a támogatást. Nagytárkányban az iskolaigazgató köszöntõje után Vakles Attila szólt az anyanyelven tanulás fontosságáról, ezt követte Kiss Péter
tájékoztatása az ösztöndíj programról. Itt 53 család vehette át az ösztöndíjat. Királyhelmecen az iskola
diákjainak kultúrmûsorát Vakles Attila és Kiss Péter felszólalása követte, akik a beiratkozási program
jelentõségét méltatták. Részt vett az eseményen Novella Ivett iskolaigazgató is. Itt összesen 88 család
vette át az ösztöndíjat.
• December 7-én Csáky Csongor és Hertelendy Anna közremûködésével átadták a beiratkozási ösztöndíjakat a Zselíz és Vidéke Célalap területén élõ 85 kisdiák részére. A Zselízi Alapiskolában Pólya Károly igazgató köszöntõje után Csáky Csongor szólt a szülõkhöz, gratulálva döntésükhöz. Az eseményen megjelent Mácsadi János, a Zselíz és Vidéke Célalap elnöke.
• December 14-én Csáky Csongor Hrubík Bélával, a CSEMADOK elnökével a gyöngyösi Károly Róbert
Fõiskolára látogattak. Megtárgyalták annak lehetõségét, miképpen vehetne részt a fõiskola felvidéki diákok szakképzésében a Felvidéken. Megállapodtak abban, hogy az érdeklõdõ diákok részére tájékozódás
céljából látogatást szerveznek a fõiskolára.
• December 15-én a révkomáromi Marianum Egyházi Iskolaközpontban 53 gyermeknek átadták a Rákóczi
Szövetség beiratkozási ösztöndíját. A Szövetség részérõl közremûködött Halzl József, Csáky Csongor és
Szabó Viktória. Megtisztelte jelenlétével az ünnepséget Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettese és kabinetfõnöke Csallóközi Zoltán, továbbá Anton Marek polgármester, Turi Bálint Dél-Komárom alpolgármestere, Berényi József az MKP elnöke, a Komárom és Vidéke Célalap részérõl Cúth Csaba, Varga Anna és Hortai
Éva, a Római Katolikus Egyház részérõl pedig Elek László esperes plébános és Nagy Péter káplán, egyetemi lelkész. Az ünnepi esemény a diákok rövid kultúrmûsorával kezdõdött, majd Madarász Róbert a
Marianum igazgatója köszöntötte az egybegyûlteket. Semjén Zsolt gratulált a szülõk döntéséhez és köszönetet mondott a Rákóczi Szövetség 20 éves munkájáért. Felszólalt továbbá Turi Bálint, Berényi József és
Halzl József, aki arra bíztatta a szülõket, hogy a jövõ évi népszámlálás keretében is vállalják magyarságukat. Halzl József és Semjén Zsolt közösen adták át a szülõknek kézfogással az ösztöndíjat.
• December 21-én a Rákóczi Szövetség nagyszabású karácsonyi óvodai ajándékakciója keretében ünnepélyes keretek között adták át Borsiban a Szövetség ajándékcsomagját 30 helybéli óvodás szüleinek. Az
ajándékcsomag egy levelet is tartalmazott, amely összefoglalóan tartalmazta a magyar iskola mellett
szóló érveket. Az ajándékok átadásában részt vett és az ünnepségen felszólalt Csáky Csongor és Bajnóczi
Gábor. Jelen volt az eseményen a borsi származású Vakles Attila, a Királyhelmec és Vidéke Célalap új
elnöke, aki arra bíztatta a szülõket, mûködjenek közre a ’60-as évek elején megszûnt magyar nyelvû oktatás újraindításában. Az ünnepségen jelen volt Laczkó Zsuzsanna, a borsi óvoda és iskola igazgatónõje.

RÉSZVÉTEL MÁSOK RENDEZVÉNYEIN
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 12-én Czibolya Gábor a Nagykaposi Magyar Közösségi Házban részt vett azoknak a régióban
mûködõ oktatás-nevelési intézményeknek szánt ajándékoknak ünnepélyes átadásán, amelyeket a
Rákóczi Szövetség más magyarországi civil szervezetekkel együtt gyûjtött.
• Január 22-én Kuli János részt vett a romhányi csata 300. évfordulója alkalmából a helyi Önkormányzat és
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által szervezett történelmi vetélkedõn és átadta két felvidéki csapat
felkészítõ tanárai számára a Szövetség könyvjutalmát.
Halzl József részt vett a TF Esték rendezvényén, amelynek fõ elõadója Hoffmann Rózsa oktatáspolitikus
volt. A rendezvény címe: „Jövõnk záloga a Kárpát-medencei magyarság oktatása” volt. Halzl József kérésére az elõadók ismertették a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióját és gyûjtést kezdeményeztek a program javára.
• Január 23-án Mészáros Kálmán, a Szövetség Választmányának tagja elõadást tartott a Romhány község
Önkormányzata által a romhányi csata 300. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen.
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• Január 24-én Csáky Csongor részt vett és felszólalt a Rákóczi szabadságharc 300 évvel ezelõtti romhányikétbodonyi csatájának emlékére megrendezett ünnepségen Kétbodonyban. Az ünnepség keretében a
falu határában felavatták II. Rákóczi Ferenc lovas szobrát.
• Január 26-án Kun Ferencz részt vett és elõadást tartott Párkánynánán a környékbeli óvodák közremûködésével megtartott Sebõk Zsigmond mesemondó versenyen.
• Január 28-án Kun Ferencz és Balczó András a felvidéki Felsõrás és Lökös községekbe és Tornaljára látogatott. A Tornaljai Magyar Házban elõadást tartottak aktuális kérdésekrõl.
• Február 3-án Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság rendezvényén, amelynek témája:
„Közgyûjteményeink és a nemzeti vagyon” volt.
• Február 5-én Halzl József a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület elnökének meghívására részt vett
Orbán Viktor évértékelõjén és az azt követõ szûk körû fogadáson.
• Február 15-én Szalontai Csaba elnökségi tag Bánhidán részt vett a Perbete Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi ülésén.
• Február 18-án Halzl József részt vett a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület elnökségi ülésén.
Megállapodtak abban, hogy az Egyesület kiemelt feladatának tekinti a magyarság összetartozás tudatának erõsítését és támogatja a Rákóczi Szövetség ez irányú ténykedését.
• Február 23-án Csáky Csongor és Kuli János a Rákóczi Szövetség képviseletében részt vett a révkomáromi
Klapka téren rendezett tüntetésen, amit az anyanyelv használatáért rendeztek a Szövetség felvidéki partnerei.
Bíró Albert elnökségi tag részt vett a pécsi egyetemi Rákóczi szervezet által szervezett rendezvényen,
amelynek keretében Pozsgay Imre tartott elõadást a rendszerváltás eseményeirõl és az azt megelõzõ
idõkrõl.
• Március 3-án Halzl József részt vett a Magyar Mûvészetért Alapítvány ünnepségén, amelyen Széchenyi
halálának 150. évfordulója alkalmából több civil és egyházi szervezetnek átadták a Széchenyi István
Emlékdíjat. A Rákóczi Szövetség részére felajánlott díjat Halzl József vette át.
• Március 10-én Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság ülésén, amelynek témája: „Az IMF megállapodás értékelése és jövõje” volt. Elõadóként közremûködött Martonyi János, Járai Zsigmond és Csaba
László.
• Március 14-én Kun Ferencz a felvidéki Csalár községben részt vett és ünnepi beszédet mondott a március 15-i ünnepségen. Délután Kun Ferencz Ress Imrével és Kiss Péterrel együtt a felvidéki Zalabán rendezett ünnepségen vett részt, ahol az ünnepi szónok Ress Imre volt.
• Március 20-án Halzl József részt vett és felszólalt a Kárpátaljai Szövetségnek a Magyarok Házában rendezett közgyûlésén.
• Március 22-én Csáky Csongor részt vett az Apáczai Közalapítvány 10. éves fennállása alkalmából a
Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében megrendezett ünnepi gyûlésén.
• Március 25-én Halzl József részt vett a Magyar Energetikai Társaság, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
és az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület közös rendezvényén, a Magyar Energia Szimpóziumon,
amely a Kárpát-medence magyar energetikusainak hagyományos éves rendszerességû találkozója.
• Március 28-án Szajkó Gábor, a sátoraljaújhelyi Rákóczi szervezet elnöke a Szövetség Elnöksége megbízásából részt vett a II. Rákóczi Ferenc szülõfalujában, Borsiban megrendezett hagyományos ünnepségen
és felolvasta Halzl Józsefnek a résztvevõkhöz intézett üzenetét.
• Április 1-jén Halzl József és Csáky Csongor részt vettek az Ipolyság és Vidéke Célalap tisztújító közgyûlésén, amelyen 13 szervezet és intézmény képviselõi vettek részt Ipolyságról és a környezõ településekrõl.
A résztvevõk a tisztségérõl lemondott Lendvay Tibor utódjaként Bóna Zsoltot választották meg a munkabizottság elnökévé.
• Április 6-án Halzl József részt vett a Magyar Polgári Együttmûködés Egyesület elnökségi ülésén.
• Április 8-án Halzl József részt vett a Civil Összefogás Fórum és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
által alapított társadalmi kerekasztal sajtótájékoztatóján.
• Április 14-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc Lévára látogatott, hogy részt vegyenek a Lévai Református
Gimnázium Dísztermében rendezett Rákóczi szoboravatási ünnepségen. Az avatóbeszédet Kun
Ferencz tartotta.
• Április 18-án Kun Ferencz, Kiss Péter és Nagy Csaba, az oroszlányi szervezet elnöke részt vettek
Nagysallón a nagysallói csata emlékére rendezett ünnepségen, majd a Léván tartott megemlékezésen.
• Április 19-én Halzl József és Kiss Péter részt vett a Komárom és Vidéke Célalap megújító közgyûlésén. A
korábbi munkabizottsági elnök, Varga Anna lemondása után Cúth Csabát választották meg a Célalap
munkabizottsága új elnökévé. Az ülésen számos komáromi civil szervezet és intézmény képviselõi mel-
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lett részt vettek Perbete, Hetény és Ógyalla képviselõi is. Elhatározták, hogy minden, a Célalap területén
magyar iskolába járó gyermek családjának a parlamenti választásokon történõ részvételre buzdító levelet írnak.
• Április 23-25-én Bíró Albert részt vett a 15. alkalommal a Füleki Gimnázium által megrendezett INFOPROG 2010. számítástechnikai versenyen, amelyet a Rákóczi Szövetség is hagyományosan támogat.
• Április 25-én Halzl József részt vett a FIDESZ Vörösmarty téri irodaházában rendezett választási eredményváró összejövetelen.
• Április 27-én Halzl József és Csáky Csongor Szekszárdon részt vett a Heimann Zoltán szekszárdi borász
által szervezet Merlot Fesztiválon. Tájékoztatást adtak a Rákóczi Szövetség tevékenységérõl a nagy számú
borászok részére, akik ígéretet tettek a Szövetség tevékenységének boradománnyal történõ támogatására.
A Magyarok Világszövetsége Kis-alföldi Társasága közgyûlésén ezüst emlékéremmel tüntette ki Szabó
Józsefet, a Rákóczi Szövetség alelnökét a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója alkalmából, elismerve
a magyarság és a nemzettudat alakításában végzett munkáját.
• Április 30-án Kun Ferencz a Magyar Koalíció Pártja Ifjúsági Tagozatának meghívására Lévára látogatott,
ahol elõadást tartott „Fociológia” címmel.
• Május 9-én Kun Ferencz a felvidéki Csicsó községben Anyák-napja alkalmából ünnepi istentisztelet keretében beszédet mondott a helyi református templomban. Délután Alistára látogatott, ahol a helyi
Kultúrházban a vidékrõl elszármazott híres emberekrõl mondott beszédet.
• Május13-án Hábel György a Rákóczi Szövetség képviseletében Karcagon részt vett a karcagi születésû
Kováts Mihály amerikai-magyar huszár ezredes jubileumi ünnepségen. Az ez alkalommal rendezett történelmi vetélkedõ résztvevõinek átadta a Szövetség könyvajándékát.
• Május 26-án Halzl József részt vett a Széchenyi Társaság által a Széchenyi Díj elmúlt 20 évi kitüntetettjei
tiszteletére rendezett összejövetelen.
• Június 4-én Halzl József részt vett és elõadást tartott a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezete által a
Trianoni Békediktátum aláírásának 90. évfordulóján rendezett emlékmûavatáson.
Martényi Árpád és Horváth Árpádné az Esterházy János Emlékbizottság képviseletében részt vettek
Pozsonyban azon az ünnepségen, ahol átadták Dobos László írónak a Pro Probitate Díjat.
• Június 6-án Kun Ferencz és Lukács Ferenc a Baranya megyei Basal községbe látogattak, hogy részt vegyenek az I. és II. világháborús emlékmû avatási ünnepségén. Ennek során az ünnepi beszédet Kun Ferencz
tartotta.
• Június 10-én Halzl József részt vett a Százak Tanácsának Dunakeszin, Dr. Kisida Elek sebészprofesszor
házában tartott ülésén.
• Június 19-én Kun Ferencz részt vett és beszédet mondott a felvidéki Lökös községben rendezett
Falunapon.
• Június 21-én Halzl József Láng Zsolt II. kerületi polgármester meghívására részt vett a Marczibányi téri
Mûvelõdési Központban rendezett ünnepségen, amelynek keretében átadták négy személyiségnek,
illetve intézménynek a kerület Díszpolgári kitüntetését. Az ünnepség után rendezett fogadás során Halzl
József köszönetét fejezte ki a polgármesternek az Önkormányzat Rákóczi Szövetség részére nyújtott
támogatásáért.
• Június 30-án Halzl József részt vett a Mûegyetem 1956 Alapítvány kuratóriumi ülésén, amelyen a
Kuratórium megtárgyalta a soron következõ ’56-os emlékünnepség programját.
• Július 2-án Kun Ferencz a felvidéki Szikincei Fesztivál rendezvényeinek keretében a felvidéki Kéménden
ünnepi beszédet mondott a világháborús emlékmû avatási ünnepségén.
• Július 3-4-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc Körösfõre látogatott, ahol részt vettek a Rákóczi szervezet
Vasvári Pál Emléknap rendezvényén. Az ünnepi beszédet a körösfõi templomban Kun Ferencz tartotta.
• Július 22-én Kun Ferencz a felvidéki Ipolykéren részt vett és ünnepi beszédet mondott a „KÉR” elnevezésû Kárpát-medencei községek 3. találkozóján.
• Július 24-én Martényi Árpád részt vett és beszédet mondott az oroszlányi szervezet által 15. alkalommal
megrendezett Majki Rákóczi Napon. Beszédében ismertette a 20 éves Rákóczi Szövetség tevékenységét.
• Július 27-én Csáky Csongor részt vett a Balassi Intézet által Pécsett szervezett Nyári Egyetemen. Kerekasztal beszélgetés keretében találkozott a Kárpát-medence valamennyi országából érkezett diákokkal.
• Augusztus 1-jén Martényi Árpád Ipolybalogra látogatott, ahol részt vett a 6. Szent Korona Ünnep rendezvényén. Megbeszélést folytatott Balogh Gábor volt polgármesterrel, a helyi Rákóczi szervezet vezetõjével a szervezet újjászervezésének lehetõségérõl.
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• Augusztus 14-én Csáky Csongor részt vett és elõadást tartott a hagyományos Kárpát-medencei Nyári
Egyetemen Nagyváradon. Tárgyalt Nagy József Barnával, a nagyváradi Rákóczi szervezet elnökével, a
nagyváradi beiratkozási program továbbfolytatásának lehetõségeirõl.
• Augusztus 20-án Halzl József Nógrádi László polgármester meghívására Lenti városába utazott, ahol
részt vett a Szent István-napi ünnepségen. Nógrádi László átadta a város Tiszteletbeli Polgára kitüntetést
Halzl Józsefnek.
• Augusztus 21-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc részt vett a felvidéki Csaláron rendezett Falunapon.
A program ünnepi szónoka Kun Ferencz volt.
• Szeptember 2-án Halzl József és Csáky Csongor részt vett a Cservenka János által alapított Hidaskürti
Magán Szakközépiskola 20 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen. Az ünnepségen több jeles
közéleti személyiség vett részt, akik elismerésüket fejezték ki Cservenka Jánosnak a magyar oktatásügy
érdekében kifejtett tevékenységéért.
• Szeptember 9-én Csáky Csongor és Bajnóczi Gábor látogatást tett a nyitrai magyar egyetemistákat tömörítõ Juhász Gyula Ifjúsági Klub 29. mûvelõdési táborában Ghymesen. Bemutatták a résztvevõknek a
Rákóczi Szövetséget, különös tekintettel a magyar oktatásügy érdekében folytatott tevékenységére.
• Szeptember 17-én Lukács Ferenc Zselízre látogatott, ahol részt vett a Kincsõ Ifjúsági Néptáncegyüttes
megalakulásának 15. évfordulóján rendezett ünnepségsorozaton. Lukács Ferenc a Szövetség köszönetét
ajándék átadásával fejezte ki a néptáncegyüttesnek.
• Szeptember 21-én Martényi Árpád a Szövetség nevében koszorúzott azon az ünnepségen, amelyet a
Széchenyi Társaság a Magyar Tudományos Akadémia elõtt álló szobránál az államférfi születési évfordulóján rendeztek.
• Szeptember 27-én Halzl József részt vett a Baross Gábor Társaság rendezvényén, amelynek keretében
Czomba Sándor foglalkoztatás-politikai államtitkár az új Széchenyi tervrõl tartott nagy érdeklõdéssel
kísért elõadást.
• Október 3-án Kun Ferencz részt vett és felszólalt a felvidéki Zalaba református templomában megrendezett ünnepségen, amelyen felavatták a község jelvényeit és jelképeit.
• Október 10-én Kun Ferencz, Himmler György és Lukács Ferenc pénzügyi titkár társaságában részt vett
és felszólalt az aradi vértanúk emlékére rendezett ünnepségen a felvidéki Nagyölveden.
• Október 12-én Halzl József részt vett és a Rákóczi Szövetség programjairól tájékoztatást adott az Apáczai
Közalapítvány konferenciáján, amelynek témája a tervezett „Határtalanul” elnevezésû diákutaztatási
program volt.
• Október 30-án Martényi Árpád részt vett és koszorúzott a Magyarországon élõ török állampolgárok kulturális szervezetének, a Dialógus Platform Egyesületnek Rákóczi budapesti szobránál rendezett emlékünnepségén, amelyet abból az alkalomból szerveztek, hogy ezen a napon hozták haza 1906-ban Rákóczi
hamvait Törökországból.
• November 5-én Halzl József Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes meghívására részt vett a Magyar Állandó Értekezletnek az Országgyûlés Felsõházi Termében megtartott ülésén.
Kun Ferencz részt vett a Civil Összefogás Fórum 2. kongresszusán a Flamenco Hotelben.
Szalontai Csaba elnökségi tag részt vett és a Rákóczi Szövetség munkáját bemutató elõadást tartott a
Szlovákiai Magyar Szülõk Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a CSEMADOK
„Együtt a közös jövõért” c. konferenciáján Dunaszerdahelyen.
• November 7-én Lukács Ferenc Zselízen részt vett a város civil szervezeteinek kerekasztal beszélgetésén,
amelynek fõ témája az asszimiláció megállítása volt.
• November 12-én Halzl József Bajnóczi Gáborral együtt részt vett a Pannonhalmi Fõapátság hagyományos
Szent Márton-napi ünnepségén Pannonhalmán. Az ünnepség keretében átadták az idei Szent Márton
Díjat Sólyom László volt köztársasági elnöknek.
• Csáky Csongor az Apáczai Közalapítvány meghívására részt vett és felszólalt a „Szórvány magyarok
napja” alkalmából rendezett konferencián a pesthidegkúti Klebelsberg Kúriában.
• November 13-án Kun Ferencz részt vett a Nagyváradi Atlétikai Klub megalakulásának 100. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen.
Lukács Ferenc részt vett a Szövetség barcsi szervezetének ünnepségén, amelyet Széchenyi István halálának 150. évfordulójára rendeztek.
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• November 18-án Martényi Árpád az Esterházy János Emlékbizottság elnökeként Szombathelyen megnyitotta az Esterházy János emlékkiállítást, amely a Pozsonyi Magyar Galéria gyûjteményét mutatta be.
A kiállítás Csehi Józsefnek, a Szövetség szombathelyi szervezete elnökének kezdeményezésére jött létre.
• December 2-án Martényi Árpád Rád községbe látogatott, ahol a II. Rákóczi Ferencrõl elnevezett iskolában Ferenc nap alkalmából vetített képes elõadást tartott II. Rákóczi Ferenc fejedelemrõl.
• December 11-én Kiss Péter Királyhelmecen részt vett a Rákóczi Szövetség partnerszervezetének, a
Királyhelmec és Vidéke Célalapnak rendezésében megtartott konferencián, amelynek témája
„Királyhelmec és környéke erkölcsi, kulturális és gazdasági felemelkedésének a lehetõségei” volt.
• December 14-én Martényi Árpád részt vett és felszólalt a Püski Könyvkiadó gondozásában megjelentetett
„Mindennapi élet” c. könyv bemutatóján, amely a felvidéki kötõdésû Máriássy László huszártiszt fordulatos életét írja le.
• December 17-én Halzl József részt vett a Pro Minoritate Alapítvány hagyományos karácsonyi ünnepségén, amelyen Martonyi János külügyminiszter, Németh Zsolt és Bába Iván külügyminisztériumi államtitkárok adtak tájékoztatást aktuális külpolitikai témákról.
• December 18-án a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében átadták Halzl Józsefnek a Rákóczi
Szövetség részére megítélt Magyar Örökség Díjat. A laudációt Martényi Árpád tartotta.

ÁJÉKOZTATÓ A CSEHORSZÁGI ÉS
T
SZLOVÁKIAI MAGYAR KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY
TEVÉKENYSÉGÉRÕL
A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítványt (korábban a Csehszlovákiai Magyar Kultúráért
Alapítvány) 1990-ben a Rákóczi Szövetség hozta létre. 2001-tõl kiemelten közhasznú szervezetként támogatja 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 projekteket támogató un. Törzsalapból, a fõképpen magánszemélyek által megjelölt támogatási céllal létrehozott
Szakalapokból és az alapítványi vagyon túlnyomó részét magába foglaló felvidéki Város és Vidéke Célalaphálózatból áll.

Felvidéki Város és Vidéke Célalapok
Az 1993-tól mûködõ Város és Vidéke Célalap-hálózat lényege, hogy az Alapítók az alapítványi tõke nagyobbik részét 24 kis régióra osztották fel. Ezek a régiók behálózzák a felvidéki magyarság által lakott dél-szlovákiai területsávot (Dunaszerdahely, Érsekújvár, Galánta, Gúta, Ipolyság, Kassa, Királyhelmec, Komárom,
Léva, Losonc-Fülek, Nagykapos, Nagykürtös, Nagymegyer, Nyitra, Párkány, Pozsony, Rimaszombat,
Rozsnyó, Somorja, Szenc, Szepsi, Tornalja, Vágsellye, Zselíz). 2001-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 7 Célalap részére (Nagykürtös és Vidéke Célalap, Nyitra és Vidéke Célalap, Párkány és Vidéke
Célalap, Vágsellye és Vidéke Célalap, Somorja és Vidéke Célalap, Léva és Vidéke Célalap, Szenc és Vidéke
Célalap) fizetett ki pályázataik alapján támogatást. A támogatások összege 2 188 081 .- Ft volt.
A Felvidéki Város és Vidéke Célalap-hálózat regionális tagszervezetei 2010-ben két alkalommal, õsszel és
tavasszal tartottak közgyûlést, mindkét alkalommal Budapest, amelyek keretében ernyõszervezetük, a
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Szülõföldön Magyarul Társulás és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány képviselõivel
egyeztették közös programjaikat, teendõiket.

Szakalapok
A városi célalapokon kívül több szakterületet megcélzó Szakalap mûködik az Alapítvány keretében. Ide tartoznak 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 8 pályázat került elbírálásra. A pályázatokra megítélt
támogatás 1 650 000.- Ft volt.
A Jedlik Ányos Szakalap célja, hogy a határon túli, elsõsorban a felvidéki és a kárpátaljai magyar fiatalok számára a Magyarországon való tanulást segítse.
A Kuratórium a Jedlik Ányos Szakalap támogatásait az Alapító szándékának megfelelõen 2009-ben korlátozta, 2010-ben pedig teljesen leállította. Ennek megfelelõen a Kuratórium nem hirdetett meg pályázati kiírást,
így a Jedlik Ányos Szakalapból 2010-ben nem történt kifizetés.
Az Alapítvány fentiek mellett közremûködött a felvidéki óvodai karácsonyi ajándékakció megvalósításában,
amely programról részletesen a „Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási programjának 2010. évi eredményei” címû fejezetben számolunk be.

GAZDASÁGI KÉRDÉSEK
A Rákóczi Szövetség közhasznú tevékenységének ellátásához, rendezvényeinek és programjainak sikeres
lebonyolításához, valamint mûködési feltételeinek biztosításához szükséges költségfedezetet 2010-ben is
több forrásból igyekezett megteremteni. A források jelentõs részét gazdasági szervezetek és önkormányzatok támogatása, illetve pályázati úton elnyert támogatások révén biztosította a Szövetség. Emellett a forrásteremtéshez nagyban hozzájárultak a magánszemélyek adományaiból, a tagdíjtámogatásokból, valamint a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából befolyt pénzeszközök is.
A gazdasági szektortól kapott támogatások a gazdasági válság hatására ugyan elmaradtak a korábbi évi
támogatási összegektõl, azonban továbbra is nagyban hozzájárultak a támogatott rendezvény/cél sikeres és
eredményes megvalósulásához. A gazdasági szektor által nyújtott támogatások mértéke 2010-ben elérte a
34.496.000.-Ft-ot.
Erõsen csökkent a magánszemély adományozók támogatása is, mely részben az adójóváírás megszûnésével
is magyarázható A magánszemélyek által nyújtott adományok elsõsorban a Rákóczi Szövetség általános céljainak megvalósítására, illetve a 2004-ben indított felvidéki beiratkozási ösztöndíj program támogatására
irányultak. A magánszemélyek által befizetett támogatás 2010. évben 7.135.999.- Ft volt.
A Rákóczi Szövetség forrásainak bõvítése céljából az elõzõ évekhez hasonlóan igyekezett élni a különbözõ
költségvetési, önkormányzati és alapítványi pályázati források adta lehetõségekkel is. Ennek eredményeképpen a 2010-ben benyújtott pályázatok révén a Szövetség 37.968.099.- Ft megítélt támogatást könyvelhetett
el. Ezen belül a költségvetési szervek által nyújtott pályázati támogatás 25.887.707.-Ft, az önkormányzatok
által nyújtott 7.402.000.-Ft , az alapítványok által nyújtott támogatás pedig 1.065.000.-Ft, az egyéb bevételeknél (Nemzetközi Visegrádi Alap) 3.613.392.-Ft összeget tett ki. A Szövetség a részére megítélt támogatásokat
minden esetben
A Szövetség sikeres 1 %-os kampányának köszönhetõen a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából
befolyt pénzeszközök révén 2010-ben mindösszesen 5.846.538.- Ft bevételt könyvelhetett el. A Szövetség
Elnökségének határozata értelmében az így befolyt pénzeszközök összege a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteinek támogatására, valamint a felvidéki oktatási-nevelési program céljaira került felhasználásra.

58

Beszámoló a Rákóczi Szövetség 2010. évi tevékenységérõl
A fent részletezett források révén a Rákóczi Szövetség 2010-ben összesen 95.531.670.- Ft közhasznú tevékenység bevételbõl gazdálkodhatott.
A Szövetség közhasznú és cél szerinti tevékenységének költségei mindösszesen 109.371.874.-Ft-ot tettek ki.
Ezen belül a Szövetség a Központ és a helyi szervezetek által megvalósított rendezvényekre, programokra
mindösszesen 77.333.543.- Ft-ot, mûködési célra pedig 32.038.331.-Ft-ot fordított.
A Rákóczi Szövetség munkáját irányító Elnökségének elnöke és tagjai munkájukért semmiféle juttatásban
nem részesültek.

A Rákóczi Szövetség 2009 és/vagy 2010, évi intézményi és vállalati támogatói a teljesség igénye nélkül az alábbiak:
ABB Kft.
Accenture Tanácsadó Kft.
AGRO-TRUST Kft.
Akadémiai Kiadó
AKA Kft.
Albatrosz Kft.
ALPIQ Csepel Kft.
Ausztrál Magyar Református Egyház
Auguszt Cukrászda
Bábolna Tetra Kft.
Bakonyi Erõmû Zrt.
Balatonalmádi Önkormányzat
Balatonfüred Város Polgármesteri Hivatal
Balatonkenese Város Önkormányzata
Balassi Intézet
Baranya Megyei Önkormányzat
Bartha Zrt.
Bátaszék Város Önkormányzata
Bauer Edit-Európai Néppárt-EPP
Bétex Zrt.
Bock Pince Panzió Étterem, Villány
Bodri Pincészet, Szekszárd
Bonyhád Város Polgármesteri Hivatal
Borpalota Kft. Gyöngyös
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
Budafok-Tétény Budapest XXII. Ker. Önkormányzat
Civil Összefogás Fórum
Csengõd Község Önkormányzata
Csurgó Város Polgármesteri Hivatala
Duka Zólyomi Árpád EPP-ED Group
Dunamenti Erõmû Zrt.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Kunszentmiklós Város Önkormányzata
Külügyminisztérium
Leányfalu Polgármesteri Hivatal
Laposa Pincészet
Magyar Energetikai Társaság
Magyar Fejlesztési Bank
Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány
Magyar Segély Egyesület - Cleveland

Magyar Villamos Mûvek Zrt.
MAL Magyar Alumínium Zrt.
Mátra Volán
Mátrai Erõmû Zrt.
Mátészalka Város Önkormányzat
Mayer Pincészet, Villány
MAVÍR ZRT.
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége
Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Mórahalom Város Önkormányzata
MUNDUS Kiadó
MVM ERBE ZRT.
Nap Kiadó Kft.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzetközi Visegrádi Alap
NKA Teleki Magyar Ház Társaság
Nyíregyházi Távfûtõ Vállalat
Ócsa Város Önkormányzata
Oktatási és Kulturális Minisztérium
OLAJTERV ZRT.
Oroszlány Város Önkormányzata
OSIRIS Kiadó
OVIT Zrt.
OTP Bank Nyrt.
Paksi Atomerõmû Zrt.
Pannonhalmi Apátság Pincészet
Pántlika Pincészet
Patricius Borház, Tokaj
Pápa Város Önkormányzata
Pellérd Község Önkormányzata
Polgári Magyarországért Alapítvány
Pro Iuventute Alapítvány
Pro Professione Alapítvány
Puskás Tivadar Híradástechnikai Technikum
E.ON ÉSZAK-DUNÁNT. ÁRAMHÁL. Zrt.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Eszterbauer Borászat, Szekszárd
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
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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
Horvátlövõ Község Önkormányzat
Hosszúhetény Község Önkormányzata
Ivanics Kft.
Jásdi Pincészet, Csopak
Jászberény Város Önkormányzata
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés
K&H Bank a Nyitott Társadalomért Alapítvány
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Karcag Város Önkormányzata
Kecskemét Város Önkormányzata
Keller Pincészet, Villány
Kerepes Nagyközség Önkormányzata
Keszthely Város Önkormányzata
Komárom Város Polgármestere
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Kisbér Város Önkormányzat
Kossuth Kiadó Zrt.
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Kráter Mûhely Egyesület
Püski Kiadó Kft.
Rákóczi Alapítvány - Kanada
Rádi Pékség
Romhány Község Önkormányzata
Raiffeisen Bank Zrt.
RICHTER GEDEON NYRT.
Rókusfalvy Pincészet
Rubin Wellness & Conference Hotel

Sebestyén Pince, Szekszárd
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Sükösd Nagyközség Önkormányzata
Szabolcs-Szatmár-B. Megyei Önkormányzat
Szemes Pincészet, Villány
Szentendre Város Önkormányzata
Szerencsejáték Zrt.
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Szõlõskert Rt., Nagyréde
Szülõföld Alap
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szt. Imre Katolikus Alapítvány
Tabajd Község Önkormányzata
Takler Pince Kft.
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tata Város Önkormányzata
Tapolca Város Önkormányzata
Teleki Pincészet, Villány
TIFFÁN’S Bt., Villány
Tolna Megyei Önkormányzat
Tótkomlós Város Önkormányzata
Tököl Város Önkormányzat
Újkígyós Város Önkormányzata
Vadas Jenõ Erdészeti Kollégium
Vállus Községi Önkormányzat
Váralja Község Önkormányzata
Városmajori Márton Á. Alapítvány
Vasvár Város Önkormányzata
Vas Megyei Önkormányzat
Vida Pincészet, Szekszárd
Vinum Primatis Zrt., Budapest
Veresegyház Önkormányzat Polgárm. Hivatala
Viktor Kft.
VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft.
„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Zrt.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Zala Megyei Közgyûlés

Fentieken kívül 2009 és/vagy 2010-ben 419 fõ magánszemély juttatta el támogatását a Rákóczi
Szövetséghez.
A Rákóczi Szövetség ezúton mond köszönetet mindazoknak az intézményeknek, vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik támogatásukkal hozzájárultak a Szövetség céljainak megvalósulásához, azaz a
határon túli magyarság sokoldalú támogatása és II. Rákóczi Ferenc „Nagyságos Fejedelem” szellemi örökségének megõrzése érdekében kifejtett közhasznú tevékenységéhez.
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