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 ▶ Január 16. A bátaszéki II. 
Géza Gimnáziumban megalakult 
a Rákóczi Szövetség 175. ifjúsági 
szervezete. A szervezet létrejöttét 
Bencs Vilmos, a helyi szervezet 
vezetője készítette elő. Az ala-
kuló ülésen 20 diák vett részt az 
iskola három tanárával együtt. A 
Szövetség tevékenységét Bajnóczi 
Gábor és Csáky Csongor mutat-
ták be a jelenlévőknek. Az ala-
kuló ülés résztvevői egyhangúan 
a szervezet létrehozása mellett 
döntöttek, ennek tanári vezetését 
Wernerné Győri Andrea vállalta. 

 ▶ Január 23. A Rákóczi Szövet-
ség képviseletében Csáky Csongor, 
Bajnóczi Gábor és Pálinkás Bar-
nabás a zuglói Váci Mihály Kollé-
giumba látogatott. A látogatásra 
a kollégium igazgatóhelyettesé-
nek, Vámosi Irénnek meghívására 
került sor. A kollégiumban 500 
középiskolás lakik, akik különböző 
budapesti középiskolákban tanul-
nak. A kollégium nevelőtestületi 
értekezletén nyílott lehetőség a 
Rákóczi Szövetség bemutatására. 
Ígéret született arra, hogy rövid 
időn belül helyi szervezetet alapíta-
nak. Az igazgatóhelyettes asszony 
azt ígérte, hogy két diákkal részt 
vesznek a Szövetség által szervezett, 
és március elején tartandó középis-
kolás vezetőképzőn és felajánlotta a 
kollégium szolgáltatásait a Szövet-
ség rendezvényei számára.

 ▶ Január 29. Halzl József meg-
beszélést folytatott Pentelényi 
Jakabbal, a Városmajori Katoli-
kus Egyesület ifjúsági tagozatának 
elnökével és Rozgonyi Péterrel, a 
Rákóczi Szövetség munkatársával. 

A megbeszélés témája a városma-
jori Katolikus Egyházközösség 
fiataljainak bekapcsolása volt a 
Rákóczi Szövetség tevékenységébe. 
Pentelényi Jakab átadta annak a hét 

diáknak a belépési nyilatkozatát, 
akik elkötelezték magukat a Szö-
vetséghez való csatlakozás mellett. 
Megállapodás történt arról, hogy a 
szükséges, létszám esetén megtart-
ják a szervezet alakuló ülését, és ezt 
követően a fiatalok bekapcsolód-
nak a Rákóczi Szövetség valame-
lyik közeljövőben megszervezendő 
programjába.

 ▶ Január 30. Ősi Barnabás és 
Pálinkás Barnabás a Szövetség 
képviseletében az angyalföldi Ady 
Endre Gimnáziumba látogatott. A 
látogatásra a gimnázium történe-
lemtanárának, Farkas Zoltánnak 
a meghívására került sor. A Szö-
vetség és az iskola már évek óta 
kapcsolatban áll egymással, így 
például 2012-ben az iskola diák-
jai részt vettek a Szövetség által 
szervezett diákutaztatási progra-
mokban és csapataik részt vettek a 
Cultura Nostra, valamint a Gloria 
Victis Történelmi vetélkedőkön. 
A programok keretében intenzív 
együttműködés jött létre a rozsnyói 
P. J. Safárik Gimnáziummal. Az 
összejövetel során összesen 16 diák 
és tanár töltötte ki a jelentkezési 
lapját, és azt ígérték, hogy a távol-
lévő érdeklődők összegyűjtése után 
a közeljövőben formálisan megala-
kítják ifjúsági szervezetüket.

 ▶ Február 7. A Rákóczi Szövet-
ség képviseletében Csáky Csongor 
és Pálinkás Barnabás ellátogatott 
a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc 
Katolikus Mezőgazdasági, Köz-
gazdasági és Informatikai Szak-
középiskolába, ahol a Szövetség 
népszerűsítésére került sor. A láto-
gatást Téglás László iskolaigazgató 

kezdeményezte. Az iskola 25–30 
diákja vett részt azon az előadáson 
és beszélgetésen. Az iskola vezetői 
jelezték, hogy hamarosan formáli-
san is megalakul a helyi szervezet 

és szeretnének részt venni a 
március 15-i utaztatási prog-
ramban, és kérték a Rákóczi 
Szövetség közvetítését a kas-
sai magyar középiskolával 
történő kapcsolatfelvételhez.

 ▶ Február 14. A galántai 
Kodály Zoltán Gimnáziumban 
megalakult a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezete. Az alakuló ülé-
sen részt vett Halzl József és Csáky 
Csongor, továbbá Lados Balázs, a 
budapesti Szent Margit Gimná-
zium tanára. Bergendi Mónika, a 
gimnázium magyar szakos tanára 
vezette az alakuló ülést, amelyen 
közel 30 diák vett részt. A Szö-
vetséget Halzl József és Csáky 
Csongor mutatták be. Az ülés 
résztvevői kivétel nélkül a szer-
vezet létrehozása mellett, illetve 
a Szövetséghez való csatlakozás 
mellett döntöttek. A szervezet 
háromfős vezetőséget választott.

 ▶ Február 19. A budapesti 
Balassi Bálint Nyolc évfolyamos 
Gimnáziumban Molnár Zsolt tör-
ténelem szakos tanár kezdemé-
nyezésére alakult meg a Rákóczi 
Szövetség ifjúsági szervezete. A 
gimnáziumban Farkas György 
igazgató köszöntötte Pálinkás 
Barnabást és Bajnóczi Gábort, 
akik Molnár Zsolt bevezetetője 
után bemutatták a kilencedik 
évfolyamos diákoknak a Rákó-
czi Szövetség küldetését és tevé-
kenységét. Az előadást követően 
megalakult az ifjúsági szervezet. 

 ▶ Február 21. A Rákóczi Szö-
vetség képviseletében Bajnóczi 
Gábor és Pálinkás Barnabás elláto-
gatott a zuglói Varga Márton Ker-
tészeti és Földmérési Szakképző 
Iskolába, ahol a Szövetség nép-
szerűsítésére került sor. Az ese-
ményre Majzik Éva Rita tanárnő és 
Tamássyné Bíró Magda, a Rákóczi 
Szövetség zuglói helyi szervezet 
vezetőjének kezdeményezésére 
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került sor. A Szövetség előadásán 
az iskola 30–35 diákja és tanára 
vett részt. Tamásiné Bíró Magda, 
a kapcsolatfelvétel egyik kezdemé-
nyezője rövid előadása után Baj-
nóczi Gábor és Pálinkás Barnabás 
vetített prezentációban mutatta be 
a Rákóczi Szövetség céljait és prog-
ramjait. Az előadás után 20 diák 
és 5 tanár megalapította a Rákóczi 
Szövetség 180. ifjúsági szervezetét.

 ▶ Február 25. A Rákóczi Szö-
vetség képviseletében Bajnóczi 
Gábor és Pálinkás Barnabás ellá-
togatott a zuglói Sylvester János 
Református Gimnáziumba, ahol a 
Szövetség népszerűsítésére került 
sor. Az eseményre Kocsis Imre 
Antal igazgató úr meghívására 
került sor. Az iskola 180 diákja 
és tanára részt vett a heti isko-
lai áhítatot megelőző előadáson, 
ahol a Szövetség tevékenységének 
bemutatására került sor. Bajnó-
czi Gábor és Pálinkás Barnabás 
vetített prezentációban mutatta 
be a Rákóczi Szövetség céljait és 
programjait. Az igazgató úrtól 
és az iskola diákönkormányzatát 
segítő tanár úrtól, Nagy Vilmos 
Mártontól ígéretet kaptak, hogy 
hamarosan megalakítják a Rákó-
czi Szövetség ifjúsági szervezetét.

 ▶ Február 27. A Rákóczi Szö-
vetség képviseletében Halzl József 
elnök, Csáky Csongor főtitkár és 
Pálinkás Barnabás ellátogatott a 
Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemre, ahol egy 
esetleges egyetemi Rákóczi szerve-
zet megalapításának előkészítésére 
került sor. A Műegyetem külügyi 
hivatala elnökének, Igaz Máténak 
javaslata szerint három helyszínen 
standokat fognak felállítani, ahol 
műegyetemi diákok és a Rákóczi 
Szövetség tagjai személyes tájékoz-
tatással és a Szövetséget népszerű-
sítő kiadvánnyal kampányolnának 
azzal a céllal, hogy felkeltsék az 
egyetemisták érdeklődését.

 ▶ A Rákóczi Szövetség elnök-
sége ülést tartott a Szövetség iro-
dájában. Az ülésen az alábbi napi-
rendi pontokat tárgyalták meg: 

1. A Rákóczi Szövetség aktuális 
rendezvényeinek megtárgyalása, 
2. A partiumi és délvidéki beirat-
kozási program megvitatása, 3. 
Tájékoztatás a Rákóczi Szövetség 
gazdasági ügyeiről, 4. Tájékozta-
tás A Csehországi és Szlovákiai 
Magyar Kultúráért Alapítvány 
vagyoni helyzetéről, valamint a 
Felvidéki Célalap Hálózat pályá-
zatairól, támogatásairól. ACSSZ-
MKA kuratórium pótlásának meg-
tárgyalása, 5. A SPES Alapítvány 
ügyeinek megtárgyalása, 6. A helyi 
és ifjúsági szervezetek belső pályá-
zatainak elbírálása, 7. Az elnökségi 
tagok beszámolója az elmúlt idő-
szakban végzett tevékenységükről.

 ▶ Március 1. Halzl József 
Hatvanba látogatott, ahol találko-
zott Szabó Zsolt polgármesterrel. 
Halzl József beszámolt arról is, 
hogy a Rákóczi Szövetség hosz-
szú évek óta kapcsolatban áll a 
városban működő Széchenyi Ist-
ván Szakközépiskolával, és több 
ízben támogatta annak program-
jait. A Szövetség szándékában áll, 
hogy a városban működő Bajza 
József Gimnáziumban is kezde-
ményezze iskolai szervezet lét-
rehozását. Szabó Zsolt jelezte, 
hogy a Bajza József Gimnázium 
jelenleg is tart fenn kapcsolatokat 
határon túli magyar iskolákkal, 
és bizonyára szívesen együttmű-
ködnek a Rákóczi Szövetséggel.

 ▶ Március 5. Halzl József láto-
gatást tett Lónyára, ahol átadta a 
község rászorultjai részére a Héra 
Alapítvány által megszavazott 500 
energiatakarékos lámpát. Látoga-
tása keretében találkozott Király 
Edit polgármester asszonnyal, vala-
mint Nagy Ernővel, a lónyai Rákó-
czi-szervezet elnökével. Nagy Ernő 
jelezte, hogy a lónyai szervezet 
jelenleg nem működik, de kísérle-
tet tesznek arra, hogy a szomszé-
dos Vámosatya községben működő 
Rákóczi-szervezet tagjaival együtt 
aktivizálni fogják szervezetü-
ket. Halzl József kérte partnereit, 
hogy aktivizálják a községeikben 
élő adózó állampolgárokat, hogy 

személyi jövedelemadójuk 1%-át 
ajánlják fel a Rákóczi Szövetség 
részére. Megállapodtak továbbá 
abban, hogy a Szövetség központja 
részt vesz a két Rákóczi-szervezet 
megújítását célzó összejövetelen.

 ▶ A Rákóczi Szövetség kép-
viseletében Molnár Mirjam, Pet-
rovay László és Pálinkás Barnabás 
a Műegyetemre látogattak, ahol a 
Hallgatói Külügyi Testület elnöké-
nek javaslatára megállapodtak egy, a 
Szövetséget népszerűsítő akcióban, 
ennek keretében plakátokat fog-
nak elhelyezni, ezen egy tagtoborzó 
összejövetel megszervezéséről tájé-
koztatják az érdeklődőket. Az akció 
szervezői a Műegyetem részéről 
Igaz Máté, a Hallgatói Külügyi Tes-
tület elnöke és Daubner Lóránt. 

 ▶ Március 10. Az Esterházy 
János emlékünnepség után az 
Eötvös Lóránt Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karának 
központjában sor került a Felvi-
dék Város és Vidéke Célalapjai-
nak közgyűlésére. Ennek során 
Csáky Csongor ismertette a Rákó-
czi Szövetség 2013. évi tervezett 
programjait, Gabri Rudolf beszá-
molt a Csehországi és Szlovákiai 
Magyar Kultúráért Alapítvány 
aktuális helyzetéről, valamint a 
Szülőföldön Magyarul Társu-
lás pályázatairól. Ezt követően a 
résztvevőket Csáky Csongor tájé-
koztatta az óvodai ajándékozási 
programról és a magyar iskolába 
történő beiratkozás helyzetéről.

 ▶ Március 27. Halzl József, 
Csáky Csongor és Pálinkás Barna-
bás a Műegyetemen találkozott Igaz 
Mátéval, a Hallgatói Külügyi Testü-
let elnökével és Daubner Lóránttal, 
valamint néhány általuk meghí-
vott műegyetemi hallgatóval, hogy 
megbeszéljék a műegyetemi ifjú-
sági szervezet jövőjére vonatkozó 
lehetőségeket. A szervezőknek és a 
néhány meghívott diáknak közös 
véleménye, hogy a műegyetemi 
szervezet első feladata az lenne, 
hogy a műegyetemi diákoknak a 
téma iránt érzékeny csoportja láto-
gatást tegyen Kassán vagy Pozsony-

ban abból a célból, hogy létrehozzák 
a kétoldalú kapcsolatokat a felvi-
déki és a budapesti diákcsoportok 
között. A Rákóczi Szövetség képvi-
selői vállalták, hogy kapcsolataikat 
felhasználva segítik a személyes 
találkozás megvalósítását a felvidéki 
és budapesti diákok között.

 ▶ Április 10. A Rákóczi Szövet-
ség elnöksége a Szövetség központi 
irodájában ülést tartott. Az ülés 
napirendi pontjai a következők vol-
tak: 1. A Rákóczi Szövetség közel-
múltban megvalósult és aktuális 
rendezvényeinek megtárgyalása, 
értékelése. 2. A partiumi és délvi-
déki beiratkozási program meg-
valósítása, értékelése. 3. A Rákóczi 
Szövetség közhasznúsági jelentésé-
nek megtárgyalása, elfogadása. 4. A 
Rákóczi Szövetség közgyűlésének 
előkészítése, az időpont kitűzése. 
Az elnökség egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy a közgyűlést a Szent Imre 
Gimnázium dísztermében április 
27-én 10 órakor tartják meg. 5. A 
SPES Alapítvány kuratóriumának 
és felügyeleti szervének személyi 
kérdéseinek megtárgyalása. 6. A 
helyi- és ifjúsági szervezetek belső 
pályázatainak elbírálása. Az elnök-
ség 15 helyi szervezet pályázatát 
fogadta el, pályázatonként százezer 
forint értékben. 7. Az elnökségi 
tagok beszámolója az elmúlt idő-
szakban végzett tevékenységükről.

 ▶ Április 12. A Rákóczi Szö-
vetség szigetvári szervezete meg-
tartotta 10 éves jubileumi ünnep-
ségét, amelynek első eseménye egy 
kiállítás megnyitása volt a városi 
könyvtárban, amely összefoglalta 
az elmúlt tíz év, a Rákóczi Szövetség 
Szigetvárhoz köthető eseményeit. 
Ezt követte a koszorúzási ünnep-
ség a Rákóczi-emléktáblánál. Az 
ünnepségen Vida József, a Rákóczi 
Szövetség szigetvári szervezetének 
elnöke mondta el gondolatait, majd 
az ünnepi beszédet Kun Ferencz, a 
Rákóczi Szövetség volt alelnöke tar-
totta meg. Az ünnepség koszorúzás-
sal és a szózat eléneklésével zárult.

 ▶ Április 12–13. A Füleki Gim-
názium a Rákóczi Szövetséggel és 

más magyarországi intézmények-
kel megrendezte hagyományos 
informatikai versenyét az INFOP-
ROG 2012-őt. A rendezvény meg-
szervezéséhez segítséget nyújtott 
a Budapesti Gazdasági Főiskola 
Salgótarjáni Intézete és Észak 
Magyarországért Alapítvány. A 
versenyt tudományos konferencia 
is kiegészítette. Az idei versenyre 
is több száz iskola kapott meg-
hívást, mintegy 60 csapat és 120 
diák jelentkezett, melyből végül 16 
középiskola 35 csapata jutott el a 
döntőig. Idén Felvidék, Magyaror-
szág, Délvidék, Erdély és Partium 
régiókból vettek részt a döntőn. A 
Rákóczi Szövetséget Biró Albert 
elnökségi tag képviselte.

 ▶ Április 13. A Rákóczi Szö-
vetség oroszlányi szervezete Fel-
vidéki fohász címmel irodalmi 
előadást szervezett az oroszlányi 
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár 
olvasótermében. A rendezvényen 
Jónás Csaba gútai és Tarics Péter 
révkomáromi előadóművészek 
felvidéki szerzők művéből készült 
zenés összeállításukat adták elő. 

 ▶ Felsődobszán 11 személy 
megalakította a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezetét. Az alakuló ülés 
keretében megtartotta továbbá 
kuratóriumi ülését a Rákóczi 
Szövetség által korábban létreho-
zott Rákóczi Földjén Alapítvány. 
Luterán András, Felsődobsza pol-
gármestere köszöntőjében arról 
beszélt, hogy nem véletlenül talál-
tak egymásra a Rákóczi Szövet-
séggel. A felsődobszaiak ugyanis 
már több alkalommal tettek tanú-
bizonyságot magyarságtudatukról, 
a hagyományápolásból, értékmen-
tésből, az ősök tiszteletéből. Nem-
zeti elkötelezettségüket bizonyítja 
az is, hogy már két állampolgársági 
eskütételt szerveztek meg, a har-
madik pedig feltehetően június-
ban lesz.. A rendezvény keretében 
az eseményen résztvevő diákok 
színvonalas irodalmi összeállítást 
adtak elő, majd dr. Mengyi Roland, 
a megyei közgyűlés elnöke és Halzl 
József köszöntötte a megjelenteket. 

Halzl József elismerését fejezte ki 
a felsődobszaiak tevékenységével 
kapcsolatban, és átadta a Rákóczi 
Szövetség alapítványi zászlaját a 
helyieknek. Az ünnepi összejövete-
len a bódvaszilasi, a péderi, hidas-
németi, encsi, felsőzsolcai, kazinc-
barcikai, fonyi, miskolci, csoltói és 
buzitai helyi szervezetek vezetői, 
illetve képviselői vettek részt. 

 ▶ Április 20. A Rákóczi Szö-
vetség oroszlányi szervezete a Köl-
csey Ferenc Művelődés Központ 
kamaratermében megrendezte a 
„Legyen hited és lészen országod! 
– a trianoni Magyarország” című 
nemzetközi történelmi vetélke-
dőjét. A vetélkedőn az oroszlányi, 
csákvári, dadi, pécsi és tatai iskolák, 
valamint Erdélyből a tordai Jósika 
Miklós Elméleti Líceum, Felvidék-
ről pedig az alsóbodoki, bátorkeszi, 
lévai, nagykaposi, nagykéri és vág-
sellyei iskolák diákjai vettek részt. 
A vetélkedő anyagát összeállította 
és a zsűri elnöke Járfás Mihály Ist-
ván történelemtanár volt. 

 ▶ Lukács Ferenc, a Rákóczi 
Szövetség pénzügyi titkára részt 
vett a gyömrői szervezet évfordu-
lós ünnepségén, amelyen a helyi 
szervezet tagjai mellett vendégek 
érkeztek a Felvidékről, Délvidékről 
és a Partiumból is.

 ▶ Április 23. A Vaskúti Helyi 
Szervezet vezetője, Makray Béláné 
pályázati pénzügyi lebonyolítói 
segítséget kért a Szövetség Köz-
ponti Irodájától Vaskút önkor-
mányzata támogatásával kapcso-
latban. A polgármester, Alszegi 
Zoltán, az egyeztetés során öröm-
mel közölte, hogy az önkormány-
zat a Vaskúti Helyi Szervezet 
mellett a Beiratkozási Programot 
is szeretné támogatni, amelyre a 
Képviselőtestület 10 000 Ft támo-
gatást szavazott meg.

 ▶ Május 9. A felsőzsolcai 
Művészeti Iskolában megalakítot-
ták a Rákóczi Szövetség ifjúsági 
szervezetét. Az alakuló ülésen a 
művészeti iskola 25 diákja, vala-
mint az iskola igazgatónője Mol-
nárné Hevesvári Melitta, Molnár 
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Attila, tanár, zenekarvezető, Csáki 
István, a felsőzsolcai helyi szervezet 
vezetője vett részt. A Rákóczi Szö-
vetséget Pálinkás Barnabás és Csáky 
Csongor képviselte. Az alakuló ülé-
sen a diákok alkotta fúvós zenekar 
műsorára került sor. A Szövetség 
bemutatását követően a szervezet 
létrehozása mellett döntöttek. Az 
iskola zenekarát a Szövetség kép-
viselői meghívták a Sátoraljaújhe-
lyi Középiskolás Táborba fellépni, 
amit örömmel vállaltak. Az iskola 
pályázni fog a június 4-i diákutaz-
tatási programra, amit Székelyföldi 
látogatásra szeretnének felhasználni.

 ▶ Miskolcon Benke István 
helyi szervezet vezetője több mint 
száz könyvet adott át, ami elsősor-
ban kötelező olvasmányokat tartal-
maz. Benke István egy határon túli 
iskola könyvtárának kérte, hogy 
juttassa el a Rákóczi Szövetség.

 ▶ Május 12–14. Ősi Barnabás 
és Pálinkás Barnabás felkereste a 
Kárpátalja szerte működő helyi- 
és ifjúsági szervezetek egy jelentős 
részét. A körút célja az volt, hogy 
a felmérjék a helyi igényeket, gon-
dokat, sajátosságokat és hírt vigye-
nek a központi rendezvényekről, 
a táborokról, belső pályázati és 
utazási lehetőségekről. A szövet-
ség munkatársai így eljutottak 
Benére, Beregszászra, Bátyúra, 
Viskre, Karácsfalvára, Ungvárra, 
Bótrágyra, Munkácsra, Kisgejőcre, 
Nagymuzsalyra és Nagyberegre.

 ▶ Május17. Megállapodás szü-
letett arról, hogy június 15-ig meg-
alakul ünnepélyes keretek között a 
Károly Róbert Főiskolán a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezete és együtt-
működési megállapodás jön létre a 
Főiskola és a Rákóczi Szövetség között 
a magyar-magyar kapcsolatok erősí-
tése érdekében. A Főiskola képviselői 
jelezték, hogy szívesen felajánlják a 
Főiskola különböző képzéseit a hatá-
ron túli régiókban annak érdekében, 
hogy lehetőséget biztosítsanak a 
magyar ajkú diákok magyar nyelven 
történő továbbtanulásához.

 ▶ ● Május 24. A karcagi Szent 
Annai Sámuel Középiskolában Spisák 

Dezső igazgatóhelyettesnek a Rákóczi 
Szövetség karcagi helyi szervezetének 
meghívására a Szövetség képviseleté-
ben Csáky Csongor és Ősi Barnabás 
tartott előadást közel 150 diáknak az 
iskolai „Határtalan nap” keretében.

 ▶ Május 27. A kiskunfélegy-
házi Petőfi Sándor Gépészeti és 
Informatikai Szakközépiskolában 
megalakult a Rákóczi Szövetség 
183. középiskolai ifjúsági szerve-
zete. Az alakuló ülésen a Szövet-
ség részéről jelen volt Halzl József 
elnök, Csáky Csongor főtitkár és 
Pálinkás Barnabás. A Szövetség 
képviselői az iskola közel 40 diákja 
részére bemutatta a szervezet cél-
jait és programjait. Az ifjúsági szer-
vezet több mint 20 taggal alakult 
meg, de várható még a közeljö-
vőben jelentős számú diák csatla-
kozása. A szervezet tanári veze-
tését az iskola igazgatóhelyettese, 
Andrási Endréné vállalta. A szer-
vezet létrehozásának előzménye 
az volt, hogy az iskola június 4-i 
Diákutaztatási programra pályá-
zott, aminek keretében a seges-
vári testvériskolájukhoz, a Mir-
cea Eliade Líceumhoz látogatnak.

 ▶ Május 29. A Rákóczi Szö-
vetség elnökségi ülésére került 
sor az alábbi napirendi pontoknak 
megfelelően: 1. A Rákóczi Szövet-
ség közelmúltban megvalósult és 
aktuális rendezvényeinek megtár-
gyalása, értékelése. 2. A Rákóczi 
Szövetség Tanácsadó Testületének 
június 1-jei ülésének előkészítése. 
3. A Rákóczi Szövetség nyári ren-
dezvényeinek megvitatása. 4. A 
SPES Alapítvány kuratóriumának 
és felügyeleti szervének szemé-
lyi kérdéseinek megtárgyalás.  5. 
A helyi- és ifjúsági szervezetek 
belső pályázatainak elbírálása. 
6. Az elnökségi tagok beszámo-
lója az elmúlt időszakban végzett 
tevékenységükről. 7. Egyebek.

 ▶ Június 1. A Rákóczi Szö-
vetség Tanácsadó Testülete meg-
tartotta első ülését. A Tanácsadó 
testületet a Rákóczi Szövetség 
legutóbbi Közgyűlésén hozták 
létre. Tagjai az elnökségi tago-

kon kívül a szomszédos orszá-
gokban működő egyes Rákó-
czi Szervezetek tisztségviselői. 
A testület ülésén a következő 
napirendi pontokat tárgyalták: 
1. A Rákóczi Szövetség általá-
nos tevékenységének értékelése, 
javaslatok megfogalmazása. 2. 
A Rákóczi Szövetség beiratko-
zási programjának értékelése, 
megvitatása. 3. A Rákóczi Szö-
vetség Diákutaztatási program-
jának értékelése, megvitatása. 4. 
A Rákóczi Szövetség szerveze-
teinek áttekintése, megvitatása. 
5. A Rákóczi Szövetség ifjúsági 
programjainak, táborainak érté-
kelése, megvitatása. 6. Egyebek.

 ▶ A Tanácsadó Testület kife-
jezte egyetértését a Szövetség által 
szervezett programokkal kapcso-
latban, és hangsúlyozta az ifjú-
sági programok (diákutaztatási 
program, nemzeti ünnepek közös 
megünneplése, nyári táborok) és a 
beiskolázási program fontosságát, 
és javasolta a gazdasági szféra veze-
tőinek, hogy további támogatásuk-
kal segítsék a Szövetségnek a Kár-
pát-medencei magyar összetartozás 
érdekében kifejtett tevékenységét.

 ▶ A Rákóczi Szövetség Tanács-
adó Testülete javasolja a Szövetség 
elnökségének, hogy a következő 
tanácsadó testületi ülést 2013 októ-
berének első hetére hívja össze.

 ▶ Június 2. A szlovákiai Magyar 
Szülők Szövetsége és a Rákóczi 
Szövetség nagykéri alapszerve-
zete valamint a Szlovák és Magyar 
Tannyelvű Iskola és Óvoda igaz-
gatósága tízedik alkalommal ren-
dezte meg ,,Édes Anyanyelvünk” 
című rendezvényét a nagykéri 
Kiskultúrházban. A rendezvényen 
a Rákóczi Szövetséget Halzl József 
és Csáky Csongor képviselte, akik 
átadták a Szövetség 20 000 forint 
ösztöndíját, mind a múlt évben 
iskolai tanulmányaikat megkezdő, 
mind az ez évben beíratott 5-5 
kisiskolás, illetve szüleik részére. 
Az eseményen a helybéli fiatalok 
és a balatonkenesei diákok szín-
vonalas kultúrműsort mutatattak 

be a szép számú közönségnek. Az 
ünnepséget követően megbeszé-
lésre került sor a Rákóczi Szövetség 
képviselői valamint Kotlik László 
volt polgármester, Kanyicska Ilona 
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövet-
sége helyi szervezetének vezetője 
között, melynek során megállapod-
tak abban, hogy további erőfeszí-
téseket tesznek a magyar iskolába 
történő beiratkozás kiterjesztésére.

 ▶ Június 3. Az egri Szent 
Lőrinc Vendéglátó és Idegenfor-
galmi Szakközépiskolába látogatott 
a Rákóczi Szövetség képviseletében 
Pálinkás Barnabás. A látogatásra a 
szakközépiskola kollégiumvezető-
jének, Utasi Lászlónak a meghívá-
sára került sor. Pálinkás Barnabás 
rövid előadásban mutatta be a Szö-
vetség célkitűzéseit, tevékenységét 
és programjait. A jelenlevő 28 diák 
és tanár kitöltötte jelentkezési lap-
ját és ezzel megalakult a Rákóczi 
Szövetség iskolai szervezete. Az 
iskola tanárai beszámoltak arról is, 
hogy aktív kapcsolatuk van a rima-
szombati és nagykaposi magyar 
középiskolával és azt tervezik, hogy 
idén is részt vesznek a Gloria Victis 
történelmi vetélkedőn Budapesten. 

 ▶ Június 4. Kun Ferenc Süttőre 
látogatott, ahol részt vett és beszédet 
mondott a Dunamoccsal közösen 
megtartott trianoni emlékünnepségen.

 ▶ Június 5. Csáky Csongor és 
Halzl József Szombathelyre láto-
gatott, a látogatást Csehi József a 
helyi szervezet elnöke készítette 
elő. A Szövetség képviselői rövid 
látogatást tettek a Vas Megyei Köz-
gyűlés elnökénél, Kovács Ferenc-
nél, aki szívélyesen fogadta őket, 
de közölte, hogy a Vas Megyei 
Közgyűlés költségvetése meg-
szűnt, így támogatást nem tudnak 
adni. A szombathelyi helyi szer-
vezet összejövetelére a Vas Megyei 
Tudományos és Ismeretterjesztő 
Egyesület székházában került sor, 
az egyesület igazgatója Simon Zol-
tán Péter felajánlotta együttmű-
ködését a szombathelyi Rákóczi 
szervezeteknek. A helyi szervezet 
gyűlésén megjelentek a premontrei 

gimnáziumban működő ifjúsági 
szervezet tagjai valamint a Bolyai 
János gimnázium diákjai és taná-
rai. Utóbbiak Kukor Ferenc tanár 
úr vezetésével az iskolai Rákóczi 
szervezet létrehozása mellett dön-
töttek és 12 belépési nyilatkozatot 
átadtak a helyszínen. 

 ▶ Június 9. A borsod megyei 
Rákóczi szervezetek Bódvaszilason 
Trianon emlékünnepséget rendez-
tek, amelynek főszerzője Meleg 
Attila lelkész volt. Ezenkívül részt 
vett Tóth Tibor a körömi Rákóczi 
szervezet elnöke valamint a fónyi, 
encsi, péderi, buzitai, felsődobszai 
és a felsővadászi Rákóczi szervezet 
képviselői. Meghívott vendégként 
közreműködött ifj. Hegedűs Loránt 
és neje, Hegedűs Lorántné valamint 
a Csemadok alelnöke Csoltkó Jenő.

 ▶ Június 11. A Rákóczi Szövet-
ség képviseletében Csáky Csongor 
főtitkár és Pálinkás Barnabás a 
13. kerületi Bólyai János Műszaki 
Szakközépiskolába látogatott. A 
látogatásra Pós László tanár meg-
hívására került sor, aki arra kérte 
a Szövetség képviselőit, hogy a 
Nemzeti Összetartozás napjához 
kapcsolódva tartsanak előadást az 
iskola diákjainak. Az iskola összes 
diákja részére a tornateremben 
került sor két ütemben, két tanóra 
keretében az előadásra, illetve a 
Szövetség bemutatására. A Szö-
vetség képviselői előadásukban 
bemutatták a Kárpát-medencei 
Magyarság helyzetét, összefüg-
gésben Trianonnal és a mai napig 
tartó kisebbségi léttel. Az előadók 
bemutatták a Szövetség tevékeny-
ségét, és azt, hogy a tevékenység 
súlypontját az ifjúsági programok 
és a beiskolázási program képezi. 
Az előadások után az iskola kép-
viselői közölték, legkésőbb szep-
temberben létrehozzák a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetét.

 ▶ Június 20. A gyöngyösi 
Károly Róbert Főiskolán megala-
kították a Rákóczi Szövetség helyi 
szervezetét KRF Gyöngyös néven. 
Az esemény a sajtó nyilvánossága 
előtt zajlott, az országos média 

részéről a Kossuth Rádiót Gecse 
Géza képviselte. A Rákóczi Szövet-
ség képviseletében Pálinkás Bar-
nabás és Csáky Csongor vett részt 
az eseményen. Az előkészítésben 
Vasas Joachim működött közre.

 ▶ Június 24. A bábolnai helyi 
szervezet tagjai részt vettek a 
gímesi tanévzárón, ahol ajándék 
CD-kkel és az Év Diákja Díj átadá-
sával kedveskedtek a diákoknak. 
Kiemelt testvérkapcsolatot ápolnak 
Zoboralján és az Aknaszlatina kör-
nyékén élő magyar közösségekkel. 
Megmaradásukat iskoláik támo-
gatásával, anyagi segítséggel, cse-
reprogramokkal erősítik.

 ▶ Június 28. Csáky Csongor 
Kassán részt vett a Szakkay József 
Szakközépiskola tanévzáró ünnep-
ségén, amelyet a Thália Színházban 
rendeztek meg. Csáky Csongor 
Matei Éva iskola igazgatónővel 
és Havas Péterrel, a kassai céla-
lap vezetőjével átadták az iskola 
tantestülete által kiválasztott hat 
tanuló részére a Rákóczi Szövetség 
által adományozott Rákóczi-díjat. 
A díjazott tanulók Rybár Roland, 
Kun Fanni, Szilágyi Gergely, Hel-
lér Viktória, Kocai Róbert Görcsös 
József. A díjazottak egy értékes 
könyvcsomagot és 5000 forintos 
ösztöndíjat vettek át a Rákóczi 
Szövetségtől támogatási szerződés 
keretében. Az ünnepélyes tané-
vzárót követően megbeszélésre 
került sor Matei Éva igazgatónővel, 
Havasi Péterrel és Vakles Attilával, 
a királyhelmeci célalap vezetőjével. 
Matei Éva megköszönte a Rákó-
czi Szövetség egész éves támo-
gatásait és örömmel számolt be 
arról, hogy 2013. szeptemberében 
több diákkal tudják megnyitni az 
évet, mint az előzőévben. Havasi 
Péter elmondta, az esemény-
ről hírt fog adni a Kassa Figyelő 
című lapban, valamint interjút 
készítetett a Pátria Rádió részére.

 ▶ Július 3. A Rákóczi Szö-
vetség zalaegerszegi szervezete a 
Zalai Magyar Nemzeti Szövetség-
gel közös szervezésben ünnepi 
megemlékezést tartott a 907. július 
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3-7i pozsonyi csata évfordulójá-
nak ünnepi rendezvényén. Emlék-
beszédet mondott Paál István, a 
Rákóczi Szövetség zalaegerszegi 
szervezetének elnöke. Az ünnep-
séget a Mindszenty József Gim-
názium tanulóinak zenés, verses 
műsora színesítette

 ▶ Július 20. A Rákóczi Szövetség 
oroszlányi szervezete megrendezte a 
XVIII. Majki Rákóczi-nap alkalmá-
ból hagyományos emlékünnepsé-
gét, a Kamalduli Műemlékegyüttes 
belső udvarán. Nagy Csabának, a 
Rákóczi Szövetség helyi szervezete 
elnökének köszöntője után ünnepi 
beszédeket mondott Takács Károly, 
Oroszlány város polgármestere, dr. 
Boross Péter, a Nemzeti Emlék-
hely és Kegyeleti Bizottság elnöke, 
dr. Ugron Gáspár Gábor, a Rákóczi 
Szövetség alelnöke. Közreműkö-
dött a nagykéri vegyes népdalkör az 
oroszlányi városi kórus és Mészáros 
János Elek énekes. A műsort koszo-
rúzás zárta a Rákóczi emléktáblánál.

 ▶ Szeptember 10. A hódmező-
vásárhelyi Eötvös József Szakképző 
Iskolába látogatott 2013. szeptem-
ber 10-én a Rákóczi Szövetség 
képviseletében Petrovay László és 
Pálinkás Barnabás. A látogatásra 
az iskola történelem- és rajztaná-
rának, Képíró Ágnesnek a meg-
hívására került sor, aki előkészí-
tette a terepet a Rákóczi Szövetség 
bemutatására és egybegyűjtötte és 
felkészítette az érdeklődő és a Szö-
vetség célkitűzéseire nyitott diá-
kokat és tanárokat. A középiskola 
diákjai már több alkalommal is 
sikeresen pályáztak a Szövetség diá-
kutaztatási programjában, így nem 
volt teljesen ismeretlen a Rákóczi 
Szövetség munkája számukra. A 
huszonöt-harminc érdeklődő diák 
figyelemmel hallgatta a Szövetséget 
bemutató prezentációt, majd töb-
ben jelezték belépési szándékukat 
is. Képíró Ágnes – Orbán István 
igazgatóúrral egyetértésben – ígére-
tet tett arra, hogy még a hét folya-
mán megalakul az ifjúsági szervezet.

 ▶ Szeptember 23. A gödöllői 
Premontrei Szent Norbert Gim-

náziumban ünnepélyesen meg-
alakult a Rákóczi Szövetség 188. 
ifjúsági szervezete. Az alakuló ülé-
sen több mint 50 diák és tanár vett 
részt. A Szövetség képviselőit Pet-
rovay Lászlót és Csáky Csongort 
Bárdy Péter igazgató köszöntötte, 
majd a Szövetség tevékenységé-
nek bemutatására került sor. A 
jelenlévők a szervezet létrehozása 
mellett döntöttek, ezt követően 
megválasztották a háromfős diák-
vezetőséget. Takácsné Elek Bor-
bála történelem szakos tanárnő 
vállalta a szervezet tanári vezeté-
sét. Az iskolával a korábbiakban 
diákutaztatási programok, illetve 
történelmi vetélkedők kapcsán 
számos kapcsolata volt már a Szö-
vetségnek. A szervezet dokumen-
tációját Takácsné Elek Borbála 
vállalta, hogy rövid időn belül 
elküldi a Szövetség központjának.

 ▶ Október 12. A bábolnai 
helyi szervezet 15. évfordulójára 
rendezett ünnepi közgyűlésen 
Ugron Gáspár Gábor, a Rákó-
czi Szövetség alelnöke mondott 
ünnepi beszédet. A rendezvé-
nyen felléptek a bábolnai Csepe-
redők Néptánc Csoport táncosai, 
a köbölkúti Rozmaring gyer-
mek néptánc csoport, valamint 
a helytörténet tárgyi emlékeiből 
nyílt kiállítás. A közösség erő-
sítését szolgálta „Égig Érő Fa” 
(Magyar Hagyományért. Díjat 
idén a köbölkúti Rozmaring 
Néptánc Együttes és a Bábolnai 
Helytörténeti Baráti Kör kapta.

 ▶ Október 24. A Pécsi Tudo-
mányegyetemre látogatott Pálin-
kás Barnabás a Rákóczi Szövetség 
munkatársa és Petrovay László 
a Szövetség önkéntese. A látoga-
tásra az Egyetem Közgazdasági 
Kara aktív hallgatójának, Barkóczi 
Csabának meghívására került sor. 
A Szövetséget bemutató előadás 
előkészítése a XXV. Szentend-
rei Főiskolás Táborban zajlott, 
ahol Barkóczi Csaba megbeszé-
lést folytatott erről Halzl József 
elnökkel és Csáky Csongor főtit-
kárral is. A prezentációra a Karon 

működő „Közgáz Klub” kereté-
ben jött létre. Pálinkás Barnabás 
röviden bemutatta a Szövetség 
felépítését és munkáját. Ezután 
Faragó Csaba, a YEPP (Youth of 
European People’s Party., azaz 
Európai Néppárt ifjúsági tagozatá-
nak magyar delegációvezetője tar-
tott előadást bemutatva az euró-
pai ifjúságpolitika helyzetét. Az 
előadások után a jelenlévők közül 
tizenketten megalakították a 
Rákóczi Szövetség Helyi Szerveze-
tét a Pécsi Tudományegyetemen.

 ▶ November 8.  A nyíregyházi 
Szent Imre Gimnázium meghívá-
sának eleget téve Csáky Csongor 
főtitkár részt vett az iskola Szent 
Imre napi ünnepségén. Az ünnep-
ség Civilek a nemzetért – a keresz-
tény civilszervezetek összefogá-
sának jelentősége címmel került 
megrendezésre. Az iskola diákjai 
és tanárai mellett az ünnepségen 
jelen volt a két testvériskola, a 
munkácsi Szent István Líceum és 
a szatmárnémeti Hám János Gim-
názium küldöttsége is.  Az ünnep-
ségen jelen voltak a megye és a 
város vezetői. A meghívott előadók 
között volt Osztie Zoltán, a KÉSZ 
elnöke, Buday Barnabás, a Magyar 
Cserkészszövetség elnöke, illetve 
a Rákóczi Szövetség képviselője.

 ▶ November 22. A Farkasréti 
Temetőben Dr. Vigh Károly, a Rákó-
czi Szövetség korábbi alelnökének 
végső búcsúztatására került sor. A 
Szövetség nevében Kun Ferencz 
búcsúzott. A temetésen részt vett 
Halzl József elnök, Martényi Árpád 
alelnök, Lukács Ferenc pénzügyi 
titkár és Csáky Csongor főtitkár.

 ▶ November 23. A felvidéki 
Város és Vidéke Célalap Hálózat 
közgyűlésére került sor Buda-
pesten, a Rákóczi Szövetség 
központi irodájában az alábbi 
napirendi pontok mentén: 1. 
Tájékoztatás a Rákóczi Szövet-
ség 2013. évi tevékenységéről. 
2. Tájékoztatás A CSSZMKA 
aktuális helyzetéről, illetve a 
Szülőföldön Magyarul Társu-
lás Pályázatairól. 3. A 2013. évi 

beiratkozási ösztöndíjátadások 
megvitatása, értékelés. 4. A kará-
csonyi óvodai program lebonyolí-
tásának megvitatása. 5. Egyebek.

 ▶ November 23–24. Bajnó-
czi Gábor és Pálinkás Barnabás 
Báló Tibor, törökbecsei tanár 
felkérésére részt vett a „Ricsaj” 
Népművészeti Fesztiválon. A 
színvonalas népzene és néptánc 
bemutatók után a munkatársak 
röviden ismertették a Szövet-
ség munkáját és programjait. 
Ezt követően a törökbecsei nép-
táncos fiatalok megalakítot-
ták a Rákóczi Szövetség helyi 
szervezetét. Másnap Moholon 
találkoztak Miklós Nándorral, 
az adai Műszaki Iskola igazga-
tójával és Világos Tiborral, Ada 
korábbi alpolgármesterével és 
röviden áttekintették a Rákóczi 
Szövetség adai helyi szerveze-
tének helyzetét, hisz a korábbi 
elnök Pintér Éva már nem tudja 
ellátni tisztségét. A Szövetség 
képviselői Miklós Nándort arra 
bíztatták, hogy alakítsák meg 
a Műszaki Iskolában a Rákóczi 
Szövetség ifjúsági Szervezetét. 
Utolsó állomásként Magyarka-
nizsára látogatattak a Szövetség 
munkatársai, ahol megbeszélést 
folytattak Kávai Szabolccsal, aki 
örömmel számolt be arról, hogy 
megalakult a városi ifjúsági szer-
vezet a Beszédes József Mező-
gazdasági és Műszaki Iskolaköz-
pont diákjaiból. A beszélgetés 
során felmerült egy délvidéki 
szervezetek találkozójának terve 
is, melynek előkészítésére Kávai 
Szabolcs örömmel vállalkozott.

 ▶ December 4. A Bencés 
Gimnáziumban működő ifjú-
sági szervezet ügyében Bajnó-
czi Gábor látogatott Pannon-
halmára. Schilde Renével, az 
ifjúsági szervezetet koordináló 
tanárral és tevékenységét segítő 
kollégájával, Horváth Tamással 
történt megbeszélés. A tanárurak 
kifejezték szándékukat, hogy a 
szervezet tagságát felfrissítik, új 
tagokat toboroznak, a központi 

rendezvényekbe lehetőség sze-
rint bekapcsolódnak.

 ▶ December 11. A bábol-
nai helyi szervezet meghívására 
adventi koncertet adott Zsapka 
Attila érsekújvári előadóművész a 
bábolnai Protestáns Templomban, 
melyben a felvidéki magyar oktatás 
megmaradásáért is fohászkodtak. 

 ▶ December 17. A keszthelyi 
Vajda János Gimnáziumba látoga-
tott 2013. december 17-én a Rákó-
czi Szövetség képviseletében Pálin-
kás Barnabás, akit elkísért Fekete 
Zsuzsanna, a Kaszás Attila Diákkör 
tagja. A látogatásra a gimnázium 
történelemtanárának, Varga Sz. 
Gábornak a meghívására került sor, 
aki előkészítette a terepet a Rákóczi 
Szövetség bemutatására és egybe-
gyűjtötte és felkészítette az érdeklődő 
és a Szövetség célkitűzéseire nyitott 
diákokat és tanárokat. Pálinkás Bar-
nabás röviden ismertette a Szövetség 
munkáját és programjait, valamint 
röviden bemutatta azokat a lehetősé-
geket, amit a Kárpát-medence szerte 
működő 191 ifjúsági szervezettel 
való kapcsolat jelenthet egy középis-
kola számára. A gimnázium diákjai 
és tanárai számára nem ismeretlen 
a Szövetség, hisz több alkalom-
mal is a Diákutaztatási Program 
segítségével utaztak a határon 
túlra. A rövid előadás és beszél-
getés után az iskola tanárai biz-
tosították arról a Szövetséget, 
hogy január elején megalakul a 
keszthelyi Vajda János Gimná-
ziumban is az ifjúsági szervezet.

 ▶ December 19. A Rákóczi 
Szövetség elnökét, Dr. Halzl 
Józsefet 80. születésnapja alkal-
mából köszöntötték barátai 
és munkatársai a II. kerületi 
Marczibányi Téri Művelődési 
Központban. Köszöntőt mon-
dott Láng Zsolt II. kerületi pol-
gármester, Németh Zsolt kül-
ügyi államtitkár, Gabri Rudolf 
a felvidéki civilek nevében, 
valamint a Szövetség két alel-
nöke Martényi Árpád és Ugron 
Gáspár Gábor. Az ünnepsé-
gen közel százan vettek részt.
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Társadalmi- és
Médiakapcsolatok

 ▶ Január 7. Halzl József láto-
gatást tett az Adenauer Alapítvány 
budapesti irodájában, és talál-
kozott Frank Spenglerrel, az ala-
pítvány magyarországi 
irodájának új vezetőjé-
vel. Halzl József kérte 
Spengler urat, hogy 
elődjéhez, Kaiser úrhoz 
hasonlóan látogasson el a 
rendezvény színhelyére, 
és előadásában vázolja 
a civil szervezetek tevé-
kenységének fontosságát. 
Spengler úr ígéretet tett 
arra, hogy elődje példáját követve 
ő is támogatni fogja a Szentendrei 
Főiskolás Tábor megszervezését.

 ▶ Halzl József telefonos inter-
jút adott a Pozsonyi Pátria Rádió-
nak, amelyben vázolta a Rákóczi 
Szövetség aktuális tevékenységét.

 ▶ Halzl József látogatást tett 
az OTP marketingigazgatójánál, 
Nagy Zoltán Péternél. Köszöne-
tet mondott a Szövetség múlt évi 
támogatásáért, és azt kérte, hogy 
a cég ebben az évben is az elmúlt 
évhez hasonló összeggel járuljon 
hozzá a Szövetség munkatervének 
teljesítéséhez. Nagy Zoltán Péter 
erre ígéretet tett.

 ▶ Január 8. A Rákóczi Szö-
vetség levélben fordult a felvidéki 
magyar katolikus plébánosokhoz, 
annak érdekében, hogy lehetősé-
geikhez mérten bátorítsák az iskol-
aválasztásban érintett családokat a 
magyar iskolaválasztásra

 ▶ Január 9. Az Új Szó című 
pozsonyi napilap tájékoztatást 
adott az „Iskoláink–jövőnk a 
Zoboralján” című összeállításról. 
A kötet szerzői között szerepel 
többek között Halzl József, aki a 
Rákóczi Szövetségnek a magyar 
iskolaválasztás ügyében folytatott 
tevékenységét ismerteti.

 ▶ Január 15. A Kossuth Rádió 
Határok nélkül című műsorában 
Gecse Géza stúdióbeszélgetést foly-
tatott Csáky Csongorral és Halzl 
Józseffel. A beszélgetés fő témáját 
a 2013-ban meghirdetett iskolai 
beiratozási program, továbbá a 

Szövetség 2012 évi tevékenységé-
nek értékelése képezte.

 ▶ Január 17. Halzl József 
fogadta Kósa Gábort, aki a Rákó-

czi Szövetséget rendszeresen támo-
gatja. Kósa Gábor jelezte, hogy 
ebben az évben is számíthatunk 
múlt évihez hasonló támogatására.

 ▶ Január 23. Halzl József és 
Csáky Csongor személyes megbe-
szélést folytatott Répás Zsuzsanna 
nemzetpolitikáért felelős helyettes 
államtitkárral. A megbeszélésen 
részt vett Haraszti Attila, az állam-
titkárság felvidéki referense is.

 ▶ Január 25. Halzl József 
látogatást tett Tirts Tamásnál, az 
Emberi Erőforrás Támogatáskez-
elő főigazgató-helyettesénél. Tirts 
Tamás korábban a III. kerületi 
polgármesteri hivatal kabinetiro-
dájának vezetője volt, régi barátja a 
Rákóczi Szövetségnek, múlt évben 
adományával kapcsolódott a Rákó-
czi Szövetség Beiratkozási Prog-
ramjához. Halzl József tájékoztatást 
adott a Rákóczi Szövetség aktuális 
tevékenységéről, Tirts Tamás pedig 
azt ígérte, segíteni fogja a Szövet-
ség munkáját. Lehetségesnek ítélte, 
hogy a Rákóczi Szövetség részesed-
jen bizonyos európai uniós pénz-
ügyi forrásokból. Látogatása során 
Halzl József találkozott Csete Örs 
főigazgatóval, akivel megállapod-
tak egy részletes munkamegbeszé-
lés megszervezésében a legköze-
lebbi jövőben.

 ▶ Halzl József és Csáky Csongor 
a nagykürtösi járásbeli Csáb tele-
pülésen négy családot keresett fel, 
annak érdekében, hogy meggyőzze 
a szülőket a helyi magyar alapiskola 
választásáról, iskolakezdés előtt álló 

gyermekük részére. Csáb a nyelv-
határon fekvő település a nagykür-
tösi járás középső részén. A közel 
1000 fős település lakosainak 68%-a 
magyarnak vallotta magát 2011-
ben. Ennek ellenére hosszú évek 
óta a helyi magyar iskolát 1-2 család 
választja gyermekének évente, míg 
a helyi szlovák iskolában 10-15 fős 
évfolyamok nyílnak. A családláto-
gatásokat Tóth Henrik, a helyi MKP 
alapszervezet vezetője készítette elő, 
aki egyben el is kísérte a Szövetség 
képviselőit a meglátogatott csalá-
dokhoz, az alapiskola magyar tanár-
nőjével, illetve pedellusával együtt.

 ▶ A meglátogatott családok-
nak a Szövetség képviselői egy 
egyszeri speciális 100 ezer forintos 
beiratkozási ösztöndíjat ajánlot-
tak fel. A meglátogatott családok 
részére egy naptárat, egy üveg bort 
és az Apáczai Kiadó könyvcsomag-
ját adták át.

 ▶ Január 30. Halzl József elnök 
és Csáky Csongor főtitkár a dél-
vidéki Magyarkanizsára, illetve 
Szabadkára látogatott azzal a cél-
lal, hogy a délvidéki szórványban 
élő magyarok iskolaválasztásának 
ügyét a felvidéki tapasztalatokat 
felhasználva elősegítsék. Kávai 
Szabolcs, a magyarkanizsai helyi 
szervezet egyik vezetőjének, illetve 
a vajdasági parlament képviselőjé-
nek kíséretében Szabadkára láto-
gattak, ahol a Magyar Nemzeti 
Tanács elnökével, Korhecz Tamás-
sal és Joó Horti Líviával, az MNT 
Oktatási Bizottságának elnökével 

találkoztak. A Rákóczi Szövetség 
képviselői vállalták, hogy a 350 
szórványban élő, iskolaválasztás-
ban érintett óvodás számára, a 
felvidéki és a partiumi gyakorlatot 
követve a beiratkozási kampány 
időszakában egy ajándékcsoma-
got juttatnak el, amiben ígéretet 
tesznek a szeptemberi iskolakez-
dést követően 10 ezer forint értékű 
beiratkozási ösztöndíjra, amit az 
ősz folyamán ünnepélyes kere-
tek között több helyszínen fognak 
átadni.

 ▶ Január 31. Ugron Gáspár 
Gábor alelnök és Csáky Cson-
gor főtitkár megbeszélést folyta-
tott Dóka Tiborral, a Hungarofest 
ügyvezető igazgatójával, ahol az 
együttműködési lehetőségeket 
tekintették át a két szervezet között.

 ▶ Halzl József látogatást tett a 
MOL nyrt. székházában, ahol talál-
kozott a cég képviselőivel, Ferencz 
I. Szabolccsal, Kelenvölgyi Ágnes-
sel és Sági Adriennel. Ferencz I. 
Szabolcs közölte, hogy a gazda-
sági helyzetre tekintettel csökken-
teni kényszerülnek a civil szférá-
nak nyújtott támogatásukat. Halzl 
József arra kérte Ferencz I. Szabol-
csot, hogy a Szövetségnek biztosít-
sák legalább a múlt évi támogatást, 
tekintettel a Szövetség programjai-
nak nemzetstratégiai fontosságára. 

 ▶ Február 1. Halzl József és 
Csáky Csongor Az ipolyvarbói 
községi hivatalban találkozott Cer-
nik Tibor polgármesterrel, Chudi 
Erzsébet megbízott igazgatónővel, 
valamint két iskolakezdés előtt álló 
gyermek szüleivel. A két jelenlevő 
család megerősítette, hogy az ipoly-
varbói magyar alapiskolába íratja 
gyermekét. A Szövetség részükre 
speciális ösztöndíjat ajánlott fel, 
különös tekintettel arra, hogy a kis 
gyermeklétszám miatt az iskolát a 
megszüntetés veszélye fenyegeti. 
Ezért a megbeszélésen az a határo-
zat született, hogy a jelenlévők fel-
térképezik a környéket, és a szep-
temberi iskolakezdésig igyekeznek 
újabb iskolakezdés előtt álló gyer-
mekek megnyerésére.  A találkozó 

után Szlovákgyarmaton a Rákóczi 
Szövetség képviselői rövid meg-
beszélést folytattak a szomszédos 
Apátújfalu polgármesterével, Jám-
bor Lászlóval, aki ígéretet tett arra, 
hogy településükön segít megszólí-
tani a magyar iskolaválasztás ügyé-
ben az érintett családokat.

 ▶ Február 4. Halzl József láto-
gatást tett Felkai Györgynél, a 
Magyar Villamos Művek Zrt. kom-
munikációs igazgatójánál. Tájékoz-
tatta Felkai Györgyöt a Rákóczi 
Szövetség és a Magyar Villamos 
Művek Zrt. között több mint két 
évtizede fennálló együttműködés-
ről, és segítségét kérte ahhoz, hogy 
ez az együttműködés a következő 
években is fennmaradjon.

 ▶ Február 11. Surján László, az 
Európa Parlament képviselője láto-
gatást tett Halzl Józsefnél. Halzl 
József tájékoztatta őt a Rákóczi 
Szövetség aktuális tevékenységéről 
és arról, hogy Surján László segít-
ségével szeretné megszólítani az 
Európa Parlament magyar képvi-
selőit, kérve őket a Rákóczi Szö-
vetség beiratkozási programjához 
való csatlakozásra. Surján László 
felvetette azt a gondolatot, hogy 
a magyar nemzeti érdekeket nem 
feladva gyakorlati lépéseket kel-
lene tenni a magyar-szlovák tár-
sadalmi kapcsolatok fejlesztésére. 
Halzl József jelezte, hogy a Rákóczi 
Szövetség egyetért ezzel a gondo-
lattal, ennek egyik megvalósítása 
az, hogy október 23-án az elmúlt 
években szlovák egyetemistákat 
is meghívott a nagyszabású emlé-
künnepségre. 

 ▶ Február 13. Halzl József 
elnök és Ugron Gáspár Gábor 
alelnök részt vettek az InfoRádió 
Aréna című műsorában. Hlavay 
Richárd a Rákóczi Szövetség aktuá-
lis tevékenységéről kérdezte a szer-
vezet képviselőit. Halzl József és 
Ugron Gáspár Gábor tájékoztatást 
adtak a programokról, mindene-
kelőtt a szervezés alatt álló Ifjúsági 
Vezetőképzőről, amelynek fő célja 
a Kárpát-medencei ifjúsági szerve-
zetek vezetői kapcsolatépítésének 

elősegítése és a találkozás a magyar 
közélet jeles személyiségeivel.

 ▶ Február 15. Együttműkö-
dési megállapodást írt alá a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ és a Rákóczi Szövetség a 
határokon átívelő magyar-magyar 
kapcsolatok ápolásáért Budapes-
ten. A dokumentumot Marekné 
Pintér Aranka KLIK-elnök és 
Halzl József, a Szövetség elnöke 
látta el kézjegyével. A megálla-
podásról Marekné Pintér Aranka 
elmondta, hogy a KLIK létreho-
zása óta keresi az együttműködési 
lehetőségeket, és hozzátette, hogy 
a Szövetséggel most kezdődő 
együttműködés segítséget jelent 
az iskolai Nemzeti Összetartozás 
Napjának bevezetéséhez. A KLIK 
és a Rákóczi Szövetség a jövőben 
egyeztetni fogja kiemelt rendez-
vényeit, és azokon kölcsönösen 
képviseltetik majd magukat. A 
mostani, az elvi célokat rögzítő 
megállapodás után a tankerületi 
és intézményi szinten dolgozzák 
ki a részleteket.

 ▶ Február 19. Halzl József 
látogatást tett Hatvan város pol-
gármesterénél, Szabó Zsoltnál. 
Tájékoztatást adott a Rákóczi Szö-
vetség tevékenységéről, különös 
hangsúllyal említve a Szövetség 
ifjúsági programjait és szervezet-
építő munkáját. Elmondta, hogy 
Hatvan városban hosszú évek óta 
működik a Szövetség ifjúsági szer-
vezete a Széchenyi István Szakkö-
zépiskolában, amelynek tevékeny-
ségéhez diákutaztatási programja 
keretében a Szövetség több ízben is 
jelentős pénzügyi támogatást nyúj-
tott. Beszámolt továbbá a Felvidéki 
Beiratkozási Programról, meg-
említve, hogy ehhez a program-
hoz több környékbeli település is 
korábban már támogatást nyújtott 
(Gödöllő, Göd, Pásztó, Gyöngyös, 
Salgótarján). Szabó Zsolt jelezte, 
hogy Hatvan város önkormányzata 
is támogatni fogja a programot, és 
közölte azt is, hogy érintkezésbe lép 
a Bajza József Gimnázium igazga-
tójával azzal a kéréssel, hogy ebben 

2. rész
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a középiskolában is alakuljon meg 
a Rákóczi Szövetség csoportja.

 ▶ Február 21. Halzl József 
személyes megbeszélést folytatott 
Varga Péterrel, a Szabad Újság 
című pozsonyi hetilap alapító-
jával. Varga Péter tájékoztatást 
adott arról, hogy a nyár folyamán 
egy nagyszabású, magyar vonat-
kozású zenei fesztivált szeretne 
megvalósítani a Felvidéken. A 
program első sorban az ifjúságnak 
szólna, és egyrészt hozzájárulna 
a magyar fiatalok zenei művelt-
ségének fejlesztéséhez, másrészt 
az elképzelt közösségi programok 
a magyar ifjúság identitásának 
elmélyítését, baráti kapcsolatok 
létrehozását szolgálná. A program 
a könnyűzene mellett a komoly-
zene népszerűsítését is szolgálná 
az ifjúság körében. Elképzelhető, 
hogy a Rákóczi Szövetség támo-
gatni tudná részben a Szász Weiner 
Kamaraszimfonikusok, részben a 
Benkő vonósnégyes közreműkö-
dését a rendezvényen. A témáról a 
későbbiekben további egyeztetést 
hajtanak végre. 

 ▶ Halzl József kérésére Varga 
Péter vállalta egy olyan felhívás-
nak a Szabad Újságban történő 
közzétételét, amelyben a Szövetség 
kéri az újság olvasóit, buzdítsák 
magyarországi rokonaikat, isme-
rőseiket személyi jövedelemadójuk 
1%-ának a Rákóczi Szövetség célja-
ira történő felajánlására.

 ▶ Február 22. Halzl 
József látogatást tett Baji 
Csabánál, az MVM Zrt. 
vezérigazgatójánál. Tájé-
koztatta őt a Rákóczi Szö-
vetség aktuális tevékeny-
ségéről, és arra kérte, hogy 
az MVM Zrt. a korábbi 
éveknek megfelelő támo-
gatásban részesítse a Szö-
vetség programjait. Köszö-
netet mondott a Paksi 
Atomerőmű által a sokéves 
hagyománynak megfelelően nyúj-
tott támogatásáért, ami a múlt 
évben is a pénzadományon kívül 
magába foglalta a cég autóbuszá-

nak a Szövetség diákutaztatási 
programjához történt rendelke-
zésre bocsátását. Halzl József kérte 
továbbá, hogy az MVM-csoport-
hoz tartozó ERBE és OVIT cégek is 
a sokéves hagyománynak megfele-
lően nyújtsanak megfelelő támoga-
tást a Szövetségnek. 

 ▶ Baji Csaba kifejezte elisme-
rését a Rákóczi Szövetség tevé-
kenysége iránt, és javasolta, hogy 
a Szövetség küldjön támogatás-
kérő levelet az MVM Zrt.-nek, 
az OVIT-nak és az ERBE-nek, 
továbbá javasolta, hogy a Rákóczi 
Szövetség látogassa meg az utóbbi 
két cég vezetőit, és személyesen is 
kérje őket az együttműködés foly-
tatására.

 ▶ Február 28. A nagykürtösi 
járásban található Óvár település 
polgármestere, Vízi József látoga-
tást tett a Rákóczi Szövetségnél, 
megbeszélést folytatva Halzl József 
elnökkel és Csáky Csongor főtit-
kárral. A megbeszélés témája az 
óvári katolikus egyházi fenntartású 
1–4 osztályos kisiskola helyzete és 
jövője volt. Vizi József elmondta, 
hogy az iskolába idén 2 gyermeket 
írattak be, szemben a múlt évvel, 
mikor egyet sem. Az iskola jövőjét 
illetően félve nyilatkozott, arra való 
tekintettel, hogy a település demo-
gráfiai adatai elkeserítőek, illetve 
az iskola léte az ipolyvarbói 1–9 
osztályos magyar iskola függvé-
nye, ami szintén nehéz helyzetben 

van. A polgármester kérést fogal-
mazott meg arra vonatkozóan, 
hogy az Rákóczi Szövetség vállalja 
fel az iskola 500 eurót kitevő éves 

fűtésköltségét. A beszélgetés azzal 
a megállapodással zárult, hogy a 
polgármester felméri a szomszédos 
Bussán (ahol csak szlovák iskola 
működik) iskolakezdés előtt álló 
gyermekek számát és magyar nyel-
vismeretét annak érdekében, hogy 
a Rákóczi Szövetséggel együtt-
működve személyesen felkeressék 
a családokat, és az óvári magyar 
iskolába történő beiratkozásra 
buzdítsák őket.

 ▶ Március 1. Együttműködési 
megállapodást kötött a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ egri 
tankerülete és a Rákóczi Szövetség 
a határokon átívelő magyar-ma-
gyar kapcsolatok ápolása céljából. 
A dokumentumot az Egri Keres-
kedelmi, Mezőgazdasági, Ven-
déglátóipari Szakközépiskolában 
írták alá. A megállapodás aláírá-
sánál jelen volt az egri tankerület 
képviseletében Ballagó Zoltán, az 
egri bázisiskolai feladatokat ellátó 
középiskola részéről Vasas Joa-
chim igazgató, a Rákóczi Szövetség 
képviseletében Csáky Csongor. Az 
Egri Kereskedelmi Szakközépis-
kola igazgatója elmondta, hogy 
rendszeres kapcsolatot ápolnak 
határon túli iskolákkal. A Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ 
február 15-én kötött keret-megál-
lapodást a Rákóczi Szövetséggel, 
amelyet tankerületi és intézményi 
szinten szeretne tartalommal kitöl-
teni.

 ▶ Március 5. Halzl 
József látogatást tett 
Lónyára, ahol átadta a 
község rászorultjai részére 
a Héra Alapítvány által 
megszavazott 500 energia-
takarékos lámpát. Látoga-
tása keretében találkozott 
Király Edit polgármester 
asszonnyal, valamint Nagy 
Ernővel, a lónyai Rákó-
czi-szervezet elnökével. 
Nagy Ernő jelezte, hogy 

a lónyai szervezet jelenleg nem 
működik, de kísérletet tesznek 
arra, hogy a szomszédos Vámo-
satya községben működő Rákó-

czi-szervezet tagjaival együtt akti-
vizálni fogják szervezetüket. Halzl 
József kérte partnereit, hogy akti-
vizálják a községeikben élő adózó 
állampolgárokat, hogy személyi 
jövedelemadójuk 1%-át ajánlják fel 
a Rákóczi Szövetség részére. Meg-
állapodtak továbbá abban, hogy 
a Szövetség központja részt vesz a 
két Rákóczi-szervezet megújítását 
célzó összejövetelen. 

 ▶ Március 10. A Kossuth Rádió 
Vasárnapi Újság című műsorában 
Popély Gyula történész és Martényi 
Árpád Esterházy Jánosról és az őrá 
emlékező eseményekről beszélt. 

 ▶ Március 11. Budapesten az 
Országház földszint 1. termében 
leleplezték Esterházy János felvidéki 
mártírpolitikus, Kassa országgyűlési 
képviselője, a felsőház tagja emlék-
tábláját, és felavatták az Országház 
Esterházy János termét. A buda-
pesti Országházban a Nemzeti 
Összetartozás Bizottsága ülésterme 
az Esterházy János terem nevét 
kapta. Ebben a teremben rendezik 
a jövőben a Nemzeti Összetartozás 
Bizottság ülé-
seit. Az emlék-
táblát Kövér 
László és Halzl 
József leplezte 
le. Az ünnep-
ségen beszé-
det mondott 
Kövér László, 
az Országgyűlés 
elnöke, Berényi 
József, a Magyar 
Közösség Pártja 
elnöke, Halzl 
József, a Rákóczi 
Szövetség elnöke 
és Potápi Árpád, 
az Országgyűlés 
Nemzeti Összetartozás Bizottsága 
elnöke. Kövér László megköszönte 
a Magyar Közösség Pártja elnö-
kének, Berényi Józsefnek, hogy 
vállalják Esterházy igazát, és küz-
denek érte, továbbá Köves Slomó 
rabbinak, valamint az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitköz-
ségnek, hogy támogatják a felvi-

déki magyar politikus igazának 
nemzetközi elismertetését. Berényi 
József beszédében hangsúlyozta, 
hogy rehabilitálni kell nem csak 
Esterházy Jánost, hanem a felvidéki 
magyarságot is, hiszen a mintegy 
félmilliónyi felvidéki magyarság 
ma is a kollektív bűnösség terhe 
alatt él. Hozzátette, nagy dolog az 
emléktábla avatása, de nem csak 
itt kellene emléktáblának lennie, 
hanem a szlovák törvényhozásban 
is. Halzl József rámutatott arra, 
hogy Esterházy János mindig a 
magyar és a szlovák nép kiegyezé-
sének szószólója volt, és tevékeny-
ségének egyik hangsúlyos eleme a 
magyar iskolarendszer fejlesztése 
volt, amit a Rákóczi Szövetség is 
kiemelt feladatának tekint. Potápi 
Árpád úgy fogalmazott, hogy 
Esterházy a legnagyobb felvidéki 
magyar, aki életével bizonyította 
nemzetéhez való kötődését. Az 
ünnepségre meghívást kaptak az 
Országgyűlés tisztségviselői, a 
Nemzeti Összetartozás Bizottság 
tagjai, a Rákóczi Szövetség tiszt-

ségviselői, Semjén Zsolt nemzet-
politikáért felelős miniszterel-
nök-helyettes, Répás Zsuzsanna 
nemzetpolitikáért felelős helyet-
tes államtitkár, valamint Bárdos 
Gyula, a CSEMADOK elnöke. 

 ▶ Március 13. Halzl József 
személyes megbeszélést folytatott 
Szencz Dórával, a Demokrata című 

hetilap munkatársával a Rákóczi 
Szövetség programjairól, különös 
tekintettel az ifjúsági szervezetek 
alakítására és a diákutaztatási prog-
ramjaira. A cikk keretében közölni 
fogják a Rákóczi Szövetség adószá-
mát annak érdekében, hogy a Szö-
vetség munkáját fontosnak tartó 
magánszemélyek adójuk 1%-át fel-
ajánlhassák a Szövetségnek. 

 ▶ A Béres Alapítvány munka-
társai látogatást tettek a Rákóczi 
Szövetségben azzal a céllal, hogy 
érdeklődjenek a Rákóczi Szövet-
ség tevékenységéről, a Szövetség-
nek a Béres Alapítvánnyal fenn-
álló kapcsolatairól. A beszélgetés 
egy részét beépítik abba a filmbe, 
ami a Béres Alapítvány sokol-
dalú tevékenységét foglalja össze. 
Halzl József köszönetet mondott 
a Béres Alapítványnak a Rákóczi 
Szövetség Felvidéki Beiratkozási 
Programjához nyújtott támo-
gatásáért és boradományukért.

 ▶ Március 19. Halzl József 
találkozott ’Sigmond Bertalannal, 
a Polgárok Háza képviselőjével, és 

kérte őt arra, hogy 
a korábbi évekhez 
hasonlóan segítsék 
a velük kapcsolat-
ban álló civil szer-
vezetek és polgári 
körük megszólí-
tását azzal a céllal, 
hogy ezek a szer-
vezetek a korábbi 
évek hagyományait 
követve ebben az 
évben is támogas-
sák a Szövetség 
beiskolázási prog-
ramját. ’Sigmond 
Bertalan erre ígé-
retet tett. 

 ▶ A Digi Tv „Tea Glóriával” 
című beszédműsorának keretében 
Martényi Árpád az Esterházy kul-
tuszról adott tájékoztatást. 

 ▶ Március 20. A Magyar Tele-
vízió Átjáró című műsorában, a 
Rákóczi Szövetség képviseletében 
Csáky Csongor adott tájékoztatást 
a szervezet aktuális programjairól, 
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kiemelten a partiumi és a délvidéki 
beiratkozási programról.

 ▶ Március 27. A Tisza Part 
Média Kft. két vezető szerkesz-
tője, Nyakas Szilárd és Talpassy 
Zsombor látogatást tett a Rákóczi 
Szövetség központi irodájában, 
ahol megbeszélést folytattak Halzl 
József elnökkel és Csáky Csongor-
ral. A megbeszélés célja a Rákóczi 
Szövetség programjairól a Duna 
Televízió részére készítendő film 
előkészítésének megbeszélése volt.

 ▶ Április 2. A pozsonyi Új Szó 
című napilap tájékoztatott arról, 
hogy a Rákóczi Szövetség ebben az 
évben kiterjeszti a Felvidéken 2004 
óta minden évben megrendezett 
beiskolázási programot a parti-
umi magyarlakta településekre és a 
szórványban élő vajdasági óvodá-
sokra. Romániában a nagyváradi 
oktatási szakemberek közreműkö-
désével csaknem 1400, Szerbiában 
pedig a Magyar Nemzeti Tanács 
közreműködésével mintegy 350 
gyermek kap ajándékcsomagot, 
szüleikhez pedig a magyar iskol-
aválasztás mellett érvelő levelet 
juttatnak el.

 ▶ Április 3. Az Egri Kereske-
delmi, Vendéglátóipari és Mező-
gazdasági Szakközépiskolában saj-
tótájékoztatóra került sor a Rákóczi 
Szövetség közreműködésével 
megszervezendő „Magyar-ma-
gyar kapcsolatok az agrárképzés-
ben” elnevezésű Kárpát-medencei 
rendezvény kapcsán. A sajtótájé-
koztatón a Rákóczi Szövetséget 
Csáky Csongor főtitkár képviselte. 
A szervezők bejelentették, hogy a 
rendezvényen 4 felvidéki, 3 erdé-
lyi, 1 délvidéki és 4 magyarországi 
középiskola vezetői, tanárai, illetve 
diákjai vesznek részt fiatal vállal-
kozók kíséretében, összesen 150-
en. A rendezvény fő támogatója az 
OTP Bank.

 ▶ Április 9. Halzl József a Par-
lamentben találkozott Semjén 
Zsolt Miniszterelnök Helyettessel, 
tájékoztatta őt a Rákóczi Szövetség 
aktuális tevékenységeiről, különös 
tekintettel a felvidéki, partiumi és 

délvidéki beiskolázási program 
előkészületeiről. Halzl József arra 
kérte Semjén Zsoltot, hogy járjon 
közben annak érdekében, hogy a 
parlamenti képviselők és az önkor-
mányzatok támogassák adomá-
nyaikkal ezt a programot. Halzl 
József előzetesen arra kérte Sem-
jén Zsoltot, hogy a korábbi évek-
hez hasonlóan idén is tisztelje meg 
látogatásával a Rákóczi Szövetség 
valamelyik nyári rendezvényét. 
Erre Semjén Zsolt ígéretet tett.

 ▶ Április 10. Halzl József és 
Csáky Csongor az OTP Bank Nádor 
utcai épületében találkozott Bene-
dek Fülöp ügyvezető igazgatóval. A 
találkozó során a Rákóczi Szövet-
ség képviselői köszönetet mond-
tak a bank által a Rákóczi Szövet-
ség ez évi programjaihoz nyújtott 
támogatásért, illetve egyeztették a 
közeljövőben Egerben megvaló-
suló „Magyar-magyar kapcsola-
tok az agrárszakképzésben” elne-
vezésű programot, amelynek fő 
támogatója az OTP Bank, illetve 
egyik előadója Benedek Fülöp. A 
találkozó másik témája a Rákóczi 
Szövetség alapítványa (A Csehor-
szági és Szlovákiai Magyar Kul-
túráért Alapítvány) vagyonának 
befektetése volt. Benedek Fülöp 
jelezte, hogy a bank a nyilvános 
piaci banki ajánlatnál jobb ajánla-
tot kíván adni, tekintettel a Szövet-
ség által tervezett programok nagy 
fontosságára.

 ▶ Április 11. A Duna Televízió 
Kárpát Expressz című műsorában 
Csáky Csongor tájékoztatást adott 
a Rákóczi Szövetség Felvidékről 
kitelepített magyarok emléknapja 
alkalmából szervezett programjai-
ról.

 ▶ Április 15. Halzl József a 
Külügyminisztériumban találko-
zott Németh Zsolt Külügyi állam-
titkárral, ennek során tájékoztatást 
adott a Rákóczi Szövetség aktuális 
tevékenységéről. Többek között, a 
legutóbbi szlovákiai népszámlálás 
kapcsán pozitív eredményeket fel-
mutató magyarlakta települések-
ről. Minden olyan település, ahol 

a népszámlálási mutatók kedve-
zőbbek voltak a 10 évvel korábbi 
népszámláláshoz képest, a Rákóczi 
Szövetség elismerő oklevelet és 100 
000 Ft jutalmat ajánlott fel az érin-
tett 48 felvidéki település részére. 
Halzl József kérte Németh Zsolt 
segítségét ahhoz, hogy a prog-
ramhoz pénzadománnyal járuljon 
hozzá a Külügyminisztérium. Halzl 
József tájékoztatást adott a Felvi-
déki Beiratkozási Program pozitív 
eredményeiről és arról, hogy kísér-
letkeppen a Szövetség a Beiratko-
zási Programot kiterjesztette a Par-
tiumra és Délvidék egyes szórvány 
településeire is. Németh Zsolt azt 
kérte, hogy a Rákóczi Szövetség és 
Németh Zsolt titkára Érszegi Márk 
Aurél készítsenek előterjesztést a 
Rákóczi Szövetségnek az állami 
költségvetés keretében történő 
finanszírozására. Németh Zsolt 
véleménye szerint ebben a költség-
vetési tervben kellene megoldani a 
felvidéki Célalapok tevékenységé-
hez szükséges források biztosítását 
is. Halzl József tájékoztatta Németh 
Zsoltot a Beiratkozási Ösztöndíjjal 
kapcsolatos adománygyűjtés hely-
zetéről is, különös tekintettel, az 
állami cégek adományaira, továbbá 
a parlamenti képviselők és önkor-
mányzatoktól kért támogatásra.

 ▶ Április 19. Csáky Csongor 
az OTP Bank két munkatársá-
val, Harnóczi Györggyel és Salgó 
Mónikával megbeszélést folytatott 
a Szövetség alapítványa vagyoná-
nak befektetéséről. A megbeszélés 
alapján megállapodást kötött arról, 
hogy az OTP Bank néhány napon 
belül konkrét befektetési ajánlatot 
ad a Rákóczi Szövetségnek.

 ▶ Április 23. Halzl József, 
Csáky Csongor és Pálinkás Bar-
nabás Délvidékre látogattak, hogy 
előkészítsék a Rákóczi Szövetség 
délvidéki beiratkozási programját. 
A Rákóczi Szövetség képviselőit 
három színhelyre tervezett látoga-
tásuk során elkísérték a magyarka-
nizsai Rákóczi Szervezet képviselői, 
Kávai Szabolcs elnök és a Szervezet 
volt elnöke, Pósa Károly. Nemesmi-

liticsen, Kupuszinán és Bezdánban 
találkoztak a magyar tagozat taná-
raival és azoknak a gyerekeknek 
szüleivel, akik gyermeküket ebben 
az esztendőben várhatóan magyar 
tannyelvű iskolába fogják beíratni. 
A RSZ képviselői tájékoztatták 
a szülőket a magyar tannyelvű 
iskola előnyeiről, elmondták, hogy 
a magyar iskolába beíratott gyer-
mekeket a RSZ beiratkozási ösz-
töndíjban részesíti, majd átadták 
részükre az Apáczai Könyvkiadó 
ajándékkönyveit. Nemesmiliticsen 
a RSZ képviselői mellett jelen volt 
Joó Horti Lívia, a Magyar Nem-
zeti Tanács Oktatási Bizottságának 
elnöke, illetve mindhárom telepü-
lésen házigazdaként Pribilla Attila, 
Zombor város alpolgármestere, a 
régió oktatási vezetője.

 ▶ Április 29. Csáky Csongor 
a Kossuth Rádió Határok nélkül 
c. műsorában tájékoztatást adott a 
Felvidéki Sétáról, a Szövetség diá-
kutaztatási programjairól, illetve 
tömören a Szövetség 2012. évi 
tevékenységéről.

 ▶ Május 3. A TIT Uránia Csil-
lagvizsgáló épületében átadták a 
Polgári Magyarországért Alapít-
vány Ifjúságért Díját a Rákóczi Szö-
vetségnek. A díj átadásán részt vett 
Balog Zoltán, a Polgári Magyaror-
szágért Alapítvány elnöke, Kövér 
László Házelnök, aki méltatta a 
Rákóczi Szövetség tevékenységét, 
továbbá Mádl Dalma asszony. A 
díj egy emlékplakettből áll, amihez 
1 millió Ft tartozik, ezt a Rákóczi 
Szövetség a Délvidéki Beiratkozási 
Program lebonyolítására kívánja 
felhasználni. A Rákóczi Szövet-
ség nevében Halzl József mondott 
köszönetet a kitüntetésért. 

 ▶ Május 6. Csáky Csongor az 
MTV 1-es csatornájának Ma reg-
gel c. műsorában Gulyás Gergely-
lyel, a Polgári Magyarországért 
Alapítvány kurátorával, parlamenti 
képviselővel szerepelt. A beszél-
getés témája a „Fiatalok a polgári 
Magyarországért Díj” volt, amelyet 
ebben az évben a Rákóczi Szövet-
ség nyert el. Gulyás Gergely a díj 

mibenlétéről és céljáról beszélt, 
Csáky Csongor pedig a Rákóczi 
Szövetség tevékenységét foglalta 
össze, különös tekintettel az ifjú-
sági programokra. 

 ▶ Csáky Csongor a Szent István 
Rádió részére a Kárpát-medencei 
történelemtanár táborról, továbbá 
a Kárpát-medencei magyar nyelv- 
és irodalomtanárok találkozójáról 
adott tájékoztatást telefonon.

 ▶ Május 8. Csáky Csongor 
interjút adott a Magyar Fórum 
munkatársának, Medveczky Atti-
lának. Az interjú keretében Csáky 
Csongor tájékoztatást adott a 
Rákóczi Szövetség ifjúsági prog-
ramjairól, különös tekintettel a diá-
kutaztatási programokról, egyrészt 
a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó 
diákutaztatásról, másrészt a Felvi-
déki Séták, Délvidéki Utazások és 
a Partiumi Utazások elnevezésű 
programokról, továbbá a nemzeti 
ünnepekhez, illetve emléknapok-
hoz kapcsolódó utazásokról, ame-
lyeknek keretében több ezer a Kár-
pát-medencében élő magyar diák 
számára válik lehetségessé, hogy 
egy másik országban élő magyar 
közösség tagjaival találkozzanak, 
aminek révén baráti és partneris-
kolai kapcsolatok jönnek létre.

 ▶ Május 9. A felsőzsolcai ifjú-
sági szervezet megalakulásával 
összekötve a tokaji Patrícius Bor-
házban Molnár Péter ügyvezető 
igazgató 4 karton (24 palack) bort 
adományozott a Szövetség céljaira.

 ▶ A Rákóczi Szövetség irodá-
jában megbeszélésre került sor a 
somorjai Fórum Intézet és a Rákó-
czi Szövetség képviselői között. 
A Fórum Intézet részéről Tóth 
Károly, Öllös László és Orosz Örs, 
a Szövetség részéről Halzl József és 
Csáky Csongor vett részt a megbe-
szélésen. A beszélgetés fő témája 
egy olyan reprezentatív kutatás 
elkészítése volt a felvidéki magya-
rok körében, ami a politikai párt 
preferenciák mellett, a választáso-
kon való alacsony részvételi haj-
landóság okait, illetve a politikai 
megosztottság hatásait vizsgálná. 

A kutatás célja az lenne, hogy az 
eredmények alapján a politikai 
összefogást elősegítse a felvidéki 
magyarok körében.

 ▶ A BGA Zrt. által szervezett 
összejövetelen vett részt Pálinkás 
Barnabás és Ősi Barnabás, ahol az 
Erzsébet Tábor határon túli részt-
vevőinek szervezését tárgyalták 
meg. A Rákóczi Szövetség lehe-
tőséget kapott arra, hogy 100 fel-
vidéki általános iskolás korú diák 
zánkai üdülését szervezheti meg.

 ▶ Május 13. Csáky Csongor a 
pozsonyi Pátria Rádió megkeresé-
sére telefonos tájékoztatást adott a 
Rákóczi Szövetség nyári rendezvé-
nyeiről és a Június 4-i Diákutazta-
tási program felhívásáról.

 ▶ Május 17. A gyöngyösi 
Károly Róbert Főiskola rektorhe-
lyettese, Szegedi László és Vasas 
Joachim, a főiskola tanára, az Egri 
Kereskedelmi Szakközépiskola 
igazgatója, a Rákóczi Szövetség 
irodájában megbeszélést folytatott 
Halzl Józseffel és Csáky Csongorral. 
A megbeszélés során a történelem-
tanár tábor ügyében megállapo-
dás történt arról, hogy a korábban 
kialakított feltételek mellett idén is 
rendelkezésre áll a főiskola infra-
struktúrája a rendezvény céljaira és 
a Főiskola a programszervezésbe is 
örömmel bekapcsolódik.

 ▶ Május 24. Ugron Gáspár 
Gábor rádióinterjút adott Bereg 
Patrícia kérésére a június 4-e 
alkalmából szervezett diákutazta-
tási pályázat eredményéről. Arról, 
hogy mintegy 80 iskola küldte be 
pályázatát, amelynek keretében a 
Kárpát-medence egyik országá-
ban működő magyar tannyelvű 
középiskola egy másik kárpát-me-
dencei középiskolába látogat, hogy 
ott együtt emlékezzenek azokra az 
eseményekre, amelyek következ-
tében a kárpát-medencei magyar-
ság jelentős része több országban 
kisebbségként éli életét.

 ▶ Halzl József telefonbeszél-
getést fojtatott Hajdu Ákossal, aki 
KLIK tankerületi igazgatóként 
tevékenykedik a pannonhalmi 
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régióban. Hajdu Ákosnak jelentős 
szerepe volt abban, hogy lakóhe-
lyén Győrságban az önkormányzat 
adománnyal csatlakozott a Fel-
vidéki Beiratkozási Programhoz. 
Hajdu Ákos szeretné elérni, hogy a 
körzetükben lévő általános iskolák 
szervezet kapcsolatot építsenek ki 
felvidéki iskolákkal. Ehhez kérte a 
Rákóczi Szövetség segítségét.

 ▶ Június 3. A Duna Televízió 
Kárpát Expressz című műsorá-
ban a Rákóczi Szövetség Nemzeti 
Összetartozás napja alkalmából 
meghirdetett diákutaztatási prog-
ramjáról adott tájékoztatást Halzl 
József elnök és Csáky Csongor.

 ▶ Június 4. Az MTV Ma Reg-
gel című műsorában a Rákóczi 
Szövetség képviseletében Ugron 
Gáspár Gábor és Csáky Csongor 
adott tájékoztatást a Szövetség 
nemzeti összetartozás napja alkal-
mából megvalósuló diákutaztatási 
programjáról. Ennek keretében 
80 iskola diákcsoportjai utaznak 
egy másik kárpát-medencei ország 
magyar iskolájához, hogy együtt 
emlékezzenek a trianoni békedik-
tátumra és megbeszéljék az ebből 
adódó mai feladatokat.  

 ▶ Halzl József és Csáky Cson-
gor részt vett a Magyarság Házá-
ban megrendezett Nemzeti Össze-
tartozás Napi ünnepségen, amely 
a BGA Zrt. és a Rákóczi Szövet-
ség közös rendezésben zajlott. Az 
ünnepségen kassai, beregszászi, 
székelyudvarhelyi és zentai közép-
iskolások vettek részt bemutatva 
műsorukat, illetve bemutatták 
közös képzőművészeti alkotásukat. 
Az ünnepségen beszédet mondott 
Répás Zsuzsanna nemzetpolitiká-
ért felelős helyettes államtitkár.

 ▶ Június 8. 
 ▶ A Rákóczi Szövetség támo-

gatásával nagyszabású konferen-
ciát rendeztek Encsen, ahol a tér-
ségben és a térségről folyó történeti 
kutatásokról számoltak be a kuta-
tók, művelődés szervezők, szak-
emberek. A konferencia fővédnöke 
Ódor Ferenc országgyűlési képvi-
selő volt. Ezen a szakmai összejö-

vetelen a Rákóczi Szövetség kép-
viseletében Martényi Árpád vett 
részt és tartott előadást, amelynek 
témája: „Rákóczi és a Rákóczi Szö-
vetség” volt. Előadásában Martényi 
Árpád méltatta Rákóczi szemé-
lyét és beszámolt a Szövetségnek a 
Rákóczi kultusz erősítésében betöl-
tött szerepéről, továbbá a határon 
túli magyarság érdekében kifejtett 
tevékenységéről. A konferenciát a 
Fejedelem városi szobrának meg-
koszorúzása követte. 

 ▶ Június 18–20. Ugron Gás-
pár Gábor, a Rákóczi Szövetség 
alelnöke látogatást tett Török-
országban, ahol Kiss Gáborral, 
Magyarország isztambuli főkon-
zuljával, valamint Adem Dalgic 
úrral, Rodostó város polgármeste-
rével találkozott és folytatott egyez-
tetéseket. Az egyeztetések során 
felmerült egy szorosabb együttmű-
ködés gondolata a Rákóczi Szövet-
ség és Rodostó Városa között, a tör-
ténelmi kapcsolatok ápolása és az 
ifjúság cserekapcsolatának támoga-
tása érdekében. Felmerült továbbá 
a Rákóczi Szövetség rodostói szer-
vezete létrehozásának lehetősége, 
amely szervezet a helyi múzeum 
és a Rákóczi kultusz ápolásán túl a 
magyarországi fiatalok tájékoztatá-
sát és kapcsolattartását végezhetné 
a jövőben. A Rákóczi Szövetség az 
együttműködés első lépéseként fel-
ajánlotta rodostói diákok részére, 
hogy Magyarországra látogassanak 
és részt vegyenek a Rákóczi Szövet-
ség 2013. október 23-i Gloria Victis 
rendezvényén.

 ▶ Június 20. A gyöngyösi 
Károly Róbert Főiskola 2013. 
június 20-án a főiskola rek-
tori tanácstermében, az intéz-
mény vezetőinek, oktatóinak és 
néhány hallgatójának a jelenlé-
tében együttműködési megálla-
podást írt alá a főiskola nevében 
Helgertné Szabó Ilona rektor és 
Csáky Csongor a Rákóczi Szö-
vetség főtitkára. A két szervezet 
közötti együttműködés nem előz-
mények nélküli, hiszen idén har-
madik alkalommal rendezi meg 

Gyöngyösön a Kárpát-medencei 
történelem szakos tanárok nyári 
táborát a Rákóczi Szövetség. A 
megállapodás célja a magyar-ma-
gyar kapcsolatok határokon átí-
velő építésének kiterjesztése a 
teljes Kárpát-medencei magyar-
ságra, II. Rákóczi Ferenc fejede-
lem szellemi örökségének a Kár-
pát-medencei magyar anyanyelvű 
oktatási intézmények tanárai és 
tanulói, oktatói és hallgatói köré-
ben történő megismertetése. A 
partnerek fontos feladatuknak 
tartják továbbá az ifjúság művelt-
ségének, történelemtudatának, 
valamint nemzeti identitásának 
és Kárpát-medencei összetar-
tozás-tudatának erősítését. Az 
együttműködési megállapodást 
megelőzően a gyöngyösi főis-
kolán megalakították a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetét KRF 
Gyöngyös néven. Az esemény 
a sajtó nyilvánossága előtt zaj-
lott, az országos média részéről a 
Kossuth Rádiót Gecse Géza kép-
viselte. A Rákóczi Szövetség kép-
viseletében Pálinkás Barnabás és 
Csáky Csongor vett részt az ese-
ményen. Az előkészítésben Vasas 
Joachim működött közre.

 ▶ Június 21. Budapest II. 
kerületének önkormányzata II. 
Kerületért Emlékérmet adomá-
nyozott Dr. Halzl Józsefnek, a 
Rákóczi Szövetség elnökének. 
A díjat Láng Zsolt polgármester 
adta át a Marczibányi Téri Műve-
lődési Központban megtartott 
ünnepségen. 

 ▶ Halzl József mellett emlé-
kérmet kapott Dr. Tahy Ádám 
kardiológus főorvos, díszpol-
gári címet kapott Perényi Miklós 
gordonkaművész és posztumusz 
díszpolgári címet Horváth Sándor 
színművész, a Rákóczi Szövetség 
egykori elnökségi tagja.

 ▶ Július 3. Csáky Csongor 
összefoglaló tájékoztatást adott a 
Rákóczi Szövetség nyári rendezvé-
nyeiről a Kossuth Rádió Krónika c. 
műsorának telefonos megkeresé-
sére. Ugyanezen a napon Csáky 

Csongor a Kossuth Rádiónak adott 
interjúhoz hasonló tájékoztatást 
adott az Európa Rádió részére 
ezekről a rendezvényekről.

 ▶ Csáky Csongor és Pálinkás 
Barnabás látogatást tett a Rákóczi 
Szövetség Magyar Nyelv és Iroda-
lomtanár Táborával kapcsolatos 
egyeztetések céljából Balassagyar-
mat város érintett intézményei-
nek vezetőinél. Elkísérte őket a 
megbeszélésre Farkas Lóránt, a 
balassagyarmati Mikszáth Kálmán 
Középiskola tanára, a Rákóczi Szö-
vetség iskolai szervezetének veze-
tője. A balassagyarmati városhá-
zán Csach Gábor alpolgármester 
fogadta a szövetség képviselőit, 
akik tájékoztatták a rendezvény 
programjairól, és együttműködését 
kérték a városnak. Az alpolgármes-
ter ígéretet tett arra, hogy Medvácz 
Lajos polgármesterrel együtt részt 
vesz az eseményen, és rendelke-
zésre állnak, ha segítségre volna 
szükség. 

 ▶ A Svejk Vendéglőben tájé-
kozódtak az árakról. A rendezvény 
előadásainak helyet biztosító Palóc 
Múzeumban Lengyel Ágnes igaz-
gatóasszonnyal találkoztak, akit 
tájékoztattak a programról, majd 
megtekintették az előadótermet, 
amelyet megfelelőnek találtak. 
Ezután a tábor résztvevőinek szál-
lását biztosító Monacs Imre Kollé-
giumba látogattak.

 ▶ Július 4. Halzl József Kot-
lik Lászlóval, a felvidéki Nagykér 
község volt polgármesterével a 
magyar iskolába való beiratkozás-
ról folytatott megbeszélést. Tájé-
koztatta Őt arról, hogy a Szövet-
ség készen áll más településekhez 
hasonlóan, Nagykéren is egy olyan 
akciót megvalósítani, amelynek 
keretében személyesen találkozná-
nak több olyan nagykéri szülővel, 
ahol a gyermek magyarul beszél 
de mégis szlovák iskolába íratták 
őket. Készen állnak arra, hogy Kot-
lik Lászlóval, Kanicska Ilonával és 
az iskola képviselőivel felkeressék 
azokat a családokat ahol  a gyer-
mek beszél magyarul, de ebben az 

évben szlovák iskolába kezdené 
tanulmányait. Kotlik László egyet-
értett ezzel a javaslattal, megbe-
széli a dolgot partnereivel és utána 
jelezni fogják véleményüket ebben 
az ügyben.

 ▶ Július 5. Halzl József és 
Csáky Csongor látogatást tett az 
Emberi Erőforrás Támogatáskez-
elő főigazgatójánál, Csete Örsnél. 
A megbeszélés fő témája a diáku-
taztatási program volt. Csete Örs 
megemlítette, hogy az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelőnél lévő 
Nemzeti Tehetség Program kereté-
ben is találhatna támogatási forrást 
a Szövetség ifjúsági rendezvények 
finanszírozására. Elmondta, hogy 
a tavaszi kiírások már lejártak, 
ugyanakkor a Minisztériumnak 
módja van meghívásos pályáza-
tot kiírni. A beszélgetés keretében 
szóba került a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási programja is. Csete 
Örs ezzel kapcsolatban elismerően 
nyilatkozott. Halzl József felve-
tette, hogy valamelyik helyszínen 
Csete Örs jelen lehetne a beiratko-
zási ösztöndíjak átadásánál, amitől 
Csete Örs nem zárkózott el.

 ▶ Vakles Attila, szesztai görög 
katolikus plébános, a királyhelmeci 
célalap képviselője látogatást tett 
a Rákóczi Szövetség irodájában. 
Elmondta, hogy Szepsiben Gábor 
Bertalan római katolikus esperes-
sel egy magyar katolikus iskola 
megnyitásán fáradoznak. Vakles 

Attila azt ígérte, hogy továbbra is 
segíteni fogja a Királyhelmec és 
Vidéke Célalapot munkájában.

 ▶ Szeptember 10. Csenger 
Tiborral, a zselízi Mira Office 
irodaszer kereskedő cég vezetőjé-
vel folytatott megbeszélést Csáky 
Csongor a karácsonyi óvodai aján-
dékozási program lebonyolításáról.

 ▶ Görföl Jenő a CSEMADOK 
főtitkára és Fekete Márta a CSEM-
ADOK munkatársa a szenci célalap 
munkabizottságának tagja keresték 
fel a Rákóczi Szövetség központi 
irodáját és folytattak megbeszélést 
Csáky Csongor főtitkárral.

 ▶ Görföl Jenő azt kérte, hogy 
tegye lehetővé a Szövetség az ápri-
lis 12-i felvidéki kitelepítettek 
emléknapja kapcsán egyetemis-
táknak és középiskolásoknak szóló 
pályázatra beérkezett munkák 
átadását részére, ugyanis egy köte-
tet szeretne szerkeszteni ezekből.  
Csáky Csongor elmondta, hogy 
ennek nincs akadálya, viszont arra 
kérte Görföl Jenőt, hogy az érin-
tettek beleegyezését kérje ehhez.

 ▶ Szeptember 11. Halzl József 
és Csáky Csongor az MTV Ma 
reggel című műsorában tájékoz-
tatást adott az október 23. diáku-
taztatási programról. A beszél-
getésben kitértek a Gloria Victis 
1956-os emlékünnepségre, illetve 
a beiratkozási programra is.

 ▶ Szeptember 24. Csáky 
Csongor megbeszélést folytatott 
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Morvay Leventével, Hölvényi 
György államtitkár politikai főta-
nácsadójával.

 ▶ Szeptember  25. A Rákóczi 
Szövetség irodájában megbeszé-
lésre került sor a partiumi beirat-
kozási ösztöndíjátadások ügyé-
ben. A megbeszélésen jelen volt 
Halzl József elnök és Csáky Cson-
gor főtitkár, illetve Tőkés László 
nagyváradi munkatársa Csomor-
tány István és kolléganője. Cso-
mortány István úgy fogalmazott, 
hogy az októberi partiumi ösztön-
díjak átadását folytassuk le Kéry 
Hajnallal együttműködve. Ugyan-
akkor azt kérte, hogy működjünk 
együtt a szilágysági és kalotaszegi 
szórvány beiskolázás érdekében. 
Az ehhez szükséges adatbázisokat, 
felméréseket elkészítik, rövid időn 
belül jelentkezni fognak végrehaj-
tási javaslatukkal.

 ▶ Szeptember 26. A Kossuth 
Rádió Napközben című műsorá-
ban Csáky Csongor foglalta össze 
a Szövetség diákutaztatási prog-
ramjait. A beszélgetésbe tele-
fonon bekapcsolódott Benedek 
Zsolt, a marosvásárhelyi refor-
mátus Líceum igazgatója, helyi 
szervezetvezető, illetve az iskola 
egy diákja is.

 ▶ Szeptember 27. Csáky Cson-
gor a gyöngyösi Károly Róbert 
Főiskolán megbeszélést folytatott 

Szegedi László rektor-helyettessel 
és Vasas Joachim főiskolai tanár-
ral az együttműködési lehetőségek 
lehetséges elemeiről.

 ▶ Október 14. Halzl Józsefet, 
a Rákóczi Szövetség elnökét Szent 
István-díjjal tüntették ki Eszter-
gomban. A laudációt Potápi Árpád, 
az Országgyűlés nemzeti összetar-
tozás bizottságának elnöke tartotta.

 ▶ Október 17. A kecskeméti 
főiskola képviselői felkeresték a 
Rákóczi Szövetség központi iro-
dáját, ahol megbeszélést folytat-
tak Csáky Csongor főtitkárral, a 
főiskola révkomáromi kihelye-
zett képzése népszerűsítésének 
lehetséges módjairól.

 ▶ December 4. A Cultura 
Nostra Történelmi Vetélkedő 
ügyében Bajnóczi Gábor látoga-
tott Pannonhalmára. Találkozott 
Rábai László főapáti titkárral és 
Dénesi Tamás levéltár-igazgató-
val. Megbeszélésük alapján a 2013-
2014. évi Cultura Nostra vetélke-
dőben a Főapátság és a Rákóczi 
Szövetség a tavalyihoz hasonló 
módon vesz részt. A pénzügyi hát-
teret a Főapátság pályázatok segít-
ségével próbálja megteremteni. 
A Rákóczi Szövetség a 2. forduló 
helyszíneinek megszervezésében, 
ajándékkönyvek biztosításában 
és a jutalomutazáshoz való hoz-
zájárulással segíti a rendezvényt. 

A vetélkedő jövőjét illetően is 
elhatározás született, hogy sike-
rességére való tekintettel indokolt 
hosszú távon folytatni, ill. az évek 
óta változatlan formában működő 
rendezvénybe frissítést vinni.

 ▶ December 4–8. Az Egri 
Kereskedelmi, Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari Szakközép-, Szak-
iskola és Kollégium igazgatója, 
Prof. Dr. Vasas Joachim, 2-2 sza-
kács és pincértanulójával, és Papp 
Imrével, a Rákóczi Szövetség irodai 
munkatársával látogatott el Gyer-
gyószentmiklósra, a Szent Miklós 
napokra.

 ▶ December 10. A Galánta 
és Vidéke Társulás vezetőinek, 
Horváth Juditnak és Horváth 
Adriánnak meghívására Pálin-
kás Barnabás és Bajnóczi Gábor 
látogatást tett a hidaskürti 
alapiskolában. A látogatás célja 
a magyar óvodába járó gyer-
mekek szüleivel való találkozó 
volt, amelyet minden évben 
megszervez az iskola igazga-
tója, Vankó Krisztián. Idén a 
Galánta és Vidéke Célalapot és a 
Rákóczi Szövetséget hívta meg, 
hogy találkozzanak a szülőkkel, 
pozitív döntésükben megerő-
södjenek, az ingadozókat biztos 
döntés felé irányítsák. A beszél-
getésen jelen voltak az iskola 
tanítói mellett Forró Krisztián 
vállalkozó és Csenger Ferenc, a 
Pátria Rádió főszerkesztője, akik 
személyes történeteiket állítot-
ták példának a szülőknek, biz-
tatva és bátorítva őket. Összesen 
8 kisdiákot várnak a jövő évi első 
osztályba. Az igazgató sajnálattal 
jelezte, hogy iskolájuk is a bezá-
rásra ítéltek listáján van, mivel a 
szülők Galántára hordják gyer-
mekeiket, meg sem vizsgálván 
a helyi iskola adottságait, erős-
ségeit. A jó hangulatú, két órás 
beszélgetés végül azzal zárult, 
hogy az iskolában nyílt napot 
fognak tartani, ahol a szülők 
ismét meggyőződhetnek arról, 
hogy a legjobb döntést a magyar 
iskola mellett hozhatják meg.

XII. Cultura Nostra 
Történelmi Vetélkedő 
2. fordulója (2013. február 5.)

A Pannonhalmi Főapátság és a 
Rákóczi Szövetség tizenkettedik alka-

lommal hirdette meg történelmi ver-
senyét, 2013-ban a „Kormányzó és 
király. A Hunyadiak és a magyarországi 
reneszánsz (1437-1490)” témában.

A vetélkedőre 344 csapat jelentke-
zett: ez 1032 diákot, és több mint 200 
felkészítő tanárt jelent, akik bekap-
csolódtak a vetélkedőbe. Jelentkezni 
2012. november 30-ig lehetett a cul-
turanostra.bences.hu oldalon.

Az első fordulóra 2012. decem-
ber 13-án, csütörtökön került sor. 
Az internetes forduló csekély szá-
mítógépes ismereteket is kívánt a 
versenyzőktől, és a csapatok sike-
resen végrehajtották a feladatot.

Az első fordulót követően a 
2013. február 5-én megtartott 
második, regionális fordulóba 215 
csapat jutott, melynek 10%-a hatá-
ron túli iskolából jelentkezett.

Az írásbeli fordulóra Budapesten, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Jogi Karán, továbbá 8 magyarországi 
(Komárom, Győr, Zalaegerszeg, Pécs, 
Szeged, Debrecen, Miskolc, Eger), 
négy felvidéki (Pozsony, Dunaszer-
dahely, Léva, Rimaszombat), három 
erdélyi (Nagyvárad, Barót, Szász-
régen), egy délvidéki (Szabadka) 
településen került sor. A vetélkedő 
valamennyi helyszínen azonos idő-
ben, 14 és 16 óra között zajlott.

A 2. fordulós feladatlapot segéd-
eszköz felhasználása nélkül kellett 
kitöltenie a 3 fős csapatoknak, 
akik természetesen együtt dolgoz-
hattak, egymással halkan beszél-

hettek. A feladatok a megadott 
szakirodalomnak megfelelően 
lettek összeállítva. A feladatlapot 
idén is Csonka István, a győri 
Czuczor Gergely Bencés Gimná-
zium történelemtanára készítette.

Résztvevők száma: 645 fő

Gloria Victis Történelmi 
Vetélkedő jutalomkirándu-
lása, Horvátország (2013. 
február 28. – március 3.)

A 2012. évi Gloria Vicits első 
5 helyezettje számára szervezett 
jutalomutazáson az érsekújvári, 
a füleki, a gödöllői és a miskolci 
csapatok, valamint a külön jutal-
mat kapott irodalmi pályázók – 
Kovásznáról, Révkomáromból és 
Budapestről – vettek részt.

Első nap Andócsi János, az 
eszéki Magyar Kulturális Köz-
pont tanára vezette végig a 
résztvevőket Eszék legfontosabb 
részein, majd megtekintették a 
kiválóan felszerelt Magyar Kul-
turális Központot. A második 
nap délelőttjén megismerked-
tek a horvát honvédő háború 
hős falujával, Szentlászlóval, 
majd Kóróggyal is. E két helyen 
a református lelkészek, Kettős 
Atilla és Kanalas János fogadták 
a csoportot, akiktől szép előa-

dásokat hallottak a falvak életéről, 
sorsáról. Ezek után Zágrábba utaz-
tak, ahol a HMDK elnökségi tagja, 
Szekeres Péter várta az utazókat. A 
horvát fővárosban megcsodálhat-
ták a főteret, a Kaptolt, azaz a Szé-
kesegyházat és a Szábor épületének 
környékét. Az este folyamán Abbá-
ziába utaztak, ahol az Ambassador 
Hotel történelmi villájában töltöt-
ték az éjszakát. A várost Ágoston 
Gergely, nyugdíjas pszichológus 
professzor idegenvezetése mellett 
tekintették meg. Akárcsak Fiumét, 
ahová másnap látogatott el a cso-
port. A professzor úr hatalmas lel-
kesedéssel vázolta fel a város neve-
zetességeit, a magyar korszak óriási 
gazdasági és technikai magvalósu-
lásait, Baross Gábor munkásságát. 
Délután Pólába utaztak, útközben 
megtekintették a Minach villát, ahol 
id. Andrássy Gyula töltötte életének 
utolsó időszakát. Emléktáblájánál 
koszorút helyeztek el. Pólában meg-
tekintették a város nevezetességeit, 
majd visszautaztak Abbáziába.

Az utolsó nap Kraljevicába, 
azaz Porto Ré-be, a magyar királyi 

A Rákóczi Szövetség
megvalósult rendezvényei

3. rész

Erdély és 
Partium

Felvidék Magyarország Vajdaság Összesen

Jelentkezés
1. forduló

24 11 307 2 344

2. forduló 13 9 192 1 215
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kikötőbe utaztak, ahol a Frangepán 
és Zrínyi palotákat tekintették meg. 
Koszorút helyeztek el a Zrínyi - Fran-
gepán „összeesküvés” helyszínén.

Résztvevők száma: 20 fő

XI. Kárpát-medencei 
Középiskolás Vezetőképző, 
Budapest (2013. március 1–3.)

A Rákóczi Szövetség középiskolai 
ifjúsági szervezetei számára 11. alka-
lommal szervezete meg 2013. már-
cius 1–3. között Kárpát-medencei 
Középiskolás Vezetőképző rendezvé-
nyét Budapesten, a Rubin Hotelben.

A vezetőképzőre 147-en érkeztek, 
44 középiskolából, a Kárpát-medence 
valamennyi országát képviselve, isko-
lánként két diák és egy tanár.

A megnyitón Halzl József, a 
Rákóczi Szövetség elnöke köszön-
tötte az egybegyűlteket, majd 
Kozma Imre atya, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat elnöke tartott 
előadást, aminek keretében Szent 
István üzenetét fejtette ki. Az este 
folyamán a diákok részére ismer-
kedést segítő feladatokra került sor, 
a tanárok részére pedig Rókusfalvy 
Pál pszichológus tartott beszélge-
téssel egybekötött előadást, majd 
a szálloda wellness szolgáltatásait 
vehették igénybe a résztvevők.

A vezetőképző másnapján 
Pozsgay Imre nyitotta az előa-
dások sorát, aki a rendszerváltás 
eseményeit mutatta be személyes 
élményein keresztül. Ezt követően 
Takaró Mihály irodalomtörténész 
Tormay Cécile irodalmi munkás-
ságáról tartott előadást. A délelőtt 
utolsó előadásában Szakály Sán-
dor történész a Don kanyari tragé-
diát mutatta be a hallgatóságnak.

Délután előbb Bogár László 
közgazdász beszélt a gazdaság és 
a társadalom meghatározó folya-
matairól, majd Maruzsa Zoltán, 
felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár a felsőoktatás hely-
zetéről és átalakításáról osztotta 
meg információit.

Este az Új Színházban az 
„Ábel” című előadás megtekinté-

sére került sor, majd autóbuszos 
éjszakai budapesti városnézéssel 
ért véget a nap programja.

A rendezvény utolsó napján 
Daróczi Bárdos Tamás zenetudós 
Liszt Ferenc életét és művészetét 
mutatta be. A vezetőképző közös 
értékelő beszélgetéssel zárult.

Résztvevők száma: 147 fő

XII. Cultura Nostra 
Történelmi Vetélkedő 
döntője, Pannonhalma
(2013. március 23.)

A Pannonhalmi Főapátság és a 
Rákóczi Szövetség tizenkettedik 
alkalommal hirdette meg törté-
nelmi versenyét, 2013-ban a „Kor-
mányzó és király. A Hunyadiak 
és a magyarországi reneszánsz 
(1437-1490)” témában.

A vetélkedőre 344 csapat jelent-
kezett: ez 1032 diákot, és több 
mint 200 felkészítő tanárt jelent, 
akik bekapcsolódtak a vetélke-
dőbe. A vetélkedő két fordulóból 
és egy döntőből áll. A döntőbe 
a második fordulóban legjob-
ban teljesítő 10 csapat került be, 
amelyre a Pannonhalmi Bencés 
Főapátság Viator Étterem- és 
Rendezvényközpontjában került 
sor 2013. március 22–24 között. 
Az eseményen Halzl József és 
Rozgonyi Péter képviselték a 
Rákóczi Szövetséget.

A vetélkedő gáláján rövid 
köszöntőt mondott Várszegi 
Asztrik pannonhalmi főapát. 
Beszédében méltatta a versenyt 
és résztvevőit, majd köszöntötte 
a zsűri tagjait, a rendezvény 
vendégeit, támogatóit, valamint 
Halzl Józsefet, a Rákóczi Szö-
vetség elnökét. A főapát szavai 
után Halz József köszöntötte a 
vendégeket, majd néhány szóban 
beszélt a Cultura Nostra Tör-
ténelmi Vetélkedőn keresztül a 
Rákóczi Szövetség munkájáról 
és a Kárpát-medencében betöl-
tött fontos szerepéről. Az ünnepi 
köszöntők befejezése után került 
sor az eredményhirdetésre és 

egyúttal az oklevelek, valamint az 
ajándékok átadására.

Az első helyezett csapat, 
amely a székesfehérvári Tóparti 
Gimnázium és Szakközépisko-
lából érkezett, egy igen külön-
leges ajándékban is részesül-
hetett. Személyesen a Herendi 
Porcelánmanufaktúra vezér-
igazgatója, Simon Attila adott 
át egy Herendi porcelán vázát, 
díszcsomagolásban. A díjátadó 
gála végén a vetélkedő döntőjé-
nek főszervezője, Dénes Tamás 
köszönetet mondott mindenki-
nek a részvételért, támogatásért 
és segítségéért. Egyúttal köszö-
netnyilvánításképpen a Bencés 
Főapátság nevében ajándékot 
adott át a zsűri tagjainak, mellyel 
egy időben a Rákóczi Szövetség 
is megajándékozta különlegesen 
szép, történelmi képekkel díszí-
tett naptáraival a döntő promi-
nens vendégeit. A díjkiosztó 
ünnepi vacsorával zárult.

Résztvevők száma: 40 fő

Esterházy János 
Emlékünnepség, Budapest 
(2013. március 10.)

A Rákóczi Szövetség és az 
Esterházy Emlékbizottság 2013-
ban is megrendezte hagyományos 
emlékünnepségét a mártír sorsú 
felvidéki politikus, gróf Esterházy 
János tiszteletére. 2013. március 
10-én számos szervezet képvisel-
tette magát, és rótta le tiszteletét a 
Szép utcában.

Reggel tíz órakor a Szép utcai 
Esterházy emléktábla előtt a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Vass 
Lajos Kórusa vezetésével a részt-
vevők elénekelték a Himnuszt. 
Ezt követően Martényi Árpád, az 
Esterházy Emlékbizottság elnöke 
köszöntötte az egybegyűlteket, és 
beszélt többek között a Szép utcai 
emléktábláról és az épületről, ame-
lyen elhelyezték azt. Beszédét köve-
tően Ősi Barnabás, a Rákóczi Szö-
vetség munkatársa elszavalta Ady 
Endre „Tűz csiholója” című versét. 

Az ünnepi beszédet Koltay And-
rás, a Rákóczi Szövetség elnökségi 
tagja tartotta. A koszorúzás nyitá-
nyaként a kórus előadta Szokolay 
Sándor „Ima rontás ellen” című 
művét. A koszorúzást követően a 
megemlékezést a Szózat zárta.

Az emlékünnepség az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán foly-
tatódott, ahol Németh Zsolt, a 
Külügyminisztérium államtit-
kára mondott ünnepi beszédet. 
Németh Zsolt beszélt Esterházy 
munkásságáról, áldozathozata-
láról, és hangsúlyozta az európai 
összefogás fontosságát. Beszédét 
követően Boldoghy Olivér vehette 
át az Esterházy Emlékérmet, amit 
a Szövetség javaslatára az Emlék-
bizottság a felvidéki magyarság 
szolgálatáért és a magyar állam-
polgárság felvételének nyílt vál-
lalásáért adományozott neki. 
Tokár Géza, felvidéki újságíró, a 
Szlovákiai Magyarok Kerekasz-
talának szóvivője méltatta a szí-
nész elszántságát és lankadatlan 
kitartását a magyar ügy mellett.

A másik kitüntetést a Pozsonyi 
Magyar Galéria kapta, melyet a 
Galéria művészeti vezetője, Kalita 
Gábor vett át. A laudálásra Hrubík 
Béla, a CSEMADOK korábbi elnö-
kének tolmácsolásában került sor, 
aki felidézte, hogy a Galéria mennyi 
mindennel járult hozzá Esterházy 
János kultuszának fenntartásához.

A díjak átadása és a laudációk 
között a kórus előadásai színesítették 
a programot, valamint Krupi Ber-
nadett, a Rákóczi Szövetség mun-
katársa elszavalta Magyari Lajos 
„Nem a fenyők” című költeményét.

Résztvevők száma: 200 fő

Felvidékről Kitelepített 
Magyarok Emléknapja, 
Budapest (2013. április 12.)

A Magyar Országgyűlés 2012. 
december 4-én ellenszavazat nél-
kül fogadta el, hogy ezentúl ápri-
lis 12-e a Felvidékről kitelepített 
magyarok emléknapja lesz.

A Rákóczi Szövetség az emlék-
nap alkalmából 2013. február 
11-én két pályázati felhívást tett 
közzé. Az egyik a Szövetség helyi 
és ifjúsági szervezeteinek szólt, 
hogy minél több településen, 
iskolában emlékezzenek meg a 
Beneš-dekrétumok következté-
ben a Csehszlovák Köztársaság-
ból kizárt, Magyarországra tele-
pített mintegy százezer magyar 
emberről. A pályázat keretében 
7 helyi és ifjúsági szervezet nyert 
maximálisan 100 000 forint 
összeget:

A másik pályázat keretében 
Kárpát-medencei középiskolá-
sok és egyetemisták adhattak be 
irodalmi és történelmi pályamű-
veket szabadon választott műfaj-
ban. A pályázat célja volt, hogy a 
középiskolás és egyetemista fia-
talok önálló alkotó- vagy kutató-
munkával megismerjék és bemu-
tassák a Felvidékről kitelepítettek 
sorsát és életútját.

Eredményhirdetésre az április 
12-i gálaműsor keretében került 
sor, ahol a zsűri a pénzdíjakon 
kívül nagy értékű könyvjutal-
makat is kiosztott, az arra érde-
mesnek talált pályázók között. 

A zsűri elnöke Izsák Lajos egye-
temi tanár volt.

A Rákóczi Szövetség emellett 
2013. április 8-án levélben fordult 
180 középiskola igazgatójához, ahol 
működik ifjúsági szervezete, és arra 
kérte az igazgatókat, hogy emlékez-
zenek meg az emléknapról. A levél 
tartalmazta a „Magyar Kálvária” 
című dokumentumfilmet is.

A Felvidékről kitelepített magya-
rok emléknapján gálaműsorra 
került sor a budavári Magyarság 
Házában. A gálaműsor keretében 
felvidéki művészek, középiskolá-
sok alkotta kórus és néptáncosok 
műsora mellett dokumentumfilm-
mel, történelmi előadással és a 
lakosságcsere keretében áttelepített 
magyarok leszármazottainak nép-
tánc műsorával emlékeztek a szü-
lőföldjükről elűzöttekre.

Halzl József, a Rákóczi Szövetség 
elnöke köszöntőjében elmondta, 

nagy öröm számukra, hogy ezt a 
régóta óhajtott emléknapot meg-
rendezhetik, és erőt meríthetnek 
további küzdelmeikhez. Célként 
jelölte meg, hogy az európai nor-
máknak megfelelő elbánásban 
részesüljenek a felvidéki magya-
rok, a Szövetség szeretne továbbra 
is ennek jegyében munkálkodni.

Répás Zsuzsanna, nemzetpoliti-
kai helyettes államtitkár a 66 évvel 
ezelőtti történteket felidézve azt 
mondta: a békés egymás mellett 
élést elutasítva a keresztény tole-
rancia és az európai humanizmus 
útját hagyta el a kollektív bűnösség 
elvét meghirdető egykori csehszlo-

Szervezet A pályázat targya Elnyert 
támogatás

Oroszlány Felvidéki fohász 100 000 Ft

Tatabányai Mikes Kelemen 
Szakközépiskola

Közös megemlékezés a Felvidékről 
kitelepített magyarok emléknapja alkalmából 100 000 Ft

Balassagyarmati Mikszáth 
Kálmán Szakközépiskola A beneši Szlovákia és a felvidéki magyar sors 100 000 Ft

Budapesti Ady Endre Gimnázium 
– Vágtató Hippók Történelmi teaház és interjú készítés 100 000 Ft

Nyíregyháza Elüldözve a szülőföldről 100 000 Ft

Dunaújvárosi Széchenyi 
István Gimnázium

Rendhagyó történelemóra, témát 
bemutató állandó tárlat felállítása 40 000 Ft

Budapesti II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium

A Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i 
emléknapja keretében rendezett megemlékezés 30 000 Ft
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vák vezetés. Kitelepítés, kényszer-
munkára hurcolás, munkatáborok, 
vagyonelkobzás, a reménytelen-
ség évei következtek, a felvidéki 
magyarság szellemi vezetője, Ester-
házy János fogságban sínylődött, 
ami ekkor történt, az a felvidéki 
magyarság kálváriája volt. Fontos 
tudatosítani a felvidéki magyarság 
tagjaiban, hogy nem önmagukban 
állnak, hanem a magyar nemzet 
közösségének fontos részei.

A megemlékezésen visszaemlé-
kezést mondott Skultéty Csaba, a 
Szabad Európa Rádió nyugdíjazott 
külpolitikai szakértője, a csehszlo-
vák áttelepítési bizottság 1946-ban 
volt összekötője, publicista, vala-
mint értékes történelmi áttekintést 
nyújtott Simon Attila felvidéki tör-
ténész, a kitelepítést dokumentáló 
film kiegészítéseként.

A gálaest kulturális műsorában 
fellépésükkel nagy sikert arattak 
a fellépő művészek: Agócs Ger-
gely tárogatós, az ipolysági Fegy-
verneki Ferenc Közös Igazgatású 
Katolikus iskola énekkara és szó-
listái, a  Mátyusföldről áttelepítet-
tek utódjaiból toborzott Bátaszéki 
Felvidéki Néptánc Egyesület, vala-
mint a pozsonyi Szőttes Kamara 
Néptáncegyüttes. Az est műsorve-
zetője Erdélyi Claudia volt.

Résztvevők száma: 200 fő

Magyar-magyar 
kapcsolatok és az 
agrárszakképzés, Eger 
(2013. április 19–21.)

Az Egri Kereskedelmi, Mező-
gazdasági, Vendéglátóipari Szak-
közép-, Szakiskola és Kollégium 
a Rákóczi Szövetséggel együtt-
működésében második alkalom-
mal valósította meg 2013. április 
19–21. között a Magyar-magyar 
kapcsolatok és az agrárszakkép-
zés elnevezésű konferenciát.

A konferencián közel százötve-
nen vettek részt, köztük Kárpát-me-
dencei mezőgazdasági középisko-
lák, illetve fiatal agrárvállalkozók. 
A résztvevők Dunaszerdahelyről, 

Udvardról, Ipolyságról, Rimaszom-
batból, Gyergyószentmiklósról, 
Székelyudvarhelyről, Magyarkani-
zsáról és Putnokról érkeztek.

A rendezvény céljai között szere-
pelt, hogy fórumot biztosítson a Kár-
pát-medencei agrárképzést nyújtó 
szakközépiskoláknak és a fiatal vál-
lalkozóknak a szakmai kapcsolatok 
elmélyítésére, illetve az intézményi 
és személyes kapcsolatok erősítésére.

A rendezvényt Vasas Joachim 
igazgató nyitotta meg, majd Habis 
László, Eger polgármestere, Bene-
dek Fülöp, az OTP Bank agrárá-
gazati igazgatója, Ballagó Zoltán, 
a Klebersberg Intézményfenntartó 
Központ Egri igazgatója, a vidék-
fejlesztési tárca képviselője és Csáky 
Csongor, a Rákóczi Szövetség főtit-
kára köszöntötte a résztvevőket.

A rendezvény fő előadója 
Benedek Fülöp volt, aki előadá-
sában az agrárágazat helyzetét, 
lehetőségeit vázolta fel, illetve az 
OTP Bank nyújtotta lehetőségek-
ről tájékoztatta a hallgatóságot.

Az eseményen szekció beszélge-
tések keretében különböző szak-
mai témákat tekintették át, illetve 
Eger nevezetességeivel is megis-
merkedhettek a résztvevők.

A rendezvényre érkezők bor és 
pálinka mintákat hoztak maguk-
kal, amit szakmai zsűri értékelt 
és az ünnepi vacsora keretében 
díjazták. A díjak átadásán részt 
vett Halzl József, a Rákóczi Szö-
vetség elnöke is.

A program lebonyolításában az 
Egri Kereskedelmi, Mezőgazda-
sági, Vendéglátóipari Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégium tanárai és 
diákjai vettek részt.

Résztvevők száma: 150 fő

XII. Cultura Nostra 
Történelmi Vetélkedő 
jutalomútja, Pannonhalma–
Bábolna–Herend 
(2013. július 3–8.)

A Pannonhalmi Főapátság és 
a Rákóczi Szövetség immár 12. 
alkalommal rendezte meg közös 

együttműködéssel a Cultura Nostra 
történelmi vetélkedő jutalomkirán-
dulását.  A vetélkedő legjobban tel-
jesítő 10 csapata és felkészítő tanárai 
vehettek részt a kiránduláson.

Július 3-án Győrben Dénesi 
Tamás, a Pannonhalmi Főapátság 
munkatársa és Krupi Bernadett, a 
Rákóczi Szövetség munkatársa várta 
a résztvevőket, ahonnan különbusz 
szállította a csapatokat Pannonhal-
mára. A vacsora után a diákok és 
tanárok részére ismerkedést segítő 
játékokra került sor Hódsági-Mol-
nár János tanár úr vezetésével.

Csütörtök reggel a résztvevők 
betekintést nyertek az apátság éle-
tébe. Látogatást tettek a Főapátság 
Levéltárában, ahol a régi okiratokat 
nagy érdeklődéssel vizsgálták a diá-
kok, majd a Főapátsági Könyvtárat 
és időszaki kiállítást nézte meg a 
csoport. A délután apátsági pin-
celátogatással folytatódott, majd a 
diákok és tanáraik Várszegi Asztrik 
főapáttal találkozhattak.

Pénteken reggel Márton testvér 
vezetésével az arborétumban és a 
gyógynövénykertben tettek láto-
gatást a résztvevők, majd tovább 
is indultak a Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtokra, ahol a szállást 
elfoglalva ebéd, majd a délutáni 
programok következtek: ménesud-
var bemutatása, kanca és ménesis-
tállók, lovarda, kocsimúzeum, 
lovasbemutató, arborétum és csi-
kótelep megtekintése sétakocsiról.

Szombaton a program Bábolnán 
folytatódott a lovasmúzeum meg-
tekintésével, ezt követően lovag-
lást próbálhattak ki az érdeklődők. 
Nagy élményt nyújtott ez a prog-
ram a diákok és a kísérő tanáraik 
számára is. A jutalomút ezt köve-
tően Herenden folytatódott, ahol 
a Herendi Porcelánmanufaktúra 
megtekintésére került sor. Az este 
Veszprémben tett sétával és neve-
zetességek megtekintésével zárult.

Vasárnap reggel Tihanyba 
indult a csapat, ahol szentmisét 
hallgathattak, majd idegenveze-
téssel a Tihanyi Bencés Apátsá-
got vehették szemügyre. A dél-

utánt a balatonfüredi strandon 
tölthették a résztvevők.

Résztvevők száma: 40 fő

Bajai Anyanyelvi Tábor 
(2013. július 6–10.)

A Rákóczi Szövetség 12. alka-
lommal szervezte meg anyanyelvi 
táborát Baján. A program célja a 
nyugat-bácskai szórványban élő 
magyar gyermekek nyári tábo-
roztatása volt.

Az anyanyelvi táborba az álta-
lános iskola 2-4. osztályos diákjai 
kerültek meghívásra.

A táborba iskolánként 4-6 gyer-
mek érkezett Bácskertesről, Bez-
dánból, Doroszlóról, Gombos-
ról, Nemesmiliticsről, Szilágyiról, 
Kuláról, Bácsgyulafalváról, vala-
mint Zombor városából. A tele-
pülésekről 1-2 kísérő jött a gyer-
mekekkel, akik szükség esetén a 
szervezők munkáját segítették.

A táborban a kisdiákok négy 
csoportba voltak beosztva. Min-
den csoport élére egy bajai tanító 
néni került, akik napi 10 órában 
a csoportjukkal foglalkoztak. A 
csoportok az oktatási programok 
során mondókákat és verseket 
tanultak, magyar általános isko-
lai olvasókönyvből gyakoroltak, 
kézműves foglalkozásokon vettek 
részt, és a kedd esti bemutatóra 
egy kis színdarabbal készültek, 
amelyek főleg a magyar népme-
sékből jól ismert történeteket 
dolgozták fel. A foglalkozások 
mellett sportra és játékra is jutott 
idő. Az egyik kísérő tanárnő cso-
portos táncórákat tartott.

A kulturális műsorok között sze-
repelt Figura Ede előadóművész – 
kifejezetten ilyen korú gyermekek-

nek összeállított – műsora, melyet 
a gyermekek (és a tanító nénik is) 
nagy örömmel hallgattak. Ebben az 
évben Simon Viktor zenetanár fog-
lalkozása is gazdagította a progra-
mot: ’48-as katonadalokat tanított 
a gyerekeknek, amelyet zongorával 
kísért. Sor került a hagyományos 
bajai halászlé megízlelésére is, amit 
a kisdiákok örömmel fogadtak. 

A tábor zárásaként átadásra 
kerültek a Rákóczi Szövetség 
által felajánlott ajándékok: sapka, 
nyakba akasztó, toll, egy névre 
szóló emléklap. A foglalkozást 
vezető tanító nénik egy-egy szép 
virágcsokrot kaptak köszönetkép-
pen a fáradságos munkáért.

Résztvevők száma: 67 fő

Sátoraljaújhelyi 
Középiskolás Tábor
 (2013. július 14–20.)

Óriási érdeklődés mellett és 
nagy sikerrel került megrendezésre 
a „XIV. Magyar Diákok és Tanárok 
Találkozója a Magyar Kálvárián” 
elnevezésű középiskolás tábor.

Az eredetileg 300 fősre terve-
zett tábor a rengeteg jelentkező 
miatt 373 fősre nőtt. A Kár-
pát-medence valamennyi régióját 
képviselték a diákok és tanárok, 
összesen 62 olyan középiskolából, 
ahol a Rákóczi Szövetségnek ifjú-
sági szervezete működik. Magyar-
országról huszonnégy iskola 149 
képviselője, Felvidék tíz iskolá-
jából 51-en, Kárpátaljáról hat 
középiskolából 37-en, Erdélyből 
és Partiumból 20 középiskolából 
124-en, míg Délvidékről hárman 
érkeztek Sátoraljaújhelyre. Idén 
először – a varsói magyar nagykö-
vetséggel közös szervezésben – a 
lengyelországi Legnicából kilenc 
vendég is a tábor részese lehetett.

Az ünnepélyes megnyitón a 
Rákóczi Szövetség részéről Csáky 
Csongor főtitkár köszöntötte a 
résztvevőket és kiemelte, hogy 
a Kárpát-medencei magyarság 
összetartozásának egyik alapja a 
személyes találkozások, kapcsola-

tok építése, melyet ez a tábor egyik 
fő feladatának tekint. Ezek után 
Marosi István, a Beregszászi II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola lelkésze és Popovics Béla 
kárpátaljai történész köszöntötte a 
diákokat és tanárokat Vacsora után 
a kisgejőci Kikelet Együttes versé-
neklő előadása zárta a napot.

A hétfői nap középpontjában 
Kassa állt. A teljes tábor nyolc autó-
busszal utazott a Felvidéki városba, 
és a rossz idő ellenére felejthetetlen 
programban volt részük a résztve-
vőknek. Idegenvezetők segítségé-
vel bejárták a belvárost, megte-
kintették a dómot, a Márai-házat, 
Márai Sándor és Esterházy János 
szobrát, és a Rodostói-házat. 
A városban elköltött ebéd után 
ökumenikus istentiszteleten vett 
részt a tábor, melyet Oremus 
Zoltán, a kassai magyar refor-
mátus gyülekezett lelkipásztora, 
Vakles Attila görög katolikus lel-
kész és Szabó Ervin bihari római 
katolikus plébános vezettek. Este 
Szondi Miklós rovásírás-kutató 
előadása után a székelyudvarhe-
lyi Boróka néptáncegyüttes tán-
cosainak vezetésével éjfélig rop-
ták a táncot diákok és tanárok.

Kedden került sor a hagyomá-
nyos sport- és szellemi versenyekre. 
Idén kispályás fociban, kosárlab-
dában, asztaliteniszben, valamint 
versmondó és rovásírás versenyen 
mérkőzhettek a jelentkezők. Ebéd 
után, de még a focibajnokság dön-
tője előtt került sor Kiss Norbert, 
ifjúságért és sportkapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár előa-
dására „Magyar ifjúság a világban” 
címmel. A focibajnokság győztese 
– az elmúlt évekhez hasonlóan – 
a székelyudvarhelyi Boróka FC 
lett. Késő délután Ringer István 
történész mutatta be a tábor hely-
színétől egy rövid sétára található 
sátoraljaújhelyi várat, majd a napot 
a sárospataki „8kor” Színház pódi-
umműsora zárta.

Szerdán az elmúlt évekhez 
hasonlóan ismét Felvidéki nap 
volt, melynek keretében Borsiba, a 
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Rákóczi-kastélyba, Dobóruszkára, 
Dobó István egri várkapitány sír-
jához, Nagyszelmencre, a „ketté-
vágott faluba” és Szirénfalvára láto-
gattak a táborozók. Délután, útban 
hazafelé, Széphalomban, a Magyar 
Nyelv Múzeumában hallgathattak 
előadást a diákok és megkoszo-
rúzták Kazinczy Ferenc sírját. A 
napot Kisida Elek orvosprofesszor 
„Értelmes élet” című előadása zárta 
a tábor helyszínén.

Csütörtökön Sárospatakra kirán-
dultak a tábor résztvevői, ahol meg-
tekintették a Református Kollégium 
Múzeumát és a Rákóczi várat. Dél-
után Raffay Ernő történész tartott 
előadást Trianonról, majd a Csomasz 
Tóth Kálmán Református Alap-
fokú Művészeti Iskola Felsőzsolcai 
Tagintézmények Fúvószenekarának 
koncertjét hallgathatták meg a diá-
kok. Ezután a Ketel vezér Egyesület 
tartott hagyományőrző fegyveres 
bemutatót a kuruc kort idézve. Az 
estét a Danger Close fiatal rockzene-
kar koncertje tette felejthetetlenné.

Pénteken a tábor tagjai elzarándo-
koltak a Magyar Kálváriára, melynek 
bejáratánál Németh Zsolt külügyi 
államtitkár és Halzl József, a Rákóczi 
Szövetség elnöke köszöntötte őket. A 
délután folyamán csapatvetélkedőn 
és akadályversenyen vehettek részt 
a diákok, majd Kiss Endre József, a 
Sárospataki Református Könyvtár 
igazgatója tartott előadást.

A búcsúesten sor került a ver-
senyek és vetélkedők nyerteseinek 
jutalmazására, valamint minden 
csapat bemutatta az előző napokban 
titokban gyakorolt előadását, melyek 
műfaja a kis színdarabtól a tánc-
show-ig sok mindent felölelt. Ezután 
hajnalig tartó buli és tánc kezdődött.

Szombat reggelre már csak a reg-
geli és a könnyes-sírós búcsú maradt.

Résztvevők száma: 367 fő

XVI. Kárpát-medencei 
Történelemtanár Tábor, 
Gyöngyös (2013. július 22–27.)

A Kárpát-medencében magyar 
nyelven történelmet oktató általá-

nos és középiskolai tanárok részére 
július 22–27. között 16. alkalom-
mal szervezett tábort a Rákóczi 
Szövetség. A rendezvény célja 
hagyományosan a szakmai tovább-
képzés és a kapcsolatok erősítése a 
résztvevő pedagógusok között.

A tábor minden évben más-
más témát mutat be, idén a viseg-
rádi országok vallási kapcsolatai a 
középkortól napjainkig képezte az 
előadások központi témáját.

A rendezvénynek a gyöngyösi 
Károly Róbert Diákhotel adott ott-
hont, immár harmadik alkalommal, 
amelyen 121-en vettek részt, közü-
lük 66-an Magyarországról, 17-en 
Felvidékről, 20-an Erdélyből, 9-en 
Kárpátaljáról és 9-en Délvidékről.

Július 22-én a tábort Halzl József, 
a Rákóczi Szövetség elnöke, Hel-
gertné Szabó Ilona, a Károly Róbert 
Főiskola rektora és Magda Sándor 
korábbi rektor nyitották meg. A 
hivatalos megnyitó után Tőkéczki 
László történész, az ELTE tanszék-
vezetője előadásában a közép-eu-
rópai vallási és nemzeti kapcsola-
tok történetéről adott áttekintést. 
A tábor nyitónapjának estéje bor-
kóstolóval összekötött ismerkedési 
esttel telt, Dunai György Sándorné, 
a gyöngyösi Borpalota ügyvezető 
igazgatójának vezetésével.

A rendezvény második napján 
Mészáros Kálmán, a Hadtörténeti 
Intézet tudományos főmunka-
társa „Miért éppen Borsi? Tények, 
talányok, tévedések II. Rákóczi 
Ferenc születéséről” címmel tartott 
új kutatási eredményeket bemu-
tató előadást. Az előadást köve-
tően Szögi László, az Egyetemi 
Könyvtár főigazgatója „A Trianon 
utáni egyházigazgatás változásai 
a Kárpát-medencében” címmel 
adott elő. Délután Gőzsy Zoltán, a 
Pécsi Tudományegyetem oktatója 
„Állam és egyház viszonya Mária 
Terézia és II. József idején” címmel 
tartott előadást. Őt követte Kónya 
Péter történész, az eperjesi egye-
tem rektor-helyettese, aki a Sáros 
megyei peregrinusokról beszélt. 
A délután utolsó előadója Bogár 

László közgazdász volt. Az este 
Turcsány Péter „Át a lelkek szoro-
sán (A funtineli boszorkányok)” 
című vetítéssel egybekötött előadá-
sával ért véget.

A tábor harmadik napján először 
Varga Szabolcs, a Pécsi Püspöki 
Hittudományi Főiskola oktatója 
„A katolikus továbbélés és a refor-
máció kezdetei a Dél-Dunántúlon 
és Szlavóniában a 16. században” 
címmel, majd Takaró Mihály iro-
dalomtörténész „Magyar kultúra 
tegnap, ma, holnap” címmel tartott 
magával ragadó előadást. A délután 
folyamán Bagi Dániel, a Pécsi Tudo-
mányegyetem docense „Szentkul-
tusz Kelet-Közép-Európában” cím-
mel, majd Balogh Margit, a MTA 
BTK TTI tudományos főmunka-
társa „Lehetőségek és zsákutcák. 
Szentszéki képviseletek Kelet-Kö-
zép-Európában 1945 után” címmel 
adott elő. A nap utolsó előadását 
Pozsgay Imre tartotta. Este filmve-
títésen vehettek részt az érdeklődők.

A találkozó negyedik napján 
az előadások sorát Balogh Judit, 
a Miskolci Tudományegyetem 
oktatója nyitotta „Az erdélyi feje-
delemség vallási sokszínűsége” 
című előadásával. Őt Seres István 
turkológus „Józsa pátertől Avram 
pópáig. Tábori papok a kuruc kor-
ban” című előadása követte. Dél-
után Romhányi Beatrix, a Károli 
Gáspár Református Egyetem 
tanárának „Vallási Sokszínűség 
és missziók Közép-Európában a 
XIII-XIV. században. Eretnekek, 
szakadárok, zsidók, muszlimok, 
pogányok.” című előadására került 
sor elsőként, ezt követte Molnár 
Imre „A lengyel egyház szerepe a 
kommunista Lengyelországban” 
című előadása, majd Szabó Gyula 
atya „A római katolikus egyház 
Magyarországon a kommunista 
diktatúra éveiben” címmel zárta az 
előadások sorát. Este Benkő Szabolcs 
kvartettjének komolyzenei koncertje 
szórakoztatta a résztvevő tanárokat.

A rendezvény zárónapján Hoff-
mann Rózsa köznevelésért felelős 
államtitkár látogatott el a rendez-

vényre, aki előadásában összefog-
lalta a köznevelés legfontosabb 
céljait és oktatáspolitikai eredmé-
nyekről számolt be a tanároknak.

Az államtitkár előadása után a 
tábor résztvevői a recski emlék-
parkba látogattak, majd innét 
Egerbe, ahol az Egri Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari 
Szakközép-, Szakiskola és Kollégi-
umban Habis László, Eger polgár-
mestere, Ballagó Zoltán, az Egri 
Tankerület igazgatója és Vasas 
Joachim igazgató üdvözölte a tör-
ténelemtanárokat. A délután egri 
városnézéssel telt, majd Gyöngyö-
sön búcsúesttel zárult a tábor. 

Résztvevők száma: 113 fő

I. Kárpát-medencei magyar 
nyelv és irodalom tanárok 
találkozója, Balassagyarmat
(2013. július 29. – augusztus 2.)

A Rákóczi Szövetség nyári ren-
dezvényei között 2013-ban elő-
ször szerepelt a Kárpát-medencei 
magyar nyelv és irodalom taná-
rok találkozója, amelyre Balas-
sagyarmaton került sor július 29. 
és augusztus 2. között. Az iroda-
lomtanárok találkozója is hasonló 
céllal került megrendezésre, mint 
a történelemtanároké, vagyis a 
kapcsolatteremtés és a továbbkép-
zés jelentette a fő célokat. Helyszínül 
Balassagyarmat szolgált, a város iro-
dalmi miliője – Madách Imre, Mik-
száth Kálmán, Szabó Lőrinc, Tormay 
Cécile – alkalmassá tette a célra.

A találkozón 68-an vettek részt, 
közülük 57-en Magyarországról, 7-en 
Erdélyből, 3-an Kárpátaljáról és egy 
fő Felvidékről. A rendezvény előadá-
sainak helyszíne a Magyar Nemzeti 
Múzeum Palóc Múzeuma volt.

A találkozó megnyitóján részt 
vett Boross Péter korábbi minisz-
terelnök, Medvácz Lajos, Balas-
sagyarmat polgármestere, Lengyel 
Ágnes, a Palóc Múzeum igazgató-
nője, Ballagó Zoltán, a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ Egri 
Tankerületi igazgatója és Csáky 
Csongor, a Rákóczi Szövetség főtit-

kára. A megnyitó után Boross Péter 
tartott előadást a magyarság törté-
nelmi és irodalmi értékeiről. Az első 
este borbemutatóval és táncházzal 
kísért ismerkedéssel telt.

A rendezvény másnapján az 
előadások sorát Vekerdy Tamás 
pszichológus nyitotta, aki „Gye-
rekek és iskola – ma” címmel tar-
tott élvezetes előadást. Őt követte 
Balázs Géza nyelvész „A magyar 
nyelv a 20. században” címmel. 
Délután a két világháború közötti 
csehszlovákiai magyar irodalomról 
beszélt Filep Tamás Gusztáv, akit 
Jókai Anna írónő érzelmes előa-
dása követett. A nap utolsó előa-
dását Turcsány Péter író tartotta 
„Magyar kánon, nemzeti irodal-
munk újjászületése” címmel.

A találkozó harmadik napján 
Kun Ferencz nyitotta az előadók 
sorát, aki a mese-irodalomról, ezen 
belül is Sebők Zsigmondról beszélt. 
Ezt követően Halzl József, a Rákó-
czi Szövetség elnöke köszöntötte a 
találkozó résztvevőit. A Szövetség 
elnökének köszöntője után Takaró 
Mihály irodalomtörténész adott 
elő „Irodalmi kánon és kultúra” 
címmel. Délután Czakó Gábor 
„Eredeti magyar nyelvtan” címmel, 
majd Tóth László felvidéki költő 
„Arcok és csomópontok a II. világ-
háború utáni szlovákiai magyar 
irodalomból” címmel tartotta meg 
előadását. A nap utolsó előadását 
Csallóközi Zoltán tartotta, aki a 
Kárpát-medencei magyar szobor-
sorsokról beszélt és vetített doku-
mentumfilmet. Este a találkozó 
résztvevői a helyi Szalézi templom-
ban Molnár Ottó orgonaművész 
koncertjén vehettek részt.

A rendezvény negyedik nap-
ján Raátz Judit, az ELTE oktatója 
a szövegértés fejlesztésről adott elő 
elsőként. Ezt követte Takaró Mihály 
Tormay Cécile előadása. Délután 
előadott Nyakas Szilárd „Közéleti 
kommunikáció” címmel, Adamikné 
Jászó Anna nyelvész a retorika 
mai világáról, majd Kiss Gy. Csaba 
„Kárpátoktól az Adriáig – magyar 
írók útirajzait követve” címmel. Az 

utolsó előadást Csáky Károly tar-
totta „Nógrádi tájakon” címmel. 
Este a résztvevők balassagyarmati 
városnézésen vehettek részt. 

A rendezvény utolsó napján 
irodalmi kirándulásra került sor 
a történelmi Nógrád megyében 
Kovács Ferenc balassagyarmati 
tanár vezetésével, mely érintette 
Szklabonyát, Alsósztregovát, Hol-
lókőt, Csesztvét és Horpácsot.     

Résztvevők száma: 113 fő

XXX. Nemzetközi 
Anyanyelvi Tábor, Győr (2013. 
július 29. – augusztus 8.)

A 30. tábor Győrött, a Szent 
László Katolikus Kollégiumban 
került megszervezésre. A tábor-
ban immár hagyományosan kár-
pátaljai, erdélyi, felvidéki és vaj-
dasági középiskolás diákok vettek 
részt. A tábor programjának 
gerincét ezúttal is a magyar tör-
ténelem sorsfordító eseményei, a 
magyar nép hagyományai, kul-
túrtörténeti emlékei, anyanyel-
vünk és irodalmunk alkották.

A tábor első napján Győr város 
kultúrtörténeti értékeivel ismer-
kedtek a résztvevők dr. Kőrös 
Erzsébet idegenvezető kalauzo-
lásával. A városnézést követően 
Simon Róbert Balázs alpolgár-
mester fogadta a táborlakókat és 
tájékoztatta őket a város gazdasági 
és kulturális eredményeiről. 

 A honfoglalás korának esemé-
nyeit a legújabb kutatások eredmé-
nyeit is felmutatva dr. Tomka Péter 
régész tárta a résztvevők elé, majd 
a magyar irodalom legszebb meg-
zenésített verseiből a Barangoló 
Művészeti Együttes adott ízelítőt.

A magyarság néprajza téma-
körben Perger Gyula néprajz-
kutató a falucsúfolókról, dr. 
Lanczendorfer Zsuzsanna nép-
rajzkutató a magyar nép humo-
ráról, szokásairól, Balázs Lívia 
etnográfus a hiedelemlények 
világáról tartott érdekfeszítő 
előadás. A napot táncház zárta 
Kakuk János koreográfus vezeté-
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sével. Az irodalmi, anyanyelvi blokk 
keretében nyelvi játékokat vezetett 
Horváth Ferenc népművelő, majd a 
150 éve született Gárdonyi Gézáról 
hallhattak előadást a tábor résztve-
vői Baksa Péter irodalomtörténész-
től, később pedig ugyanő emlékezett 
meg Weöres Sándorról 100. születés-
napja okán. Gülch Csaba költő újság-
író pedig a Pannon Helikon pap köl-
tőit mutatta be a táborozóknak. Az 
irodalmi blokkot egy rendkívül jól 
sikerült vetélkedő zárta, amelynek 
témája Gárdonyi Géza volt.

A népi kismesterségek világába 
Czank Ervinné és Szabó Józsefné 
tanárok kalauzolták a résztvevőket, 
manuális készségüket is próbára téve.

„Magyarok Kárpátalján, Fel-
vidéken, Erdélyben, Délvidéken” 
címmel az egyes csoportok bemu-
tatkoztak egymásnak, kiegészítve 
a mindennapok társalgásai során 
szerzett ismereteiket.

Több kirándulást is tettek a részt-
vevők: Tihanyba, Paloznakra, Sop-
ronba és környékére, Nagycenkre, 
Fertőrákosra, Fertődre, valamint a 
Szigetközbe. A Csemadok Duna-
szerdahelyi Választmánya meghí-
vásának eleget téve a Felvidékre 
is ellátogattak, ahol egyebek mel-
lett megkoszorúzták Szent István 
emlékhelyét.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szö-
vetség főtitkára a tábor utolsó nap-
ján látogatta meg a tábort, tájé-
koztatta a résztvevőket a Szövetség 
ifjúsági tevékenységéről és arról, 
hogy az iskolai szervezetek miért 
olyan fontosak a Szövetség életében. 
A tábort a szokásos búcsúest zárta. 

Résztvevők száma: 50 fő

Erzsébet Tábor, Zánka 
(2013. augusztus 18–24.)

A tavalyi évhez hasonlóan a 
Rákóczi Szövetség 2013-ban is – 
a Magyar Nemzeti Üdülési Alap 
felkérésének eleget téve – segí-
tett megszólítani olyan szlovákiai 
magyar alapiskolákat, amelyek hát-
rányosabb régiókban működnek. 
Az előző évi tapasztalatokkal gaz-

dagodva idén a Rákóczi Szövetség 
önkéntesek bevonásával segítette 
a felvidéki csoport programjának 
zökkenőmentes lebonyolítását.

Az Erzsébet-táborok utolsó 
turnusában, augusztus 18–24-ig a 
zánkai Új Nemzedék Központba 
több mint fél száz erdélyi mellett 
130 felvidéki résztvevő is érke-
zett. Felvidékről iskolánként tíz, jó 
tanulmányi előmenetellel rendel-
kező kisdiák üdülhetett az Erzsé-
bet-program Határtalan-túra nevű 
táborában: elsősorban kelet-szlo-
vákiai települések iskolái kaptak 
lehetőséget, úgy mint Nagykapos, 
Királyhelmec, Kassa, Szepsi, Rozs-
nyó, Tornalja, Rimaszombat, Fülek, 
Losonc, Nagykürtös, Ipolyság, 
Léva és Csáb, de érkeztek  Zoboral-
járól, Légről és Kisudvarnokról is.

Augusztus 18-án, vasárnap 
érkezett meg a felvidéki csoport. 
A tábori programokon túl a dél-
után folyamán három erdélyi és 
egy felvidéki csoport megnézte 
Tihany látványosságait. A hiva-
talos megnyitóra a vacsora után 
került sor zászlófelvonás keretén 
belül, majd az Etno Sound inter-
aktív koncertje következett.

Kedden délelőtt táborismereti 
vetélkedőn vehettek részt a gye-
rekek, ahol egy kérdőívet kellett 
kitölteniük, ezen kívül a többi 
naphoz hasonlóan kézműves fog-
lalkozásokba is bekapcsolódhat-
tak tetszés szerint. 

A szerdai és csütörtöki napokon 
mutatták be a határon túli csopor-
tok az általuk otthon összeállított 
műsorokat, amely egyébként a 
részvétel feltétele volt számukra.  
Népdalokkal, táncokkal, diavetí-
tésekkel készültek, amelyek között 
rengeteg színvonalas előadást lát-
hatott a közönség.  

Azok a csapatok, akik nem hét-
főn kirándultak Tihanyba, azok 
csütörtökön látogattak el oda 
néhány órára. A pénteki hajóútra 
valamennyien szívesen emlékeztek 
vissza a felvidékiek közül. Szeren-
csére péntekre az időjárás is meg-
javult, így a hazautazás előtt még 

egy utolsót fürödhettek a gyerekek 
a Balatonban. Az esti táborzárá-
son kihirdették a szobapontozás, a 
tábori olimpia, a népszerű bátorság 
próba, a „Ki mit tud?” és a többi 
verseny eredményét. 

Résztvevők száma: 130 fő

XXV. Szentendrei Főiskolás 
Tábor (2013. augusztus 26–31.)

Idén huszonötödik alkalommal 
került sor a Szentendrei Főiskolás 
Táborra, melyre a Rákóczi Szövet-
ség egyetemi városokban működő 
helyi szervezetei mellett meghívót 
kaptak az aktív határon túli diák-
szervezetek képviselői is.

Augusztus 26-án, hétfőn dél-
után a regisztrációt követően Halzl 
József, a Rákóczi Szövetség elnöke 
nyitotta meg ünnepélyes keretek 
között a rendezvényt. A megnyitó 
után Gál Gábor, a felvidéki Híd-
Most párt politikusa, parlamenti 
képviselő tartott előadást a felvi-
déki magyarság helyzetéről, melyet 
élénk vita követett az egyetemisták 
részvételével. Ezután Tóth Ferenc 
dandártábornok, országos polgári 
védelmi főfelügyelő tartott előa-
dást a magyar katasztrófavédelem 
helyzetéről és a határon átnyúló 
feladatokról és kezdeményezések-
ről. A vacsora után sor került az 
ünneplésre is Auguszt József cuk-
rászmester jóvoltából egy óriási 
„születésnapi” tortával, melynek 
felvágása után egy pohár bor-
ral is koccintottak a jelenlévők.

Kedden Hölvényi György, 
egyházi, nemzetiségi és civil tár-
sadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkár tartott előadást a civil 
társadalomban rejlő értékekről. 
Délelőtt került sor Őry Péter, az 
MKP alelnökének előadására is. 
Ebéd után Ugron Gáspár alelnök 
rövid köszöntője vezette fel Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter és Kövér László, az Országgyű-
lés elnökének előadását. Vacsora 
után Benkő Szabolcs szakmai irá-
nyításával működő vonósnégyes 
kamarakoncertje vezette át az 

egyetemistákat egy igen megrázó 
filmvetítésre. Andrzej Wajda Katyń 
filmjét Szalai Attila műfordító, dip-
lomata rövid előadással vezette fel, 
ezzel körbejárva a világháborús 
Lengyelország helyzetét.

Szerdán Répás Zsuzsanna, 
nemzetpolitikáért felelős helyet-
tes államtitkárasszony előadása 
nyitotta a sort, mely elsősorban a 
külhoni támogatások bemutatá-
sára és a nemzetpolitika aktuális 
helyzetére koncentrált. A délelőtt 
folyamán került sor Szász Jenő, a 
közelmúltban alakult Nemzetstra-
tégiai Kutatóintézet vezetőjének 
előadására is, melyben az Intézet 
céljairól és feladatairól hallhattak 
az egyetemisták, akik hozzászó-
lásaikkal és észrevételeikkel igen 
aktívan bekapcsolódtak a diskur-
zusba. Ebéd után került sor Mihály 
Erzsébet, a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. támogatásfinanszírozási 
igazgatójának előadására, melyben 
a külhoni diákok pályázati lehető-
ségeire hívta fel a figyelmet. Nóg-
rádi György egyetemi tanár, biz-
tonságpolitikai szakértő előadása 
volt a tábor egyik legsikeresebb 
pontja, hisz „A Világ 2013-ban” 
címmel megtartott előadása után 
nem akartak szűnni a kérdések. A 
délutáni előadássorozatot Csáky 
Pál, felvidéki író-politikus, az MKP 
elnökségi tagjának előadása zárta. 
Este táncház kerekedett az előadó-
teremből: Szente János, a Bartók 
Táncegyüttes tanárának segítsé-
gével a fiatalok belekóstolhattak 
széki, kalotaszegi és somogyi nép-
táncokba, melyhez a talpalávalót 
Kővári Péter és bandája húzta.

Csütörtökön reggeli után G. 
Fodor Gábor politológus, a Szá-
zadvég stratégiai igazgatójának a 
belpolitikai helyzetet elemző előa-
dásával indult a nap, mely után a 
kérdések és hozzászólások oly mér-
tékben érkeztek a hallgatóság köré-
ből, hogy a program felborulásával 
és méretes csúszással fenyegetett. A 
következő előadó A. Szabó Magda, 
a Nemzeti Színház stratégiai igaz-
gatóasszonya volt, aki a teátrum 

múltjával, jelenével és a jövőben 
vállalt hivatásával foglalkozott. A 
délelőtt zárásaként köszöntötte a 
tábor résztvevőit Frank Spengler, 
a Konrad Adenauer Alapítvány 
Magyarországi irodájának veze-
tője, akinek személyében nem csak 
egy előadót, hanem a tábor főtá-
mogatóját is köszönthették a jelen-
lévők. Délután zajlott Halzl József 
és a jelenlévő diákszervezetek rész-
vételével kerekasztal-beszélgetés, 
mely a Kárpát-medencei magyar-
ság jövőjéről szólt. A tábor részt-
vevői ekkor képviselőket választot-
tak, akik megfogalmazták a XXV. 
Szentendrei Főiskolás Tábor részt-
vevőinek Nyilatkozatát, melyet a 
résztvevők egyhangúlag elfogad-
tak. Késődélután került sor Nyakas 
Szilárd tévés újságíró, szerkesztő 
előadására „Közéleti kommuniká-
ció” címmel. Az estét hangulatos 
sétahajózás tette felejthetetlenné, 
a résztvevők a Dunáról gyönyör-
ködhettek Budapest szépségében.

Péntek délelőtt Kópiás Bence, 
az infókommunikációért felelős 
államtitkárság képviselőjeként tar-
tott előadást, utána Forrai Tamás, 
a jezsuita rend magyarországi tar-
tományfőnöke beszélt a keresz-
ténység szerepéről a mai világban. 
Az ebédre már a Budai Várban 
került sor, mert a tábor résztvevői 
hivatalosak voltak a Magyarság 
Házában Weöres Sándor művei-
ből összeállított verses délutánra. 
A késő délutánt a Magyar Nemzeti 
Galéria két tárlatának megtekinté-
sével tölthették a fiatalok, ugyanis a 
Galéria vezetősége térítésmentesen 
látta vendégül a Főiskolás Tábor 
tagjait az intézményben. Az estét 
és a tábort az előző évek hagyo-
mányait követve búcsú buli zárta.

Résztvevők száma: 110 fő

XII. Kárpát-medencei 
Középiskolás Vezetőképző, 
Budapest (2013. október 4–6.)

A Rákóczi Szövetség középisko-
lai ifjúsági szervezetei számára 12. 
alkalommal szervezete meg 2013. 

október 4–6. között Kárpát-me-
dencei Középiskolás Vezetőképző 
rendezvényét Budapesten, a Rubin 
Hotelben.

A vezetőképzőre 144-en érkez-
tek, 47 középiskolából, a Kár-
pát-medence valamennyi országát 
képviselve, iskolánként két diák 
és egy tanár. A megnyitón Halzl 
József, a Rákóczi Szövetség elnöke 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd Pozsgay Imre tartott előa-
dást, aki a rendszerváltás esemé-
nyeit mutatta be személyes élmé-
nyein keresztül. Az előadást követő 
vacsora után a diákok először közös 
ismerkedős játékokon vehettek 
részt, majd 5 csoportban kezdtek 
neki a hétvégi csoportmunkának. 
A tanárok részére Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövetség főtitkára által 
vezetett beszélgetés, ismerkedés 
zajlott. Az est hátralévő részében 
a szálloda wellness szolgáltatásit 
vehették igénybe a résztvevők.

A vezetőképző másnapján Glo-
viczki Eszter orvos „A szerelem 
biokémiája” címmel tartott előa-
dása hiánypótlónak bizonyult a 
vezetőképző és sok diák életében. 
Őt követte Szatmáriné dr. Balogh 
Mária „Érzelmi intelligencia és 
vezetés” című előadása, amely a 
civil szektorban tevékenykedő 
vezetők helyes magatartásformáit 
közvetítette a résztvevők felé. Dél-
után Kisida Elek orvosprofesszor 
osztotta meg gondolatait „Értel-
mes élet” című előadásában arról, 
hogy miért és hogyan érdemes 
élni. Wittner Mária 1956-os, sze-
mélyes élményekkel teli előadása 
zárta a délutánt. Este a Nemzeti 
Színházban a Beregszászi Szín-
ház Liliomfi előadását tekintették 
meg a résztvevők, majd autóbu-
szos éjszakai budapesti városné-
zéssel ért véget a nap programja.

A rendezvény utolsó napjának 
reggelén Michael Duffy, ír szer-
zetespap mutatott be szentmisét. 
Reggelit követően Benkő Szabolcs 
és barátainak felemelő komolyze-
nei koncertjét hallgathatták meg, 
majd Halzl József és Csáky Cson-
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gor köszönt el a résztvevőktől. Ezu-
tán Halzl József hosszan dedikálta 
az érdeklődőknek 1956-os Naplóját.

Résztvevők száma: 144 fő

XXI. Gloria Victis – 1956-os 
Emlékünnepség – Kárpát-meden-
cei Történelmi Vetélkedő és 
Ifjúsági Találkozó, Budapest 
(2013. október 21–23.)

A „Gloria Victis” a Rákóczi 
Szövetség immár 21 éves múltra 
visszatekintő rendezvénysoro-
zata, mely az 1956-os forradalom 
és szabadságharcnak állít emlé-
ket. A Rákóczi Szövetség a min-
den évben október 21–23. között 
sorra kerülő közös emlékezéssel 
kívánja erősíteni a résztvevő Kár-
pát-medencei magyar fiatalok 
nemzeti összetartozás érzését.

A háromnapos találkozóra 
valamennyi szomszédos ország-
ból érkeztek magyar középis-
kolások és egyetemisták. Ebben 
az évben összesen 1311 Kár-
pát-medencei magyar fiatal vett 
részt a találkozón: köztük 551 
egyetemista és 680 középisko-
lás. Az egyetemisták Erdély-
ből, Vajdaságból, Kárpátaljáról, 
Felvidékről és Magyarország-
ról érkeztek. A középiskolások 
harmada a történelmi vetél-
kedőre érkezett az egész Kár-
pát-medencét képviselve, másik 
részük az október 22-i 1956-os 
emlékünnepségre érkezett Fel-
vidék magyar középiskoláiból, 
a következő városokból: Duna-
szerdahely, Fülek, Gúta, Ipoly-
ság, Kassa, Komárom, Léva, 
Nagykapos, Nagymegyer, Rima-
szombat, Rozsnyó, Somorja, 
Tornalja, Zselíz. Idén először 
nagyszámú szlovák és kisebb 
lengyel diákcsoport is együtt 
ünnepelt a magyar fiatalokkal.

Az ifjúsági találkozó kereté-
ben 2013 október 21-én a Szent 
Margit Gimnázium színházter-
mében a komáromi Teátrum 
Színház előadásában „A rebel-
lis” című történelmi játékot 

tekinthették meg a vetélkedőre 
érkező  középiskolások és kísé-
rőtanáraik.

Másnap délelőtt levetítésre 
került a „Szökés” c. játékfilm, 
amely a 60 éve bezárt recski mun-
katáborban történteket dolgozza 
föl. A filmet Gyarmathy Lívia 
rendezőnő bocsátotta a Rákóczi 
Szövetség rendelkezésére. A film 
levetítése előtt a történelmi hát-
teret M. Kiss Sándor történész 
ismertette, a film után Gyar-
marhy Lívia válaszolt az egye-
temisták kérdéseire. Eközben a 
történelmi vetélkedőre érkezett 
középiskolások a 2. fordulós fel-
adatlapot írták, felkészítő taná-
raik Halzl Józseffel, a Rákóczi 
Szövetség elnökével találkoztak 
kötetlen beszélgetés keretében.

Az október 22-i ünnepségsorozat 
az ifjúsági találkozó legfelemelőbb 
része. 1956-ban az egyetemista fiata-
lok éppen ezen a napon indították el 
megmozdulásukkal a forradalmat, a 
Műegyetemtől vonultak fel tömege-
sen a Bem szoborhoz. A rendezvény 
célja, hogy ezt a hagyományos útvo-
nalat és ezeket a forradalmi esemé-
nyeket elevenítse fel a mai fiatalokban, 
közülük is külön kiemelve a határon 
túli ifjúságot, akik iskoláikban nem 
feltétlenül kaphattak teljes értékű tájé-
koztatást az 1956-os eseményekről. 
Ezért is különösen fontos éreztetni 
a mai fiatalsággal, hogy 1956. októ-
ber 22-én döntő szerepet játszott az 
események alakulásában az ifjúság. 
Az ünnepségsorozat a Műegyetem 
központi épületében megszervezett 
ünnepséggel indult, melyet jelen-
létével megtisztelt Sólyom László 
köztársasági elnök, Rétvári Bence 
államtitkár, Kónya István, a Kúria 
elnökhelyettese, Hoffmann Tamás, 
a XI. kerület polgármestere. A 
határon túli magyarság nevében 
Bóna Zoltán, felvidéki Diákhálózat 
elnöke mondott beszédet.

A Bem téren 1956-ban a 
műegyetemisták Lengyelország-
gal fejezték ki szolidaritásukat, 
ennek emlékére szolgál a fáklyás 
felvonulás. A fáklyás felvonulást 

21. alkalommal szervezte meg 
a Rákóczi Szövetség. A menet 
16 óra 30 perckor indult útnak a 
Rákóczi Szövetség koszorújával.

A Bem térre érve a csaknem 
2000 fős ünneplő közönség rész-
vételével 17.30 órakor a Himnusz 
eléneklésével vette kezdetét a Bem 
téri ünnepség, amely hagyomá-
nyosan a Műegyetemről induló 
fáklyás menet záró rendezvénye. 
Az ünnepség moderátora Erdélyi 
Claudia volt, az általa felkonferált 
szónokok beszédeit a székesfe-
hérvári Kodály Zoltán Általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény kóru-
sának művei szőtték át. A meg-
emlékezés főszónoka Csáky Pál, 
felvidéki író-politikus volt. A hatá-
ron túli magyar ifjúság gondolatait 
Zsámbok Eduárd, a Rákóczi Szö-
vetség Kolozsvári Helyi Szerveze-
tének tagja tolmácsolta. A rövid 
megemlékezés után kezdetét vette 
a koszorúzási ünnepség.

Az emlékezés és kegyelet koszorúit 
magyarországi és határon túli pártok, 
társadalmi szervezetek és egyesületek, 
intézmények, diákszervezetek, hallga-
tói önkormányzatok, középiskolák, 
továbbá a Rákóczi Szövetség helyi 
szervezeteinek képviselői helyezték 
el Bem József szobra előtt. Köztük 
elsőként Kumin Ferenc államtitkár 
a Miniszterelnökség nevében, Sem-
jén Zsolt Miniszterelnök-helyettes 
nevében Csallóközi Zoltán, Haraszti 
Attila a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium nevében, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kap-
csolatokért felelős államtitkársága 
nevében Morvay Levente, a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. nevében 
dr. Ambrus Sándor Csaba, jogi és 
humánpolitikai igazgató, politikai 
pártok, társadalmi szervezetek kép-
viselői, végül  a Rákóczi Szövetség 
koszorúját helyezte el dr. Halzl József 
elnök, Martényi Árpád alelnök és 
Csáky Csongor főtitkár. A megemlé-
kezés a Szózat eléneklésével zárult.

A Weiner Szász Kamaraszimfo-
nikusok koncertje zárta az ünnepi 

napot a Műegyetem Központi épü-
letének Aulájában, amely idén is 
hatalmas sikert aratott.

Az ifjúsági találkozó október 23-án 
délelőtt két előadással zárult. Elsőként 
Szerencsés Károly történészt hall-
hatták az egyetemisták, majd Kun 
Ferencz, a Rákóczi Szövetség alapító 
tagja szólt a résztvevőkhöz. Mindket-
ten 1956 szerepét és helyét igyekeztek 
bemutatni a magyar és világtörténe-
lem áttekintésében. A rendezvényt 
60 önkéntes segítette a szálláso-
kon és a programhelyszíneken.

Gloria Victis Kárpát-me-
dencei Történelmi Vetélkedő 
(2013. március 15. – október 23.)

A Rákóczi Szövetség 2013-ban 18. 
alkalommal hirdette meg Kárpát-me-
dencei középiskolások számára 
Gloria Victis elnevezésű történelmi 
vetélkedőjét. Az évente más-más 
témakörrel foglalkozó vetélkedő idén 
Bethlen Gábor – Az Erdélyi Fejede-
lemség története címmel került meg-
hirdetésre.

A vetélkedőre háromfős csapa-
tokban jelentkezhettek a diákok 
egy tesztsor kitöltésével, valamint 
egy történelmi esszé megírásával. 
Összesen 160 dolgozat érkezett a 
felhívásra június 14-ig, közülük a 
legjobb 60 csapat kapott meghí-
vást a második fordulóra, amelyet 
a Rákóczi Szövetség háromnapos 
ifjúsági találkozó és 1956-os emlé-
künnepség keretében Budapesten, 
a Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen rendezett meg a 
hagyományoknak megfelelően 
október 21. és 23. között.

A második fordulóba bejutott 
60 csapat október 22-én írásbeli 
fordulón mérte össze tudását, és 
ennek eredménye alapján a leg-
eredményesebb tíz csapat jutott 
tovább az október 23-i szóbeli 
döntőbe. A döntőben neves szak-
emberekből álló zsűri előtt, számos 
igényes feladat révén dőlt el a vetél-
kedő végső sorrendje. A zsűri elnöki 
tisztét Oborni Teréz, az MTA BTK 
Történettudományi Intézet tudomá-

nyos főmunkatársa töltötte be, a zsűri 
további tagja volt Tóth Vásárhelyi 
Éva, a Budai Nagy Antal Gimnázium 
tanára, Hévizi Józsa, a budapesti Szent 
Margit Gimnázium tanára, valamint 
Száray Miklós, az ELTE Apáczai 
Csere János Gyakorló Gimnáziu-
mának vezető tanára. A zsűri titkára 
Nagy István, a Szentendrei Ferences 
Gimnázium tanára volt.

Az október 22-i írásbeli fordu-
lóra meghívott 60 csapat közül 48 
magyarországi, 8 felvidéki, 2 erdélyi 
és 1 kárpátaljai középiskolát képviselt.

Valamennyi döntőbe és közép-
döntőbe jutott csapat értékes könyv-
jutalomban, a legeredményesebb öt 
csapat tagjai, valamint a felkészítő 
tanáraik egy erdélyi körutazást jelentő 
kirándulást nyertek. 

A vetélkedő első öt helyezettje:

Irodalmi-történelmi pályázat 
(2013. június 19. – október 21.)

A Rákóczi Szövetség és a Zug-
lói Helyi Szervezet irodalmi–tör-
ténelmi pályázatot hirdetett meg 
1956. október 23. tiszteletére Kár-

pát-medencei magyar középiskolá-
sok, valamint I-II. éves főiskolások/
egyetemisták részére június 19-én.

A dolgozatban – személyes beszél-
getések, memoárok, monográfiák 
alapján – a választott főtémát, illetve 
annak A vagy B pontját kellett feldol-
gozni pályakép/portré megrajzolásá-
val, ill. tanulmány, történelmi esszé 
vagy interjú-füzér formájában. Az 
irodalmi alkotások (novella, elbeszé-
lés, vers) különdíjban részesültek.

A Kárpát-medence valamennyi 
régiójából beérkezett 16 pályamű-
vet szakmai zsűri értékelte. A 
pályázat díjátadójára a Rákóczi 
Szövetség Gloria Victis 1956-os 
rendezvénysorozata keretében 
került sor október 21-én, a Magyar-
ság Házában. A díjátadón Langerné 
Victor Katalin, a Magyarság Háza 
igazgatója köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd a Rákóczi Szövetég 
nevében Ugron Gáspár Gábor alel-
nök üdvözölte a pályaművek készí-
tőit. A köszöntők után Tamássyné 
Bíró Magda, a Rákóczi Szövetség 
zuglói szervezetének vezetője, az 
irodalmi–történelmi pályázat zsű-
rijének elnöke ismertette az ered-
ményt, az alábbiak szerint:
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Az első három helyezett pénz-

jutalomban, a különdíjasok pedig 
könyvjutalomban részesültek. A 
díjakat Tamássyné Bíró Magda, 
Ugron Gáspár Gábor és Csáky 
Csongor főtitkár adta át. A díjá-
tadást követően kiállítás megnyitó, 
koncert és állófogadás tette tel-
jessé az estét. Mind a 16 dolgozatot 
benyújtó diák meghívást kapott a 
díjátadóra és a Gloria Victis 1956-
os rendezvénysorozatra.

Résztvevők száma az ifjúsági 
találkozón: 1311 fő

Résztvevők száma a történelmi 
vetélkedőn: 460 fő

XV. Kossuth-szónokverseny 
és retorikai konferencia, 
Budapest (2013. november 8–9.)

A 15. Országos Kossuth Lajos 
Szónokversenyt és Retorikai Kon-
ferenciát 2013. november 8-án és 
9-én került sor az ELTE Bölcsé-
szettudományi Karának tanácster-
mében az ELTE BTK Mai Magyar 
Nyelvi Tanszéke, az ELTE BTK 
Magyar Nyelvtudományi és Finn-
ugor Intézete, valamint a Rákóczi 
Szövetség rendezésében.

A rendezvényt Orlovszky Géza, 
az ELTE BTK dékánhelyettese 
nyitotta meg, majd Juhász Dezső 
professzor, a Magyar Nyelvtudo-
mányi és Finnugor Intézet igaz-
gatója köszöntötte a résztvevőket. 
A konferencia témája a politikai 
retorika volt. A programot Bóna 
Judit, az ELTE Fonetikai Tanszé-
kének adjunktusa konferálta.

Az előadásokat a versenyzők 
és kísérőik mellett számos, más 
intézményből is érkező hallgató, 
valamint oktató is meghallgatta:

Adamikné Jászó Anna: Az 
első politikai szónoklattan; Tóth 
M. Zsombor: „A stílus maga az 
ember” – A mai magyar politikai 
beszédek stílusa; Tóth Szilvia: „A 
jó jelölt” – Hogyan nyerjük meg 
a választásokat – régen és most?; 

Szitás Benedek: A politikai szó-
noklat és a demagógia.

A versenyre a határon innenről 
és túlról összesen 46 szónok jött el.

Az első napon a kötelező beszé-
deket hallgatta meg a zsűri. A 
hatperces, előre elkészített beszéd 
témájául szolgáló mottót a ver-
senyzők változatosan értelmezték. 
Az idézet: „Az egész világ egy link-
gyűjtemény, / az emberek, a tár-
gyak benne linkek” (Varró Dániel) 
– Hálózatok rabságában élünk?

A második napon került sor a 
háromperces rögtönzésre. A ver-
senyzők három csoportot alkottak, 
két-két téma közül kellett választa-
niuk, s pró vagy kontra érvelniük. A 
három témacsoport a következő volt:

I. csoport: Babonaság bolondság? –   
Lehetne-e adóbehajtó Lúdas Matyi?

II. csoport: Bezárt a bánya. Hol 
dolgozzon a hét törpe? – A nemtu-
dás fájának is lehet gyümölcse.

III. csoport: „A vonat késik” – új 
szállóige. – Szinglinek érzem, oh 
Ádám, magam! – Az új nőideál?

A verseny nyertesei:
1. Juhász Pál Balázs, Károli Gáspár 

Református Egyetem
2. Tóth Marko, Miskolci Egye-

tem Állam- és Jogtudományi Kar
3. Arany Ariella, Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem

Közönségdíjas: 
Arany Ariella, Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem
A zsűri különdíjasai:
Bíró Réka, Baróti Szabó Dávid 

Líceum, Barót
Deme Barnabás, Budapesti 

Műszaki Egyetem
Haramza Márk, Sapientia Szer-

zetesi Hittudományi Főiskola
Hunyadi Tünde, Újvidéki Egyetem
Novák Tímea, Kaposvári Egyetem
Szavcsur Kitti, Ungvári Nemzeti 

Egyetem

Különdíjasok:
A Magyar Asszonyok Érdek-

szövetsége Gulácsy Irén-emlék-
plakettje és oklevele a legjobb női 

szónoknak: Arany Ariella, Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem.

A Rákóczi Szövetség díja a leg-
jobb határon túli versenyzőnek: 
Bíró Réka, Baróti Szabó Dávid 
Líceum.

A Magyar Rádió különdíjban 
részesítette a legszebben beszélő 
versenyzőt: Dénes Erzsébet, Bene-
dek Elek Pedagógiai Líceum, Szé-
kelyudvarhely.

A Bárczi Géza Alapítvány 
különdíjat adott az alábbi ver-
senyzőknek a zárt ë hang megőr-
zéséért és szép beszédéért: Bíró 
Réka, Baróti Szabó Dávid Líceum; 
Duka-Tímea Ildikó, Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem; Forizs Dalma, Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem, Kézdivásár-
hely; Gál Enikő, Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem, Kolozsvár; 
Hunyadi Tünde, Újvidéki Egye-
tem; Szőcs Hunor, Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem.

A Hangadók Közhasznú Alapít-
vány a Leghumorosabb szónok díja-
ként a Pannonhalmi Zsuzsa kerami-
kusművész által készített plakettet 
adományozta az alábbi versenyző-
nek: Gál Enikő, Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem, Kolozsvár.

A Tinta Kiadó díját a leggaz-
dagabb szókincsű versenyző-
nek: Deme Barnabás, Budapesti 
Műszaki Egyetem.

A Chronos Kiadó díja a legjobb 
szerkezetű beszédet mondónak: 
Juhász Pál Balázs, Károli Gáspár 
Református Egyetem.

A Kossuth Szövetség díja a legha-
tásosabb beszédet mondónak: Mül-
ler Henrietta, Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem, Székelyudvarhely.

Az eredményhirdetésen a zsűri 
elnöke, Kiss Róbert Richard és a 
zsűri tagjai adták át a díjakat. A 
zsűri elnöke minden verseny-
zőről rövid, szóbeli értékelést 
mondott. A szónokok a jutalom, 
illetve a díj átvétele után bemu-
tatkoztak, és felkészítő tanáruk 
nevét is megmondták. Minden 
résztvevő és felkészítő tanár kapott 

oklevelet és könyvajándékot. A 
zsűri nagy figyelmet igénylő felada-
tát Dobos Krisztina, az OFI főmun-
katársa, Horváth Zsuzsanna, az OFI 
tudományos főmunkatársa, Gavlik 
István, a Kossuth Szövetség tiszte-
letbeli elnöke, Kiss Róbert Richard 
Prima Primissima díjas újságíró, 
az ELTE vendégoktatója, a zsűri 
elnöke, Koltói Ádám főiskolai tanár 
és Dudás Róbert Gyula, a Hanga-
dók Közhasznú alapítvány ügyve-
zető elnöke látta el. A zsűri titkára 
Bóna Judit, az ELTE BTK Fonetikai 
Tanszékének adjunktusa, valamint 
Pölcz Ádám volt versenyző, az ELTE 
BTK PhD-hallgatója látta el.

A rendezvényt, az ELTE BTK és 
a Rákóczi Szövetség támogatta, a 
könyvjutalmakról számos kiadó és 
a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság gondoskodott.

A Magyar Asszonyok Érdek-
szövetsége a szónokverseny szá-
mára 2005-ben alapította a Gulá-
csy Irén-díjat. A díj Domonkos 
Béla szobrászművész által készített 
bronzplakett, amely Gulácsy Irént 
ábrázolja. A díjat Szőnyi Kinga, a 
szövetség elnöke adta át. A Magyar 
Rádió által 2005-ben alapított díjat 
a legszebben beszélő versenyzőnek, 
akiket a zsűri választ ki. A Rákóczi 
Szövetség 2006-ban alapított díját 
(egy könyvcsomagot) és oklevelét 
Csáky Csongor főtitkár küldte el a 
legjobb határon túli versenyzőnek. 
A Bárczi Géza Alapítvány díjazott-
jait Buvári Márta alapító és Mészá-
ros András elnök jutalmazták. A 
Leghumorosabb szónok díját 2010-
ben alapította a verseny akkori 
titkára, Dudás Róbert Gyula és a 
Hangadók Közhasznú Alapítványa. 
A díjat az a versenyző kapja, akinek 
a beszédében leginkább jelen van a 
humor is. A díj egy oklevél és Pan-
nonhalmi Zsuzsa keramikusművész 
által készített plakett.

A 2011-ben alapított különdí-
jakat idén is kiosztottuk. A Tinta 
Kiadó díját a kiadó igazgatója, Kiss 
Gábor alapította. Az a versenyző 
kapja a kiadó értékes könyvutalvá-
nyát, aki a leggazdagabb szókincsű. 

A Kossuth Szövetség díját Szénási 
Istvánné elnök asszony annak a 
versenyzőnek ajánlotta föl, aki a 
leghatásosabb beszédet tartja. A 
Chronos Kiadó igazgatója, Gyenge 
Sándor által fölajánlott szép nap-
tárcsomag a legjobb szerkezetű 
beszédet mondó versenyzőt illeti.

A tizenötödik verseny zajlott le, 
ismét nagy sikerrel. Mindez nem 
valósulhatott volna meg az ELTE 
BTK munkatársainak, a hallgatók 
és Pölcz Ádám PhD-hallgató önfel-
áldozó segítsége nélkül. Külön 
köszönet illeti a Rákóczi Szövetsé-
get: biztosították a szállást a hatá-
ron túli versenyzőknek és tanáraik-
nak. A rendezvényt a zsűri elnöke, 
Kiss Róbert Richárd zárta be.

Résztvevők száma: 100 fő

Kárpát-medencei magyar 
és történelem szakos űta-
nárok konferenciája, Eger 
(2013. november 29. – december 1.)

Gárdonyi Géza születésének 
150. évfordulója alkalmából szer-
vezett konferenciát több mint 100 
Kárpát-medencei magyar iroda-
lom és történelem szakos tanár 
részvételével Egerben az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, a 
Rákóczi Szövetség és Eger Megyei 
Jogú Város. A rendezvény kiemelt 
célja volt, hogy Gárdonyi Géza 
irodalmi tevékenységének, az 
1552-es dicső egri várvédők fele-
lősségvállalásának és helytállásá-
nak jegyében a fenti tantárgyakat 
oktató Kárpát-medencei tanárok 
találkozásával, tapasztalatcserjé-
vel elősegítse az emberi, a szak-
mai és az intézményi kapcsola-
tok erősítését. A rendezvény két 
helyszínen, az Egri Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari 
Szakközép-, Szakiskola és Kollégi-
umban, illetve az egri Eszterházy 
Károly Főiskolán zajlott.   

A konferencia első napja ismer-
kedési esttel vette kezdetét a Kár-
pát-medence különböző részeiről 
érkező tanárok részvételével.  Máso-
dik nap délelőtt az egri Eszterházy 

Károly Főiskola kápolnájában a 
konferenciát Hoffmann Rózsa köz-
nevelésért felelős államtitkár, Habis 
László egri polgármester és Csáky 
Csongor, a Rákóczi Szövetség főtit-
kára nyitotta meg. A megnyitót 
követően Bitskey István akadé-
mikus, irodalomtörténész „Eger a 
szépirodalomban: Tinóditól-Gár-
donyiig” címmel tartott előadást. 
Őt Takaró Mihály író, irodalomtör-
ténész „Gárdonyi életműve és helye 
a nemzeti alaptantervben” címmel 
megtartott előadása követte. A déle-
lőtti program az Eszterházy Károly 
Főiskola bemutatásával zárult. Az 
ebédet követően az Egri Kereske-
delmi, Mezőgazdasági, Vendéglá-
tóipari Szakközép-, Szakiskola és 
Kollégiumban szekcióülésekkel 
folytatódott a délután. A magyar-
tanárok szekcióját Dr. Kusper Judit 
adjunktus, az Eszterházy Károly 
Főiskola Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi Intézet Magyar Irodalom-
tudományi Tanszékének oktatója 
vezette. Az ülés keretében sor került 
a Kárpát-medencei Magyartanárok 
Kulturális Egyesületének létreho-
zására is, melynek elnökévé Takaró 
Mihályt választották. A történelem 
tanárok szekció ülését Dr. Kelenik 
József, a történelemtudomány kan-
didátusa, a Hadtörténeti Múzeum 
igazgatóhelyettese vezette. Az ülé-
seket követően a Márai Látoga-
tóközpontot keresték fel, amely 
után ünnepi vacsorával zárult a 
nap programja. Az ünnepi vacso-
rát megtisztelte részvételével Halzl 
József, a Rákóczi Szövetség elnöke 
és Habis László egri polgármester 
is.  A rendezvény utolsó napján az 
egri várban Gárdonyi Géza sírjának 
megkoszorúzására került sor, ezt 
egri szabadprogram követte. A kon-
ferencia ebéddel zárult. A konferen-
cia kezdeményezője, főszervezője és 
házigazdája Vasas Joachim, az Egri 
Kereskedelmi, Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari Szakközép-, Szak-
iskola és Kollégium igazgatója volt.

Résztvevők száma: 110 fő
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Bábolna

Június 4. Ünnepi műsor és meg-
emlékezés kapott helyet az emlék-
műnél, melyen helyi diákok lép-
tek fel, valamint dr. Faragó István 
mondott ünnepi beszédet. Az 
emlékművet a helyi közéleti sze-
replők megkoszorúzták.

Június 24-én részt vettek a gímesi 
tanévzárón, ahol ajándék CD-kkel és 
az Év Diákja Díj átadásával kedves-
kedtek a diákoknak. Kiemelt testvér-
kapcsolatot ápolnak Zoboralján és az 
Aknaszlatina környékén élő magyar 
közösségekkel. Megmaradásukat 
iskoláik támogatásával, anyagi segít-
séggel, csereprogramokkal erősítik.

Október második szombatján 
rendezett kulturális programjuk 
hagyományos: a bábolnaiak igé-
nyes kikapcsolódását, a civil kap-
csolatok erősítését segítik elő hatá-
ron túli művészek meghívásával. A 
rendezvényen felléptek a bábolnai 
Cseperedők Néptánc Csoport tán-
cosai, a köbölkúti Rozmaring gyer-
mek néptánc csoport, valamint a 
helytörténet tárgyi emlékeiből nyílt 
kiállítás. Dr. Ugron Gáspár Gábor 
alelnök ünnepi beszédet mondott 
a helyi szervezet 15. évfordulójára 
rendezett ünnepi közgyűlésen. A 
közösség erősítését szolgálta „Égig 
Érő Fa” (Magyar Hagyományért) 
Díjat idén a köbölkúti Rozmaring 
Néptánc Együttes és a Bábolnai 
Helytörténeti Baráti Kör kapta.

2013. december 11-én adventi 
koncertet adott Zsapka Attila érse-
kújvári előadóművész a bábolnai 
Protestáns Templomban, melyben a 
felvidéki magyar oktatás megmara-
dásáért is fohászkodtak. Közösségi 
oldalakon és a helyi médiában is 
rendszeresen megjelennek, így pró-
bálják felkeresni az egyesület iránt 
érdeklődőket, valamint megszólí-
tani azokat, akik vélhetően szívesen.

Bácska

Január 11–12-én a Felsőszenti-
váni Önkormányzat csapatával 

részt vettek a naszvadi „Polgármes-
ter Kupa” teremlabdarúgó tornán.

Június 1–9. között részt vettek 
a„Tűzvirág – Művészetek Hete” 
rendezvénysorozaton.

Június 22-én tartották a hagyo-
mányos „Felvidékiek Találkozóját” 
a Felsőszentiváni Faluházban.

Augusztus 22–25. között a „Szen-
tiváni Napok” rendezvénysorozat 
keretén belül fogadták és vendégül 
látták Naszvad település hivatalos 
delegációját.

Szeptember 13–15-én részt vettek 
a „Naszvadi Napok” rendezvényein.

Szeptember 14-én avatták 
ünnepélyes keretek között 
Bácsalmáson II. Rákóczi Ferenc 
mellszobrát.

 Balassagyarmati 
Mikszáth Kálmán 
Szakközépiskola

Március 1–3. között részt vettek a 
Középiskolás Vezetőképzőn Buda-
pesten. 

Március 14-17. között a Diá-
kutaztatási Program keretében 
Erdélyi kirándulást szerveztek, 
melynek során látogatást tettek 
a nagyváradi a Lorántffy Zsu-
zsanna Református Gimnázi-
umban, a kolozsvári Báthory 
István Elméleti Líceumban és 
a tordai Jósika Miklós Elméleti  
Líceumban is.

Április 26-án a Felvidékről kite-
lepítettek emléknapján megem-
lékezést tartottak rendhagyó tör-
ténelem- és irodalomórával.

 Április 26–28. között 7 fővel 
részt vettek a Felvidéki Sétá-
kon.

Június 8–10. Tokaji/Felvidéki 
kirándulás a A Nemzeti Össze-
tartozás Napja. A kirándulás 
három napja alatt meglátogat-
ták Tokajt, Nagykapost, Dobó-
ruszkát, Nagyszelmencet, Borsit 
és Sárospatakot, és ellátogattak 
a nagykapos Energetikai Szak-
középiskolába.

Július 14–20. között részt vettek 
a  „XIV. Magyar diákok és tanárok 

találkozója a Magyar Kálvárián” 
középiskolás táborban.

Október 4–6. között részt vet-
tek a Középiskolás Vezetőkép-
zőn Budapesten.

Október 22-én részt vettek a 
Gloria Victis rendezvénysorozat 
aznapi eseményein, amely a fák-
lyás felvonulással és a Bem térti 
koszorúzással ért véget.

Október 25–26-án Túlélőtúrát 
szerveztek, amelyen a helyi csa-
patok mellet érkeztek a Balassi 
Bálint Gimnáziumbólés a Tor-
naljai Gimnáziumból is.

Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és 
Kollégium Balatonfüredi 
Széchényi Ferenc 
Tagintézménye

Március 1-3. 2 tanuló és 1 kísérő 
tanár részt vett a vezetőképző 
Budapesten

Április 5-én részt vettek a Diá-
kutaztatási programban, amely 
a március 15-i rossz időjárási 
körülmények miatt ekkor való-
sulhatott meg 19 tanuló és 3 
kísérő tanár részvételével.

Június 3. A Nemzeti Összetarto-
zás Napján a révkomáromi MARI-
ANUM Magyar Tannyelvű Egyházi 
Iskolaközpontban közös megem-
lékezés vettek részt 42 tanuló és 4 
kísérő tanár részvételével.

Április 12-én a felvidéki kite-
lepítettek emléknapján filmve-
títéssel egybekötött rendhagyó 
történelemóra volt a fiúkollégi-
umban, mintegy 90 diák részvé-
telével.

Július 14–20. között 3 diák és 
1 kísérő tanár részt vett a XIV. 
Magyar Diákok és Tanárok Talál-
kozója a Magyar Kálvárián – Sáto-
raljaújhelyi középiskolás táborban.

Március és október között részt 
vettek a Gloria Victis Történelmi 
Vetélkedőn, melynek október 
22-i középdöntőjébe egy csapatuk 
bejutott.

Október 22. Részvételével Bala-
tonfüred 1956-os emlékünnep-

ségén a szabadkai Egészségügyi 
Középiskolát fogadva.

Balogvölgye

Február 2-án Toporc községben a 
honismereti szövetségek találkozó-
ján vettek részt.

Március 15-éhez kapcsolódóan 
megemlékezéseken vettek részt 
Rimaszombatban, Nagybalogon, 
Uzapanyitban és Tornalján.

Április 11-én a Nagytárkányi 
Művelődési Házban tartott „Köl-
tészet Napja” rendezvényén Pósa 
Lajosra, a nagy mesemondóra 
emlékeztek.

Április 12-én Rimaszombatban 
Pósa Dénes, a Balogvölgyi Helyi 
Szervezet alelnöke emlékezett meg a 
Felvidékről kitelepített magyarokról.

Április 15-én költészet napi prog-
ramon vettek részt Jászberényben.

Július 25-én Gyöngyösi István 
barokk költőre és balogi várkapi-
tányra, Gömör vármegye alispán-
jára emlékeztek.

Augusztus 3-án a „Gömöriek a 
Balogvölgyében” címmel rendezett 
találkozón vettek részt.

Augusztus 10-én Kassára látogattak.
Augusztus 18-án részt vettek Bors-

iban II. Rákóczi Ferenc mellszobrá-
nak ünnepélyes felavatásán.

Október 6-án, vasárnap az  aradi vér-
tanúkra emlékeztek Nagybalogban.

Október 27-én Rimaszombatban 
részt vettek a Nagy Székely Mene-
telés napján tartott megmozdulá-
son.

December 23-án a rimaszom-
bati kórház gyermekosztályának 
magyar mesekönyveket adomá-
nyoztak.

December 24-én Nt. Pósa Lajos 
(1865-1958) és Bodon Lajos 
(1891-1971) emléktábláját leplez-
ték le Nemesradnóton, a reformá-
tus templomban. 

Baróti Szabó Dávid 
Iskolaközpont

 Február 5. Cultura Nostra törté-
nelmi vetélkedő regionális forduló-

jának megszervezése, melyben két 
csapatuk vett részt.

Március 15. Ünnepi műsort szer-
veztek.

Március 27-én  II. Rákóczi 
Ferencre emlékeztek születésének 
évfordulóján.

Június 4.-én Trianoni megemlé-
kezést tartottak.

Július 14–20. között részt vet-
tek a sátoraljaújhelyi középiskolás 
táborban.

Október 4–6. között részt vettek a 
Középiskolás vezetőképzőn Buda-
pesten.

Október 7-én az aradi vértanúkra 
emlékeztek.

Október 21–24. között egy csa-
pattal részt vettek az 1956-os buda-
pesti emlékünnepségen és a Gloria 
Victis történelmi vetélkedőn.

ugyancsak ebben az időben, októ-
ber 21–24.között a diákutaztatási 
program keretében a  dabasi Kos-
suth Zsuzsanna Kollégium és Szak-
képző Iskola fogadta a Baróti Szabó 
Dávid Iskolaközpont 13 diákját és 
kísérő tanárát.

Október 26. Az 1956-os forrada-
lomra való megemlékezés a Baróti 
Szabó Dávid Szavalóverseny nyitá-
nyaként. Beszédet mondott Kéke-
si-Keresztes Balázs XI.-es diák.

November 29. – december 1. 
között az Egerben megszervezett 
Kárpát-medencei történelem- és 
irodalom szakos tanárok konfe-
renciáján Dimény János igazgató 

és Keserű Sándor történelem sza-
kos tanár képviselte az iskolát.

 Békéscsabai Szeberényi 
Gusztáv Adolf Evangélikus 
Gimnázium

Havi rendszerességgel került 
sor „Az 1945-1956-közti időszak 
bemutatása” című előadássorozatra.

Március 13–15. között Segesvárra 
látogatott 16 a diákutaztatási prog-
ram keretében.

Október 6-án Aradon tartottak 
megemlékezést.

Bódvaszilas
Június 9-én közel 300 fő részvé-

telével megemlékezést tartottak a 
Trianoni Emlékmű előtt.

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangéli-
kus Gimnázium

Február.5-én részt vettek a Cul-
tura Nostra történelmi versenyen.

Február 9-én Téli honismereti 
túrát szerveztek a Mecsekbe.

Március 15.-, június 4.-, október 
6.- és október 23-hoz kapcsoló-
dóan megemlékezést tartottak.

Március 26-án rendhagyó törté-
nelemóra a Don-kanyari esemé-
nyekről.

Budapesti Ady Endre Gim-
názium 
– Vágtató Hippók

Március 1–3. között részt vettek a 
Középiskolás Vezetőképzőn Buda-
pesten.

Március 15-én a diákutazta-
tási program keretében 4 napos 
kirándulást szerveztek Erdélybe, 
a marosvásárhelyi Szász Adalbert 
Sportlíceum volt a vendéglátójuk.

 Március 23-án a Cultura Nostra 
verseny döntőjében hatodik helye-
zést értek el.

Április 12-én a Felvidéki magyar-
ság kitelepítésének évfordulóján 
Történelmi Teaházat szerveztek. A 
program keretében ifjúsági szerve-
zetük 3 tagja részt vett egy felvidéki 
utazáson, melynek során oral his-

Helyi szervezetek4. 
ré

sz
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tory interjút készítettek egy Rozs-
nyó melletti kis faluban egy idős 
nénivel, akinek családja és ő maga 
is érintett volt a kitelepítésekben.

Részt vettek a június 4-i diákutaz-
tatási programban, vendéglátójuk 
a rozsnyói P. J. Safarik Gimnázium 
és Laco Árpád tanár úr volt.

Október folyamán a Rákóczi 
Szövetség támogatásával országos 
történelem versenyt hirdettek a 
Rákóczi-szabadságharc történeté-
ből, amelyre 50 iskola 155 tanulója 
jelentkezett a Kárpát-medence 
minden részéből.

Részt vettek az őszi Felvidéki 
séták elnevezésű utazáson.

Az október 23.-iki diákutaztatás 
keretében 160 tanulót láttak ven-
dégül Szatmárnémetiből (Kölcsey 
Ferenc Főgimnázium) és Rozsnyó-
ról (P. J. Safarik Gimnázium).

Budapesti Balassi Bálint 
Nyolcévfolyamos 
Gimnázium

Március 22. Megalakult az ifjúsági 
szervezet.

Június 6. Részt vettek a Diáku-
taztatási programban a Nemzeti 
Összetartozás Napján. A prog-
ram keretében 17 diákkal a rima-
szombati Tompa Mihály Refor-
mátus Gimnázium vendégei 
voltak. Az otthonmaradóknak 
„Határtalanul” címmel témana-
pot szerveztek az iskolában.

Szeptember 29-én megtekintet-
ték a Magyar Nemzeti Múzeum 
állandó kiállítását, különös tekin-
tettel az államalapítástól a törökök 
kiűzéséig bemutató részt.

Október 22-én a diákutaztatási 
program keretében látogatást tet-
tek iskolájukban a gyergyószent-

miklósi Salamon Ernő Gimná-
zium tanulói.

Október 23. Gloria Victis közép-
iskolai történelmi vetélkedőn a 8. 
helyen végeztek.

November 8–10. között részt vet-
tek a Felvidéki sétákon.

Budapesti Kaszás Attila 
Diákkör

Februárban farsangi bált szer-
veztek.

Március 15-én a diákutazta-
tási program keretében a prágai 
Márciusi Mulatságokon vettek 
részt, megemlékezést tartottak 
Esterházy János síremlékénél a 
motoli temetőben.

Március 19. Kaszás Attila meg-
emlékezés Komáromban.

Június 15-én részt vettek a Kaszás 
Attila versmondó verseny ered-
ményhirdetésén, díjakat adtak át.

Júliusban rész vettek a Gomba-
szögi Nyári Táborban.

Augusztus végén részt vettek és 
segítették a szervezését a Szentend-
rei Főiskolás Táborban.

Szeptember 26. Az első Havi-
Szalon megszervezése: Kanozsay 
Katalin „Egy kis Espana” címmel 
tartott beszélgetős estet.

Október 8. Első zenés és kiállítá-
sos Havisör hangulatzenével és fel-
vidéki alkotók kiállításaival.

Október 21–23. között a Gloria 
Victis szervezői csapatát erősítették.

Október 25–27. A Komáromi 
Ifjúsági Találkozón vettek részt.

November 13-ára színházláto-
gatást szerveztek, az Átutazók c. 
darabot nézték meg a Víg szín-
házban.

December 13-án a könyvgyűjtés 
során felhalmozott és kiváloga-
tott könyvek átadása a rozsnyói 
gimnáziumban a Károli Jog helyi 
szervezetével közösen.

Budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem ÁJK

Könyvadományozó akció kereté-
ben a dévai Szent Ferenc gyerme-

kotthon lakóinak juttatott el több 
mint 500 könyvet, összekötve egy 
Nyugat-erdélyi kirándulással is. 

Szintén könyvadományozást 
szerveztek Rozsnyóra a Kaszás 
Attila Diákkörrel és a Rákóczi Szö-
vetség Márton Áron Szakkollégi-
umban működő helyi szervezettel.

Ó-Komáromba kirándultak több 
Rákóczis helyi szervezettel közösen.

Részt vettek a szentendrei nyári 
táborban és a Gloria Victis-en, 
utóbbin szervezőként segítettek.

Mindemezek mellett közös szín-
házlátogatásokat és moziba járáso-
kat szerveztek közösen több buda-
pesti helyi szervezettel. 

Budapesti Márton Áron 
Szakkollégium

63 fővel vettek részt a március 
15-i Diákutaztatás programon. 
Útjuk során felkeresték Szabadkát, 
Újvidéket és Kishegyest. A ren-
dezvény sikeres lebonyolításában 
a Ci-Fi Civil központ segédkezett, 
elnöke dr. Zsoldos Ferenc.

Június 4-én az Erkel színház 
Hunyadi László c. darabját tekint-
hette meg 20 egyetemi előkészítős 
diák.

Június 20-án dunai hajóúton 35 fő 
vett részt.

Július15–20. között a Szent László 
Lovagrend által szervezett buda-
pesti Népzenei-és Néptánctábor-
ban 2 fő segédkezett a rendezvény 
lebonyolításában.

Október 21-23. között a Rákó-
czi Szövetség által szervezett 
Gloria Victis 1956-os emlé-
künnepség, ifjúsági találkozó 
és Kárpát-medencei történelmi 
vetélkedő lebonyolításában a 
kollégiumból 15 fő jelentkezett 
szervezőnek.

Október 25–27. között a diá-
kutaztatási program keretében 
Felvidékre szerveztek kirándu-
lást a Károly Gáspár Református 
Egyetem ÁJK helyi szervezetével. 
A kirándulás során a résztvevők 
Komárom történelmével ismer-
kedhettek meg és a komáromi 

várerőd sajátos kialakítását tekin-
tettük meg.

December 15-én egynapos bécsi 
kirándulásra utaztak.

Budapest Móricz 
Zsigmond Gimnázium

Április 3–6. Kirándulás Dél-Er-
délyben és a Vajdaságban.

Május 1. Kirándulás a Fertő táján.
Szeptember 9–13. között több 

csoportban Erdélybe látogattak.
Szeptember 20–22. között Kassa 

és a felvidéki világörökségi helyszí-
nek volt az úti cél.

November 30. Adventi vizit az 
Esterházy hercegeknél

December 7. Kirándulás a Felvi-
dékre.

December 19–22. között a Szent-
egyházi Gyermek-filharmónikuso-
kat látták vendégül.

Budapesti II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és 
Műveltségi Csapatversenyt ren-
deztek február 25. – április 12. 
között.

II. Rákóczi Ferenc Országos 
Latin Fordítási Versenyt ren-
deztek március 9-án, melyen 
bemutatásra került Plautus 
Bögre c. komédiájának előadása 
a helyi diákokkal.

Április 12-én a Felvidékről kitele-
pített magyarok emléknapján meg-
emlékezést tartottak a Beneš-dek-
rétumok miatt jogfosztottá vált 
felvidéki magyarok tiszteletére.

Részt vettek az őszi Felvidéki 
sétákon.

December folyamán karácsonyi 
adománygyűjtést szerveztek.

Budapesti Varga Márton 
Kertészeti és Földmérési 
Szakközépiskola

Február 21-én alakult meg a szer-
vezet 22 fős diáktagsággal és 6 fel-
nőttel. Az alakuló ülésen részt vett 
dr. Tamássyné Bíró Magda is, a 

Zugló - Rákos Mezeje Helyi Szer-
vezetének elnöke.

Július-22–27. között részt vettek 
a XVI. Kárpát-medencei Történe-
lemtanár Táborban Gyöngyösön.

Október 21-én a Budai Várban 
megrendezett ünnepélyes ered-
ményhirdetésén és az ezzel kapcso-
latos ünnepi műsoron is ott voltak.

November 8–10. között hét fővel 
képviselhették iskolájukat a Felvi-
déki sétákon.

November 17-én a Klebelsberg 
Kúrián megrendezett „Napkelet” 
Irodalmi Vetélkedőn vettek részt két 
tanulóval, ahol különdíjat kaptak.

Ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnázium

Januárjában iskolai ünnep-
ség keretében emlékeztek meg a 
Don-kanyarban elesett hősökről.

Ifjúsági vezető képzőn vettek részt 
2013 tavaszán.

Március 13-tól 17-ig a gimnázium 
énekkara többnapos székelyföldi 
(Csíkszereda) kiránduláson vett 
rész a Rákóczi Szövetség anyagi 
támogatásával.

Júniusban kirándulást szerveztek 
a csemői Csudacsikó Tanyára, ahol 
31 fő hagyományőrző foglalkozá-
sokon vett részt.

A gyöngyösi történelemtanár-tá-
borban részt vett Gaganetz Péter.

Kossuth Lajos ceglédi beszédéről 
az iskolai ünnepségen a helyi szer-
vezet tagjai emlékeztek meg 2013 
szeptemberében.

Szeptember 27–29. között a 
Rákóczi Szövetség támogatásával 
Székelyudvarhelyre, a Tamási Áron 
Líceumba tettek testvériskolai láto-
gatást.

Október 9-én hagyományőrző fog-
lalkozásokkal egybekötött kirándu-

lást szerveztek Százhalombattára, az 
Emese-parkba.

Csíkszeredai Segítő 
Mária Római Katolikus 
Gimnázium

Márciusban részt vetteka buda-
pesti vezetőképzőn és a 15-i városi 
megemlékezésen.

Áprilisban tojásíró kalákát szer-
veztek.

Június folyamán Csíkszék erőd-
templomait keresték fel biciklivel 
és részt vettek a sátoraljaújhelyi 
középiskolás táborban.

Október 6-án megszervezték az 
iskolai megemlékezést és koszo-
rúztak a városi rendezvényen.

Október 21–23. között részt vet-
tek a Gloria Victis rendezvényen.

Csóka

Februárban Sárrétudvarin Kár-
pát-medencei  Kulturális  Fesztivá-
lon vettek részt.

Júniusban a Durindón vettek részt.
Júniusban a Püspökladányi Nemzeti 

Betyár-dal Fesztiválon vettek részt.
Pécsett a Kárpát medencei kórus-

fesztivál elődöntőjéből tovább 
jutottak a budapesti döntőbe.

Az ősz folyamán hozták létre a 
Rákóczi Szövetség csókai helyi 
szervezetét.

Debreceni Református 
Kollégium Gimnáziuma és 
Diákotthona

Február 7. Cultura Nostra törté-
nelmi vetélkedő 2. fordulójának 
lebonyolítása

Március 1–3. Budapesten részvé-
tel a középiskolai vezetőképzőn.

Március 13–15. A diákutazta-
tási program keretében a Kolozs-
vári Református Kollégiumba 
látogattak.

Májusban hadisír gondozást 
szerveztek a debreceni Honvéd 
Temetőben.

Június 3–5. között a diákutazta-
tási program keretében a nagye-
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nyedi Bethlen Gábor Református 
kollégiumba látogattak.

Július 14–21. Sátoraljaújhelyen 
részt vettek a „Magyar Tanárok és 
Diákok Találkozója a Magyar Kál-
várián” középiskolás táborban.

Október 6. Megemlékezést tartot-
tak a Honvéd Temetőben.

Az október  23-i diákutaztatási 
program keretében erdélyi iskolák 
(Szatmárnémeti) fogadása.

November-december folyamán 
„Kék vödör” akciót hirdettek túli 
családok megsegítésére, és pénzado-
mányt gyűjtöttek Kárpátaljai iskolák 
működésének megsegítésére.

Dunakeszi

Rendezvényeink a fiatalok köré-
ben is nagy sikert arattak: Találko-
zás Moys Zoltánnal, a „Hazajáró” c. 
filmsorozat író-rendezőjével, vala-
mint Dr. Orosz István történésszel; 
közel 150 diák résztvevője volt a 
„Délvidéki Golgota” rendhagyó 
történelemórának.

Tagjik számos alkalommal tettek 
látogatást és építettek kapcsolatokat 
főként a délvidéki magyarsággal. 
Számos adomány (könyv, ruha-
nemű) került így a határon túlra, 
hozzájárultak a bácsalmási Rákó-
czi szobor felállításához. Vendégeik 
között tudhatták Matuska Már-
ton újvidéki kutatót, Pósa Károly 
magyarkanizsai művésztanárt.

Rendszeresen hírt adtak maguk-
ról és jelentették meg a Rákóczi 
Szövetség híradásait facebook 
oldalukon és blogjukon: www.
dunakeszirakocziszovetseg.blog-
spot.com, emellett rendszeresen 
megjelentek nemzeti ünnepeinken.

Dunaszerdahelyi Magyar 
Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola

Április 24-én a Mikes Kelemen 
Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziummal, 
Szakközépiskolával és Szakiskolá-
val közösen Pozsonyba látogattak.

A március 15-i Diákutaztatási 
program keretében fogadták a 

Tatabányai Integrált Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium Mikes 
Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gim-
názium, Szakközépiskola és Szak-
iskola iskola csoportját.

A Nemzeti Összetartozás Napájn 
viszontlátogatást tettek a Mikes 
Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gim-
náziumban. 

Az október 23-i Diákutazta-
tási Program keretében ismét 
a Tatabányai Integrált Szakis-
kola, Középiskola, és Kollégium 
tagintézménye a Mikes Kelemen 
Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola 
volt vendéglátójuk.

Dunaszerdahelyi Szabó 
Gyula Szakközépiskola

Március 15. alkalmával közös 
megemlékezésre került sor az 
1848-as emlékműnél, a Város-
háza szervezésében, ahol koszorút 
helyeztek el.

Június 4-én a Nemzeti Összetar-
tozás Napja alkalmából vendégül 
látta az Egri Kereskedelmi, Mező-
gazdasági, Vendéglátóipari Szak-
közép-, Szakiskola és Kollégium 
diákjainak csoportját.

Június 21–24. között Kárpátal-
ján jártak a Nemzeti Összetarto-
zás Napja alkalmából szervezett 
kiránduláson. Megtekintették 
a Vereckei- hágót, a Szolyvai 
emlékművet, a Schönborn kas-
télyt, a Munkácsi várat, az Ung-
vári várat és skanzent, a Berek-
vidéki Múzeumot, a Beregszászi 
Főiskolát, a Mezővári II. Rákó-
czi Ferenc Középiskolát és cset-
falvai református templomot.

Október 6-án az aradi vér-
tanúk emléknapján megko-
szorúzták a városi 1848/49-es 
emlékművet.

Október 22-én részt vettek a 
Gloria Victis 1956-os emlékün-
nepségeken, Budapesten, ahol 
látogatást tettek a Sziklakápol-
nában és a Gellérthegyen is

Október 25-én rendhagyó tör-
ténelemórára került sor, melyen 

megemlékeztek az 1956-os ese-
ményekről.

Karácsonyt megelőzően megláto-
gatták a pozsonyeperjesi Szociális 
Intézet lakóit és a nagymegyeri gye-
rekotthon lakóit, megajándékozva 
őket egy kis műsorral és a gyerekek 
által készített ajándékokkal.

Dunaújvárosi Széchenyi 
István Gimnázium

A Magyar Kultúra Napja tiszte-
letére a Mezőföld egészére kiter-
jedő versengő találkozót szer-
veztek.

Februárban megszervezték a Szép 
magyar beszéd (Kazinczy-verseny) 
rendezvényt.

A Felvidékről kitelepített magya-
rok április 12-i emléknapján rend-
hagyó történelemórát tartottak.

A tavasz folyamán történelmi csa-
patversenyt hirdettek 5.-8. és 9.-12. 
évfolyamosok számára „Fényesebb 
a láncnál a kard…” címmel, melyre 
15 csapat jelentkezett

6 fővel részt vettek a sátoralja-
újhelyi táborban Hutvágnerné 
Róth Éva tanárnő kíséretében. 
A Gloria Victis Kárpát-me-
dencei vetélkedő Hutvágnerné 
Róth Éva csapatai 20. és 30. 
helyen végeztek. Két tanulójuk 
októberben részt vett a Rákóczi 
Szövetség őszi vezetőképző tan-
folyamán.Büszkeségük a folya-
matosan szerveződő kulturális 
teaház, ahová elsősorban váro-
suk diákjait várják. A sorozat 
2012 őszétől a „Gondolkodó” 
nevet kapta.

 
Egri Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági, Vendég-
látóipari Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégium

Február 5. A Cultura Nostra tör-
ténelmi verseny 2. fordulójának 
lebonyolítása 29 heves megyei csa-
pat részvételével.

Március 1–3. Részt vettek  a 
Középiskolai Ifjúsági Szerve-

zetek vezetőinek találkozóján 
Budapesten.

Március 14–16. között a diákutaz-
tatási program keretén belül láto-
gatás Gyergyószentmiklósra.

Április 19–21. A magyar-magyar 
kapcsolatok és az agrár szakképzés 
konferenciája Egerben a határon 
túli Rákóczi Szövetségi agrárisko-
lák együttműködésével.

Június 4.  A Diákutaztatási prog-
ramban való részvétel: a duna-
szerdahelyi Szabó Gyula Szakkö-
zépiskola fogadja intézményüket, 
ill. június 14–16. között a gyer-
gyószentmiklósi Batthyányi Ignác 
Technikai Kollégiumot fogadják.

Július 25. A Rákóczi Szövetség 
történelem tanár tábora kereté-
ben több mint 100 határon túli 
és honi történelem tanár látoga-
tott Egerbe.

November 29. – december 
1. között rendezik meg a Kár-
pát-medencei magyar és történe-
lem szakos tanárok konferenciáját 
a Gárdonyi évhez kapcsolódóan.

Egri Szent Lőrinc 
Szakközépiskola

Májusában 25 diákkal megalakí-
tották az alapszervezetüket.

Június 4-én Nagykaposon és 
Rimaszombaton vettek részt Nem-
zeti Összetartozás napi megemlé-
kezésen.

Október 4–6. között részt vettek a 
Középiskolás Vezetőképzőn Buda-
pesten.

Október 6-án megemlékeztek az 
aradi vértanúkról és megkoszorúz-
ták Lenkey János Honvéd tábor-
nok sírját.

Október 21–23.között a Gloria 
Victis vetélkedőn vettek rész.

Október 22. A diákutaztatási 
program keretében a rimaszombati 

Magán Szakközépiskola csoportját 
látták vendégül.

Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium és Kollégium

Január 26–27-én téli tábor a 
Bükkben.

Március 15–17-én Kárpátaljára, 
Nagymuzslyba utaztak a diákuta-
zási program keretében. Megnézték 
Beregszászt, Munkácsot, Schön-
bornt, Ungvárt és Tiszaújlakot.

Június 4–5-én fogadták az ógyal-
lai diákokat ugyancsak a diákuta-
zási program keretében.

Június 6-án ismét megrendezték a 
„Kezek összeérnek, Isten magyar-
nak teremtett...” elnevezésű törté-
nelem versenyt, melyre Felvidékről 
és Kárpátaljáról is érkeztek diákok.

Július 14–20-án részt vettek a 
Sátoraljaújhelyen a XIV. Magyar 
Diákok és Tanárok Találkozója 
a Magyar Kálvárián elnevezésű 
középiskolás táborban. 

Augusztus 13–14-én túratábor 
tartottak a Bükkben.

Október 23–24-én fogadták a diá-
kutazási program segítségével Egerbe 
látogató mezőkaszonyi diákokat.

 

Feketeardó

Március 15-én a Feketeardói 
Középiskola diákjaival közösen 
tartottak megemlékezést a refor-
mátus templomban.

Augusztusi 18-án kirándulást 
tettek „Trianon útján” címmel a 
Máramarosi-havasokba, összesen 
38 fő: Nagyszőlős, Munkács, Volóc, 
Vereckei-hágó.

 
Október és november folyamán 

koszorúzási megemlékezést tar-
tottak az 1956-os októberi forra-
dalom eseményeiről valamint a 
„malenykij robot” áldozatainak 
elhurcolásáról.

December 20-án a hagyományos 
karácsonyi műsor került megren-

dezésre a Feketeardói  Középiskola 
tanulóinak előadásában.

Felsőzsolcai ifjúsági 
szervezet

Május 15-én alakították meg 18 
taggal.

Nyár folyamán erdélyi utazáson 
vettek részt, koncertet adtak az 
alábbi településeken: Parajd (Sóbá-
nya), Csíkcsicsó, Csíkszereda, Nyi-
kómalomfalva.

Részt vettek a Magyar Diákok és 
Tanárok Találkozója a Magyar Kál-
várián középiskolás táborban.

Gödöllői Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium

Szeptember 22-én alakult meg a 
szervezet 16 diákkal, a szövetség 
részéről Csáky Csongor főtitkár 
volt jelen.

Részt vettek az októberi vezető-
képzőn.

A novemberi Felvidéki Séta során 
iskolájukat 8 diák képviselte.

November 28-án iskolájukban 
Dr. Varga Tibor alkotmánytörté-
nész tartott előadást „A korona 
szakralitása és a Szentkorona-tan” 
címmel.

Gyergyószentmiklós

Január elsején Petőfi Sándor, feb-
ruár 3-án Orbán Balázs, augusztus 
25-én Márton Áron, szeptember 
15-én Kossuth Lajos, szeptember 
17-én Fogarassy Mihály és októ-
ber 31-én Bethlen Gábor szobrait 
koszorúzták meg.

Január 8-án a helyi Művelődési 
Központban emlékeztek Wass 
Albert életére és munkásságára.

Márciusban Budapesten részt vet-
tek a vezetőképzőn.

Áprilisban Révkomárom, 
Pozsony, Bécs, Mariazell, Győr, 
Pannonhalma és Eger érintésével 
tettek kirándulást magyar törté-
nelmi emlékhelyekre koncentrálva.

Áprilisban részt vettek egri KERI 
meghívására a Magyar-magyar 
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kapcsolatok és az agrárképzés című 
konferencián.

Júliusban részt vettek a Történe-
lemtanár táborban.

Novemberben részt vettek a Gár-
donyi év kapcsán szervezett talál-
kozón Egerben.

Gyergyószentmiklósi 
Batthyány Ignác 
Technológiai Kollégium

Február 10-én az iskolai szerve-
zet tagjai részt vettek az alkotóház 
udvarán tartott farsangtemetésen.

Március 15-én együtt ünnepel-
tek az egri KERI diákjaival, majd a 
városi ünnepségen is részt vettek.

Április 5-én az ifjúsági szervezet 
tagjai a Batthyány esten palotást, 
keringőt táncoltak és bemutatták 
Heltai Jenő „Néma Levente” című 
darabját.

Április 19–21. között részt vettek 
az Magyar-magyar kapcsolatok és 
az agrárképzés című konferencián.

Június 7–10 között Budapesten a 
Zuglói szervezet vendégeként Tria-
nonra emlékeztek Zebegényben és 
a zuglói Örmény Házban.

Június 14–16. között Egerben 
emlékeztek a Trianoni esemé-
nyekre.

Július 14–20. között a Sátoralja-
újhelyen rendezett diáktalálkozón 
vettek részt.

Szeptember 28–29. között részt 
vettek Székesfehérváron a Lecsó-
főző vigasságon és a pákozdi csatát 
tekintették meg.

Október 5-én kirándultak a 
Marosvécs – Kolozsvár – Boncida 
útvonalon és megtekintették a főbb 
irodalmi és történelmi nevezetes-
ségeket.

Október 6-án a városi ünnepsé-
gen szavaltak.

Október 23-án részt vettek Buda-
pesten a Glori Victis rendezvényen.

Október 22–26. között a diáku-
taztatás keretében Somorján és 
Budapesten emlékeztek az 56-os 
eseményekre.

December 6-án az egri KERI és 
iskolájuk diákjai „Lapok a magyar 

történelemből” címmel előadást 
tartottak.

Gyergyószentmiklósi 
Salamon Ernő Gimnázium

Február 5-én tartották meg a 
„Zrínyi és a barokk” iskolai iro-
dalmi versenyt.

 Március 15-i ünnepséghez kap-
csolódóan két napon át tartó 
ünnepségsorozatot szerveztek: 
14-én Korpos Szabolcs zenetanár 
és Erdős Annamária történelem-
tanár  irányításával „A költő visz-
szatér” c. rockoperát adták elő, 
majd 15-én került sor a budapesti, 
hatvani és putnoki iskolákkal meg-
tartott közös műsorra, amelynek 
szervezője Székely Álmos történe-
lem tanár volt, majd megkoszorúz-
ták Ferenczy György ’48-as honvéd 
százados sírját.

 Április 3–5. között látogatást 
tettek a Hatvani Széchenyi István 
Középiskolában. 13 tanuló tett 
eleget meghívásnak, ahol megnéz-
ték az 1849-es tavaszi tápióbicskei 
csata újrajátszását is.

Május 9. - Tarisznyás Márton 
útján - Hagyományőrző napok: 
kiállítások, osztálymúzeumok 
vetélkedője, települések vetélke-
dője, népművészek bemutatkozója, 
táncház; vendégeik voltak a hat-
vani testvériskola diákjai.

Október 4–6. között rézst vettek 
a budapesti vezetőképzőn: Székely 
Álmos, Kémenes Emőke és Marton 
Magor.

Október 17–20.között a Diáku-
taztatási Program keretében 29 
tanulóval látogatást tettek a buda-
pesti Balassi Bálint Nyolcévfolya-
mos Gimnáziumnál. A látogatás 
során közös vetélkedőn vettek 
részt, megkoszorúzták az iskola 
közelében található ’56-os emlék-
művet, a Terror Háza múzeumba 
látogattak.

 
Gyömrő

Januárban megemlékeztek a 
Magyar kultúra napjáról 160 részt-

vevővel, vendég volt Maczkó Mária 
népénekes.

Márciusban koszorút helyeztek el 
Palotai Sándor alapító elnök emlé-
kére készített kopjafánál.

Március 15-i ünnep alkalmá-
val részvétel a városi ünnepségen, 
koszorúzás. Hat fő Magyarkani-
zsán részt vett a diák utaztatási 
programon.

Áprilisban a helyi szervezet meg-
alakulásának 16-ik évfordulója 
alkalmával 180 fős ünnepség.

Májusban 50 fővel kirándulást 
tettek Borsodban: Kisgyőr, Bükk-
szentkereszt, Tard. Júliusban szin-
tén 50 fővel kirándultak Felvi-
dékre. A szeptemberi kirándulás 
célja Nógrád volt. 

Novemberi évzáró rendezvé-
nyükön Sülysáp város volt a ven-
dég.

Gyöngyös

2013 tavaszán alakult a szervezet.
Április 19–21. között részt vettek 

A magyar-magyar kapcsolatok és 
az agrárszakképzés konferencián.

A július 22–27. között megren-
dezett XVI. Kárpát-medencei Tör-
ténelemtanár Tábor szervezését 
segítették.

November 29. – december 1. 
között a Kárpát-medencei magyar 
és történelem szakos tanárok kon-
ferenciáján vettek részt Egerben.

Győr

Januárban közreműködtek az 
Esterházy János Emlékbizottság 
által gondozott Esterházy kiál-
lítás győri megszervezésében, 
amelyre a győri Rómer Flóris 
Megyei Múzeum kiállító termé-
ben került sor.

Részt vettek a március 15-i 
ünnepségekhez kötődő diák utaz-
tatási programban.

Március 10-én részt vettek az 
Esterházy emlékünnepségen és a 
májusi országos közgyűlésen.

Április 19–21-én közreműködtek 
a Kazinczy Szép Magyar Beszéd 

Országos Döntőjének szervezé-
sében.

Július 22–28. között megszervez-
ték a Magyarok Világszövetsége 
Kisalföldi Társasággal közösen a 
partiumi Kisjenő térségében élő 
hátrányos helyzetű általános isko-
lások anyanyelvi táborát.

Július 29. és augusztus 8. között 
rendezték meg immár 30. alka-
lommal a Nemzetközi Anya-
nyelvi Tábort, amelyben 45 fő 
középiskolás diák és 5 fő felnőtt 
kísérő vett részt a Felvidékről, 
Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vaj-
daságból.

December 13-án évzáró közgyű-
lést tartottak a Kisfaludy Károly 
Könyvtárban, amelynek kereté-
ben „A Felvidék magyar irodalmi 
emlékhelyei” címmel hallgattak 
előadást Baksa Péter irodalomtör-
ténésztől.

Győri Deák Ferenc Köz-
gazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola

A március 15-i diákutaztatási 
program testvériskolájukba, a nagy-
megyeri Kereskedelmi Akadémia és 
magyar Tannyelvű Gimnáziumba 
látogattak. 

 Október 23. megünneplése 
során a diákutaztatási program 
keretében nagymegyeri Kereske-
delmi Akadémia és magyar Tany-
nyelvű Gimnázium 42 fős cso-
portját fogadták október 24-én.

November 8–11. között részt vet-
tek a XIV. Felvidéki sétán.

Győri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium

Januárban „Örkény egypercesek” 
címmel emlékest tartottakaz isko-
lai Magyar hét keretein belül.

Március 15-én fogadták a somor-
jai Madách Imre Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium csoportját, 44 
diákot és 2 kísérő tanárt.

Áprilisban részt vettek a Győri 
Szeretet Napokon, melynek kere-

tein belül találkoztak Böjte Csaba 
testvérrel.

Májusban Pozsonyba kirándul-
tak: Kovács László tanár úr, somor-
jai testvériskolájuk volt igazgatójá-
nak vezetésével.

Június 4-én megemlékezést tar-
tottak és a győri Trianon – emlék-
művet megkoszorúzták.

Júliusban részt vettek Sátoralja-
újhelyen a XIII. Magyar Diákok és 
Tanárok Találkozóján.

Október 23-án a diákutaztatás 
keretében közös ünneplés a somor-
jai Madách Imre Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium tanulóival.

Novemberben közös vetélkedőt 
rendeztek a somorjai Madách Imre 
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium 
tanulóival az iskolák névadóiról 
(Kazinczy Ferenc – Madách Imre).  

Hatvani Széchenyi István 
Római Katolikus 
Középiskola

Márciusban a Diákutaztatási 
Program keretében részt vettek 
testvériskolájuk, a gyergyószent-
miklósi Salamon Ernő Gimnázium 
március 15-i megemlékezésén.

Április 3–5. között fogadták a  
tettek a gyergyószentmiklósi Sala-
mon Ernő Gimnázium. 13 tanuló-
ját, akikkel többek között megnéz-
ték az 1849-es tavaszi tápióbicskei 
csata újrajátszását is.

Május 9. Részt vettek Gyer-
gyószentmiklóson a „Tarisznyás 
Márton útján - Hagyományőrző 
napok” programon: kiállítások, 
osztálymúzeumok vetélkedője, 
települések vetélkedője, népmű-
vészek bemutatkozója, táncház.

Novemberben ismét testvériskol-
jukhoz látogattak az Őszi Szava-
lóversenyre. Decemberben közös 
projektben vettek részt a szatmár-
németi Johann Ettinger Német-

nyelvű Gimnáziummal, aminek 
folytatása 2014 januárjában volt.

Hódmezővásárhelyi 
Eötvös József Szakképző 
Iskola

Szeptember 9-én alakult meg az 
ifjúsági szervezet.

Október 4–6-ig tartó XII. Vezető-
képzőn részt vettek.

Október 21–26-ig fogadtak erdé-
lyi diákokat a testvériskolájukból, 
a székelykeresztúri Zeyk Domokos 
Iskolaközpontból a diákutaztatási 
program keretében.

Kaposvári Eötvös Loránd 
Műszaki Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium

Az év folyamán az iskola könyv-
tárában történelem önképző kört 
indítottak, ahol a diákok egymás-
nak tartanak interaktív előadáso-
kat a magyar történelemből.

Április 12–14. között öt diákkal és 
egy kísérővel részt vettek a Délvi-
déki Utazáson.

 
Kazincbarcika

Július 11–21. között megrendez-
ték a IX. tanulmányi táborukat 
Lázbércen.

Kisgejőci Egry Ferenc 
Középiskola

A szervezet a tavasz folyamán alakult. 
Június 4-én megemlékezést tartottak a 
Nemzeti Összetartozás Napján.

Július 14–20. között részt vettek 
a Kárpát-medencei magyar közép-
iskolás tanárok és diákok számára 
szervezett nyári táborban Sátoral-
jaújhelyen.

Október 4–6. között részt vettek 
a XII. Középiskolás Vezetőképzőn.

Október 7-én emlékünnepségét 
rendeztek.

Október 23-án az 1956-os forra-
dalom eseményeire emlékeztek.

A kárpátaljai magyar férfilakos-
ság 1944. novemberi, szovjet láge-
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rekbe történt elhurcolására emlé-
kezek november végén.

Kiskunfélegyháza

Március 15-én részt vettek nem-
zeti ünnepünk alkalmából a városi 
ünnepségen.

Születésnapi programokkal emlé-
keztek meg II. Rákóczi Ferencről: 
március 26-án minden tagintéz-
ményben „Hej Rákóczi, Bercsényi, 
magyar vitézek nemes vezéri…
címmel Nagy Csaba, a Rákóczi 
Tárogató Egyesület elnökének 
előadását hallgatták meg.

A megemlékezés-sorozat május 
7-én a Platán Tagintézményben 
folytatódott rendhagyó törté-
nelem órával: Bánhegyi Ferenc 
tankönyvszerző II. Rákóczi 
Ferenc élete és kora címmel tar-
tott gazdag képanyaggal illuszt-
rált előadást. 

Október 22-én részt vettek a 
Budapesten megrendezett fáklyás 
felvonuláson és Bem téri koszorú-
záson.

Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és 
Kollégium Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Tagintéz-
ménye

A 2013. évi megalakulást köve-
tően októberben részt vettek a 
budapesti vezetőképzőn.

Komárom

Kecskés László születésének 100. 
évfordulóján társrendezőként segí-
tették a rendezvény-sorozat létre-
jöttét, sok száz résztvevővel, ifjú-
sági vetélkedőkkel.

Április 12-én részt vettek városi 
díszteremben tartott, a Felvidékről 
kitelepített magyarok emléknapjá-
nak rendezvényén.

Szeptemberben Vágfarkasdon 
ünnepeltek a helyiek meghívá-
sára, ahol a magyarság jelenlété-

nek 900. évfordulójára emlékez-
tek a Vág-környéki települések.

Novemberben Bátorkeszin is 
emléktáblát adományoztak a kite-
lepítettek emlékére.

Komáromi Kultsár István 
Ügyviteli - Gazdasági 
Szakközépiskola

Március 1–3. között részt vettek a 
Középiskolás Vezetőképzőn Buda-
pesten.

November 5–7-én a Felvidéki 
Séták programjába kapcsolód-
tak be.

Október 23-án közös koszorú-
zást tartottak a komáromi 1956-os 
emlékműnél a Kaszás Attila Diák-
kör tagjaival.

Lenti-Lendva helyi 
és ifjúsági szervezet

Február 25. A kommunista dikta-
túra emléknapja alkalmából meg-
emlékezés.

Március 15-én koszorúzás Lenti-
ben és Lendván.

Április12–14. között részvettek a 
Délvidéki utazáson.

Június 4-én megemlékezést tar-
tottak a nemzeti összetartozás 
napján.

Október 4–6. között rész vettek a 
középiskolás vezetőképzőn Buda-
pesten.

Október 21–23. között Budapes-
ten a Gloria Victis 1956-os Emlé-
künnepségen és történelmi vetél-
kedőn vettek részt.

November 16. Bottyán Napi meg-
emlékezésen vettek részt.

Lévai Czeglédi Péter 
Református Gimnázium

Március 15-én megemlékezést 
tartottak a lévai emlékműnél, és 
autóbuszos  kirándulást tettek 
az Országházba.

Április 19-én részt vettek az 
Rákóczi Szövetség Oroszlányi 
Szervezete által szervezett Nemzet-

közi Történelmi Vetélkedőn, ahol 
1. helyen végzett az iskola csapata.

Április 26–28. között 5 diák vett 
részt a Felvidéki sétákon.

Június 4-én a Diákutaztatási 
Program támogatásával az iskola 
40 tanulója és 2 pedagógusa 
részt vett a Gödöllői Református 
Líceum Nemzeti Összetartozás 
Napit programján.

Október 4–6. között részt vettek 
Középiskolai Vezetőképzőn.

Október 21–23. között egy csa-
pattak részt vettek a Gloria Victis 
1956-os Emlékünnepség kereté-
ben szervezett történelmi vetél-
kedő középdöntőjében és az 
október22-i emlékünnepségen.

Deceember 12-én részt vettek a 
Cultura Nostra Történelmi Ver-
seny 1. fordulójában és továbbju-
tottak a 2. fordulóba.

Magyarkanizsa

Február 22-én Forró Lajos törté-
nész tartott előadást az 1944 őszén 
a községük területén elkövetett 
magyarellenes atrocitásokról.

Március 14-én a gyömrői Rákóczi 
Szövetség szervezésében Magyar-
kanizsán együtt ünnepeltek a helyi 
és a gyömrői diákok, tanárok.

Nagypénteken a Kispiachoz tar-
tozó „Ustorka” tanyavilágba vittek 
élelmiszert a rászorulóknak.

Április 12-én 150 könyvet ado-
mányoztak a horgosi könyvtárnak.

Május 14. Pósa Károly és Vörös 
László előadása, illetve zenés 
műsora Dunakeszin „Végvári vité-
zek – XXI. Századi mindennapok a 
Délvidéken” címmel.

Június 4. „Velünk élő Trianon” 
címmel Magyarkanizsán előa-
dást tartott Pósa Károly és Kávai 
Szabolcs.

Június 7. Nógrádi György biz-
tonságpolitikai szakértő előa-
dása a Magyarkanizsai ifjúsági 
otthonban.

Július 8. és 14. között hét magyar-
kanizsai diák és három kísérő tanár 
részt vett a váci „égig érő fa” elne-

vezésű hagyományőrző, művészeti 
táborban.

Közreműködtek a „Kanizsa-feszt” 
ifjúsági tábor szervezésében, vala-
mint a „Rákóczi sátorban” népsze-
rűsítették a szövetség tevékenysé-
gét és céljait.

Szeptember 21-én Mülhauser 
Martina gyönyörű énekhangja 
mellett megünnepelték helyi 
szervezetük fennállásának 10. 
évfordulóját.

Október 21–23. között két fővel 
részt vettek a Gloria Victis rendez-
vényen Budapesten.

Október 26-án 350 fős közön-
ség előtt tartott előadást Dr. Papp 
Lajos szívsebész „Szívvel-lélek-
kel” címmel.

November elsején a helyi szerve-
zetünk támogatásával megalakult a 
Rákóczi Szövetség ifjúsági tagozata 
(„Beszédes József ” középiskola.

December 11-én Csontos János 
újságíró, publicista tartott előadást 
„Határtalan porondok” címmel.

December 22-én csángóföldi 
élményeiről tartott beszámolót 
Majzik Tamás, aki több éve tanít 
magyar nyelvet a Kárpátoktól 
keletre élő csángó gyerekeknek.

December 28-án évi rendes köz-
gyűlést tartottak.

Mezőörsi Magyar 
Műhely ÁMK

Október elején részt vettek a 
Középiskolás vezetőképzőn.

Sikeresen lebonyolították egy, az 
egész éven átnyúló előadás soro-
zatot, ahol olyan neves előadó-
kat hallgathattak, mint Molnár 
V. József, Kocsis István, Szelestei 
László vagy Rostás László.

Taggyűléseket rendszeresen 3-4 
hetente tartanak, ahol a tanulók 
alapos felkészülés után taníthatták 
társaikat.

Mezővári

Májusban közgyűlést tartottak.
Május 17–21. között megtartották 

a hagyományos „Rákóczi hét” ren-

dezvényt a helyi II. Rákóczi Ferenc 
Középiskolában.

Május 21. Megemlékezés a Rákó-
czi Szabadságharc zászlóbontásá-
nak tiszteletére a mezővári emlék-
táblánál és közös műsoros program 
a tarpai tagszövetséggel.

Július 18. Részt vettek a Turul 
ünnepségen Tiszaújlakon.

Október 28. Hagyományos autó-
buszos kirándulás „Rákóczi útjain”.

Miskolci Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium

Február 5-én segítették a Cultura 
Nostra történelmi vetélkedő 2. for-
dulójának elbonyolítását.

Március 15-én megemlékezést 
tartottak, a diákutaztatási program 
keretében a rimaszombati Tompa 
Mihály Református Gimnázium 
vendégei voltak.

Áprilisban P.Vértesaljay László SJ 
tartott előadást.

Májusban csíksomlyói zarándok-
laton vettek részt.

Miskolci Kós Károly Épí-
tőipari Szakközépiskola 
és Szakiskola

Február 19-én iskolájukra kitűz-
ték a székely zászlót. A március 
15-i diákutaztatási program kere-
tében március 14–18. között Szé-
kelyudvarhelyre, a Bányai János 
Szakközépiskolába utaztak.

Április 21–26. között viszonozták a 
vendégül látást a székelyudvarhelyi 
testvériskolának. A székelyudvarhe-
lyi Bányai János Építőipari Szakkö-
zépiskolával 22 éve ápolnak szoros, 
baráti, testvéri kapcsolatot Május 
3-án kötetlen irodalomóra keretében 
a kassai magyar nyelvű Tália Színház 
művészei szerepeltek iskolájukban. 

Május 31. és június 4. között a 
Diákutaztatási Program keretében 

Székelyudvarhelyre, a Bányai János 
testvériskolába látogattak.

Szeptember 27–29. között a 
Nagyváradra szervezett Partiumi 
kiránduláson vettek részt.

 Október 4-6 között rendezett 
középiskolai ifjúsági szerveze-
tek vezetőinek a találkozóján 
vettek részt.

Október 17–20. között vendégül 
látták a Bányai János Építőipari 
Szakközépiskolát, melynek kereté-
ben Kassára is ellátogattak. 

Október 21–22-én vendégül lát-
ták a losonci Winkler Oszkár Épí-
tőipari Szakközépiskolát, akikkel 
közösen ünnepelték meg 1956-ot.

Iskolájuk Erdélyben a Baróti 
református egyház közösségé-
hez csatlakozva, Maksa község 
határában a menethez csatla-
kozva. A helyiek nagy szeretet-
tel fogadtak bennü részt vett 
a székelyek nagy menetelésé-
ben, valamint székely zászlókat 
lobogtatva, Miskolcon végigsé-
táltak a Petőfi tértől az Ország-
zászlóig.

 

Miskolci Lévay József 
Református Gimnázium 
és Diákotthon

A márciusi diákutaztatási prog-
ram keretében a kassai református 
gyülekezet vendégei voltak.

Szeptember végén heten részt vet-
tek a Partiumi kiránduláson.

Munkácsi II. Rákóczi 
Ferenc Középiskola

Márciusban rész vettek az 1848-
49-es csatára való megemlékezésen 
a podheringi emlékműnél.

Március 17-én került megren-
dezésre a hagyományos Rákóczi 
vetélkedő, majd másnap a Rákóczi 
emléknap.

 
Nagybánya

Március 15-i Diákutaztatási 
Program keretén belül fogadták a 
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miskolci Studium Szakiskola cso-
portját. Március 15-én részt vettek 
a Turul-Sas Hagyományőrző Egye-
sület által szervezett zászlómene-
ten és koszorúzáson.

Április és június folyamán bekap-
csolódtak a Turul-Sas Hagyo-
mányőrző Egyesület által szerve-
zett XIV. Nagybányai Történelem 
Vetélkedő lebonyolításában. A 
vetélkedő középiskolás győzteseit a 
központi Rákóczi Szövetség jóvol-
tából, minden évben a budapesti 
Gloria Victisre juttatják el.

Június 4-én koszorúztunk a Nem-
zeti Összetartozás Napja alkalmá-
ból szervezett megemlékezésen.

Júliusban részt vettek a XIV. 
Magyar Diákok és Tanárok Talál-
kozója a Magyar Kálvárián közép-
iskolás táborban.

Szeptember 27–29. között részt 
vettek a Partiumi kiránduláson.

Október 4–6. között részt vettek a 
középiskolás vezetőképzőjén.

Október 6-án a nagybányai 
Németh László Elméleti Líceum-
ban megemlékezés szerveztek.

Ötvenhatos Riport elkészítésére 
hirdettek pályázatot, melyben az 
56-os eseményekre aktívan emlé-
kező személyeket szólítanak meg.

Az október 23-i Diákutaztatási 
Program keretén belül a nagybányai 
Németh László Elméleti Líceum 
csoportja Miskolcra utazott.

Kapcsolatot építettek ki a megyé-
ben már megalakult sárosmagyar-
berkeszi Rákóczi Szövetség tagja-

ival, továbbá megkezdték a koltói 
Rákóczi Szövetség megszervezését.

Október 21–23. között 8 taggal részt 
vettek a Gloria Victis programjain.

Nagykaposi Magán Szak-
középiskola (Hidaskürt)

Július 14-20. között 7 fővel részt 
vettek a sátoraljaújhelyi középisko-
lás táborban

Október 22-én részt vettek a 
Gloria Victis emlékünnepségen 
Budapesten.

November 9–11. között részt vet-
tek a Felvidéki Sétákon

Nagymuzsalyi 
Középiskola

A Magyar Kultúra Napján iro-
dalmi műsorral léptek fel Szövetsé-
günk tagjai.

Március 1–3. 2 tanuló és 1 kísérő 
tanár részt vett a vezetőképző 
Budapesten

Március 15-én vendégül látták 
az Egri Szilágyi Erzsébet Gim-
názium és Kollégium diákjait 
és tanárait a Rákóczi Szövetség 
támogatásával megvalósult uta-
zásnak köszönhetően.

Június 2-án székely kapu ava-
tásra került sor a Nemzeti Össze-
tartozás Napján a Málenykij 
Robot nagymuzsalyi áldozatainak 
emlékműve előtt.

A Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából június 8–9-én részt vet-
tek a Sárospataki Árpád vezér Gim-
náziummal közös kiránduláson.

Nagyváradi Ady Endre

Februárban segítettek a Cultura 
Nostra vetélkedő második fordulójá-
nak lebonyoltásában.

Március 14-én a Diákutaztatási 
Program keretében a budapesti 
Álmos Vezér Gimnáziumot fogadták.

Áprilisban iskolai történelmi 
vetélkedőt szerveztek 9. és 10. 
osztályosoknak.

Májusban megszervezték és rész is 
vettek a Varadinum történelem verse-

nyen. A jutalomkirándulás Nagyvá-
rad–Kolozsvár–Nagyenyed–Gyula-
fehérvár útvonalon zajlott le, Bethlen 
Gábor fejedelem nyomában.

Júliusban részt vettek a sátoraljaúj-
helyi középiskolás táborban.

Szeptemberben részt vettel a Parti-
umi kiránduláson.

Októberben Szacsvay Imrére 
emlékeztek, előadást tartott Fleisz 
János történész.

Az október 23-i diákutaztatás kere-
tében Budapesten ünnepeltek az 
Álmos Vezér Gimnáziummal

Nagyváradi Lorántffy 
Zsuzsanna Református 
Gimnázium

Február 23–24. Kirándulás Ara-
nyosvölgyére.

Március 6. A Károly Ireneus 
József művelődéstörténeti vetélke-
dőn 3. helyezést értek el.

Március 15-én „Zúgj, márci-
us!”művelődéstörténeti vetélke-
dőn vettek részt a Mihai Eminescu 
Főgimnáziumban

Ugyanezen a napon a nagyvá-
radi Szacsvay szobornál koszo-
rúztak, majd a fáklyás felvonulá-
son vettek részt.

Április 5–7. között kirándulást tet-
tek a Kassa–Krakkó–Auschwitz–
Zakopane útvonalon.

Június 4. Trianon nap, előadás, 
filmvetítés, beszélgetések. A diáku-
taztatási program keretében Deb-
recenbe és Sárospatakra utaztak.

Júliusában részt vettek a Magyar 
Diákok és Tanárok Találkozóján 
Sátoraljaújhelyen, valamint a Kár-
pát-medencei Történelemtanárok 
találkozóján Gyöngyösön.

Szeptemberben részt vettek a Par-
tiumi kiránduláson.

Október 6-án az „ Az aradi 13” 
történelmi versenyen vettek részt, 
délután ünnepi koszorúzás Nagy-
sándor József emléktáblája előtt.

Az október 23-i diákutaztatási prog-
ram keretében a Debreceni Reformá-
tus Kollégium vendégei voltak.

November 5-én Rákóczi kör ren-
dezvényen „Magyar virtus, avagy 

mit adtunk mi magyarok a világ-
nak, a tudománytörténetnek” cím-
mel tartottak előadást.

November 30. – december 2. 
között részt vettek a Kárpát-meden-
cei irodalom és történelem szakos 
tanárok konferenciáján Egerben.

Decemberben ünnepi zenés 
műsorral készültek a nagyváradi 
katolikus öregotthonba és szeretet-
csomagot osztottak.

Nyíregyháza

Márciusban mozgalmat indítot-
tak a nyíregyházi gimnáziumok-
ban, általános és szakközépiskolák-
ban „Száz diák egy diákért” címmel 
a felvidéki, kárpátaljai és partiumi 
magyar gyerekek magyar iskolába 
történő beíratásának támogatására.

 Március 24-én testvérszerve-
zetük, a borsi II. Rákóczi Ferenc 
Polgári Társulás meghívására részt 
vettek a Nagyságos Fejedelem szü-
letésének 337. évfordulója alkal-
mából tartott ünnepségen.

Március 27-én megemlékezést 
tartottak Nyíregyházán II. Rákóczi 
Ferenc utcanév-táblájánál.

Április 14-én nagyszabású ren-
dezvényen emlékeztek meg a Fel-
vidékről kitelepített magyarokról. 
Megkoszorúzták a Felvidékről 
kitelepítettek és gróf Esterházy 
János emléktábláját. A megemléke-
zés további része a Luther Márton 
Kollégiumban.

Április 24-én a Szent Imre Kato-
likus Gimnáziumban író-olvasó 
találkozót tartottak Gazda József 
erdélyi íróval.

Május 11-én az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület meghí-
vására részt vettek Kismajtényban 
a szatmári béke emlékoszlopánál 
tartott megemlékezésen.

Május 21-én részt vettek Bereg-
szászon az Esze Tamás zászlóbon-
tásának 310. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségen.

Május 26-án Nyíregyházán fel-
avatták a Magyar Királyi II. Rákó-
czi Ferenc 12. Honvéd Gyalogezred 
doni harcokban 1943 januárjában 

elesett hőseinek tiszteletére állított 
emléktáblát.

Június 4-én részt vettünk a 
megyeháza dísztermében a nem-
zeti összetartozás napján tartott 
megemlékezésen.

Augusztus 18-án küldöttségük 
részt vett és koszorúzott Borsiban 
a Rákóczi-mellszobor újraavatási 
ünnepségén.

November 23-án a nyíregyházi 
Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium dísztermében vetélkedőt 
rendeztek Rákóczi koráról a Szö-
vetség négy nyíregyházi és egy 
beregszászi ifjúsági szervezetének 
részvételével. A vetélkedőt a bereg-
szászi Bethlen Gábor Gimnázium 
csapata nyerte. A zsűri elnöke dr. 
Takács Péter történész volt.

Az év folyamán könyveket (első-
sorban magyar történelmi regé-
nyeket és tankönyveket) gyűjtöttek 
és juttattak el a beregszászi Bethlen 
Gábor Gimnáziumnak és a Szövet-
ség beregszászi szervezetének.

Nyíregyházi Szent Imre 
Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola 
és Kollégium

Március 15-én az iskolaközpont 
dísztermében „Dokumentumjá-
ték az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc szabolcsi hősei-
nek tiszteletére” címmel adták elő 
ünnepi műsorukat.

Március 15-ére tervezett Diáku-
taztatási programjukat az rossz 
időjárás miatt (ónos eső, hófúvás) 
április 18-án valósították meg a 
szatmárnémeti Hám János Római 
Katolikus Teológiai Iskolaköz-
ponttal. Programuk címe: „Emlé-
kezés a hősökre”.

Március 27-én a városközpont-
ban koszorúztak a Rákóczi-dom-
borműnél.

Április 26–28. között 7 diák 
vett részt a Felvidéki túrák ren-
dezvényen.

Június 1–4. között a Szövetség 
pályázati támogatásával a nemzeti 
összetartozás jegyében Erdélybe 

utaztak, a gyergyószentmiklósi a 
Salamon Ernő Gimnáziumba.

Szeptember 18–20. között részt 
vettek a „Civilek a Kárpátok ölelé-
sében – hagyomány, kultúra, kör-
nyezet” projektben Kárpátalján, 
aminek célja a Kárpát-medencében 
működő, az ifjúságot célcsoport-
nak tekintő egyes civil szervezetek 
tevékenységének megismerése.

November 8-án szervezett civil 
napra, aminek „Civilek a nem-
zetért” volt a mottója, műsorral 
mutatkoztak be, ahova meghívást 
kaptak határon túli testvériskoláik 
is. Csáky Csongor, a Rákóczi Szö-
vetség főtitkára is megjelent a ren-
dezvényen.

November 23-án részt vettek a 
Rákóczi Szövetség Nyíregyházi 
Szervezete által meghirdetett 
vetélkedőn.

Decemberben került sor a XII. 
Cultura Nostra verseny 1. fordu-
lójának lebonyolítására, amelyen 
csapataik továbbjutottak. Ugyan-
csak ebben a hónapban 6 tanu-
lójuk vett részt a budapesti Ady 
Endre Gimnázium által szerve-
zett Rákóczi-versenyen.

Oroszlány

Január 7-én Komáromban meg-
koszorúzták vitéz Szentgyörgyi 
Dezső, a Magyar Királyi Hon-
véd Légierő legeredményesebb 
vadászpilótája emléktábláját.

Január 12-én a Don-menti csaták 
során elesett és eltűnt magyar hon-
védekre emlékeztek. 

Január 22-én Vértesi Erdő Zrt. 
szervezésében II. világháborús 
kettős kereszt avatáson Vérteskoz-
mán, majd a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezett ünnepségen 
a Kölcsey Ferenc Művelődési Köz-
pontban vettek részt.

Február 7-én Tarics Péter fel-
vidéki újságíró „Köszönöm a 
beszélgetést” című interjúkötetét 
mutatta be író-olvasó találkozó 
keretén belül. 

Március 7-én „Ez a föld a hazám” 
címmel zenés előadást tartott Ing. 



46 47
Ürge László, a CSEMADOK 
lévai alapszervezetének választ-
mányi tagja.

Április 6-án a kápolnapusztai tra-
gédia emlékére helyreállított erdei 
temetőben koszorúztak.

Április 12-én a Gárdonyi Géza 
Városi Könyvtárral közösen ren-
dezték meg a Felvidékről Kitelepí-
tett Magyarok Emléknapját.

Április 20-án rendezték meg 
Nemzetközi Történelmi Vetélke-
dőjüket „Legyen hited és lészen 
országod – A trianoni Magyar-
ország” címmel. A megméret-
tetésen a helyi iskolákon kívül 
a tatai református gimnázium, 
a csákvári, dadi, écsi általános 
iskola, a felvidéki Alsóbodok, 
Bátorkeszi, Léva, Nagykapos, 
Nagykér, Vágsellye, valamint az 
erdélyi Torda település diákjai is 
részt vettek. 

Április 21-én Léván a nagysallói 
csata tiszteletére megtartott emlé-
künnepségen vettek részt. 

Április 27-én a Rákóczi Szövet-
ség éves közgyűlésén vettek részt 
a budapesti Szent Margit Gimná-
ziumban.

Május 2-án „Beszélgetés a nem-
zettudatról” címmel író-olvasó 
találkozót szerveztek. Vendégeik 
voltak Csáky Pál és Dunajszky 
Géza felvidéki írók.

Május 25-én a Magyar Hősök 
Napja tiszteletére megemlékezést 
tartottak az evangélikus gyüleke-
zeti teremben. 

Június 2-án Pozsonypüspöki-
ben Oroszlányban részt vettek 
a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából rendezett ünnepsé-
geken.

Június 6-án Dsida Jenő erdé-
lyi költőre emlékeztek vitéz Nagy 
Roland előadásával. 

Június 20-án rendezték meg a 
XVIII. Majki Rákóczi Napot. Az 
ünnepség a Rákóczi-emléktábla 
koszorúzásával zárult.

Augusztus 3-án a Gárdonyi-em-
lékévhez kapcsolódva közös 
kirándulást szerveztek a Gár-
donyi Géza Városi Könyvtárral 

Gárdonyban, Kápolnásnyékre és 
Nagytéténybe.

Szeptember 5-én születésé-
nek 150. évfordulója alkalmából 
Herczeg Ferencre emlékeztek 
Takács Tímea, az oroszlányi Gár-
donyi Géza Városi Könyvtár igaz-
gatójának előadásában.

Szeptember 24-én a felvidéki 
beiskoláztatási program kereté-
ben a vágsellyei Feketeházy János 
Magyar Házban ösztöndíjátadá-
son vettek részt.

Október 6-án az Aradi Vértanúk 
tiszteletére kegyeleti megemlé-
kezést tartottak a Munkás Szent 
József Római Katolikus Plébánia-
templom mellett álló emlékműnél.

Október 23-án részt vettek a 
városi ’56-os megemlékezésen.

November 3-án az 1956-os for-
radalom leverésének évfordulóján 
Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövet-
ség elnöke tartott megemlékező 
előadást a Kölcsey Ferenc Műve-
lődési Központ kamaratermében.

Október 29-én évzáró taggyű-
lést tartottak a Kölcsey Ferenc 
Művelődési Központban.

Pápa

Április 5-én a pápai Eszterhá-
zy-kastélyban Martényi Árpád, 
az Esterházy Emlékbizottság 
elnöke nyitotta meg az Hom-
mage a gróf Esterházy János 
című kiállítást, melynek létrejöt-
tében segítettek.

Április 13-án a Pilisben kirán-
dultak.

Augusztus 12–16. között 
Dél-Lengyelországban jártak, 
melynek során Nedec várát, a 
zakopánei gorál templomot, 
Wadowicét, Krakkót, Wieliczkát 
és Czestochowát keresték fel.

Szeptember 6. Fejes Sándor 
előadása Erdély aranykoráról, 
Bethlen Gábor fejedelemmé 
választásának 400. évfordulója 
alkalmából.

Szeptember 22-én Deák Ferenc 
nyomában Zalába kirándultak. 

Zalaegerszegen találkoztak a 
helyi Rákóczi Szövetséggel is.

November 22. Szücs Gábor 
előadása a 100. éve született 
Weöres Sándorról „A teremtés 
dicsérete” címmel.

November 29.  Jubileumi vacsora: 
10 éves a Rákóczi Szövetség pápai 
helyi szervezete.

Pásztói Gárdonyi Géza 
Iskola

Februárban 11. alkalommal 
nyílt fotókiállítás az iskolában, 
mely ez alkalommal a kárpátaljai, 
pozsonyi, felvidéki kiránduláso-
kat és a sátoraljaújhelyi táboro-
zást mutatta be.

A március 15-i Diákutaztatási 
Program keretében a kassai Szak-
kay József Szakközépiskola vendé-
gei voltak. Június 4-én a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából 
a rimaszombati Tompa Mihály 
Alapiskoláhozlátogattak. Június 
végén ötnapos erdélyi barangolást 
tettek. Júliusban 6. alkalommal 
vettek részt Sátoraljaújhelyen 
a 14. alkalommal megrende-
zett magyar diákok és tanárok 
kárpát-medencei találkozóján. 
Október 17-én a Gárdonyi-em-
léknapon az egri várba tettek 
kirándulást. November végén 5. 
alkalommal szervezték meg tör-
ténelmi kirándulásukat az oszt-
rák fővárosba, ahol sorra vették 
a magyar vonatkozású neveze-
tességeket.

Pécsi Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziuma 

Együttműködési a Mezővári II. 
Rákóczi Ferenc Középiskolával, 
aminek keretében például már-
cius 15-éhez kapcsolódóan láto-
gatást tehettek. Április 3–8. között 
testvériskolájukban, a kolozsvári 
Báthori Líceum tettek kirándu-
lást. Április 12–14. közötti délvi-
déki utazást tettek. Június 18–22-

ig tartó kirándulását szerveztek 
Erdélybe.

Piliscsaba

Május 6-án a 10 éve  emelt Rákó-
czi emlékműnél tartottak megem-
lékezést.

Májusban Kovács Márton részt 
vett és zenével közreműködött 
a Szövetség éves Közgyűlésén, 
majd a nyári gyöngyösi történe-
lemtanár táborában.

Júliusban immár kilencedik 
alkalommal felvidéki diákok szá-
mára népzenei-néptánc tábort 
szerveztek.

Októberben bekapcsolódtak 
az ifjúsági szervezet diákutazta-
tási program keretében hozzájuk 
látogató kézdivásárhelyi diákcso-
portot fogadásába. 

November és december folya-
mán újra megszervezték több 
civil szervezettel és iskolákkal 
együttműködve felvidéki és kár-
pátaljai gyermek számára a kará-
csonyi ajándékgyűjtést.

 

Piliscsabai Páduai Szent 
Antal Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola

Március 15-én a diákutaztatási 
program keretében együtt ünne-
peltek a kézdivásárhelyi partneris-
kolával, a Nagy Mózes Gimnázi-
ummal.

Május 6-án közreműködtek a 
piliscsabai Rákóczi emlékün-
nepségen. 

Június 4-én közreműködtek a 
Nemzeti Összetartozás Napja 
hivatalos piliscsabai rendezvé-
nyén. Október elején részt vettek 
a középiskolás vezetőképzőn.

Novemberben részt vettek a Fel-
vidéki sétákon, ahol táncházat is 
tartottak a résztvevőknek.

Október 23-án a diákutazta-
tási program keretében vendégül 

látták a kézdivásárhelyi Nagy 
Mózes Gimnázium húsztagú 
küldöttségét.

Részt vettek a Szövetség 56-os 
irodalmi-történelmi pályázatán, 
ahol Kubik Eszter a zsűri külön-
díját nyerte el. A díjátadásra októ-
ber 22-én került sor a Magyar 
Kultúra Házában.

Rimaszombati Tompa 
Mihály Református

Március 15-i Diákutaztatási 
Pályázat keretében fogadták a mis-
kolci Fényi Gyula Jezsuita Gim-
názium, az egri EVENTUS Üzleti, 
Művészeti Középiskola és Szakis-
kola és az Aszódi Református Gim-
názium diákjait és tanárait.

Június 4-i Diákutaztatás keretén 
belül fogadták a budapesti Balassi 
Bálint Nyolcosztályos Gimná-
zium és az egri EVENTUS Üzleti, 
Művészeti Középiskola és Szakis-
kola csoportjait.

Két fővel részt vettek a Magyar 
Diákok és Tanárok Találkozója a 
Magyar Kálvárián – Sátoraljaúj-
helyi Középiskolás Táborban.

Október 21–23. között részt 
vettek 1956-os emlékünnep-
ség, ifjúsági találkozó és Kár-
pát-medencei történelmi vetél-
kedőn egy csapattal, valamint 15 
további ünneplővel.

Sátoraljaújhely

Január–február hónapokban a 
Szent István kápolnával kapcsola-
tos kutatásokat követően gyűjtést 
kezdeményeztek az eredeti állapot 
visszaállításának.

Január 6-án a Magyar kálvárián 
megemlékeztek az1939-es munká-
csi  mártírokról.

Március 15-én, június 4-én, 
augusztus 20-án, október 6-án és 
23-án, nemzeti ünnepeinken a 
városi megemlékezésen jelen vol-
tak és koszorút is elhelyeztek.

Március 31-én  részvettek a Nagy-
ságos fejedelem születésnapjára 

szervezett ünnepségen szervezé-
sükkel is.

Március 27-én a Rákóczi szobor-
nál ünnepséget szerveztek.

Április 12-én a felvidéki kitele-
pített magyarok emléknapján a 
Kazinczy múzeumban megemléke-
zést tartotta.

Májusban a Marosvásárhelyről 
érkező diákok ellátását, programját 
szervezték meg.

Hosszas és alapos előkészítő mun-
kát végeztünk a XlV. Diáktalálkozó 
sikeres megvalósítása érdekében, 
mely a várakozásoknak megfelelően 
sikeres volt.

A nyár során tagjaik folyamatosan 
tartottak idegenvezetést a Magyar 
Kálváriára és városnézést a határon 
túlról érkező vendégek számára.

Augusztus utolsó szombatján jóté-
konysági könnyű zenei koncertet 
szerveztek a Borsi kastély javára.

Szeptember 11-én a római kato-
likus egyházzal közös ünnepsé-
get szerveztünk a kápolna 75 éves 
évfordulóján a Magyar Kálvárián, 
ahol az egri püspök megszentelte a 
gyűjtésnek köszönhető új, szenteket 
ábrázoló ólomüvegeket.

Augusztus 19-én Kisráskán, Árvay 
József egykori pataki teológiai tanár 
emléktábláját avatták, melynek 
elkészültében jelentős szerepük volt.

November 3-án a nagykaposi 
Magyarház vendégei voltak fennál-
lásuk 10. évfordulója alkalmából.

November 29-én  Homonnára 
utaztak, ahol a  helyi Csemadok 
vendégei voltak és felejthetetlen 
élményeket szereztek az utolsó 
magyaroknak. Fájó szívvel tapasz-
talták, hogy 10 év múlva már nem 
lesz kivel magyarul beszélniük, hol-
ott 1904-ben még templomot épí-
tett a helyi református gyülekezet.

December 12-én Palágykomo-
rócra és Kisgejőcre utaztak, ahova  
mikuláscsomagot, ajándékokat vit-
tek , és egy rendkívüli történelem 
óra megtartására is sor került.

A fenti konkrét események mellett 
számtalan gyakorlatias probléma 
megoldásában közreműködtek: 
előadók közvetítése, szállítása Sáto-
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raljaújhelyből Felvidékre, postán 
rendelt könyvek fogadása és továb-
bítása, gyógyszerek és más szüksé-
ges dolgok beszerzésében segítség-
nyújtás, emléktáblák tervezésében , 
legyártatásában.

Segesvári Mircea Eliade 
Főgimnázium

Január 22-én műveltségi vetél-
kedőt szerveztek a Magyar Kul-
túra napja alkalmából.

Március 11–16. között szervezték 
meg a szokásos Petőfi rendezvény-
sorozatukat: Petőfi Sándor Vers- és 
Prózamondó verseny, koszorúzá-
sok, március 15-i ünnepi műsorra 
a helyi Mihai Eminescu Művelő-
dési Házban. Vendégeink voltak a 
békéscsabai Evangélikus Gimná-
zium diákjai, a kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Gépészeti Szakkö-
zépiskola és a keszthelyi Vajda 
János Gimnázium diákjai és taná-
rai a diákutaztatási program kere-
tében, valamint a pécsváradi II. 
Béla Gimnázium diákjai és tanárai.

Április első hetében a pécsváradi 
II. Béla Gimnáziumhoz látogattak.

30 fős csapattal az első és 
második világháborúban elesett 
hősök sírjainak tisztítását, ápo-
lását szervezték meg.

Október 6-án megemlékező 
műsort tartottk a segesvári Alpár 
Ignác tervezte református temp-
lomban.

Október 21–24. között az októ-
ber 23-ai diákutaztatási program 
keretében a Békéscsabai Evangé-
likus Gimnázium vendégei voltak.

Október 23-án a segesvári 
Gaudeamus Alapítvány díszter-
mében mutatták be az 1956-os 
magyar forradalom és szabad-

ságharc emlékére összeállított 
műsorukat.

 
Szabadkai Oláh Balázs 
Ifjúsági Szervezet 
– Kosztolányi Dezső 
Tehetséggondozó 
Gimnázium

Részt vettek március 1–3. között 
a középiskolás vezetőképzőn Buda-
pesten

Július 14–20. között részt vettek a 
középiskolás táborban

Szarvasi Vajda Péter 
Evangélikus Gimnázium

Február 20-án az 1703 és 1790 
közötti időszakból szerveztek 
vetélkedőt, amelyen vendégül lát-
ták dévai testvériskolájukat.

Március 15–17. között a diáku-
taztatási program keretében Déván 
ünnepeltek.

Április 3–15. között bekapcsolód-
tak a Máltai Szeretetszolgálat gyűj-
tésébe, mely a dévai Szent Ferenc 
Alapítványnak lettek eljuttatva.

Április 20–23. között Dévára 
kirándultak.

Május 16–20. között Csíksom-
lyóra zarándokoltak.

Június 1-én részt vettek a Hunyad 
Megyei Magyar Napokon

Júliusban rész vettek a  magyar 
tanárok és diákok találkozóján 
Sátoraljaújhelyen.

Október 11–13. vendégül látták a 
Déváról érkező „Virgonc Kőműves 
Kelemenék” csapatot.

Október 19. Megrendezésre 
került a Vajda Péter Alapítvány 
bálja. Vendégül látták testvérisko-
lájuk 5 fős delegációját.

Október 21–23. között a Gloria 
Victis Történelmi Vetélkedőn vet-
tek részt.

Szeged

Március 27-én megemlékezést és 
koszorúzást tartottak II. Rákóczi 

Ferenc születésének évfordulóján 
a vezérlő fejedelem szegedi szobrá-
nál és emléktáblájánál.

Májusában részt vettek a hatá-
ron túli magyar diákok beiratko-
zási programja számára szervezett 
gyűjtésben.

Szeptemberében a szegedi cso-
port alelnöke, Dr. Miklós Péter 
szerkesztésében „A hazáért és a 
szabadságért. Tanulmányok II. 
Rákóczi Ferencről, koráról és 
emlékezetéről.” (Szeged, Belve-
dere Meridionale Kiadó, 2013. 
238 old.) című kötetet jelentet-
ték meg.

Székelyudvarhelyi Eötvös 
József Szakközépiskola

Március 1–3. között részt vettek 
Budapesten a középiskolás veze-
tőképzőn.

Március 14-én részt vettek a 
Hegyi Sándor, a székelyudvarhe-
lyi szervezet vezetője által szer-
vezett szavalóesten.

Március 15-én az 1848-1849-es 
szabadságharcra emlékeztek az 
iskolában majd a városi megem-
lékezésen.

Április 19–21. között részt vet-
tek Egerben a Magyar-magyar 
kapcsolatok és az agrárszakkép-
zés című konferencián

Július 14–20. között részt vettek 
a sátoraljaújhelyi középiskolás 
táborban.

Október 4–6. között részt vet-
tek a Budapesten szervezett  
középiskolás vezetőképzőn.

Okt. 6-án iskolájukban az aradi 
vértanúkra emlékeztek.

Okt. 19. – november 4. között 
Eötvös József Emléknapokat 
tartottak tudományos konferen-
ciával, kiállítással, rendhagyó 
történelemórával, irodalmi-, 
történelmi- és kultúrtörténeti 
vetélkedővel.

Október 21–23. között a Boróka 
Néptáncegyüttes tagjai (akik 
egyben tagjai a Szövetségnek is) 
részt vettek a Gloria Victis 1956-

os emlékünnepségen Budapes-
ten.

November 29. – december 1. 
között részt vettek Egerben a 
Gárdonyi Konferencián.

Szilágysomlyói helyi és 
ifjúsági szervezet

Március 15-én részt vettek a szil-
ágysomlyói megemlékezésen.

Április 27-én 19 fővel képviseltet-
ték magukat a 25. Rákóczi-zarán-
doklaton, melynek végcélja a 
nagymajtényi sík.

Augusztus 9–10én részt vettek a 
Tasnád-Sződemeter között meg-
rendezett 4. Kölcsey emlékfutáson 
és sződemeteri megemlékezésen.

Augusztus 14–20. között Felvi-
déken tettek kirándulást, melynek 
végén részt vettek az augusztus 20-i 
ünnepségek különböző helyszínein 
Budapesten.

Szeptember 28–29. között részt 
vettek a somlyói Báthory Napokon 
és első alkalommal rendezték meg 
a Báthory emlékfutást és kerékpá-
ros emléktúrát a Szilágysomlyó- 
Perecsen útvonalon.

November24én részt vettek a 
24. Ady zarándoklaton 20 fővel 
Érmindszenten.

Karácsonyt megelőzően Czibo-
lya Gábor, a Piliscsabai Rákóczi 
Szövetség tagjának jóvoltából a 
Tövishát 19 településére és Szilágy-
csehbe juttattak el karácsonyi aján-
dékot gyermekeknek részére.

Szolnoki Humán Intézet 
Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola 
és Kollégium

Februárban kirándulást tettek 
Felvidékre, megnézték a zólyomi 
várat és Kovácsiban a gyógyvizes 
fürdőt.

Júliusban megszervezték az III. 
Széplelkűek táborát.

Szeptemberben Badacsony-
tomajban vettek részt a lovas 

táborban, ahol esténként néptánc 
oktatás is volt.

Szolnoki Műszaki 
Szakközép- és Szakiskola 
Jendrassik György 
Tagintézmény

Március 1–3. között részt vettek a 
kárpát-medencei középiskolai ifjú-
sági szervezetek vezetőinek talál-
kozóján Budapesten.

Április 5–6-án a Diákutaztatás 
keretében Kassára utaztak.

Július 14–20. között részt vettek 
a„XIV. Magyar Diákok és Tanárok 
Találkozója a Magyar Kálvárián” 
elnevezésű középiskolás táborban.

Szeptember folyamán kassai cse-
rediákokat fogadtak iskolájukban.

Tatabányai Mikes Kelemen 
Középiskola

Február 5-én részt vettek a Cul-
tura Nostra történelmi verseny 
Komáromban tartott második for-
dulóján.

Március 1–3. között a Budapesten 
tartott vezetőképzőn vettek részt.

Április 10–13. között ötödik 
alkalommal került sor az iskola 
által határon túli fiatalok számára 
szervezett anyanyelvi versenyre. A 
résztvevő csapatok a sepsiszent-
györgyi Mikes Líceumból, a sepsi-
szentgyörgyi Kós Középiskolából, 
a dunaszerdahelyi Magyar Tany-
nyelvű Magán Szakközépiskolából 
és a diószegi Magán Szakközépis-
kolából érkeztek.

Április 12. A Felvidékről kitelepí-
tett magyarok emléknapja alkalmá-
ból erdélyi és felvidéki iskolákkal 
közösen emlékeztek. Előadás kere-
tén belül elevenítették fel az akkori 
eseményeket, majd közös kirándu-
láson keresték fel Komáromot, Pár-
kányt és Esztergomot, ahol a kitele-
pítetteknek állított emléktábláknál 
és emlékműveknél koszorúztak.

Április 24. A diákutaztatási prog-
ram keretében a dunaszerdahelyi 

Magyar Tannyelvű Magán Szakkö-
zépiskolát látogatták meg.

Június 3-án a diákutaztatási prog-
ram keretében vendégül látták a 
dunaszerdahelyi Magyar Tany-
nyelvű Magán Szakközépiskola 
küldöttségét.

Július 14-20. között részt vettek a 
Sátoraljaújhelyen tartott középis-
kolás táborban.

Július 29. – augusztus 2. között 
rész vettek a magyar nyelv és iro-
dalom tanárok Balassagyarmaton 
tartott találkozóján.

Szeptember 30. – október 4-ig 
a sepsiszentgyörgyi Kós Károly 
Líceumhoz látogattak el.

Október 21–23. között részt vet-
tek a Gloria Victis verseny buda-
pesti elődöntőjén, valamint az 
október 23-ához kapcsolódó emlé-
künnepségeken.

Október 22-én a diákutazta-
tás alkalmával vendégül látták a 
diószegi Magán Szakközépiskola 
csoportját.

Október 27–30. között a Szövet-
ség belső pályázatán elnyert támo-
gatásnak köszönhetően látogatást 
tettek a székelyhídi Petőfi Sándor 
Elméleti Líceumnál.

November 5-én a dunaszerdahe-
lyi Magyar Tannyelvű Magán Szak-
középiskolával közös kirándulást 
tettek Budapestre.

November 8–10. között részt vet-
tek a Felvidéki Sétákon.

November 23-án részt vettek a 
gútai Nagyboldogasszony Egyházi 
Alapiskola és Gimnázium tudo-
mánytörténeti vetélkedőjén.

Tokaj

Február 26-án 15 csoport 
részvételével Rákóczi versenyt 
rendeztek, amire a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és szer-
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vezetük segítségével Szolyváról 
gyerekek és tanárok érkeztek.

Előkészítették a szolyvai 
magyar könyvtár megnyitásának 
ügyét és ehhez könyveket gyűjtöttek.

Tornaljai Gimnázium

Március 1–3. között részt vettek 
a XI. Középiskolás Vezetőkép-
zőn, Budapesten.

Március 15–én a diákutaztatási 
program keretében fogadták a 
tatabányai Árpád Gimnázium 
diákjait.

Március 17-én koszorúztak a 
városi megemlékezésen.

Április 12-én rendhagyó napot 
tartottak – megemlékezés és 
ismeretterjesztés céljával.

A Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából soproni diákok láto-
gattak városukba.

Július 15–21. között részt vettek 
a XIV. Magyar Diákok és Taná-
rok Találkozója a Magyar Kálvá-
rián, Sátoraljaújhelyen megren-
dezésre került diáktáborban.

Augusztus 18-tól 24-ig alsós 
diákjaik részt vettek a zánkai Új 
Nemzedék Központban megren-
dezett Erzsébet Táborban.

Október 22-én részt vettek az 
1956-os megemlékezésen és fák-
lyás felvonuláson Budapesten.

Tóthfalu

Március 15-én színvonalas 
ünnepséget tartottak.

Április 12-14. között részt vettek a 
délvidéki utazáson.

Június 4-én a diákutaztatási prog-
ram keretében keszthelyi iskoláso-
kat fogadtak 3 napra.

Ugyancsak ezen program kere-
tében Eszékre, a Horvátországi  
Magyar Oktatási  és Művelődési  
Központba látogattak a Nyers 
István Labdarúgó Akadémia 
növendékei.

Október 6-án megemlékezést 
tartottak a tóthfalusi Kossuth kop-

jafánál, és emléktúrát szerveztek a 
Szerémségbe. 

 

Tótkomlós

Június 4-én ünnepséget szerveztek.
Tavasszal 40 fős kirándulást szer-

veztek Ópusztaszerre.
Májusában sor került a szer-

vezet aktív közreműködésével 
Mindszenty József hercegprímás 
mellszobrának avatására is a 
városban.

Augusztusban a 20-i ünnepség 
keretén belül megemlékeztek az 
áttelepítésről is.

Udvard

Március 15. Társrendezői voltak 
az 1848-as emlékünnepségnek.

Április 27. A Pro Pátria társaság-
gal együtt rendezték meg a középis-
kolások történelmi vetélkedőjének 
országos döntőjét és a történelmi 
konferenciát.

Augusztus 20-án a nemzeti ünne-
pünk alkalmából megkoszorúzták 
Szent László szobrát. 

Október 6-án megemlékeztek az 
Aradi vértanúkról a helyi katolikus 
templomban ill. a kopjafánál.

December 6. Társrendezői voltak 
az immár hagyományos Mikulás-
napi ünnepségnek a magyar taní-
tási nyelvű  óvoda és alapiskola 
népszerűsítésére.

Ungvári Nemzeti Egyetem 
Rákóczi Ferenc Tudományos 
Történelmi Társaság

Február 21. Látogatás a bereg-
szászi Beregvidéki Múzeumba.

Április 12-én, a Felvidéki kite-
lepítettek emléknapja alkalmából 
részt vettek Budapesten a köz-
ponti ünnepségen.

Április 16-án tudományos diák-
köri konferenciát tartanak. Belső 
pályázati támogatásból megje-
lenik a Nortcia, melyben fiatal 

kutatók publikálása található 
meg.

Augusztus 26–31. között 5 tag-
gal részt vettek a Szentendrei 
Főiskolás táborban.

Október 21–23. között részt vet-
tek a Glorai Victis-en.

Vaskút

Részt vettek a március 15. tiszte-
letére rendezett ünnepi műsoron és 
azt követően koszorút helyeztek el 
az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc emlékére.

Június 1-én 45 fővel Hajósra 
kirándultak.

Július 5–7-én közreműködtek a 
falunapi rendezvénysorozat szer-
vezésben, ahova Nagypakáról is 
érkeztek vendégek.

Szeptember 14–15-én 48 fővel 
Egerbe és Kassára kirándultak.

Október 12-én megrendezték a 
hagyományos felvidéki vacsorát.

Október 22-én részt vettek az 
1956-os forradalom emlékére 
rendezett ünnepségen és koszo-
rúzáson.

Zalaegerszegi 
Mindszenty József 
Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium

Január 22. „A magyar kultúra 
kiemelkedő személyiségei” című 
kiállítás megnyitó ünnepségén 
ünnepi műsort adtak, beszé-
det mondott, a kiállítást meg-
nyitotta Paál István, a Rákóczi 
Szövetség zalaegerszegi elnöke. 
Január 23-án néprajzi kiállítás 
nyitott meg az iskolában Illés 
Csaba, a helyi szervezet vezetője 
Február 25. Részvétel a városi 
megemlékezésen a kommu-
nista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja alkalmából. Már-
cius 15-én a városi ünnepségen. 
Március 18. „Vallásos tárgyak 
a népi kultúrában” c. kiállítást 
megnyitotta Illés Csaba.

Március 27. II. Rákóczi Ferenc 
születésének emléknapján meg-

emlékezést tartottak. Április 
11-én a Magyar Költészet Napja 
alkalmából megemlékezést 
tartottak a Dózsa-ligeti Wass 
Albert-szobornál. Április18. 
Történelmi kirándulást tettek 
„Templomok és kolostorok a 
középkori vallásosság színterei” 
címmel: Szombathely, Ják, Vas-
vár. Május 5. Részvétel Mind-
szenty bíboros halálának 38. 
évfordulójának alkalmából tar-
tott emlékmisén és koszorúzási 
ünnepségen. Június 4-én részt 
vettek a városi megemlékezésen.

Július 3. Ünnepi műsort adtak 
a pozsonyi csata emlékére a 
Dózsa-ligeti Pozsonyi csata-em-
lékműnél. Szeptember 25. Hon- 
és népismereti kiállítást rendez-
tek. Október 6-án részt vettek a 
városi ünnepségen.

Október 8. Történelmi kirán-
dulást tettek „Deák Ferenc nyo-
mában” címmel Söjtör, Puszta-
szentlászló, Kehida, Szentgrót 
településeken.

Október 15. Rendhagyó iroda-
lomóra Szálinger Balázs költő-
vel az iskolában.

Október 23. Városi ünnepsé-
gen való részvétel az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
emlékére.

November 18. Megemlékező 
ünnepség Zrínyi Miklós költő 
és hadvezér tiszteletére halálá-
nak 349. évfordulója alkalmá-
ból  a Polgármesteri Hiva-
tal előtti téren, Zrínyi Miklós 
lovas szobránál, ahol ünnepi 
műsort adtak.

Zirc

Március 27-én II. Rákóczi 
Ferencről tartottak megemléke-
zést.

Április 8-án koszorúztak volt a 
Széchenyi szobornál az évforduló 
napján.

Április 13-án és május 25-én Zirc 
környékére Rákóczi-túrákat szer-

vezteka Reguly Antal Szakképző 
Iskola diákjaival.

Június 2-án az Országzászló Ala-
pítvány trianoni megemlékezésén 
koszorúztak.

Május 9-én vitéz Pongrácz 
György II. világháborús veterán 
tartott előadást szervezésükben a 
művelődési házban.

Szintén szervezésükben novem-
ber 8-án előadást tartott a műve-
lődési házban Takaró Mihály  iro-
dalomtörténész „Horthy Miklós 
életútja – a valóság és a tények tük-
rében” címmel.

Zugló – Rákos mezeje

Március 14-én Zuglóban Tisza 
István szobrának avatásán vettek 
részt.

Március 15-én az Álmos Vezér 
Gimnázium meghívására részt 
vettek nagyváradi kirándulásu-
kon.           Május14-én Dr. Kisida 
Elek professzor tartott a Lipták 
villa tükörtermében szervezé-
sükben előadást.

A Nemzeti Összefogás Napja 
alkalmából vendégül látták a gyer-
gyószentmiklósi Batthyány Ignác 
Technikai Kollégium küldöttségét. 
Zuglói tanulókkal együtt kirándul-
tak Zebegénybe, a Trianon emlék-
műnél előadták műsorukat.

Nagyszülők és unokák történelmi 
nyomkeresésen elnevezésű felvi-
déki körutazást szerveztek Sáros-
patak, Borsi, Kassa, Eperjes, Lőcse, 
Késmárk útvonalon.

A Rákóczi Szövetséggel közös 
október 23-i irodalmi-történelmi 
pályázatot 7. alkalommal szervez-
ték meg. A díjátadásra ünnepélyes 
keretek között október 21-én a 
Magyarság Házában került sor.

„Határon túli művészet gim-
nazisták számára – irodalmi 
rendezvények Zuglóban” cím-
mel három előadásra került 
sor:: Simó József: Wass Albert 
műsora és Dráfi Mátyás komá-
romi művész „Miért szép?” című 

verses-zenés összeállítása két 
előadás keretében.

Zselízi Comenius 
Gimnázium

A Március 15-i diákutaztatási 
program keretében a Váci Piarista 
Gimnázium és Szakközépiskola 
diákjaival és tanáraival közösen 
tartottak megemlékezést.

Részt vettek a tavaszi Felvidéki 
sétákon.

Június 4-én a Váci Piarista Gim-
názium meghívására a diákutazta-
tási program keretében Vácra láto-
gattak.

Október 4–6. között részt vettek a 
középiskolás vezetőképzőn Buda-
pesten.

Október 6-án műsort készítettek 
a Magyar Házba.

Október 22-én részt vettek a Glo-
ria Victis Kárpát-medencei Ifjúsági 
Találkozón, a műegyetemi ünne-
pélyen és a fáklyás felvonuláson.
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 ▶ Január 8. A Budapest 12. 

kerületi, Hegyvidéki Önkormány-
zat megrendezte a „Hommage a 
gróf Esterházy” című 
kiállítást, amely váloga-
tást tartalmaz a Pozsonyi 
Magyar Galéria festmény 
és grafikai gyűjteményé-
ből. A megnyitó ünnep-
ségen köszöntőt mondott 
Fonti Krisztina alpol-
gármester és Martényi 
Árpád, a Rákóczi Szövet-
ség alelnöke, az Esterházy 
Emlékbizottság elnöke.

 ▶ Január 22. A Pázmaneum 
Társulás és a Kortárs Magyar Galé-
ria szervezésével, valamint a helyi 
önkormányzat és a Rákóczi Szö-
vetség támogatásával január 22-én 
bensőséges ünnepség keretében 
emlékeztek meg Dunaszerdahely 
lakói a Magyar Kultúra Napjáról. 
A Rákóczi Szövetséget Martényi 
Árpád alelnök, Horváth Árpádné 
és Ősi Barnabás képviselték.

 ▶ Január 24. Halzl József részt 
vett azon az ünnepi emlékülésen, 
amelyet a Balatonfüredért Köz-
alapítvány szervezett a Csopaki 
Faluvédő Kör korábbi vezetőjé-
nek, Baksay Györgynek emlékére. 
1998-ban Baksay György meghí-
vására Halzl József a Rákóczi Szö-
vetség képviseletében részt vett 
és előadást tartott a Faluvédő Kör 
ülésén, erre való tekintettel hívták 
meg erre az ünnepségre, amelyen 
bemutatták a Baksay György éle-
téről és munkásságáról készített 
emlékkönyvet. Az eseményen több 
jeles közéleti személyiség, így pél-
dául Navracsics Tibor, Bóka Ist-
ván balatonfüredi polgármester és 
Kukorelli István, az ELTE tanára 
is megjelent. Baksay Györgyné 
átadta Halzl Józsefnek az Emlék-
könyvet. A rendezvényt követően 
Halzl József megállapodott a Bala-
tonfüredért Közalapítvány vezető-
jével és Baksay Györgynével, hogy 
segítenek a Rákóczi Szövetség helyi 
szervezetének megújításában mind 
a városi szervezet, mind a szakkö-
zépiskolában működő szervezet 

tekintetében. Halzl József röviden 
beszélt Bóka István polgármes-
terrel, kérve őt arra, hogy a múlt 

évhez hasonlóan ebben az évben is 
támogassák a Szövetség Felvidéki 
Beiratkozási Programját.

 ▶  Február 25. Kun Ferencz 
részt vett a Dunamocs községben 
rendezett ünnepélyes nótaesten, 
ahol Polhammer Lászlóval, a süt-
tői Rákóczi-szervezet vezetőjével 
átadtak egy dunamocsi ügyletről 
szóló 1847-es vagyonjogi oklevelet 
a község vezetőinek

 ▶ Február 28. A Pozsonyi 
Magyar Galéria Esterházy-gyűjte-
ménye vándorlása során Győrbe, 
a Rómer Flóris Múzeumba érke-
zett, ahol február 28-án délután 
került sor a megnyitására. A 
nagy érdeklődést kiváltó ünnep-
ségen Pápai Lajos megyéspüs-
pök köszöntötte a megjelenteket 
és méltatta a Pozsonyi Magyar 
Galéria missziós tevékenységét. 
A város nevében Simon Róbert 
Balázs alpolgármester köszönte 
meg, hogy a győri polgárok is lát-
hatják a képeket, és új ismereteket 
szerezhetnek Esterházy Jánosról. 
Csehi József, a Rákóczi Szövetség 
vas megyei szervezetének elnöke, 
a vándorkiállítás szervezője 
Esterházy János életének kiemel-
kedő fordulópontjairól szólt. A 
kiállítást Martényi Árpád, az 
Esterházy János Emlékbizottság 
elnöke nyitotta meg. A megnyitón 
jelen volt több egyházvezető, a 
város és a megye kulturális intéz-
ményeinek küldöttei és a helyi 
Rákóczi szervezet tagjai, élükön 
Szabó József elnökkel. A helyi TV 

és újság is kiküldte tudósítóit. A 
város oktatási és kulturális veze-
tői tervezik, hogy szabad történe-
lemórák keretében a diákokkal is 
megismertetik a 20. század egyik 
legnagyobb magyar politikusá-
nak életét..

 ▶ Március 2. Kun Ferencz Bal-
czó Andrással együtt az MKP Ifjú-
sági Csoportjának meghívására 
Nagyölvedre látogatott, ahol előa-
dást tartottak a fiatalok részére.

 ▶ Március 8. A 12. kerületi, 
Hegyvidéki Önkormányzat meg-
rendezte előadásokkal egybekö-
tött sajtótájékoztatóját, amelynek 
fő témája gróf Esterházy János 
első budapesti szobrának felállí-
tása volt. A 12. kerületi Geszte-
nyés-kertben felállítandó szobor 
Nagy János szobrászművész alko-
tása, a szobor a magyar kormány 
és a Hegyvidéki Önkormányzat, 
továbbá magánszemélyek adako-
zásából valósul meg. A sajtótájé-
koztatás során dr. Popély Gyula, 
a Károli Gáspár Református Egye-
tem tanára, „Egy felvidéki politi-
kus útja a mártíromságra” címmel 
tartott előadást, majd Martényi 
Árpád, az Esterházy János Emlék-
bizottság elnöke az Esterházy 
János rehabilitációjával kapcso-
latos eddigi kezdeményezéseket 
foglalta össze. Felszólalt továbbá 
a sajtótájékoztatón Fonti Krisztina 
alpolgármester és Kerényi Imre 
miniszterelnöki megbízott.

 ▶ Martényi Árpád részt 
vett, és díszbeszédet mondott 
a Komáromban gróf Esterházy 

János emlékművénél tartott 
megemlékezésen.

 ▶ Március 9. A Budavári Nagy-
boldogasszony plébániatemplom-
ban Esterházy emlékmisére került 
sor a felvidéki Vass Lajos Kórus 
közreműködésével. A mise után a 
kórus bemutatta a Koncsol László 
versciklusára Tóth Árpád zene-
szerző, karnagy által írt Csontok 
című oratóriumát. A nagyszámú 
érdeklődők között ott volt Németh 
Zsolt államtitkár is.

 ▶ Március 17. Kun Ferencz 
részt vett, és „Petőfi élete és 
hatása” címmel előadást tartott 
az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc emlékére Zalabán tartott 
ünnepségen. Részt vett a Szö-
vetség részéről Kun Ferenczen 
kívül Lukács Ferenc és Himmler 
György, valamint a szomszédos 
településekről lelkészek, polgár-
mesterek és érdeklődők. 

 ▶ Március 22. Sárvár város 
önkormányzata és a Rákóczi Szö-
vetség Vas megyei szervezete Sár-
váron a Nádasdy-vár házasságkötő 
termében Esterházy János emlé-
künnepséget rendezett abból az 
alkalomból, hogy a Nádasdy-vár-
ban bemutatták az Esterházy János 
emlékkiállítást.

 ▶ Március 24. A II. Rákó-
czi Ferenc Polgári Társulás, Borsi 
község Önkormányzata, valamint 
a CSEMADOK borsi szervezete 
megrendezte a II. Rákóczi Ferenc 
születésének 337. évfordulóján 
a hagyományos emlékünnepsé-
gét. Ünnepi beszédet mondott dr. 
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
elnöke. A Rákóczi Szövetség elnök-
ségét Szajkó Gábor, a sátoraljaújhe-
lyi szervezet elnöke képviselte.

 ▶ Április 5. Pápán, a Somogyi 
József Galériában gróf Esterházy 
János emlékére kiállítást szervez-
tek a Pozsonyi Magyar Galéria 
festmény és grafikai gyűjteményé-
ből. Az ünnepségen a Jókai Mór 
Városi Könyvtár igazgatójának, dr. 
Hermann Istvánnak köszöntője 
után Martényi Árpád, az Ester-

házy János Emlékbizottság elnöke 
nyitotta meg a kiállítást, majd 
Csehi József, a Rákóczi Szövetség 
szombathelyi szervezetének elnöke 
emlékezett a mártír politikus, gróf 
Esterházy Jánosra.

 ▶ Április 6. Halzl József részt 
vett a Kárpátaljai Szövetség 24. 
közgyűlésén, amelyet a budapesti 
Magyarok Házában rendeztek 
meg. A közgyűlés keretében dr. 
Damjanovich Imre, a Kárpátal-
jai Szövetség társelnöke számolt 
be a Kárpátaljai Szövetség 2012. 
évi közhasznú tevékenységéről és 
gazdálkodásáról, valamint 2013. 
évi terveiről. A beszámolókat a 
közgyűlés elfogadta, majd megvá-
lasztották a Szövetség elnökségét. 
Elnöknek Katona Tamást, a Kár-
pátaljai Szövetség eddigi elnökét 
választották újra.

 ▶ Április 12. Komáromban a 
Városházán a Kecskés László Társa-
ság Komárom város önkormányza-
tával együttműködve rendezte meg a 
város képviselőtestületének emlékü-
lését. Dr. Molnár Attila polgármester 
köszöntője után a komáromi fiatalok 
részleteket adtak elő családi vissza-
emlékezésekből „Mondd el atyád fáj-
dalmát, a Csallóköz és a Mátyusföld 
siralmát” címmel. Ezt követte Halzl 
József felszólalása, aki a Rákóczi 
Szövetségnek a kitelepítettek és álta-
lában a felvidéki magyarság szolgála-
tában végzett több mint két évtizedes 
munkáját foglalta össze. Az ünnep-
ség következő színhelye a Monostori 
Erőd területén felállított kitelepítési 
emlékműnél volt. Itt Tóth Berta-
lanné, a Kecskés László Társaság 
képviseletében köszöntötte az emlé-
kezőket, majd Navracsics Tibor a 
magyar kormány nevében üdvözölte 
a megjelenteket és rajtuk keresztül a 
felvidéki magyarságot. Ezután Potápi 
Árpád magyar országgyűlési képvi-
selő, a Nemzeti Összetartozás Bizott-
ság elnöke mondta el az emléknap-
hoz fűződő gondolatait. Felszólalt 
továbbá Vadkerty Katalin történész 
professzor, a kitelepítés történetének 
jeles szakértője. Az ünnepség végén 
a résztvevők a Concordia Vegyeskar 

éneke mellett elhelyezték koszorúi-
kat az emlékműnél.

 ▶ Április 21. Kun Ferencz 
részt vett a nagysallói csata emlé-
kére minden évben megrendezett 
ünnepségen. Az ünnepségen Kun 
Ferencz, míg a lévai temetőben 
Balczó András volt a főszónok. 
Magyarországról egy bátaszéki és 
egy esztergomi delegáció is jelen 
volt az eseményen. Az ifjúságot a 
budapesti Szent Margit Gimná-
zium diákjai képviselték.  

 ▶ Április 26. Hábel György a 
Rákóczi Szövetség képviseletében 
részt vett a Magyarok Világszövet-
sége küldött közgyűlésén.

 ▶ Április 30. Halzl József részt 
vett a Csehországi és Szlovákiai 
Magyar Kultúráért Alapítvány 
kuratóriumi ülésén. 

 ▶ Május 1. A Lengyelor-
szágban lévő Lengyelselmecen 
(Szczawnica) kiállítás nyílt a 
Pozsonyi Magyar Galéria Ester-
házy-gyűjteményéből, amelyet 
Martényi Árpád, a Rákóczi Szö-
vetség alelnöke, az Esterházy János 
Emlékbizottság elnöke nyitott meg. 
Az esemény része volt a Magyar 
Napoknak, amelynek során magyar 
kultúrcsoportok: zenészek és tán-
cosok léptek fel, emellett Esterházy 
emléktáblát is avattak Gyurcsík 
Iván, varsói magyar nagykövet 
közreműködésével. Az Esterházy 
emléktáblát az indokolta, hogy a 
felvidéki magyar politikus 1939-
ben kiemelkedő szerepet játszott 
a németek elől menekülő lengye-
lek mentésében.

 ▶ A gálaműsor során került 
sor elismerések átadására is, a 
Rákóczi Szövetség a községnek 
Esterházy János emlékének ápolá-
sáért és a lengyel-magyar barátság 
erősítéséért Rákóczi-emlékplaket-
tet adományozott. A rendezvény 
szervezésében nagy szerepet vállalt 
Molnár Imre, kulturális attasé, a 
Rákóczi Szövetség volt főtitkára is. 

 ▶ Május 4. Kun Ferencz a fel-
vidéki Süttő községben részt vett 
a hagyományos Határközi Bor-
versenyen. A rendezvényen 6 tagú 

Részvétel mások
rendezvényein

5. rész
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zsűri értékelte a felvidéki és hazai 
gazdák jó borait.

 ▶ Május 15. A Gróf Esterházy 
Jánosért Szobor Egyesület, a Hegy-
vidéki Önkormányzat és a Magyar 
Kormány Gróf Esterházy János-
nak állított szobrot a XII. kerületi 
Gesztenyés kertben. Az ünnepsé-
gen beszédet mondott Áder János 
köztársasági elnök, Pokorni Zol-
tán polgármester, Berényi József 
az MKP elnöke és Esterházy János 
lánya Esterházy Alice Asszony. Az 
eseményen a Rákóczi Szövetség 
elnöksége nevében jelen volt Halzl 
József elnök, Martényi Árpád alel-
nök, az Esterházy János Emlékbi-
zottság elnöke, Makláry–Szalontay 
Csaba elnökségi tag és Csáky Cson-
gor főtitkár. A Rákóczi Szövetség 
koszorút helyezett el az ünnepé-
gen. A koszorúzás után ünnepségre 
került sor a közeli Mom székház-
ban, ahol a Gróf Esterházy János 
Szoborért Egyesület emlékplaket-
tet adott át Áder János Köztársa-
sági elnöknek Pokorni Zoltánnak, 
a XII. kerület polgármesterének és 
Halzl József elnöknek.

 ▶ Május 28. Halzl József és 
Ugron Gáspár részt vettek Csáky 
Pál felvidéki politikus és író leg-
újabb könyvének bemutatóján a 
Benczúr Házban. A csend és lélek 
című könyvében Csáky Pál felidézi 
a rendszerváltozás előtti időszak 
hangulatát, a magyar értelmiségiek 
tevékenységét, egymás közti kap-
csolatait. A könyvet Németh Zsolt 
a Külügyminisztérium politikai 
államtitkára mutatta be, akit rég-
óta személyes barátság fűz Csáky 
Pálhoz. Az eseményt Mécs Károly 
színművész színesítette a könyv 
egyes részleteinek felolvasásával.

 ▶  Június 1. Bíró Albert a Rákó-
czi Szövetség elnökségi tagja előa-
dást tartott Egerben a Carnative 
Workshop 2013. rendezvényen. A 
workshop egy informatikai mar-
keting és telekommunikációs szak-
kiállítás ahol a hazai piac szakér-
tői mutatják be újdonságaikat az 
érdeklődőknek. Tekintve, hogy az 
érdeklődők közt nagy számban 

voltak fiatalok, a szervezők lehe-
tőséget biztosítottak a Rákóczi 
Szövetségnek a bemutatkozásra. 
Bíró Albert ismertette a Szövetség 
immár két évtizedes munkáját és 
kezdeményezést tett az egri fiata-
lok még hatékonyabb bevonására a 
Szövetség tevékenységébe. 

 ▶ Június 3. Kun Ferencz 
Heténybe látogatott, ahol a helyi 
Csemadok a pedagógusok és a 
sportkör meghívására a magyar 
tannyelvű iskolában tartott előa-
dást, majd beszélgetés volt hely-
történeti kérdésekről, a felvidéki 
sportélet aktuális témáiról. A ren-
dezvényt pincelátogatás zárta.

 ▶  Június 4. Kun Ferenc Süttőre 
látogatott, ahol részt vett és beszé-
det mondott a Dunamoccsal közö-
sen megtartott trianoni emlékün-
nepségen.

 ▶  Június 5. Izsák Lajos egye-
temi tanár a ,,Felvidéki magyarság 
jogfosztása és eltávolítása szülő-
földjéről (1944-49)” címmel előa-
dást tartott az ELTE BTK Gólya-
várban. A Rákóczi Szövetséget 
Pálinkás Barnabás képviselte.

 ▶ Június 8. Kun Ferencz és 
Lukács Ferenc Pestszentimrén 
testvértelepülések találkozóján vett 
részt. Az eseményen a házigazda 
szerepét Ughy Attila polgármester 
töltötte be és részt vettek Tus-
nádfürdő, Kalotaszeg, Péterréve, 
Roding, Tarnowska Dabrova 
delegációi. Kun Ferencz a Rákó-
czi Szövetség képviseletében 
koszorúzott és a színpadon aján-
dékot adott át a Körösfői Vasvári 
Múzeumnak.

 ▶  Június 11. Lukács Ferenc 
pénzügyi titkár a Rákóczi Szö-
vetség képviseletében részt vett a 
zselízi magyar iskola diákkönyv-
tárának ünnepélyes felavatásán. 
A könyvtár létesítését a Rákó-
czi Szövetség jelentős adomány-
nyal támogatta.  Az ünnepség 
után Lukács Ferenc megbeszé-
lést folytatott Mácsadi Jánossal a 
Zselíz és Vidéke Célalap vezető-
jével, Csenger Tiborral és Kepka 
Márk alpolgármesterrel a zselízi 

középiskola ügyéről. A megbe-
szélésen az a vélemény alakult ki, 
hogy Zselízen a megszűnőfélben 
lévő magyar és szlovák gimná-
zium helyett egy szakközépiskola 
létrehozására volna szükség..

 ▶  Június 13. A Magyar Kül-
ügyi Intézetben „Kötetek a 
magyar-szlovák közös múltból” 
címmel négy könyv bemutatá-
sára került sor. A könyvbemuta-
tón a Rákóczi Szövetséget Marté-
nyi Árpád alelnök képviselte. Az 
egyik könyv Molnár Imre Ester-
házy Jánosról írt legutóbbi könyve 
volt, amelyet Filep Tamás Gusztáv 
művelődéstörténész mutatott be. 
Örömmel közölte, hogy a könyv 
szlovák fordítása is elkészült.

 ▶ Hamberger Judit az Inté-
zet főmunkatársa két könyvet 
mutatott be: Boross Ferenc: A 
magyar-szlovák kérdés történeti 
kontextusban című munkáját és 
egy tanulmány kötetet, melyben 
több szerző esszéi találhatók. Janek 
István történész Simon Attila: 
Küzdelem a városért, Pozsony és a 
pozsonyi magyarság 1938-39-ben 
című könyvét mutatta be.

 ▶ Június 14. A Hegyvidéki 
Trianon Társaság és a 11. kerületi 
önkormányzat emléktáblát állított 
a Rákóczi-szabadságharc kezdeté-
nek 310. évfordulóján a gazdagréti 
Csikihegyek Általános Iskola kert-
jében. A Rákóczi Szövetség kép-
viseletében Martényi Árpád vett 
részt az ünnepségen. Az ünnepség 
keretében Martényi Árpád meg-
beszélést folytatott Tulcsik István-
nal a torontói Rákóczi Alapítvány 
alelnökével, aki szívesen venné az 
együttműködést a Rákóczi Szö-
vetséggel kárpát-medencei nyári 
táborok megvalósításában.

 ▶ Július 18. Csáky Csongor 
főtitkár részt vett azon a kere-
kasztal beszélgetésen, amelyet a 
Martosi Szabadegyetemen tartot-
tak meg, ahol egyetemi és ifjúsági 
szervezetek vezetői beszélgettek a 
kárpát-medencei magyar ifjúsági 
szervezetek szerepeiről, feladata-
iról. A Rákóczi Szövetség részé-

ről Csáky Csongor mellett Kópé 
Ildikó és Ősi Barnabás vett részt a 
rendezvényen. Jelen volt a beszél-
getésen a felvidéki Magyar Koalí-
ció Pártja képviseletében Berényi 
József és Őry Péter is.

 ▶ Október 5. A Lakiteleki 
Népfőiskola szervezőinek meghí-
vására Martényi Árpád, a Rákóczi 
Szövetség alelnöke látogatást tett 
a Wesswlényi Kollégiumban. Bíró 
Zoltán nyitó előadása után Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke 
szólt a résztvevőkhöz, majd Mar-
tényi Árpád bemutatta a Szövetség 
szerteágazó tevékenységét.

 ▶ Október 12. A Pest Megyei 
Civil Információs Centrum ren-
dezvényén, a Partnerségi Infor-
mációs Napon és az azt követő 
térítésmentes tanácsadáson vett 
részt a pest megyei civil szerveze-
tek vezetői mellett, Dunavarsány 
polgármestere, Bóna Zoltán és a 
Rákóczi Szövetséget képviselő Ősi 
Barnabás. A tanácsadás témája a 
határon túli magyar civil szerve-
zetekkel való együttműködés volt. 
A meghívásnak eleget tevő pest 
megyei civil szervezetek képvi-
selőit dr. Bóna Balázs, a megyei 
CIC szakmai vezetője köszöntötte, 
majd Ősi Barnabás, a Rákóczi Szö-
vetség korábbi munkatársa tartott 
előadást a határon túli magyar 
civil szervezetekkel való együtt-
működés általános, nemzet-szintű, 
határon túliakat érintő, valamint 
pályázati forrásokkal kapcsolatos 
előnyeiről, és saját tapasztalatairól, 
hangsúlyozva és felajánlva a Rákó-
czi Szövetség közvetítő szerepét a 
kapcsolatok kialakításában. A pol-
gármester a Szövetség Beiratkozási 
Programjának részleteiről érdeklő-
dött, majd ezek ismeretében ígére-
tet tett arra, hogy egy – lehetőleg 
csicsói – ösztöndíj-átadási ünnep-
ség szervezésében személyesen is 
közreműködik. A Pest Megyei Civil 
Információs Centrum szakmai 
vezetője a sikeres rendezvényen 
felbuzdulva, a hosszú távú együtt-
működés érdekében kezdemé-
nyezte, hogy egy együttműködési 

megállapodás kerüljön megkötésre 
a Szövetség és a megyei CIC között, 
amely alapján szervezete vállalná a 
Szövetség népszerűsítését, vala-
mint szakmai tanácsot adna egy 
esetleges határon túli Civil Infor-
mációs Centrumokból álló hálózat 
kiépítéséhez, a Szövetség pedig a 
CIC rendezvényeiről adna hírt a 
megyei tagságának.

 ▶  December 9. A Jókai Mór 
Diákkör (JóMóD) és a Selye János 
Egyetem Hallgatói Önkormány-
zata által szervezett Dilemmák az 
oktatásügyben címmel megtartott 
oktatási kerekasztal beszélgetésen 
vett részt Csáky Csongor, a Szö-
vetség főtitkára Komáromban, a 
Rév-Magyar Kultúra Házában. A 
beszélgetés témája a szlovák nyelv 
helyzete a magyar iskolákban 
volt. A beszélgetést vezetője Fibi 
Sándor nagyhírű felvidéki tanár 
vezette. A beszélgetőpartnerek 
Halász Anita és Dömény And-
rea, az Országos Pedagógiai Inté-
zet képviseletében, Szetyinszky 
Veronika és Varga Zsuzsa, a 
SZMPSZ szlováktankönyv-szerző 
csoport tagjai, valamint Mol-
nár Ilona, a dunaszerdahelyi 
Szabó Gyula 21. utcai Szakkö-
zépiskola igazgatónője voltak.
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A Csehországi és Szlová-

kiai Magyar Kultúráért Alapít-
ványt (korábban a Csehszlovákiai 
Magyar Kultúráért Alapítvány) 
1990-ben a Rákóczi Szövetség 
hozta létre. 2001-től kiemelten 
közhasznú szer-
vezetként támo-
gatja a csehor-
szági, szlovákiai 
és kárpátaljai 
magyarság tár-
sadalmi, gaz-
dasági és kul-
turális életét. 
Az Alapítvány 
jellemzője, hogy 
bár a Kurató-
rium és Titkár-
sága Budapesten 
működik, dön-
téseiben azon-
ban mindenkor a felvidéki Város 
és Vidéke Célalapok és Szakalapok 
munkabizottságainak munkájára 
támaszkodik.

Az Alapítvány támogatási 
rendszere három részegységből 
áll: a felvidéki magyarság egé-
szét érintő projekteket támogató 
un. Törzsalapból, a főképpen 
magánszemélyek által megje-
lölt támogatási céllal létrehozott 
Szakalapokból és az alapítványi 
vagyon túlnyomó részét magába 
foglaló felvidéki Város és Vidéke 
Célalap hálózatból áll.

Felvidéki Város és Vidéke 
Célalapok

Az 1993-tól működő Város és 
Vidéke Célalaphálózat lényege, 
hogy az Alapítók az alapítvá-
nyi tőke nagyobbik részét 24 
kis régióra osztották fel. Ezek 
a régiók behálózzák a felvidéki 
magyarság által lakott dél-szlo-
vákiai területsávot (Dunaszerda-
hely, Érsekújvár, Galánta, Gúta, 
Ipolyság, Kassa, Királyhelmec, 
Komárom, Léva, Losonc-Fü-
lek, Nagykapos, Nagykürtös, 
Nagymegyer, Nyitra, Párkány, 
Pozsony, Rimaszombat, Rozs-

nyó, Somorja, Szenc, Szepsi, 
Tornalja, Vágsellye, Zselíz). 
2001-ben a Losonc-Fülek régió 
különvált, ennek folytán jelenleg 
25 Célalap működik. Ez a Céla-
lap-hálózat, amely Pozsonytól 

Nagykaposig húzódik minden 
évben a kitűzött célok megva-
lósítása érdekében pályázato-
kat hirdet, támogatásokat oszt, 
amellyel segíti az egyes régiók-
ban a magyar kultúra és oktatás 
ügyét. Emellett ezek a Célalapok 
a Rákóczi Szövetséggel együtt-
működve társadalom-szervezői 
tevékenységet is folytatnak, ezek 
közül kiemelhető az óvodai és 
iskolai beiratkozási programjá-
ban való részvétel.

Minden Célalap működteté-
sére a helyi magyar közösségek 
intézményeinek, szervezeteinek 
képviselőiből széleskörű munka-
bizottság alakult, amelyek egyút-
tal Szlovákiában bejegyzett jogi 
személyként (a legtöbb esetben 
Polgári Társulásként) működnek. 
Ezek a Társulások a hálózat jobb 
érdekérvényesítése érdekében 
létrehozták ernyőszervezetüket, 
a Szülőföldön Magyarul Társu-
lást. A Csehországi és Szlovákiai 
Magyar Kultúráért Alapítvány a 
Szervezeti- és Működési Szabály-
zatában meghatározott célalapok 
mellett működő felvidéki munka-
csoportok munkájának támoga-
tása, valamint a Célalapok életé-
nek serkentése érdekében 82 200 

EUR-ót osztott szét a Célalapok 
között a 2012. és 2013. évben.

A Felvidéki Város és Vidéke 
Célalap-hálózat regionális tag-
szervezetei 2012-ben két alka-
lommal, ősszel és tavasszal 
tartottak közgyűlést, mindkét 
alkalommal Budapesten, ame-
lyek keretében ernyőszervezetük, 
a Szülőföldön Magyarul Társulás 
és a Csehországi és Szlovákiai 
Magyar Kultúráért Alapítvány 
képviselőivel egyeztették közös 
programjaikat, teendőiket.

Az Alapítvány fentiek mellett 
közreműködött a felvidéki óvodai 
karácsonyi ajándékakció megva-
lósításában, amely programról 
részletesen a „Rákóczi Szövetség 
felvidéki beiratkozási programjá-
nak 2012. évi eredményei” című 
fejezetben számolunk be.

Tájékoztató a Csehországi 
és Szlovákiai Magyar 
Kultúráért Alapítvány 
Tevékenységéröl

6. rész

A Rákóczi Szövetség kiadványá-
nak, a Rákóczi Hírvivőnek 2013. 
évben három száma jelent meg.

A Rákóczi Hírvivő a 2013-as 
évben jelentős arculati átalaku-
láson esett át. A korábbi méretét 
megtartottuk, ám mind a borító, 
mind a belívek, mind a papír 
minősége változott. Ezen kívül a 
korábbiakkal ellentétben, a belí-
vek is színesek lettek, így az újság 
magazinosabbá, tetszetősebbé, 
olvasóbarátabbá vált. A köny-
nyebb olvashatóság érdekében 
lett átalakítva a szövegkép, elren-
dezés, betűméret és sortávolság. 
A cikkeket rovatokba rendeztük.

A Rákóczi Hírvivő elsőrendű 
célja, hogy tájékoztassa tagjait 
és a közvéleményt a szerve-

zet életéről, tevékenységéről, 
naprakész információkkal 
szolgáljon a Szövetség által, 
a Szövetség helyi szervezetei, 
valamint magyarországi és 
határon túli partnerszervezetei 
által szervezett programokról, 
rendezvényekről, kezdemé-
nyezésekről, továbbá a Kár-
pát-medencei magyarságot 
érintő legaktuálisabb esemé-
nyek, hírek, tanulmányok köz-
vetítője legyen. E mellett a Szö-
vetség névadójával, II. Rákóczi 
Ferenccel, Esterházy Jánossal 
és 20. századi magyar történe-
lem további kiemelkedő sze-
mélyiségével kapcsolatos cik-
kek, történetek, tanulmányok 
is fontos helyet foglalnak el a 
hírújság hasábjain.

Rákóczi Hírvivő: 
Kiadja a Rákóczi Szövetség   
Postacím: 
1255 Budapest, Pf. 23.
Telefon: 
+36 1 201 30 67
Fax: 
+36 1 212 88 91
Honlap: 
www.rakocziszovetseg.org 
Email: 
info@rakocziszovetseg.hu
Felelős kiadó: 
Dr. Halzl József
Főszerkesztő: 
Koltay András   
Szerkesztő: 
Központi Iroda 
Tördelés, grafika, arculat: 
Hertelendy Anna
facebook.com/rakocziszovetseg
Megjelenik:
 negyedévente, 2000 példányban
Bankszámlaszám: 
11705008-20119193

Hírvivö
7. rész

BEIRATKOZÁSI PROGRAM
Partium és Délvidék

MEGVALÓSULT 
RENDEZVÉNYEK
Vezetőképző,  
Cultura Nostra

DÍJAT KAPTUNK
A díj közös érdem, egy jó 
ügy szolgálatában

ESTERHÁZY EMLÉKÉÉRT
Megemlékezések
országszerte

SZERVEZETI ÉLET
Szervezeteink

FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETT 
MAGYAROK EMLÉKNAPJA
Megemlékezés  
a Magyarság Házában

DIÁKUTAZTATÁS
Márciustól júniusig

ÚT AZ ISKOLÁBA

Rákóczi Hírvivo
23. évfolyam 2. szám, 2013. június A Rákóczi Szövetség lapja

2013.
II. szám

„

MEGKEZDŐDTEK 
AZ ÖSZTÖNDÍJÁTADÁSI 
ÜNNEPSÉGEK
Kassa, Somorja, Rimaszombat

DIÁKUTAZTATÁS
Eredmények, utazók

GLORIA VICTIS
A nyertesek

NYÁRI RENDEZVÉNYEK
Baja, Esztergom, Győr, 
Sátoraljaújhely, Zánka, 
Szentendre

NYÁRI RENDEZVÉNYEK - 
TANÁR TÁBOROK
Történelemtanár Tábor, 
Irodalomtanár Tábor

„A mese az az ábécés-
könyv, amelyből 
a gyermek megtanul 
saját lelkében olvasni.”

Rákóczi Hírvivo
23. évfolyam 3. szám, 2013. szeptember A Rákóczi Szövetség lapja

2013.
III. szám

„

BEIRATKOZÁSI PROGRAM
A 2013. év értékelése

DIÁKUTAZTATÁS
Partium, Délvidék

VETÉLKEDŐK
Cultura Nostra, Infoprog

RENDEZVÉNYEK
Felvidékről Kitelepített 
Magyarok Emléknapja, 
Esterházy Emlékünnepség

SZERVEZETI ÉLET
Tótfalu, Oroszlány, 
Debrecen

MEGVALÓSULT RENDEZVÉNYEK
Vezetőképző, Rákóczi Klub, 
Agrár szakképzés, Partiumi 
Beiratkozási Program

FELHÍVÁSOK
Gloria Victis, Irodalom- és 
Történelemtanár Táborok

„MÍG ISTEN MEGTART MINKET,
S NYELVÉBEN ÉL A NEMZET,
ADDIG EZER GYÖKÉR ÖSSZEKÖT ITT
MINDEN MAGYAR LELKET.”

Rákóczi Hírvivo
24. évfolyam 2. szám, 2014. május A Rákóczi Szövetség lapja

2014.
II. szám

„

A Rá k ó c z i  H í R v i v ö 
i m p R e s s z u m A
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A 2013. évi diákutaztatási 
programok bemutatása

A Rákóczi Szövetség diákutaza-
tási programjai keretében 2013-ban 
308 Kárpát-me-
dencei középis-
kola, több mint 
8400 diákja utaz-
hatott egy másik 
Kárpát-medencei 
országba.

A március 15-i nemzeti ünnep 
kapcsán 98 magyarországi közép-
iskola diákjai utaztak határon 
túli magyar iskolákhoz közösen 
ünnepelni, a június 4-i Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából 80 
Kárpát-medencei magyar középis-
kola utazott valamely másik ország 
magyar középiskolájához. Az októ-

ber 23-i nemzeti ünnep alkalmából 
50 határon túli középiskola utazha-
tott magyarországi testvériskolájá-
hoz egy közös megemlékezésre.

A Rákóczi Szövetség Gloria Vic-

tis 1956-os emlékünnepségének 
keretében október 22-én Budapes-
ten 21 felvidéki középiskola 400 
diákja vett részt a Műegyetemi és a 
Bem téri megemlékezésen. 

Mindemellett a Rákóczi Szövetség 
191 Kárpát-medence szerte működő 
középiskolai szervezete számára 
április 26-28. között megvalósult a 
Felvidéki Séta, április 12-14. között a 

Délvidéki Utazás, szeptember 27-29. 
között a Partiumi Kirándulás, vala-
mint november 8-10. között egy 
újabb Felvidéki Sétára került sor.

A programok megvalósítására 
2013-ban 30 millió forint állami 
támogatást használt fel a Rákóczi 
Szövetség, amelyet a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. biztosított pályá-
zati formában.

Diákutaztatás 2013
8. rész

2012 2012. március 15. 2012. június 4. 2012. október 23. 2012 összesen

utazó diákok száma 2351 1009 647 4007
iskolák száma 72 35 36 143
Kifizetett támogatás 11 629 490 Ft 5 275 788 Ft 5 596 843 Ft 22 502 121 Ft

2013 2013. március 15. 2013. június 4. 2013. október 23. 2013 összesen

utazó diákok száma 3124 2655 1776 7555
iskolák száma 98 80 50 228
Kifizetett támogatás 14 431 437 Ft 10 837 137 Ft 7 666 961 Ft 32 935 535 Ft

2013. évi növekedés 2013. március 15. 2013. június 4. 2013. október 23. 2013 összesen

utazó diákok száma 133% 263% 274% 189%
iskolák száma 135% 229% 139% 159%
Kifizetett támogatás 124% 205% 137% 146%

Diákutaztatási Programok 2013
Nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó középiskolai diákutaztatási programok

Rendezvény megnevezése Résztvevő iskolák száma Résztvevő diákok és
tanárok száma

Március 15-i Diákutaztatási Program 98 3124
Június 4-i Diákutaztatási Program 80 2655
Október 23-i diákutaztatási Program 50 1776
Gloria Victis 1956-os rendezvény október 22-i 
felvidéki középiskolás résztvevői

21 400

Összesen 249 7955

A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei középiskolai szervezeteinek szóló utaztatási programok 
Felvidéki Séta 11 88
április 26-28.
Délvidéki Utazás 1300% 8700%
április 12-14.
Partiumi Kirándulás 1200% 9800%
szeptember 27-29.
Felvidéki Séta 24 181
november 8-10.
Összesen 60 454
A két program együttesen 309 8409

A Rákóczi Szövetség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
programjainak számszerű összehasonlítása:

2013
Határtalanul Program[1] Rákóczi Szövetség - Diákutaztatási Program

Résztvevő iskolák 
száma 393 309

Résztvevő diákok 
száma 17034 8409

Költség 435 238 219 Ft 30 000 000 Ft[2] 

  [1] A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul Programjának adatait a hetedik osztályos, a szak-
képzésben résztvevő és a gimnáziumba járó diákok pályázatainak összesített adataiból vettük. 
http://bgazrt.hu/hatartalanul/palyazatok/hatartalanul_palyazatok/megjelentek_a_hatartalanul_fel-

hivasok_eredmenyei/ (utolsó letöltés: 2013. november 27.)
  [2] A feltüntetett összeg a BGA Zrt-től kapott támogatási összeg.
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Nemzeti ünnepekhez és 
emléknapokhoz 
kapcsolódó középiskolai 
diákutaztatási 
programok részletezése

Március 15-i Diákutaztatási 
Program 

A Rákóczi Szövetség március 
15-i diákutaztatási programja 
keretében 98 magyarországi 
középiskola pályázott Kárpát-me-
dencei utazási támogatásért. A 

Szövetség valamennyi pályázatot 
pozitívan bírálta el, ennek értel-
mében több mint 3100 magyar-
országi diák utazhatott már-
cius 15-én valamely határon túli 
magyar településre és ünnepelhet 
közösen ott élő diáktársaival. 

Az utazó iskolák közül március 
15-én 38-an utaznak Erdélybe, 
41-en Felvidékre, 11 iskola utazik 
Délvidékre, 4 iskola Kárpátaljára, 
2 középiskolai csoport Horvát-
országba, 1 iskola Szlovéniába és 
egy iskola látogat Ausztriába. 

A pályázat feltétele volt, hogy 
egy Kárpát-medencei határon 
túli település magyar középisko-
lájához látogasson a magyaror-
szági középiskolás utazó csoport 
és közösen ünnepeljenek már-
cius 15-én. Iskolánként egy autó-
busznyi diák utazhat a pályázat 
keretében, amihez a Rákóczi 
Szövetség 200 ezer forint utazási 
támogatást ajánlott fel a sikeres 
pályázóknak, illetve igény sze-
rint segített a fogadó iskola köz-
vetítésében.

A 2013. március 15-i diákutaztatási program úti céljai
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Sorszám Iskola neve Település Partneriskola neve Város
1. Ady Endre Gimnázium Budapest Szász Adalbert Sportlíceum Marosvásárhely

2. Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 
Bánki Donát Intézményegység Ajka Dunaszerdahelyi Építőipari 

Szakmunkásképző Iskola Dunaszerdahely

3. Álmos Vezér Gimnázium és Általános 
Iskola Budapest Ady Endre Líceum Nagyvárad

4. Andrássy György Katolikus 
Közgazdasági Szakközépiskola Eger Korondi Középiskola Korond

5. Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc Puskás Tivadar Szakközépiskola Sepsiszentgyörgy

6. Árpád Gimnázium Tatabánya Tornaljai Gimnázium Tornalja

7. Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Sárospatak Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár

8. Asbóth Sándor Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Keszthely Bányai János Műszaki Szak-

középiskola Székelyudvarhely

9. Bakfark Bálint Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Oroszlány Magyar Tannyelvű Magán-szak-

középiskola Alsóbodok

10. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnázium Budapest Salamon Ernő Gimnázium Gyergyószentmiklós

11. Bálicsi Integrációs 
Nevelési-oktatási központ Pécs Beszédes József Mezőgazdasági 

és Műszaki Iskolaközpont Magyarkanizsa

12. Bányai Júlia Szakképző Iskola Baja Srednja Economska Skola Zombor

13. B-A-P MOK II. Géza Gimnázium Bátaszék Szászrégen és környéke Ifjúsági 
Szervezete Marosszentgyörgy

14.
BAZ Megyei Önkormányzat József 
Attila Gimnázium, Szakképző Iskola 
és Kollégium

Ózd Egészségügyi Középiskola Rozsnyó

15. Békéscsabai Evangélikus Gimnázium Békéscsaba Mircea Eliade Főgimnázium Segesvár

16. Benedek Elek Oktatási és Módszertani 
Intézmény Oroszlány Speciális Alapiskola Komárom

17. Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Sopron Pozsony Pozsony

18. Bethlen Gábor Középiskola, Szakképző 
Iskola és Kollégium Nyírbátor Németh László Elméleti Líceum Nagybánya

19. Bethlen Gábor Református Gimnázium 
és Szathmáry Kollégium Hódmezővásárhely Tompa Mihály Református 

Gimnázium Rimaszombat

20. Bolyai János Gimnázium Ócsa Bolyai Tehetségkutató Gimnázi-
um és Kollégium Zenta

21. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium Bonyhád Vörösmarti Általános Iskola Vörösmart

22. Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázium Budapest Nagykárolyi Elméleti Líceum Nagykároly

23. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma 
és Kollégiuma Pécs Mezővári II. Ferenc Középiskola Mezővári

24. Deák Ferenc és Széchenyi István Szak-
közép- és Szakiskola Zalaegerszeg Baróti Szabó Dávid Iskolaköz-

pont Barót

25. Deák Ferenc Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskola Győr Kereskedelmi Akadémia Nagymegyer

26. Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziuma és Diákotthona Debrecen Kolozsvári Református Kollé-

gium Kolozsvár

27. Dobó Katalin Gimnázium Esztergom Párkányi Gimnázium Párkány

28.
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola 
és Kollégium

Eger Batthyány Ignác Technikai 
Kollégium Gyergyószentmiklós

29. Egry József Középiskola, Szakiskola 
és Kollégium Zánka Kós Károly Szakközépiskola Csíkszereda

30. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola 
és Kollégium Kaposvár Politechnika Iskola Szabadka

A Március 15-i Diákutaztatási Program sikeres pályázói:
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31.

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló 
Általános Iskola, Középiskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Eger Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat

32.
EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, 
Szakiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

Eger Tompa Mihály Református 
Gimnázium Rimaszombat

33. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
és Kollégium Miskolc Tompa Mihály Református 

Gimnázium Rimaszombat

34. Ferences Gimnázium Szentendre Pázmány Péter MTNY 
Gimnázium Érsekújvár

35. Garay János Gimnázium Szekszárd Horvátországi Magyar Oktatási 
és Művelődési Központ Eszék

36. Gödöllői Református Líceum 
és Gimnázium és Kollégium Gödöllő Kolozsvári Református 

Kollégium Kolozsvár

37. Győr-Moson-Sopron megyei ÁMK 
Porpáczy Aladár Tagiskola Fertőd Bányai János Műszaki 

Szakközépiskola Székelyudvarhely

38. HISZK Eötvös József Székhelyintézény Hódmezővásárhely Zeyk Domokos Technológiai 
Líceum Székelykeresztúr

39. Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakis-
kola Mosonmagyaróvár

Magán Szakközépsikola 
Hidaskürt Kihelyezett Részleg 
Nagymegyer

Nagymegyer

40. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Teleki László Gimnázium Gyömrő Beszédes József Mezőgazdasági 

és Műszaki Iskolaközpont Magyarkanizsa

41. II. Rákóczi Ferenc Katolikus 
Szakközépiskola Kiskunhalas Szakkay József Szakközépiskola Kassa

42. II. Rákóczi Ferenc Szakközép- 
és Szakiskola Kisvárda Királyhelmeci Szakközép- 

és Szakiskola Királyhelmec

43. Jászapáti Gróf Széchényi István Katolikus 
Gimnázium, Szakképző Iskola Jászapáti Kókai Imre Általános Iskola Temerin

44.
Karcagi Nagykun Református Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépiskola és 
Kollégium

Karcag Zilahi Református Wesselényi 
Kollégium Zilah

45. Kaszás Attila Diákkör Budapest Ady Endre Diákkör Prága

46. Keszthelyi VSZK Keszthely Kétnyelvű Középiskola Lendva

47. Kodály Zoltán Általános Iskola, 
Gimnázium és AMI Székesfehérvár CSEMADOK Galánta Járási 

Szervezete

48. Kodály Zoltán Gimnázium Galánta Szent Margit Gimnázium Budapest

49. Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 
és Szakiskola Miskolc Bányai János Műszaki 

Szakközépiskola Székelyudvarhely

50.
Kossuth Lajos Evangélikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Pedagógiai 
Szakközépiskola

Miskolc P. J. Safárik Gimnázium Rozsnyó

51. Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda

52.
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, 
Szakközép, Szakképző és Általános 
Iskola

Hajdúnánás Füleki Gimnázium Fülek

53. Lévay József Református Gimnázium 
és Diákotthon Miskolc Kassa Kassa

54. Márton Áron Szakkollégium Budapest VMSZ Kishegyes

55. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Posta-
forgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium Felsőőr

56. Mikszáth Kálmán Szakközépiskola Balassagyarmat Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár

57. Nagyboldogasszony Római Katolikus 
Általános Iskola Tapolca MARIANUM Magyar Tannyelvű 

Egyházi Iskolaközpont Komárom

58. Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola 
és Kollégium Cserháti Tagintézmény Nagykanizsa Építészeti Szakközépiskola Dunaszerdahely

59. Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakközépiskola Budapest Petőfi Sándor Általános Iskola Királyhalom

60. Németh László Gimnázium 
és Általános Iskola Hódmezővásárhely Marosvásárhelyi Református 

Kollégium Marosvásárhely

61. NYME Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium Szombathely Magyar Tannyelvű 

Magán-szakközépiskola Alsóbodok

62. Páduai Szent Antal Iskola Piliscsaba Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhely

63. Pásztó Város Önkormányzat Általános 
Iskolája, Gárdonyi Géza Tagintézmény Pásztó Szakkay József Szakközépiskola Kassa

64. Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium Aszód Tompa Mihály Református 

Gimnázium Rimaszombat

65. Piarista Általános Iskola, 
Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kalazanci Szent József Római 

Katolikus Teológiai Líceum Nagykároly

66. Piarista Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskola Mosonmagyaróvár Szenczi Molnár Albert Magyar 

Tanítási Nyelvű Gimnázium Szenc

67. Református Kollégium, 
Általános Iskola és Gimnázium Tiszakécske 1-es Számú Középiskola Szamosújvár

68. Református Óvoda Általános Iskola és 
Gimnázium Kisvárda Szakkay József Szakközépiskola Kassa

69. Sághy Mihály Szakképző Iskola, 
Középiskola Csongrád Dunaszerdahelyi Építőipari 

Szakmunkásképző Iskola Dunaszerdahely

70.
Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma, Általános Iskolája 
és Diákotthina

Sárospatak Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár

71. Serényi Béla Gimnázium és 
Mezőgazdasági Szakközépiskola Putnok Salamon Ernő Gimnázium Gyergyószentmiklós

72. Simonyi Károly Szakközépsikola 
és Szakiskola Pécs Domokos Kázmér Iskolacsoport Szováta

73. Somogy Megyei Dél-balatoni Kollégium Balatonboglár Szakközépsikola Ipolyság Ipolyság

74. SOŠ - Szakközépiskola Ógyalla - Hur-
banovo

Jávorka Sándor Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakközépiskola 
és Szakiskola

Tata

75. Stúdium Szakközépsikola és Szakiskola Miskolc Németh László Elméleti Líceum Nagybánya

76. Svetits Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Diákotthon Debrecen Szent László Római Katolikus 

Gimnázium Nagyvárad

77. Széchenyi István Általános Iskola Gyöngyöshalász Fábry Zoltán Alapiskola 
és Szakközépiskola Rozsnyó

78. Széchényi István Iskola Pécs
Teológiai Katekétikai 
Intézet - Paulinum Püspökségi 
Klasszikus Gimnázium

Szabadka

79.
Széchenyi István Római Katolikus 
Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola

Hatvan Salamon Ernő Gimnázium Gyergyószentmiklós

80. Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző 
és Általános Iskola Szeged Sigismund Toduta Zenelíceum Kolozsvár

81. Szent Bazin Oktatási Központ Hajdúdorog Báthory István Elméleti Líceum Kolozsvár

82.
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium Balatonfüredi 
Széchényi Ferenc Tagintézménye

Balatonfüred Magyar Tannyelvű Alapiskola 
és Gimnázium Pozsony

83. Szent Imre Katolikus Gimnázium Nyíregyháza Hám János Római Katolikus 
Teológiai Líceum Szatmárnémeti

84. Szent Lőrinc Szakközépiskola Eger Magán Szakközépiskola 
Rimaszombat Rimaszombat

85. Szent Margit Gimnázium Budapest Nagysallói Alapiskola Nagysalló

86. Szentannai Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Karcag

Magán Szakközépsikola 
Hidaskürt Kihelyezett Részleg 
Nagykapos

Nagykapos

87.
Szepsi Csombor Márton Gimnázium, 
Szakképző, Általános Iskola, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat

Szikszó Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat
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88. Szilágyi Erzsébet Gimnázium 

és Kollégium Eger Nagymuzsalyi Középiskola Nagymuzsaly

89.
Szolnoki Műszaki Szakközép
és Szakiskola Jendrassik György 
Gépipari Tagintézmény

Szolnok Szakkay József Szakközépiskola Kassa

90.

Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola 
és Kollégium Tagintézménye Mikes 
Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola

Tatabánya Magán Szakközépiskola Diószeg Diószeg

91. Tóparti Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola Székesfehérvár Ungvári Magyar Tannyelvű 

Drugeth Gimnázium Ungvár

92. Váci Mihály Kollégium Budapest Papi Általános Iskola Papi

93. Váci Piarista Gimnázium Vác Comenius Gimnázium Zselíz

94. Vajda János Gimnázium Keszthely Mircea Eliade Főgimnázium Segesvár

95. Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Szarvas Téglás Gábor Iskolaközpont és 
Magyarok Nagyasszonya Iskola Déva

96. Vasvári Pál Gimnázium Székesfehérvár Ady Endre Kísérleti Általános 
Iskola Kishegyes

97. Veres Péter Gimnázium Budapest Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Líceum Székelyudvarhely

98.
VM DASZK, Csapó Dániel Középiskola, 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 
Kollégium, Tagintézmény: Kaposvár

Kaposvár Mezőgazdasági Iskola Topolya

A június 4-i Nemzeti Összetar-
tozás Napi Diákutaztatási 
Program

A június 4-i Nemzeti Össze-
tartozás Napján a Rákóczi Szö-
vetség diákutaztatási programja 
keretében 80 Kárpát-medencei 
középiskola több mint 2600 diákja 
utazhatott legalább egy határ átlépé-
sével egy másik magyar iskolához.

Nemzeti Összetartozás Napi diá-
kutaztatási programját pályázat kere-
tében hirdette meg a Rákóczi Szövet-
ség, ahol bármely Kárpát-medencei 
középiskola pályázhatott azzal a felté-
tellel, hogy június 4-én a Kárpát-me-
dencében legalább egy határt átlépve 
ellátogatnak egy másik ország magyar 
iskolájához, ahol közös programot 
bonyolítanak. A pályázat keretében 
200 ezer forint utazási támogatást 
lehetett elnyerni. A 80 sikerrel pályázó 
iskola közül 48 magyarországi, 15 
erdélyi, 11 felvidéki, 3 délvidéki és 
3 kárpátaljai. Az utazók között több 
olyan eset fordul elő, amikor több 
határt átlépve erdélyi iskola utazik Fel-
vidékre, Kárpátaljára vagy fordítva. A 
Rákóczi Szövetség minden pályázó 
iskolát támogatásban részesített.
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Iskola neve Település Partneriskola neve Város

1. Bányai János Műszaki 
Szakközépiskola Székelyudvarhely Bethlen Gábor Középiskola Nyírbátor

2. Szent Benedek Gimnázium Miskolc Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr

3. Bálicsi Integrációs Nevelési
-Oktatási Központ Pécs Alapiskola Torna Torna

4. Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola Miskolc Bányai János Műszaki Szakközépiskola Székelyudvarhely

5. Debreceni Református 
Kollégium Dóczy Gimnáziuma Debrecen Derceni Középiskola Dercen

6. Ady Endre Gimnázium Budapest P.J. Szafarik Gimnázium Rozsnyó

7. Szent Margit Gimnázium Budapest Kodály Zoltán Gimnázium Galánta

8. Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény + Oroszlány Városi Kórus Oroszlány Pro Futuro Hungarica Társulás Pozsony

9. Eötvös József Református 
Középiskola, Szakiskiola és Kollégium Heves Rozsnyói Református Egyházközösség 

Alapiskolája Rozsnyó

10. Petőfi Sándor Gépészeti és 
Informatikai Szakképző Iskola Kiskunfélegyháza Mircea Eliade Liceum Segesvár

11.
Pásztó Város Önkormányzat 
Általános Iskolája, Gárdonyi Géza 
Tagintézmény

Pásztó Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat

12.
Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegen-
forgalmi Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium

Eger Rimaszombati Magán Szakközépiskola Rimaszombat

13.
Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenfor-
galmi Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium

Eger Nagykaposi Magán Szakközépiskola Nagykapos

14. Sajnovics János Ált. és Műv. Isk. Tordas Hidegségi Általános Iskola Hidegség

15. Bethlen Gábor Középiskola, 
Szakképzőiskola és Kollégium Nyírbátor Németh László Nagybánya

16. Csomasz Tóth Kálmán Református 
AMI Felsőzsolcai Tagintézménye Felsőzsolca Polgármesteri Hivatal Csíkszereda

17. Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum Marosvásárhely Magán Szakközépiskola Hidaskürt 
Kihelyezett részleg Nagykapos Nagykapos

18. Marosvásárhelyi Református 
Kollégium Marosvásárhely

Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma, Általános Iskolája és 
Diákotthona

Sárospatak

19. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely Munkácsi Szent István Líceum Munkács

20. Kisvárdai Református Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium Kisvárda Lorántffy Zsuzsanna Református 

Gimnázium Nagyvárad

21. Andrássy György Katolikus 
Közgazdasági Szakközépiskola Eger Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 

Gimnázium és Alapiskola Kassa

22.
Tamási Áron Általános Iskola és 
Német Két Tannyelvű Nemzetiségi 
Gimnázium

Budapest Mikes Kelemen Főgimnázium Sepsiszentgyörgy

23. Szent Imre Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola, Kollégium és Óvoda Nyíregyháza Salamon Ernő Gimnázium Gyergyószetnmiklós

24. Győri Fundamentum Gimnázium Győr Tiszaágtelki Általános Iskola Tiszaágtelki

25. Lucian Blaga Iskola Központ Szászrégen Ásványráró Község Önkormányzata, 
Somogyi József Általános Iskola Ásványráró

26. Szent György Technológiai Líceum Erdőszentgyörgy Balassi Bálint Gazdasági Szakközépiskola Esztergom

27. MARIANUM Magyar Tannyelvű 
Egyházi Iskolaközpont Komárom Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Általános Iskola Tapolca

28. Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola Dunaszerdahely

Tatabányai Integrált szakiskola, Középis-
kola és Kollégium tagintézménye a Mikes 
Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola

Tatabánya

A Június 4-i Diákutaztatási Program sikeres pályázói:
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29.

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló 
Általános Iskola, Középiskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény

Eger Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat

30. Zilahi Református Wesselényi 
Kollégium Zilah Karcagi Nagykun Református 

Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola Karcag

31.

B-A-Z Megyei Surányi Endre 
Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Teleki Tehetséggondozó Kollégium 
Tagintézménye

Miskolc Brassai Sámuel Elméleti Líceum Kolozsvár

32. Mikszáth Kálmán Középiskola Balassagyarmat Nagykaposi Energetikai Szakközépiskola Nagykapos

33. Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Mezővári Selyemréti Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola Miskolc

34. Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző 
és Általános Iskola Szeged Téglás Gábor Iskolaközpont Déva

35. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium Nyíregyháza Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr

36. Nagymuzsalyi Középiskola Nagymuzsaly Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Sárospatak

37. Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású 
Katolikus Iskola Ipolyság Fóti Ökumenikus Általános Iskola és 

Gimnázium Fót

38. Czeglédi Péter Református 
Gimnázium Léva Gödöllői Református Líceum Gödöllő

39. Avram Iancu Technológiai Líceum Marosvásárhely Szakkay József Szakközépiskola Kassa

40.

Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Balatonfüredi Széchenyi Ferenc 
Tagintézménye

Balatonfüred MARIANUM Magyar Tannyelvű 
Egyházi Iskolaközpont Komárom

41.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium

Sátoraljaújhely Királyhelmeci Gimnázium Királyhelmec

42.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző 
Iskola és  Kollégium Cserháti 
Tagintézménye

Nagykanizsa Építészeti Szakközépiskola Dunaszerdahely

43. Batthyány Ignác Tehnikai Kollégium Gyergyószentmiklós RSZ Rákosmezeje Tagszervezete Zugló Budapest

44. Somogy Magyei Dél-balatoni 
Kollégium Balatonboglár Ipolysági Szakközépiskola Ipolyság

45. Keszthelyi Vajda János Gimnázium Keszthely Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű 
Egyházi Gimnázium Gúta

46. Balassa Bálint Gazdasági Szakközép 
és Szakiskola Esztergom Fábry Zoltán Alapiskola és 

Szakközépiskola Rozsnyó

47. Bányai Júlia Szakképző Iskola Baja Jednota Fogyasztási Szövetkezetek 
Magán Szakközépiskola Somorja

48. Arany János Általános Iskola Sajóvámos Ürmösi Általános Iskola Ürmös

49.

Közös Igazgatású Magyar Tanítási 
Nyelvű Iskola, Szenczi Molnár Albert 
MTNY Gimnázium, MTNY 
Szakközépiskola

Szenc Piarista Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakközépiskola Mosonmagyaróvár

50.
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari Szakközép, 
Szakiskola és Kollégium

Eger Dunaszerdahelyi Szabó Gyula 
Szakközépiskola Dunaszerdahely

51. Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziuma Debrecen Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed

52. Építészeti Szakközépiskola 
Dunaszerdahely Dunaszerdahely Sághy Mihály Szakképző Iskola 

Középiskola és Kollégium Csongrád

53. Németh László Gimnázium és 
Általános Iskola Hódmezővásárhely Lorántffy Zsuzsanna Református 

Gimnázium Nagyvárad

54.

EVEN TUS Üzleti. Művészeti 
Középiskola, Szakiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és 
Kollégium

Eger Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

55. Nyers István Akadémia Tóthfalu Horvátországi Magyar Oktatási és 
Művelődési Központ Eszék

56. Keszthelyi VSZK Keszthely Kétnyelvű Középiskola Lendva

57. Ógyallai Szakközépiskola Ógyalla Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
és Kollégium Eger

58. K-EM Kultsár István Szakközépiskola Komárom Stredna odborná skola-Szakközépiskola Párkány

59. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 
és Kollégium Zenta BGA Zrt. - Rákóczi Szövetség Budapest

60. Balassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Ipolynyék Magyarnándori Általános Iskola Magyarnándor

61. Lorántffy Zsuzsanna Református 
Gimnázium Nagyvárad

Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma, Általános Iskolája és 
Diákotthona

Sárospatak

62. Magyar Tanítási Nyelvű 
Szakközépiskola Dunaszerdahely Mezővári II. Rákóczi Ferenc Magyar 

Tannyelvű Középiskola Vári

63. Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um és Egyházzenei Szakközépiskola Gödöllő Nyers István Akadémia Tóthfalu

64. Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc Füleki Gimnázium Fülek

65. Váci Mihály Általános Iskola Tatabánya Kazinczy Ferenc Alapfokú Oktatási 
Intézmény Tornalja

66.
Lorántffy Zsuzsanna Református 
Gimnázium, Iosif Vulcan Pedagógiai 
Líceum

Nagyvárad Budafok-Tétény Önkormányzata Budapest

67. Dr. Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskola Székelyudvarhely BGA Zrt. - Rákóczi Szövetség Budapest

68. Asbóth Sándor Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Keszthely Bányai János Műszaki Szakközépiskola Tóthfalu

69. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnázium Budapest Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

70.
I.Béla Gimnázium, Informatikai 
Szakközépiskola, Kollégium, 
Általános Iskola és Óvoda

Szekszárd Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 
Kollégium Zenta

71.
Széchenyi István Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakközépiskola és 
Sportiskola

Pécs Teológiai Katekétikai Intézet - Paulinum 
Püspökségi Klasszikus Gimnázium Szabadka

72. Baróti Szabó Dávid Technológiai 
Líceum Barót Nyaregyházi Fősikola Eötvös József 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Nyíregyháza

73. Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos 
Középiskola Beregszász BGA Zrt. - Rákóczi Szövetség Budapest

74. „Gerhardinum” Római Katolikus 
Líceum Temesvár Dugonics András Piarista Gimnázium Szeged

75. Budapesti Egyetemi Katolikus 
Gimnázium és Kollégium Budapest Szabadka

76. Egészségügyi Középiskola Szabadka
Tolna Megyei Szent László Szakképző 
Iskola Egészségügyi-Szociális Szakképző 
Intézménye

Szekszárd

77. Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok

78.

Tatabányai Integrált szakiskola, 
Középiskola és Kollégium 
tagintézménye a Mikes Kelemen 
Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola

Tatabánya Magán Szakközépiskola Diószeg

79. Comenius Gimnázium Zselíz Piarista Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium Vác

80. Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium és Alapiskola Kassa BGA Zrt. - Rákóczi Szövetség Budapest
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Október 23-i 
Diákutaztatási Program

A Rákóczi Szövetség második 
alkalommal hirdette meg 2013 
őszén határon túli középiskolák 
számára az október 23-i diákutaz-
tatási programot.

A program célja, hogy a határon 
túli magyar középiskolások elláto-
gassanak egy magyarországi telepü-
lése magyar középiskolájához, és ott 
emlékezzenek az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc eseményeire. 
A program kiemelt célja az is, hogy a 
látogatás során minél több közvetlen 
kapcsolat alakuljon ki a magyar diá-
kok, tanárok, illetve iskolák között.

A programot pályázati formá-
ban hirdette meg a Rákóczi Szövet-
ség, amelyre bármely határon túli 
magyar középiskola jelentkezhetett.  
A pályázat feltétele volt, hogy egy 
magyarországi településén működő 

magyar középiskolához látogasson a 
pályázó középiskola utazó csoportja 
és közös programot szervezzenek 
az október 23-i nemzeti ünnep kap-
csán. Iskolánként egy autóbusznyi 
diák utazhat a pályázat keretében, 
amihez a Rákóczi Szövetség 200 
ezer forint utazási kerettámoga-
tást ajánl fel a sikeres pályázóknak.

A program keretében 50 hatá-
ron túli magyar középiskola több 
mint 1700 diákja utazhatott egy 
magyarországi település iskolájához 
ünnepelhetett ott élő diáktársaival. 
Az 50 iskola közül 22 Erdélyből és 
Partiumból, 19 a Felvidékről, 4 a 
Vajdaságból és 2 Kárpátaljáról uta-
zott, valamint támogatásban része-
sült 3 Magyarországi iskola is, akik 
Révkomáromban valósítottak meg 
egy közös programot a helyi közép-
iskolásokkal és egyetemistákkal.

Az október 23-i nemzeti ünnep 
alkalmából megszervezésre került 

a Rákóczi Szövetség 20 éves múltra 
visszatekintő Gloria Victis 1956-
os emlékünnepség sorozata októ-
ber 21-23. között. Budapesten a 
Műszaki Egyetemen rendezett 
programon összesen 1200 Kár-
pát-medencei magyar fiatal vett 
részt, köztük 550 egyetemista 
és 650 középiskolás. Az ifjúsági 
találkozóra érkező egyetemisták 
Erdélyből, Vajdaságból, Kárpát-
aljáról, Felvidékről és Magyaror-
szágról érkeztek. A középiskolások 
egyharmada a történelmi vetélke-
dőre érkezett az egész Kárpát-me-
dencét képviselve, másik részük az 
október 22-i 1956-os emlékünnep-
ségre a Felvidékről – 19 magyar 
középiskolából 400 diák, a követ-
kező városokat képviselve: Ipoly-
ság, Léva, Zselíz, Dunaszerdahely, 
Gúta, Révkomárom, Érsekújvár, 
Ógyalla, Nagykapos, Királyhel-
mec, Kassa, Rozsnyó, Nagymegyer.

Iskola neve Település Partneriskola neve Település
1. Bányai János Műszaki Szakközépiskola Székelyudvarhely Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Miskolc

2. Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Losonc Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Miskolc

3. Építészeti Szakközépiskola Dunaszerdahely Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
Sághy Mihály Tagintézménye Csongrád

4. Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Közgazd. Szki. Budaörs

5. Batthyány Ignác Technikai Kollégium Gyergyószentmiklós Somorja és Vidéke Kulturális Társulás Somorja

6. Kós Károly Szakközépiskola Csíkszereda Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka

7. Egészségügyi Középiskola Szabadka Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium Balatonfüred

8. Mezőgazdasági Iskola Topolya Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium Karcag

9. Füleki Gimnázium Fülek Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola Hajdúnánás

10. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely III. Béla Gimnázium Baja

11. Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola Rozsnyó Gyöngyöshalászi Széchenyi István Általános Gyöngyöshalász

12. Magán Szakközépiskola Hidaskürt-Bátorkeszi 
(Cservenka János) Bátorkeszi Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Esztergom

13. Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta Kecskeméti Református Kollégium Kecskemét

14. Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti Ady Endre Gimnázium Budapest

15. Zeyk Domonkos Technológiai Líceum Székelykeresztúr HISZK Eötvös József Székhelyintézmény Hódmezővásárhely

16. P.J. Safárik Gimnázium Rozsnyó Ady Endre Gimnázium Budapest

17. Közgazdasági Kereskedelmi Iskola Óbecse Thán Károly Gimnázium Budapest

18. Nyers István Akadémia Tóthfalu Premontrei Szent Norbert Gimnázium Gödöllő

19. Marosvásárhelyi Református Kollégium Marosvásárhely III. Béla Gimnázium Baja

20. Magán Szakközépiskola, Dunaszerdahely, kihely-
ezett részleg, Rimaszombat Rimaszombat Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 

Szakközépiskola és Szakiskola Eger

21. Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági. Vendéglátóipari 
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Eger

22. Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Mezővári Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Sárospatak

23. Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola Dunaszerdahely Tatabányai Integrált Szakiskola Tatabánya

24. Ógyallai Szakközépiskola Ógyalla Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 
Balatonfüredi Széchenyi Ferenc Tagintézménye Balatonfüred

25. Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum Marosvásárhely Sárospataki Református Kollégium Sárospatak

26. MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Isko-
laközpont Komárom Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Tapolca

27. Nagy Mózes Líceum Kézdivásárhely Páduai Szent Antal Iskola Piliscsaba

28. Magán Szakközépiskola Hidaskürt - Nagymegyer Nagymegyer KELTA Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Budapest

29. Szakkay József Szakközépiskola Kassa Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc

30. Magán Szakközépiskola Diószeg Mikes Kelemen felnőtt és ifjúsági gimnázium, 
szakközépiskola és szakiskola Tatabánya

31. Kaszonyi Középiskola Mezőkaszony Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Eger

32. Szatmárnémeti Református Gimnázium Szatmárnémeti Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 
és Diákotthona Debrecen

33. Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szak-
középiskola Alsóbodok NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola 

és Gimnázium Szombathely

34. Németh László Elméleti Líceum Nagybánya Stúdium Baptista Kereskedelmi Igazgatási Üzleti 
Szakközépiskola és Szakiskola Miskolc

35. Udvardi Szakközépiskola Udvard Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégium Velence

36. Corvin Mátyás Gimnázium és Kereskedelmi 
Akadémia Nagymegyer Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskola Győr

37. Bennlakásos Szaktanintézet Ekecs Győri Speciális Iskola Győr

38. Mircea Eliade Főgimnázium Segesvár
Szeberéni Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, 
Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Békéscsaba

39. Salamon Ernő Gimnázium Gyergyószentmiklós Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest

40. Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum Szatmárnémeti Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc

41. Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum Barót Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolás Kollégium Dabas

42. Szent László Római Katolikus Technológiai Líceum Nagyvárad Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium Debrecen

43.
Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola, 
Szenczi Molnár Albert MTNY Gimnázium, MTNY 
Szakközépiskola

Szenc Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Mosonmagyaróvár

44. Nagykaposi Gimnázium Nagykapos Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola Budapest

45. Márton Áron Szakkollégium - Rákóczi Szövetség 
Helyi Szervezete Budapest Jókai Mór Diákkör Komárom Komárom

46.
Károli Gáspár Református Egyetem Állam 
és Jogtudományi Kar - Rákóczi Szövetség 
Helyi Szervezete

Budapest Jókai Mór Diákkör Komárom Komárom

47. Ady Endre Líceum Nagyvárad Álmos Vezér Gimnázium Budapest

48. 1-es számú Általános Iskola - Mircea Eliade 
Líceum Lupény II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kecel

49. Nagykárolyi Elméleti Líceum Nagykároly Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium Budapest

50. Czeglédi Péter Református Gimnázium Léva Lévay József Református Kollégium Miskolc

Az Október 23-i Diákutaztatási Program sikeres pályázói:
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A Rákóczi Szövetség 
Kárpát-medencei 
középiskolai szervezeteinek 
szóló utaztatási programok 

2013-ban négy utazási progra-
mot hirdetett a Rákóczi Szövet-
ség a Kárpát-medencei középis-
kolákban működő 191 ifjúsági 
szervezete számára. A tavaszi 
iskolai félévben sor került a Fel-
vidéki Sétára és a Délvidéki Uta-
zásra, ősszel a Partiumi Kirán-
dulás és egy újabb Felvidéki Séta 
került megrendezésre. 

Az utazások minden esetben egy 
háromnapos hosszúhétvége kere-
tében valósultak meg (péntek déli 
indulással és vasárnap esti haza 
érkezéssel), amire az egyes határon 
túli térségekhez földrajzilag köze-
lebb eső magyarországi középisko-
lák kaptak meghívást, akik határon 
túli középiskolás társaikkal közö-
sen keresték fel Felvidék, Partium, 
illetve Délvidék magyar vonat-
kozású kulturális és történelmi 
emlékhelyeit, településeit. A prog-
ram a tapasztalatok szerint kivá-
lóan szolgálta a határ két oldalán 
élő középiskolások és középiskolák 

közötti kapcsolatok kialakítását, 
azok megerősítését, valamint a fel-
vidéki, partiumi és délvidéki terüle-
tek megismertetését. Az utazásokra 
meghívásos formában jelentkezhet-
tek az egyes középiskolai szerveze-
tek 7 diák és egy tanár részvételé-
vel. A kirándulások résztvevőinek 
az utazás, a szállás és ellátás, vala-
mint a programok költségeit a 
Rákóczi Szövetség magára vállalta.

A Rákóczi Szövetség Kár-
pát-medencei középiskolai szer-
vezeteinek szóló utaztatási prog-
ramokba bekapcsolódó iskolák 
és résztvevők száma: 

Rendezvény Résztvevő iskolák száma Résztvevő diákok és tanárok száma
Felvidéki Séta
április 26-28. 11 88

Délvidéki Utazás 
április 12-14. 13 87

Partiumi Kirándulás 
szeptember 27-29. 12 98

Felvidéki Séta 
november 8-10. 24 181

Összesen 60 454

Felvidéki Séta 
– április 26-28.

Tizenharmadik alkalommal 
került sor a Rákóczi Szövetség 
Felvidéki Séták elnevezésű közép-
iskolai szervezeteknek szóló prog-
ramjára április 26. és 28. között. A 
program célja a felvidéki városok, 
várak magyar vonatkozású kultu-
rális és történelmi emlékhelyeinek 
felkeresése és megismerése volt. A 
Rákóczi Szövetség fontosnak tartja 
mindemellett, hogy a Kárpát-me-
dencei középiskolai ifjúsági szer-
vezeteinek diákjai megismerjék 
egymást és egy jó hangulatú hétvé-
gét töltsenek el közösen. Az utazás 
során a diákok Kassát és a Szepes-
séget barangolták be.

A kiránduláson 13 középiskola 
87 diákja vett részt. Magyarország-
ról, Debrecenből a Református 
Kollégium Gimnáziuma, Hajdúdo-

rogról a Szent Bazil Görög Katoli-
kus Gimnázium, Nyíregyházáról 
az Evangélikus Kossuth Lajos Gim-
názium, és a Szent Imre Katolikus 
Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium, Balassagyarmatról a 
Mikszáth Kálmán Szakközépiskola 
és Budapestről a Szent Margit Gim-
názium diákjai utaztak. Felvidék-
ről a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű 
Egyházi Gimnázium, az Ipolysági 
Állami Gimnázium, az Ipolysági 
Fegyverneki Ferenc Közös Igaz-
gatású Katolikus Iskola, a Zselízi 
Comenius Gimnázium és a Kassai 
Szakkay József Szakközépiskola 
diákjai vettek részt a kiránduláson.

„Utunk nagyobbik részén elkí-
sért minket a Duna Tv stábja, 
illetve Kassán találkoztunk az 
MTV munkatársaival is. Mind-
két televízió felvételeket készített 
velünk. A média szakemberek 
nagyon elégedettek voltak és a diák-
ság is örömmel közreműködött.

Szállásunk a kassai Magyar Ipa-
riskola kollégiumában volt, szokás 
szerint. A szállás és étkezés telje-
sen rendben volt.

Külön kell megköszönnünk a 
Szepsiben élő Köteles László felvi-
déki magyar politikusnak, többszörös 
országgyűlési képviselőnek a szakmai 
vezetést, aki a felvidéki buszon utazott 
szombaton valamint vasárnap foga-
dott minket városában. A magyaror-
szági buszon az idegenvezetést Lados 
Balázs tartotta meg. A megállóknál 
Köteles László bemutatta neveze-
tességeket. Nagyszerű élmény volt 
Őt hallgatni. Néhol pedig szépen 
kiegészítettük egymás mondaniva-
lóit. Én remélem, hogy barátságot is 
kötöttünk és még sok további kirán-
dulásunkhoz lesz köze segítőként és 
szaktanácsadóként. Nagy dicséret 
illeti Felvidék kiváló fiát, aki sugárzó 
hazaszeretetét remélem átplántálta 
az ifjakba.” (Lados Balázs, túrave-
zető – Szent Margit Gimnázium)

Megvalósult Program
2013. április 26. péntek
10.30 felvidékiek indulása Léváról
11.00 a felvidéki busz Ipolysági 
megállója
11.30 a felvidéki busz Balassagyar-
mati megállója
11.30 magyarországiak indulása 
Debrecenből
16.00 megérkezés Kassára
16.30 kassai városnézés
20.00 vacsora
2013. április 27. szombat
7.00 ébresztő
7.30 reggeli
8.00 indulás a Szepességbe
9.30 branyiszkói városnézés
11.00 szepeshelyi városnézés
12.00 lőcsei városnézés
13.00 ebéd
14.40 késmárki városnézés
16.00 szepesszombati városnézés
16.30 indulás vissza Kassára
18.30 vacsora
20.00 Thália Színház: Művészet
2013. április 28. vasárnap
7.00 ébresztő
7.30 reggeli
8.30 magyar nyelvű szentmise 
a kassai Orsolyita templomban, 
Pásztor Zoltán, kassai püspöki 
helynök fogadja a kirándulókat
10.30 indulás Szepsibe
11.00 városnézés Szepsiben
12.00 indulás Rozsnyóra
12.30 rozsnyói városnézés
14.30 hazautazás
17.30 a felvidéki busz Ipolyságra 
érkezik/a magyarországi busz 
Debrecenbe érkezik
18.00 a felvidéki busz Lévára 
érkezik

Délvidéki Utazás 
– április 12-14.

Második alkalommal került 
sor a Rákóczi Szövetség Délvidéki 
Utazás elnevezésű középiskolai 
szervezeteknek szóló program-
jára április 12. és 14. között. A 
program célja a délvidéki városok, 
várak magyar vonatkozású kultu-
rális és történelmi emlékhelyeinek 

megismerése, valamint további 
fontos célja, hogy a magyarországi 
és a délvidéki ifjúsági szervezetek 
diákjai és tanárai megismerjék 
egymást és egy jó hangulatú hét-
végét töltsenek el közösen. 

A kiránduláson 13 középiskola 
87 diákja vett részt. Magyaror-
szágról, Pécsről a Széchenyi Ist-
ván Gimnázium és a Ciszterci 
Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, 
Keszthelyről az Asbóth Sándor 
Szakközépiskola, Kaposvárról a 
Táncsics Mihály Gimnázium és az 
Eötvös Loránd Műszaki Szakkö-
zépiskola, valamint a Munkácsy 
Mihály Gimnázium, Zalaeger-
szegről az Apáczai Csere János 
Gimnázium, illetve Budapestről a 
Szent Margit Gimnázium diákja 
utaztak. Délvidékről a zentai 
Egészségügyi Szakközépiskola, az 
Óbecsei Gimnázium és a tótfalusi 
Nyers István Akadémia diákjai 
vettek részt a kiránduláson.

Az utazás programja érin-
tette Szabadkát, Temerint, Muzs-
lyát, Nándorfehérvárt (Belgrád), 
Zimonyt, Újvidéket, Péterváradot, 
valamint a bácsi várat. 

„Az első napon 16 órára sike-
rült Szabadkára megérkeznünk, 
ahol a délvidékiekkel találkoz-
tunk és Korponai Szonja – muzeo-
lógus – bemutatta a Városházát. 
Szabadka után a Csonthalom-
hoz siettünk, ahol a ’48/49-es és 
a ’44-es áldozatok csontjai por-
ladnak. A nagy eső miatt csak a 
tanári kar koszorúzott, a diákság 
számára a buszokban tartottunk 
megemlékezést. A Csonthalom 
után Temerinben találkoztunk 
Csorba Bélával és a temetőben 
lévő emlékműnél koszorúztunk. 
Későn érkeztünk Kalapis Sztoján 
atyához Muzslya szállásunkra.

A kirándulás második napján 
reggel indultunk Nándorfehérvárra. 
A várat kezdetben esőben néztük 
meg, majd a koszorúzás pillanatára 
kisütött a nap. A Himnuszt már jó 
időben énekeltük. Fogózkodtunk, 
megemlékeztünk 1456 dicsősé-

géről. Innen Zimonyba mentünk, 
ahol a csodaszép helyen lévő – Öreg 
Vámtisztviselő – étteremben ebé-
deltünk. Ebéd után látogatást tet-
tünk a Hunyadi toronynál. Itt már 
a pulóverek is lekerültek. Ezután 
Újvidékre rohantunk, ahol találkoz-
tunk Sztrikovics atyával, majd rövid 
szabadidő a sétálóutcákban. Innét 
Péterváradra utaztunk, ahol fényes, 
napsütéses késő délutánban ismer-
kedtünk a várral. Ezek után ismét 
muzslyai szállásunkra siettünk.

A harmadik nap szentmisével 
kezdődött, Muzslyán, majd Nagy-
becskerek belvárosát buszból meg-
tekintve Újvidékre rohantunk, 
ahol Matuska Mártonnal találkoz-
tunk és emlékeztünk a ’42-es és 
’44-es tragédiákra, koszorúztunk. 
A két autóbusz csoportjai itt elkö-
szöntek egymástó. A pécsiek busza 
visszavitte a délvidékieket, majd 
Tompán keresztül jött haza. Az 
enyhe többség a bácsi várhoz uta-
zott. A várnál a Magyar Történelmi 
Alkotmányra és a vár történelmére 
emlékeztünk. Innen indultunk 
haza, Hercegszántón keresztül.”   
(Lados Balázs túravezető)

Megvalósult program

Április 12. péntek
11.45 találkozó Pécsett a vasútál-
lomáson,
12.00 indulás Baja, Tompán át Sza-
badkára 
15.00 találkozás a délvidéki részt-
vevőekkel a szabadkai városháza 
előtt, a városháza megtekintése. 
16.00 utazás Temerinbe, út közben 
megemlékezés a Csonthalomnál. 
19.30 elszállásolás és vacsora Muzs-
lyán az Emmausz Központban
Április 13. szombat
07.00 reggeli
07.30 indulás Nándorfehérvárra 
(Belgrád)
10.00látogatás a nándorfehérvári 
várban, illetve rövid szabadidő a 
sétáló utcában.
12.00 Zimony: a Hunyadi-torony 
megtekintése 
13.00 Ebéd Zimonyban.
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14.00 indulás Szalánkeménbe: 
Duna-Tisza összefolyás. 
15.00 Karlócán megtekintjük a 
szerbség egyik meghatározó 
kulturális központját
16.00 Péterváradi vár megtekintése. 
17.00 Újvidéken találkozó Sztriko-
vics János esperes úrral, rövid város-
nézés, szabadidő a belvárosban.
18.30 Nagybecskerekre utazunk, 
itt rövid városnézés.
20.00 Szállás, étkezés Muzslyán az 
Emmausz Központban
Április 14. vasárnap
08.00 reggeli  
10.00 római katolikus szentmise 
Muzslyán
11.00 utazás Újvidékre. Útközben 
a Futaki úti temetőben találko-
zunk Matuska Márton, neves 
délvidéki történésszel, koszorúzás 
az emlékhelyen.
13.00 Bács várához utazunk, 
ahol a Történelmi Alkotmányra 
emlékezünk és megtekintjük a 
magyarság történelmében páratlan 
szerepű várat.
14.00 Búcsú a délvidéki útitársa-
inktól.
18.00 érkezés Pécsre, 
a vasútállomásra

Partiumi Kirándulás – 
szeptember 27-29.

2013. szeptember 27-29. között 
tartotta meg a Partiumi kirándu-
lás elnevezésű programját a Rákó-
czi Szövetség Nagyvárad, Nagyká-
roly Szatmárnémeti és Nagybánya 
térségében.

A kiránduláson miskolci, sáto-
raljaújhelyi és budapesti iskolák 
küldöttségei vettek részt, vala-
mint a Partiumból nagyszalonta-
iak, nagyváradiak, székelyhídiak 
és nagybányaiak. Végül össze-
sen 94-en, két autóbusszal jár-
ták be a tájat a diákok. Pénteken 
Nagyváradon megnézték a székes-
egyházat, a Lorántffy Zsuzsanna 
Iskolaközpontot, a belvárost, külö-
nösen a Müllerájt – Ady törzshelyét.

Szombaton Nagykároly térsé-
gébe kirándultak a diákok. Kap-

lonyban a Károlyiak kriptáját 
tekintették meg, innen Nagyká-
rolyba mentek, ahol megebédeltek 
és megcsodálták a szépen felújított 
Károlyi kastélyt. Nagykároly után 
Sződemeter következett, ahol meg-
látogatták Kölcsey szülőhelyét. Este 
Szatmárnémetiben, a Zárdatemp-
lomban szentmisén vettek részt a 
diákok és koszorút helyeztek el az 
új Rákóczi-szobornál.

Harmadik napon Koltóra utaz-
tak, a magyar szerelem főváro-
sába, ahol megtekintették a Teleki 
kastélyt, majd Petőfiék szobrát 
megkoszorúzták. Ezek után Nagy-
bánya következett az Ásványtani 
múzeum páratlan látnivalóival, 
majd egy belvárosi séta. Szép élmé-
nyekkel gazdagodva a magyaror-
szági busz Miskolc felé vette az 
utat, a partiumiak pedig a saját 
buszukkal kerültek otthonaikba.

Megvalósult program:

2013. szeptember 27. péntek
10.45 Indulás Miskolcról, a vasút 
állomás elől (a kirándulás magyar-
országi résztvevői) 
11.30 Indulás Szatmárnémetiből, a 
Kölcsey Ferenc Főgimnázium elől, 
útközben csatlakoznak a székely-
hídi résztvevők
14.00 Találkozás az Egyesülés 
terén (piata Unirii), nagyváradi 
városnézés
19.00 Vacsora
20.00 Szállás Nagyváradon
2013. szeptember 28. szombat
6.00 Ébresztő
7.00 Reggeli
10.00 Kaplony
11.30 Sződemeter
12.00 Ebéd Nagykárolyban
13.00 Nagykárolyi kastély
16.00 Szatmárnémeti városnézés 
19.00 Előesti katolikus szentmise
20.00 Vacsora, szállás 
Szatmárnémetiben
2013. szeptember 29. vasárnap
7.00 Ébresztő
8.00 Reggeli és úticsomag osztás
10.30 Koltó
12.30 Nagybánya

13.30 Búcsú, indulás haza
19.00 Érkezés Miskolcra

Felvidéki Séta 
– november 8-10.

A XIV. Felvidéki sétán a Rákó-
czi Szövetség szervezésében 24 
középiskola 181 diákja és tanára 
vett részt. Idén ősszel a felvidéki 
bányavárosokba, illetve Zólyomra, 
Bajmócra, Nyitrára, Apponyba 
és Csitárra látogattak a diákok. A 
kirándulást Lados Balázs a Buda-
pesti Szent Margit Gimnázium 
történelem-földrajz szakos tanára 
vezette, a Rákóczi Szövetséget 
Nagy Domonkos, Papp Imre és 
Petrovay László képviselték.

Felvidék csallóközi és mátyus-
földi részeiről 7, míg Magyaror-
szágról 17 iskola diákjai vettek 
részt a rendezvényen. Budapestről 
2 autóbusszal indultak a résztve-
vők, és Selmecbányán találkoztak a 
másik két busszal, mely Győrött és 
Komáromban vette fel utasait.

Selmecbányán a magyarországi 
csoportot Lados Balázs, míg a 
felvidékieket Bartalos Ottomár 
vezette az Óvárhoz, illetve Kama-
raház múzeumába. Koszorút 
helyeztek el a diákok Petőfi emlék-
táblájánál, majd az Akadémia tera-
szán hallgatták meg Lados tanár 
úr, a várost méltató szavait. Rövid 
szabadidő után indult tovább a 
csoport a zólyomi szállás felé.

A szálláson vacsorával várták az 
érkezőket, majd regisztráció követ-
kezett. Ezek után táncházzal folyta-
tódott az este, melyet a piliscsabai 
Páduai Szent Antal Gimnázium 
diákjainak bemutatója nyitott meg.

A szombati nap folyamán sajnos 
végig esett az eső, bár ez a kultúr-
programok során nem jelentett 
problémát. A bajmóci várkastélyt 
három csoportban tekintették 
meg. Bajmócról Apponyba indul-
tak, ahol a csodálatosan felújított 
Apponyi Könyvtárat nézték meg. 
Itt a résztvevők két csoportra sza-
kadtak, míg az egyik csoport a kas-
tély könyvtárát nézte meg, addig 

a másik csoport ebédelt. Nyitrán 
találkoztak a Csáky Csongor főtit-
kár úrral, illetve a Duna Tv stábjá-
val. Következő megálló Csitár volt, 
ahol a polgármester asszony fogadta 
a csoportot, majd bemutatta a tele-
pülést, majd Kodály emléktáblájá-
nál helyeztek el koszorút.

Vasárnap, csodálatos napsütés-
ben Besztercebányát és Körmöc-
bányát tekintették meg. Koszo-
rúztak még Zólyomban a Balassi 
emléktáblánál és Besztercén a 
Királyi Háznál, ahol közös kép 
készült a 181 résztvevőről.

Besztercén búcsút intettek egy-
másnak a diákok, majd a négy busz 
különválva, hazafelé folytatta útját.

2013. november 8. péntek
11.00 a budapesti buszok indulása 
a városligeti Műcsarnok mögül, a 
homokóra mellől
10.30 a győri busz indulása a vas-
úti pályaudvar előtti parkolóból
11.00 az észak-komáromi busz 
indulása az autóbusz pályaudvarról 
14.00 városnézés Selmecbányán
17.00 indulás Zólyomba
18.00 vacsora, regisztráció
20.00 táncház
2013. november 9. szombat
7.00 ébresztő
7.45 reggeli
8.30 indulás Bajmócra
10.00 Bajmóc, kastélylátogatás
11.30 indulás Apponyba
12.00 Appony, kastélylátogatás
14.00 ebéd, városnézés Nyitrán
16.30 indulás Zoboraljára
17.00 látogatás Zoboralján 
(Csitár, Kolon)
18.00 indulás vissza Zólyomra
19.30 vacsora
2013. november 10. vasárnap
7.00 ébresztő
7.45 reggeli
8.30 indulás Besztercebányára
9.00  városnézés Besztercebányán
10.45 indulás Körmöcbányára
11.30 városnézés Körmöcbányán
13.30 indulás haza
14.30 hazautazás
17.00 érkezés Budapestre
17.00 érkezés Komáromba
17.30 érkezés Győrbe
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BESZÁMOLÓ A RÁKÓCZI 
SZÖVETSÉG BEIRATKO-
ZÁSI PROGRAMJÁNAK
2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL

I) A Beiratkozási Programról
A Rákóczi Szövetség és Alapítvá-

nya, együttműködve a Felvidéken 
működő Szülőföldön Magyarul 

Társulás regionális tagszervezete-
ivel, a Város és Vidéke Célalapok-
kal, illetve a magyar iskolákkal és 
óvodákkal, 2004 óta valósítja meg 
a Felvidéki Beiratkozási Progra-
mot azzal a céllal, hogy minél több 
magyar család vállalja gyermeke 
magyar iskolába íratását.

Szlovákiában a magyar családok 
közel húsz százaléka szlovák nyelvű 
iskolát választ gyermekének, ami 
nagyban elősegíti az asszimilációs 
folyamatot.

A beiratkozási program két 
fő elemből áll. Az iskolaválasz-
tási kampány keretében kará-
csonyi ajándékcsomagot kap 
minden felvidéki magyarul 
beszélő óvodás (több mint 13 
ezer gyermek), aminek része egy 
szülőkhöz szóló levél a magyar 
iskolaválasztás érveivel együtt. 
Ebben a levélben tesz ígéretet a 
Szövetség arra, hogy amennyi-
ben a szülők vállalják gyerme-
kük magyar iskolába íratását, 
számíthatnak az iskolakezdést 
követően a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási ösztöndíjára, ami 
a magyar civiltársadalom és 
önkormányzatok adományain 
alapszik. Az ösztöndíjak átadá-
sára minden év őszén kerül 
sor, mintegy 3500 iskolakezdő 
részére 100 helyszínen, sok eset-

ben a program támogatóinak 
részvételével. A programot 2013-
ban a Szövetség a felvidéki minta 
alapján kiterjesztett a Partiumi 
Bihar megyére, valamint a Délvi-
dék szór-
ványtele-
püléseire, 
tek intet-

tel az ottani asszimilációs és 
iskolaválasztási folyamatokra. A 
tapasztalatok alapján, a magyar 
iskolaválasztás ügyében széles-
körű összefogással sikereket lehet 
elérni.

Ezt támasztja alá az a tény is, 
hogy amíg 2001. évi és a 2011. évi 
népszámlálások között jelentősen 
csökkent a magyarok száma Szlo-
vákiában, addig a magyar tany-
nyelvű iskolát választók száma sta-
bilizálódott az elmúlt években.

I.1) A Beiratkozási 
Program partnerei

A Rákóczi Szövetség és alapít-
ványa, a Csehországi és Szlovákiai 
Magyar Kultúráért Alapítvány, 
valamint a Felvidéken működő 
Szülőföldön Magyarul Társulás a 25 
regionális tagszervezetével, a Város 
és Vidéke Célalapokkal, együttmű-
ködve a felvidéki magyar iskolák-
kal és óvodákkal 2004-óta együtt-
működésében dolgozik a Felvidéki 
Beiratkozási Program megvalósí-
tásában. A Beiratkozási Programot 
a partiumi Bihar megyében a Bihar 
megyei tanfelügyelőség, illetve a 
partiumi Rákóczi helyi és ifjúsági 
szervezetek tagjai segítik, együtt-
működve az óvodákkal és általá-
nos iskolákkal. A Program délvi-
déki megvalósításában a szabadkai 

központú Magyar Nemzeti Tanács 
Oktatási Bizottsága a fő partner.

I.2) A Beiratkozási 
Program elemei 

A Program két fő elemből áll: 
az óvodai ajándékakcióból, és a 
magyar iskolakezdő diákok beirat-
kozási ösztöndíj programjából.

I.3) Óvodai ajándékakció
A Rákóczi Szövetség Alapít-

ványával, a Csehországi és Szlo-
vákiai Magyar Kultúráért Ala-
pítvánnyal közösen 2004 óta 
megszervezi a beíratási program 
részét képező karácsonyi óvodai 
ajándékcsomag akcióját, tekintet-
tel a Felvidéken január és február 
folyamán esedékes iskolai beirat-
kozások előtt. A partiumi Bihar 
megyében, illetve a Délvidék 31 
szórványtelepülésén 2013 már-
ciusában és áprilisában valósult 
meg az óvodai ajándékakció, azon 
oknál fogva, hogy Romániában és 
Szerbiában az iskolai beiratkozá-
sokra májusban kerül sor. 

A Program partnereinek segít-
ségével összegyűjtött adatok alap-
ján 15 009 darab ajándékcsomag 
került kiosztásra Felvidéken, Parti-
umban és Délvidéken. 

A gyermekekre vonatkozó 
adatgyűjtést a Célalapok települé-
senként három kategória szerint 
végezték el: karácsonyi ajándék-
csomagot 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 
beszélő gyermekek is, akiket előre-
láthatólag a következő évben fog-
nak első ízben óvodába beíratni. A 
korosztályoknak megfelelő tarta-
lom szerint kétféle csomag került 
összeállításra, egyik csomagtípust 
az iskolakezdés előtt álló gyerme-
keknek adtuk, amiben elhelyeztük 
többek között az Apáczai Kiadó 
iskolakezdési könyvcsomagját, a 
másik ajándéktípust a többi óvo-

dás, illetve a jövő esztendőben 
óvodába beíratandó gyermekek 
kapták. A csomagok összeállí-
tásával megbízott vállalkozó a 
Célalapokhoz juttatta el az aján-
dékcsomagokat, majd az egyes 
célalapok gondoskodtak a körze-
tükbe tartozó óvodákba történő 
eljutatásról és átadásról karácso-
nyi ünnepségek keretében. Min-

den csomag tartalmazta a szü-
lőkhöz szóló levelet és a magyar 
iskolaválasztás mellett szóló 12 
pontos érvgyűjteményt. A prog-
ram hasonló formában valósult 
meg a partiumi Bihar megyében 
és a Délvidék 31 szórványtele-
pülésén, azzal a különbséggel, 
hogy ezeken a területeken, csak 
az iskolakezdés előtt álló korosz-
tály lett bevonva. Mind a parti-
umi, mind a délvidéki területe-
ken a program parterei mellett 

részt vettek a Rákóczi Szövetég 
központjának képviselői is a cso-
magok személyes átadásában.

A program összköltsége 25 
791 692 Ft volt, aminek fedezé-
sére a Rákóczi Szövetség – az ügy 
nemzetstratégiai fontosságára 
való tekintettel támogatást kért és 
kapott a Nemzetpolitikai Államtit-
kárságtól, a Paksi Atomerőműtől és 
a MOL Nyrt.-től.

II) Beiratkozási Ösztöndíj 
Program 2013

A Rákóczi Szövetség partne-
reivel és az iskolákkal együttmű-
ködve valósította meg az Óvodai 
Ajándékakció keretében megígért 
ösztöndíj átadását, azon gyer-
mekek esetében, akik megkezd-
ték a magyar iskolát az érintett 
területeken. 2013 őszén 3261 
felvidéki, 1318 partiumi és 323 
délvidéki magyar iskolakezdő 
részesült a Rákóczi Szövet-
ség beiratkozási ösztöndíjában.

2. táblázat: Ösztöndíjátadá-
sok 2012-ben és 2013-ban

Szeptember 3-án Kassán, a 
Márai Sándor Alapiskolában vette 
kezdetét a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási programjának kereté-
ben a magyar iskolakezdők ösztön-
díjainak átadása. Az ösztöndíjakat 
szeptember és december között 
102 felvidéki magyarlakta telepü-
lésen 57 partiumi helyszínen és 
23 délvidéki szórványtelepülésen 
adta át a Szövetség, több ízben 
neves közéleti személyiségek, 
illetve a program támogatóinak 

a részvételével. A 181 helyszínen 
4902 diák részesült a ünnepélyes 
keretek között a támogatásban.

A Rákóczi Szövetség beirat-
kozási programja keretében 
arra törekedett, hogy minden 
felvidéki magyar iskolakezdőt 
ösztöndíjban részesítsen. A fel-
vidéki tapasztalatokra alapozva, 
a Szövetség programját kiter-
jesztette 2013-ban a partiumi 
Bihar megye valamennyi magyar 
iskolakezdőjére, továbbá 31 dél-
vidéki szórványtelepülés magyar 
első osztályos kisdiákjára, tekin-
tettel az ottani asszimilációs 
folyamatokra.

A 10 ezer forint értékű ösztön-
díjat, támogatási szerződés kere-
tében vehették át az iskolakezdő 
gyermekek szülei. A program 
kiemelt célja volt, hogy ráirá-
nyítsa a magyar családok figyel-
mét a magyar iskolaválasztás 
fontosságára és helyességére. A 
program minden év decemberé-
ben veszi kezdetét az óvodások 
megajándékozásával, illetve a 
szülők levél útján történő meg-
szólításával, amiben a magyar 
iskola előnyeire, az ott megsze-
rezhető többlettudás lehetősé-
gére valamint a magyar közösség 
megmaradása és a magyar iskol-
aválasztás közötti összefüggésre 
hívják fel a szülők figyelmét.

A beiratkozási program mögött 
nagyszabású társadalmi összefogás 
jött létre. A támogatók között több 
száz magyarországi önkormányzat, 
civilek, közéleti személyiségek és 
alapítványok sorakoztak fel.

A Rákóczi Szövetség arra töre-
kedett, hogy az egyes ösztöndíj 
átadási ünnepségeken a prog-
ram támogatói is jelen legye-
nek, hogy ebben a formában is 
kifejezzék szolidaritásukat és 
bátorításukat, a gyermeküket 
magyar iskolába írató családok-
kal. Az ösztöndíj átadási ünnep-
ségeken részt vett többek között 
Lévai Anikó, Szili Katalin, Lez-
sák Sándor, Bába Iván, Berényi 
József, Csáky Pál és sokan mások.

Város és vidéke
Iskolakezdés 
előtt állók 
száma

Fiatalabb 
óvodások 
száma

Összes 
óvodás 
száma

Dunaszerdahely 416 929 1345

Érsekújvár 137 341 478

Fülek 110 272 382

Galánta 283 761 1044

Gúta 179 530 709

Ipolyság 96 180 276

Kassa 26 62 88

Királyhelmec 282 679 961

Komárom 400 698 1098

Léva 12 60 72

Losonc 59 100 159

Nagykapos 114 220 334

Nagykürtös 51 220 271

Nagymegyer 201 536 737

Nyitra 17 60 77

Párkány 256 580 836

Pozsony 25 59 84

Rimaszombat 289 547 836

Rozsnyó 139 286 425

Somorja 216 564 780

Szenc 40 160 200

Szepsi 282 337 619

Tornalja 238 501 739

Vágsellye 100 262 362

Zselíz 98 249 347

Délvidék 350 0 350

Partium 1400 0 1400

Összesen 5816 9193 15009

A Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjainak
 és átadási helyszíneinek összesítése

2. 
Táblázat

2013 2012

helyszín ösztöndíj helyszín ösztöndíj

Felvidék 102 3261 100 3260

Partium 57 1318 22 790

Délvidék 23 323 * *

Összesen 181 4902 122 4050
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Beiratkozási ösztöndíj átadások helyszínei és időpontjai 2013 őszén

Időpont Célalap/
Régió Település Helyszín Létszám

2013.06.02 Érsekújvár Nagykér Alapiskola 10

2013.09.03. 
16.00 Kassa Kassa Márai Sándor Alapiskola 23

2013.09.11. 
15.00

Nagykürtös

Ipolybalog Alapiskola 37

2013.09.11. 
16.15 Ipolynyék Alapiskola

2013.09.11. 
17.15 Csáb Alapiskola

2013.09.11. 
18.00 Lukanénye

2013.09.16. 
13.30

Fülek

Ragyolc Kultúrház 123

2013.09.16. 
14.30 Fülek Ifjúság utcai Alapiskola

2013.09.16. 
16.00 Síd Alapiskola

2013.09.20. 
17.00 Gúta Gúta Művelődési központ 136

2013.09.23 
10.00

Somorja

Lég Alapiskola 115

2013.09.23 
11.00 Nagyszarva Alapiskola

2013.09.23 
12.00 Tejfalu Alapiskola

2013.09.23 
14.00 Somorja Corvin Mátyás Alapiskola

2013.09.23 
16.00 Béke Alapiskola

2013.09.23 
16.30 Nagymagyar Alapiskola

2013.09.24 
13.00

Vágsellye

Vágsellye Alapiskola 86

2013.09.24 
15.00 Pered Községháza

2013.09.24 
17.00 Vágfarkasd Alapiskola

2013.09.24 
08.00

Rimaszombat

Bátka Alapiskola 306

2013.09.24 
10.15 Rimaszombat Dúsa utcai Alapiskola

2013.09.24 
11.15 Rimaszombat Tompa Mihály Alapiskola

2013.09.24 
13.45 Várgede Alapiskola

2013.09.24 
16.15 Almágy Alapiskola

2013.09.25. 
16.00 Pozsony Pozsony Duna utcai Alapiskola 33

2013.09.25 
17.00 Nyitra Nyitracsehi Kultúrház 13

2013.09.26 
18.00 Nagykürtös Óvár Községi hivatal 4

2013.09.27. 
10.00

Nagykapos

Nagykapos Magyar Ház 131

2013.09.27. 
12.00 Vaján Alapiskola

2013.09.27. 
14.30 Nagykapos Erdélyi János Alapiskola

2013.09.30. 
15.00 Galánta Nádszeg Nádszegi Alapiskola 63

2013.09.30. 
17.30 Nagyfödémes Nagyfödémesi Alapiskola

2013.10.01. 
15.00

Galánta
Galánta Galántai Kodály Z. Alapiskola 128

2013.10.01. 
17.30 Nagymácséd Nagymácsédi Alapiskola

2013.10.04. 
13.30

Ipolyság

Ipolyszakállos Alapiskola 67

2013.10.04 
15.00 Ipolyság Pográtz Lajos Alapiskola

2013.10.04. 
16.00 Ipolyság Egyházi Iskola Központ

2013.10.04. 
17.00 Palást Alapiskola

2013.10.10. 
13.00

Nagymegyer

Alistál Alapiskola 165

2013.10.10. 
14.30 Csilizradvány Alapiskola

2013.10.10. 
16.00 Nagymegyer Alapiskola

2013.10.11. 
15.00

Tornalja
Tornalja Kazinczy Ferenc Alapiskola 235

2013.10.11. 
17.00 Rimaszécs Alapiskola

2013.10.14 
16.00 Losonc Losonc Alapiskola 36

10/14/2013

Délvidék

Nemesmilitics Németh László Magyar 
Művelődési Egyesület 66

10/14/2013 Zombor Magyar Polgári Kaszinó

10/14/2013 Bezdán

10/14/2013 Bácskertes Kultúrotthon

10/14/2013 Gombos

10/14/2013 Doroszló

10/14/2013 Bácsgyulafalva

10/14/2013 Kúla Népkör Magyar Művelődési 
Központ

10/15/2013 Délvidék Újvidék Petőfi Sándor Magyar 
Művelődési Központ 39

10/15/2013

Délvidék

Torda Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület 122

10/15/2013 Magyarcsernye Helyi Közösség épülete

10/15/2013 Magyarittabé Művelődi Ház

10/15/2013 Nagybecskerek Petőfi MME Nagybecskerek

10/15/2013 Muzslya Magyar Ház Muzslya

10/16/2013

Délvidék

Hertelenyfalva Tamási Áron Magyar 
Művelődési Egyesület 53

10/16/2013 Székelykeve CMH iroda

10/16/2013 Ürményháza Helyi Közösség

10/16/2013 Totontálvásárhely Tűzoltó otthon

10/16/2013

Délvidék

Szaján Ady Endre Művelődési 
Központ 38

10/16/2013 Nagykikinda Egység Művelődési Egyesület

10/16/2013 Kisorosz Torontál - Tájház

10/16/2013 Törökbecse Jókai Móra Művelődési 
Egyesület

2013.10.18. 
10.00 Királyhelmec Szomotor Alapiskola 177

2013.10.18. 
12.00 Nagytárkány Alapiskola

2013.10.18. 
14.00 Királyhelmec Alapiskola

2013.10.28. 
16.00 Komárom Komárom Munka Utcai MTNy 

Alapiskola 72

2013.10.28 
09.00

Partium

Nagyvárad Lórántffy Zsuzsanna Reformá-
tus Líceum 120

2013.10.28 
11.00 Nagyvárad Szent László Katolikus Líceum

2013.10.28 
12.00 Nagyvárad Nicolae Balcescu Általános 

Iskola

2013.10.28 
15.00 Nagyvárad Ioan Slavici Általános Iskola

2013.10.28 
16.30 Nagyvárad Szacsvay Imre Általános Iskola

2013.10.29 
08.00

Partium

Nagyvárad Juhász Gyula Általános Iskola 122

2013.10.29 
11.00 Nagyvárad 16. számú Általános Iskola

2013.10.29 
12.30 Nagyvárad Szacsvay Imre Általános Iskola

2013.10.29. 
15.00

Komárom
Naszvad Alapiskola 62

2013.10.29. 
17.00 Bátorkeszi Kultúrház

2013.10.29 
15.30 Szenc Szenc Művelődési központ 40

2013.10.30 
09.00

Partium

Bihar Gáspár András Általános 
Iskola 168

2013.10.30 
11.00 Paptamási 1. számú Általános Iskola

2013.10.30 
13.00 Székelyhíd Petőfi Sándor Elméleti Líceum

10/30/2013 Csokaly Általános Iskola

2013.10.31 
09.00

Partium

Csatár Benedek Elek Általános Iskola 103

2013.10.31 
10.30 Hegyközpályi 1. számú Általános Iskola

2013.10.31 
13.00 Nagyszalonta Arany János Elméleti Líceum

2013.11.04. 
16.00 Komárom Komárom Eötvös Utcai MTNy 

Alapiskola 100

2013.11.05. 
15.00 Komárom Szentpéter Alapiskola 40

2013.11.06. 
16.00 Zselíz Zselíz Alapiskola 79

2013.11.06. 
10.45

Szepsi

Szádudvarnok Alapiskola 114

2013.11.06. 
12.00 Torna Alapiskola

2013.11.06. 
13.45 Buzita Alapiskola

2013.11.06. 
15.00 Szepsi Alapiskola

2013.11.06. 
16.15 Szepsi Alapiskola

2013.11.07. 
15.00

Komárom
Marcelháza Alapiskola 64

2013.11.07. 
17.00 Ógyalla Ógyallai Feszty Árpád 

Alapiskola

2013.11.08. 
16.00 Komárom Csallóközaranyos Alapiskola 32

2013.11.11. 
08.30 Partium Nagyvárad Dimitrie Cantemir Általános 

Iskola 60

2013.11.11. 
10.30 Nagyvárad 11 sz. Általános Iskola

2013.11.11. 
14.30 Bors Tamási Áron Ipari Iskolaköz-

pont

2013.11.11. 
15.00 Biharszentjános Általános Iskola

2013.11.12. 
10.00

Dunaszerda-
hely

Hegyéte Alapiskola 227

2013.11.12. 
10.30 Csallóközkürt Alapiskola

2013.11.12. 
11.00 Vásárút Alapiskola

2013.11.12. 
11.30 Felsővámos Alapiskola

2013.11.12. 
12.00 Pozsonyeperjes Alapiskola

2013.11.12. 
12.30 Nagyudvarnok Alapiskola

2013.11.12. 
13.00 Dunaszerdahely Egyházi  Alapiskola

2013.11.12. 
13.30 Dunaszerdahely Kodály Zoltán Alapiskola

2013.11.12. 
14.30 Dunaszerdahely Szabó Gyula Alapiskola

2013.11.12. 
15.30 Dunaszerdahely Vámbéry Ármin Alapiskola

2013.11.12. 
08.30

Partium

Biharfélegyháza Jakó Zsigmond Általános 
Iskola 285

2013.11.12. 
10.00 Bihardiószeg Általános Iskola

2013.11.12. 
12.00 Nagykágya Ipari Iskolaközpont

2013.11.12. 
13.00 Kiskereki Bocskay István Általános 

Iskola

2013.11.12. 
13.20 Asszonyvásár Kuthy Sándor Elemi Iskola

2013.11.12. 
13.40 Érkeserű Számadó Ernő Általános 

Iskola

2013.11.12. 
14.00 Értarcsa 1. számú Általános Iskola

2013.11.12. 
15.00 Érmihályfalva Zelk Zoltán Általános Iskola

2013.11.12. 
16.30 Érsemlyén Kazinczy Ferenc Általános 

Iskola

2013.11.13. 
10.00

Dunaszerda-
hely

Albár Alapiskola 92

2013.11.13. 
10.20 Nagymad Alapiskola

2013.11.13. 
11.00 Nyékvárkony Alapiskola

2013.11.13. 
12.00 Bős Alapiskola

2013.11.13. 
13.30 Baka Alapiskola

2013.11.13. 
14.00 Dercsika Alapiskola

2013.11.13. 
14.30 Felbár Alapiskola

2013.11.13. 
15.00 Gelle Alapiskola

2013.11.13. 
15.30 Nagylúcs Alapiskola

2013.11.13. 
08.30

Partium

Mezőtelegd 1. számú Általános Iskola 42

Mezőtelki 3. számú Általános Iskola

2013.11.13. 
09.30 Örvénd Általános Iskola
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2013.11.13. 
11.00 Élesd Általános Iskola

2013.11.13. 
12.30 Rév Általános Iskola

2013.11.14. 
10.00

Dunaszerda-
hely

Egyházkarcsa Alapiskola 47

2013.11.14. 
10.30 Nemeshodos Alapiskola

2013.11.14. 
11.00 Nagyabony Alapiskola

2013.11.14 
11.30 Szentmihályfa Alapiskola

2013.11.14. 
12.00 Felsőpatony Alapiskola

2013.11.14. 
12.30 Diósförgepatony Alapiskola

2013.11.14. 
08.30

Partium

Nagyvárad Lucretia Suciu Általános 
Iskola 70

2013.11.14. 
10.00 Köröstárkány 1. számú Általános Iskola

2013.11.14. 
12.00 Tenke Nicolae Balcescu Általános 

Iskola

2013.11.14. 
14.00 Bélfenyér

2013.11.18 
09.00

Párkány

Szalka Alapiskola 166

2013.11.18 
11.00 Párkány Ady Endre Alapiskola

2013.11.18 
13.00 Muzsla Alapiskola

2013.11.18 
14.00 Köbölkút Alapiskola

2013.11.18 
16.00 Szőgyén Alapiskola

2013.11.19. 
08.30

Partium

Szalárd Szalárdi János Általános Iskola 140

2013.11.19. 
09.00

Hegyközszen-
timre Általános Iskola

2013.11.19. 
09.30 Jákóhodos Általános Iskola

2013.11.19. 
10.30 Szentjobb Általános Iskola

2013.11.19. 
11.30 Micske Miskolci Károly Általános 

Iskola

2013.11.19. 
12.30 Bályok Általános Iskola

2013.11.19. 
14.00 Berettyószéplak 1. számú Szakképző Líceum

2013.11.19. 
15.00 Érbogyoszló Általános Iskola

2013.11.19. 
16.00 Szalacs Blaskó Nándor Általános 

Iskola

2013.11.19. 
17.00 Ottomány Általános Iskola

2013.11.20. 
08.30

Partium

Köröstarján Általános Iskola 208

2013.11.20. 
09.30 Fugyivásárhely Általános Iskola

2013.11.20. 
10.30 Érkörtvélyes Általános Iskola

2013.11.20. 
10.30 Magyarkéc Általános Iskola

2013.11.20. 
11.30 Margitta Horváth János Elméleti 

Líceum

2013.11.20. 
12.30 Érszőlős Általános Iskola

2013.11.20. 
14.00 Tóti Általános Iskola

2013.11.20. 
15.00 Monospetri Általános Iskola

2013.11.20. 
16.00 Érköbölkút Általános Iskola

2013.11.20. 
17.00

Hegyközszentmiklós Általános Iskola

2013.11.27. 
10.00

Érsekújvár

Szímő Alapiskola 83

2013.11.27. 
13.00 Tardoskedd Alapiskola

2013.11.27.
16.00 Érsekújvár Alapiskola

2013.11.28. 
11.00

Érsekújvár

Kürt Alapiskola 34

2013.11.28. 
13.00 Udvard Alapiskola

2013.11.28. 
16.00 Pozba Alapiskola

2013.12.12 
10.30

Rozsnyó
Dernő Alapiskola 109

2013.12.12 
13.30 Rozsnyó Városháza

2013. 
12.13. 
13.00

Léva Léva Alapiskola 12

2013.12.20. 
9.00 Komárom Komárom Szabadidőközpont 9

Összesen: 4902

III) A Beiratkozási Program 
számszerű értékelése

A Beiratkozási Program 2013-
ben is segített abban, hogy köz-
üggyé váljon a magyar iskolába 
történő beiratkozás a Felvidéken, 
a Partiumban és a Délvidéken. 
Ezt szolgálták az ösztöndíj átadási 
ünnepségek és a programról a 
média által közölt tájékoztató 
beszámolók. A program kifeje-
zésre juttatta az anyaország társa-
dalma egy részének szolidaritását 
a külhoni magyarság iránt, aminek 
még inkább nyomatékot adnak az 
elmúlt időszakban megtapasztalt 
szlovákiai, szerbiai és romániai 
magyarellenes megnyilvánulások, 
mindenekelőtt a szlovák állampol-
gársági törvény.

III.1) A Felvidéki 
Beiratkozási Program 
számszerű értékelése

A Rákóczi Szövetség az elmúlt 
évekhez hasonlóan részletes elem-
zést végzett a magyar iskolába 

beíratott gyermekek számának ala-
kulását illetően. A helyzetértékelés-
hez két adatnak van megkülönböz-
tetett fontossága. Az egyik a magyar 
iskolába beíratott diákok számának 

változása, a másik annak az arány-
számnak az alakulása, amely kife-
jezi a magyar iskolába beíratott 
gyermekek számát az adott régió-
ban beíratott összes diákok számá-

hoz viszonyítva. Az elemzést egy-
részt indokolt elvégezni a program 
kezdete óta eltelt teljes időszakra 
(2004-2012), másrészt a 2012-
2013 időszakra vonatkozóan. 

2010 2011 2012 2013 2012/2013 2004/2013 2012/2013

M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M Ö M/Ö M/M M/M M/Ö

Dunaszerdahely 372 503 73,96% 354 475 74,53% 372 507 73,37% 366 498 73,49% -1,61% -19,21% 0,12%

Érsekújvár 136 647 21,02% 103 734 14,03% 108 635 17,01% 129 703 18,35% 19,44% -30,65% 1,34%

Fülek 190 249 76,31% 170 237 71,73% 163 215 75,81% 158 222 71,17% -3,07% 7,48% -4,64%

Galánta 213 681 31,28% 189 589 32,09% 214 697 30,70% 197 673 29,27% -7,94% -28,10% -1,43%

Gúta 124 165 75,15% 141 187 75,40% 150 194 77,32% 140 169 82,84% -6,67% -7,28% 5,52%

Ipolyság 79 178 44,38% 81 168 48,21% 83 187 44,39% 89 172 51,74% 7,23% -25,21% 7,36%

Királyhelmec 198 419 47,26% 201 413 48,67% 228 456 50,00% 190 379 50,13% -16,67% -27,48% 0,13%

Komárom 433 698 62,03% 448 729 61,45% 442 763 57,93% 449 716 62,71% 1,58% -10,38% 4,78%

Léva 17 408 4,17% 16 402 3,98% 17 423 4,02% 15 397 3,78% -11,76% -21,05% -0,24%

Losonc 42 397 10,58% 36 355 10,14% 34 404 8,42% 43 391 11,00% 26,47% -25,86% 2,58%

Nagykapos 145 225 64,44% 153 234 65,38% 172 235 73,19% 163 248 65,73% -5,23% 9,40% -7,47%

Nagykürtös 47 345 13,62% 37 322 11,49% 30 325 9,23% 42 353 11,90% 40,00% -33,33% 2,67%

Nagymegyer 172 192 89,58% 163 186 87,63% 160 190 84,21% 187 226 82,74% 16,88% -23,98% -1,47%

Nyitra 13 1076 1,21% 14 1110 1,26% 22 1060 2,08% 23 1065 2,16% 4,55% -8,00% 0,08%

Párkány 173 255 67,84% 166 247 67,21% 149 232 64,22% 124 240 51,67% -16,78% -36,08% -12,56%

Rimaszombat 384 613 62,64% 403 621 64,90% 374 597 62,65% 377 598 63,04% 0,80% -8,27% 0,40%

Rozsnyó 115 420 27,38% 132 452 29,20% 114 408 27,94% 119 470 25,32% 4,39% -21,71% -2,62%

Somorja 128 329 38,91% 131 336 38,99% 136 328 41,46% 139 365 38,08% 2,21% -4,14% -3,38%

Szenc 35 454 7,71% 45 483 9,32% 36 458 7,86% 45 530 8,49% 25,00% 18,42% 0,63%

Szepsi 142 728 19,51% 130 683 19,03% 131 753 17,40% 143 750 19,07% 9,16% 6,72% 1,67%

Tornalja 273 385 70,91% 301 403 74,69% 302 397 76,07% 251 437 57,44% -16,89% -31,79% -18,63%

Vágsellye 100 390 25,64% 119 438 27,17% 109 395 27,59% 119 411 28,95% 9,17% 0,00% 1,36%

Zselíz 97 258 37,60% 76 239 31,80% 76 236 32,20% 88 230 38,26% 15,79% -12,00% 6,06%

Összes 3 628 10 015 36,23% 3 609 10 043 35,94% 3 622 10 095 35,88% 3 596 10 243 35,11% -0,72% -16,64% -0,77%

Kassa 28 * * 20 * * 24 * * -0,042 * -100,17% -100,23%

Pozsony 33 * * 33 * * 33 * * 0,030 * -99,91% -99,89%

Összes 3 689 3 662 3 679 3 596 -2,26% -17,50%

4. táblázat: Összehasonlító iskolakezdési statisztikák Célalaponként 2009-2013
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A táblázatból (4. táblázat) lát-

ható, hogy a 2010-2013 közötti 
időszakban stabilizálódott a 
magyar iskolába beíratott gyer-
mekek száma. Ugyanakkor meg-
állapítható, hogy az elmúlt kilenc 
éves időszakban 16,64%-kal csök-
kent a magyar iskolába beíratott 
gyermekek száma, ami elsősorban 
a demográfiai lejtmenet következ-
ménye. Ezt az is alátámasztja, hogy 
a magyar iskolába beíratott gyer-
mekek számaránya az összes beíra-
tott gyermek számához viszonyítva 
a vizsgált régiók összességében az 
elmúlt kilenc év viszonylatában 
csupán 2,78%-kal csökkent. Ez azt 
jelenti, hogy sikerült a kilenc éves 
időszakban a magyar iskolák pozí-
cióit stabilizálni, bár természetesen 
továbbra is tény, hogy a magyarul 

beszélő gyermekek több mint 15%-
át a szülők félelemből, vagy a jobb 
érvényesülés reményében szlovák 
tannyelvű iskolába íratják be. A 
kassai és pozsonyi régiókat vizs-
gálatunkban külön kezeltük, mivel 
ezekben a régiókban elenyésző a 
magyar nemzetiségűek részaránya 
az összes lakossághoz képest.

Érdekes eredményeket kapunk, 
ha a számadatokat régiónként 
(Célalaponként) vizsgáljuk. A 25 
célalap közül 14 célalap területén 
növekedett a magyar iskolaválasztók 
aránya 2013-ban 2012-höz képest 
(Érsekújvár, Gúta, Királyhelmec, 
Nyitra, Vágsellye, Zselíz, Duna-
szerdahely, Nagykürtös, Komárom, 
Szenc, Szepsi, Rimaszombat, Ipoly-
ság, Losonc). A 25 célalap területén 
a magyar iskolaválasztás aránya stag-

náló, 2012 és 2013 viszonylatában: 
M/Ö: -0,77%. Népességnövekedés a 
korosztályra vetítve 13 célalap terü-
letén tapasztalható, 4 keleti régióban 
(Szepsi, Rozsnyó, Rimaszombat, 
Losonc), valamint Közé-és Délnyu-
gat-Szlovákia 9 régiójában (Nagy-
kürtös, Ipolyság, Szenc, Nyitra, 
Komárom, Érsekújvár, Somorja, 
Vágsellye, Nagymegyer). 9 régió-
ban a magyar iskolaválasztás ará-
nya is és a népesség növekedett 
(Érsekújvár, Ipolyság, Komárom, 
Nagykürtös, Nyitra, Rimaszombat, 
Szenc, Szepsi, Vágsellye).  Vizsgá-
latot végeztünk arra vonatkozóan 
is, miképpen alakulnak a magyar 
iskolába történő beiratkozás szá-
mai és számarányai a magyar-
lakta városokban. A vonatkozó 
adatokat a 5. táblázat tartalmazza.
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M/M 2004-2013: 
- a magyar isko-
lába beíratott 
diákok arányá-
nak változása 
az időszakban

Általában meg-
állapítható, hogy a 
21 vizsgált városból 
16 esetben nega-
tív, ugyanakkor 5 
esetben (Komá-
rom, Szepsi, Tor-
nalja, Rimaszom-
bat, Fülek) pozitív a 
nemzetiségi arányok 

és a magyar isko-
lába történő beirat-
kozás arányszámai 
közötti különbség. 
A számok arra utal-
nak, hogy jelentősen 
fokozni kell az erő-
feszítéseket a váro-

sokban a magyar iskolába történő 
beiratkozási kampány hatékony-
ságának növelésére. A városok 
esetében is megfigyelhető, hogy 8 
városban (Dunaszerdahely, Fülek, 
Galánta, Gúta, Somorja, Szenc, 
Szepsi, Tornalja) a magyar isko-
lába beíratott diákok száma az 
elmúlt kilenc év alatt növekedett. 
A 21 vizsgált városból 8 eseté-
ben (Dunaszerdahely, Érsekújvár, 
Ipolyság, Szenc, Királyhelmec, 
Tornalja, Komárom, Losonc) 
növekedett 2011/2012 viszonyla-
tában a magyar iskolába beíratott 
diákok számaránya is.

Az eredmények alapján és a 
szlovákiai belpolitikai helyze-
tet is figyelembe véve a program 
további folytatásra javasolható 
azzal, hogy az eddiginél is foko-
zottabb figyelmet kell fordítani 
valamennyi érintett család felku-
tatására és egyéni megszólítására

M 2011 M/Ö 2012 M/Ö 
2012-2013

M/M 
2004-2013

Dunaszerdahely 74,53 63,23 1,16 2,87

Érsekújvár 22,36 10,51 1,4 -39,44

Fülek 53,55 65,83 -7,31 29,51

Galánta 30,54 19,28 -3,13 6,9

Gúta 76,77 72,64 0 5,48

Ipolyság 57,84 44,17 3,45 -9,09

Királyhelmec 73,66 43,52 0,93 -18,52

Révkomárom 53,88 57,27 6,09 -4

Léva 9,19 4,89 -0,24 -21,05

Losonc 9,34 4,25 0,82 -21,05

Nagykapos 59,58 50 -2,03 -9,23

Nagymegyer 75,58 64,29 -4,49 -23,68

Párkány 60,66 58,06 -18,06 -46,24

Rimaszombat 29,62 36,73 -4,33 -8,99

Rozsnyó 19,84 16,88 -2,76 -13,64

Somorja 57,43 31,52 -5,96 15

Szenc 14,47 7,69 1,64 47,06

Szepsi 29,63 43,39 -0,45 17,14

Tornalja 57,68 61,21 4,21 20,69

Vágsellye 14,15 6,38 -0,2 -33,33

Zselíz 48,72 36,84 -1,71 -25,71

M 2011: – Magyar nemzetiségűek 
részaránya az egyes városokban a 
2011-es népszámlálás adatai szerint

M/Ö: - magyar iskolába beíratott 
diákok aránya az összes beíratott 
diákhoz képest

III.2) A Délvidéki 
Beiratkozási Program 
számszerű értékelése

A 2013-ban útjára indított Dél-
vidéki Beiratkozási Program során 
gyűjtött adatokat összevetettük az 
ezt megelőző 3 tanév adataival, a 
továbbiakban az így levont követ-
keztetéseket összegeztük.

A táblázatra (6. táblázat), ill. 
a grafikonokra nézve látható (1. 
ábra, 2. ábra), hogy a magyar 
osztályba iratkozók számát jel-
lemző éves ingadozás kb. 10-20 
főt jelent (3-7%). Ezen ingadozás 
okai a nagyobb városokban kere-
sendők - a vidéki iskolák nagyjá-
ból stabil létszámmal működnek. 
Így lehet, hogy ez a szám a 2013 
szeptemberében megkezdődött 
tanévben az átlagosnál 13 fővel 
alacsonyabb volt. 

Fontos megemlíteni, hogy a 
szerb diákság körében általános lét-
számcsökkenés jellemző az elmúlt 
években, míg a magyar diákság - 
számadatok alapján – képes akár 
jelentős növekedést is produkálni. 
Az egyes évek közötti eltérések az 
alacsony összlétszám miatt nem 
reprezentatívak, migrációs, vagy 
akár a szórványban élő magyar 
közösség reprodukciós mutatói is 
indokolhatják a görbe hullámzását.

Örömteli adat, hogy korábbi 
tanévekhez képest 3 iskolában 
(Bácskertes, Tóba, Bácsgyulafalva) 
ismét vannak magyar elsősök.

8 településen növekedett, 7 tele-
pülésen csökkent, a többi helyen 
pedig stagnált a magyar nyelvű 
első osztályba iratkozó diákok 
száma. Az előző évi és a négyéves 
átlagnál is több településen növe-
kedett a magyar elsősök száma, 
de eredmény az is, hogy kevesebb 
településen csökkent.

Az itt leírtakat összefoglalva 
elmondható, hogy a program – a 
csekély összlétszámbeli csökkenés 
ellenére is – hozzájárult a magyar 
diákság létszámának stabilizálásá-
hoz, ugyanis a térben jól elosztva 
csökkenteni kezdte az egyenlőt-

lenségeket. A program városi isko-
lák diákjainak támogatása mellett 
sikeresen segítette a vidékieket 
is: több helyen újraindulhatott a 
magyar nyelvű oktatás.

Összegzésképpen megállapít-
ható, hogy a program eredmé-
nyes volt, a jövőben a városokban 
kifejtett tevékenység fokozásával, 
a vidéki települések még teljesebb 
elérésével további eredmények 
érhetők el.

 
III.3) Joó Horti Lívia 
beszámolója a Délvidéki 
Programról

A 2013-ban Délvidéken lezajlott 
Beiratkozási Programról beszámolt 
Joó Horti Lívia, a Magyar Nemzeti 
Tanács Közoktatási Bizottságá-
nak elnöke is. Az alábbiakban az ő 
sorait közöljük.

„ A Magyar Nemzeti Tanács által 
szórványterületnek mindazokat az 
önkormányzatokat tekinti, ahol a 
magyar lakosság százalékaránya 
nem haladja meg az összlakosság 
20%-át. Vajdaság területén ezen 
meghatározás alapján 16 olyan 
önkormányzat szerepel, ahol még 
létezik magyar nyelvű közoktatás. 
Az itt szervezett magyar oktatás 
összességében 31 iskolát érint 33 
településen, ebből öt városban 
(Nagybecskerek, Nagykikinda, 
Újvidék, Zombor, Kúla, Kupu-
szina, Szebittabé, Hetény, Torda, 
Muzslya, Erzsébetlak, Lukács-
falva, Szentmihály, Kisorosz, 
Szaján, Torontálvásárhely, Szé-
kelykeve, Gombos, Magyarcser-
nye, Tóba, Törökbecse, Beodra, 
Piros, Budiszava, Hertelendyfalva, 
Doroszló, Bezdán, Nemesmili-
tics, Bácsgyulafalva, Ürményháza, 
Udvarszállás, Nezsény).

A Rákóczi Szövetség a vajda-
sági szórványterületére kiter-
jesztett beiskolázási kampányát 
ezekre a településekre összponto-
sította szoros együttműködésben 
és bekapcsolódva a MNT immár 
harmadik éve folyó beiskolázási 
kampányába. A Rákóczi Szövet-

ség bekapcsolódásával tovább 
nőtt azon kedvezmények, előnyök 
száma, amivel a magyar osztályba 
iratkozó kisdiák és szülei számol-
hattak. Az MNT beiskolázási tan-
szercsomagja és iskolabusz bizto-
sítása, valamint a magyar állam 
Szülőföldön magyarul támogatása 
mellé a Rákóczi Szövetség 10°000 
forint értékű ösztöndíjat ajánlott 
fel a magyar oktatást választó első-
söknek, illetve tanszercsomaggal 
segítette a kampányt.

Egész Szerbiát ezzel együtt vaj-
daság minden nemzetét, ezen belül 
az itteni magyar közösséget is sújtja 
a fehér pestis. Évről évre szembe 
kell néznünk a mind kevesebb és 
kevesebb gyermekszámmal, ami 
komolyan veszélyezteti a magyar 
tagozatok, iskolák megmaradását. 
Ezen felül különösen a szórvány 
területeken nagyon magas a vegyes 
házasságok aránya, amely mentén 
kiszámíthatatlanná válik az iskol-
aválasztás nyelve vagy, mert a kis-
gyermek nem is tud magyarul vagy, 
mert a másik nyelvű szülő dominál 
az iskola nyelvének megválasztása-
kor. Az idei évben újabb nehézség 
is megjelent, egy nagyon intenzív 
mobilitás, elvándorlási kedv. Ez 
egyrészt a gazdaságilag bizton-
ságosabb munkahelyet és megél-
hetést biztosító nagyvárosok irá-
nyába mozdult, másrészt külföldre 
irányult. A felfokozott elköltözése a 
családoknak még kiszámíthatatla-
nabbá tette a kampány végeredmé-
nyét, hiszen azok a kisgyermekek, 
akik a télen még a kampányunk 
alanyai voltak, az iskolakezdés ide-
jére már családjukkal együtt több 
esetben elhagyták szülőföldjüket.

Mindezen nehézségek ellenére 
a 2013/14- es iskolaévet a tavalyi 
29 iskolához képest, most 30-ban 
sikerült magyar osztályba irat-
kozó kisgyermekkel elindítani. Az 
elsősök számát tekintve az idén 
mintegy 19-cel kevesebb iratko-
zott be, összesen 323, a szórvány 
területeken magyar első osztályba 
(tavaly 342), mégis számos hely-
színen áttörést sikerült elérni és 
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megtartani vagy akár növelni is az 
elsőbe induló gyermekek számát. 
Tavaly éppúgy, ahogyan az idén 
sem sikerült Nezsényben elsőst 
indítanunk, ugyanakkor Piroson 
az idén 5 kisdiák kezdte meg az 
első osztály, míg tavaly nem volt 
egy magyar elsős sem a faluban. 
Gomboson ugyancsak 6-ról 9- re 
nőtt az idén az első osztályba indu-
lók száma, ahogy Budiszaván is 
5-ről 6-ra nőtt az elsősök száma. 
Begaszentgyörgy községben, Szer-
bittabén és Tordán is nőtt idén a 
kisdiákok száma. Tavalyhoz képest 
kettővel Szerbittabén és nagy örö-
münkre 19 kisgyermekkel Tordán. 
Muzslyán eggyel több elsős indult 
elsőbe, mint tavaly, ahogyan Nagy-
becskereken is. A kampányban 
igazi kihívást mindég a nagyváro-
sok okoznak, hiszen a falvakban jól 
ismerik a családok egymást, így a 
magyar iskolába beszólítható csa-
ládok ismertek, a kampány is egy-
szerűbb. Felkeressük őket és ismer-
tetjük a magyar, anyanyelvi oktatás 
előnyeit, mindazokat a támogatási 
lehetőségeket, amit kínálni tud a 
MNT, a magyar állam és a kam-
pányba bekapcsolódó civil szerve-
zetek. A nagyvárosokban azonban 
a családok elszórtan élnek. Sok 
esetben óvodába sem magyar cso-
portba járatják gyermekeiket, mert 
az esetlegesen messze esik a lakó-
helyükhöz, ezért felkutatni, meg-
találni a magyar családokat igazi 

közösségi összefogást kíván. Ezért 
számít kivételesen nagy eredmény-
nek, ha a városok területén tudjuk 
növelni az elsőbe indulók számát. 
Nagybecskereken ráadásul tavaly 
mindösszesen 2 iskola-előkészítő 
magyar csoportba járó gyermek 
volt, ezért a 11 elsőbe induló kis-
diák különösen szép eredménynek 
tekinthető. Újvidéken és körzeté-
ben ugyancsak sikeres kampányt 
zártunk az idén. A tavalyi 28 elsős 
kisdiák számát az idén 36- ra tud-
tuk növelni. A javuló számhoz első 
ízben tudtak hozzájárulni a Sze-
rémségi Körzethez tartozó Mara-
dék elsősei, akik az iskolabuszt 
kihasználva először vállalkoztak a 
napi mintegy 50 km-nyi utazásra. 
Szerémségben már évtizedekkel 
ezelőtt megszűnt a magyar okta-
tás, ezért nagyszerű eredménynek 
tartjuk, hogy első ízben sikerült a 
közösséget meggyőznünk, hogy 
gyermekeik fejlődősét biztosítani 
tudják a magyar oktatás által, anya-
nyelvük megőrzésével. Városok 
vonatkozásában Kúlán és Zom-
borba is változatlan számban tud-
tuk biztosítani a kisdiákokat, ezál-
tal a magyar oktatás folytonosságát 
fenntartani, ahogyan kistelepülése-
inken Tóbán és Udvarszálláson is. 
Jelentős csökkenés (7 diákkal keve-
sebb) Nagykikinda városában tör-
tént, erőfeszítéseink ellenére. Ott az 
idén elindított iskolabuszhoz fűz-
zük reményeinket a további csök-

kenés megakadályozására. Számos 
helyszínen a magyar diákok szá-
mával arányosan csökkent a szerb 
diákok aránya is (Magyarcsernye, 
Beodra, Törökbecse, Ürmény-
háza). Egész Ny- Bácskát sújtja a 
csökkent diákszám településtől és 
nyelvtől függetlenül. Doroszlón az 
idén mindösszesen 4 kisgyermek 
kezdte meg az első osztályt, abból 
egy magyarul, hárman szerbül, 
míg tavaly 9 magyar és 6 szerb 
elsőse volt a falunak. A színmagyar 
Szajánt is utolérte a fehér pestis. A 
tavalyi 17 elsős kisgyermek helyett 
most csak 6 kezdhette meg az első 
osztályt. A bánáti szigetmagyar-
ság Székelykeve és Torontálvá-
sárhely elsősei is fogynak, mégis 
azt lehet mondani, hogy csökke-
nésük egyelőre még nem veszé-
lyezteti a magyar iskolát, oktatást. 

Erőfeszítésünk továbbra is 
arra irányul, hogy minden érde-
kelt féllel együttműködve már 
az ősz folyamán feltérképezzük 
a szórványban élő kisgyermekes 
családokat és folyamatos kapcso-
lattartással, ünnepségek szerve-
zésével, abba gyermekeik bevo-
násával ismertessük a magyar 
oktatás lehetőségeit, előnyeit, 
mindazokat a támogatásokat, 
amelyeket biztosítani tudunk 
ahhoz, hogy sikeres, tanult, nyel-
vében és identitásában kitel-
jesedő ember nevelkedhessen 
gyermekükből/gyermekeinkből.”
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III.4) A Partiumi Beirat-
kozási Program 
értékelése - Kéry Hajnal 
beszámolója

A 2013-ban Partiumban lezaj-
lott Beiratkozási Programról Kéry 
Hajnal, Bihar megye főtanfelügye-
lő-helyettese számolt be. Az alábbi-
akban az ő sorait közöljük.

„ Amint azt 2013 szeptembe-
rében ismét megtapasztalhattuk 
itt Bihar megyében, az Önök által 
létesített, nemes céltól vezérelt ösz-
töndíj program, most is nagy siker-
nek örvendett a magyar nyelvű 
osztályokban tanuló diákjaink, 
szüleik, illetve a magyar osztályok-
ban oktató pedagógusaink köré-
ben.  Mi volt ennek az ösztöndíj-
nak az idei visszhangja?

Az, hogy nem csalódtunk az 
Anyaországban már sokadszorra 
sem; hogy még mindig identitásunk 
megőrzéséért küszködnek. Hogyan?

Ösztönözve a gyerekeket, diá-
kokat arra, hogy már kiskorukban, 
óvodába, iskolába való lépésük 
pillanatában tudatosítsák bennük, 
hogy magyarnak lenni milyen 
nagyszerű, hogy sohasem kell 
azt szégyellni még akkor sem, ha 
NEM az Anyaországban élnek és 
járnak iskolába. A szülők figyelmét 
ismételten ráirányították a magyar 
iskolaválasztás fontosságára és a 
magyar anyanyelvet beszélő gye-
rekek magyar tannyelvű iskolába 
történő beíratására. Azon szülők 
számára, akik még nem döntöttek 
arról, hogy román vagy magyar 
óvodába, illetve iskolai tagozatra 
íratják-e gyermekeiket, főleg 
vegyes házasság esetében, szintén 
nagy segítséget nyújt a Rákóczi 
Szövetség ösztöndíjprogramja.

Ugyanakkor a nehéz anyagi 
helyzetben lévő szülők anyagi ter-
heinek könnyítése végett, az ösz-
töndíj lehetőséget teremt a tansze-
rek megvásárlására is. Értékelendő, 
hogy a szövetség tagjai személye-
sen adják át az ösztöndíjat.

Pedagógusaink tapasztalatai 
szerint, az Önök adománya pozití-
van befolyásolja a szülők döntését, 

hiszen sokan nem rendelkeztek 
anyagi háttérrel a szükséges tan-
szerek megvásárlásához. Például 
Nagyszalontán az ösztöndíj kiosz-
tásának valós eredményeként arról 
tudunk beszámolni, hogy a tavalyi 
három (3) előkészítő osztályhoz 
képest, az idei tanévben négy (4) 
előkészítő osztály indult. Arról is 
eredményként tudunk beszámolni, 
hogy néhány, a szórványban talál-
ható tanintézményben, Önöknek 
köszönhető, hogy kialakult néhány 
osztálynak a minimális létszáma.

Szülőknek és pedagógusoknak 
egyaránt fontos megérteniük és tuda-
tosítaniuk, hogy a magyar közösség 
megmaradása és a magyar iskolavá-
lasztás között szoros összefüggés van. 
A Rákóczi Szövetség ezen támogatá-
sával arra törekszik, hogy a Romániá-
ban  élő magyar gyermekek anyanyel-

vükön tanulhassanak. Az adomány 
átadásakor a szövetség tagjai minden 
egyes alkalmat megragadtak arra, 
hogy gratuláljanak a szülőknek azon 
döntésükért, hogy gyermeküknek az 
anyanyelven történő oktatást válasz-
tották. Szándékuk nyilvánvaló: 
erősíteni az anyaországi és a romá-
niai magyarok összetartozás-tuda-
tát. Mi ezért köszönettel tartozunk 
minden, a programban közvetle-
nül vagy közvetetten érintett diák, 
szülő, pedagógus nevében, hiszen 
a jelenlegi helyzetben, a létszámhi-
ánnyal küszködő magyar iskoláink 
számára egy gyerek is jelenthet akár 
osztályteremtést, akár felszámolást.”

 
IV) Beiratkozási 
ösztöndíj akció forrásai

A beiratkozási ösztöndíj prog-
ram kilenc éve során az átadott 

ösztöndíjak száma meghaladja a 
30 ezret. Az ösztöndíjak forrása 
túlnyomó részt minden évben a 
civil szervezetek, Polgári Körök, 
alapítványok, magánszemélyek, 
parlamenti képviselők és önkor-
mányzatok támogatásán alapszik, 
amelyhez 2010 óta a Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság is hozzájárult. 
2013-ban az alábbi magyarországi 
települések önkormányzatai, pol-
gármesterei, civilszervezetei vagy 
magánszemélyek járultak hozzá a 
programhoz.

2013. évi Beiratkozási Ösztöndíj 
Programot támogató települések 

Adományozó

Önkormányzat Polgármester Egyéb

1 Ács Város Önkormányzata +

2 Árpádhalom Község Önkormányzat +

3 Bábolna Város Önkormányzat +

4 Bag Község Önkormányzata +

5 Baja Város Önkormányzat +

6 Bakonysárkány Község Önkormányzata +

7 Bakonyszentkirály Község Önkormányzata +

8 Bakonyszűcs Község Önkormányzata +

9 Balassagyarmat Város Önkormányzata +

10 Balatonalmádi Város Önkormányzata +

11 Balatonederics Község Önkormányzata +

12 Balatonföldvár Város Polgármestere +

13 Balatonfüred Város Önkormányzata +

14 Balatonkeresztúr Község Önkormányzata +

15 Balatonlelle Város Önkormányzata +

16 Balatonújlak Község Önkormányzata +

17 Balatonvilágos Község Önkormányzata +

18 Balinkai Községi Önkormányzat +

19 Bánhorváti Község Önkormányzat +

20 Barcs Város Önkormányzata +

21 Báta Község Önkormányzata +

22 Bátaszéki Közös Önkormányzati Hiv. +

23 Beled Város Önkormányzata +

24 Biatorbágy Város Önkormányzata +

25 Bogács Községi Önkormányzat +

26 Bonyhád Város Polgármestere +

27 Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat +

28 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata +

29 Bp.I. ker. Budavári Önkormányzat +

30 Bp. Főv. II. ker. Önkormányzat +

31 Bp. III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkorm. +

32 Bp.VI. ker. Terézváros Önkormányzata +

33 Bp. Főv. VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzat +

34 Bp. Főváros IX. Ker. Ferencváros Önk. +

35 Bp. X. ker. Kőbányai Önkormányzat +

36 Bp. XI. ker. Újbuda Önkormányzata +

37 Bp. XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzata +

38 Bp. Főváros XVI. Ker. Önkormányzata +

39
Bp. Főv. XVII. ker.Rákosmente 
Önkormányzat +

40
Bp. Főváros XVIII. Ker. 
Pestszentlőrinc-Pi. Ön +

41 Bp. XXI. Ker. Csepel Önkormányzata +

42
Budafok-Tétény Bp. XXII. Ker. 
Önkormányzata +

43 Budakalász Város Önkormányzat +

44 Budapest Főváros Önkormányzata +

45 Bükkábrány Község Önkormányzat +

46 Cegléd Város Önkormányzata +

47 Csabaszabadi Községi Önkormányzat +

48 Csajág Község Önkormányzata +

49 Csátalja Község Önkormányzata +

50 Cserhátsurány Község Önkormányzata +

51 Csokonyavisonta Község Önkormányzat +

52 Csurgó Város Önkormányzat +

53 Dabas Város Önkormányzata +

54 Debrecen MJ. Város +

55 Derecske Város Önkormányzat +

56 Diósviszló Önkormányzat +

57 Drégelypalánk Község Önkormányzata +

58 Dunabogdány Község Önkormányzata +

59 Dunakeszi Város Önkormányzat +

60 Dunaújváros MJ. Város Önkormányzata +
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61 Eger MJ. Város Önkormányzata + + +

62 Egerág Önkormányzata +

63 Egerszólát Község Önkormányzata +

64 Egyházasrádócz Község Önkormányzat +

65 Érd Város Önkormányzat + +

66 Felsődobsza Község Önkormányzata +

67 Felsőmocsolád Község Önkormányzata +

68 Felsőörs Község Önkormányzata +

69 Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal +

70 Fertőszentmiklós Város Önkormányzat +

71 Fonyód Város Önkormányzata +

72 Fürged Község Önkormányzata +

73 Füzesgyarmat Város Önkormányzata +

74 Gánt Községi Önkormányzat +

75 Gerjen Község Önkormányzata +

76 Gödöllő Város Önkormányzata +

77 Gyomaendrőd Város Önkormányzata +

78 Gyöngyös Város Önkormányzat +

79 Gyöngyöshalász Község Önkormányzata +

80 Győr Megyei Jogu Város Önkormány. + +

81 Győrság Község Önkormányzata +

82 Gyugy Községi Önkormányzat +

83 Hajdúhadház Város Önkormányzata +

84 Hajdúnánás Város Önkormányzat +

85 Halászi Község Önkormányzata +

86 Hatvan Város Önkormányzata +

87 Herceghalom Község Önkormányzata +

88 Hévíz Város Önkormányzat +

89 Hosszúhetény Községi Önkormányzat +

90 Igal Város Önkormányzata +

91 Kács Község Önkormányzat +

92 Kalocsa  Város Önkormányzata +

93 Kaposmérő Községi Önkormányzat +

94 Kaposvár MJV. Polgármestere +

95 Karcag Város Önkormányzat +

96 Kaszaper Község Önkormányzat +

97 Kecel Város Önkormányzata +

98 Kecskemét MJV. Önkormányzata +

99 Kerepes Város Önkormányzata +

100 Keszthely Város Önkormányzata +

101 Kétpó  Község Önkormányzata +

102 Kisbér Város Önkormányzata +

103 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat +

104 Kissikátor Község Önkormányzata +

105 Kisvárda - Seszták Miklós Dr. +

106 Klárafalva Községi Önkormányzat +

107 Komádi Község Önkormányzat +

108 Komárom Város Polgármestere +

109 Komlóska Község Önkormányzat +

110 Köröm Község Önkormányzata +

111 Kőszeg Város Önkormányzata + +

112 Krasznokvajda Községi Önkormányzat +

113 Kutas Község Önkormányzata +

114 Lajosmizse Város Önkormányzat +

115 Lakitelek Nagyközség Önkormányzata +

116 Leányfalu Nagyközség Önkormányzata +

117 Litér Község Önkormányzata +

118 Madaras Község Önkormányzata +

119 Magyarszék Községi Önkormányzat +

120 Martonvásár Város Önkormányzata +

121 Méhtelek Önkormányzat +

122 Meszlen Község Önkormányzata +

123 Mezőcsát Község Önkormányzata +

124 Mezőtárkány Község Önkormányzata +

125 Mezőtúr Város Önkormányzata +

126 Miske Község Önkormányzata +

127 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat +

128 Mogyoród Nagyközség Önkormányzata +

129 Mórahalom Városi Önkormányzat +

130 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata +

131 Nagykamarás Község Önkormányzata +

132 Nagykőrös Város Öbkormányzata +

133 Nagynyárád - Hargitai János dr. +

134 Nagyoroszi Község Önkormányzata +

135 Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata +

136 Napkor Nagyközség Önkormányzat +

137 Nemesgörzsöny Község Önkormányzata +

138 Nikla Község Önkormányzata +

139 Nógrád Község Önkormányzata +

140 Nyíregyháza MJ. Város Önkormányzata +

141 Nyírparasznya Község Önkományzata +

142 Ócsa Város Önkormányzata +

143 Ófehértó Község Önkorányzata +

144 Ozora Község Önkormányzata +

145 Paks Város Önkormányzata +

146 Panyola Község Önkormányzata +

147 Pápa Város Önkormányzata +

148 Pécs MJ. Város Önkormányzata +

149 Pellérd Község Önkormányzata +

150 Pétervására Város Önkormányzata + +

151 Pilis Község Önkormányzata +

152 Pirtó Község Önkormányzata +

153 Pusztavámi Önkormányzat +

154 Püspökmolnári Község Önkormányzat +

155 Rábapatona Község Önkormányzata +

156 Ráckeresztúr Község Önkormányzata +

157 Sajóhídvég Községi Önkormányzat +

158 Salgótarján MJ. Város Önkormányzata +

159 Sárvár Város Önkormányzata +

160 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat +

161 Siófok Város Önkormányzata +

162 Siófok Város Önkormányzata +

163 Solymár - Gaál Gergely +

164 Somogyudvarhely Község Önkormányzata +

165 Somogyvár Község Önkormányzata + +

166 Sopron MJ. Város Önkormányzata +

167 Süttő Község Önkormányzata +

168 Szabolcs-Szatmár-Bereg M-I Önkorm. +

169 Szada Község Önkormányzata +

170 Szárföld Község Önkormányzata +

171 Szarvas Polgármestri Hivatal +

172 Szeged - Kalmár Ferenc +

173 Szekszárd MJ. Város Önkormányzata +

174 Szenna Község Önkormányzata +

175 Szentendre Város Önkormányzata +

176
Szentkirály Szabadja Község Önkormány-
zata + +

177 Szerencs Város Önkormányzata +

178 Szigetszentmiklós Város Önkormányzat +

179 Szob - Harrach Péter +

180 Szombathely - Puskás Tivadar dr. +

181 Szőkedencs Község Önkormányzata +

182 Szőkedencs Község Önkormányzata +

183 Szűcs Sándor - Zomba Község Önkorm. +

184 Tabajd Község Önkormányzata +

185 Tápióság Községi Önkormányzat +

186
Tápiószentmárton Nagyközség 
Önkormányzat +

187 Tarany Község Önkormányzata +

188 Tárnok Nagyközség Önkormányzat +

189 Tass Község Önkormányzata +

190 Tata Város Polgármesteri Hivatala + +

191 Tereske Község Önkormányzat +

192 Tiszabecs Nagyközség Önkormányzat +

193 Tiszakécske Város Önkormányzata +

194 Tiszaladány Község Önkormányzata +

195 Tiszanána Község Önkormányzata +

196 Tiszasas Község Önkományzata +

197 Tófej Község Önkormányzata +

198 Tótkomlós Város Önkormányzat + +

199 Tököl Város Önkormányzata + +

200 Törökszentmiklós Város Önkormányzat +

201 Tunyogmatolcs Község Önkormányzata +

202 Újkígyós Város Önkrományzata +

203  Vál Község. Polgármestere +

204 Vámospércs Városi Önkormányzat +

205 Váraszó Önkormányzat +

206 Vaskút Községi Önkormányzat +

207 Vasvár Város Önkormányzata +

208 Vatta Község Önkormányzata +

209 Veresegyház Város Önkormányzata +

210 Verőce Község Önkormányzat +

211 Verpelét Nagyközség Önkormányzata +

212 Vértesszőlős Község Önkormányzat +

213 Veszprém Város Polgármestere +

214 Zabar Község Önkormányzata +

215 Zagyvarékas Község Önkormányzat +

216 Záhony Város Önkormányzata +

217 Zajta Község Önkormányzata +

218 Zalaegerszeg HJV Önkrományzata +
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A Rákóczi Szövetség 2013. 
évi intézményi és vállalati 
támogatói, a teljesség 
igénye nélkül, az alábbiak 
(a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási programját 
támogató 218 önkormányzat 
listáját a program beszámo-
lójának részeként 
található a 85. oldalon):

ALPIQ Csepel Kft.
Apáczai Kiadó
Auguszt Cukrászda
Ausztrál Magyar Református Egyház
Bakonyi Erőmű Zrt.
Bálint Sándor Szellemi Örökség  
  Alapítvány
Bauer Edit-Európai Néppárt-EP
Budapest Bank Budapestért Alapítvány
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Bock Pince Panzió, Étterem, Villány
Bodri Pincészet, Szekszárd
Bokros Bt., Gyermely
Borpalota Kft., Gyöngyös
Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

Civil Összefogás Fórum
Csányi Pincészet
Csemői Polgári Kör Alapítvány
Drozdik Pincészet
EMRI PATENT Kft.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON ÉSZAK-DUNÁNT. 
ÁRAMHÁL. Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Eszterbauer Borászat, Szekszárd
FÉMALK Zrt.
Figula Mihály Bortársaság
Fővárosi Gázművek Zrt.
Fritz Pincészet, Szekszárd

GÁZKÚT Kft.
GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt.
Gere Pincészet, Villány
GDF-SUEZ  Energia 
   Magyarország Zrt.
Gruntner Marcell Pincészet
Günzer Tamás Pincészete, Villány
Gyarapodó Magyarországért Alapítvány
Heimann Családi Birtok Kft., Szekszárd
Hungarosfest Nemzeti Rend.Szerv.    
   Nonpr. Kft.
INVITEL Zrt.
Jásdi Pincészet, Csopak
Jordan Mérnöki Iroda Kft.
K&H Bank a Nyitott 
Társadalomért Alapítvány

Támogatók

A Rákóczi Szövetség helyi és ifjú-
sági szervezeteinek támogatása cél-
jából 2013-ban is meghirdette Belső 
Pályázatát. A pályázati lehetőséggel 
a Rákóczi Szövetség azon helyi szer-
vezetei élhetnek, amelyek a Szövet-

ség alapszabályában megjelölt fel-
adatokat, elsősorban a határon túli 
magyarsággal való kapcsolatépítést 
szolgálják. A pályázat helyi szer-
vezetenként megítélhető összege 
évente legfeljebb 100 ezer forint.

A beérkező pályázatok bírálatát 
a Rákóczi Szövetség elnöksége saját 
hatáskörében végzi, rendszerint az 
elnökségi üléseken dönt róla. Az 
elnökség 2013-ban öt alkalommal 
hozott döntést belsőpályázatok-
ról, összesen 7 500 675 forint került 
kifizetésre az alábbi szerve-
zetek és programok részére:

Helyi szervezet neve Pályázat tárgya

Bátaszéki H.Sz. A Szászrégeni Líceum látogatás

Szikince H.Sz. Szikince Fesztivál

Somorjai Madách I. G. Felvidéki Magyar Matematika Verseny

Kisvárdai H.Sz. Rendezvények megszervezése, lebonyolítása.

Pásztói Gárdonyi G. Isk. Erdély történelmi örökségének és 
természeti szépségeinek felfedezése

Gyergyószentmiklósi Városi Kirándulás a magyar történelem fontos helyszíneire

Gyergyószentm. Batthyányi Kirándulás az erdélyi végekre

Izsa HSz. 16. felvidéki tavaszi emlékhadjárat

Csíkszereda H.Sz.
Kokárda készítés, március 15-i koszorúzás, versíró pályázat, 
honismereti túra, hagyományőrző tábor a Gyímesekben, 
gólyatábori ismertető, őszi műhelytábor, fonó

Tóthfalusi H. Sz. Március 15-i központi ünnepség, Október 6-i megem-
lékezés

Dunaújvárosi Széchenyi I. G. „Fényesebb a láncnál a kard…” regionális történelmi 
vetélkedő általános és közéspikolások számára

Szilágysomlyó H. Sz. A felvidéki történelmi jelentőségű helységeinek és 
helyszíneinek felkutatása és megtekintése

Bp.-i II. Rákóczi F. Gimnázium Tanulmányi versenyek

Szászrégeni középiskolák H.Sz.
Hon- és helyismereti kör működtetése a szorványban 
élő tanulók számára. Ünnepségek, versenyek, mentor 
program szervezése.

Marosszentgyörgy H.SZ. Hon-és helyismereti kör működtetése

Észak-Bánát H.SZ. Március 15-e megünneplése

Szatmárnémeti Kölcsey Főgim. Korona és tiara történelmi vetélkedő általános- 
és középiskolás diákoknak

Nagymegyeri  H.Sz. A történelmi Magyarország-Tanulmányi kirándulás

Gyömrő H. Sz. Gyömrői szervezet fennállásának 16. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepség

Nagymuzsalyi Ifjusági Szerv. A Nagymuzsalyi Ifjúsági Szervezet egész éves programjá-
nak támogatása, valamint fellépőruhák beszerzése

Károli Gáspár Egyetem Erdélyi könyvadományozás és kirándulás

Bátaszék H.Sz. Részvétel a nagysallói csata emlékünnepségén

Ceglédi Kossuth Gimnázium Testvérosztály kapcsolat a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Líceummal

Piliscsaba H.Sz. IX. néptánctábor felvidéki gyerekeknek Budapesten.

Szatmári Kölcsey Főgimn. Korona és tiara történelmi vetélkedő a Kölcsey 
Főgimnázium és a Szent István kör szervezésében.

Kesztelyi Asbóth S. Középisk. Az Ashbóth Szakközéspiskola ifjúsági szervezete megem-
lékezése a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján.

Szigetvár H. SZ. A Szigetvári Szervezet 10 éves - Ünnepség, kiállítás

Észak Bánát H.Sz. 2013 első féléve

Felsőzsolca H.Sz. Kirándulás a szervezet tagjai, versenyek nyertesei 
számára

Felsőzsolca H.Sz. Versmondó verseny

Gödöllő H.Sz. Tanulmányút

Beregszász H.Sz. Emlékünnepség II. Rákóczi Ferenc születésének 338. 
évfordulója alkalmából

Beregszász H.Sz. Kárpátaljai honismereti körút

Feketeardó H.Sz. Kirándulás „Trianon útjain” címmel a 
Máramarosi-medencében

Nagyváradi Elméleti Líceum Jutalomkirándulás az ifjúsági szervezet által szervezett 
VARADINUM  történelmi vetélkedő győzteseinek

Marosvásárhely 2013-as programok megvalósítása

Budapesti Márton Áron 
Szakkollégium

A határon túli magyar egyetemi előkészítős hallgatók 
kulturális előadáson való részvétele.

Marosvásárhelyi 
Református Koll. A 2013-as programtervezet megvalósítása

Marosvásárhelyi Mihai Emi-
nescu Pedagógiai Líceum 2013-as programtervezet megvalósítása

Marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Líceum 2013-as programtervezet megvalósítása

Süttő Tavaszi Borfesztivál Határközi Borverseny

Győri Helyi Szervezet
A Kazinczy Szép Magyar Beszéd Nemzetközi döntőjén 
eredményesen szerepelő diákok jutalomutazása, 
Szervezetünk irodalomtörténének éves díja

Pannonhalmi 
Bencés Gimnázium

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákcsoportjának 
tanulmányi jellegű kerékpáros kirándulása a Délvidékre

Budapesti Balassi Bálint Nyol-
cévfolyamos Gimnázium

Témanap szervezése a trianoni békediktátum emlékére, a 
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 
a Balassi Bálint Gimnáziumban

Fonyi Helyi Szervezet Kassai Napok Fony

Bácskai Helyi Szervezet Felvidékiek találkozója

Kalotaszeg Vasvári Pál Emléknapok Kalotaszegen

Bonyhádi H.Sz. Vasvári Pál Emlékünnepség

Bátaszék Helyi Szervezet Bátaszéki adventi hangverseny a templomban.

Szarvasi Vajda Péter 
Evangélikus Gimnázium Csíksomlyói búcsún való részvétel

Bódvaszilas Helyi Szervezet Trianon Megemlékezés

Sajósenyei Helyi Szervezet Rákóczi Emlékszobor talapzatának elkészítése, felavatása

Nyíregyháza H.Sz. 2013. évi működési költség és rendezvények költsége

Zugló - Rákos Mezeje H.Sz. Az összetartozás napja alkalmából 
találkozó gyergyószentmiklósi és zuglói fiatalom között

Marosszentgyörgy Történelmi nevezetességek megtekintése

Vaskúti Helyi Szervezet Két napos kirándulás Kassára

Székelyhídi Petőfi Sándor 
Elméleti Líceum Kirándulás Kiskőrösre és Kecskemétre

Szombathelyi Helyi Szervezet Részvétel a zoboraljai 11. Generációk Találkozása c. 
kulturális-hagyományőrző rendezvényen

Bótrágyi Helyi Szervezet Honismereti kirándulás a Kárpátok lábaihoz

Benei Helyi Szervezet Soltvadkerti csereüdültetés

Győri Péterfy Sándor 
Evangélikus Gimnázium

Az iskola 10. évfolyamának hagyományőrző erdélyi 
történelmi tanulmányi kirándulása.

Tapolca Mezőségi viseletek beszerzése nemzeti ünnepekre és a 
határon túli testvériskolákkal való közös rendezvényekre

Soproni Eötvös József 
Evangélikus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola

Nyári tanulmányút Kalotaszegre és Székelyföldre

Zugló - Rákos Mezeje Határon túli művészet zuglóiak számára

Oroszlányi H.Sz. Pro Patria - 1956 emlékére

Karcag

A felvidéki magyar tannyelvű oktatás támogatása,  
Hidaskürti Magán Szki. Nagykaposi Kihelyezett Részlege 
tanárainak és tanulóinak egyesületünk Karcagi 
Szentannai Középiskola általi meghívása, közös 
rendezvények szervezése céljából.

Gútai Nagyboldogasszony 
Magyar Tannyelvű Nyolcéves 
Egyházi Gimnázium

Heuréka! - III. Magyar Tudománytörténeti Vetélkedő 
Nóbel-díjas magyarok

Mezővári Rákóczi útjain

Kazincbarcika Lázbérci Tanulmányi Tábor

Székelyhídi Petőfi Sándor 
Elméleti Líceum Kirándulás Kiskőrösre és Kecskemétre

Bábolna „Dunáninnen-Dunántúl” Hagyományőrző
Gála és Ünnepi Közgyűlés

Budapesti Ady Endre 
Gimnázium - Vágtató Hippók

Országos történelemverseny középsikolásoknak II. 
Rákóczi Ferenc életéről

Sárospataki Árpád Vezér 
Gimnázium és Kollégium Mi őrizzük a lángot! Gálaműsor és előadás

11. rész

Tatabányai Mikes Kelemen 
Szakközépiskola

Testvériskolai kapcsolat kialakítása a székelyhídi Petőfi 
Sándor Elméleti Líceummal.

HódmezővásárhelyiEötvös 
József Ifj. H.Sz.

Őszi kulturális rendezvények, közös programok erdélyi 
testvériskolánk diákjaival és tanáraival

Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium

Tanulmányi célú utazás a Kárpát medence magyar 
történelmi emlékhelyeinek felkeresése. 1. Rákóczi 
nyomában: Kassa, Borsi, Sárospatak 
2. Pozsony és Dévény

Balassagyarmati Mikszáth 
Kálmán Szakközépiskola Túlélőtúra

Nagyölved Aratási ünnepség - 
Aradi vértanúkra való emlékezés Nagyölveden.

Pásztó H.Sz. Alsóörs október 23-i megemlékezésen való 
közreműködés versmondással, tánccal, énekkarral

Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium és Kollégium Partiumi kirándulás

Munkácsi II. Rákóczi Ferenc 
Középiskola XX. Bolyai János Matematikai Elmék Verseny

Budapesti Kaszás Attila 
Diákkör A KAD rendezvényein a KAD népszerűsítése

Budapesti Kaszás Attila 
Diákkör

Az aktív tagság és elnökség karácsonyi 
ajándékaként színházbelépők

Sátoraljaújhelyi H.Sz. „Találkozás Hommonán” - kirándulás

Ungvári Nemzeti Egyetem 
Rákóczi Ferenc Tudományos 
Történelmi Társaság

Diákok és fiatal kutatók tudományos publikálása, 
a Nortia legújabb kiadványa

Szászrégeni Lucian Blaga Tech-
nologia Liceum

Az iskolában működő néptánccsoport fellépéseinek 
támogatása

Szászrégen és Vidéke R.Sz. Szászrégeni diákok részére szervezett versenyek és 
kirándulások

Balogvölgyi Helyi Szervezet Pósa Lajos emlékére

BME Kassai tanulmányút

Belsöpályázati
   Rendszer

10. rész
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Karcag VG. Lakatosipari Kft.
Keller Pincészet, Villány
Konrad Adenauer Alapítvány
Kossuth Kiadó Zrt.
Kovács Nimród Borászat
Közigazgatási és Igazságügyi 
   Minisztérium
Kráter Műhely Egyesület
Külügyminisztérium
Laposa Pincészet
Magyar Energetikai Társaság
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
Magyar Mérnöki Iroda
Magyar Fiatalok Határok 
   Nélkül Alapítvány
Magyar Országgyűlés Elnöke
Magyar Segély Egyesület 
   – Cleveland
Magyar Takarékszövetkezeti 
   Bank Zrt.

Magyar Villamos Művek Zrt.
Mátrai Erőmű Zrt.
MAVÍR Zrt. 
Mayer Pincészet, Villány
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Nap Kiadó
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzetközi Visegrádi Alap
OLAJTERV Zrt.
Osiris Kiadó
MVM OVIT Zrt.
OTP Bank Nyrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Pannonhalmi Apátság Pincészete
Pannon Kapocs Alapítvány
Pannon Volán Zrt.
Pántlika Pincészet
Patrícius Borház, Tokaj
Portal INTERNET Alapítvány

Püski Kiadó Kft.
R. Sz. Rákóczi Földjén Alapítvány
Radnóti Alapítvány, Szegedi Csoport
Rákóczi  Alapítvány – Kanada
RICHTER GEDEON Nyrt.
Rubin Wellness & Conference Hotel
Sebestyén Pincészet, Szekszárd
Sylienus Barát Alapítvány
Szemes Pincészet, Villán
Szeremley Borászat
Szövetség a Polgári 
Magyarországért Alapítv.  
Szt. Imre Katolikus Alapítvány
Takler Pincészet Kft.
TERC Kft.
TRIGRÁNIT FEJLESZTÉSI Zrt.
Városmajori Márton Áron Alapítvány 
Vida Pincészet, Szekszárd
 VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft.
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Postacím: 1255 Budapest, Pf. 23.
Telefon: +36 1 201 30 67
Honlap: www.rakocziszovetseg.org
Email: info@rakocziszovetseg.hu
Bankszámlaszám: 11705008-20488172
Adószám: 19719029-1-41
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