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Január 10. A Rákóczi Szövetség 
Felvidéki partnerszervezete, a 
Szülőföldön Magyarul Társulás 
elnökségi ülést tartott, ahol dön-
tést hozott a felvidéki célalapok 
pályázatairól. 
Január 13. Tóth Tibor gödöllői 

alpolgármesterrel találkozott 
Csáky Csongor főtitkár a nyári 
magyartanár tábor ügyében 
Gödöllőn. Tóth Tibor korábban 
felajánlotta a város nevében, 
hogy a rendezvényt szívesen 
fogadnák. Az alpolgármester a 
gödöllői önkormányzat többségi 
tulajdonában lévő Erzsébet 
Királyné Szállodát ajánlotta fel, 
illetve a Kastély díszteremét.
Január 29. – február 2. A Rákóczi 

Szövetség 2014. január 31. és feb-
ruár 2. között Szovátán, a Teleki 
Oktatási Központban szervezte 
meg erdélyi helyi és ifjúsági szer-
vezeteinek találkozóját, 94 fő 
részvételével. A találkozón a 
Szövetség központi irodájának 
képviseletében Bajnóczi Gábor, 
Csáky Csongor, Ősi Barnabás és 
Pálinkás Barnabás vett részt. A 
Szövetség munkatársai a szovátai 
rendezvényt összekötötték több 
erdélyi település felkeresésével. 
ellátogattak Nagyváradra, Gyu-
lafehérvárra, Tordára és Türbe  
Kémenes Lóránt türi római kato-
likus plébánosnak 9 számítógépet 
adtak át. Január 31-én, pénteken 
Marosvásárhelyről Szamosújvárra 
utaztak, ahol az Ana Ipatescu 

Elméleti Líceum magyar tago-
zatán Páva Jenő tanár vezetésével 
az iskola diákjai megalakították 
az iskola Rákóczi ifjúsági szerve-

zetét. Szamosújvárról a társaság 
Szovátára utazott, ahol kezdetét 
vette az erdélyi helyi és ifjúsági 
szervezetek találkozója, a Teleki 
Oktatási Központban január 31. 
és február 2. között. A találko-
zóval egy időben és részben közös 
programmal valósult meg, a múlt 
év novemberében Egerben létre-
jött Kárpát-medencei Magyarta-
nárok Kulturális Egyesületének 
első erdélyi regionális találkozója, 
Takaró Mihály irodalomtörténész 
vezetésével.
Február 4. A Cultura Nostra Tör-

ténelmi Vetélkedőre második for-
dulójára került sor a Kárpát-me-
dence 23 városában. 
Február 7. Az oroszlányi városi 

könyvtárban megalakult a Rákóczi 
Szövetség középiskolai csoportja. 
Az esemény házigazdája Nagy 
Csaba, a városi helyi szervezet 
vezetője volt, a Szövetség köz-
pontját Csáky Csongor főtitkár 
képviselte. 
Február 11. A budapesti Móricz 

Zsigmond Gimnázium új igazga-
tónőjével, Farkas Barnabásnéval 
találkozott az iskolában Pálinkás 
Barnabás és Csáky Csongor. A 
találkozóra azzal a céllal kerülst 
sor, hogy t az iskolai szervezet 
megújítását előkészítése, illetve az 
iskolát aktívan bevonja a Szövetség 
programjaiba. 
Február 12. A Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium Tár-
sadalmi Kapcsolatokért Felelős 

Államtitkárságának két vezetője, 
Balatoni Mónika államtitkár és 
Miklósné Meyer Ágnes helyettes 
államtitkár fogadta a Rákóczi 

Szövetség képviseletében 
Halzl József elnököt és Csáky 
Csongor főtitkárt. A megbe-
szélés témája a Rákóczi Szö-
vetség központi rendezvénye-

inek egyeztetése volt arra való 
tekintettel, hogy mely rendezvé-
nyek esetében és milyen formában 
alakítható ki együttműködés az 
Államtitkárság és a Szövetség 
között. Az április 12-i Felvidékről 
kitelepített magyarok emléknapja, 
a június 4-i Nemzeti Összetartozás 
napja, a július 22-i nándorfehér-
vári emléknap és az október 21. 
és 23. között megvalósuló Gloria 
Victis rendezvénysorozat képezte 
a beszélgetés konkrétumait. 
Február 13. A hatvani Bajza József 

Gimnázium és Szakközépiskolába 
látogatott a Rákóczi Szövetség két 
munkatársa, Papp Imre és Pálinkás 
Barnabás. A látogatást a Gimná-
zium magyar tanára Kővári Éva 
kezdeményzete, aki részt vett 2013 
nyarán a Balassagyarmaton ren-
dezett Magyar nyelv és irodalom 
szakos tanárok találkozóján. Az 
iskola diákjai 28 fővel  alakították 
meg a Rákóczi Szövetség ifjúsági 
szervezetét a Gimnáziumban.
Február 14–16. Törökbecsén, a 

Tiszavirág Hotelben szervezte meg 
délvidéki helyi és ifjúsági vezető-
inek találkozóját a Rákóczi Szö-
vetség 57 fő részvételével. A talál-
kozón a Szövetség központjának 
képviseletében Bajnóczi Gábor, 
Csáky Csongor, Pálinkás Barnabás, 
Papp Imre, Petrovay László és 
Nagy Domonkos István vett részt. 
A találkozó azzal a céllal került 
megvalósításra, hogy a délvidéki 
szervezetek, civilek együttműkö-

Szervezeti élet
1. rész

A Szövetség elérhetőségei:
 
                        Székhely:   H-1027 Budapest, Szász Károly u. 1.
                        Tel:    00 36 1 201 3067, 00 36 1 212 3854
                        Fax:    00 36 1 212 8891
                        Bankszámlaszámunk:  OTP Budapest, V. ker. 11705008-20119193
                        Adószámunk:   19719029-1-41
                        E-mail címünk:   info@rakocziszovetseg.hu
                        Honlapunk:   www.rakocziszovetseg.org
 
A Szövetség Elnökségének tagjai:
 
                        Elnök:    Dr. Halzl József
                        Alelnökök:   Dr. Ugron Gáspár Gábor, Martényi Árpád
                        Főtitkár:    Csáky Csongor
                        Pénzügyi titkár:   Dr. Lukács Ferenc
 
 További elnökségi tagok:  
      Biró Albert
      Dr. Koltay András
      Szalontay Maklári Csaba
      Sasvári Szilád
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dését segítse, lehetőséget nyújtson 
a rendezvény előadásain keresztül 
a civil tevékenységek hatékonysá-
gának javításához, illetve az emberi 
kapcsolatok erősítéséhez. A talál-
kozóval egy időben és részben 
közös programmal valósult meg, 
a múlt év novemberében Egerben 
létrejött Kárpát-medencei Magyar-
tanárok Kulturális Egyesületének 
első délvidéki regionális találko-
zója, Takaró Mihály irodalomtör-
ténész vezetésével. 
Február 17. A Rákóczi Szövetség 

kiskunfélegyházi helyi szerveze-
téhez látogatott a Központi Iroda 
két munkatársa, Krupi Bernadett és 
Pálinkás Barnabás. A látogatás kere-
tében a munkatársak részt vettek a 
helyi szervezet éves közgyűlésén, 
ahol beszámoltak a 2013. évi ren-
dezvényekről és az ez évi tervekről. 
A közgyűlés után a munkatársak 
Mester Ernő iskolaigazgatóval és 
Feketéné Borbély Zsuzsanna igaz-
gatóhelyettessel beszélgettek a helyi 
szervezet terveiről. 
Február 19. A hajdúböszörményi 

Veress Ferenc Szakképző Iskolába 
a Rákóczi Szövetség két munka-
társa, Papp Imre és Pálinkás Bar-
nabás látogatott. A látogatásra a 
középiskola magyar tanárainak 
meghívására került sor. Kovácsné 
Komáromi Éva és Nagyné Fórizs 
Lenke részt vettek 2013-ban a 
balassagyarmati Magyar nyelv és 
Irodalomtanárok Találkozóján 
A látogatás alkalmával  rövid 
prezentáció keretében Pálinkás 
Barnabás bemutatta a Szövetség 
céljait, munkáját és programjait. 
Az előadás után 27 fővel magala-
kult a Rákóczi Szövetség ifjúsági 
szervezete.
Február 25. A Rákóczi Szövetség 

elnöksége ülésén megvitatta a 
2014. évi program és költségtervet, 

illetve megtárgyalta a tavaszi 
rendezvényeket és értékelte 
a megvalósult programokat. 
Megvitatásra került a Beiratkozási 
Program aktualitása, valamint az 
idei Esterházy-díj, továbbá döntés 
született a díjazottakról. Elbírálta 
a helyi és ifjúsági szervezetek által 
benyújtott Belső Pályázatokat. Az 
elnökségi tagok beszámoltak az 
elmúlt időszakban végzett tevé-
kenységükről.
Február 26. – Március 2. A 

Gloria Victis jutalomút – Bethlen 
Gábor emléktúra Erdélyben való-
sult meg. Részt vettek az érse-
kújvári, gödöllői, tolnai, nagyka-
nizsai és zalaegerszegi csapatok 
tagjai, összesen 19 fő. Az idegen-
vezető Lados Balázs, a budapesti 
Szent Margit Gimnázium törté-
nelem-földrajz szakos tanár volt. 
Szállásaik Csernakeresztúron 
faluturizmusban, Gyulafehér-
váron református kollégiumban, 
Farkaslakán faluturizmusban, 
Marosvásárhelyen református-
kollégiumban voltak. Kirándu-
lásuk során megtekintették az 
aradi emlékműveket, Marosily-
lyén Bethlen Gábor szülőházát 
és Déván látogatást tettek Böjte 
Csaba atya  kollégiumában. A 
második napon felkeresték a tatár-
laki emlékművet, Fráter György 
kastélyát. Várost néztek Gyula-
fehérvárott, majd Krizbai Jenő 
tanár úr, volt igazgató fogadta a 
vendégeket Nagyenyeden. Meg-
látogatták Bod Péter faluját, 
Magyarigent. A harmadik napon 
a Bethlen kastélyokat nézték meg: 
Bethlenszentmiklós, Küküllővár, 
Keresd. Meglátogatták Segesvárt, 
majd Székelyföldre vették útjukat. 
A negyedik napon Farkaslaka, 
Korond nevezetességei, Orbán 
Balázs sírja, fenyédi festett székely-

kapuk és Csíksomlyó következett. 
Ezek után a Gyimesekbe utaztak, 
ahol Antal Tibor, a Szent Erzsébet 
Gimnázium énektanára kalauzolta 
őket az iskolában és a Szent Korona 
határánál. Utolsó napjukon megis-
merkedtek Marosvásárhellyel és 
különösen lenyűgözte az ifjúságot 
a Teleki Téka. Ezután Kolozsvárral 
ismerkedtek, majd hazautaztak.
Február 28. – Március 2. A 

Rákóczi Szövetség középiskolai 
ifjúsági szervezetei számára 13. 
alkalommal szervezete meg Kár-
pát-medencei Középiskolás Veze-
tőképző rendezvényét, ezúttal a 
Nagyvárad melletti Püspökfürdőn. 
A vezetőképzőre 138-an érkeztek, 
46 középiskolából, Erdély, Par-
tium, Felvidék és Kelet-Magyar-
ország régióit képviselve. Iskolán-
ként két diák és egy tanár vehetett 
részt az eseményen, aminek köz-
ponti témáját ezúttal is az érték és 
ifjúság képezte. A megnyitón Halzl 
József, a Rákóczi Szövetség elnöke 
és Csáky Csongor, a Szövetség főtit-
kára köszöntötte az egybegyűlteket. 
Március 3. Bajnóczi Gábor 

a Cultura Nostra vetélkedő 
ügyében pannonhalmi látogatást 
tett. Megbeszélést folytatott Rábai 
László főapáti titkárral, Dénesi 
Tamás levéltár igazgatóval, Soós 
Péter informatikussal, Pottyondy 
Ákos programszervezővel, az 
apátság pénzügyeseivel.
Március 9. Az Esterházy emlé-

künnepséget követően lebonyolí-
tásra került a Rákóczi Szövetség 
Céllapajainak közgyűlése. A 
Célalapok beszámoltak múlt évi 
munkájukról és megtárgyalásra 
kerültek a 2014-es évre vonat-
kozó teendők.
Március 28. Paláston 17 fővel 

megalakult a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezete. Palást Felvi-

déken, az ipolysági célalap terü-
letén található, közvetlenül a 
nyelvhatáron. A szervezet meg-
alakítását a helyi egyházi alapis-
kola tantestülete kezdeményezte. 
Az alakuló ülésen zömében 
tanárok vettek részt, de jelen 
volt a település polgármestere, 
Helység Anikó, képviselő tes-
tületének több tagja, illetve a 
helyi CSEMADOK alapszer-
vezet néhány képviselője. Az 
egyházi alapiskolában tartott 
alakuló ülésen Kapusník Csaba, 
magyar-történelem szakos tanár 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
az iskola igazgatóhelyettese és a 
település polgármestere mondta 
el, hogy miért tartja örömtelinek a 
szervezet létrehozását. A Rákóczi 
Szövetség képviseletében Csáky 
Csongor mutatta be a Szövetség cél-
jait, tevékenységét, valamint a helyi 
szervezet működésével kapcsolatos 
információkat osztotta meg.
Április 10. A Nógrád megyei 

közel kétezer lakosú Bercel tele-
pülésen megalapították a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetét közel 
40 taggal, köztük a helyi Széchenyi 
István Általános Iskola tanárai, 
illetve az iskola diákjainak szülei. 
Az eseményen jelen volt a település 
polgármestere, Jánvári Andrásné 
is, aki szintén csatlakozott a létre-
jött helyi szervezethez. A Rákóczi 
Szövetséget Csáky Csongor főtitkár 
képviselte az alakuló ülésen.
A szervezet létrehozását a helyi 

iskola igazgatója, Batta Tibor kez-
deményezte azzal a céllal, hogy a 
meglévő határon túli testvér tele-
pülési kapcsolataikat – Erdélyben 
Kápolnásfalu, a Felvidéken Kékkő 
– még hatékonyabban ki tudják 
használni. A helyi szervezetnek 
a település kulturális életében is 
fontos szerepet szánnak.

Április 10-12. Tizenkilen-
cedik alkalommal rendezte 
meg a Rákóczi Szövetség a Kár-
pát-medencei magyar tannyelvű 
középiskolák csapatai részére az 
„INFOPROG 2014” informatikai 
versenyt Füleken. A vetélkedőn 
négy ország – Szlovákia, Románia, 
Szerbia, Magyarország – több mint 
ötven csapata vett részt. A rendez-
vény kiemelt szakmai támogatója 
a Nemzeti Hírközlési és Infor-
matikai Tanács volt. Az egyedül-
álló kezdeményezés célja, hogy 
évről-évre lehetőséget biztosítson 
a kárpát-medencei magyar közép-
iskolák diákjainak informatikai 
ismereteik megmérettetésére és 
kiszélesítésére A rendezvényen a 
Rákóczi Szövetséget Biró Albert 
elnökségi tag képviselte.
Április 23. A Rákóczi Szövetség 

elnöksége 2014. április 23-i ülésén 
megtárgyalta és értékelte a közel-
múltban megvalósult és az aktu-
ális rendezvényeket, megtárgyalta 
és elfogadta a Rákóczi Szövetség 
közhasznúsági jelentését. Meg-
tárgyalásra került a Rákóczi Szö-
vetség közgyűlésének előkészítése 
és időpontjának kitűzése. Döntés 
született a Rákóczi Szövetség 25 
éves fennállása alkalmából adomá-
nyozott kitüntetések érintettjeiről. 
Elbírálta a helyi és ifjúsági szerve-
zetek által benyújtott  Belső Pályá-
zatokat. Ezt követően az elnökségi 
tagok beszámoltak az elmúlt idő-
szakban végzett tevékenységükről.
Május 9. A Szatmárnémeti Hám 

János Római Katolikus Líceumba 
látogatott 2014. május 9-én a 
Rákóczi Szövetség központi iro-
dájából Pálinkás Barnabás és Pet-
rovay László. A látogatásra Gnándt 
Zoltán történelemtanár meghívá-
sára került sor és célja volt, hogy 
a líceumban is megalakuljon a 

Szövetség ifjúsági csoportja. Az 
ünnepélyes megalakulásra a Hám 
János Napok keretében került sor, 
melyen a Kossuth Rádió és a Duna 
Tv stábja is forgatott. 
Május 12. A Budapest II. kerü-

letében működő Klebelsberg 
Kuno Általános Iskola és Gimná-
ziumba látogatott 2014. május 
12-én, hétfőn Pálinkás Barnabás 
a Rákóczi Szövetség munkatársa. 
A látogatásra Matusné Németh 
Eszter osztályfőnök-történelem-
tanár kezdeményezésére került 
sor, míg maga a szervezetala-
pítás a június 4-i Diákutaztatási 
Pályázat során merült fel. Pálinkás 
Barnabás röviden ismertette a 
Rákóczi Szövetség céljait és prog-
ramjait, majd a 11. osztályos 
tanulók megalapították a Szö-
vetség ifjúsági szervezetét.
Május 13. A Rákóczi Szövetség 

Ellenőrző Bizottsága május 13-án 
ülésezett. Ekkor megtárgyalták 
és értékelték a Rákóczi Szövetség 
2013. évi tevékenységét és elfo-
gadták Csáky Csongor főtitkár 
szakmai beszámolóját, valamint 
ellenőrizték a Szövetség 2013. évi 
gazdálkodását és pénzügyeit. Dr. 
Lukács Ferenc részletes pénzügyi 
beszámolóját meghallgatva, kér-
désekre választ adva az Ellenőrző 
Bizottság egyhangúlag úgy hatá-
rozott, hogy elfogadásra java-
solják a Rákóczi Szövetség Szám-
viteli törvény szerinti gazdasági 
és pénzügyi beszámolóját. 
Május 15. Bajnóczi Gábor tar-

tott előadást a mintegy 7 diák és 
3 tanár számára a Sztehlo Gábor 
Evangélikus Gimnáziumban  
Marosán Hajnal tanárnő kezdemé-
nyezésére Bajnóczi Gábor bemu-
tatta a Rákóczi Szövetséget, majd a 
jelenlévő 10 fő az ifjúsági szervezet 
megalakítása mellett döntött.
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Május 16. a budavári Magyarság 
Házában tartotta éves rendes köz-
gyűlését és 25 éves fennállásának 
jubileumi ünnepsége a Rákóczi 
Szövetség. A közgyűlés az alábbi 
napirendi pontok szerint zajlott:
1. A Rákóczi Szövetség ellenőrző 

bizottsági jelentésének megtár-
gyalása
2. A Rákóczi Szövetség 2013. évi 

tevékenységének összefoglalása, 
2013. évi beszámolójának megtár-
gyalása és elfogadása
3. A Rákóczi Szövetség 2013. évi 

gazdálkodásának megtárgyalása 
és 2013. évi közhasznúsági jelenté-
sének elfogadása
4. A Rákóczi Szövetség 2014. évi 

programtervének és költségveté-
sének megtárgyalása és elfogadása
5. A Rákóczi Szövetség alapsza-

bályának jogszabályváltozás követ-
keztében elavulttá vált rendelkezé-
seinek módosítása.
6. Egyebek
A közgyűlésen 130 tag vett részt, 

akik az egyes napirendi pontokat 
egyhangúlag megszavazták.
A Rákóczi Szövetség közgyű-

lését követően került sor a Szö-
vetség 25 éves fennállásának jubi-
leumi ünnepségére. Az ünnepség 
a himnusszal vette kezdetét, majd 
a műsorvezető Erdélyi Claudia 
köszöntötte a megjelent közel 200 
vendéget, köztük Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettest, Németh 
Zsolt külügyi államtitkárt, Gulyás 
Gergelyt az országgyűlés alelnökét, 
Harrach Péter KDNP frakció 
vezetőt, Láng Zsolt II. és Pokorni 
Zoltán XII. kerületi polgármestert.
A Rákóczi Szövetség nevében 

Halzl József elnök köszöntötte az 
ünnepség résztvevőit. Ezt köve-
tően a műsorvezető felolvasta 
Áder János köztársasági elnök 
és Orbán Viktor miniszterelnök 

köszöntőjét.  Az ünnepi köszöntők 
felolvasása után Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes méltatta 
a Rákóczi Szövetség egyedülálló 
Kárpát-medencei tevékenységét, 
majd Gulyás Gergely az országy-
gyűlés alelnöke és Harrach Péter 
a KDNP frakció vezetője foly-
tatta a méltatók sorát. A műsor 
a Weiner- Szász Kamara Szim-
fonikusok rövid koncertjével 
folytatódott. A koncert után Kun 
Ferencz, a Rákóczi Szövetség 
egyik alapítója, korábbi alelnöke 
tekintett vissza az alakulás idő-
szakára, az abban résztvevő sze-
mélyekre. Kun Ferencz felszóla-
lását Krupi Bernadett szavalata 
követte. Az ünnepség utolsó 
beszédét Ugron Gáspár Gábor, a 
Szövetség alelnöke tartotta, szá-
mokkal alátámasztott áttekin-
tést adva a 25 év alatt elvégzett 
munkáról, az abban tevékenyen 
résztvevő munkatársakról és 
támogatókról. Beszédét köve-
tően Halzl József elnök és Ugron 
Gáspár Gábor alelnök átadták a 
Rákóczi Szövetség elismerő díját 
az alábbi személyek és vállalatok 
részére:
Lévai Anikó – a Rákóczi Szö-

vetség nemzetstratégiai céljainak 
nélkülözhetetlen erkölcsi és emberi 
támogatásáért
Mádl Dalma– a Rákóczi Szö-

vetség nemzetstratégiai céljainak 
nélkülözhetetlen erkölcsi és emberi 
támogatásáért
Németh Zsolt – a Rákóczi Szö-

vetség nemzetstratégiai céljainak 
nélkülözhetetlen erkölcsi és emberi 
támogatásáért
Harrach Péter és a KDNP 

frakció – a Rákóczi Szövetség 
nemzetstratégiai céljainak nél-
külözhetetlen erkölcsi és anyagi 
támogatásáért

Láng Zsolt és Budapest II. 
kerülete - a Rákóczi Szövetség 
nemzetstratégiai céljainak nél-
külözhetetlen erkölcsi és anyagi 
támogatásáért
Pokorni Zoltán és Budapest XII. 

kerülete - a Rákóczi Szövetség 
nemzetstratégiai céljainak nél-
külözhetetlen erkölcsi és anyagi 
támogatásáért
Baji Csaba és az MVM Zrt. – a 

Rákóczi Szövetség nemzetstra-
tégiai céljainak nélkülözhetetlen 
erkölcsi és anyagi támogatásáért
Hernádi Zsolt és a MOL Nyrt. – 

a Rákóczi Szövetség nemzetstra-
tégiai céljainak nélkülözhetetlen 
erkölcsi és anyagi támogatásáért
Csányi Sándor és az OTP Bank 

Nyrt. – a Rákóczi Szövetség nemzet-
stratégiai céljainak nélkülözhetetlen 
erkölcsi és anyagi támogatásáért
Június 3-8. a Rákóczi Szövetség 

Központi Irodájának két munka-
társa Papp Imre és Pálinkás Bar-
nabás Erdélybe utazott, hogy felke-
resse a csatlakozni kívánó helyi- és 
ifjúsági szervezeteket, valamint 
egyeztessenek a már működő helyi 
szervezetek vezetőivel és a nemrég 
alakult Erdélyi Rákóczi Szövetségek 
Egyesületének vezetőivel. A Szö-
vetség munkatársai így eljutottak 
Marosvásárhelyre, Marosszent-
györgyre, Szovátára, Sepsiszent-
györgyre, Balavásárra, Erdőszent-
györgyre, Székelyudvarhelyre, 
Székelykeresztúrra és Ivóba.
Június 6. Sátoraljaújhelyen a 

Rákóczi Szövetség középiskolás 
tanár táborának helyet biztosító Vár-
hegy Üdülő tulajdonosával, Ignácz 
Andrással folytatott megbeszélést 
Szajkó Gábor a sátoraljaújhelyi helyi 
szervezet vezetője és Csáky Csongor 
főtitkár. A megbeszélés témája az idei 
középiskolás tábor szállás és étkezési 
költségeinek megtárgyalása volt. 

Június 10. A délvidéki tót-
falui helyi szervezet vezetőjének, 
Faragó Zoltánnak a meghívására 
Nagy Domonkos István és Csáky 
Csongor főtitkár ellátogatott a tele-
pülésre 2014. június 10-én. A láto-
gatás célja a helyi ifjúsági szervezet 
megalapítása volt. Tótfalun, a 650 
lelket számláló településen a helyi 
plébános Utasi Jenő atya közép-
iskolát és kollégiumot, azon belül 
futball és kosárlabda akadémiát, 
öregotthont és árvaházat működtet. 
A helyi közösségi élet másik moz-
gatója Faragó Zoltán, aki falusi 
turizmust indított be, amely a 
településen jelenleg 13 családnak 
biztosít megélhetést. Az ifjúsági 
szervezet alakuló ülésén közel 50 
középiskolás korú fiatal vett részt, 
akik részben a helyi kollégium 
diákjai, részben Tótfalun élő 
középiskolások. 
Július 1-6. A Cultura Nostra juta-

lom-kirándulás egyhetes utazá-
sára került sor. Az utazáson idén 
Felvidékről két tanintézményből: 
a komáromi Selye János Gimná-
ziumból és a somorjai Madách 
Imre Gimnáziumból nyerték el 
az utazást. Magyarországi iskolák 
részéről nagykanizsai, gödöllői és 
dunaújvárosi tanulók vettek részt 
az összetartozás jegyében megszer-
vezett utazáson. Az egyhetes utazás 

egyszerre szolgálta a lelki és testi 
feltöltődést, valamint a jelentős 
kulturális és turisztikai helyszínek 
meglátogatása erősítette a Kár-
pát-medencéhez való kötődést a 
fiatalokban.
Július 27. Az elnökség 18 belső 

pályázat ügyében hozott döntést.
Augusztus 12. A Rákóczi Szö-

vetség és Bábolnai Helyi Szervezete 
pályázatot hirdetett magyarországi 
és határon túli középiskolások, 
valamint főiskolások, egyetemisták 
és doktoranduszhallgatók számára 
a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok 
alapításának 225. évfordulója és az 
I. világháború centenáriumának 
alkalmából, azzal a céllal, hogy 
minél több fiatal kerülhessen köze-
lebbi kapcsolatba – önálló alkotó- 
vagy kutatómunkával – a lovas és 
huszár hagyományokkal, a ló- és 
ember kapcsolatának történetével.
Augusztus 21. A Rákóczi Szö-

vetség alapítványa, A Csehországi 
és Szlovákiai Magyar Kultúráért 
Alapítvány pályázatot hirdetett 
Szlovákia területén működő civil-
szervezetek részére, a magyar nyelv-
használat minél szélesebb körű elő-
mozdítása, és a magyar nemzeti 
identitás megerősítése érdekében.
Szeptember 10. A hódmező-

vásárhelyi HSZI Corvin Mátyás 
Tagintézménybe és a Bethlen 

Gábor Református 
Gimnáziumba láto-
gatott Pálinkás Bar-
nabás és Petrovay 
László. Az iskola 
képviselői röviden 
elmondták a tagin-
tézmény helyzetét 
és a hódmezővásár-
helyi közoktatásba 
való betagozódását. 
Ezt követően került 
sor az alakuló ülésre. 

Pálinkás Barnabás ismertette a 
Rákóczi Szövetség történetét, céljait 
és programjait. 12 fővel alakult meg 
az ifjúsági szervezet. 
Szeptember 17. A szeptember 

17-i elnökségi ülésen az Elnökség 
értékelte a Rákóczi Szövetség nyári 
táborait, rendezvényeit, illetve meg-

tárgyalta az őszi rendezvényeket. 
Megbeszélésre került a Beiratko-
zási Program őszi lebonyolításának 
kérdése. Az elnökség tájékoztatást 
kapott, a 2015 szeptemberében 
életbe lépő szlovákiai oktatási tör-
vény hatásairól és az azzal kap-
csolatban végzett háttérmunkáról. 
Elbírálták a helyi és ifjúsági szerve-
zetek belső pályázatait. Az elnökségi 
tagok beszámoltak az elmúlt idő-
szakban végzett tevékenységükről.
Szeptember 25. A budapesti Szent 

Angéla Ferences Gimnáziumba 
látogatott 2014. szeptember 25-én 
a Rákóczi Szövetség képviseletében 
Papp Imre és Petrovay László. Az 
alakuló ülésen, 36 diákkal alakult 
meg az ifjúsági szervezet, melynek 
elnöksége a diákok sorából került 
ki. Éhmann Gábor a tiszteletbeli 
elnöki tisztséget, illetve a Rákóczi 
Szövetséggel való kapcsolattartó 
szerepet vállalta. 
Október 1. A budapesti Álmos 

Vezér Gimnáziumba látogatott a 
Rákóczi Szövetség képviseletében 
Papp Imre és Petrovay László. A 
látogatásra Dzsida János – az iskola 
tanára – meghívása okán került 
sor. A gimnáziumban 18 fővel ala-
kult meg az ifjúsági Szervezet. 
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 ■ Január 9. 
Halzl József látogatást tett az EON 

Hungária Zrt. vezérigazgató-he-
lyettesénél Jamniczky Zsoltnál 
és tájékoztatta Őt a Rákóczi Szö-
vetség múlt évi tevékenységéről és 
a 2015-ben tervezett programja-
iról. Jamniczky Zsolt ígéretet tett 
arra, hogy 2015-ben is hozzájárul 
a szövetség programjainak finan-
szírozásához.

 ■ Január 10. 
Halzl József látogatást tett Béres 

Józsefnél, a Béres Rt. elnökénél. 
Béres József ígéretet tett arra, hogy 
alapítványuk jóvoltából ebben az 
évben is pénzadománnyal, vala-
mint borral segíti a Szövetség 
programjainak megvalósítását.

 ■ Január 14. 
Halzl József találkozott Nagy 

Zoltán Péterrel az OTP Bank Zrt. 
marketing igazgatójával, köszö-
netet mondott az OTP által múlt 
évben nyújtott támogatásért. 
Nagy Zoltán Péter ígéretet tett 
arra, hogy ez évben is pénzado-
mánnyal és a Csányi Pincészet 
boradományával támogatja a Szö-
vetség munkáját.

 ■ Január 17. 
Halzl József látogatást tett Koncz 

Lászlónál a Fővárosi Gázművek 
Zrt. vezérigazgatójánál, akinek 
megköszönte adományát és arra 

kérte a vezérigazgatót, hogy ebben 
az évben is támogassa a Rákóczi 
Szövetség munkáját.

 ■ Január 30. 

Halzl József interjút adott Cser-
venka Juditnak, akit tájékoztatott a 
Rákóczi Szövetség ez évi terveiről, 
különös tekintettel az ifjúsági prog-
ramokra.

 ■ Január 30. 
Kovács Nimród borász a Rákóczi 

Szövetség részére átadta, ez évi 
boradományát.

 ■ Január 31. 
Halzl József tájékoztatást adott 

Tőkés László EP képviselőnek, 
a Bihar megyei Beiratkozási 
Program pozitív eredményeiről.  
A beszélgetést követően továb-
bította részére azokat a leveleket, 
amelyeket azok az iskolák küldtek, 
amelyeknek diákjai megkapták az 
ösztöndíjat. Halzl József elmondta 
azt is, hogy a jövőben a programot 
kiterjeszti a Szövetség további 
erdélyi településekre is, ami lehe-
tővé teszi újabb helyi szervezők 
bekapcsolását a munkába.

 ■ Január 31.
Halzl József látogatást tett Fabinyi 

Tamásnál az Evangélikus Egyház 
Püspökénél. Fabinyi Tamás dicsé-
rettel emlékezett meg a Rákóczi 
Szövetség múlt évi tevékenysé-
géről és arról, hogy több evangé-
likus gimnázium részese lehetett 
a Rákóczi Szövetség diákutaz-
tatási programjának. Közölte, 
hogy számlaátvállalással ebben 

az évben is támogatni kívánja a 
Rákóczi Szövetség diákutaztatási 
programját.

 ■ Január 31. 
Csete Örs, az Emberi 

Erőforrások Minisz-
tériuma Támogatást 
Kezelő Szervezetének 
elnöke és Tirts Tamás 
alelnök fogadták 
Halzl Józsefet, aki 
beszámolt a Szö-
vetség ez évi prog-

ramjáról, különös tekintettel a diá-
kutaztatásra.

 ■ Február 3. 
Halzl József megbeszélést foly-

tatott Baji Csabával, a MVM Zrt. 
elnök vezérigazgatójával, tájékoz-
tatva őt a Rákóczi Szövetség múlt 
évi tevékenységéről és ez évi ter-
veiről és átadta a Rákóczi Hírvivő 
két legutóbbi számát és a 2014. évi 
naptárat. Halzl József tájékoztatta 
Baji Csabát a Rákóczi Szövetség 
Szentendrei Főiskolás Táboráról és 
arra kérte, előadóként vegyen részt 
a tábor programjában. Baji Csaba 
ezt megígérte és jelezte, hogy kész 
ebben az évben személyi jövede-
lemadója 1%-át a Rákóczi Szövet-
ségnek felajánlani.

 ■ Február 3. 
Halzl József és Csáky Csongor 

látogatást tett Répás Zsuzsannánál 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma Helyettes Államtitkáránál, 
akit tájékoztatott a Rákóczi Szö-
vetség idei programjairól, különös 
tekintettel a beiratkozási prog-
ramra.

 ■ Február 4. 
A Kossuth Rádió 180 perc és 

Határok Nélkül című műsorában 
Gecse Géza Szovátán, a Rákóczi 
Szövetség erdélyi helyi szervezeti 
találkozóján készített összefoglaló 
riportja került adásba.

Október 3-5. A Rákóczi Szövetség 
középiskolai ifjúsági szervezetei 
számára 14. alkalommal szervezte 
meg Kárpát-medencei Középiskolás 
Vezetőképző rendezvényét Szovátán, 
a Teleki Oktatási Központban. A 
vezetőképzőre 85-en érkeztek, 15 
középiskolából, főként Erdélyből, 
Partiumból és Székelyföldről. Az ese-
mény központi témáját ezúttal is az 
érték és ifjúság képezte.
Október 15-én a központi iro-

dában eligazítást tartottak a 
Gloria Victis ifjúsági találkozó és 
történelmi vetélkedő segítőinek a 
teendőikről, feladataikról. 
November 24-én rendkívüli 

közgyűlést tartott a Rákóczi Szö-
vetség, melynek helyszíne a Köz-
ponti Iroda volt. A közgyűlés a 
Fővárosi Törvényszék felhívá-

sára, az új Ptk.-val összhangban, 
a módosított Alapszabályt elfo-
gadta.
November 25. A Szövetség képvi-

selői megbeszélést folytattak Báló 
Tiborral és Galgó Ferenci Andre-
ával, annak érdekében, hogy a közeli 
Óbecsén tanuló magyar középis-
kolások is bekapcsolódhassanak a 
Rákóczi Szövetség programjaiba.
December 11. A Pannonhalmi 

Főapátság és a Rákóczi Szövetség 
tizennegyedik alkalommal hir-
dette meg Cultura Nostra címmel 
történelmi versenyét, „Megújulási 
törekvések a megosztott Magyar-
országon – Magyarország műve-
lődéstörténete 1526-1635 között” 
témában. A vetélkedőre 208 isko-
lából 279 csapat jelentkezett: ez 837 
diákot jelent, akik bekapcsolódtak 

a vetélkedőbe. Az első fordulóra 
2014. december 11-én, csütör-
tökön került sor. 
December 17. Az Elnökség, 

az elnökségi ülés keretein belül 
tájékoztatást kapott az őszi ren-
dezvényekről, programokról, 
valamint sor került a 2014. évi 
rendezvényekre és a szervezeti 
életre vonatkozó éves statisztikák 
ismertetésére, és azok megvita-
tására. Megválasztották A Cseh-
országi és Szlovákiai Magyar 
Kultúráért Alapítvány új kura-
tóriumát, a korábbi kuratórium 
megbízásának lejárta miatt. Elbí-
rálták a helyi és ifjúsági szerve-
zetek belső pályázatait. Az elnök-
ségi tagok beszámoltak az elmúlt 
időszakban végzett tevékenysé-
gükről.

Társadalmi- és
médiakapcsolatok

2. rész
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 ■ Február 5. 
A Rákóczi Szövetség központi 

irodájában Dr. Halzl József és 
Csáky Csongor megbeszélést foly-
tattak Dr. Nyitrai Zsolttal és Hid-
véghi Balázzsal a Kárpát-medencei 
magyarságot érintő kérdésekről.

 ■ Február 6. 
Csáky Csongor főtitkár és 

Pálinkás Barnabás a Magyar Tele-
vízió Ma Reggel című műsorában 
és a Kossuth Rádió 180 perc című 
műsorában tájékoztatást adott a 
Rákóczi Szövetség Március 15-i 
Diákutaztatási Programjának meg-
hirdetéséről, pályázati feltételeiről.

 ■ Február 10. 
A BGA Zrt. mellett működő 

Magyarság Háza igazgatójával, 
Langerné Victor Katalinnal és 
rendezvényszervezőjével, Seres 
Zsuzsannával a Rákóczi Szö-
vetség képviseletében Csáky 
Csongor főtitkár és Pálinkás 
Barnabás folytatott megbeszélést 
az intézmény és a Rákóczi Szö-
vetség 2014. évi együttműködé-
séről. 

 ■ Február 12. 
Az Info Rádió telefonos megke-

resésére rövid tájékoztatást adott 
Csáky Csongor főtitkár a Rákóczi 
Szövetség április 12-i emléknap 
kapcsán középiskolások és egye-
temisták részére meghirdetett 
pályázatáról.

 ■ Február 13. 
A Konrad Adenauer Alapítvány 

magyarországi irodájának veze-
tője, Frank Spengler és munka-
társa, Bauer Bence látogatást tett 
a Rákóczi Szövetség központi 
irodájában. A látogatáson Halzl 
József, a Szövetség elnöke és 
Csáky Csongor főtitkár fogadta az 
Alapítvány képviselőit. A megbe-
szélés során a Konrad Adenauer 
Alapítvány egyetemistáknak szóló 

ösztöndíjait mutatta be tömören 
Frank Spengler, felajánlva a 
Rákóczi Szövetség kapcsolatrend-
szerének a lehetőséget. Az ösz-
töndíjat azok a mesterképzésben 
résztvevő hallgatók pályázhatják 
meg, akik a budapesti Andrássy 
Gyula Egyetem hallgatói. Frank 
Spengler hozzátette, hogy ez egy 
komoly ösztöndíj, ami 24 hónapra 
szól és a pályázóknál előnyt 
jelenthet, ha a Rákóczi Szövetség 
ajánlásával rendelkeznek. Frank 
Spengler felajánlotta a közvetí-
tését az Andrássy Gyula Egyetem 
rektora, Masát András irányába, 
annak érdekében, hogy az egyetem 
hallgatóinak módja legyen meg-
ismernie a Rákóczi Szövetséget. 
Az egyetem hallgatóinak egyhar-
mada németországi, egyharmada 
magyarországi, illetve közép-eu-
rópai diák. A Szövetség képviselői 
tájékoztatást adtak a szervezet 
tevékenységeiről, különösen az 
ifjúság irányában kifejtett munká-
jukról. Frank Spengler biztosította 
a Szövetség képviselőit a meg-
lévő együttműködés folytatásáról 
(Szentendrei Főiskolás Tábor) és 
nem zárkózott el újabb progra-
mokban történő közreműködéstől.

 ■ Február 17. 
A Rákóczi Szövetség képvisele-

tében Halzl József elnök és Csáky 
Csongor főtitkár a Hír TV Paletta 
című műsorának vendége volt. A 
műsorvezetővel, Kurucz Évával 
történt beszélgetés során tájékoz-
tatást adtak a Felvidékről kitelepí-
tett magyarok emléknapja kapcsán 
Kárpát-medencei egyetemisták és 
középiskolások részére kiírt pályá-
zatról, a Március 15-i Diákutazta-
tási Program felhívásáról, illetve 
a Szövetség egyéb ifjúságot érintő 
tevékenységeiről. A műsor 2014. 
február 18-án került adásba.

Február 18. Martényi Árpád és 
Molnár Imre az Esterházy János 
Emlékbizottság nevében megbeszé-
lést folytatott Halzl József elnökkel 
és Csáky Csongor főtitkárral. A 
megbeszélés témája az Esterházy 
emlékünnepség díjátadója volt. A 
megbeszélés végén Molnár Imre 
és Martényi Árpád a XII. kerü-
leti Esterházy János szoborállító 
bizottságot és a felvidek.ma hír-
portált javasolták kitüntetésre.

 ■ Február 19. 
Görföl Jenő és Varga Mária a 

Csemadok pozsonyi központ-
jának képviseletében látogatást 
tett a Rákóczi Szövetségnél. Halzl 
József elnök és Csáky Csongor 
főtitkár fogadták őket. Görföl Jenő 
átadta a Csemadok 65 éves fenn-
állásának március 8-i diószegi 
ünnepi ülésére szóló meghívást, 
valamint ígéretet tett arra, hogy 
Bárdos Gyulával egyeztetni fog az 
ügyben, hogy mielőbb keresse fel 
Budapesten Halzl József elnököt. 
A Csemadok és a Rákóczi Szö-
vetség együttműködésének 
szorosabbra fűzését örömmel 
vennék, ugyanakkor jelezték, 
hogy a részletek rögzítésére már-
cius 15. után látnak lehetőséget.

 ■ Március 2. 
A Városmajori Egyházközösségi 

Házban megbeszélésre került sor, 
a Rákóczi Szövetség helyi szerve-
zete megalapításának lehetősége-
iről. Az elmúlt év nyarán, a Rákóczi 
Szövetség képviselői találkoztak a 
városmajori fiatalokkal, akik közül 
9-en, a szervezet megalapítása mel-
lett foglaltak állást, és kitöltötték 
a tagsági nyilatkozatot. Közülük 
néhányan ezen a megbeszélésen is 
részt vettek. A megbeszélésen részt 
vett Lambert Zoltán plébános, és 
Csépányi Gábor káplán. A közel-
múltban, a városmajori fiatalok egy 

csoportja, látogatást tett a Délvidék 
szórványtelepülésein, elsősorban 
Muzslán, ahol megállapodás tör-
tént arra vonatkozólag, hogy a 
városmajori fiatalok vendégül látják 
a muzslai fiatalokat. A látogatásra 
márc. 15-én kerül sor, ezt követően 
lehetne hivatalosan is megalapítani, 
a Városmajori Egyházközösség fia-
taljainak Rákóczi Szervezetét. Halzl 
József ígéretet tett, hogy a Buda-
pesti látogatás kapcsán a Rákóczi 
Szövetség képviselői találkoznak a 
Muzslai fiatalokkal és megbeszélik 
egy ottani helyi szervezet megalakí-
tásának lehetőségét is. 
Március 3. 
A Rákóczi Szövetség levélben 

fordult azokhoz a felvidéki csa-
ládokhoz, akiknek magyar 
iskolakezdő gyermekeit 2004 óta 
beiratkozási programja keretében 
ösztöndíjban részesítette. Ez több 
mint 23 ezer családot jelent. A 
levélben a Szövetség arra kérte a 
szülőket, hogy a Szlovákiában ese-
dékes köztársasági elnök válasz-
táson az egyetlen magyar jelöltre 
adják szavazatukat.

 ■ Március 4. 
Erdélyi Géza, felvidéki nyuglma-

zott református püspök, levelet 
küldött Halzl József részére, 
amelyben tájékoztatott arról, 
hogy a közelmúltban tért vissza 
3 hónapos ausztrál körútjáról. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan, 
idén is több ausztráliai magyar 
közösséget meglátogatott, és 
ennek során gyűjtést szervezett a 
Szövetség Beiratkozási Program-
jához.

 ■ Március 10. 
Az Emberi Erőforrás Támogatás-

kezelő támogatási igazgatójánál, 
Petrás Andreánál a Rákóczi Szö-
vetség képviseletében Kópé Ildikó 
munkatárs és Csáky Csongor 

főtitkár látogatást tett. Ennek kere-
tében áttekinttették a pályázati 
felhívás tervezetet, mely nagyban 
illeszkedik a Rákóczi Szövetség 
programjaihoz. Még ezen a napon 
Bacskai József ungvári magyar 
főkonzul kezdeményezésére meg-
beszélést folytatott Halzl József 
a Rákóczi Szövetség elnöke és 
Balogh Dénes konzul a Szövetség 
kárpátaljai szerepvállalásáról, a 
főkonzulátussal való együttmű-
ködésről és a kárpátaljai magyar 
iskolák helyzetéről. A beszélge-
tésen jelen volt Csáky Csongor 
főtitkár és Pálinkás Barnabás 
munkatárs. Balogh Dénes konzul 
ismertette a kárpátaljai magyar 
iskolák, diákok és pedagógusok 
helyzetét és a Rákóczi Szövetség 
segítségét kérte, hogy támogassa 
a kárpátaljai tanulmányi-, vers- és 
prózamondó versenyeket juta-
lomkönyvekkel, melynek eljutta-
tásában a konzulátus segíteni fog. 
Halzl József megállapodott Balogh 
Dénessel, hogy segíti a Konzulátus 
közelében működő Ungvári 10. 
Számú Dayka Gábor Magyar Tany-
nyelvű Középiskolában a Rákóczi 
Szövetség ifjúsági szervezetének 
megalapítását. Ezen túl megálla-
podtak abban is, hogy egy kárpát-
aljai településen kísérleti jelleggel 
beindítják a Szövetség Beiratkozási 
Ösztöndíjprogramját. A találkozó 
végén Halzl József és Bacskai 
József felhatalmazásával Balogh 
Dénes konzul együttműködési 
magállapodást kötött, melynek 
célja a Főkonzulátus konzuli kerü-
letében lévő kárpátaljai magyar 
óvodák és iskolák segítése.

 ■ Március 12. 
Hertelendy Anna és Csáky 

Csongor főtitkár látogatást tett a 
tatai Öreg Tó Kempingben, Kálmán 
Attila, a Szövetség tatai tagjának, 

korábbi gimnáziumi igazgató és 
államtitkár társaságában. A láto-
gatásra azzal a céllal került sor, 
hogy az Esztergomi Anyanyelvi 
Tábornak új, megfelelőbb helyszínt 
találjanak. A kemping megtekin-
tése alapján elmondható, hogy 
az esztergomi helyszínhez képest 
sokkal magasabb szintű szolgál-
tatásokat nyújt és a környezete is 
megfelelőbb a tábor céljaira. A fent 
leírtak alapján javasolt a tábor hely-
színének megváltoztatása. Kálmán 
Attila felajánlotta segítségét a tábor 
lebonyolításához. A tatai láto-
gatást követően Komáromban 
találkoztak a Szövetség képviselői 
Bóna Zoltánnal, a Diákhálózat 
elnökével, akivel egyeztetést foly-
tatott Csáky Csongor. Március 18. 
Halzl József Ácsra látogatott, ahol 
megbeszélést folytatott Lakatos 
Béla polgármesterrel. Lakatos 
Béla azt ígérte, hogy ebben az 
évben is támogatja a Rákóczi Szö-
vetség programját.

 ■ Március 19. 
Szabadkán és  Magyarkanizsán 

tett látogatást a Rákóczi Szövetség 
képviseletében Csáky Csongor 
főtitkár és Pálinkás Barnabás. Már-
cius 21–23. Felvidéki partnereit, 
barátait és a felvidéki oktatásban 
érintett szereplőket hívta meg 2014. 
március 21-23. között Gyűgy-für-
dőre a Rákóczi Szövetség, azzal 
a céllal, hogy a felvidéki szerve-
zetek, civilek együttműködését 
segítse, lehetőséget nyújtson a 
civil tevékenységek hatékony-
ságának javításához, illetve az 
emberi kapcsolatok erősítéséhez. 
Kiemelt téma volt a szlovákiai 
magyar oktatás helyzete, különös 
tekintettel a múlt év végen elfoga-
dott szlovák közoktatási törvény 
hatásaira. A rendezvényen 84-en 
vettek részt, köztük a Rákóczi 
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Szövetség Város és Vidéke Céla-
lapjainak képviselői, az Rákóczi 
ifjúsági szervezettel rendelkező 
középiskolák tanárai, a Szövetség 
felvidéki helyi szervezeteinek 
képviselői, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógus Szövetség képviselői 
és szakértői, valamint az egye-
temi diákszervezetek és cserkész 
szervezetek képviselői. A talál-
kozónak a gyűgy-fürdői Mineral 
Hotel adott helyet. A rendezvény 
megnyitóján Csáky Csongor, a 
Rákóczi Szövetség főtitkára és 
Gabri Rudolf, Város és Vidéke 
Célalap Hálózatot összefogó 
Szülőföldön Magyarul Társulás 
elnöke köszöntötte a résztve-
vőket, ismertetetve a rendezvény 
célját és programját. 

 ■ Március 28. 
Halzl József interjút adott Szencz 

Dórának a Demokrata munkatár-
sának, melynek során tájékoz-
tatást adott a Rákóczi Szövetség 
aktuális programjairól.

 ■ Április 2. 
A Rákóczi Szövetség levéllel 

fordult 190 középiskola igazga-
tójához, ahol működik ifjúsági 
szervezete és arra kérte az igazga-
tókat, hogy emlékezzenek meg a 
Felvidékről kitelepített magyarok 
emléknapjáról. A levéllel elkül-
désre kerül a Magyar Kálvária 
Című dokumentumfilm inter-
netes elérhetőségének címe.

 ■ Április 7. 
Csáky Csongor főtitkár Benedek 

Fülöppel, az OTP Bank agrárigaz-
gatóságának vezetőjével találkozott 
a bank Nádor utcai központjában. 
Benedek Fülöpnek köszönetet 
mondott az egri kárpát-medencei 
agrár-középiskolák találkozójának 
támogatásáért és további együtt-
működését és támogatását kérte a 
Szövetség ügyeihez. 

 ■ Május 7. 
Halzl József telefonos beszélge-

tésben köszönetet mondott Nyikos 
Lászlónak, Polgárdi Polgármeste-
rének a Beiratkozási Programra 
vonatkozó adományáért. Egy-
úttal emlékeztette Őt arra, hogy 
korábban szóba került egy helyi 
szervezet létrehozásának lehető-
sége. Nyikos László megerősítette 
korábbi ígéretét.

 ■ Május 9. 
Halzl József interjút adott Megyeri 

Dávidnak, a Magyar Nemzet mun-
katársának, ennek során tájékoz-
tatást adott a Rákóczi Szövetség 
aktuális programjairól.

 ■ Május 27. 
Halzl József telefonos megbeszé-

lést folytatott Bock József villányi 
borásszal, a 2014. évi boradomá-
nyokkal kapcsolatban. Bock József 
a Szövetség részére ez évben is 
kész a villányi borászoktól bor-
adományt gyűjteni. Bock József 
a Rákóczi Szövetség negyed szá-
zados jubileuma alkalmából elis-
merését fejezte ki a Rákóczi Szö-
vetség munkájával kapcsolatban.

 ■ Május 30. 
A Rákóczi Szövetség képvise-

letében Nagy Domonkos István 
és Csáky Csongor Őry Péterrel, 
az MKP alelnökével, a Pro Civis 
egyesület elnökével folytatott meg-
beszélést Csallóközcsütörtökön. 
A megbeszélés témája a szlovák 
oktatási törvény változásának 2015 
szeptemberétől várható hatása és 
egy közös cselekvési terv kidolgo-
zása volt.

 ■ Június 3. 
Kiss Balázs a Külügyminiszté-

rium szlovák referense látogatást 
tett a Rákóczi Szövetség irodá-
jában 2014. június 3-án, ahol Halzl 
József elnök és Csáky Csongor 
főtitkár fogadta őt. Kiss Balázs a 

látogatást udvariassági és tájéko-
zódási célból tette, különös tekin-
tettel arra, hogy szeptembertől a 
pozsonyi nagykövetségen teljesít 
szolgálatot. A Rákóczi Szövetség 
felvidéki tevékenységéről tájékoz-
tatták őt a Szövetség képviselői. 
Kiss Balázs felajánlotta szorosabb 
együttműködését a Szövetség fel-
vidéki ügyeihez.

 ■ Június 4. 
Halzl József megbeszélést folya-

tatott Garbai Lászlóval a Magyar 
Energetikai Társaság elönökével, 
és Orbán Tiborral, a Fővárosi 
Távfűtő Művek műszaki vezér-
igazgató-helyettesével. Még ezen 
a napon Nyitrai Zsolt a FIDESZ 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
vezetője megbeszélésen vett részt 
a Rákóczi Szövetség központi iro-
dájában, munkatársával Meszéna 
Balázzsal együtt. A megbeszélésen 
a Rákóczi Szövetség részéről Halzl 
József elnök, Ugron Gáspár Gábor 
alelnök és Csáky Csongor főtitkár 
vett részt. Nyitrai Zsolt arról érdek-
lődött miben tudná segíteni a 
Rákóczi Szövetség munkáját.

 ■ Június 11. 
Tatán a polgármesteri hivatalban 

Krupi Bernadett, Hertelendy Anna 
és Csáky Csongor a Rákóczi Szö-
vetség képviseletében megbeszélést 
folytatott Osgyáni Zsuzsannával a 
városi önkormányzat nemzetközi 
referensével. A találkozóra annak 
folyományaként került sor, hogy 
az Esztergomi Anyanyelvi Tábor 
Tatára költözik az idei évben és 
azzal a kéréssel fordult a Szövetség 
Michl József tatai polgármesterhez, 
hogy segítse a tábor program 
szervezését a város lehetősége-
ivel. A megbeszélésen Osgyáni 
Zsuzsanna elmondta, hogy a pol-
gármester örült a tábor Tatára 
kerülésének és arra kérte őt, hogy 

a lehetséges minden eszközzel 
járuljon hozzá a város a tábor 
sikeréhez. 
Június 13. 
Kamarás István felkereste a 

Rákóczi Szövetség irodájában 
Csáky Csongor főtitkárt. Kamarás 
István a jezsuita cigány szakkollé-
giumok szervezésében korábban 
fontos szerepet töltött be. A 2011. 
évi beiratkozási programba és a 
2011. évi felvidéki népszámlálási 
kampányunkba is aktívan bekap-
csolódott, főként a Rimaszombat 
környéki cigány falvakban. Fel-
ajánlotta a Rákóczi Szövetség 
részére, hogy a határon túli magyar 
cigány ügyekben számíthatunk rá.

 ■ Június 24. 
Halzl József személyes megbe-

szélést folytatott Béres Józseffel, 
aki évek óta rendszeres támoga-
tója a Rákóczi Szövetségnek. A 
megbeszélés során jelezte, hogy 
ez évben további támogatást 
kíván adni a Rákóczi Szövet-
ségnek. Jelezte továbbá, hogy a 
múlt évhez hasonlóan ez évben 
is alapítványa keretében tíz fel-
vidéki magyar iskolába beíratott 
diák számára beiratkozási ösztön-
díjat adnak át és lehetőség szerint 
részt vesznek valamelyik beirat-
kozási ösztöndíj átadási ünnep-
ségen is. Elképzelhető, hogy ösz-
töndíj akciónkhoz a múlt évhez 
képest megduplázzák a támoga-
tásukat. Béres József felvetette, 
hogy együttműködésünket szé-
lesítsük Erdély vonatkozásában, 
figyelemmel arra, hogy a legtöbb 
személyes kapcsolattal Erdélyben 
rendelkeznek. Még ezen a napon 
Halzl József látogatást tett Potápi 
Árpád helyettes államtitkárnál, a 
határon túli magyarság ügyeivel 
megbízott kormánytisztviselőnél. 
Tájékoztatta Őt a Rákóczi Szö-

vetség aktuális tevékenységéről 
és köszönetet mondott mind 
Bonyhád polgármestereként, 
mind parlamenti képviselőként 
a Rákóczi Szövetségnek nyúj-
tott támogatásáért. Kérte, hogy a 
továbbiakban szoros együttmű-
ködésre kerüljön sor, a határon 
túli magyarság támogatásának 
ügyében. Július 1. Halzl József 
telefonbeszélgetést folytatott Tót-
hiván Endrével, a Rákóczi Szö-
vetség Lenti helyi szervezetének 
vezetőjével. Tóthiván Endre 
jelezte, hogy beszéltek polgár-
mesterükkel és remény van arra, 
hogy az Önkormányzat megnö-
velt értékű ösztöndíj támogatást 
ad ez évben programunkhoz. 
Halzl József tájékoztatta Tót-
hiván Endrét a beiratkozási Ösz-
töndíj program aktuális helyze-
téről, a Horvátországi Ösztöndíj 
Program részleteiről. Tóthiván 
Endre közölte, hogy jó kapcso-
latokkal rendelkeznek a Szlové-
niai magyarsággal és informá-
ciókkal tud szolgálni oktatási 
helyzetükről. Továbbá felvetette a 
Beiratkozási Program szlovéniai 
megvalósításának lehetőségét.

 ■ Július 7. 
Halzl József Kun Ferenccel Süttőre 

látogatott, ahol a település polgár-
mesterével, Czermann Jánossal 
a település és a szövetség között 
kialakítandó, szoros együttműkö-
désről tárgyaltak.

 ■ Szeptember 5. 
Berényi József, az MKP elnö-

kének meghívására a Rákóczi 
Szövetség képviseletében Halzl 
József elnök, Ugron Gáspár Gábor 
alelnök és Csáky Csongor főtitkár 
Pozsonyba utazott 2014. szep-
tember 5-én. Az MKP székhá-
zában megbeszélésre került sor a 
szlovák oktatási törvény magyar 

iskolákat érintő 2015. szeptember 
1-jével érvénybe lépő hatásairól. 
Az MKP részéről Berényi József 
elnök, Őry Péter alelnök, Szigeti 
László és A. Szabó László vett részt, 
valamint Pék László, az SZMPSZ 
korábbi elnöke. A résztvevők a 
probléma súlyáról, árnyalatairól, 
lehetséges megoldási módjairól 
elmondták véleményüket, meglá-
tásaikat. Dunaszerdahelyen Halzl 
József elnök, Ugron Gáspár Gábor 
alelnök és Csáky Csongor főtitkár 
Világi Oszkárral, a Slovnaft vezér-
igazgatójával találkozott.

 ■ Szeptember 16. 
A Honvédelmi Minisztéri-

umban megbeszélésre került sor 
az október 23-i nemzeti ünnep 
megvalósításáról. A megbeszélését 
Ivády Nóra, a Nemzeti Rendez-
vényszervező Hivatal főigazgatója 
hívta össze, amelyen jelen volt 
Hajtó Ödön, az 1956-os műegye-
temisták képviselője, a Műegyetem 
képviselete, a Hungarofest, Siklósi 
Beatrix az MTVA főtanácsadója, 
Horváth László a 301-es parcellai 
ünnepség szervezője, valamint a 
Rákóczi Szövetség képviseletében 
Csáky Csongor főtitkár és Bajnóczi 
Gábor munkatárs. 

 ■ Szeptember 26. 
A Rákóczi Szövetség, Eger 

Megyei Jogú Város Önkormány-
zata és a KLIK Egri Tankerület 
vezetői a magyar-magyar kap-
csolatok ápolása, fejlesztése érde-
kében, a Kárpát-medencében élő 
és tevékenykedő magyar irodalom 
és történelem szakos tanárok 
részére szakmai-tudományos kon-
ferenciát szerveztek Egerben. A 
rendezvény központi témája Gár-
donyi Géza irodalmi tevékenysége 
és az 1552-es Egri vár védelme. A 
rendezvényen a Szövetséget Csáky 
Csongor főtitkár képviselte. 
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 ■ Október 1-5.
 A Rákóczi Szövetség képvise-

letében Bajnóczi Gábor, Csáky 
Csongor és Pálinkás Barnabás Kár-
pátaljára és Erdélybe látogatott. A 
látogatások érintették Beregszászt, 
Visket, Técsőt, Máramarosszi-
getet, Dést, Besztercét, Szovátát 
és Marosszentgyörgyöt, azzal a 
fő céllal, hogy a helyi magyarság 
helyzetéről közvetlen benyomást 
szerezzenek, különös tekintettel 
a magyar oktatás helyzetére és a 
magyar családok iskolaválasztá-
sára. A látogatások során közép-
iskolai szervezetek létrehozá-
sára is sor került, illetve október 
3-5. között az Rákóczi Szövetség 
erdélyi középiskolai szervezete-
inek szovátai vezetőképzőjére is. A 
látogatás egyik színfoltja Marosz-
szentgyörgyön Puczi Béla család-
jának a felkeresése jelentette. Puczi 
Béla volt az a cigány ember, akinek 
vezetésével 1990-ben a marosz-
szentgyörgyi cigányok kiálltak a 
marosvásárhelyi magyarok mellett.

 ■ Október 15. 
Halzl József látogatást tett a Trig-

ránit Rt. elnökénél, Nyúl Sán-
dornál. Nyúl Sándor közölte, 
hogy ebben az évben is támogatni 
kívánja a Rákóczi Szövetséget.
Október 21. Halzl József és 

Csáky Csongor látogatást tett 
Vidnyánszky Attilánál a Nem-
zeti Színház igazgatójánál. Vid-
nyánszky Attila közölte, hogy kész 
együttműködni a Rákóczi Szövet-
séggel és kész arra is, hogy kedvez-
ményes jegyet adjon a Szövetség 
programjaiban résztvevőknek.

 ■ November 25. 
Pálinkás Barnabás egyetemista 

önkéntesekkel Délvidékre utazott a 
Beiratkozási Ösztöndíjak átadására. 
Zomborban interjút adott a helyi 
kötődésű Dunatáj lapnak a Beirat-
kozási Ösztöndíjprogram céljáról és 
vajdasági programjairól.

 ■ November 28. 
A Szlovákiai Magyarok Kere-

kasztalának Nagymegyeren meg-
valósult tanácskozásán a Rákóczi 
Szövetség képviseletében részt 
vett Csáky Csongor főtitkár és 
Nagy Domonkos István  A tanács-
kozás délutáni oktatási plenáris 
ülésén Pék László, Albert Sándor 
és Madarász Róbert mellett Csáky 
Csongor előadásában beszámolt 
a Rákóczi Szövetség által a szlo-
vákiai magyar iskolahálózatáról 
készített anyagról, illetve arról a 
relációs adatbázisról és térképeket 
modellezni tudó szoftverről, amely 
az új szlovák közoktatási tör-
vényhez elemzéssel és a cselekvési 
terv kidolgozásával szolgál. Előa-
dásában rövid tájékoztatást adott 
a beiratkozási program őszi ösz-
töndíjátadásairól, illetve a decem-
beri óvodásokat megszólító prog-
ramról. A Szövetség képviselőivel 
utazó Kamarás István hozzászó-
lásában beszámolt a kelet-szlová-
kiai cigányközösségekben szerzett 
élményeiről és tapasztalatairól. A 
téma újszerűen hatott, nagy érdek-
lődést kiváltva. Az eseményen 
Magyarországról a Rákóczi Szö-
vetség mellett a Nemzetpolitikai 
Államtitkárságot Haraszti Attila és 
Pathó Marianna képviselte.

December 1. Halzl József Török-
bálintra látogatott, ahol találkozott 
Elek Sándor polgármesterrel. Elek 
Sándor rokonszenvezik a Rákóczi 
Szövetség tevékenységével és kész 
ezt támogatni is, ehhez várja  a 
Rákóczi Szövetség levelét.

 ■ December 2. 
Halzl József és Csáky Csongor láto-

gatást tett Wetzel Tamás nemzetpo-
litikáért felelős helyettes államtit-
kárnál.

 ■ December 10. 
Csáky Csongor és Pálinkás Bar-

nabás Ópusztaszerre, Kispiacra és 
Bácsalmásra látogatott. Ópuszta-
szerre a Nemzeti Történeti Emlék-
park ügyvezetőjének, Kertész 
Péternek a meghívására látogattak 
el. Kertész Péter ügyvezetővel és 
Dr. Kiss Róbert Károly helyettes 
vezetővel folytattak megbeszé-
lést, akik együttműködést aján-
lottak a Rákóczi Szövetségnek, 
annak érdekében, hogy a külhoni 
magyarsághoz közelebb kerüljön 
Ópusztaszer. Három dologban 
született megállapodás: a Rákóczi 
Szövetség Diákutaztatási Prog-
ramjának résztvevői kedvezmé-
nyesen látogathatnak el az Emlék-
parkba és tekinthetik meg a Feszty 
körképet. A Rákóczi Szövetség 
megvizsgálja, hogy a bajai és a 
történelemtanár táborát esetleg 
2015-ben Ópusztaszerre helyezi. 
A történelemtanár tábor kapcsán 
2015-ben, témaként kínálkozik a 
honfoglalás. Az emlékpark a hely-
szín mellett szakmai segítséget is 
ígért a saját és a Szegedi Egyetem 
szakembereire alapozva. 
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Megvalósult 
rendezvények

3. rész

Erdélyi helyi és ifjúsági 
szervezetek találkozója 
(2014. január 29. - február 2.) 
A Rákóczi Szövetség Szovátán, a 

Teleki Oktatási Központban szer-
vezte meg erdélyi helyi és ifjúsági 
szervezetek találkozóját, 94 fő rész-
vételével. A találkozón a Szövetség 
központjának képviseletében Baj-
nóczi Gábor, Csáky Csongor, Ősi 
Barnabás és Pálinkás Barnabás vett 
részt. A találkozó célja volt, hogy az 
erdélyi szervezetek, civilek együtt-
működését segítse, lehetőséget 
nyújtson a rendezvény előadásain 
keresztül a civil tevékenységek haté-
konyságának javításához, illetve az 
emberi kapcsolatok erősítéséhez. A 
találkozóval egy időben és részben 
közös programmal valósult meg, 
a múlt év novemberében Egerben 
létrejött Kárpát-medencei Magyar-
tanárok Kulturális Egyesületének 
első erdélyi regionális találkozója, 
Takaró Mihály irodalomtörté-
nész vezetésével. A rendezvényt a 
Rákóczi Szövetség nevében Csáky 
Csongor főtitkár nyitotta meg, tájé-
koztatást adva a Rákóczi Szövetség 
helyzetéről, programjairól, különös 
tekintettel az erdélyi vonatkozá-
sokra. Az első nap estje ismer-
kedéssel telt, amit Seprődi József 
Küküllő menti borász borkóstolója 

színesített. A rendezvény második 
napján Novák Zoltán, marosvá-
sárhelyi történész, a Román Tudo-
mányos Akadémia levelező tag-

jának előadásával vette kezdetét, 
Fekete március az idők tükrében 
címmel. A délelőtt második előa-
dását Kémenes Lóránt, Tür római 
katolikus plébánosa tartotta a 
szórványról  saját munkájára ala-
pozva , az ahhoz kapcsolódó kihí-
vásokról és lehetőségekről. Dél-
után elsőként Morvay Levente, a 
budapesti Egyházi, Nemzetiségi és 
Civil Társadalmi Kapcsolatokért 
Felelős Államtitkárság politikai 
főtanácsadója tartott összefoglaló 
előadást az erdélyi magyar civilek 
számára is elérhető magyarországi 
pályázatokról. Ezt követte Takaró 
Mihály irodalomtörténész előa-
dása Tormay Cécileről. Este a Fáj a 
feje? Va doare capul? c. kétnyelvű 
dokumentumfilmet tekinthették 
meg a résztvevők az 1990. márciusi 
marosvásárhelyi eseményekről. A 
rendezvény utolsó napján elsőként 
Kocsis Lóránd, a marosvásárhelyi 
Demokrácia Központ munkatársa 
tartott előadást a kettős állampol-
gársággal kapcsolatos kérdésekről. 
Ezt követően Benedek Fülöp az 
OTP Bank agrárágazati igazgatója 
foglalta össze az OTP Bank nyúj-
totta lehetőségeket, különös tekin-
tettel a székelyföldi agráriumra és 
vidékre, illetve az Európai Uni-
óhoz kapcsolódó pályázati finan-

szírozásra. A rendezvényt Takaró 
Mihály irodalomtörténész Gyóni 
Gézáról tartott előadása zárta. A 
rendezvényen Gecse Géza, a Kos-
suth Rádió szerkesztője riportokat 
készített.

XIII. Cultura Nostra 
Történelmi vetélkedő 2. 
fordulója (2014. február 4.) 
A Cultura Nostra Történelmi 

Vetélkedőre jelentkezett, és a 
második fordulóba bejutott csa-
patok a Kárpát-medence 23 váro-
sában töltötték ki a 2. fordulós 
feladatlapot A fordulóból a leg-
jobban teljesítő 10 csapat jutott a 
pannonhalmi döntőbe (Dunaúj-
városi Széchenyi István Gimná-
zium; Fehérgyarmati Deák Ferenc 
Gimnázium; Gödöllői Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium és Egy-
házzenei Szakközépiskola; Nagy-
kanizsai Batthyány Lajos Gimná-
zium - 2 csapat; Orosházi Táncsics 
Mihály Tehetséggondozó Gimná-
zium; Szakközépiskola, Általános 
Iskola és Kollégium; Komáromi 
Selye János Gimnázium - 2 csapat; 
Somorjai Madách Imre Gimná-
zium; Váci Piarista Gimnázium és 
Kollégium)

Délvidéki helyi és ifjúsági 
szervezetek találkozója 
(2014. február 14 - 16.) 
A Rákóczi Szövetség Törökbe-

csén, a Tiszavirág Hotelben szer-
vezte meg délvidéki helyi és ifjúsági 
szervezetek találkozóját 57 fő rész-
vételével. A találkozón a Szövetség 
központjának képviseletében 
Bajnóczi Gábor, Csáky Csongor, 
Pálinkás Barnabás, Papp Imre, Pet-
rovay László és Nagy Domonkos 
vett részt. A találkozó azzal a céllal 
került megvalósításra, hogy a dél-
vidéki szervezetek, civilek együtt-

IDŐPONT PROGRAM MEGNEVEZÉSE Résztvevők 
száma

2014. január 31-február 2. Erdélyi helyi szervezeti találkozó 100
2014. február 14-16. Délvidéki helyi szervezeti találkozó 50
2014. február 4. Cultura Nostra Történelmi Verseny 1232
2014. február 26-március 2. Gloria Victis jutalomkirándulás 20
2014. február 28-március 2. Középiskolás Vezetőképző 150
2014. márcuius 7-9. Kárpátaljai helyi szervezeti találkozó 70
2014. március 9. Esterházy János emlékünnepség 200
2014. március 9. Célalap közgyűlés 50
2014. március - április Partiumi Óvodai Beiratkozási Program 1750
2014. március 15. Március 15. Diákutaztatási Program 4000
2014. márcus 15-október 23. Gloria Victis Történelmi Vetélkedő meghirdetése 720
2014. március 21-23. Magyar-magyar kapcsolatok és az agrár szakképzés 150
2014. március 21-23. Felvidéki helyi szervezeti találkozó 80
2014. április 11-13. Cultura Nostra döntő 40
2014. április 11-13. Délvidéki Utazás 100
2014. április 12. Felvidékről Kitelepített Magyarok Emléknapja 400
2014. május 16. Közgyűlés 200
2014. május 16. 25 éves Jubileumi Emlékünnepség
2014. május 23-25. Felvidéki Séta 100
2014. június 4. Június 4-i Diákutaztatási Program 2600
2014. július 1-6. Cultura Nostra jutalomkirándulás 40
2014. július 1-6. Bajai Anyanyelvi Tábor 70
2014. július 14-20. Sátoraljaújhely Középiskolás Tábor 450
2014. július 21-26. Kárpát-medencei Történelem Szakos Tanár Tábor 130
2014. július 28-augusztus 1. Magyar Nyelv és Irodalom Szakos Tanárok Találkozója 160
2014. július 28-augusztus 6. Győri Anyanyelvi Tábor 50
2014. augusztus 8-14. Tatai Anyanyelvi Tábor 123
2014. augusztus 25-30. Főiskolás Tábor 130

2014. szeptember-december Felvidéki és Partiumi magyar iskolakezdők 
beiratkozási ösztöndíjátadásai 5000

2014. szeptember 26-28. Partiumi Kirándulás 100

2014. szeptember 26-28. Kárpát-medencei történelem 
és irodalom szakos tanárok konferenciája 100

2014. október 3-5. Középiskolás vezetőképző 150
2014. október 21-23. Gloria Victis 1956-os emlékünnepség 1400
2014. október 23. Október 23-i Diákutaztatási Program 2000
2014. november 7-9. Felvidéki Séta 200
2014. december Óvodai Ajándék Program 13800
2014. minden hónap 
első szerdáján Rákóczi Klub 100

ÖSSZESEN: 36.150

Megvalósult rendezvények 2014-ben
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működését segítse, lehetőséget 
nyújtson a rendezvény előadásain 
keresztül a civil tevékenységek 
hatékonyságának javításához, 
illetve az emberi kapcsolatok erősí-
téséhez. A találkozóval egy időben 
és részben közös programmal való-
sult meg, a múlt év novemberében 
Egerben létrejött Kárpát-medencei 
Magyartanárok Kulturális Egye-
sületének első délvidéki regio-
nális találkozója, Takaró Mihály 
irodalomtörténész vezetésével. A 
rendezvényt a Rákóczi Szövetség 
nevében Csáky Csongor főtitkár, 
Pálinkás Barnabás és Bajnóczi 
Gábor nyitották meg, tájékoztatást 
adva a Rákóczi Szövetség hely-
zetéről, programjairól, különös 
tekintettel a délvidéki vonatkozá-
sokra. A házigazda nevében Báló 
Tibor, a törökbecsei helyi szervezet 
vezetője köszöntötte a vendégeket. 
Első nap Belánszky-Demkó Zsolt, 
az Egyházi, Nemzetiségi és Civil 
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárság főosztályvezetője 
foglalt össze számos, civileket 
érintő témát előadásában. Este a 
törökbecsei fiatalok néptáncbe-
mutatójára is sor került, illetve 
helyi népzenészek szórakoztatták 
az egybegyűlteket. A rendezvény 
második napján Joó-Horti Lívia, 
a Magyar Nemzeti Tanács Köz-
oktatási Bizottságának elnökével 
kezdődött az előadások sora. Joó-
Horti Lívia a délvidéki oktatási 
helyzetről, demográfiai tendenci-
ákról adott átfogó helyzetképet. 
Takaró Mihály irodalomtörténész 
folytatta a délelőttöt, aki szoká-
sához hűen lelket és magyarságot 
erősítő gondolatokat adott tovább 
irodalmi köntösben. Délután 
Forró Lajos történész  Jelöletlen 
tömegsírok (Délvidék 1944-ben) 
címmel  tartotta meg előadását, őt 

Kávai Szabolcs követte a Délvidék 
vagy Vajdaság? című előadásával. 
Este levetítésre került Forró Lajos 
Jelöletlen tömegsírok című doku-
mentumfilmje. Az összejövetel 
utolsó napján fórumra került sor, 
ahol mindenki megoszthatta gon-
dolatait, javaslatait. A rendezvény 
Seres István történész Rózsa Sán-
dorról szóló előadásával zárult. A 
rendezvény során Joó-Horti Lívia, 
a Magyar Nemzeti Tanács Közok-
tatási Bizottságának elnöke ígéretet 
tett arra, hogy összehívják Délvidék 
valamennyi magyar középiskolá-
jának tanárait azzal a céllal, hogy 
a Rákóczi Szövetséget be lehessen 
mutatni számukra és e helyeken 
mind több helyi szervezetet ala-
pítsanak. Báló Tibor, a törökbecsei 
helyi szervezet vezetője ígéretet tett 
arra, hogy létrehoz és Szerbiában 
bejegyeztet egy ernyőszervezet sze-
repét betöltő egyesületet a Rákóczi 
Szövetség számára.

Gloria Victis Jutalomki-
rándulás (2014. február 
26-március 2.) 
A Rákóczi Szövetség a 2013 

októberében lebonyolított Gloria 
Victis Történelmi Vetélkedő első öt 
helyezettjét egy 2014. február 26. 
és március 2. között megrendezett 
erdélyi kirándulással jutalmazta 
meg. A kiránduláson a Zalaeger-

szegi Zrínyi Miklós Gimnázium, az 
Érsekújvári Pázmány Péter Gim-
názium, a Tolna Megyei Sztárai 
Mihály Gimnázium, a Nagykani-
zsai Batthyány Lajos Gimnázium 
és a Gödöllői Premontrei Szent 
Norbert Gimnázium és Egyház-
zenei Szakközépiskola csapatai 
vettek részt. A kirándulás folyamán 
a résztvevők Csernakeresztúron 
faluturizmusban, Gyulafehérváron 
református kollégiumban, Farkas-
lakán faluturizmusban, Marosvá-
sárhelyen pedig református kol-
légiumban voltak elszállásolva. A 
diákok első nap megtekintették 
az aradi emlékműveket, Marosily-
lyén Bethlen Gábor szülőházát és 
Déván látogatást tettek a Böjte atya 
féle kollégiumban. Második nap a 
tatárlaki emlékműhöz, majd Fráter 
György kastélyához látogattak és 
városnézést tartottak Gyulafehér-
várott. Ezt követően Krizbai Jenő 
tanár úr, a Bethlen Gábor Kol-
légium volt igazgatója fogadta a 
diákokat Nagyenyeden. A részt-
vevők örömmel látták a teljes fel-
újítás monumentális munkálatait 
a kollégiumon. Később ellátogattak 
Bod Péter falujába Magyarigenbe, 
ahol a lelkész csodálatos fogad-
tatásban részesítette a csoportot. 
Harmadik nap Bethlen kastélyokat 
látogattak meg Bethlenszentmik-
lóson, Küküllővárott, és Keresden, 

majd látogatást tettek 
Segesváron, a bögözi 
templomban, illetve 
Székelyudvarhely-
lyel ismerkedtek. 
Negyedik nap Farkas-
laka, Korond neveze-
tességei, Orbán Balázs 
sírja, a fenyédi festett 
székelykapuk és Csík-
somlyó következett. 
Ezek után a Gyime-

sekbe utaztak, ahol Antal Tibor, a 
Szent Erzsébet Gimnázium ének-
tanára kalauzolta el a diákokat az 
iskolában és a történelmi határnál. 
A csoport programja utolsó nap 
marosvásárhelyi és kolozsvári 
városnézéssel zárult.

XIII. Kárpát-medencei 
Középiskolás Vezetőképző 
(2014. február 28. - március 2.) 
A Rákóczi Szövetség középis-

kolai ifjúsági szervezetei számára 
13. alkalommal szervezete meg 
2014 tavaszán a Kárpát-medencei 
Középiskolás Vezetőképző nevű 
rendezvényét, ezúttal a Nagyvárad 
melletti Püspökfürdőn, a Hotel 
Perla-ban. A vezetőképzőre 138-an 
érkeztek, 46 középiskolából, Erdély, 
Partium, Felvidék és Kelet-Magyar-
ország régióit képviselve. Iskolán-
ként két diák és egy tanár vehetett 
részt az eseményen, aminek köz-
ponti témáját ezúttal is az érték és 
ifjúság képezte. A megnyitón Halzl 
József, a Rákóczi Szövetség elnöke 
és Csáky Csongor, a Szövetség 
főtitkára köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Az előadást követően a 
kísérőtanárok számára ismerke-
dési est, a diákok számára táncház 
következett a Saroglya zenekarral. 
A vezetőképző másnapján először 
Kémenes Lóránt, Tür római kato-
likus plébánosa tartott előadást, 
amiben arra kereste a fiatalokkal 
közösen a választ, hogyan tudunk 
közösségben élve boldogulni ott, 
ahol élünk. Őt követte Kisida Elek 
orvosprofesszor Értelmes élet című 
előadásával. A résztvevők az ebédet 
követően Nagyváradra utaztak, 
hogy Apáti Tímea tanárnő, Vincze 
Zsolt és Takács Zoltán tanárurak 
vezetésével megtekintsék a város 
nevezetességeit. A séta során meg-
tekintették Nagyvárad magyar és 

zsidó vonatkozású legfontosabb 
kulturális emlékhelyeit és intéz-
ményeit. A diákok csoportonként 
egy-egy feladatlapot is kaptak, mely 
a hallottak felelevenítésében nyúj-
tott számukra segítséget. A délután 
második felében az Ady Endre 
Líceum igazgatója, Tóth Márta 
jóvoltából a Líceum dísztermében 
kerülhetett sor kultúrműsorra. Elő-
ször az iskolai színjátszó csoport 
Fehérló fia című előadását tekin-
tették meg a diákok, majd Meleg 
Vilmos, nagyváradi színművész 
Magyarnak lenni című versfűzérét 
hallgathatták meg. Az este szabad 
programmal, a hotel wellness szol-
gáltatásainak igénybevételével telt. A 
rendezvény utolsó napján, a reggelit 
követően Raffay Ernő tartott előa-
dást, amelyben ismertette azokat 
a külső és belső körülményeket, 
amik a trianoni békediktátumhoz 
vezették a Magyar Királyságot. 
Az előadást követően a szervezők 
megköszönték Apáti Tímea, Takács 
Péter és Takács Zoltán segítségét a 
hétvége megszervezésében, és elkö-
szöntek a résztvevőktől.

Esterházy János Emlékün-
nepség (2014. március 9.) 
A Rákóczi Szövetség és az Ester-

házy Emlékbizottság 2014-ben is 
megrendezte hagyományos emlé-
künnepségét a mártír sorsú fel-
vidéki politikus, gróf Esterházy 
János tiszteletére. Az emlékünnep-
ségen számos szervezet képvisel-
tette magát, és rótta le tiszteletét a 
Szép utcában. Reggel 10 órakor, az 
V. kerületi Esterházy Emléktábla 
előtt az ipolybalogi Szent Korona 
Kórus elénekelte az ünneplő soka-
dalommal a Himnuszt. Ezt köve-
tően Martényi Árpád, az Esterházy 
Emlékbizottság elnöke köszöntötte 
az egybegyűlteket. Ezt követően 

Ősi Barnabás szavalatával emelte 
az ünnepi hangulatot, majd Répás 
Zsuzsanna, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság helyettes államtit-
kára mondta el ünnepi köszöntőjét. 

A beszédek után a rendezvényen 
részvevők helyezték el az emlékezés 
koszorúit. A Szép utcai ünnepséget 
a Szózat zárta, amelyet a tömeg a 
kórussal együtt énekelt. A program 
az ELTE Bölcsészettudományi 
Karának dísztermében folytató-
dott. Martényi Árpád köszöntője 
után Lomniczi Zoltán mondta el 
ünnepi beszédét. Krupi Bernadett, 
a Szövetség munkatársa elszavalta 
Füst Milán A magyarokhoz című 
versét, ezután átadták a 2014. évi 
kitüntetettek díjait. Az Esterházy 
János Szoborért Egyesület kapta 
az Esterházy Emlékérmet, a felvi-
déki magyarság megerősítéséért 
és Esterházy János gróf szellemi 
örökségének megőrzéséért kifej-
tett tevékenységéért  A díjat Pékó 
Zoltán elnök vette át. Az Egyesület 
méltatását Bába Iván tolmácsolá-
sában hallhatta a közönség. A másik 
kitüntetést a Felvidék.ma hírportál 
kapta, melyet Homoly Erzsébet 
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főszerkesztőasszony vett át. A lau-
dációt Batta György újságíró, költő 
tartotta, majd Berényi József, felvi-
déki politikus néhány mondatban 
szintén köszöntötte az egybegyűl-
teket, és a felvidéki magyarság 
jövőjéről beszélt: az összefogás 
fontosságáról, amely komoly vál-
tozásokat képes hozni a magyar 
kisebbséget érintő kérdésekben. A 
díjak átadása és a laudációk között 
a Szent Korona Kórus előadásai 
színesítették a programot.

Magyar-magyar kapcso-
latok és az agrárszak-
képzés 
(2014. március 21 – 23.) 
Az Egri Kereskedelmi, Mezőgaz-

dasági, Vendéglátóipari Szakközép- 
és Szakiskolában a magyar-magyar 
kapcsolatok és az agrárszakképzés 
témakörében március 21–23-án 
tanácskozást rendeztek. Az ese-
ményen 10 határon túli és 3 hazai 
magyar anyanyelvű, agrárszakkép-
zést folytató középiskola tanárai, 
tanulói vettek részt. A rendezvény 
céljai között szerepelt, hogy fórumot 
biztosítson a Kárpát-medencei 
agrárképzést nyújtó szakközépisko-
láknak és a fiatal vállalkozóknak a 
szakmai kapcsolatok elmélyítésére, 
illetve az intézményi és személyes 
kapcsolatok erősítésére. A bevezető 
előadásokat a „Kárpát-medencei 
agrárszakképzés és a Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamara” címmel Székely 
Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara megyei elnöke, valamint az 
„OTP Bank agrárstratégiája” elneve-
zéssel Benedek Fülöp, az OTP Bank 
Nyrt. Agrárágazati Igazgatóság ügy-
vezető igazgatója, elnöki főtanácsadó 
tartották. A közel 100 résztvevő 
megismerkedett a demjéni Magyar 
Gomba Kertészeti Kft. tevékenysé-
gével. Vasárnap délelőtt Eger város 

nevezetességeit nézhették meg a ven-
dégek. A rendezvényt bor- és pálin-
kaverseny is kísérte, melyen 40 bor 
és 30 pálinka versenytétel szerepelt. 
A nagy sikerű konferenciát Dr. Halzl 
József, a Rákóczi Szövetség elnöke 
köszöntötte.

Felvidéki helyi és ifjúsági 
szervezetek találkozója 
(2014. március 21 – 23.) 
Felvidéki partnereit, barátait és a 

felvidéki oktatásban érintett sze-
replőket hívta meg Gyűgy-für-
dőre a Rákóczi Szövetség, azzal a 
céllal, hogy a felvidéki szervezetek, 
civilek együttműködését segítse, 
lehetőséget nyújtson a civil tevé-
kenységek hatékonyságának javí-
tásához, illetve az emberi kapcso-
latok erősítéséhez. Kiemelt téma 
volt a szlovákiai magyar oktatás 
helyzete, különös tekintettel a 
2013-ban elfogadott szlovák köz-
oktatási törvénymódosítás várható 
hatásaira. A rendezvényen 84-en 
vettek részt, köztük a Rákóczi 
Szövetség Város és Vidéke Céla-
lapjainak képviselői, az Rákóczi 
ifjúsági szervezettel rendelkező 
középiskolák tanárai, a Szövetség 
felvidéki helyi szervezeteinek 
képviselői, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógus Szövetség képviselői 
és szakértői, valamint az egyetemi 
diákszervezetek és cserkész szer-
vezetek képviselői. A találkozó 
helyszíne a gyűgy-fürdői Mineral 
Hotel volt. A rendezvény megnyi-
tóján Csáky Csongor, a Rákóczi 
Szövetség főtitkára és Gabri 
Rudolf, a Város és Vidéke Célalap 
Hálózatot összefogó Szülőföldön 
Magyarul Társulás elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, ismertetetve 
a rendezvény célját és programját. 
A megnyitó keretében Pálinkás 
Barnabás tájékoztatást adott a 

Rákóczi Szövetség Felvidékről 
kitelepített magyarok emléknapja 
alkalmából kiírt pályázat eredmé-
nyeiről. A megnyitó bemutatkozá-
sokkal folytatódott, majd a vacsora 
közben és az azt követő borkós-
toló keretében  amit az ipolynyéki 
borász, Zsigmond Gábor tar-
tott – folytatódott az ismerkedés. 
A találkozó másnapján délelőtt 
kerekasztal-beszélgetésre került 
sor A felvidéki magyar oktatás 
kilátásai címmel. A beszélgetés 
elején Halzl József, a Rákóczi 
Szövetség elnöke, majd Haraszti 
Attila a budapesti Nemzetpolitikai 
Államtitkárság főosztályvezető-
helyettese köszöntötte a találkozóra 
érkezetteket. Gabri Rudolf, a Szü-
lőföldön Magyarul Társulás elnöke 
vázolta a téma körül általánosan 
felmerülő kérdéseket, együttműkö-
dést és közös cselekvési terve kidol-
gozását sürgetve. Ezt követte Pék 
László, a Szlovákiai Magyar Peda-
gógus Szövetség elnökének hosz-
szabb gondolatmenete, előadása a 
Pedagógus Szövetség által készített 
oktatáselemzésekről, kilátásokról. A 
délelőtti beszélgetés Csáky Csongor 
hozzászólásával zárult, aki tájékoz-
tatást adott a Rákóczi Szövetség 
felvidéki iskolahálózatra vonatkozó 
statisztikai felméréseiről és kezde-
ményezte a résztvevő szervezetek 
munkájának összehangolását. Dél-
után a kerekasztal-beszélgetés a 
résztvevők hozzászólásaival folyta-
tódott, ami egy közös állásfoglalás 
elfogadásával zárult. A délután 
további részében Nyakas Szilárd 
tartott magával ragadó előadást 
Démonizálás a közéleti kommuniká-
cióban tegnap, ma és holnap címmel. 
A vacsorát követően a szálloda 
wellness lehetőségeit vehették 
igénybe a résztvevők. A rendezvény 
utolsó napjának délelőttjén Takaró 

Mihály irodalomtörténész tartott 
tartalmas és lelkesítő előadást 
a magyar kultúráról, annak 
megtartó stratégiai szerepéről. A 
hétvégi összejövetel Pozsgay Imre 
előadásával ért véget, aki a 25 évvel 
ezelőtti rendszerváltozásról, annak 
kulisszatitkairól beszélt a közön-
ségnek.

XIII. Cultura Nostra Tör-
ténelmi vetélkedő dön-
tője (2014. április 11 - 13.) 
A Rákóczi Szövetség és a Pannon-

halmi Főapátság tizenharmadik 
alkalommal hirdette meg Cultura 
Nostra címmel történelmi verse-
nyét „Bécstől Mohácsig. Magyar-
ország története 1490-1526 között” 
témában. A vetélkedőre 288 isko-
lából 399 csapat jelentkezett  ez 
1197 diákot jelent. A döntő a Pan-
nonhalmi Főapátságban valósult 
meg, ahol a csapatok és kísérőtaná-
raik a szervezők vendégei voltak. 
A szóbeli fordulóra a szombat 
délelőtti ünnepélyes megnyitót 
követően, délután került sor neves 
szakemberekből álló zsűri előtt: 
Dr. Solymosi László, Dr. Érszegi 
Géza, Dr. Szovák Kornél, Dr. 
Szende László, Csóka Gáspár OSB. 
Az április 12-én, a Pannonhalmi 
Főapátság konferenciatermében 
megrendezett díjátadó ünnepségén 
Várszegi Asztrik püspök, pannon-
halmi főapát gratulált diákoknak és 
tanároknak egyaránt, köszöntötte a 
vendégeket és a támogatókat. Mar-
tényi Árpád, a Rákóczi Szövetség 
alelnöke kiemelte a vetélkedő 
határokon átívelő kapcsolatépítést 
segítő nélkülözhetetlen feladatát. 
Hoffmann Rózsa közoktatásért 
felelős államtitkár ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta a diákok és 
a felkészítő tanárok munkájának 
értékét. Simon Attila vezérigaz-

gató a Herendi Porcelánmanufak-
túra különdíját ajándékozta az első 
helyezett csapatnak.

Felvidékről Kitelepített 
Magyarok Emléknapja 
(2014. április 12.) 
A Magyar Országgyűlés 2012. 

december 4-én ellenszavazat nélkül 
fogadta el, hogy április 12-e a Fel-
vidékről kitelepített magyarok 
emléknapja lesz. A Rákóczi Szö-
vetség az emléknap alkalmából 
Kárpát-medencei középiskolások 
és egyetemisták részére irodalmi- 
és történelmi pályázatot hirdetett, 
valamint gálaműsorral emlékezett a 
Beneš-dekrétumok következtében a 
Csehszlovák Köztársaságból elüldö-
zött, Magyarországra telepített több 
mint százezer magyar emberről. Az 
emlékműsor keretében közéleti sze-
mélyek beszédei, felvidéki művészek, 
középiskolások alkotta kórus és nép-
táncosok műsora mellett dokumen-
tumfilmmel, történelmi előadással 
emlékeztek a szülőföldjükről elűzöt-
tekre. A megemlékezés keretében 
a Rákóczi Szövetség elismerésben 
részesítette azt a 49 felvidéki telepü-
lést, ahol 2014. március 15-én a szlo-
vákiai köztársasági elnökválasztáson 
az egyetlen magyar jelöltre, Bárdos 
Gyulára leadott szavazatok meg-
haladták az adott település magyar 
nemzetiségű lakóinak arányát. Az 

ünnepség helyszínét a budavári 
Magyarság Háza biztosította, ahol 
köszöntőt mondott Halzl József, a 
Rákóczi Szövetség elnöke és Lan-
gerné Vicor Katalin, a Magyarság 
Háza igazgatója. Az ünnepi beszédet 
Németh Zsolt külügyi államtitkár 
mondta, de felszólalt az emlékünnep-
ségen Csóti György, az Országgyűlés 
Nemzeti összetartozás bizottságának 
tagja, Kiss Gy. Csaba művelődéstörté-
nész, valamint Erdélyi Géza, felvidéki 
nyugalmazott református püspök is. 
A felvidéki települések kitüntetésének 
átadásában Bárdos Gyula működött 
közre. A beszédek között fellépett a 
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium énekkara, valamint a 
felvidéki Szőttes néptáncegyüttes. 
Zárszót a Rákóczi Szövetség alelnöke 
Ugron Gáspár Gábor mondott. Az 
emléknap kapcsán a Rákóczi Szö-
vetség pályázati felhívással fordult 
Kárpát-medencei partnereihez, szer-
vezeteihez, köztük számos középisko-
lához azzal a céllal, hogy minél több 
településen, iskolában emlékezzenek 
meg a Beneš-dekrétumok következ-
tében a Csehszlovák Köztársaságból 
kizárt, Magyarországra telepített 
mintegy százezer magyar emberről. 
A Szövetség támogatásával számos 
helyszínen rendeznek helyi meg-
emlékezést nemcsak a Felvidéken 
és Magyarországon, hanem a Kár-
pát-medence más területein is.



24 25

Cultura Nostra jutalomki-
rándulás (2015. július 1 – 6.)
A Cultura Nostra jutalomkirán-

dulás egyhetes utazására került 
sor. Az utazáson idén Felvidékről 
két tanintézményből, a komá-
romi Selye János Gimnáziumból 
és a somorjai Madách Imre Gim-
náziumból vettek részt diákok. 
Magyarországi iskolák részéről 
nagykanizsai, gödöllői és dunaúj-
városi tanulók utaztak. Július 1-én 
Pannonhalmán egy felejthetetlen 
orgonakoncerttel kezdődött a talál-
kozás, melyen Áment F. Lukács 
OSB atya orgonált a Bazilikában. 

Másnap délelőtt a főapátságban 
történt vezetést követően Dénesi 
Tamás, a Pannonhalmi Főlevéltár 
vezetője mutatta be az értékes 
középkori anyagot: Pannonhalmi 
és Tihanyi Alapítólevél, Uros apát 
munkássága. Délután alkalom 
nyílt a Főkönyvtárba és a Pincé-
szetbe látogatni, az este folyamán 
pedig Várszegi Asztrik főapát úrral 
történt találkozás zárta a hivatalos 
programot. Csütörtökön az arbo-
rétumi vezetést követően Bábol-
nára utazott tovább a csoport, ahol 
ebéd előtt lovasbemutatót tekin-
tettek meg, ebéd után bejárták a 
ménesudvart, lovas kocsira ülve 
élvezték az arborétum szépségeit. 
Péntek délelőtt a Lovas Múzeumot 
tekintették meg, majd lóra ülhettek 

a bátor jelentkezők. Ebéd után 
tovább utaztak: útközben megte-
kintették a szépen felújított zirci 
apátságot és kiállításait, majd késő 
délután Veszprém várát. Szombat 
délelőtt a Herendi Porcelánmanu-
faktúrát tekintette meg a csoport, a 
herendi porcelánok között sétáltak, 
porcelánrózsát készítettek, lehető-
ségük volt az állandó kiállítást is 
megtekinteni, valamint az ideig-
lenes  az Unicum történetét bemu-
tató  kiállítást is megnézni. Az 
ebédet Veszprémben költötték el, 
ami után Tihanyba utaztak, ahol az 
Apátság meglátogatása következett, 

majd balatonfüredi 
séta és strandolás 
zárta a hét érdemi 
részét. Másnapra a 
hét értékelése és az 
elköszönés maradt. 
Az egyhetes utazás 
egyszerre szolgálta 
a lelki és testi feltöl-
tődést, valamint a 
jelentős kulturális 
és turisztikai hely-

színek meglátogatása erősítette a 
Kárpát-medencéhez való kötődést 
a fiatalokban.

Bajai Anyanyelvi Tábor 
(2014. július 1 – 6.) 
A Rákóczi Szövetség tizenhar-

madik alkalommal szervezte meg a 
Bajai Anyanyelvi Tábort. A táborba 
a délvidéki magyar általános 
iskolák alsó tagozatos 
diákjai  iskolánként 
4-6 gyermek – kaptak 
meghívást Bácsker-
tesről, Bezdánból, 
Doroszlóról, Nemes-
militicsről, Kúláról, 
Bácsgyulafalváról és 
Zomborból. A tele-
pülésekről 1-2 kísérő 

jött a gyermekekkel, akik szükség 
esetén a szervezők munkáját segí-
tették. A Rákóczi Szövetséget a 
táborban Hertelendy Anna kép-
viselte. A tábor évről-évre kul-
turális, szabadidős és oktatási 
programokat kínál a jelentkező 
gyermekek számára. Összesen 43 
általános iskolás diák és 11 felnőtt 
vett részt a táborban. A foglalko-
zások idejére a kisdiákok négy 
csoportba lettek osztva. Minden 
csoport élére egy bajai tanító néni 
került, akik napi 10 órában a cso-
portjukkal maradtak. A csoportok 
az oktatási programok során mon-
dókákat, verseket tanultak, magyar 
általános iskolai olvasókönyvből 
gyakoroltak, kézműves foglalko-
zásokat tartottak nekik, a kedd 
esti bemutatóra pedig egy-egy kis 
színdarabbal készültek, amelyek a 
magyar népmesékből jól ismert tör-
téneteket dolgozták fel. A foglalko-
zások mellett szintén csoportokban 
sportoltak, játszottak. Az egyik 
kísérőtanár csoportos táncórákat, 
népi játékokat tartott. A kulturális 
műsorok között szerepelt Figura 
Ede előadóművész – kifejezetten 
ilyen korú gyermekeknek összeállí-
tott – műsora, melyet a gyermekek 
nagy örömmel hallgattak. Szom-
baton a Petőfi-szigeten tett kirán-
dulás során fagylaltozásra is sor 
került. Július 6-án, vasárnap reggel 
a csoport szentmisére ment a bajai 
belvárosi római katolikus plébánia-

templomba. Később lehetőség nyílt 
a strandolásra is, így vasárnap és 
hétfő délután is megmártóztak a 
Sugovicában. Simon Viktor zene-
tanár foglalkozása is gazdagította 
a programot: ’48-as katonadalokat 
tanított a gyerekeknek, amelyet 
zongorával kísért. A Bajai Halfőző 
Bajnokok Egyesülete és Maruzsa 
Zoltán, felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár és a tábor 
egyik rendezője jóvoltából szerdán 
lehetőség nyílt a hagyományos 
bajai halászlé megízlelésére is, amit 
a kisdiákok örömmel fogyasztottak 
el. A tábor zárásaként átadásra 
kerültek a Rákóczi Szövetség 
által felajánlott ajándékok: sapka, 
nyakba akasztó, pólók és toll, egy 
névre szóló emléklap. A gyereke-
kért július 9-én, délben jöttek a 
szülők – Mindannyian szép élmé-
nyekkel gazdagodva tértek haza.

Sátoraljaújhelyi 
Középiskolás Tábor 
(2014. július 14 - 20.) 
A Magyar Diákok és Tanárok 

Találkozója a Magyar Kálvárián 
elnevezésű középiskolás tábor 
2014-ben 15. alkalommal került 
megrendezésre Sátoraljaújhelyen. 
A táborba az egész Kárpát-me-
dence területéről olyan közép-
iskolák jelentkezhettek, ahol a 
Rákóczi Szövetségnek ifjúsági 
szervezete működik. A vendégek 

összesen 425-en voltak (Magyar-
ország: 22 iskola, 153 fő; Erdély és 
Partium: 31 iskola, 177 fő; Felvidék: 
9 iskola, 50 fő; Kárpátalja: 4 iskola, 
20 fő; Délvidék: 3 iskola, 18 fő; Len-
gyelország: 1 iskola, 7 fő). A tábor 
gördülékenységéért 23 szervező 
felelt. A tábor a hagyományoknak 
megfelelően a Magyar Kálvá-
rián vette kezdetét. Az megnyitón 
ünnepi beszédet mondott Mátrai 
Márta, az Országgyűlés háznagy. 
Köszöntötte a résztvevőket Orosz 
Ildikó, a Beregszászi 
II. Rákóczi Ferenc 
főiskola elnöke, vala-
mint a tábor résztve-
vőiért imát mondott 
Bíró László tábori 
püspök. Visszatérve a 
félórás sétára lévő Vár-
hegy Üdülőbe, mely 
idén is helyet adott 
a tábornak, vacsorát 
követően került sor a csoportok 
találkozására és a tanári eliga-
zításra. A csoportok kialakítása 
előre beosztva úgy történt, hogy 
lehetőleg minél több régióból szár-
mazó iskola diáksága legyen képvi-
selve egy-egy csoportban. Másnap 
Kassára kirándult a népes csoport, 
összesen 10 busszal. Öt busz elő-
ször Borsiba ment, II. Rákóczi 
Ferenc szülőhelyére. Kassán 
magyar vezetés mellett megtekin-
tették a város főbb nevezetességeit, 

és minden csoport 
megkoszorúzta a 
fejedelem sírját is. 
Délután a görög 
katolikus székes-
egyházban ökume-
nikus istentiszteletre 
került sor. Délután 
a táborban folyta-
tódott a program 
Mandics György 

Rovásírás című előadásával. Az 
estét a Boróka Néptáncegyüttes 
tette felejthetetlenné bemutatójával 
és a táncház vezetésével. Szerdán 
vetélkedőkre és sportversenyekre 
került sor (kispályás labdarúgás, 
asztalitenisz, kosárlabda, röplabda, 
versmondó és rovásíró versenyek) 
nagy érdeklődés mellett. Délután 
két előadást hallgathattak meg a 
diákok és kísérőtanáraik. Először a 
táborban szolgálatot teljesítő men-
tőszolgálat vezetője, Szabó Attila 

tartott elsősegély gyorstalpalót, 
majd Takaró Mihály irodalom-
történész beszélt a magyar kultú-
ráról. Vacsorát követően Őrizd a 
lángot címmel a sárospataki Árpád 
Vezér Gimnázium tanulóinak 
pódiumműsora zárta a napot. A 
csütörtöki a hagyományos Fel-
vidéki Nap volt a Nagykaposi 
Magyar Ház szervezésében: a 10 
autóbusz különböző sorrendben 
haladt a Dobóruszka – Nagyszel-
menc – Széphalom útvonalon. 
Dobóruszkán Dobó István sírját, 
Nagyszelmencen a 20. századi 
magyar történelem szimbólu-
mának is tekinthető, egy falut két-
felé szelő szlovák-ukrán határon 
található átkelőt nézték meg. Az 
ebédre Szirénfalván került sor. 
Széphalomban a Magyar nyelv 
Múzeumában Cifra Marianna 
tartott előadásának címe Nyel-
vújítás modern szemmel volt. 
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Este a sátoraljaújhelyi művelő-
dési központ színháztermében a 
dunaszerdahelyi Rivalda Színház 
előadásában a HON-VÁGY című 
darab került bemutatásra. Az 
előadást Pálinkás Barnabás rövid 
történelmi áttekintése vezette föl a 
Beneši-dekrétumok következtében 
szülőföldjükről elűzött felvidéki 
magyarokról. Pénteken a hét 
utolsó kirándulására került sor, 
melynek célja szintén a Rákóczi-
akhoz köthető helyszín, Sárospatak 
volt: a Református Iskola történeti 
múzeuma és a Rákóczi-vár. 
Délután az évfordulóra tekintettel 
Szakály Sándor Az I. világhá-
ború és előzményei címmel tartott 
előadást. Ezt követte a Sátorelő 
Íjász Klub régi magyar harcá-
szatot felelevenítő bemutatója, 
majd este a Danger Close zenekar 
koncertje. Szombat délelőtt került 
sor a sportvetélkedők döntőjére, 
délután pedig a csapatok közötti 
akadályversenyre. Később a hét 
utolsó előadását Borzák Tibor 
tartotta Petőfi Sándorról. A tábor 

zárásaként szentmise következett, 
majd a tábor ünnepélyes zárása és 
gálaest: a csoportok bemutathatták 
az egész héten át készített előadá-
sukat. Az estét éjszakába nyúló buli 
zárta. Vasárnap reggelre a búcsúz-
kodás maradt, és a remény, hogy: 
„Jövőre ugyanekkor, ugyanitt!”

XVII. Kárpát-medencei 
Történelemtanár Tábor 
(2014. július 21 - 26.) 
A Kárpát-medencei történelem-

tanárok táborát 17. alkalommal 
rendezte meg a Rákóczi Szövetség 
2014-ben Gyöngyösön. A tábor 
témáját  tekintettel a centenáriumra  
az első világháború képezte. A ren-
dezvény hagyományos fő célja, 
hogy a különböző Kárpát-me-
dencei településekről érkező tör-
ténelem szakos tanárok tovább-
képzésben részesülhessenek, 
megismerjék mind a magyaror-
szági, mind a szomszédos országok 
történelemoktatásának helyzetét 
és arra is lehetőséget kíván bizto-
sítani, hogy szoros szakmai kap-
csolatok alakuljanak ki a résztvevő 
tanárok között. A tábor résztvevő-
inek a szakmai programok, előa-
dások mellett lehetőségük volt idén 
is kulturális programokon való 
részvételre, valamint sor került 
egy egri történelmi kirándulásra 
is. A táborban 120 tanár vett részt, 
közülük 72-en az anyaországot, 16 

Felvidéket, 14-en 
Erdélyt, 11-en Kár-
pátalját és 7-en a 
Délvidéket képvi-
selték. A történe-
lemtanár tábort 
ünnepélyesen Halzl 
József, a Rákóczi 
Szövetség elnöke 
nyitotta meg, majd 
Czunyiné Bertalan 
Judit, köznevelé-

sért felelős államtitkár köszöntötte 
a tanárokat. Az eseménynek helyet 
biztosító Károly Róbert Főiskola 
nevében Szegedi László rektor-he-
lyettes, Gyöngyös város nevében 
Faragó László polgármester üdvö-
zölte a tanárokat. A rendezvény 
szakmai nyitó előadását Tőkéczki 

László művelődéstörténész tar-
totta. Az első este ismerkedéssel, 
valamint a gyöngyösi Bor Palota 
borainak kóstolásával telt, Dunai 
György Sándorné borbemutató-
jának keretében. A rendezvény 
második napján Salamon Konrád 
történész, tankönyvíró, az ELTE 
történelemtanár képzésének 
hosszú évekig meghatározó tanára 
tartott előadást, őt Illésfalvi Péter 
hadtörténész követte, aki a nagy 
háború erdélyi hadi eseményeiről 
beszélt a hallgatóságnak. A délután 
során Zsigmond Gábor történész a 
magyar kereskedelmi tengerhajó-
zásról tartott előadást. Ezt követte 
Vasas Joachim gazdaságtörténész 
és Horváth László előadása, aki 
családja első világháborús törté-
neteiről mesélt. Este a Kereszthegy 
című filmet tekinthették meg a 
tanárok, Nagy József rendező fel-
vezetőjét követően. Másnap Takaró 
Mihály irodalomtörténész nyitotta 
az előadók sorát, aki Gyóni Géza 
első világháborús költészetéről tar-
tott megrendítő előadást. Takaró 
Mihály után a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum múzeumpedagógusai, 
Az első világháború és a múze-
umpedagógia címmel tartottak 
előadást és foglalkozást a résztve-
vőknek. Délután Kónya Péter az 
eperjesi egyetem történésze, rek-
tor-helyettese A nagy háború az 
északkeleti vármegyékben címmel 
tartotta előadást. Ezt követte Sza-
kály Sándor történész, a Veritas 
Intézet igazgatójának előadása az 
első világháborúról. A nap előa-
dásait Margittai Gábor, a Magyar 
Nemzet szerkesztője zárta, a Bal-
kánra hurcolt magyar hadifoglyok 
halálmarsának történetéről szóló 
előadásával. A tábor negyedik 
napján Seres István történész, 
turkológus Tatár néprajz magyar 

földön: tudományos kutatások 
az első világháborús fogolytábo-
rokban címmel tartotta meg előa-
dását. Ezután következett Raffay 
Ernő előadása, akit Gerő András 
követett, Háborús propaganda 
a színházban címmel. Délután 
Mészáros Kálmán Kuruc és katona 
Markó Árpád visszaemlékezése-
iben különös tekintettel az első 
világháborúra címmel tartott előa-
dást. A rendezvény utolsó előa-
dását Szabó Gyula római katolikus 
paptól, egyháztörténésztől hallgat-
hatták meg a résztvevők. A rendez-
vény utolsó napján egri történelmi 
kirándulásra került sor, melyet 
Gyöngyösön egy zenés búcsúest 
követett.

II. Kárpát-medencei 
magyar irodalom szakos 
tanárok találkozója 
(2014. július 28 - augusztus 1.)
A Kárpát-medencei magyar iro-

dalom szakos tanárok találkozóját 
második alkalommal szervezete 
meg 2014-ben a Rákóczi Szövetség 
Gödöllőn. A rendezvény azzal a 
céllal valósult meg, hogy a Kár-
pát-medencei magyar nyelv és iro-
dalom szakos tanárok színvonalas 
szakmai továbbképzésben része-
sülhessenek, megismerjék mind 
a magyarországi, mind a szom-
szédos országok magyar nyelv és 
irodalomoktatását, valamint arra 

is lehetőséget igyekezett biztosítani 
a rendezvény, hogy szoros emberi 
és szakmai kapcsolatok alakulhas-
sanak ki a résztvevők között. A 
találkozó résztvevőinek a szakmai 
programok, előadások mellett 
lehetőségük volt kulturális prog-
ramokon való részvételre, továbbá 
egy közös egri irodalmi kirán-
dulásra is. A gödöllői Erzsébet 
Királyné Szállodában megvalósult 
rendezvényen 156 tanár vett részt, 
akik a Kárpát-medence egészét 
képviselték. A rendezvény meg-
nyitójára július 28-án a gödöllői 
királyi kastélyban került sor, ahol 
Halzl József, a Rákóczi Szövetség 
elnöke és Tóth Tibor Gödöllő 
alpolgármestere köszöntötte a 
konferencia résztvevőit. Az első 
előadást Takaró Mihály irodalom-
történész tartotta. Az este ismerke-
déssel és az ipolynyéki Zsigmond 
pincészet jóvoltából borkóstolóval 
telt, amihez a helyi önkormányzat 
biztosított cigányzenekart. Másnap 
az előadók között szerepelt Takaró 
Mihály, Páncél Károly, az Országy-
gyűlés Nemzeti Összetartozás 
Bizottságának elnöke, aki az oktatás 
és a nemzetpolitika kapcsola-
táról beszélt előadásában. Délután 
Vathy Zsuzsanna író tartott előa-
dást, illetve a gödöllői királyi kas-
télyt tekinthették meg a tanárok. 
A rendezvény harmadik napján a 
programban Takaró Mihály mel-

lett szerepelt 
Balázs Géza 
nyelvész, Vasas 
Joachim gaz-
daságtörténész, 
Raffay Ernő tör-
ténész, illetve 
este a gödöllői 
Sivadó család 
g yermekeinek 
komoly zenei 

koncertjére került sor. A rendez-
vény negyedik napján Jókai Anna 
író, Kisida Elek orvos, Takaró 
Mihály és mozi szerepelt a talál-
kozó programjában. A rendezvény 
utolsó napján Egerbe látogattak 
a résztvevők, ahol Rázsi Botond 
alpolgármester és Nyitrai Zsolt, a 
térség országgyűlési képviselője 
köszöntötte a tanárokat.

Ivói Erzsébet Tábor (2014. 
július 26 - augusztus 1.) 
A Rákóczi Szövetség – a Magyar 

Nemzeti Üdülési Alapítvány felké-
résének eleget téve – segített meg-
szólítani felvidéki magyar közép-
iskolásokat, hogy részt vehessenek 
az idén épített és átadott Ivói 
Erzsébet Táborban szervezett egy 
hetes üdülésen. A Rákóczi Szö-
vetség felvidéki iskolai szervezetei 
révén 16 középiskola 140 diákja 
és tanára vett részt a táborozáson. 
A felvidéki táborozók 18-19 óra 
buszút után, vasárnap hajnalban 
érkeztek a székelyföldi Ivóba, majd 
gyors regisztráció és vacsora után 
elfoglalták a szállásukat és nyu-
govóra tértek. Vasárnap délután 
kézműves foglalkozásra került 
sor, majd a tábor hivatalos meg-
nyitója következett. Hétfőn az 
ivói vadasparkot látogatták meg a 
diákok és tanárok, délután pedig 
egy rendhagyó irodalomóra kere-
tében az erdélyi magyar írókkal 
ismerkedhettek meg a táborozók. 
Kedden Farkaslakán, Tamási Áron 
sírjánál emlékeztek meg a diákok 
az Ábel trilógia írójáról, majd a 
parajdi Sószorosban tettek egy 
rövid gyalogtúrát és Korondon 
vehettek részt lovaskocsis kirán-
duláson. Szerdán Szejkefürdőn 
Orbán Balázs sírjához látogatott 
a csapat, majd Székelyudvarhe-
lyen Hegyi Sándor lelkész úr ide-
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genvezetésével városnézés volt 
a program. Délután került sor a 
tábori olimpiára, majd este táncház 
zárta a napot. Csütörtökön délelőtt 
„Erzsébet vetélkedő” és „Üzenj a 
jövőnek” rajzversenyen mérkő-
zhettek a diákok a táborvezetők 
által felajánlott díjakért. Délután 
egy hosszú gyalogtúra keretében 
a zetelakai víztározóhoz kirándult 
a csapat, majd a fáradt társaságot 
hegyi terepjárók és teherautók 
vitték vissza a táborba. Este került 
sor a táborzárásra és a versenyek, 
vetélkedők eredményhirdetésére. 
A búcsúesten a tábortűz és a 
zene egészen éjfélig folyt, majd 
mindenki felszállt a buszokra és 
elindult a hosszú hazaútra.

XXXI. Győri Anyanyelvi 
Tábor (2014. július 28. - 
augusztus 6.) 
Az immár 31. alkalommal meg-

szervezett anyanyelvi táborban 
ezúttal is határainkon túli magyar 
anyanyelvű középiskolás diákok 
vettek részt Felvidékről, Erdélyből, 
Délvidékről és Kárpátaljáról. A 
tábor célja a résztvevők nemzet-
tudatának erősítése és a talál-
kozás lehetőségének biztosítása az 
anyaországban. A tábor hivatalos 
megnyitóját követően Győr kul-
túrtörténeti nevezetességeit bemu-
tató városnézés, majd dr. Tomka 
Péter régésznek Honfoglalás című 
előadása következett. Ezt köve-
tően a magyar nép hagyománya-
iról, szokásairól és népdalairól 
tartott érdekfeszítő előadást dr. 
Lanczendorfer Zsuzsanna nép-
rajzkutató, később Perger Gyula 
néprajzkutató adott elő a kisalföldi 
népi kismesterségekről. A néprajzi 
blokk következő előadását Balázs 
Lívia etnográfus tartotta a rába-
közi koldusokról. A néprajzi témát 

az esti táncház 
zárta Kakuk János 
koreográfus veze-
tésével. Másnapiro-
dalmi témájú előa-
dások következtek. 
Herman Ottó és 
a magyar nyelv 
címmel Baksa Péter 
irodalomtörténész 
tarott előadást, őt 
követte Gülch Csaba 
költő és újságíró 
előadása a Pannon Helikon pap 
költőiről. Később csoportos foglal-
kozás keretében egy igen érdekes 
anyanyelvi játékot vezetett Horváth 
Ferenc népművelő, könyvtáros. 
Ezután ismét Baksa Péter követ-
kezett, aki megemlékezett a holo-
kauszt évéhez kapcsolódóan a tér-
ségben mártírhalált halt irodalmi 
alkotókról. Közben egy balatoni 
kirándulás során pihenhettek a 
diákok, akik zenei anyanyelvünk 
gazdagítása érdekében ellátogattak 
Dunaszegre, ahol a Rezeda Nép-
zenei Együttes előadását hallgatták 
meg és Kozma László vezetésével 
hangszerbemutatón vettek részt. 
Az irodalmi blokkot a Barangoló 
Együttes zárta megzenésített versek 
előadásával. Ezt a programot kéz-
műves foglalkozás követte – itt 
készült alkotásaikat a holokauszt 
gyermek áldozataira emlékezve a 
győri zsinagóga udvarán felállított 
emlékhelynél helyezték el a csapat 
tagjai, miután meghallgatták Vil-
lányi Tibor egyházközségi vezető 
visszaemlékezését. A szombati nap 
hátralévő részében a győri élmény-
fürdőben frissültek fel a táborozók. 
Vasárnap egész napos kirándulásra 
indultak Fertődre, Nagycenkre és 
Sopronba. Fertődön megtekintették 
a felújított kastélymúzeumot, Nagy-
cenken Széchenyi Istvánról emlé-

keztek meg. Sopronban városnéző 
sétán vettek részt, majd dr. Molnár 
Ágnes országgyűlési képviselő 
jóvoltából fogyasztották el ebéd-
jüket. Hétfőn irodalmi vetélkedőre 
került sor, amelynek témája termé-
szetesen Herman Ottó és a magyar 
nyelv volt. Később a Csemadok 
Dunaszerdahelyi Választmánya 
meghívásának eleget téve egy kirán-
dulás keretében emlékeztek meg 
Csiliznyáradon Szini Sebő Alajos 
nemzetőrről. Ezt követően Nagy-
megyerre utaztak, ahol a táborozók 
irodalmi műsora mellett megko-
szorúzták Árpád fejedelem szobrát, 
majd Bartók Béláról emlékeztek 
meg. Ezután Alistálon a polgár-
mesterasszony fogadta őket, majd a 
táborozók tolmácsolásában egy kul-
túrműsorra került sor, amit a helyi 
népi együttes fergeteges műsora 
követett, majd vacsorával zárult a 
kirándulás programja.

Tatai Anyanyelvi Tábor 
(2014. augusztus 3 - 9.) 
A Rákóczi Szövetség 25. alka-

lommal rendezte meg általános isko-
lások számára anyanyelvi táborát 
augusztusban. A hagyományoktól 
eltérően idén Tata történelmi városa 
adott otthont annak a 115 résztve-
vőnek, akik a Felvidékről és Kárpát-
aljáról érkeztek táborozni. A közel 

egy hetes rendezvény programjainak 
összeállításában közreműködött a 
Tatai Önkormányzat munkatársa, 
Osgyáni Zsuzsanna, nemzetközi 
referens. A tábor idén is a Nyitrai 
Egyetem hallgatóinak vezetésével 
zajlott. Meghívott települések, 
célalapok: Aknaszlatina, Técső, Visk, 
Beregszász, Nagykürtös, Galánta, 
Léva, Losonc, Zoboralja, Nagysalló, 
Balogfalva, Garampáld, Dad, Fülek.

Zánkai Erzsébet Tábor 
(2014. augusztus 23 - 29.) 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alap 

2012 óta kéri fel a Rákóczi Szövet-
séget, hogy szólítson meg szlová-
kiai magyar alapiskolákat és önkor-
mányzatokat azzal a céllal, hogy 
magyar iskolába járó, szociálisan 
hátrányos helyzetű, de jól tanuló 
gyermekek egy hétig teljes ellá-
tással, ingyenesen nyaralhassanak 

az Erzsébet-program „Határtalan 
táborában” a Balatonnál, a zánkai 
Új Nemzedék Központban. 2014-
ben az Erzsébet-tábor utolsó tur-
nusában augusztus 23-29-e között 
közel fél ezer erdélyi és ugyan-
ennyi magyarországi résztvevő 
mellett száz felvidéki gyermek 
táborozott. A pályázatban első-
sorban kelet-szlovákiai települések 
iskolái kaptak lehetőséget, hogy 
a célalap vezetők közvetítésével 

Nagykaposról, Királyhelmecről, 
Ipolyságról, Kassáról, Szepsiről, 
Rozsnyóról, Tornaljáról, Rima-
szombatból, Fülekről, Losoncról 
és Léváról diákok juthassanak el 
Zánkára. Ezen kívül érkeztek részt-
vevők Nyitra környékéről valamint 
Kalonda, Zsór, Rimasimonyi, 
Ipolyszakállos önkormányzatai is 
küldtek résztvevőket a gyermek-
táborba. A felhívás értelmében 8 
és 15 év közötti diákok vehettek 
részt célalaponként egy-egy kísérő 
tanárral. Az Erzsébet-tábor heti 
programja a tavalyi évhez hason-
lóan ügyességi vetélkedőkből, 
koncertekből, táncházból, mobil 
kalandparkból és az erdélyi cso-
portok bemutatkozásából állt. A 
tábori szervezésen túl a felvidékiek 
fél napot Tihanyban töltöttek, illetve 
a zánkai üdülőtelep lehetőségeit 
használták ki. A Rákóczi Szövetség 

az Erzsébet-programhoz hozzájá-
rulva magára vállalta a résztvevők 
utaztatását. A táborban a Rákóczi 
Szövetséget Krupi Bernadett és 
Fekete Zsuzsanna képviselte.

XXVI. Szentendrei 
Főiskolás Tábor (2014. 
augusztus 25 - 30.)
2014-ben huszonhatodik alka-

lommal került sor a Szentendrei 
Főiskolás Táborra, melyre a Rákóczi 

Szövetség egyetemi városokban 
működő Helyi Szervezetei mellett 
meghívót kaptak az aktív határon 
túli diákszervezetek képviselői 
is. Augusztus 25-én, hétfőn dél-
után a regisztrációt követően 
Halzl József, a Szövetség elnöke 
köszöntötte a résztvevőket és nyi-
totta meg a tábort. Ezután Takaró 
Mihály irodalomtörténész tar-
tott előadást Magyar kultúra 
tegnap, ma és holnap címmel. Az 
estét ismerkedési játékok zárták. 
Kedden Wetzel Tamás nemzetpoli-
tikáért felelős helyettes államtitkár 
tartotta meg a nap programindító 
előadását, melyben a könnyített 
honosítás eddigi tapasztalatairól 
és a határon túli politika jövőjéről 
is beszélt. Őt követte Andócsi 
János, a Horvátországi Magyarok 
Demokratikus Közösségének alel-
nöke, aki a kicsiny horvátországi 
magyar közösség huszadik századi 
történetéről és a mostani kihívá-
sokról tartott előadást. Az ebédet 
követően Őry Péter, a Magyar 
Közösség Pártjának alelnöke a fel-
vidéki magyarság és a magyarlakta 
települések helyzetét, ezen belül is a 
nyelvhasználat lehetőségeit vázolta 
fel. Őt követte Csizmadia László, 
a Civil Összefogás Fórumának 
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elnöke, majd Szász Jenő, a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet elnöke. 
Mindkét előadó az anyaországi és a 
külhoni magyarság összefogásának 
lehetőségeiről beszélt. Nyitrai 
Zsolt, a Fidesz társadalmi kapcso-
latokért felelős igazgatója nyitotta 
a szerdai napot, és előadásában a 
2014. évi választások tanulságait 
elemezte. Ezt követően Hegmanné 
Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium államtitkára 
Magyarország fejlesztési lehető-
ségeiről beszélt. Délután Benedek 
Fülöp, az OTP Bank ügyvezető 
igazgatója, elnöki főtanácsadója 
beszélt a közép-európai térség 
agráriumot érintő kihívásairól és 
a termőföld-támogatások rendsze-
réről. Őt követte Margittai Gábor, 
a Magyar Nemzet szerkesztője, aki 
A Balkánra hurcolt magyar hadi-
foglyok halálmarsának története 
címmel az első világháborúban a 
Balkánon fogságba esett magyar 
katonák sorsát mutatta be. Végül 
Nógrádi György biztonságpolitikai 
szakértő az ukrajnai és a közel-
keleti válságok elemzésén keresztül 
mutatta be a mai világpolitika 
helyzetét. Az estét népdal és tánc-
tanítással egybekötött nagysikerű 
táncház zárta. Csütörtökön reg-
geli után Frank Spengler, a Konrad 
Adenauer Alapítvány Magyar-
országi irodájának vezetője tar-
tott előadást a szervezetről  sze-
mélyében nem csak egy előadót, 
hanem a tábor főtámogatóját is 
köszönthették a jelenlévők. Őt 
követte Berényi József, a Magyar 
Közösség Pártjának elnöke, aki 
a küszöbön álló önkormányzati 
választásokról beszélt. Ebéd után 
Csáky Pál, a felvidéki magyarság 
Európai Parlamenti képviselője 
tartott előadást, melyben az össz-
magyarság helyzetét elemezte 

az Európai Unión belül. Ezután 
Szűrös Mátyás politikus-diplo-
mata, egykori ideiglenes köz-
társasági elnök a rendszerváltás 
mikéntjéről beszélt. Végül Har-
mati György, a Magyar Villamos 
Művek Zrt. stratégiai igazgatója 
tartott előadást a Közép-Európát 
érintő energetikai kihívásokról. A 
napot a meghívott diákszervezetek 
képviselőivel folytatott kerekasztal 
beszélgetés és esti szentendrei séta 
zárta. Pénteken került sor a hagyo-
mányos kirándulásra, melynek 
keretében a szentendrei Skanzenbe 
és a visegrádi várhoz látogattak a 
diákok. Az estét és a tábort az előző 
évek hagyományait követve búcsú 
buli zárta. Szombaton élményekkel 
és új barátságokkal gazdagodva 
indulhatott haza mindenki.

XIV. Középiskolás vezető-
képző (2014. október 3-5.) 
A Rákóczi Szövetség középiskolai 

ifjúsági szervezetei számára 14. 
alkalommal szervezte 2014 őszén 
a Kárpát-medencei Középiskolás 
Vezetőképző elnevezésű rendez-
vényét Szovátán, a Teleki Okta-
tási Központban. A vezetőképzőre 
85-en érkeztek, 15 középiskolából, 
főként Erdélyből, Partiumból és 

Székelyföldről. Az esemény köz-
ponti témáját ezúttal is az érték 
és ifjúság képezte. A rendezvényt 
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség 
főtitkára nyitotta meg pénteken 17 
órakor. Köszöntötte a résztvevőket, 
felvázolta a hétvége programját és 
örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan 
eljöttek. A rövid köszöntőt követő 
vacsora után a diákok megtekin-
tették a Kereszthegy című filmet. A 
vetítést Nagy József történész, a film 
rendezője vezette fel. A vezetőképző 
másnapján Mihály Ferenc művelő-
déstörténész nyitotta az előadások 
sorát, aki Erdély műemlékeiről tar-
tott tartalmas előadást. A délelőttöt 
Tamási Zsolt történész hiánypótló 
előadása zárta Erdély 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharcban 
betöltött szerepéről. Az ebédet 
követően Sófalvi Sándor Szabolcs 
marosszentgyörgyi polgármester 
tartott előadást a morális 
politikáról és politikai erkölcsről. 
A szombatot estébe nyúló 
táncházi mulatság zárta. Vasárnap 
Csergő Tibor beszélt a székelység 
történetéről. Az előadást követően 
szászrégeni diákok 1849. című 
táncos emlékműsorát tekintették 
meg. Az ebéd után a résztvevők 
hazautaztak.

XXII. Gloria Victis – 
1956-os Emlékünnepség 
– Kárpát-medencei Törté-
nelmi Vetélkedő és Ifjú-
sági Találkozó, Budapest 
(2014. október 21–23.) 
A „Gloria Victis” a Rákóczi Szö-

vetség immár 22 éves múltra visz-
szatekintő rendezvénysorozata, 
mely az 1956-os forradalom és 
szabadságharcnak állít emléket. A 
Rákóczi Szövetség a minden évben 
október 21–23. között sorra kerülő 
közös emlékezéssel kívánja erősí-
teni a résztvevő Kárpát-medencei 
magyar fiatalok nemzeti összetar-
tozás érzését. A háromnapos talál-
kozóra valamennyi szomszédos 
országból érkeztek magyar közép-
iskolások és egyetemisták. Ebben 
az évben összesen 1355 Kárpát-me-
dencei magyar fiatal vett részt a 
találkozón: 391 egyetemista és 
894 középiskolás. Az egyetemisták 
Erdélyből, Vajdaságból, Kárpát-
aljáról, Felvidékről és Magyaror-
szágról érkeztek. A középiskolások 
harmada a történelmi vetélkedőre 
érkezett, az egész Kárpát-me-
dencét képviselve. Másik részük 
Erdélyből, Partiumból (Nagy-
várad, Nagyszalonta, 
Székelyhíd, Szamosújvár, 
Dés, Nagybánya, Besz-
terce, Máramarossziget) 
és Délvidékről (Török-
becse, Magyarkanizsa), 
valamint az október 
22-i 1956-os emlékün-
nepségre a Felvidék 
magyar középiskoláiból 
(Dunaszerdahely, Fülek, 
Gúta, Ipolyság, Kassa, 
Komárom, Nagykapos, 
Nagymegyer, Somorja 
és Tornalja) érkezett. 
Idén először nagyszámú 
szlovák és kisebb lengyel 

diákcsoport is együtt 
ünnepelt a magyar 
fiatalokkal. Az ifjú-
sági találkozó kere-
tében 2014. október 
21-én a középisko-
lások a Nemzeti Szín-
házban az 1. világ-
háború évfordulója 
alkalmából bemu-
tatott Fekete ég – háborús elő-
hang, Molnár Ferenc: A fehér felhő 
című darabot tekinthették meg. 
Másnap az egyetemisták számára 
1956-hoz kapcsolódó filmvetítés 
volt, a középiskolások a Honvé-
delmi Minisztérium jóvoltából 
múzeumpedagógiai foglalkozáson 
vettek részt a Hadtörténeti Múze-
umban. Eközben a történelmi 
vetélkedőre érkezett középisko-
lások a 2. fordulós feladatlapot 
írták, felkészítő tanáraik Halzl 
Józseffel, a Rákóczi Szövetség 
elnökével találkoztak kötetlen 
beszélgetés keretében. Az eperjesi 
egyetemisták a városnézést köve-
tően Käfer István, irodalomtör-
ténész, bibliográfus, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Szlovák 
Intézetének vezetőjének előadását 

hallgatták meg. Az október 22-i 
ünnepségsorozat az ifjúsági talál-
kozó legfelemelőbb része. 1956-
ban az egyetemista fiatalok éppen 
ezen a napon indították el meg-
mozdulásukkal a forradalmat, a 
Műegyetemtől vonultak fel töme-
gesen a Bem szoborhoz. A rendez-
vény célja, hogy ezt a hagyományos 
útvonalat és ezeket a forradalmi 
eseményeket elevenítse fel a mai 
fiatalokban, közülük is külön 
kiemelve a határon túli ifjúságot, 
akik iskoláikban nem feltétlenül 
kaphattak teljes értékű tájékozta-
tást az 1956-os eseményekről. Ezért 
is különösen fontos éreztetni a mai 
fiatalsággal, hogy 1956. október 
22-én döntő szerepet játszott az 
események alakulásában az ifjúság. 
Az ünnepségsorozat a Műegyetem 
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központi épületében megszerve-
zett ünnepséggel indult, melyen 
Rigó István, a Kárpátaljai Magyar 
Diákok és Fiatal Kutatók Szövet-
sége elnöke mondott beszédet. A 
Bem téren 1956-ban a műegyete-
misták Lengyelországgal fejezték 
ki szolidaritásukat, ennek emlé-
kére szolgál a fáklyás felvonulás. A 
fáklyás felvonulást 22. alkalommal 
szervezte meg a Rákóczi Szövetség. 
A menet 16 óra 30 perckor indult 
útnak a Rákóczi Szövetség koszorú-
jával. A csaknem 2000 fős ünneplő 
közönség részvételével 17.30 
órakor a Himnusz eléneklésével 
vette kezdetét a Bem téri ünnepség, 
amely hagyományosan a Műegye-
temről induló fáklyás menet záró 
rendezvénye. Az ünnepség mode-
rátora Dizseri András volt, az általa 
felkonferált szónokok beszédeit 
a székesfehérvári Kodály Zoltán 
Általános Iskola, Gimnázium és 
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény kórusának előadásai szőtték 
át. A megemlékezés főszónoka 
Tőkéczki László, tanszékvezető 
egyetemi tanár (ELTE) volt. A 
határon túli magyar ifjúság gon-
dolatait Bóna Zoltán, a felvidéki 
Diákhálózat elnöke tolmácsolta. 
Verset mondott Krupi Berna-
dett, a Rákóczi Szövetség korábbi 
munkatársa. A rövid megemlé-
kezés után kezdetét vette a koszo-
rúzási ünnepség. Az emlékezés és 
kegyelet koszorúit magyarországi 
és határon túli pártok, társadalmi 
szervezetek és egyesületek, intéz-
mények, diákszervezetek, hallgatói 
önkormányzatok, középiskolák, 
továbbá a Rákóczi Szövetség helyi 
szervezeteinek képviselői helyezték 
el Bem József szobra előtt. Köztük 
elsőként Szőcs Géza államtitkár a 
Miniszterelnökség nevében, Tarlós 
István főpolgármester Budapest 

Főváros Önkormányzata nevében, 
Haraszti Attila a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium 
nevében, Dr. Paczolay Péter elnök 
az Alkotmánybíróság nevében, 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
nevében Dr. Lélfay Koppány, jogi 
és humánpolitikai igazgató, poli-
tikai pártok, társadalmi szerve-
zetek képviselői, végül a Rákóczi 
Szövetség koszorúját helyezte el 
dr. Halzl József elnök, Martényi 
Árpád alelnök és Csáky Csongor 
főtitkár. A megemlékezés a Szózat 
eléneklésével ért véget. A Weiner 
Szász Kamaraszimfonikusok kon-
certje zárta az ünnepi napot a 
Műegyetem Központi épületének 
Aulájában, amely 2014-ben is 
hatalmas sikert aratott. Az ifjúsági 
találkozó október 23-án délelőtt 
két előadással fejeződött be. Első-
ként Németh Zsolt, az Országy-
gyűlés Külügyi Bizottságának 
elnöke értékelte a külpolitikai tör-
ténéseket, különös figyelemmel 
a Kárpát-medencei magyarság 
helyzetére, majd P. Kozma Imre 
OH, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat alapítója adott iránymutatást 
a fiataloknak.

Gloria Victis Kárpát-me-
dencei Történelmi Vetél-
kedő (2014. április 22. – 
október 23.) 
A Rákóczi Szövetség 19. alka-

lommal hirdette meg Kárpát-me-
dencei középiskolások számára 
Gloria Victis elneve-
zésű történelmi vetél-
kedőjét. Az évente 
más-más témakörben 
meghirdetett vetél-
kedő idén „Az első 
világháború története. 
Szarajevótól Piavéig” 
címmel került meg-

hirdetésre április 22-én. A vetélke-
dőre háromfős csapatokban jelent-
kezhettek a diákok egy tesztsor 
kitöltésével, valamint egy törté-
nelmi esszé megírásával. Összesen 
197 dolgozat érkezett a felhívásra 
június 16-ig, közülük a legjobb 61 
csapat kapott meghívást a második 
fordulóra, amelyet a Rákóczi Szö-
vetség egy háromnapos ifjúsági 
találkozó és 1956-os emlékün-
nepség keretében Budapesten, a 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen rendezett meg a hagyo-
mányoknak megfelelően október 
21–23. között. A második fordu-
lóba bejutott 61 csapat október 
22-én írásbeli fordulón mérte 
össze tudását, és ennek eredménye 
alapján a legeredményesebb tíz 
csapat jutott tovább az október 
23-i szóbeli döntőbe. A döntőben 
neves szakemberekből álló zsűri 
előtt, számos igényes feladat révén 
dől el a vetélkedő végső sorrendje. 
A zsűri elnöki tisztét Zeidler 
Miklós, az ELTE BTK Új- és Jelen-
kori Magyar Történeti Tanszék 
docense töltötte be, a zsűri további 
tagja volt Illésfalvi Péter hadtörté-
nész, a HM Társadalmi Kapcso-
latok és Háborús Kegyeleti Főosz-
tály főtanácsosa, Lados Balázs a 
budapesti Szent Margit Gimná-
zium tanára, valamint Gecse Géza, 
az ELTE BTK Új- és Jelenkori 
Magyar Történeti Tanszék okta-
tója. A zsűri titkára Pálinkás Bar-
nabás, a Rákóczi Szövetség mun-

katára volt, míg a középdöntő és 
döntő feladatait Csizmadia Anna 
az ELTE BTK hallgatója és Nagy 
István történelemtanár állította 
össze. Az október 22-i írásbeli for-
dulóra meghívott 61 csapat közül 
49 magyarországi, 8 felvidéki, 2 
erdélyi és 2 kárpátaljai közép-
iskolát képviselt. Valamennyi 
döntőbe és középdöntőbe jutott 
csapat értékes könyvjutalomban, a 
legeredményesebb öt csapat tagjai, 
valamint a felkészítő tanáraik egy 
lengyelországi körutazást jelentő 
kirándulást nyert. Meglepetésre 
a döntőben az első helyen holt-
verseny született, így szétlövés 
döntött volna, azaz villámkérdést 
kaptak a diákok, de itt is mindkét 
csapat egyformán jól felelt!

Irodalmi-történelmi 
pályázat (2014. június 19. – 
október 21.) 
A Rákóczi Szövetség és a Rákos 

Mezeje Helyi Szervezet irodalmi 
és történelmi pályázatot hirde-
tett meg 1956. október 23. tiszte-
letére Kárpát-medencei magyar 
középiskolások, valamint I-II. 
éves főiskolások és egyetemisták 
részére 2014. május 23-án az 
alábbi két fő témában június 
19-én. A dolgozatban – szemé-
lyes beszélgetések, memoárok, 
monográfiák, irodalmi alkotások 
alapján – a választott főtémát 
kellett feldolgozni pályakép 
megrajzolásával, ill. történelmi 
esszé vagy interjú-füzér formá-
jában. Irodalmi alkotás (novella, 
elbeszélés, vers) elkészítésére is 
volt lehetőség, amelyet a zsűri 
különdíjjal jutalmazott. A Kár-
pát-medence valamennyi régió-
jából beérkezett 54 pályaművet 
szakmai zsűri értékelte. A 
pályázat díjátadójára a Rákóczi 

Szövetség Gloria Victis 1956-os 
rendezvénysorozata keretében 
került sor 2014. október 21-én 
a Magyarság Házában. Az 
ünnepélyen Csibi Krisztina, a 
Magyarság Házának igazgató 
asszonya nyitotta meg, majd a 
Rákóczi Szövetég nevében Csáky 
Csongor főtitkár köszöntötte a 
pályázókat és kísérő tanáraikat. 
A köszöntők után Dr. Stefano 
Bottoni, olasz-magyar szárma-
zású történész tartott előadást 
1956. Magyarországon és a szom-
szédos országokban címmel. 
Ezután Máté Orsolya, a Selye 
János Egyetem doktorandusza 
olvasott fel részleteket a győztes 
pályamunkából. Mind az 54 dol-
gozatot benyújtó diák és kísérő 
tanára meghívást kapott a díjá-
tadóra és a Gloria Victis 1956-os 
rendezvénysorozatra. Összesen 
40 pályázó vett részt a díjátadón, 
és részesült elismerésben.
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Alsóbodok: 2014-ben is meg-
szervezték testvériskolájukkal, a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Bolyai János Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium helyi szer-
vezetével közös forradalomra való 
megemlékezésüket. Június 4-én 
emlékezést tartottak a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából 
tagjaik részvételével. Október 6–
án rendhagyó történelem- és iro-
dalomóra keretében emlékeztek 
meg az aradi vértanúkról. Október 
23. alkalmából szombathelyi test-
vériskolájukhoz látogattak.

Aszódi Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium: 
2014. április 4-én iskolájukban 

került első alkalommal megren-
dezésre az Evangélikus Iskolák 
Történelemtanárainak I. Konferen-
ciája, ahol többek között előadást 
tartott Csáky Csongor, a Szövetség 
főtitkára is. Június 4-én immár 
hagyományosan az iskola Rákóczis 
csoportja szervezte a Nemzeti 
Összetartozás napi műsort. 2014. 
október 11-én 34 fővel tanulmányi 
kiránduláson vett részt a csoport, 
célállomásuk Selmecbánya és 
Zólyom volt. A Rákóczisok kari-
tatív könyvgyűjtést szerveztek az 
iskolában 2014. november 17. és 
20. között, összesen 1260 könyvet 
sikerült egy felvidéki magyar iskola 
számára összegyűjteniük.

Bábolna: A bábolnai alapszer-
vezet 2014-ben is számos prog-
rammal készült, mellyel a Rákóczi 
Szövetség hírnevét öregbítették 

a településen és az egész Kárpát-
medencében. A programok közül 
kiemelkedő jelentőségű a Dunán 
innen, Dunán túl című rendezvé-
nyük, amelynek keretében kerültek 
átadásra a középiskolásoknak, 
valamint a felsőoktatásban tanulók 
számára kiírt Ló és lovas a magyar 
történelemben irodalmi és tudomá-
nyos pályázat díjazottjai.

Bácska: 
A bajai Türr István Gazdasági 

Szakközépiskola a Rákóczi Szö-
vetség pályázatán támogatást nyert 
a határon túli iskolák március 15-i 
közös ünnepségére. Szervezetük 
segítséget nyújtott a Naszvadi 
Alapiskolával történő kapcsolatfel-
vételben, valamint aktívan közre-
működtek a megvalósításban. Június 
8-án a Hajósi Felvidékiek Kulturális 
Egyesülete megtisztelő meghívására 
részt vettek Hajóson a „A felvidéki 
magyarok emlékműve” avatásán.
Június 21-én került sor az évtizedes 

múltra visszatekintő „Felvidékiek 
találkozója” rendezvényre. A Rákóczi 
Szövetség Bácskai Szervezetének 
ez már hagyományos éves kiemelt 
eseménye az egyéb, számos 
program mellett. Az ország több 
településéről érkeznek Felsőszenti-
vánra a Felvidékhez kötődő tagok.

Balassagyarmati Mikszáth 
Kálmán Szakközépiskola:

 A balassagyarmati szakközép-
iskolások választékos programja-
iból válogatva ki kell emelnünk a 
Felvidékről kitelepítettek emlék-

napján tartott 
m e g e m l é k e -
zésüket, ahol 
rendhagyó for-
mában ismer-
kedtek isko-

lájuk diákjai a felvidéki magyar 
sorssal, a felvidéki magyarság 
múltjával és jelenével. A Rákóczi 
Szövetség  iskolai szervezetének 
rendezésében megvalósuló prog-
ramnak vendége volt többek között 
Berényi József, a szlovákiai MKP 
elnöke. Májusban a balassagyar-
mati Rákóczi-tag diákok részt 
vettek a Felvidéki Séták elneve-
zésű rendezvényünkön. A Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából 
az iskola, élve a Rákóczi Szövetség 
Diákutaztatási programjának lehe-
tőségével, a 2014-es évben Muravi-
dékre, Lendvára utazott.

Balatonfüredi Szent 
Benedek Gimnázium, Szak-
képző Iskola és Kollégium 
Balatonfüredi Széchényi 
Ferenc Tagintézménye: 
2014. február 4-én Balatonfü-

reden rendezték meg a Cultura 
Nostra Történelmi Verseny II. 
fordulóját, melyről a Füred Tele-
vízió közvetített. Március 15-én 
Szabadkára utaztak, az Egészség-
ügyi Szakközépiskola tanulóival 
és tanáraival ünnepelték nem-
zeti ünnepünket. Június 4-én, 
a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából a felvidéki Tornalján 
vettek részt egy bensőséges 
ünnepen. Október 23-án részt 
vettek tanulóikkal a helyi ’56-os 
megemlékezésen.

Helyi Szervezetek
4. rész

http://mkkevig.hu/hir/mert-a-haza-lelked-resze-rendhagyo-tortenelem-es-irodalom-ora
http://mkkevig.hu/hir/mert-a-haza-lelked-resze-rendhagyo-tortenelem-es-irodalom-ora
http://mkkevig.hu/hir/mert-a-haza-lelked-resze-rendhagyo-tortenelem-es-irodalom-ora
http://mkkevig.hu/hir/mert-a-haza-lelked-resze-rendhagyo-tortenelem-es-irodalom-ora
http://mkkevig.hu/hir/mert-a-haza-lelked-resze-rendhagyo-tortenelem-es-irodalom-ora
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Balogvölgy:
A balogvölgyi Rákóczi Szövetség 

mindamellett, hogy leglelkesebb és 
legaktívabb szervezeteink egyike, 
a nemzeti-keresztény értékek nép-
szerűsítése mellett óriási szerepet 
vállal Pósa Lajos felvidéki író, iro-
dalmi kultuszának fenntartásában. 
Tették ezt 2014-ben szavalóver-
sennyel, megemlékezésekkel, kon-
ferenciákkal és koszorúzásokkal.

Baróti Szabó Dávid 
Iskolaközpont:
A baróti iskola tanárai és diákjai 

január 31. és február 2. között részt 
vettek a Kárpát-medencei magyar 
szakos tanárok kulturális egyesüle-
tének találkozóján, Szovátán. 
Majd tavasz elején a püspökfürdői 
középiskolás vezetőképzőn is ott 
volt delegációjuk. Március 15 –én 
ünnepi megemlékezést szerveztek 
iskolai és helyi szinten, míg október 
21-23. között egy csapatuk részt 
vett az 1956-os budapesti emlé-
künnepségen és a Gloria Victis 
történelmi vetélkedőn. A sátoral-
jaújhelyi középiskolás táborban 
szintén ott volt küldöttségük.

Bercel:
A Berceli Széchenyi István Álta-

lános Iskola a Diákutaztatási 
program keretében pályázatot 
nyújtott be, melynek hozadékaként 
a Rákóczi Szövetség 200  000 Ft 
támogatást nyújtott nekik. Ennek 
köszönhetően a Nemzeti Összetar-
tozás napjáról az iskolai tanulói az 
erdélyi Kápolnásfaluban (testvérte-
lepülésük diákjaival együtt) emlé-
kezhettek meg. Bercel 2014-ben 5. 
alkalommal rendezte meg a test-
vértelepülések találkozóját. Isko-
lájuk e téren is pályázatot nyújtott 
be a Rákóczi Szövetség felé, hogy 
2014. október 23 – i közös meg-

emlékezést, koszorúzást tarthas-
sanak a felvidéki Buzita település 
iskolásaival. A Szövetség pozitív 
elbírálását követően kezdetét vette 
a közös ünnepség mellett a számos 
felvidéki nevezetesség, történelmi 
helyszín látogatása.

Beregszászi Bethlen 
Gábor Magyar Gimnázium: 
A beregszászi gimnazisták már-

cius 15-én részt vettek az 1848-
49-es forradalom és szabadság-
harcról való megemlékezésen. 
Június 21-23. között magyarság-
ismereti kirándulást szerveztek, 
melynek keretében megismer-
kedtek Sárospatak és Sátoralja-
újhely nevezetességeivel. 2014. 
október 9-én részt vettek az 
1944-es szovjet bombázás áldo-
zatainak tiszteletére rendezett 
megemlékezésen és emléktáb-
la-avatáson, míg október 23-án 
az ’56-os forradalom kapcsán 
emlékműsort szerveztek az intéz-
mény diákjai számára. November 
18-án részt vettek a málenykij 
robotra elhurcoltak megemléke-
zésén.

Bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium:
A bonyhádi rákóczisok elláto-

gattak februárban a Busójárásra, 
Mohácsra, hogy részt vehessenek 
a tradicionális télbúcsúztató 
ünnepségen. A Rákóczi Szövetség 
Diákutaztatási programjának 
keretében, Fülekre utaztak már-
cius 15-én, május végén pedig 
sátras Mecsek-túrát tartottak a 
tanév zárásaként. Természetesen 
2014-ben is megemlékeztek a 
Nemzeti Összetartozás Napjáról 
június 4-én. A szervezet életében 
az iskolai cserkész csoporttal való 
együttműködésnek is komoly 

hagyománya van, akikkel több 
közös programot és kirándulást is 
szerveztek az év folyamán.

Bótrágy: 
2014. március 15-én a helyi 

református templomban tartottak 
megemlékezést a helyi KMKSZ 
alapszervezettel együtt. A rendez-
vényen képviselte magát a Bereg-
szászi Magyar Konzulátus, vala-
mint fellépett a Bótrágyi Vegyes 
Református Kórus. 2014. augusztus 
16-án a belső pályázatnak köszön-
hetően honismereti kirándulást 
szerveztek a tagok illetve a bót-
rágyi lakosok számára, amelyen 55 
személy vett részt. Többek között 
meglátogatták a munkácsi várat, 
a Shörnborn kastélyt, illetve vége-
zetül a Szolyvai Emlékparkot.

Budapesti II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium:
2014-ben a Rákóczi Szövetség 

támogatásával harmadszor rendezték 
meg a II. Rákóczi Ferenc Irodalmi 
és Műveltségi Csapatversenyt. 
Szintén harmadszor rendezték meg 
az Országos II. Rákóczi Ferenc 
Latin Fordítási Versenyt. Több mint 
200 fő jelentkezett a vetélkedőre 
az ország minden pontjáról. A 
Rákóczi Szövetség felhívására meg-
emlékeztek a Beneš-dekrétumok 
miatt jogfosztottá vált felvidéki 
magyarokról, valamint a Szövetség 
központi irodája által áprilisban 
megrendezett délvidéki utazásra a 
helyi tagszervezet 5 diákja és annak 

vezetőtanára kapott meghívást. 
A rendezvénysorozat keretében 
szervezett történelmi vetélkedőre 
iskolánk tavaly is benevezett. A 
13. c osztály háromfős csapata első 
helyezést ért el a középdöntőben.

Budapesti Ady Endre
 Gimnázium:
Hagyományaiknak megfelelően 

részt vettek a Rákóczi Szövetség által 
kiírt Diákutaztatási pályázaton. Úti 
céljuk ezúttal Rozsnyó és környéke 
volt, vendéglátójuk a P. J. Safarik 
Gimnázium. Részt vettek a Rákóczi 
Szövetség által szervezett 3 napos 
délvidéki utazáson, melynek során 
az 1944-es délvidéki tragédiáról is 
megemlékeztek. Ott voltak a Fel-
vidéki Séták tavaszi programjain, 
májusban pedig Erdélybe utaztak 
a Nemzeti Összefogás Napja alkal-
mából. Ősszel 3 iskola (Szatmár-
németi Kölcsey Ferenc Főgim-
názium, Rozsnyói P. J. Safarik 
Gimnázium, Nagyszalontai Arany 
János Líceum) 190 tanulóját látták 
vendégül október 23. alkalmából. 
Novemberben sort kerítettek az 
ősz legnagyobb túrájára: Pécsre és 
környékére. November 1-jén ifjú-
sági szervezetük 5 tagja részt vett 
a Keskenyút Alapítvány délvidéki 
zarándoklatán, melynek során fel-
keresték a délvidéki magyarság 
tragédiájának legfontosabb emlék-
helyeit, kegyelettel adózva a 40.000 
áldozat emlékének.

Budapesti Balassi 
Bálint Gimnázium:
Március 15-én Gyergyószent-

miklóson ünnepeltek a balassis 
diákok. 2014. július 14-20. között 
a Rákóczi Szövetségnek az intéz-
ményben működő helyi szerve-
zete részt vett Sátoraljaújhelyen a 
Magyar Diákok és Tanárok Talál-

kozója a Magyar Kálvárián nevű 
középiskolás táborában. A csoport 
idei szervezeti kirándulását 2014. 
szeptember 27-én Vértessző-
lősre és Tatára szervezte. Emellett 
számos kulturális programra is sor 
került az idei évben, amelyek közül 
kiemelendő a Vígszínházban tett 
januári látogatásuk.

Budapesti Álmos Vezér 
Gimnázium:
Az Álmos Vezér Gimnázium 

humán, történelem- magyar szakos 
munkaközössége már korábban 
eldöntötte, hogy csatlakozni kíván 
a Rákóczi Szövetséghez, végül 17 
fővel alakult meg a helyi csapat. Az 
október 23-i ünnepség apropóján 

kiírt pályázatra ők is jelentkeztek és 
nagy öröm volt számunkra, hogy 
nyertek. Osztályonként 5-5 diák 
mehetett a kirándulásra, amelynek 
célállomása Érsekújvár volt. Elő-
ször megtekintették a komáromi 
erődöt, majd Észak-Komárom 
városában jutott idő szabadprog-
ramra. Dicséretes, hogy a szerve-
zetet vezető tanárok a Rákóczis 
diákokkal hetente egy alaklommal 
találkoznak történelem szakkör 
keretében. Itt beszélgetnek a 
határon túli magyarokat érintő 
aktuális kérdésekről.

Budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem JÁK: 
Április 10. és 13.-a között az 

egyetemista szervezet az Őrségbe és 
a ma Szlovéniához tartozó Muravi-
dékre látogatott el egy 4 napos kirán-

dulásra. Októberben, a Gloria Vic-
tist követően a Rákóczi Szövetség 
pécsi szervezetének meghívására a 
károlis jogász Rákóczi-tagok leu-
taztak Pécsre (és Siklósra), ahol 
az egyetemen működő szervezet 
tagjai nagy szeretettel fogadták és 
körbekalauzolták őket a Pannon 
Fővárosban. Így lehetőségük nyílt 
megnézni az ókeresztény sírokat, a 
történelmi belvárost, a bazilikát és a 
Pécsi Nemzeti Színházat valamint a 
siklósi várat is.

Budapesti Kaszás 
Attila Diákkör:
A Budapesten tanuló felvidéki 

magyar egyetemistákat tömö-
rítő Kaszás Attila Diákkör tagjai 
mindamellett, hogy aktívan részt 
vesznek a Diákhálózat életében, 
2014-ben is ellátogattak az Ady 
Endre Diákkör által Prágában meg-
rendezett Márciusi Mulatságokra, 
a Rákóczi Szövetség Diákutaztatási 
programjának keretében buszos 
kirándulást szervezve. Megláto-
gatták Esterházy János síremlékét 
és megkoszorúzták II. Rákóczi 
Ferenc emléktábláját is. 2014. már-
cius 15-én egy delegációjuk részt 
vett a komáromi városi önkor-
mányzat által szervezett nemzeti 
ünnepségen és koszorúzáson. 
Aktív szerepet vállaltak a Rákóczi 
Szövetség szervezésében megvaló-
suló Gyűgy-fürdői Civil Találkozó 
tetőaláhozásában és a Gloria Victis 
emlékünnepségen történő rész-
vétel megszervezésében.

Budapesti Lónyay Utcai 
Református Gimnázium: 
2014-ben újból erőre kapott az 

elmúlt években inkább csak „taka-
réklángon” működő tagszervezet. 
Az elmúlt évben szerencsére 
többen is jelentkeztek a Szövetség 
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soraiba, ezért újraindíthatták tevé-
kenységüket. 2014. október végén a 
csoport törökmezői kiránduláson 
vett részt. A Rákóczi Szövetség 
gimnáziumi tagjaival bekapcso-
lódott az intézményben működő 
geoláda- kereső szakkörbe.

Budapesti Márton Áron 
Szakkollégium: 
Április 10.-és 13.-a között az egye-

temista szervezet az Őrségbe és a 
ma Szlovéniához tartozó Mura-
vidékre látogatott el egy 4 napos 
kirándulásra, közösen a Károli 
Gáspár Református Egyetem 
Jogi Karán működő szervezettel. 
Nyáron Néptánc tábort szerveztek 
határon túli egyetemisták részére, 
míg ősszel Egerbe kirándult a 
csoport. A Márton Áron Szak-
kollégium diákjai a Gloria Victis 
rendezvény lebonyolításában is 
komoly szerepet vállaltak.

Budapesti Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum 
Infokommunikációs Szak-
középiskola: 
A „puskásos” Rákóczi Szövetség 

egyedüliként képviselte szerveze-
tünket a Tárnokon megrendezett 
Elhurcoltak Napján. Az iskola 
diákjai később az 1848/49-es 
szabadságharc évfordulóját is 
megünneplték. Az iskola diákjai 
által sor került szeptemberben 
Puskás Tivadar és Puskás Ferenc 
sírjának megkoszorúzása a Kere-
pesi úti sírkertben. A rákóczisok 

jelen voltak Recsken is a halál-
tábor felszabadításának évfordu-
lóján. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharcot a műegyetemi 
emlékműnél ünnepelték.

Budapesti Sztehlo Gábor 
Evangélikus Gimnázium: 
A Sztehlos Rákóczi Szövetség 

2014. május hónapban alakult. 
Tagszervezetük 2014. május vége- 
június eleje táján osztálykirándu-
lásra utaztak Erdélybe a Rákóczi 
Szövetség június 4-i Diákutaz-
tatási programjának keretében, 
amikor is felkeresték többek között 
Nagyvárad, Kolozsvár, Farkaslaka, 
Csíksomlyó, Gyulafehérvár telepü-
léseket, valamint a Madarasi-Har-
gitát. A legnagyobb élményt ezek 
mellett mégis a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Líceummal szerve-
zett közös program jelentette, ahol 
a két iskola diákjai megismerked-
hettek egymással.

Budapesti Szent Angéla 
Általános Iskola 
és Gimnázium: 
A szervezet 2014 szeptembe-

rében alakult 35 fővel, a társaság 
a közösség megteremtésére fek-
tette ősszel a legnagyobb hang-
súlyt, ennek jegyében első ren-
dezvényükként Szegeden tartottak 
közösség építő tréninget.

Budapesti Varga Márton 
Kertészeti és Földmérési 
Szakközépiskola: 

Az iskola diákjai közül néhányan 
2014. június 4-én megkoszorúztuk 
a zebegényi Trianon Emlékművet, 
az Erdélyből érkező magyar 
tanulók társaságában. Nyáron 
egyik oktatójuk két tanulóval részt 
vett a Sátoraljaújhelyi Középiskolás 
Táborban is.

Ceglédi Kossuth Lajos 
Gimnázium: 
A ceglédiek választékos prog-

ramkínálattal álltak elő 2014-ben. 
Október 4-én kirándulást szer-
veztek Komáromba az I. világhábo-
rúhoz kapcsolódó „Hadijátékokra” 
és a fegyverbemutatóra, decem-
berben pedig „Határon túli magyar 
költők” címmel versmondó ver-
senyt rendeztek gimnáziumukban. 
Megszervezték az iskolai és városi 
megemlékezést a Don-kanyarban 
elesettekre. Gaganetz Péter oktató 
részt vett a Kárpát-medencei 
történelem tanárok -, a Kárpát-me-
dencei magyar tanárok-, valamint 
a Kárpát-medencei magyar és 
történelem tanárok találkozóján.  
A Cultura Nostra vetélkedőn egy 
tízedik évfolyamos csapatuk a 2. 
fordulóba jutott. Segédkeztek a 
Czibolya Gábor által szervezett és a 
Rákóczi Szövetség által is támoga-
tott karácsonyi ajándékgyűjtésben. 
Március 15. alkalmából a gimná-
zium énekkara többnapos székely-
földi kiránduláson vett rész.

Csóka: 
A csókai Rákóczi Szövetség férfi 

kórusa összesen 28-szor lépett fel 
Magyarországon és Délvidéken a 
2014-es évben. A csókaiak tavaly 
kifaragtatták, felállíttatták és fel-
szentelték II. Rákóczi Ferenc élő 
nagyságú szobrát. Helyi szerve-
zetük tagjai önkéntes munkával 
elkészítették a szobor talapzatát 

a csókai katolikus templom kert-
jében. A szobor egész Csóka és a 
Rákóczi Szövetség büszkesége.

Debrecen: 
A debreceni csoport számos ren-

dezvénnyel igyekezett 2014-ben is 
megismertetni Debrecen város lakó-
ival Szövetségünk tevékenységét és 
a határon túli magyarság helyzetét. 
Június 5-én meghívásukra a 
Rákóczi Szövetség elnöke dr. Halzl 
Józsefet és Csáky Csongor főtitkár 
látogattak el a város Benedek Elek 
könyvtárába, ahol előadást tar-
tottak Szövetségünk eredményeiről, 
céljairól és terveiről. A csoport 
fontos feladatának tartja a Rákóczi 
Szövetség felvidéki beiratkozási 
programjának támogatását, ezért 
társadalmi kapcsolataikat felhasz-

nálva, szorgalmazták aktív dol-
gozó csoporttagjaik részéről az adó 
1%-os felajánlását és a fenti célra 
történő átutalását.

Debreceni Református 
Kollégium: 
A debreceni diákok mindamellett, 

hogy aktívan részt vállaltak a Cultura 
Nostra történelmi vetélkedő lebo-
nyolításában, népes delegációval 
képviseltették magukat a Rákóczi 

Szövetség sátoraljaújhelyi táborában 
is. A Nemzeti Összetartozás 
napjáról saját műsorral emlékeztek 
meg Kolozsváron. Külön dicséretre 
méltó, amilyen figyelemmel 
a debreceni Honvéd Temető 
hadisírjait gondozzák.

Diószegi Magán 
Szakközépiskola: 
Év elején tanulmányi kirándulás 

keretében Pozsonyba
látogattak diákjaik. A március 15-i 

Diákutaztatási program pályázati 
lehetőségeinek köszönhetően az 
iskola vendégül látta a  tatabányai 
testvériskola diákjait és tanárait. 
Június folyamán pedig Erdélyből, 
Nagyváradról érkeztek diákok és 
kísérő tanárok hozzájuk, valamint 
Tatabányáról.

Dunakeszi: 
A Dunakeszin működő Rákóczi 

Szövetség alapszervezet tagjai 
eredményes, és gazdag program 
részesei lehettek a 2014-es évben. 
Már felsorolni is hosszú lenne, 
mi mindent szerveztek, példának 
kiemelhetjük az Ázsiát bejárt világ-
utazó Kubassek János előadását, 
aki Körősi Csoma Sándor életét 
ismertette a csoport tagjainak. A 
társaság néhány tagja ellátogatott 
és megkoszorúzta Szabadkán, a 
Zentai úti temetőben és Teme-
rinben az 1944/45-ös délvidéki 
vérengzés magyar és német áldo-
zatainak síremlékét. Működé-
sükről tudósítást közölt a legolva-
sottabb délvidéki magyar napilap, 
a Magyar Szó és a szintén délvi-
déki Hét Nap hetilap, valamint a 
Dunakeszi Polgár is.

Dunaszerdahelyi Magyar 
Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola: 

A dunaszerdahelyi Rákóczi-tagok 
március 15-én a  tatabányai test-
vériskola tanulóival közösen 
Dévénybe látogattak. Majd a június 
4-ére eső nemzeti emléknap alkal-
mából ők is megemlékeztek a tria-
noni békeszerződés megkötéséről, 
melynek során a Rákóczi Szövetség 
támogatásával bejárták Tatabányát, 
Csókakőt és Csákvárt. Az 1956-os 
forradalom évfordulójakor szintén 
a Rákóczi Szövetség  október 23-i 
Diákutaztatási programjában vett 
részt az iskola, ezúttal is Tatabá-
nyára látogatva. 2014. november 
7-9-ig a Rákóczi Szövetség által 
szervezett, Felvidéki séták elne-
vezésű kirándulásba is bekapcso-
lódtak diákjaik.

Dunaszerdahelyi 
Szakközépiskola: 
A dunaszerdahelyi szakközépis-

kolások március 14-én a szombat-
helyi Szent Norbert Premontrei 
Gimnázium 45 diákját és kísé-
rőtanáraikat fogadták a Rákóczi 
Szövetség Diákutaztatási program-
jának keretében, hogy együtt ünne-
peljenek az 1848-as forradalom és 
szabadságharcra emlékezve. 2014. 
március 21-24-én a Magyar – 
magyar kapcsolatok konferencián 
vettek részt Egerben 11 határon 
túli középiskola meghívottjai 
között. Június 6-án a Rákóczi Szö-
vetség Diákutaztatási program-

jának keretében, a Nemzeti Össze-
tartozás napja alkalmával iskolájuk 
ellátogatott Szombathelyre, a Szent 
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Norbert Gimnáziumhoz. Diákjaik 
június 22-én a Rákóczi Szövetség 
meghívására Nagycenkre és Sop-
ronba látogattak. Részt vettek az 
Ivói Erzsébet Táborban is.

Dunaújvárosi Széchenyi 
István Gimnázium: 
A dunaújvárosi gimnazisták igye-

keztek 2014-ben is minél több tör-
ténelmi, nyelvhasználati, irodalmi 
versenyt és más hasonló tartalmú 
kulturális rendezvényt szervezni. 
Jelentős rendezvényük volt a 
Magyar Kultúra Napja tiszteletére 
a Mezőföld egészére kiterjedő ver-
sengő találkozó (vers- és próza-
mondás, népdaléneklés, esszéírás, 
rajzpályázat tartalommal), majd 
sokéves hagyomány alapján meg-

rendezésre került a Szép magyar 
beszéd (Kazinczy-verseny) feb-
ruári megszervezése.  A nyár 
folyamán az iskola 6 tanulója a 
Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi 
táborában volt Horváth Viktor 
tanár úr kíséretében. 

Egri Eventus Üzleti, 
Művészeti Középiskola: 
A középiskola rendszeresen 

részt vesz az Egri Csillagok 
Országos Tehetségkutató rajz-
verseny lebonyolításában, 2014-
ben pedig március 15.-én Nagy-
váradon koszorúztak. A Rákóczi 
Szövetség sátoraljaújhelyi nyári 
táborában is többen jelentkeztek. 
A Nemzeti Összetartozás Napján 
faliújságot készítettek, és iskolai 

megemlékezést szerveztek, hogy 
ezáltal is ráirányítsák diáktár-
saik figyelmét a határon túli 
magyarság ügyére.

Egri Kereskedelmi, Mező-
gazdasági, Vendéglátó-
ipari Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégium:
 A kerisek is jelen voltak a Rákóczi 

Szövetségi középiskolás vezető-
képzőjén Püspökfürdőn, valamint 
a március 15-i Kárpát-medencei 
Diákutaztatási program keretén 
belül látogatást tettek Gyergyó-
szentmiklósra. Aktívak voltak a XV. 
Felvidéki sétákon, a Kárpát-me-
dencei történelem szakos tanárok 
táborában, a Magyar Nyelv és Iro-
dalom szakos tanárok találkozóján 
és a Kárpát-medencei történelem és 
irodalom tanárok konferenciáján.

Egeri Szent Lőrinc 
Szakközépiskola: 
Az intézmény tanulói részt vettek 

a Rákóczi Szövetség középiskolás 
vezetőképzőjén, majd 2014. már-
cius 15. alkalmából bekapcso-
lódtak a Szövetség Diákutaztatási 
programjába, melynek keretében 
Rimaszombatra és Nagykaposra 
látogattak. A Felvidékről Kite-
lepített Magyarok Emléknapja 
alkalmából Kassára utaztak 
megemlékezni, majd a központi 
iroda által szervezett Felvidéki 
sétába is bekapcsolódtak. Diák-
jaik ott voltak a Sátoraljaújhelyi 
Középiskolás Táborban, vala-
mint éltek az utazás lehetőségével 
október 23-ára vonatkozó 
programunk tekintetében és tettek 
egy körutazást Nagyvárad  Nagy-
kapos – Rimaszombat útvonalon.

Érsekújvári Pázmány 
Péter Gimnázium: 

Érsekújvár magyar diákjai renge-
teget tesznek az ’56-os forradalom 
felvidéki kultuszának kiépítéséért. 

Az iskola diákjai az október 
23-ai Diákutaztatási program 
keretén belül látogatást tettek 
a pécsi testvériskolájukban, a 
Koch Valéria Iskolaközpontban. 
Ezzel párhuzamosan a szek-
szárdi Garai János Gimnázium 
diákjai látogattak el hozzájuk, s a 
két iskola diákjai közösen emlé-
keztek meg a forradalomról egy 
emlékműsor keretén belül. Buda-
pesten a Gloria Victis történelmi 
vetélkedőn a gimnáziumot két 
csapat is képviselte. November 
elején a budapesti Álmos Vezér 
Gimnázium és Általános Iskola 
diákjai látogattak el Érsekújvárra, 
az akcióra szintén a Diákutaz-
tatási program keretén belül 
került sor. A budapesti diákokkal 
közösen felkeresték a monostori 
erődrendszert, majd egy közös 
beszélgetésen ismerkedtek a szlo-
vákiai oktatási rendszerrel, s azon 
belül a kisebbségi iskolák hely-
zetével és az előttük álló kihívá-
sokkal.

Feketeardó: 

A feketardói szervezet 1999 óta 
működik. 2014-ben is számos 
programmal büszkélkedhetett. A 
magyar kultúra napjának alkal-
mából részt vettek az “Еgyütt szaval 
a nemzet” elnevezésű eseményen, 
ahol a feketeardói iskola tanulói 
és magyar tanárai közösen sza-
valtak ikonikus magyar verseket. 
2014. március 15-én a magyar for-
radalom és szabadságharc 1848-
1849-es eseményeire emlékezett 
a társaság. Оktóber és november 
folyamán szüreti mulatságot, 
illetve koszorúzási megemlékezést 

tartottak az 1956-os forradalom 
eseményeiről valamint a „male-
nykij robot” áldozatainak elhurco-
lásáról.

Felsődobsza: 
A felsődobszai csoport, mely 

szintén számos kitűnő prog-
ramnak volt részese 2014-ben, 
részt vett a március 15-i helyi meg-
emlékezés szervezésében, melyen 
hozzávetőleg 100 fő vett részt a 
Hősök emlékművénél. Elláto-
gattak a felvidéki Péderbe, ottani 
barátaikkal való régi együttmű-
ködésük keretében. Elutaztak a 
csíksomlyói búcsúra is, amelyen 
50 fővel képviseltették magukat. 
Valamint a nyárádremetei 
községi napokra is ellátogattak 
Erdélybe, testvértelepülésükhöz. 
Az október 23-i megemlékezés 
szervezésébe is bekapcsolódtak 
Felsődobszán.

Felsőzsolca: 
A Rákóczi Szövetség helyi szer-

vezete tevékenyen részt vesz Fel-
sőzsolca város közéletében. Mint 
civil szervezet bekapcsolódott a 
városban aktívan működő civil 
szervezetek soraiba, közös ren-
dezvényeibe. Mindkét felsőzsolcai 
iskolával élő kapcsolata van szer-
vezetüknek. A legjobban szereplő 
diákok részt vettek a 2014. június 
7-én megrendezett Borsi – Szép-
halom  Sárospatak kiránduláson, 
az egynapos úton 45 fővel. Aktívan 
segítették a felsőzsolcai Csomasz 
Tóth Kálmán Református Alapfokú 
Művészeti Iskolában megalakult 
ifjúsági csoport munkáját.

Felsőzsolca, ifjúsági: 
A Felsőzsolcai Zeneiskola Fúvó-

szenekara lassan 2 éve tagja a 
Rákóczi Szövetségnek. Bár a 

2014-es évben Felsőzsolcán is ren-
geteg fellépésük volt, a Rákóczi 
Szövetség támogatásával több 
határon túli településen is felléptek, 
amelyek közül kiemelkedőnek az 
erdélyi kirándulással egybekötött 
koncertkörút tekinthető, amikor 
Csíkcsicsóban, Gyimesben, Gyi-
mesközéplokon és Gyimesbükkön 
is felléptek. Fontos fellépésük volt 

a Királyhelmec alapításának 800. 
évfordulója alkalmából, ebből az 
alkalomból rendezett ünnepségen 
való szereplésük.

Gútai Nagyboldogasz-
szony Egyházi Alapiskola 
és Gimnáziuma: 
2014. március 15-én az 

1848/1849-es forradalom és sza-
badságharcra emlékezve a Rákóczi 
Szövetség iskolában működő alap-
szervezete a városban működő 

összes magyar tanítási nyelvű intéz-
ménnyel közösen megemlékezést 
tartott. 2014. május 16-án az iskola 
tanulói a Komáromban megrende-
zésre kerülő „X. Jókai és kora” elne-
vezésű versenyen vettek részt, ahol 
1. helyezést értek el. 2014. október 
22-én Budapestre látogattak 15 
diákkal, ahol szintén részt vettek 
az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc évfordulójának 
tiszteletére rendezett budapesti 
rendezvényeken.

Gödöllői Premontrei 
Szent Norbert Gimnázium: 
A tanév végén a 11. évfolyam 

diákjai Gödöllő város támoga-
tásával délvidéki kiránduláson 
vehettek részt. Az út során csa-
ládoknál szálltak meg Székely-
kevén illetve Tóthfalun, összesen 
3 éjszaka. A kirándulás alatt 
érintették Zentát, Elemért és 
Nagybecskereket, a szendrői-, a 
galambóci- és a belgrádi várat, 
valamint Hertelendyfalvát, Pali-
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csot és Szabadkát, ahol a kultu-
rális programok, előadások és 
megemlékezések mellett sze-
repet kaptak a városi séták is. 
A 1848-as forradalom kitöré-
sének évfordulója alkalmából a 
tanulók Fülekre utazhattak már-
cius 13-án, ahol az ottani iskola 
diákjaival ismerkedhettek, majd 
lehettek részesei a városi ünnep-
ségnek. 2014 októberében az 
iskola 9-11. évfolyamos diákjai 
a Felvidékre utaztak a Szövetség 
támogatásával, Kassa, Jászó és 
Rozsnyó városokba.

Gyergyószentmiklós: 
A gyergyószentmiklósi csoport 

2014. január 14-én emlékestet szer-
vezett a városi művelődési házban, 
ahol Tompa Lászlóra emlékeztek, 
nem sokkal később vezetőképzőn 
vettek részt Szovátán. Március 
17-én szavalóversenyt tartottak, 
amin több magyarországi és 
határon túli iskola diákjai is részt 
vettek. 2014. március 21-23. nap-
jain Egerben voltak a Magyar-ma-
gyar találkozón, míg június 30. és 
július 2. között fogadták az ipoly-
sági rákóczisokat, akikkel együtt 
látogatták meg Erdély több kiemelt 
turisztikai látványosságát. 2014. 
július 21-26. között részt vettek 
a Rákóczi Szövetség által Gyön-
gyösön szervezett Történelem 
Tanár Táborban.

Gyergyószentmiklósi 
Batthyány Ignác 
Szakközépiskola: 
Február 28. és március 2. között 

részt vettek a Pünkösdfürdőn meg-
rendezett vezetőképzőn. Március 
15-én vendégül látták az egri KERI 
rákóczis tagjait, majd március 
18-án a szervezet tagjai székelyru-
hában fogadták Áder János köztár-

sasági elnökurat. Július 17. és 20. 
között diákjaink részt vettek a Sáto-
raljaújhelyen szervezett táborban, 
ahonnan sok szép élménnyel 
tértek vissza. Szeptember 20-21-én 
Pákozdra utaztak a katonai emlék-
parkba., míg október 3-5 között 
Szovátán voltak a vezetőképzőn. 
Október 20.-23. között részt vett a 
volt diákok egy csoportja a buda-
pesti Hunfalvy Kéttannyelvű Szak-
középiskola 100 éves évfordulóján, 
diákjaik szavaltak és énekeltek. 
Október 21-23 között bekapcso-
lódtak a Gloria Victis rendezvény-
sorozatba.

Gyergyószentmiklósi 
Salamon Ernő Gimnázium: 
2014. március 14-én az iskolában 

ünnepélyes műsor keretén belül 
emlékeztek meg az 1848-as pesti 
eseményekről. Különös akciójuk 
volt, hogy májusban az immár szo-
kásossá vált XI. Hagyományőrző 
Nap alkalmából közel hatszáz diák 
székely viseletbe öltözött. 2014. 
június 4-én hagyományteremtő 
szándékkal Székely Álmos törté-
nelemtanár megemlékező előadást 
tartott az iskola tizenegyedikes 
diákjainak, Trianontól december 
5-ig címmel.

Gyömrő: 
A 2014. esztendő a nemzettudat 

erősítésének jegyében telt el. Feb-
ruárban Zoboralja bemutatkozása 
címmel Zséréről 40 fő érkezett a 
településre, akik gazdag folklór 
műsorral léptek fel. Májusban 
közös belföldi kirándulást 
rendeztek a Bakonybélbe és Zircre. 
Nyári kirándulás keretében az 
Al-Duna menti magyar települé-
sekre látogattak, valamint Temes-
várra 48 fős rákóczis társasággal, 
míg szeptemberben Nyíregyházára 

látogattak. Az ősz folyamán a 
kárpátaljai Mezőkaszonyból érke-
zett vendégeket fogadták.

Győri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium: 
A gimnázium diákjai részt vettek 

a 2014. március 15-i nemzeti 
ünnepünkön, Győrben a somorjai 
Madách Imre Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium tanulóival 
közösen koszorúzták meg Petőfi 
Sándor szobrát. Részt vettek a 
Rákóczi Szövetség által szerve-
zett Sátoraljaújhelyen lezajló XIV. 
Magyar Diákok és Tanárok Talál-
kozóján. Az október 23-i ünnepet 
szintén a somorjai Madách Imre 
Magyar Tanítási Nyelvű Gimná-
zium tanulóival közösen ünne-
pelték. A Rákóczi Szövetség Fel-
vidéki séták című programjába is 
bekapcsolódtak diákjaik.

Gyöngyösi Károly Róbert 
Főiskola: 
2014-ben a Károly Róbert Főis-

kolán is megalakult a Rákóczi Szö-
vetség egyetemi szervezete. Első 
feladatukként bekapcsolódtak a 
Szövetség XVII. Kárpát-medencei 

Történelemtanár Táborának szer-
vezésébe és lebonyolításába, vala-
mint vezetőségük jelen volt a XXVI. 
Szentendrei Főiskolás Táborban is, 
2014. augusztus 25–30. között.

Hajdúböszörményi Veress 
Ferenc Szakképző Iskola: 

A hajdúböszörményi Rákóczi 
Szövetség tagok célja a magyar 
identitástudat megőrzése, a szom-
szédos országokban kisebbségben 
élő magyarsággal való kapcsolat-
tartás, a magyarság kultúrájának, 
természeti és épített örökségének 
megismertetése a diákokkal. Az 
intézmény tanulói 2014-ben részt 
vettek a sátoraljaújhelyi közép-
iskolás táborban, a Rákóczi Szö-
vetség központi irodája által szer-
vezett Partiumi kiránduláson és a 
Diákutaztatási program lehetősé-
geivel is több ízben éltek.

Hatvani Bajza József 
Gimnázium és 
Szakközépiskola: 
2014. február 13-án megalakult 

a Rákóczi Szövetség iskolai szer-
vezete. Első programjukként a 
Diákutaztatási program keretében 
március 14-16. között a felvidéki 
Ipolyságra kirándultak. Június 4-én 
iskolai megemlékezést tartottak 
a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából. Oktatóik képviselték 
intézményüket a Rákóczi Szövetség 
magyartanárok részére szervezett 
táborában. Nemzeti ünnepeink és 
más hazánk számára jeles dátumok 
alkalmával rendhagyó történele-
móra keretében igyekeztek meg-
szerettetni a magyar történelmet az 
iskola diákságával.

Hidasnémeti: 
A hidasnémeti alapszervezet 

2014-ben is bővelkedett kreatív 
programok megvalósításában. 
Egyedülálló kerékpártúrát szer-

veztek a Rákóczi várhoz, ahol 
I. Rákóczi Ferenc harangjának 
megtekintésére is sor került a 
regéci római katolikus temp-
lomban. 1848. március 15-ről a 
közeli felvidéki Buzita település 
önkormányzatával közösen 
emlékeztek meg, akikkel megko-
szorúzták az elesett hősök sírját. 
Fontos küldetésüknek tartják, 
hogy nemzetünk önállóságára és 
függetlenségére, mint értékekre 
felhívják az egész faluközösség 
figyelmét. Az összetartozás napja 
alkalmából Hidasnémeti refor-
mátus templomában emlékeztek.

Hódmezővásárhelyi 
Bethlen Gábor 
Református Gimnázium:
Hódmezővásárhelyi szervezetünk 

a frissen alakult társaságok közé 
tartozik, hiszen szeptemberben 
bontottak zászlót. 2014. október 
4. és október 6. között azonban 
már két tanár és tizenegy diák 
kerékpártúrával tisztelgett az aradi 
vértanúk emléke előtt, s részt 
vettek az aradi megemlékezéseken. 
Szállásuk az aradi Csiky Gergely 
Líceum Diákotthonában volt.

HSZI Corvin Mátyás 
Tagintézmény: 
A Hódmezővásárhelyen működő 

HSZI Corvin Mátyás Tagintéz-
mény 2014. szeptember 10-én 
csatlakozott a Rákóczi Szövet-
séghez. Október 21-én Temesvárra 
és Aradra utaztak a Diákutaztatási 
pályázat segítségével. Temesváron 
a Bartók Béla Elméleti Líceumban 
tettek látogatást, Aradon a Csiky 
Gergely Főgimnáziumban. Temes-
váron végigjárták az 1989-es 
romániai forradalom emlékhe-
lyeit. 2014. október 23-án részt 
vettek a hódmezővásárhelyi városi 

ünnepségen. 2014. december 4-én 
részt vettek az aradi Csiky Ger-
gely Főgimnázium által szervezett 
Csiky Napokon, a Tóth Árpád 
Nemzetközi Szavalóversenyen. 
Decemberben Karácsony határok 
nélkül című projektnapot ren-
deztek, ahol a Kárpát-medencei 
magyarság karácsonyi hagyomá-
nyainak feldolgozására, bemutatá-
sára került sor.

Ipolysági 
Szakközépiskola: 
2014. november 12-én megala-

kult a Rákóczi Szövetség Ipolysági 
Szakközépiskolában működő ifjú-
sági szervezete 12 diákkal valamint 
egy tanárral. A helyi szervezet meg-
alakulását megelőzően az iskola 
diákjai és pedagógusai részt vettek 
az ipolysági Bartók Béla téren tör-
ténő II. Rákóczi Ferenc emléktábla 
felavatásán és ünnepségen.

Kaposvári Eötvös Loránd 
Műszaki Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium: 
Az iskola könyvtárában a rákó-

czisok rendszeres történelem 
önképző kört folytatnak, ahol 
a diákok egymásnak tartanak 
interaktív előadásokat a magyar 
történelem homályos, félrema-
gyarázott vagy elhallgatott feje-
zeteiről. Tagjaik közül szerep-
lőként többen is részt vettek az 
iskola trianoni megemlékezésén. 
Sikerrel pályáztak a Rákóczi Szö-
vetség 2014. március 15-i Diáku-
taztatási programja keretében. A 
támogatás segítségével március 
14-15-én látogatást tettek a vajda-
sági Tóthfaluban, ahol részt vettek 
az 1848-as ünnepségen és az azt 
követő táncházon. A kirándulás 
során Zentára és Szabadkára is 
ellátogattak.
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Kaposvári Táncsics 
Mihály Gimnázium: 
A gimnazisták rendszeresen kép-

viseltetik magukat a Rákóczi Szö-
vetség versenyein, 2014-ben a 
Gloria Victis történelmi vetélkedőn 
az intézmény több csapattal is kép-
viseltette magát, a Cultura Nostra 
vetélkedőn pedig egy csapat indult 
iskolájukból, ők a második for-
dulóba jutottak. Az iskola diákjai 
ebben az évben is többféle módon 
támogatták a határon túli diák-
társaikat. Tankönyveket ajándé-
koztak a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnáziumnak, amely az 
iskola testvérgimnáziuma. 2014 
őszén ötven diákot láttak vendégül 
tanáraikkal, a már hosszú évek 
óta működő kapcsolat keretében. 
Különösen méltányolandó, hogy 
gyűjtést indítottak egy szerém-
ségi faluban, Maradékon működő 
óvoda javára.

Kassai Márai Sándor 
Gimnázium: 
A kassai diákok szervezetének fő 

küldetése közé tartozik a magyar 
nemzeti öntudat erősítése, nem-
zeti ünnepeink méltó megünnep-
lése, hagyományaink megőrzése 

és baráti kapcsolataink ápolása, 
bővítése. Ezért a 2013/2014-es 
tanévet tagtoborzással indí-
tották. Októberben egy rövid 
rádióműsor keretén belül emlé-
keztek meg az Aradon történt tra-
gikus eseményekről. November 
28-án egy rendhagyó reneszánsz 
műveltségi vetélkedőn bizonyí-
tották tudásukat. Az első és har-
madik helyezést egyaránt márais 
diákok nyerték el. Márciusban 
zenés-verses műsort készítettek 
az 1848/49-es szabadságharcra 
emlékezve, s a kassai honvédsí-
rokat tették rendbe. Június 4-én, 
az összetartozás napján vendégis-
kolák érkeztek Kassára, így együtt 
ünnepelhettek külhoni és belső 
magyarországi magyarok.

Kazincbarcika: 

A kazincbarcikai csoportunk 
a Rákóczi Szövetség legmeg-
becsültebb csoportjai közé tar-
tozik, hiszen pedagógusokból egy 
önkéntes csapatot hoztak létre, 
amely online távoktatás keretében 
az elszakított részek leghátrányo-
sabb helyzetű térségeiben élő diá-
kokat színvonalas tanulmányi kép-
zésben, segítségnyújtásban részesít. 
2014. évi nyári táborukat a Nyilas 
Misi Tehetségtámogató Egyesület 
támogatásával népesítették be. 
2014. augusztus 25. és szeptember 
5. között 11 erdélyi diák tanult 
szorgalmasan a gyönyörű Lázbérci 
Víztároló melletti vendégházban.

Keszthelyi Asbóth 
Sándor SZIK: 
A keszthelyiek 2014 májusában a 

Kihívás Napjának keretein belül, 
hagyományaikhoz híven koszorú-
zással egybekötött biciklitúrát szer-
veztek a Balatongyörökön található 
Rákóczi szoborhoz. 2014. március 
15-én bekapcsolódtak a Rákóczi 
Szövetség Diákutaztatási program-
jába, amellyel Székelyudvarhelyre 
utaztak. Az utazás kerete a széke-
lyudvarhelyi Bányai János Műszaki 
Szakközépiskola és a Keszthelyi 
Asbóth Sándor Szakképző Iskola 
és Kollégium között fennálló test-
vériskolai együttműködés volt. A 
június 4-i és az október 23-i diáku-
taztatás lehetőségével élve mindkét 
alkalommal Délvidékre a tóthfa-
lusi Nyers István Akadémiához 
utaztak. A kirándulások során 
lehetőségük nyílt Bácska magyar 
városainak és nevezetességeinek 
megcsodálására. Jelen voltak II. 
Rákóczi Ferenc mellszobrának 
keszthelyi felavatásánál.

Keszthelyi Vajda János 
Gimnázium: 
A keszthelyi Rákóczi tagok 2014 

februárjában két iskolai csapattal 
részt vettek Balatonfüreden a Cul-
tura Nostra történelmi verseny 
második fordulóján. 2014. március 
15-én a Diákutaztatási pályázat 
keretében 9 osztályból 41 diákkal 
a felvidéki Gútára látogattak. A 
kirándulók között szép számmal 
voltak alsóbb évfolyamos diákok 
is, akik megtapasztalhatták a 

határon túli magyarsággal való 
kapcsolattartás élményét. 2014. 
június 4-én iskolai emlékünnepség 
keretében az intézmény diákjai 
az első emeleten kialakított 
emlékhelyen a Nagy-Magyarország 
térképre helyezték el az emlékezés 
gyertyáit. Ezzel párhuzamosan 
a hetedik évfolyam 27 tanulója 
a Nemzeti Összetartozás napján 
honismereti kirándulást tett 
az Őrvidéken. A gimnázium 
háromfős csapata október 21-23. 
között részt vett a Rákóczi Szö-
vetség Gloria Victis történelem ver-
senyén, a versenyhez kapcsolódó 
színes programokon és a Rákóczi 
Szövetség budapesti 1956-os meg-
emlékezésén.

Kisgejőci Egry Ferenc 
Oktatási-Nevelési 
Komplexum: 
A kisgejőci középiskola az anya-

nyelv nemzetközi napja alkal-
mából, magyar nyelv és irodalom 

hetet szervezett 2014. február 
17-től 21-ig, nyelvi játékokkal, 
irodalmi feladatokkal és vetélke-
dővel. Helyi ifjúsági szervezetük 
négy tagja egy tanár kíséretében 
részt vett a júliusban megrende-
zett XV. magyar diákok és tanárok 
találkozóján a Magyar Kálvárián, 
Sátoraljaújhelyen. Fontos esemény 
volt csoportjuk életében, hogy a 
Magyar Külgazdasági és Külügy-
minisztérium támogatásával elké-
szült Kisgejőc híres szülöttének, 

Egry Ferenc harangöntőnek a 
mellszobra, amit iskolájuk udvarán 
avattak fel.

Kiskunfélegyháza: 
A Kiskunfélegyházi József 

Attila Általános Iskolában 2012. 
óta működik a Rákóczi Szö-
vetség helyi szervezete, több 
helyi polgárral kiegészülve. Az 

iskola nevelőtestülete mindig 
fontosnak tartotta a gyermekek 
magyarságtudatának, nemzeti 
önbecsülésének fejlődését, törté-
nelmi hagyományaink ápolását, 
a nemzeti összetartozás érzé-
sének erősítését. Helyi szerve-
zetük 2014. március 15-én részt 
vett a nemzeti ünnep alkalmából 
a városi ünnepségen. 2014. már-
cius 27-én az iskola homlokzatán 
Pálfy Gusztáv szobrászművész II. 
Rákóczi Ferencről készített dom-
borművét avatták fel, az ünnep-
séget megtisztelte Dr. Halzl József 
a Rákóczi Szövetség elnöke. A Kis-
kunfélegyházi József Attila Álta-
lános Iskolában működő helyi 
szervezet közbejárására 2014-ben 
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási programját jelentős 
összeggel támogatta.

Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola 
és Kollégium Kiskunfé-
legyházi Petőfi Sándor 
Tagintézménye: 
2014. március 15- én az iskola 

tanulói Fehéregyházán és Seges-
váron ünnepi műsorral készültek 
a megemlékezésre. Kirándultak 
Csíksomlyóra, a Békás-szoroshoz 
és a Gyilkos-tóhoz. Áprilisban 
megemlékeztek a testvériskola 
diákjaival Kiskunfélegyházán a 
Felvidékről kitelepítettek napjára, 
majd színházlátogatáson vettek 
részt és megmutatták a környék 
nevezetességeit. Ott voltak Sáto-
raljaújhelyen 5 diákkal és egy 
kísérő tanárral. 2014. október 
23-án fogadták Magyarkanizsáról 
a Rákóczi Szövetség helyi szerve-
zetét, 25 diákot és 2 kísérőjüket.

Kisvárda: 
A szervezet szintén számos 

programmal és megemléke-
zéssel növelte a Szövetség jó 
hírét. A kisvárdai társulat még a 
kassai Thália Színház társulatát is 
sikeresen megvendégelte, valamint 
novemberben ellátogattak Szoly-
vára, a Malenykij-robot áldozata-
iról való megemlékezésre.

Komárom (Dél): 
A komáromi csoport megszer-

vezte – Komárom városának 
képviselőtestületével közösen 
– a Felvidékről Kitelepített 
Magyarok Emléknapját. Benned él 
a magyarság! hívó szóval várták az 
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emlékezőket a Monostori erődbe 
2014. április 12-én, ahol Molnár 
Attila polgármester köszöntötte 
az érkezőket. Mindemellett a szer-
vezet folyamatos tevékenységet 
fejt ki Komárom sajátos történel-
mi-földrajzi helyzete révén annak 
érdekében, hogy a városlakók 
történelmi emlékezetének frissen 
tartásával a komáromi polgárok 
összetartozás-tudatát a szétszab-
dalt városban is fenntarthassák.

Komló: 
A komlói alapszervezet 2005-ben 

alakult. Néhány aktív év után szaba-
didő és a kellő energia hiánya miatt 
tevékenységüket szüneteltették. 
2014-ben viszont új erőre kaptak, 
s a tagság közös igénye alapján 
a szervezet most újra működik. 
Célkitűzésük nem változott: kap-
csolattartás az elcsatolt területek 
magyarságával. Az erdélyi Barót 
település tekintetében régi kapcso-
latokkal rendelkeznek, szeretnék, 
ha minél több komlói polgár 
eljuthatna a Székelyföldre, hogy 
ott szembesülhessen a magyarság 
megélésének élményével.

Krasznai Cserey Techno-
lógiai Líceum: 
2014. március 4-én a korábbi 

iskolai történelmi körből meg-
alakult az intézményben működő 
Rákóczi Szövetség. Júliusban 
részt vettek a „XV. Magyar 
Diákok és Tanárok Találkozója 
a Magyar Kálvárián” elneve-
zésű táborban Sátoraljaújhelyen. 
Szeptember végén a III. Partiumi 
kirándulásba is bekapcsolódtak, 
míg december 11-én részt vettek 
Szilágysomlyón, az I. világhá-
ború kitörésének 100. évfordu-
lója emlékére szervezett körzeti 
szintű történelmi versenyen.

Lévai Czeglédi Péter 
Református Gimnázium: 
A gimnázium diákjai részt vettek 

a Cultura Nostra Történelmi Ver-
senyen, melynek 2. fordulójáig 
jutottak. 2015. március 15-én 
közös megemlékezést és műsort 
rendeztek a Csopaki Általános 
Iskola tanulóival a gimnázium 
dísztermében. A felvidéki helyi 
szervezetek találkozóján, Gyű-

gyön is jelen voltak. Az Esterházy 
János – Emléktábla avatásakor a 
CzPRG udvarán a R á k ó c z i 
Klub 23 fős csoportját fogadták 
az avatási ünnepségen. A Diáku-
taztatási program támogatásával 
részt vett az iskola 40 tanulója 
és 2 pedagógusa egy autóbu-
szos kiránduláson, Budapesten. 
2014 nyarán a Gödöllői Refor-
mátus Líceum diákjait fogadták 
szintén a Nemzeti Összetartozás 
Napjának alkalmából. Ott voltak 
a Magyar Diákok és Tanárok 
Találkozóján a Magyar Kálvá-
rián, Sátoraljaújhelyen és az Ivói 
Erzsébet Tárborban is jelen volt 
delegációjuk.

Magyarkanizsa: 
A magyarkanizsai szervezet 

számos neves előadó által igye-
kezett emelni a Szövetségünk 
presztízsét az elmúlt évben. 
November 6-án például Wittner 
Mária, az 1956-os forradalom 
ikonikus hősnője volt a vendégük 
a József Attila könyvtárban.

Máramarosszigeti 
Leöwey Klára Elméleti 
Líceum: 
A csoport 2014 nyarán alakult, 

az október 23-i Gloria Victisen 
már részt vettek Budapesten 6 
diákjukkal. A csoportot vezető Pesek 
Szilárd tanár úr rengeteg energiát 
fordított arra, hogy egy összetartó 
családias baráti közösséggé váljon 
az intézményben működő Rákóczi 
Szövetség. Az ünnepek előtt az 
egyik osztályteremben még közös 
Karácsonyfa díszítésre is sor került.

Mezővári II. Rákóczi 
Ferenc Középiskola: 
A kárpátaljai Mezőváriban 

működő Rákóczi Szövetség a leg-
aktívabbak egyike középiskolás 
csoportjaink közül. A tagoknak 14 
különböző tartalmas programban 
lehetett részük, melyek közül csak 
néhányat emelnénk ki. A közép-
iskola bekapcsolódott az Együtt 
Szaval a Nemzet elnevezésű prog-
ramsorozatba a magyar kultúra 
napján, majd Hadtörténeti kalan-
dozások címmel Kész Barnabás 
tartott előadássorozatot. Január 
végén külön előadás keretében 
beszéltek a holokausztról és a 20. 
század más népirtásairól, valamint 
február elején angol tantárgyi hetet 
tartottak a Vári II. Rákóczi Ferenc 
Középiskolában. Bekapcsolódtak 
a Szövetség június 4-i Diákutaz-
tatási programjába is, amelynek 
keretében Felvidékre utaztak, 
Kelet-Szlovákiába.

Miskolci Avasi Gimnázium: 
2014. június 4-én a Diákutaztatási 

program keretében meglátogatták 
a Partiumban lévő Székelyhíd tele-
pülés magyar nyelvű iskoláját. Öt 
diákjuk 2014 tavaszán részt vett a 
„Felvidéki séták” programban. A 

2014-es évben a helyi alapszervezet 
diákjai szervezték az október 23-i 
iskolai ünnepi műsort.

Miskolci Kós Károly 
Szakiskola és 
Szakközépiskola: 
A miskolci iskola március 15-e 

alkalmából Székelyföldre utazott a 
Rákóczi Szövetség támogatásával. A 
csoport az ottani diákokkal közösen 
ünnepelhette nemzeti ünnepünket. 
2014-ben lehetőségük nyílott felvi-
déki kirándulásra is.

Miskolci Lévay József 
Református Gimnázium: 
Februárban az iskola megren-

dezte a „Szólj ötágú síp” rendez-
vényt, melyre meghívták a Rákóczi 
Szövetség országos és helyi kép-
viselőit. Márciusban másodszor 
látogattak el a Szövetség támoga-
tásával Kassára, egy maroknyi csa-
pattal. Május 23-24-25-én három 
diákjukkal részt vettek a Felvidéki 
sétán. Az útvonal Jánosi, Rima-
szombat, Betlér, Rozsnyó, Jósvafő 
volt. 2014 júniusában másodszor is 
ellátogattak Felvidékre egy kirán-
dulás keretében.

Mosonmagyaróvári Pia-
rista Általános Iskola, 
Gimnázium és 
Szakközépiskola: 
A mosonmagyaróvári középiskola 

hosszú évek óta tart fenn kapcsolatot 
a szenci rákóczisokkal. Ennek kere-
tében március 15. alkalmából került 
sor a hagyományos közös ünneplésre 
a felvidéki Szenczi Molnár Albert 
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázi-
ummal. 2014 novemberében pedig 
a Szenczi Molnár Albert Napok záró 
rendezvényén koszorúzott diákkül-
döttségük. Februárban részt vettek a 
Rákóczi Szövetség vezetőképzőjén is.

Munkácsi II. Rákóczi 
Ferenc Középiskola: 
Az immár két éve létező szervezet 

számos versenyt rendez középis-
kolásoknak, melyek közül 2014-
ben kiemelkedő volt a Rákócziról 
szóló verseny a huszonegyedik 
alkalommal sikeresen lebonyolított 
Bolyai János Nemzetközi Matema-
tikaverseny, melyen több testvé-
riskolájuk is részt vett Magyaror-
szágról. A diákok egyedüliként a 
rákóczis tagszervezetek közül meg-
emlékeztek az 1848/49-es szabad-
ságharc podheringi ütközetéről.

Munkácsi Szent István 
Líceum: 
A Szent István Líceum tanulói 

sem panaszkodhattak 2014-ben a 
programok hiánya miatt. Elláto-
gattak a budapesti Szent Benedek 
Gimnáziumba március 15-i Diá-
kutaztatási programunk alkal-
mából, valamint később néhány 
tanulójuk az isaszegi Történelmi 
emlékhelyek konferencián vett 
részt. Megemlékeztek az aradi 
vértanúkról, testvériskolával tör-
ténő közös program keretében az 
1956-os hősökről.

Nagybányai Rákóczi 
Diákszövetség: 
A nagybányai fiatalok minden 

évben március 15-i megemléke-
zésen vesznek részt, 2014-ben 
társszervezői voltak a nagybányai 
zászlós menetnek és a hivatalos 
koszorúzó ünnepség megrendezé-
sének. II. Rákóczi Ferenc születé-
sének napján előadást tartottak diá-
koknak a Németh László Elméleti 
Líceumban. Április-június között 
kivették részüket a XV. Nagybányai 
Történelem Vetélkedő megszerve-
zéséből, ami a Máramaros megyei 
magyar diákok magyarság törté-

neti ismereteit hivatott elmélyíteni. 
2014. október 23-án, Nagybányán 
emlékműsort szerveztek a forrada-
lommal kapcsolatosan. Diáktagjaik 
részt vettek a Rákóczi Szövetség 
által szervezett partiumi kirándu-
láson, de többen közülük a Szö-
vetség magyarországi táborain is 
jelen voltak.

Nagyberegi 
Református Líceum: 
A nagyberegi diákok számos 

kreatív ötlettel képviselték isko-
lájukban a Rákóczi Szövetség 
szellemiségét. Kiemelendő, hogy 
május 9-én Nagy Csaba művész 
mutatta be a kuruc kor híres hang-
szerét, a tárogatót. Október 23-án 
ők is megemlékeztek az 1956-os 
forradalomról, november 28-ára 

pedig emlékmenetet szerveztek a 
II. világháború alatt Kárpátaljáról 
elhurcolt magyarok és németek 70. 
évfordulójának emlékére. 

Nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégium: 
A 2014-2015. tanév elején tanári 

kezdeményezésre elkezdődtek a 
Rákóczi Szövetség helyi szerveze-
tének újraszervezésével kapcso-
latos munkálatok. 2014. október 
3-5. között részt vettek a szovátai 
Teleki Oktatási Központban szer-
vezett vezetőképzőn a Szövetség 
tevékenységével, eszmeiségével 
való ismerkedés végett. Minekután 
valamennyien pozitív tapaszta-
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latokkal tértek haza a delegáció 
tagjai közül, egy hónappal később, 
november 11-én ismét megalakult 
a nagyenyedi kollégium Rákóczi 
csoportja.

Nagymegyeri Kereske-
delmi Akadémia és Corvin 
Mátyás Gimnázium: 
A legmagyarabb felvidéki város 

kereskedelmi iskolájának rákó-
czisai részt vettek a március 15-i 
ünnepségen, ahol közösen ünne-
peltek a győri Deák Ferenc Köz-
gazdasági és Informatikai Szak-
középiskola diákjaival. Áprilisban 
a Holokauszt áldozataira emlé-
keztek. Bekapcsolódtak a Gloria 
Victis történelmi vetélkedőbe ver-
senyzőként és június 4-én a Nem-
zeti Összetartozás Napjára is nagy 
hangsúlyt fektettek. Októberben 
szintén részt vettek Budapesten a 
Gloria Victisen és azon túl a győri 
Deák Ferenc Közgazdasági és 
Informatikai Szakközépiskolával 
közösen felkeresték Győr város 
’56-os emlékhelyeit. Az őszi Fel-
vidéki sétán is részt vett küldött-
ségük.

Nagymegyeri Magán 
Szakközépiskola: 
A szakközépiskola ifjai március 

15-i nemzeti ünnepünkön együtt 
emlékeztek magyarországi test-
vériskolájukkal, a mosonmagya-
róvári Hunyadi Szakképző Isko-
lával, amely találkozó a Rákóczi 
Szövetség Diákutaztatási prog-
ramjának keretében valósult 
meg. Október 23. alkalmával 
diákjaik egy másik iskolához láto-
gattak, a keszthelyi Közgazdasági 
Szakközépiskolához, ott együtt 
ünnepeltek társaikkal.

Nagymuzsalyi Középiskola: 

A nagymuzsalyiak megtartották 
januárban intézményükben a 
Magyar Kultúra Napját, míg később 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola március 15-én 
rendezett ünnepségén is jelen 
voltak, ahol a Petőfi szobor megko-
szorúzására is sor került. A június 
4-i Diákutaztatási pályázat által 
lehetővé vált utazásuk az egri Szil-
ágyi Erzsébet Gimnázium meghívá-
sára. A Rákóczi Szövetség október 
23-i Diákutaztatási pályázatának 
köszönhetően eljuthattak a Feje-
delem sírjához, Kassára.

Nagyölved: 
A nagyölvediek komoly hangsúlyt 

fektettek 2014-ben is nemzeti ünne-
peink megünneplésére, március 
15-ről és október 6-ról is megemlé-
keztek a helyi általános iskolában. 
A csoport részt vett a Nagyölvedi 
Napok keretében huszonegyedik 
alkalommal lebonyolított aratási 
ünnepségen. Kiemelkedő prog-
ramjuk a jászóvári kirándulás 
volt, ahol az apátságot tekintették 
meg, majd szentmisén adtak hálát 
a magyarságért. Utána Kassára is 
ellátogattak, ahol a dóm hatalmas 
élményt nyújtott és együtt emlé-
keztek névadó fejedelmünkre.

Nagyszalontai Arany 
János Elméleti Líceum: 
A nagyszalontaiak Arany János 

születésének 197. évfordulója 
alkalmából irodalmi versenyt 
szerveztek középiskolás diákok 
számára Tovább! Tovább! címmel. 
Március 15-én ők is az 1848-
1849-es magyar forradalomra 
és szabadságharcra emlékeztek. 
Ott voltak a „Magyar Tanárok 
és Diákok a Magyar Kálvárián” 
elnevezésű Kárpát-medencei 
középiskolás nyári táborban, de 

részt vettek a Rákóczi Szövetség 
Partiumi kirándulásán és a Szö-
vetséggel közösen Budapesten 
emlékeztek az 1956-os forrada-
lomra. A Diákutaztatási program 
keretében ellátogatott hozzájuk 
a Miskolci Bláthy Ottó Villamo-
sipari Szakközépiskola március 
15-én, illetve a kisújszállási Illésy 
Sándor Baptista Szakközép- és 
Szakiskola a június 4-i Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából.

Nagyváradi Ady Endre 
Líceum: 
A nagyváradi diákok 2014-

ben is aktívan bekapcsolódtak a 
Rákóczi Szövetség programjaiba. 
Részt vettek a Cultura Nostra 
vetélkedőn, ahol a második for-
dulóig jutottak. Később jutalom-
kiránduláson vettek részt, ahol 
Világos- Arad- Temesvár túrát 
tettek. A Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából a szolnoki Szé-
chényi István Gimnázium tanu-
lóit fogadták iskolájukban, ők 
maguk pedig később Zebegény- 
Dunakeszi- Budapest utat tettek 
a Zuglói Rákóczi Szövetség meg-
hívására. Jelen voltak diákjaik a 
Rákóczi Szövetség Sátoraljaúj-
helyen tartott éves középiskolás 
táborában. Október 6-án emlék-
műsort készítettek. A Rákóczi 
Szövetség október 23. alkalmával 
rendezett Gloria Victis ünnep-
ségén is ott voltak Budapesten.

Nagyváradi Lorántffy 
Zsuzsanna Református 
Gimnázium: 
Március 14-én a Lorántffy Zsu-

zsanna Református Gimnázium 
tanárai és diákjai ünnepi meg-
emlékezésen vettek részt a Szacs-
vay-szobornál. Az 1920. június 
4-i szomorú és igazságtalan tri-

anoni békediktátum évfordu-
lóján Szegedet és Ópusztaszert 
tekintették meg. Július 20. és 23. 
között a budapesti Rákóczi Szö-
vetség támogatásával részt vettek 
egy 3 napos erdélyi tanulmány-
úton, október 30-án a gimnázium 
64 diákja és 4 tanára egy szép, 
egész napos kiránduláson járt 
Budapesten. Az iskola sikeresen 
pályázott a Rákóczi Szövetség 
október 23-i Diákutaztatási prog-
ramjának keretében nyújtandó 
támogatásra, hogy együtt emlé-
kezzenek 1956-ra.

Nagyváradi Szent László 
Római Katolikus 
Teológiai Líceum: 
A Rákóczi Szövetség itteni tagjai 

2014-ben is részt vettek a nemze-
tünk történelméhez kötődő nagy-
váradi megemlékező és koszorúzó 
ünnepségeken. Március 15-én 
megkoszorúzták az 1848-1849-es 
forradalom és szabadságharc 
hőseinek, Szacsvay Imre országy-
gyűlési jegyzőnek és Petőfi Sándor 
költőnek a szobrait. 2014. feb-
ruár 28. és március 1. között részt 
vettek a Püspökfürdőn megrende-
zésre kerülő Középiskolás Veze-
tőképzőn. Június 4-én 40 diákjuk 
és három pedagógusuk autóbu-
szos kirándulást tett a Nagyvárad- 
Szeged- Ópusztaszer- Nagyvárad 
útvonalon. November 4-5-én 45 
rákóczis diák és két pedagógus 
újabb autóbuszos kiránduláson 
vehetett részt a Nagyvárad – Buda-
pest – Esztergom  Nagyvárad útvo-
nalon. A kirándulás a Rákóczi 
Szövetség október 23. alkalmával 
meghirdetett Diákutaztatási prog-
ramjának köszönhetően, valamint 
az esztergomi Temesvári Pelbárt 
Ferences Gimnázium és Kollégium 
partnerségével valósulhatott meg.

Nyírbátori Bethlen 
Gábor Középiskola, 
Szakképző Iskola és 
Kollégium: 
2014. február 28. és március 2. 

között részt vettek a Püspökfürdőn 
megrendezett XIII. Kárpát-me-
dencei Középiskolás Vezetőképzőn, 
majd a 2014. március 15-i Diá-
kutaztatási pályázat keretén belül 
kirándulást szerveztek Felvidékre. 
Fogadóiskolájuk a perbenyiki 
szakközépiskola volt. Királyhel-
mecen együtt ünnepeltek határon 
túl élő testvéreinkkel. A 2014. 
június 4-i Diákutaztatási pályázat 
keretén belül a Partium területére 
szerveztek egynapos kirándu-
lást, fogadóiskolájuk a nagyváradi 
Lorántffy Zsuzsanna Református 
Gimnázium volt. Nagyvárad mel-
lett további úti céljuk volt Nagyká-
roly, Sződemeter és Érmindszent. 
2014. július 14-20. között Sátoralja-
újhelyen táboroztak a Rákóczi Szö-
vetséggel, később 3 pedagógusuk 
részt vett a XVII. Kárpát-medencei 
Történelemtanár Tábor elnevezésű 
konferencián, Gyöngyösön. Bekap-
csolódtak a III. Partiumi Kirándu-
lásba is, valamint 2014. október 23-i 
Diákutaztatási pályázatuk keretén 
belül Felvidéken kirándultak. 
Fogadóintézményük a rozsnyói P.J. 
Safárik Gimnázium volt.

Nyíregyháza: 
A nyíregyháziak március 21-én 

a helyi Bencs-villában a Bereg-
szászért Alapítvánnyal közösen 
Rákóczi földjén címmel író-olvasó 
találkozót tartottak. Március 30-án 
a borsi II. Rákóczi Ferenc Polgári 
Társulás meghívására városi szer-
vezetük 18 fős küldöttsége részt 
vett a Nagyságos Fejedelem szü-
letésének 338. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségen. 

Április 12-én megemlékeztek a Fel-
vidékről kitelepítettek emléknap-
járól. Rövid ünnepséget tartottak 
a Felvidékről kitelepítettek és gróf 
Esterházy János emléktábláinál. 
December 1-jén megkoszorúzták 
a Székely Hadosztály megalaku-
lásának évfordulóján rendezett 
városi megemlékezésen az első 
világháború hőseinek emlékművét. 
2014. október 30-án Beregszá-
szon szervezetük képviselői részt 
vettek Polónyi Károly, a város szü-
lötte emléktáblájának felavatásán a 
beregszászi Bethlen Gábor Gimná-
ziumban. Az ünnepségen Dalmay 
Árpád, szervezetük elnöke, az 
emléktábla elhelyezésének kezde-
ményezője mondott avatóbeszédet.

Ócsai Bolyai János
Gimnázium:
 A gimnázium évek óta tagja a 

Rákóczi Szövetségnek. A lehető-
ségeket megragadva aktívan dol-
goznak, a tavalyi tanévben részt 
vettek a Szövetség által meghir-
detett Felvidéki Sétán. Az iskola 
minden évben megemlékezik 
II. Rákóczi Ferenc születésének 
évfordulójáról. A tavalyi tan-
évben, májusban, két osztály is 
„átlépte az országhatárt”, a 9.c 
osztály tagjai Délvidéken jártak 
az intézmény testvériskolájánál 
Zentán, majd Szabadkára és a 
palicsi tóhoz is elutaztak, míg a 8.b 
osztály Esztergom megtekintése 
mellett Párkányban is járt.
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Oroszlány: 
Az oroszlányiak január 11-én a 

Don-menti csaták során elesett és 
eltűnt magyar honvédekre emlé-
keztek. Év elején a Rákóczi Szö-
vetség budapesti székházában aján-
dékkönyvek átvételére került sor, 
melyeket az idei Nemzetközi Törté-
nelmi Vetélkedőn résztvevők jutal-
mazására használtak fel. Április 
13-án a Felvidékről kitelepített 
magyarok emléknapja alkalmából 
közös megemlékezést tartottak 
a Gárdonyi Géza Városi Könyv-
tárral. Vendégük volt Boráros 
Imre, Kossuth-díjas felvidéki szín-
művész. 2014. június 4-én pedig 
koszorút helyeztek el a Trianon 
Emlékhelynél. Szeptember 23-án 
a felvidéki beiskoláztatási program 
keretében, a vágsellyei Feketeházy 
János Magyar Házban került sor az 
ösztöndíjak átadására. Oroszlány 
városa 300.000 Ft-tal támogatta a 
Rákóczi Szövetség kezdeménye-
zését. Később, november 21-én 
részt vettek a vágsellyei Feketeházy 
János Magyar Ház megalapítá-
sának 10. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen is.

Oroszlányi Ifjúsági 
Szervezet: 
Az oroszlányi ifjúsági szervezet 

2014. február 7-én tartotta ala-
kuló ülését a Gárdonyi Géza Városi 
Könyvtár gyermekkönyvtárában. 
Az alakuló ülésen 13 diák vett részt, 
s a tavalyi év folyamán a taglétszám 
20 főre emelkedett. 2014. március 
15-én a Rákóczi Szövetség Diá-
kutaztatási programján keresztül 
támogatta az Oroszlányi Ifjúsági 

Szervezet, valamint a Bakfark 
Bálint Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Felvidékre történő 
ünnepi látogatását. 2014. január- 
december között az Oroszlányi 
Rákóczi Szövetség havonta szer-
vezett találkozóin alkalmanként 
2-3 fő képviselte az Ifjúsági Szerve-
zetet. Az Ifjúsági Szervezet elnöke 
és tagjai részt vettek emléknapok, 
megemlékezések ünnepségein is, 
ahol több alkalommal helyezték el 
az emlékezés koszorúját. Az ifjú-
sági szervezet tagjai öt napos nép-
rajzi táborban vettek részt.

Palást: 
A palásti szervezet 2014. március 

28-án alakult, s mindjárt másnap 
honismereti túrával igyekeztek 
kedvet csinálni a fiataloknak a 
csatlakozáshoz. A számos gyalog- 
és kerékpáros túra mellett, amely 
ezután következett, s amely által 
joggal lehet a palástit az egyik leg-
sportosabb Rákóczi csoportnak 
nevezni, még könyvbemutatóra és 
rajzversenyre is sor került a csoport 
szervezésében. A társaság a helyi 
Csemadok meghívása nyomán ott 
volt a július 17-i Csemadok-tá-
borban is. Természetesen az ’56-os 
forradalomról való megemlékezés 
sem maradhatott le az ő palettá-
jukról sem.

Pápa és a Pápai 
Református Kollégium 
Gimnáziuma: 
A pápai Rákóczi Szövetség is 

bekapcsolódott a Református 
Gimnázium április 13-i rendezvé-
nyébe, amely a „Délvidéki magyar 
Golgota” című kiállítás megnyi-
tója is volt egyben. A megnyitót 
Gutai István előadása kísérte.  A 
Felvidéken is jártak, május 17-én 
volt pozsonyi és dévényi kirándu-

lásuk, amelyre két busszal érkeztek 
Pápáról. Erdélyi utazásukra, mely 
július 7-12. között valósult meg, 
a legtöbben a csángók megisme-
résének vágyával jöttek. Valóban 
a gyimesbükki és a pusztinai 
folklórműsorok és emlékhelyek 
jelentették az utazás csúcspontját, 
de számos székelyföldi emlékkel 
is gazdagodtak. Augusztus 23-i 
programjukhoz a Jókai Kör is csat-
lakozott, melynek során Banára 
látogattak. Részt vettek októberben 
a Gloria Victis történelmi vetél-
kedő budapesti középdöntőjén és 
a Rákóczi Szövetség október 23-i 
rendezvénysorozatán.

Pásztói Gárdonyi Géza 
Általános Iskola: 
Március 15-én iskolai szervezetük 

tagjai részt vettek a nemzeti ünne-
pünk alkalmából megrendezett 

helyi városi ünnepségen. Április 
15-18. között egy négynapos 
dél-erdélyi barangolást szerveztek 
a Dózsa vezette parasztfelkelés 
500. évfordulója alkalmából. Főbb 
állomásaik voltak: Nagyszent-
miklós, Temesvár, Szörényvár, Kis 
és a Nagy Kazán-szoros, Herku-
lesfürdő, Arad. A Duna túlol-
dalán, Szerbiában felkeresték 
Galambóc várát is. 2014. június 
4-én másodszor utaztak a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából 
külhonba. A füleki Mocsáry Lajos 
Alapiskola meghívásának köszön-
hetően egy felvidéki palóc köruta-
záson vettek részt.

Pécsi Baptista Szeretet-
szolgálat EJSZ Széchenyi 
István Gimnáziuma, Szak-
középiskolája, Általános 
Iskolája és Sportiskolája: 
Az iskola pályázott a Rákóczi 

Szövetség 2014. március 15-i Diá-
kutaztatási programja keretében 
Kárpát-medencei utazási támoga-
tásért. Végül Pécsről Szabadkára 
látogathattak. 2014. márciusban 
II. Rákóczi Ferenc születésére 
emlékeztek, amelynek apropóján 
Rákóczi Ferenc Vallomásaiból 
olvastak fel a 10. b osztály tanulói. 
A júniusi erdélyi kirándulást 
június 6-10. között valósították 
meg. Pécsről Temesvár, Déva, Vaj-
dahunyad, Algyógy, Nagyszeben, 
Segesvár, Csíksomlyó, Székelyud-
varhely, Parajd, Korond, Szo-
váta, Torda, Kolozsvár útvonalon 
utaztak, majd onnan haza Pécsre. 
A nyár folyamán az iskolai Rákóczi 
Szövetség vezetői közül Baracs 
Nóra tanárnő a Kárpát-medencei 
Történelemtanárok Táborában, 
míg Németh Eszter tanárnő a Kár-
pát-medencei Történelemtanárok 
Táborában és a Kárpát-medencei 
Magyartanárok Táborában vett 
részt.

Pécsi Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnáziuma 
és Kollégiuma: 
A pécsi Nagy Lajos Gimnázium 

rákóczisai a leglelkesebb középis-
kolás szervezeteink közé tartozik. 
Rendezték már a Cultura Nostra 
Történelmi Vetélkedőt. Egyedüli 
középiskolaként becsülettel helyt-
álltak a Rákóczi Kupa elnevezésű 
jótékonysági futballtornán.  2014. 
május 1. és 3. között Délvidékre 
utazott a CRNLG, a program Valpó 
vára, Újvidék, Pétervárad (erőd), 
Nagybecskerek, Muzslya 

Nándorfehérvár, Szendrő, 
Szabadka és a Palicsi-tó 
megtekintése volt. Nem 
sokkal később, június 18.- 
22. között, egy erdélyi 
kirándulásra is sor került. 
Az egyetemi szervezettel 
közösen novemberben 
megrendezték a Čubrilo-
vić-dekrétumról (a délvi-
déki magyarok elleni bűn-
cselekmények ideológiai alapja) 
szóló előadást, a 70. évforduló 
alkalmából. 

Pécsi Tudományegyetem: 
Négy fős küldöttségük részt 

vett a 2014. február 14-15.-én a 
közép-bánsági Törökbecsén ren-
dezett Délvidéki Civil Szervezetek 
Találkozóján. Első saját rendezvé-
nyüket a Beneš-dekrétumok április 
12-i évfordulója kapcsán tartották 
meg. A 3 napos megemlékezésen 
a Pécsi Tudományegyetem hall-
gatóit, valamint egy felvidéki, egy 
erdélyi és egy délvidéki fiatalokból 
álló delegációt láttak vendégül, 
2014. április 11-13. között. 2014. 
április 27-én került sor az első jóté-
konysági sport rendezvényükre, 
hagyományteremtő szándékkal. 
A Fuss a Magyar Tannyelvű Isko-
lákért! célja volt, hogy a verseny 
500 Ft-os nevezési díjaiból befolyó 
összeget a Rákóczi Szövetség 
Beiratkozási Ösztöndíj Program-
jához csapják. 2014. augusztus 11. 
és 15. között negyvenegy bácskai 
és bánsági általános iskolás diák 
és négy tanáruk érkezett Pécsre 
a pécsi Rákóczi Szövetség által 
rendezett Pécsi Sport és Újságíró 
Anyanyelvi Táborba. A csoport 
szeptemberben kirándulást szer-
vezett a Kopácsi Halásznapokra. 
2014 szeptemberétől október köze-
péig adománygyűjtést folytattak, 

aminek keretében Pécsről 3500 
könyvet (többségében tankönyv), 
120 zsák ruhát és fél tonna élelmi-
szert, valamint rengeteg taneszközt 
és játékot juttattak el Kárpátaljára. 
2014. november 7. és 9. között a 
Rákóczi Szövetség törökbecsei 
helyi szervezetének meghívására a 
Ricsaj folklór fesztiválra látogattak. 
2014. november 24. és 26. között 
a pécsi Rákóczi szervezet tagjai 
is részt vehettek a beiratkozási 
ösztöndíjak átadásán. Második 
jótékonysági sport rendezvényük 
egy éjszakai futsal kupa volt, 
melyen közel 110 hallgatót sikerült 
megmozgatniuk. A befolyó neve-
zési díjakból összegyűlt 100  000 
Ft-ot ismételten a Rákóczi Szö-
vetség Beiratkozási Ösztöndíj 
Programjának adományozták.

Perbete: 
A perbeteiek kiemelt jelentőségű 

rendezvénye a már hagyományossá 
vált Rákóczi nap, mely tavaly 2014. 
november 22-én került megren-
dezésre.  A nap programja mindig 
a magyar történelem valamely 
jelentős korszakához kapcsolódik. 
2014-ben az I. világháborúban tör-
tént eseményekről emlékeztek. A 
program két részből tevődött össze: 
pályázatot hirdettek „Mire a fale-
velek lehullanak” címmel. A pályá-
zatra az alapiskolák felső tagozatos 
diákjaiból 4-5 tagú csapatok jelent-



52 53

kezhettek. Hét felvidéki iskola 
csapata mellett (Szőgyén, Búcs, 
Dunamocs, Madar, Perbete, Izsa), 
Tatabánya csapata is részt vett. 
A nap délelőtti programja során 
kézműves foglalkozások, ügyességi 
versenyek várták a kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

Piliscsaba: 
Czibolya Gábor főszervezésével 

2014 júliusában immár tízedik 
alkalommal valósult meg az egy-
hetes néptánc tábor, melyen hatvan 
felvidéki és húsz moldvai magyar 
gyermek vehetett részt. A Rákóczi 
Szövetség életében rendkívül 
aktívnak számító Czibolya Gábor 
kezdeményezésére és irányításával 
idén is megvalósult Karácsony előtt 
az ajándékgyűjtés külhoni rászoruló 
gyermekintézmények számára. A 
gyűjtésben való közreműködéshez 
sikerült megnyerni több tucatnyi 
önkéntest, iskolákat, a szállításhoz 
pedig jótékonysági szervezeteket, 
így a Máltai Szeretetszolgálatot. Az 
ajándékok Kárpátalján 14 nevelési 
intézménybe, Felvidéken az idén 
indult berzétei gyermekotthonba, 
Partiumban és Erdélyben két Böjte 
Csaba által fenntartott gyermekott-
honon kívül öt magyar közösségbe, 
a Vajdaságban három magyar 
közösségbe jutottak el.

Piliscsabai Páduai Szent 
Antal Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola: 
Az ifjúsági szervezet tagjai részt 

vettek a márciusi erdélyi diákuta-
zási programban. Kézdiszárazpa-
takon jelen voltak az ünnepségen, 
Kézdivásárhelyen a gimnáziumi 
diáktalálkozón és Kovásznán az 
ünnepi hangversenyen közremű-
ködtek. Májusban több rákóczis 

diák részt vett a gimnázium Kár-
pát-medencei iskolatalálkozóján, 
ahol szerepeltek is. Októberben 
a Diákutaztatási programnak 
köszönhetően hozzájuk látogatott 
erdélyi diákcsoporttal közösen 
ünnepelték a forradalom évfordu-
lóját.

Putnoki Serényi 
Béla Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola: 
A putnokiak a gyergyószentmik-

lósi Salamon Ernő Gimnáziummal 
közösen ünnepelték márciusi forra-
dalmunkat 2014. március 13-14-15. 
között egy erdélyi kirándulás kere-
tében. Felkeresték a gyergyói havasok 
egyik legszebb részét a Bucsin tetőt, 
de ellátogattak a Gyilkos-tóhoz és 
a Békás-szoroshoz, majd Seges-
várra is. 2014. március 21-23. között 
magyar-magyar találkozót tartottak 
az agrárképző iskolák Egerben, ahol 
határon túli intézmények is részt 
vettek. 2014. november 27-én közös 
filmnézést tartott a csoport, amikor 
Gulyás Lajos: A magyarok és az 
első világháború című dokumen-
tumfilmet tekintették meg. Az első 
világháború 100 éves évfordulóján 
a magyar áldozatokra emlékeztek a 
diákokkal közösen. 2014. október 
28. és november 2. között Gyimes-
bükkre látogattak.

Rimaszombati Tompa 
Mihály Református 
Gimnázium: 

2014 márciusában jelen volt kül-
döttségük a Rákóczi Szövetség 
Középiskolás Vezetőképzőjén, 
Püspökfürdőn. A Rákóczi Szö-
vetség Diákutaztatási programja 
keretén belül az aszódi Petőfi Sándor 
Gimnázium, Gépipari Szakközép-
iskola és Kollégium diákjaival és 
tanári karával közösen ünnepeltek 
Aszódon. 2014 augusztusában az 
Ivói Erzsébet Táborban vettek részt 
hét diákkal. Szintén a Rákóczi Szö-
vetség Diákutaztatási programja 
keretén belül 2014. október 22-24. 
között közösen emlékeztek a hód-
mezővásárhelyi Bethlen Gábor 
Református Gimnázium tanáraival 
és diákjaival.

Rozsnyói P. J. Šafárik 
Gimnázium: 
A gimnázium tanulói számos 

kulturális és szabadidős tevé-
kenységben vettek részt, többek 
között Budapestre utaztak kiál-
lításra. Áprilisban „Ma született 
József Attila“- verses-zenés össze-
állításból készítettek bemutatót a 
ROZSDA klubban. 2014-ben is 
ott voltak a  Gombaszögi Nyári 
Táborban. Budapesten részt vettek 
az ’56-os forradalomról való 
megemlékezésen. A rákóczisok a 
rozsnyói városnapokon rendezett 
felvonulásba is bekapcsolódtak.
Sajósenye: A sajósenyeiek is mél-

tóképpen emlékeztek az 1848-49-es 
szabadságharcra március 15-én, 

mely alkalomból a helyi Szövetség 
elhelyezte koszorúját a templom-
kert emlékműjén, március 16-án 
pedig a felvidéki Péderen emlé-
keztek együtt a szabadságharc 
eseményeire. 2014. július 11-én 
szintén a felvidéki Péder település 
népi kórusát látták vendégül, július 
12-én pedig Sárospatak városába 
tettek látogatást.

Sárospataki Árpád Vezér 
Gimnázium és Kollégium: 
A 2014. évben is számos rákó-

czis rendezvényen és programban 
képviseltették magukat, elsőként 
az év elején februárban részt 
vettek a nagyváradi vezetőképzőn. 
Márciusban a határon túli Diá-
kutaztatási program keretében 
megpályázott összegből a felvi-
déki Tornalja településsel együtt 
ünnepelték nemzeti ünnepüket, 
március 15-ét. 2014 májusában 
négy diák és a Rákóczi Szövet-
ségért rengeteget tévő Remeczki 
Imre tanár úr elutaztak a Felvi-
déki Séták rendezvényre, ahol 
a Felvidék csodás tájai mellett, 
Késmárk, Igló és Lőcse bővebb 
megismerésére is volt lehető-
ségük. Június 4-én részt vettek 

a Nemzeti Összetartozás napi 
megemlékezésen, ahol Remeczki 
tanár úr mondott beszédet. Július 
elején a hagyományos Rákóczi 
Szövetség által szervezett sáto-
raljaújhelyi középiskolás tábor 
vendég előadói voltak a sárospa-
taki szervezet egykori diákjaiból 
álló MINK csoport. 

Sárospataki Református 
Kollégium Gimnáziuma: 
A sárospatakiak büszkén és 

boldogan kelhettek útra már-
cius 14-én, hogy meglátogassák 
a tordai Jósika Miklós Elméleti 
Líceum magyar közösségét. A 
gimnázium már régóta elkötele-
zett tagja a Rákóczi Szövetségnek 
és képviseli nemzeti ügyünket a 
diákság körében, akiknek számos 
program által próbálja meg felhívni 
figyelmét a Trianoni békediktátum 
által okozott problémákra.

Sátoraljaújhely: 
A sátoraljaújhelyi szervezet sem 

panaszkodhat a programok hiánya 
miatt. Az első világháború kitö-
résének 100. évfordulójáról és a 
Nagyságos Fejedelem születésnap-
járól, valamint a Kommunizmus 
Áldozatainak emléknapjáról szer-
vezett megemlékezésük mellett 
a Felvidéken és Kárpátalján is 
számos programon vettek részt. 
Királyhelmecen és Nagykaposon 
a Beiratkozási Program lebonyo-
lításában segítettek, míg Borsiban, 
Leleszen és Palágykomorócon ők 
képviselték helyi jelentőségű ren-
dezvényeken a Rákóczi Szövet-
séget, valamint Nagykaposon és 
Nagymúzsalyon adventi ajándékot 
adtak magyar gyermekek részére. 
A tavasz folyamán megszervezték 
három kárpátaljai fiatal ideiglenes 
befogadását a háború miatt.

Szatmárnémeti Hám János 
Római Katolikus 
Teológiai Líceum: 
A szatmárnémetiek 2014-ben 

csatlakoztak a Rákóczi Szövet-
séghez. Az első rendezvény, ame-
lyen részt vettek, a Rákóczi Szö-
vetség által szervezett XV. Magyar 
Diákok és Tanárok Találkozója a 
Magyar Kálvárián elnevezésű tábor 
volt, melyet július 14-20. között 
szerveztek Sátoraljaújhelyen. Majd 
bekapcsolódtak a központi iroda 
által szervezett partiumi kirándu-
lásba is, míg a 2014-es őszi prog-
ramjuk közé tartozott az október 
22-i kirándulás, amikor Nyíregyhá-
zára, a Szent Imre Katolikus Gim-
náziumba látogattak más határon 
túli intézményekkel közösen.

Szarvasi Vajda Péter 
Evangélikus Gimnázium: 
A szarvasi diákok 2014. már-

cius 15-17. között a Rákóczi 
Szövetség támogatásával Déván 
ünnepeltek a Diákutaztatási 
program keretében. Április 8-án 
28 tanuló látogatott el Szarvasra 
Szentegyházáról. Június 4-én a 
Nemzeti Összetartozás Napjához 
kapcsolódóan intézményükben 
hagyományosan minden évben 
megemlékezést tartanak a Tria-
noni döntésről. Szeptemberben a 
Határtalanul program keretében a 
dévai Téglás Gábor Iskolaközpont 
diákjait látták vendégül, s a Par-
tiumi sétán is jelen voltak.
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Székelyudvarhelyi Bányai 
János Műszaki 
Szakközépiskola: 
A 2014. március 15-i Diákutaz-

tatási program keretében a Bányai 
János Műszaki Szakközépiskola 
fogadta a fertődi Győr-Moson-
Sopron Megyei ÁMK Porpáczy 
A. Tagiskola, a keszthelyi Asbóth 
Sándor Szakképző Iskola és Kollé-
gium, a miskolci Kós Károly Épí-
tőipari Szakközépiskola és Szak-
iskola diákjait, valamint tanárait. 
Később a 2014. június 4-i Diákutaz-
tatási pályázat keretében az iskola 
diákjai meghívást kaptak a mis-
kolci Kós Károly Építőipari Szak-
középiskola és Szakiskolától. 2014. 
október 3-5. között került sor a XIV. 
Kárpát-medencei Középiskolás 
vezetőképzőre Szovátán a Teleki 
Oktatási Központban. Az október 
23-i Diákutaztatási programon 
pedig Miskolcra tudott látogatni az 
intézmény.

Székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium: 
A székelyudvarhelyi gimna-

zisták 2014. március 15-én az 
1848/1849-es forradalom és sza-
badságharc 166. évfordulója alkal-
mából megemlékező ünnepséget 
tartottak az iskola bentlakásának 
dísztermében. Tanulóik az október 
3-5. közötti szovátai Teleki Okta-
tási Központban sorra kerülő XIV. 
Kárpát-medencei Középiskolás 
Vezetőképzőn, majd ugyanezen 
hónap 21-23. között rendezett 
„Gloria Victis” rendezvényen 
szintén képviseltették magukat.

Székelyhídi Petőfi Sándor 
Elméleti Líceum: 
A székelyhídiak március 15. alkal-

mából fogadták tatabányai testvé-
riskolájukat, az Árpád Gimnázium  

diákjait és tanárait. Közös program 
keretében ellátogattak Kalotaszegre, 
Kolozsvárra, Tordára és Torockóra. 
A csoport részt vett a július 14-20. 
közötti sátoraljaújhelyi középis-
kolás táborban, valamint csatla-
koztak a Szövetség által megszer-
vezett III. Partiumi kiránduláshoz. 
A Rákóczi Szövetség belső pályá-
zata révén kirándulást szerveztek 
Egerbe és az Aggteleki Nemzeti 
Parkba. 2014. október 17-19 között 
a Rákóczi Szövetség október 23-i 
Diákutaztatási pályázatának kere-
tében egy 34 fős csoport (tanárok 
és diákok) látogattak el Tatabá-
nyára, ahol együtt ünnepeltek a 
helyi Árpád Gimnáziummal. Részt 
vettek a Gloria Victisen is.

Székesfehérvári Kodály 
Zoltán Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola: 
A székesfehérváriak 47 gimna-

zista diákkal indultak útnak 2014. 
március 14-én délben a Felvidékre. 
Többek között Peredre is elláto-
gattak, ahol a peredi csata emlékére 
állított emlékmű mellé sorakoztak 
fel. 2014 júniusában a pécsi POSZT 
rendezvényén is részt vettek. A 
korábbi évekhez hasonlóan 2014-
ben szintén ott voltak a budapesti 
Bem téri ünnepségen október 22-én 
a Rákóczi Szövetség meghívására, 
ahol a gimnazista fiúk és lányok 
kórusművek előadásával járultak 
hozzá az ünnepi hangulathoz.

Szekszárdi Garay János 
Gimnázium: 
A szekszárdiak márciusban Nagy-

beregről láttak vendégül diákokat 
a Határtalanul pályázat keretében, 
ezen kívül október 23-án Érsekúj-
várra kirándultak a Szövetség általi 
Diákutaztatási program keretében.

Szentesi Horváth Mihály 
Gimnázium: 
A szentesi diákcsoport részt vett 

az október 23-i Diákutaztatási 
Programban, melynek keretében 
meglátogatták a felvidéki Bodrog-
szerdahely általános iskoláját. Meg 
kell említenünk, hogy egy sajátos 
akció keretében június 4-én Szentes 
főterén s Sepsiszentgyörgy váro-
sától kölcsönkapott óriászászlókat 
kifeszítették és közösen elénekelték 
a magyar és a székely himnuszt. 
November 17-én iskolájuk vendége 
volt a Duna Televízió Hazajáró 
című műsorának, amikor a műsor 
két szerkesztője, Kenyeres Oszkár 
és Jakab Sándor nagy sikerű rend-
hagyó történelem- és földrajzórát 
tartottak több mint 100 diák szá-
mára. Az intézmény csapata elin-
dult a Cultura Nostra versenyen.

Szigetszentmiklósi Bat-
thyány Kázmér Gimnázium: 
A szigetszentmiklósiak igyekeztek 

az iskolai kereteken belül minél 
hangsúlyosabb megjelenést bizto-
sítani a Rákóczi Szövetségnek. Dr. 
Martényi Árpád előadást tartott 
II. Rákóczi Ferenc életéről, majd 
később a társaság közös látogatást 
tett a Terror Háza Múzeumban. 
A diákok iskolai megemlékezésen 
gróf Esterházy János életét és tevé-
kenységét ismertették diáktár-
saikkal, amely szintén a Rákóczi 
Szövetség egyik fő küldetése. Dele-
gációjuk jelen volt a XV. Magyar 
Diákok és Tanárok Találkozója a 
Magyar Kálvárián elnevezésű sáto-
raljaújhelyi táboruban.

Szigetvár: 
A szigetvári csoport igen serény 

évet zárt 2014-ben. Történelmi 
emlékkonferenciát szerveztek az 
I. világháború kitörésének 100. 

évfordulója alkalmából, ahol 
többek között előadók voltak 
Raffay Ernő, Szakály Sándor, 
Bedécs Gyula és Szidiropulosz 
Archimédesz történészek is. 
Október 23-ra és november 4-re 
gyertyagyújtással emlékeztek az 
’56-os emlékműnél. November 
6-án a Rákóczi Szövetség fennál-
lásának 25. évé alkalmából ünnep-
séget szerveztek, ahol Kun Ferencz 
alapító tag tartott visszaemléke-
zést. Képviselőik részt vettek az 
Esterházy János Emlékünnep-
ségen, Budapesten. Természetesen 
a szigetvári Rákóczi Szövetség a 
város török uralom alóli felszaba-
dítását is megünnepelte.

Szilágysomlyó: 
A csoport tagjai ott voltak 2014. 

március 15-én Szilágysomlyó 

magyarságának helyi közös 
ünnepi megemlékezésén. 2015. 
december 29-én éjszakai por-
tyát szerveztek a Magura hegyen 
fellelhető Törvény fához, mely 
Rákóczi személyével is kapcso-
latos. 2014. július 30. és augusztus 
6. között Petőfi - Bem zarándok-
latot tartottak. 2014. április 26-án 
hatodik alkalommal vettek részt 
a nagymajtényi síkon, a Szatmár 
megyei EMKE által megszerve-
zett, immár XXV. zarándoklaton.

Szolnoki Műszaki 
Szakközép- és Szakiskola 
Jendrassik György 
Tagintézmény: 
A szolnokiak 2014. 02.28.-03.02. 

között részt vettek a Kárpát-me-
dencei középiskolai ifjúsági 
szervezetei vezetőinek találko-
zóján Püspökfürdőn. 2014. már-
cius 14-15-én a Rákóczi Szö-
vetség által kiírt pályázatnak 
köszönhetően utazhattak Felvi-
dékre. A kirándulásuk során elju-
tottak a Betléri kastélyba, test-
vériskolájukba, a Szakkay József 
Szakközépiskolába, valamint a 
kassai Dómban lévő II. Rákóczi 
Ferenc és társai felújított sírbolt-
jába. 2014. június 4-én testvéris-
kolájukat, a kassai Szakkay József 
Szakközépiskolát fogadták, az 
összetartozás napja alkalmából.

Szolnoki Szé-
chenyi István 
Gimnázium: 
Az iskola tanulói 

2014-ben felvették 
a kapcsolatot a 
nagyváradi Ady 
Endre Líceummal. 
A nemzeti össze-
tartozás napja 
alkalmából Nagy-
váradra utazott 

a társaság, s csapatuk részt vett 
a Gloria Victisen is. A szolnoki 
gimnazisták részt vettek a sáto-
raljaújhelyi táborozáson. Október 
17-18-án a nagyváradiak viszo-
nozták a látogatást.
Szombathely: 2014. október 6-án 

megemlékeztek az Aradi Vérta-
núkról a Premontrei Gimnázi-
umban és koszorút helyeztek el 
Gróf Batthyányi Lajos mellszob-
ránál. A Martosi Szabadegyetem 
nulladik napján a Rákóczi Szövet-

séget Martényi Árpád alelnök és 
Csehi József a Rákóczi Szövetség 
szombathelyi szervezetének elnöke 
képviselték. 2014. március 27-én 
megemlékezést szerveztek II. 
Rákóczi Ferenc születésnapjáról is.

Szombathelyi Bolyai 
Gimnázium: 

2014. március 15-én szerve-
zetük tagjai részt vettek a Rákóczi 
Szövetség Diákutaztatási prog-
ramjában, amellyel Nyitrára és 
Nyitraújlakra utaztak. 2014. 
március 26-án szervezetük köz-
reműködött a II. Rákóczi Ferenc 
születésnapjáról való helyi meg-
emlékezésben. 2014. május 
23-25. között tanulóik részt 
vettek az alsóbodoki testvérisko-
lával lebonyolított testvériskolai 
programban, Szombathelyen és 
Vas megyében, míg szeptem-
berben viszonzásként ők láto-
gattak három napos felvidéki 
kirándulásra, melyen az alsóbo-
dokiakat is felkeresték.

Szombathelyi Premontrei 
Rendi Szent Norbert 
Gimnázium: 
2014 márciusában a rákóczis 

diákok jelen voltak a dunaszerda-
helyi Szabó Gyula Szakközépiskola 
március 15-i megemlékezésén, 
míg 2014 júniusában a dunaszer-
dahelyi diákok viszontlátogatására 
került sor a Nemzeti Összetartozás 
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Napján. A Rákóczi fejedelem szü-
letésének évfordulóján, illetve az 
első világháború hőseinek tisztele-
tére rendezett megemlékezéseken 
szintén részt vett csoportjuk.

Tapolca: 
A tapolcaiak év elején Wass 

Albert-emlékestet tartottak, 
majd Párkányban a március 15-i 
megemlékezésen képviselték szer-
vezetüket, míg Trianon emlék-
napján Révkomáromba utaztak. Az 
1956-os eseményekre Pozsonyban 
emlékeztek. Megünnepelték 
a Magyar Szentek Ünnepét is 
novemberben.

Tatabányai Árpád 
Gimnázium: 
2014 áprilisában egy budapesti 

kiránduláson vett részt az ifjúsági 
szervezet, melynek keretében a 
Fiumei úti sírkertet tekintették meg, 
és ellátogattak a Terror Háza Múze-
umba is, majd a Memento 
Parkba. Június 4-én vetél-
kedőt szerveztek a Trianon 
témában. A.z október 23-i 
Diákutaztatási program kere-
tében a székelyhídi Petőfi 
Sándor Elméleti Líceummal 
közösen jártak Tatabányán. 
Részt vettek a Felvidéki séták 
elnevezésű rendezvényen, 
ahol megtekintették 
Nagyszombatot, Pozsonyt, Ógyallát, 
Vágkirályfát és Komáromot.

Tatabányai Mikes Kelemen 
Középiskola: 
A tatabányaiak március 13-án, 

nemzeti ünnepünk alkalmával, a 
Szövetség Diákutaztatási program-
jának támogatásával 40 fős cso-
porttal a dunaszerdahelyi testvéris-
kolához látogattak, akikkel közösen 
felkeresték a dévényi várat, majd 

Pozsonyt. Április 9-13-án fogadták 
a sepsiszentgyörgyi Mikes Líceum 
és Kós Szakközépiskola összesen 
40 fős csoportjait, akik részt vettek 
a határon túli magyar iskolák szá-
mára április 11-12-én zajlott nyelv-
használati versenyen. Június 2-án a 
Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából, a Szövetség Diákutaztatási 
programjának támogatásával a dió-
szegi Magán Szakközépiskolához 
látogattak. Június 12-15-én a dió-
szegi iskola meghívására első ízben 
látogattak a Magas-Tátrába. 2014. 
október 27-30. között a Szövetség 
belső pályázatán elnyert támoga-
tásnak köszönhetően a partiumi 
székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti 
Líceumnál jártak vendégségben.

Tokaj: 
A tokajiak Rákóczi versenyt szer-

veztek a városi színházban. 15 
csapat 9 településről 60 fővel kép-
viseltette magát, akik között a kár-

pátaljai Szolyváról 6 főt tudtak 
vendégül látni. A csapat és a kísérő 
tanárok az iskolai órákra is beültek, 
összebarátkoztak helyi gyerekekkel. 
A szállást és az ellátást Tokaj városa 
és iskolájuk biztosította.

Tordai Jósika Miklós 
Elméleti Líceum: 
A tordaiak január 22-én megün-

nepelték a Magyar Kultúra Napját, 
februárban fotópályázatot hir-

dettek, míg márciusban fogadták 
a sárospataki Református Kol-
légium diákjait, akikkel együtt 
emlékeztek az 1848-1849-es ese-
ményekre s közösen vettek részt 
a kolozsvári ünnepségen, vala-
mint kirándultak a tordai hasa-
dékban. A Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából egy igen értékes 
programötlettel álltak elő; június 
4-én „Trianon hatása városunk 
sorsának és magyar közössé-
gének alakulására” címmel előa-
dást és vitafórumot szerveztek az 
iskolában. Októberben az aradi 
vértanúkra emlékeztek iskolai 
ünnepség keretében. Részt vettek 
a Tordai Csata emlékére szervezett 
ünnepségen is.

Tóthfalu: 
2014-ben először szervezték meg 

Tóthfaluban a Magyar Kultúra 
Napját, majd március 1-jén részt 
vettek a járási szintű farsangi felvo-

nulás megszervezésében. 
Március 15-én a Diákutaz-
tatási program keretében 
egy Keszthelyről érkező 
középiskola diákjait látták 
vendégül, és közös meg-
emlékezést tartottak velük 
a templomban. Az Aradi 
Vértanúkra a Kossuth kop-
jafánál emlékeztek meg, 
míg az ’56-os forradalomra 

a Turul emlékműnél, koszorú-
zással és mindkétszer rövid alkalmi 
műsorral. Utóbbin is voltak vendé-
geik, méghozzá Temesvárról jöttek 
a Bartók Béla Líceum diákjai.

Tóthfalusi Nyers István 
Akadémia: 
A Nyers Akadémia diákjai 2014. 

június 10-én alapították csoport-
jukat. Október 11-én a hódmező-
vásárhelyi középiskolával közösen 

emlékeztek meg ’56-ról, e hónap 
18-án pedig a kaposvári Asbóth 
középiskolával közös megemléke-
zésen vettek részt. Október 23-án 
a hajnali órákban kezdetét vette a 
Rákóczi Szövetség közös, négynapos 
prágai kirándulása a hódmezővásár-
helyi diákokkal és tanáraikkal.

Tótkomlós: 
Tavasszal kirándulást szer-

veztek Szarvasra, ahol a törté-
nelmi Magyarország közepét jelző 
emlékműnél koszorút helyeztek el. 
Egy hajóút után nagy sétát tettek 
a méltán híres Szarvasi Arboré-
tumban. A 2014-es év egyik legfon-
tosabb feladatának a városukban 
tervezett Szűz Mária szobor felál-
lításának segítését tűzték ki. Ennek 
érdekében februárban tömegesen 
vettek részt tagjaik a szobor fel-
állítását patronáló Mária bálon. 
Tagjaik adományaiból a felállított 
szoborhoz vezető sétányon tégla-
jegyet vásároltak, melyen minden 
arra járó olvashatja a Rákóczi 
Szövetség feliratot. A város által 
szervezett ünnepségeken mindig 
képviseltették magukat, nemzeti 
ünnepeinken koszorúztak.

Törökbecse: 
A törökbecseiek házigazdái voltak 

a Rákóczi Szövetség délvidéki 
helyi szervezetei számára tető alá 
hozott csoporttalálkozónak. Ápri-
lisban megemlékezést tartottak a 
második világháború után Felvi-
dékről kitelepített magyarokról. 
A Szövetség 25. születésnapja 
alkalmából rendezett ünnepségen 
a Magyarság Házában törökbe-
csei gyermekek is felléptek. 2014 
augusztusában részt vettek a Pécsi 
Sport és Újságíró Anyanyelvi 
Táborban. Novemberben a cso-
port által szervezett bánsági Ricsaj-

népművészeti találkozón párkányi 
és pécsi barátaikkal közösen ünne-
pelték a magyar kultúrát.

Udvard: 
Az udvardiak Molnár Béla áldo-

zatos munkája mellett láttak neki 
a 2014-es évnek. A március 15-i 
ünnepség végén átvonultak az 
ünneplők Majthényi Adolf főes-
peres sírjához, aki a Habsburg-
elnyomás elleni küzdelem harcosa 
és az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc tevékeny résztvevője 
volt. Október 6-án megemlékeztek 
az Aradi vértanúkról a helyi kato-
likus templomban és a kopjafánál, 
ahol Csomor Endre történelem-
tanár tartott előadást az október 6-i 
eseményekről. Augusztus 20–án 
a CSEMADOK, illetve a Rákóczi 
Szövetség rendezésében és szer-
vezésében nemzeti ünnepünk 
alkalmából megkoszorúzták Szent 
László szobrát, majd az udvardi 
kultúrházban a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezetének rendezésével 
meghívták Dinnyés József daltu-
lajdonost.

Vaskút: 
A vaskúti lakosok nem panasz-

kodhatnak a rákóczis bálok hiánya 
miatt. Január 25-én részt vettek a 
székely bálon, majd február elején 
felvidéki farsangi vacsorát ren-

deztek. Szeptember 
20-án a Székely Egye-
sület által megrende-
zett Székely Búcsúban 
szintén nagy számban 
vettek részt, október 
18-án pedig meg-
rendezték a hagyo-
mányos felvidéki 
vacsorát. A csoport 
tagjai jelen voltak a 
település horvát és 

német kisebbsége által rendezett 
különböző bálokon.

Zalaegerszeg: 
A zalaegerszegi Rákóczi Szö-

vetség, mely Szövetségünk egyik 
ékessége, igencsak sűrű évet zárt 
2014-ben. A csoport 27 különböző 
programon vett részt, melyek 
közül sokat ők maguk szerveztek. 
Kiemelt programjaik mellett tör-
ténelmi emlékkiállításokat szer-
veztek a zalaegerszegi ifjúság 
nemzettudatának erősítése cél-
jából. Részt vettek és koszorúztak 
Zalaegerszeg városi ünnepségein. 
Történelmi hagyományápoló 
emléktúrák, kirándulások törté-
nelmi hagyományőrző találkozók 
lebonyolítását vállalták magukra. 
Ezentúl még arra is jutott erejük, 
hogy vetélkedőket, pályázatokat 
írjanak ki a város és megye közép-
iskolásai részére.

Zalaegerszegi 
Mindszenty József Álta-
lános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium: 
A zalaegerszegi mindszentysek 

2014-ben középiskolai történelmi 
vetélkedőt szerveztek „Trianon, 
és amit tehetünk mérséklésére” 
címmel az I. világháború kitöré-
sének 100. évfordulója kapcsán. 
A „Cultura Nostra” középiskolai 
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történelem versenyen indultak és 
a regionális fordulóig jutottak. Az 
iskolai Rákóczi Szövetség szervezé-
sében több történelmi kiránduláson 
is részt vettek. Csoportjaink többsé-
géhez hasonlóan megünnepelték II. 
Rákóczi Ferenc születésének emlék-
napját is. A Nemzeti Összetartozás 
Napján filmvetítést tartottak az 
intézményben.

Zugló: 
A zuglóiak részt vettek a Rákóczi 

Szövetség központi irodájával 
közös október 23-i irodalmi-tör-
ténelmi pályázat előkészítésében, 
zsűrizésében.  Március 15-én a 

gyergyószentmiklósi Batthyány 
Ignác Technikai Kollégium sza-
valóversenyén képviselték szerve-
zetüket. A Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából a nagyváradi 
Ady Endre Gimnázium diákjait 
látták vendégül. Nagyszülők és 
unokák a történelem nyomában 
elnevezéssel felvidéki körutazást 
szervezetek tagságuk és a hozzájuk 
tartozó gyermekek számára. Felke-
resték Pozsonyt, Nagyszombatot, 
Pöstyént, Trencsént, valamint haj-
dani bányavárosainkat.

Zselízi Comenius 
Gimnázium: 

A gimnázium tanulói 2014. már-
cius 15-én emlékünnepélyt ren-
deztek az intézményben nemzeti 
ünnepünk alkalmából. A tavasz 
folyamán sor került közös prog-
ramokra más felvidéki települések 
rákóczisaival is, melyeknek hely-
színe volt Léva, Zselíz és Párkány. 
A Nemzeti Összetartozás Napját 
a zselízi Comenius Gimnázium 
diákjai a Váci Piarista Gimnázium 
növendékeinél töltötték vendég-
ségben. Ősszel az iskola tanulói 
megemlékeztek az Aradi vérta-
núkról és 1956–ról. Utóbbit ille-
tően részt vettek a Gloria Victis 
történelmi vetélkedőn.

Január 22. 
Romhány Község Önkor-

mányzatának képviselő testü-
lete megrendezte hagyományos 
koszorúzási ünnepségét a Turul 
Emlékműnél valamint a Művelő-
dési Otthonban.

Február 6. 
Bajnóczi Gábor munkatárs Vasas 

Joachim, az Egri Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari 
Szakközépiskola igazgatójának 
meghívására sajtótájékoztatón 
vett részt a Rákóczi Szövetség 
megbízottjaként. Az eseményre 
abból az alkalomból került sor, 
hogy az iskola meghirdette a 
2014. évi, a Rákóczi Szövetséggel, 
Eger városával és a KLIK-kel való 
közös programjait, amelyek a 
nemzeti összetartozás megerősí-
tését szolgálják. 

Február 7. 
A Szólj, ötágú síp nevű találkozó 

keretében a miskolci Lévay József 
Református Gimnázium vendége 
volt a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium küldöttsége Szőcs 
Ildikó igazgatónő vezetésével. Az 
eseményen a Rákóczi Szövetséget 
Fekete Zsuzsanna és Bajnóczi 
Gábor munkatársak képviselték.

Március 16. 
A felvidéki Nagykürtösi járás 

nyelvhatárán fekvő Csáb település 

március 15-i ünnepségén részt vett 
a Rákóczi Szövetség képvisele-
tében Halzl József elnök és Csáky 
Csongor főtitkár. Az ünnepségre 
a helyi alapiskolában került sor, 
ahol Tóth Henrik, a helyi MKP és 
CSEMADOK alapszervezet veze-
tője köszöntötte a több mint fél-
száz egybegyűltet. Ezt követte a 
helyi magyar alapiskola diákjainak 
műsora, majd Halzl József mon-
dott ünnepi beszédet. Az ünnepség 
a pomázi Turcsány Bíbor népdalé-
nekes és az őt kísérő népzenészek 
összeállításával zárult (a népzenei 
műsort a Rákóczi Szövetség szer-
vezte). Végszóként Csáky Csongor 
a magyar iskolaválasztás ügyére 
hívta fel a figyelmet, arra kérve a 
helyieket, hogy tegyenek meg min-
dent az iskolaválasztásban érintett 
szülők meggyőzéséért.Az ünnep-
ségen részt vett Martin László, 
Csáb polgármestere és Jámbor 
László, a nagykürtösi járás MKP-s 
megyei képviselője.

Március 19. 
Szabadkán a Magyar Nemzeti 

Tanács székházában a Rákóczi 
Szövetség képviseletében Pálinkás 
Barnabás és Csáky Csongor részt 
vett a délvidéki magyar középis-
kolák képviselőinek találkozóján. 
A találkozót Joó Horti Lívia, a 

Magyar Nemzeti Tanács oktatási 
bizottságának elnöke szervezte 
meg, azt követően, hogy a Rákóczi 

Szövetség februári 
törökbecsei találko-
zóján ígértetett tett 
erre, annak érde-
kében, hogy minél 
szélesebb középis-
kolai szervezeti háló-
zata jöhessen létre a 
Szövetségnek a Dél-
vidéken is. Az össze-

jövetelen 10 középiskola 16 tanára, 
iskolaigazgatója vett részt, ahol Joó 
Horti Lívia köszöntőjét és beveze-
tőjét követően a Rákóczi Szövetség 
képviselői mutatták be a szerve-
zetet, elsősorban a középiskolák 
részére szóló programokat, lehető-
ségeket, az ifjúsági szervezet létre-
hozásának feltételeit. A résztvevők 
élénk érdeklődést mutattak a Szö-
vetség iránt. Az a benyomás alakult 
ki, hogy valamennyi résztvevő szí-
vesen létrehozná iskolája ifjúsági 
szervezetét. A Szövetség képviselői 
felajánlották, hogy szívesen elláto-
gatnak az egyes iskolákba a szerve-
zetalakuló ülésekre, illetve kedvcsi-
nálóként felajánlották a részvételt 
a Szövetség április 21-23. között 
megvalósuló Délvidéki Kirándu-
lásán a résztvevőknek, iskolánként 
6 fős csapatokkal. 

Március 21 - 23. 
Ezen a hétvégén az Egri Keres-

kedelmi, Mezőgazdasági, Ven-
déglátóipari Szakközép- és Szak-
iskolában a magyar-magyar 
kapcsolatok és az agrárszakképzés 
témakörében tanácskozást ren-
deztek. Az eseményen, 10 határon 
túli és 3 hazai magyar anyanyelvű, 
agrárszakképzést folytató középis-
kola tanárai, tanulói vettek részt: A 
rendezvény céljai között szerepelt, 

Részvétel mások 
rendezvényein

5. rész
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hogy fórumot biztosítson a Kár-
pát-medencei agrárképzést nyújtó 
szakközépiskoláknak és a fiatal 
vállalkozóknak a szakmai kapcso-
latok elmélyítésére, illetve az intéz-
ményi és személyes kapcsolatok 
erősítésére. A bevezető előadásokat 
a „Kárpát-medencei agrárszak-
képzés és a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara” címmel Székely Zoltán, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
megyei elnöke, valamint az „OTP 
Bank agrárstratégiája” elnevezéssel 
Benedek Fülöp, az OTP Bank Nyrt. 
Agrárágazati Igazgatóság ügyve-
zető igazgatója, elnöki főtanácsadó 
tartották. A közel 100 résztvevő 
megismerkedett a demjéni Magyar 
Gomba Kertészeti Kft. tevékenysé-
gével. Vasárnap délelőtt Eger város 
nevezetességeit nézhették meg a 
vendégek. A rendezvényt bor- és 
pálinkaverseny is kísérte, melyen 
40 bor és 30 pálinka versenytétel 
szerepelt. A Szövetséget a rendez-
vényen Halzl József elnök, Ugron 
Gáspár Gábor és Martényi Árpád 
alelnökök képviselték.

Április 4. 
Az Aszódi Evangélikus Petőfi 

Gimnázium és Kollégiumban 
Csáky Csongor főtitkár részt vett az 
Evangélikus Iskolák Történelem-
tanárainak I. Konferenciáján. Az 
eseményen valamennyi magyar-
országi evangélikus középiskola és 
általános iskola történelemtanárai 
jelen voltak. A konferencia szerve-
zője Péterfi Gábor, az aszódi gim-
názium tanára, a helyi Rákóczi ifjú-
sági szervezet vezető tanára volt. A 
konferencián többek között előa-
dást tartott Prőhle Gergely külügyi 
államtitkár, mint a Magyarországi 
Evangélikus Egyház országos fel-
ügyelője. Csáky Csongor Magyar-
ként együtt a Kárpát-medencében 

címmel tartott előadást a Szövetség 
ifjúsági tevékenységéről. Több 
ifjúsági szervezet vezető tanára is 
a résztvevők között volt, akikkel 
Csáky Csongor megbeszélést foly-
tatott.

Április 16. 
A Dunaszerdahelyi Város és 

Vidéke Célalap szervezésben 2014. 
április 15-én és 16-án a város 
művelődési központjában a Fel-
vidékről kitelepített magyarok 
emléknapjához kapcsolódóan 1500 
alap- és középiskolás diák tekin-
tette meg a város színtársulatának 
témához kapcsolódó HON-VÁGY 
című előadását. 2014. április 16-án 
a dunaszerdahelyi célalap vezető-
jének, Ibolya Olivér meghívására 
a darabot Pálinkás Barnabás és 
Csáky Csongor is megtekintették 
a Rákóczi Szövetség képvisele-
tében. Ibolya Olivér és felesége, 
Ibolya Ildikó, a városi művelődési 
központ igazgatója vállalták, hogy 
1%-os SZJA támogatáskérő képes-
lapunkat a célközönség kezébe jut-
tatják, annak érdekében, hogy azt 
elküldjék Magyarországon adózó 
barátaiknak.

Május 26. 
A Pécsi Tudományegyetemen 

működő helyi szervezet meghívá-
sára Pécsre látogatott a Szövetség 
két képviselője, Balázs Péter és 
Papp Imre. A látogatás a „Fuss 
a magyar tannyelvű iskolákért” 
program keretében történt. A 
program fővédnöke Buzánszky 
Jenő, az Aranycsapat egykori 
legendás hátvédje volt. Buzánszky 
Jenő a futóverseny előtti délután 
folyamán tartott előadást a fut-
ballról, élményeiről, tapasztalata-
iról, magyarságáról. A május 27-én 
megvalósult futóverseny nevezési 

díja 500 Ft volt. Az ebből befolyt 
összeget a PTE-n működő helyi 
szervezete a Beiratkozási Program 
céljaira ajánlotta fel.

Június 2. 
Csáky Csongor és Pálinkás Bar-

nabás részt vett a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium Tár-
sadalmi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárság, Rendezvény-
szervezési Főosztályán szervezett 
megbeszélésen, amelynek fő célja 
a Hunyadi Járat 2014 elnevezésű 
történelmi kirándulás szervezési 
feladatainak egyeztetése volt.

Június 5. 
A debreceni helyi szervezet 

meghívására Halzl József elnök 
és Csáky Csongor főtitkár 2014. 
június 5-én részt vett a debreceni 
Benedek Elek Könyvtárban szer-
vezett nemzeti összetartozás napi 
ünnepségen, ahol sor került a 
Rákóczi Szövetség bemutatására 
és népszerűsítésére. Az esemény 
szervezője Lovas Márton és Nagy 
Sándor, a helyi szervezet két veze-
tője volt. A helyi szervezet vezetői 
ígéretet tettek arra, hogy kísérletet 
tesznek a város polgármesterének 
megszólítására a Beiratkozási 
Program támogatás érdekében, 
illetve újabb debreceni középis-
kolai szervezetek létrehozásában is 
segítséget ígértek. 

Augusztus 16. 
Megvalósult a Székelyföld – Kár-

pátalja válogatott labdarúgó mér-
kőzés Székelyudvarhelyen. A 
sportesemény megszervezését a 
Rákóczi Szövetség anyagilag támo-
gatta. A nemrégiben alapított Szé-
kelyföld Labdarúgó Egyesület meg-
szervezte a teljesen amatőr alapon 
működő Székelyföld labdarúgó 

válogatottat, abból a célból, hogy 
a FIFA szervezetében tagsággal 
nem rendelkező régiók, autonóm 
területek, mikronemzetek és el 
nem ismert országok nemzetközi 
szövetségébe, annak versenyrend-
szerébe bekapcsolódjék. A kár-
pátaljai csapat elsősorban a bereg-
szászi Beregvidék FC-re alapul, de 
reményeink szerint számos játékos 
érkezik más klubokból is. 

Augusztus 22. 
A Magyar Egyesületek Szövetsége 

nyilvános adománygyűjtést hir-
detett Knézich Károly szoborál-
lításának társfinanszírozásához, 
amelyet a horvátországi Nagygor-
donyán (a mai nevén Veliki Grđe-
vacon), az aradi vértanú tábornok 
szülőfalujában állítottak fel 2014. 
október 5-én. A Rákóczi Szö-
vetség örömmel támogatta a kez-
deményezést.

Szeptember 5-6. 
Bajnóczi Gábor részt vett a Kár-

pátaljai Szövetség közgyűlésén, 
aki felszólalásában jelezte, hogy a 
Rákóczi Szövetség kész tárgyalni 
a Kárpátaljai Szövetség veze-
tőivel, a kétoldalú kapcsolatok 
megújításáról.

Szeptember 8. 
A felvidéki magyar gólyatáborba 

látogatott el Csáky Csongor főtitkár, 
Gímesre. A gólyatáborban több mint 
100 egyetemet kezdő felvidéki magyar 
diák vett részt, akik a legkülönbözőbb 
egyetemi városokban kezdik tanul-
mányaikat. Csáky Csongor a tábor 
szervezőjének Voda Zsófiának átadta 
a Rákóczi Szövetség támogatását, 
valamint a tábor résztvevőinek előa-
dást tartott a Szövetségről, kiemelte 
az egyetemistáknak szóló progra-
mokat és a beiratkozási programot.

Október 17. 
Őry Péter a Pro Civis Polgári Tár-

sulás vezetőjének meghívására a 
Rákóczi Szövetség képviseletében 
Pálinkás Barnabás részt vett a IV. 
Önkormányzati Szabadegyetemen 
a nagymegyeri Városi Művelődési 
Központban, ahol több mint 100 
felvidéki polgármester és képviselő 
vett részt. 

November 11. 
Ipolyságon 2014. október 11-én 

II. Rákóczi Ferenc emléktáblát 
avattak ünnepélyes keretek 
között, Tóth Béla Ipolyságról 
elszármazott történész kezdemé-
nyezésre, emléket állítva annak, 
hogy a Nagyságos Fejedelem 
1704-ben Ipolyságon tartózko-
dott, amikor az erdélyi követek 
arról értesítették, hogy az erdélyi 
rendek fejedelmévé választották. 
Az emléktábla avató ünnepség az 
ipolysági városházán kezdődött, 
majd a Honti Múzeum falán Tóth 
Béla, Fodor Lajos a Honvédelmi 
Minisztérium főtanácsadója és 
Csáky Csongor a Rákóczi Szö-
vetség főtitkára leplezték le az 
emléktáblát. A Rákóczi Szövetség 
anyagilag támogatta az emlék-
tábla avatást. A helyi szervező 
Révész Angelika volt.

November 14-16. 
A Rákóczi Szövetség Bábolnai 

Szervezete immár hatodik alka-
lommal rendezte meg 2014. 
november 15-én a „Dunán innen, 
Dunán túl” elnevezésű hagyo-
mányőrző találkozót, amelynek 
keretében átadásra kerültek az idei 
„Égig érő fa” (Magyar Hagyomá-
nyért) díjak is. A találkozó az idén 
nagyszabású, többnapos rendez-
vénnyé alakult, a Földművelés-
ügyi Minisztérium támogatásának 

köszönhetően. A rendezvényen a 
központi irodát Csáky Csongor és 
Pálinkás Barnabás képviselte.

December 20. 
A Balogvölgyi helyi szervezet 

meghívására tett látogatást a Felvi-
déken Kun Ferncz, Lukács Ferenc 
és Petrovay László. Felvidéki 
útjuk keretében látogatást tettek 
Rásban, Miklós Aladár polgár-
mesternél, valamint Lőkösházán, 
Cselényi Krisztina polgármester 
asszonynál. A látogatásokat köve-
tően Nemesradnótra indultak, 
ahol a helyi szervezet éves köz-
gyűlésén Kun Ferncz előadást tar-
tott a Rákóczi Szövetségről. Kitért 
a múlt eseményeire, valamint a 
jelenlegi munkára és a jövőbeni 
esetleges feladatokra. A Balog-
völgyi szervezet tagjai örömmel 
hallgatták Kun Ferencz szavait. 
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TÁJÉKOZTATÓ A 
CSEHORSZÁGI ÉS 
SZLOVÁKIAI MAGYAR 
KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Csehországi és Szlovákiai Magyar 
Kultúráért Alapítványt (korábban a 
Csehszlovákiai Magyar Kultúráért 
Alapítvány) 1990-ben a Rákóczi 
Szövetség hozta létre. 2001-től 
kiemelten közhasznú szervezet-
ként támogatja a csehországi, szlo-
vákiai és kárpátaljai magyarság 
társadalmi, gazdasági és kulturális 
életét. Az Alapítvány jellemzője, 
hogy bár a Kuratórium és Titkár-
sága Budapesten működik, dönté-
seiben azonban mindenkor a felvi-
déki Város és Vidéke Célalapok és 
Szakalapok munkabizottságainak 
munkájára támaszkodik.
Az Alapítvány 2014 május 8-án 

pályázatot hirdetett azzal a céllal, 
hogy anyagi támogatás révén hoz-
zájáruljon a szlovákiai magyar 
nyelvhasználat minél szélesebb-
körű előzmozdításához, a helyi 
civil szervezetek közreműködé-
sével. Több mint száz felvidéki civil 
szervezet nyújtott be pályázatot. Az 
Alapaítvány kuratóriuma 28 szer-
vezet pályázatát támogatta, 13.117 
Euró összegben. 
Az Alapítvány a felvidéki céla-

laphálózat működési költségeihez 
lehetőségeihez mérten pályázati 
formában hozzájárult. 
Az Alapítvány aktívan bekap-

csolódott a Felvidéki Beiratkozási 
Program megvalósításába. 

ACSSZMKA
6. rész

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2014
A Rákóczi Szövetség alapítványa, 

A Csehországi és Szlovákiai Magyar 
Kultúráért Alapítvány pályázatot 
hirdet Szlovákia területén működő 
civilszervezetek részére, a magyar 
nyelvhasználat minél szélesebb körű 
előmozdítása, és a magyar nemzeti 
identitás megerősítése érdekében.
A pályázat elektronikus adatlapja a 

Rákóczi Szövetség honlapján érhető el: 
http://www.rakocziszovetseg.org/

palyazati_adatlap_felvideki_civil_
szervezetek

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy anyagi támo-

gatás révén járuljon hozzá a szlovákiai 
magyar nyelvhasználat minél széle-
sebb körű előmozdításához a helyi 
civil szervezetek közreműködésével.

2. A támogatás formája és a rendel-
kezésre álló forrás mértéke
A Rákóczi Szövetség alapítványa 50 

000 euró összeget oszt szét vissza nem 
térítendő támogatás formájában. 
Jelen pályázati kiírásra minden pályázó 

csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre 
maximum 500 euró, minimum 100 
euró támogatás nyújtható. 

3. A pályázók köre
Olyan civil szervezetek, akik szlová-

kiai bejegyzéssel rendelkeznek.

4. Pályázatok benyújtásának köve-
telményei:

A pályázathoz az alábbi dokumen-
tumok kitöltése és benyújtása szükséges:

a) A pályázati űrlap elektronikus 
úton tölthető ki a Rákóczi Szövetség 
honlapján.
b) A civilszervezet (polgári társulás 

vagy alapítvány) bírósági bejegyzését 
igazoló, 30 napnál nem régebbi doku-
mentum másolatának csatolása elekt-
ronikus formában.
c) A pályázat részletes költségvetésnek 

csatolása elektronikus formában.
A pályázatban be kell mutatni:
a) a pályázati tevékenység, cél rövid 

leírását, végrehajtását, várható ered-
ményeit,
b) a program költségvetését.

5. A pályázatok elbírálásának 
kritériumai 
A Rákóczi Szövetség alapítványának 

kuratóriuma dönt a pályázatokról a 
város és vidéke célalap hálózatának 
munkabizottságaitól beérkező vélemé-
nyezés figyelembevételével. Minden 
pályázatot a területileg illetékes város 
és vidéke célalap munkabizottsága 
véleményez. (Az egyes célalapok terü-
leti beosztásait, illetve munkabizottsá-
gaik a Rákóczi Szövetség honlapján a 
pályázati kiírásnál megtekinthetők.)
A kuratórium és a célalap munkabi-

zottsága elsősorban az alábbi kritéri-
umok alapján értékeli a pályázatokat:
• Kreativitás, ötletesség
• Funkcionalitás
• Hasznosság
• Esztétikum

6. A pályázatok benyújtásának 
módja, helye és ideje
A pályázatokat elektronikus for-

mában kell benyújtani a következő 
címen: http://www.rakocziszovetseg.
org/palyazati_adatlap_felvideki_
civil_szervezetek
A pályázatok beérkezésének határ-

ideje: 2014. június 30.

7. A pályázat érvényességének 
vizsgálata

A pályázatok a beérkezést követően 
formai ellenőrzésre kerülnek, amely 
során a Rákóczi Szövetség alapítványa 
a pályázat időbeni beérkezését, a szük-
séges mellékletek meglétét, valamint 
a pályázónak a pályázat benyújtá-
sára való jogosultságát vizsgálja. Hiá-
nyosság esetén hiánypótlásra nincs 
lehetőség, ezért kérjük a pályázókat, 
hogy a pályázat benyújtását megelő-
zően ellenőrizzék a szükséges anyagok 
meglétét és a benyújtási határidőt.

8. Az elbírálás határideje, pályázók 
kiértesítése
A Rákóczi Szövetség alapítványának 

kuratóriuma a pályázatokat 2014. 
július 31-ig bírálja el.  A nyertes és 
elutasított pályázók ezt követően 
kerülnek kiértetésre postai és elekt-
ronikus úton egyaránt. A nyertes 
pályázók listája a Rákóczi Szövetség 
honlapjára is felkerül.

9. A támogatás folyósítása és fel-
használása
A Rákóczi Szövetség alapítványa a 

megítélt támogatást a szerződéskö-
tést követő 10 munkanapon belül 
utalja át a támogatott által megjelölt 
bankszámlaszámra. A támogatott 
vállalja, hogy a támogatást 2014. 
december 31-ig felhasználja, a pályá-
zatban megjelölt tervet megvalósítja 
és ezt tartalmi és pénzügyi beszámo-
lóval alátámasztja.

10. A támogatás elszámolása és 
ellenőrzése
A támogatott a támogatás fel-

használásáról a támogatási szerző-
désben meghatározott határidőig, 
2015. január 31-ig köteles tartalmi 
és pénzügyi beszámolót küldeni 
a Rákóczi Szövetség alapítványa 
részére a program megvalósulásáról 
(rövid beszámoló, az elkészített cég-
táblák és egyéb anyagok fényképes 
dokumentációja, a költségekről 

szóló számlák záradékolt és a civil 
szervezet képviselője által hitelesí-
tett másolatai).

11. Pályázatokkal kapcsolatos 
információ: 

Nyertes pályázók

Szervezet neve A pályázott program címe
A pályázott 

program 
helyszíne

A támogatás 
összege 
euróban

1 VEST-Music&Culture A beíratkozási program előse-
gítése modern felfogásban Somorja és környéke 500

2
Szlovákiai Magyar Szülők 

Szövetsége- Zsitvabesenyői 
Alapszervezet

Vonzó iskola Zsitvabesenyő 500

3
Apáti Polgári Klub - Obči-

ansky klub Apátiho

II. András szobrának ava-
tóünnepsége és történelmi 

konferencia
Nagykapos 500

4

ZO ZMRS pri ZŠ s MŠ Petra 
Pázmánya s VJM- Pázmány 
Péter Alapiskola és Óvoda 

mellett működő Szülői 
Szövetség alapszervezete

“Mese, mese, mátka ...”
Pázmány Péter 

Alapiskola és Óvo-
da, Vágsellye

300

5
Združ. maď. rod. na Slo-

vensku - Szlov. Magy. Szül. 
Szöv.

Nincsen termés gyökér nélkül Buzitai Óvoda 500

6

Združenie maďarských 
rodičov na Slovensku ma-

terská škola - Malé Trakany- 
Szlovákiai Magyar Szülők 
Szövetsége Óvoda-Kistár-

kány

II. Kistárkányi 
Irodalmi Napok Kistárkány 500

7
Nagykapos és Vidéke 

Társulás - Združenie Veľké 
Kapušany a okolie

Ung-vidéki Vasárnapi Iskola 
nyitófoglalkozása Nagykapos 500

8
Rákóczi Baráti Társaság 

Zselíz - Zdruzenie priatelov 
Rákócziho

Zselízen a Magyar Ház felsze-
reltségének javítása

Zselíz és Vidéke 
célalap területe 500

9 Kassai Magyarok Fóruma Kassa az irodalomban 
- elektronikus szemelvények Kassa 450

10
Pozsonypüspöki Alapiskola 

- ZŠ s MŠ s VJM A jövő iskolája Pozsonypüspöki 
Alapiskola 500

11

Združenie Maďarských 
rodičov na Slovensku-Szlo-

vákiai Magyar Szülők 
Szövetsége – Školská rada 

Kráľová nad Váhom- Iskolai 
Tanács -

Iskolába csalogató Vágkirályfa 400

12

Lévai Juhász Gyula 
Alapiskola mellett működő 
Szlovákiai Magyar Szülők 
Szövetségének Alapszer-

vezete

Tulipános kert Lévai Juhász Gyula 
Alapiskola 500

13
Béke község 

Önkormányzata
Magyar nyelvü táblák 

a községben Béke község 440

14

Základná umelecká škola 
Štefana Németha-Šamoríns-
keho  Šamorín,  Németh-Ša-
morínsky István Művészeti 

Alapiskola Somorja

Magyarnyelvű tábla az iskola 
tiszteletbeli nevének 

feltüntetésére
Somorja, Park utca 4 500

tel: 0036-1/201 30 67, fax: 
0036-1/212 8891, e-mail: info@
rakoczoszovetseg.hu.
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Hírvivő
7. rész

A Rákóczi Szövetség kiadvá-
nyának, a Rákóczi Hírvivőnek 2014. 
évben három száma jelent meg.
A Rákóczi Hírvivő elsőrendű 

célja, hogy tájékoztassa tagjait és a 
közvéleményt a szervezet életéről, 
tevékenységéről, naprakész infor-
mációkkal szolgáljon a Szövetség 
által, a Szövetség helyi szervezetei, 
valamint magyarországi és határon 
túli partnerszervezetei által szerve-
zett programokról, rendezvényekről, 
kezdeményezésekről, továbbá a Kár-
pát-medencei magyarságot érintő 
legaktuálisabb események, hírek, 
tanulmányok közvetítője legyen. 
E mellett a Szövetség névadójával, 
II. Rákóczi Ferenccel, Esterházy 
Jánossal és 20. századi magyar tör-
ténelem további kiemelkedő szemé-
lyiségével kapcsolatos cikkek, törté-
netek, tanulmányok is fontos helyet 
foglalnak el a hírújság hasábjain.
A 2014-es év fejlesztése, hogy a 

lap bárki számára hozzáférhetővé 
vált a világhálón. Az aktuális szám 
elérési helye: http://www.rakoczi-
szovetseg.org/sites/default/files/
hirvivo2015_1.pdf

15
Nadácia Talentum Cassovi-

ensis Alapítvány Sugaracska tábori lap kiadása
Kassai Református 
parókia - Kovács 

u. 15
300

16
Szlovákiai Magyar Szülők 

Szövetsége Beíratkozási program Deáki Alapiskola 330

17
CSEMADOK NAGYKÉR - 

ALAPSZERVEZET
MAGYAROK A SZÓRVÁNY-

VIDÉKEN NAGYKÉR 500

18
Zlaté Jablko - Aranyalma 

Polgári Társulás Színesen - szívesen magyarul Rákócziho 82, 
Stúrovo, 94301 497

19
Rákóczi Szövetség Ipoly 

Menti Regionális Csoportja, 
Kalonda

JOGOD VAN MAGYARUL!
Losonci járás 14 

Ipoly-menti 
települése

500

20
Združenie Galanta a okolie 
/ Galánta és Vidéke Társulás Nyári tábor - 2014 Felsőszeli 500

21
Csemadok Finire 

Nagyszelmenc Színház a határon
Nagyszelmenc
- Kultúrház /

Szabadtéri színpad/
500

22
Fórum Információs 

Központ, Fŕum informačné 
centrum

Magyar nyelvű pályázati és 
közéleti információk szlováki-

ai civil szervezetek számára
Dél-Szlovákia 500

23

Cirkevná základná škola 
reformovanej kresťanskej 
cirkvi c vyučovacím jazy-

kom maďarským

Magyarnak lenni jó! Széphalom 
- Hollóháza 400

24

Združenie maďarských 
rodičov na Slovensku pri 

ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, 
Dunajská Streda

Anyanyelvünk hete
Kodály Zoltán 

Alapiskola, Duna-
szerdahely

500

25
Gemerský mládežnícky 

spolok – 
Gömöri Ifjúsági Társaság

Rozsnyó-vidék kulturális 
portál működtetése Rozsnyói járás 500

26 VIA NOVA ICS Hívd, mondd és írd anyanyel-
veden! Pozsony 500

27
Csalló Zenekar Kulturális 

Társulás

A hagyományos magyar 
népdalkincs ápolása és 

átörökitése

Somorja, Jóka, 
Gútor, Illésháza, 

Béke, Tejfalu
500

28
Diákhálózat 

- Študentská sieť
Kétnyelvűség: Ha törődsz a 

jövőddel 

Megvalósítás: 
Pozsony; Elérés: 

Szlovákia (országos)
500

Összesen(Euró): 13.117
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A Rákóczi Szövetség Diákutazatási 
Programjai keretében 2014-ban 332 
Kárpát-medencei középiskola, 10142 
diákja és kísérőtanára utazhatott egy 
másik Kárpát-medencei országba.
A március 15-i nemzeti ünnep 

kapcsán 89 magyarországi és 
határon túli középiskola diákjai 
utaztak partneriskoláikhoz közösen 
ünnepelni, a június 4-i Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából 80 
Kárpát-medencei magyar középis-
kola utazott valamely másik ország 
magyar középiskolájához. 
Az október 23-i nemzeti ünnep 

alkalmából 97 középiskola utaz-
hatott a Kárpát-medencében, bár-
honnét-bárhova legalább egy határ 
átlépésével.
Mindemellett a Rákóczi Szö-

vetség 224 Kárpát-medence 
szerte működő középiskolai 
szervezete számára április 
11-13. között megvalósult a Délvi-
déki Utazás, május 23-25. között 
a Felvidéki Séta, szeptember 26-28. 
között a Partiumi Kirándulás, vala-
mint november 7-9. között egy 
újabb Felvidéki Sétára került sor.
A programok megvalósítá-

sára 2014-ban 40 millió forint 
állami támogatást használt fel a 
Rákóczi Szövetség, amelyet az 
Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő biztosított pályázati formában.

Diákutaztatási 
Program

8. rész

Diákutaztatási Program 2014
Nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó 

középiskolai diákutaztatási programok
Rendezvény megnevezése Résztvevő isko-

lák száma
Résztvevő diákok 
és tanárok száma

Március 15-i Diákutaztatási Program 89 2881
Június 4-i Diákutaztatási Program 80 3010

Október 23-i diákutaztatási Program 97 3873
Összesen 266 9764

A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei középiskolai 
szervezeteinek szóló utaztatási programok 

Felvidéki Séta 16 95
május 23-25.

Délvidéki Utazás 16 106
április 11-13.

Partiumi Kirándulás 18 87
szeptember 26-28.

Felvidéki Séta 16 90
november 7-9.

Összesen 66 378

A két program együttesen 332 10142
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A Rákóczi Szövetség Diákutaz-
tatási Programjának és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő Határ-
talanul Programjának számszerű 
összehasonlítása:

*= A Határtalanul Program Középisko-
lákra vonatkozó pályázatai alapján. A 77 
nyertes pályázatot benyújtó gimnázium 
esetén adataink becsültek, iskolánként 
40 diákkal és 5 kísérővel számoltuk az 
utazó csoportok létszámát.

Nemzeti ünnepekhez és 
emléknapokhoz kapcso-
lódó középiskolai diá-
kutaztatási programok 
részletezése

Március 15-i 
Diákutaztatási Program 
A Rákóczi Szövetség március 

15-i diákutaztatási programja 
keretében 88 magyarországi és 1 
határon túli középiskola pályázott 
Kárpát-medencei utazási támo-
gatásért. A Szövetség valamennyi 
pályázatot pozitívan bírálta el, 
ennek értelmében több mint 2500 
magyarországi diák utazhatott 
március 15-én valamely határon 
túli magyar településre és ünnepel-
hetett közösen ott élő diáktársaival. 
Az utazó iskolák közül március 

15-én 37-en utaztak Erdélybe, 
40-en Felvidékre, 1 iskola Magyar-
országra, 7 iskola utazott Dél-
vidékre, 1 iskola Kárpátaljára, 1 
iskola Szlovéniába, 1 iskola Cseh-
országba és 1 iskola látogatott 
Ausztriába. 

2014 Határtalanul 
Program

Határtalanul 
Program

Határtalanul 
Program

Rákóczi Szövetség - 
Diákutaztatási Program

Gimnáziumok* Szakképző iskolák Összesen
Résztvevő iskolák száma 77 97 174 332
Résztvevő diákok száma 3080 5046 8126 9128

Költség 149 110 000 Ft 181 782 000 Ft 330 892 000 Ft 40 000 000 Ft

A pályázat feltétele volt, hogy egy 
Kárpát-medencei határon túli tele-
pülés magyar középiskolájához 
látogasson a magyarországi közép-
iskolás utazó csoport és közösen 
ünnepeljenek március 15-én. 
Iskolánként egy autóbusznyi diák 
utazhat a pályázat keretében, 
amihez a Rákóczi Szövetség 200 
ezer forint utazási támogatást 
ajánlott fel a sikeres pályázóknak, 
illetve igény szerint segített a 
fogadó iskola közvetítésében.

sorszám Az iskola neve Település A partneriskola neve Település
1. Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola 

és Kollégium Sághy Mihály Tagintézménye
Csongrád Építészeti Szakközépiskola Dunaszerdahely

2. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc Tompa Mihály Református 
Gimnázium

Rimaszombat

3. Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görög Katolikus Gimnázium

Karácsfalva

4. Egri Kereskedelmi Mezőgazdasági Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégium

Eger Batthyányi Ignác Kollégium Gyergyószentmiklós

5. NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium

Szombathely Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola

Alsóbodok

6. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Kaposvár Politechnika Iskola Szabadka
7. Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Eger Hidaskürti Magán Szakközépis-

kola Kihelyezett Részleg 
Nagykapos

Nagykapos

8. Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakkö-
zépiskola, Szakiskola és Kollégium

Eger Magán Szakközépiskola Rimaszombat

9. Oroszlányi Ifjúsági Szervezet + Bakfark Bálint Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény

Oroszlány CSEMADOK Komáromi 
Területi Választmány

Komárom

10. Petőfi Sándor Gimnázium Gépészeti 
Szakközépiskola és Kollégium

Aszód Brassai Sámuel Elméleti Líceum Kolozsvár

11. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest Salamon Ernő Gimnázium Gyergyószentmiklós
12. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd Nagy István Művészeti 

Középiskola
Csíkszereda

13. Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és 
Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 

Tagintézménye

Kiskunfélegy-
háza

Segesvári Mircea Eliade 
Főgimnázium

Segesvár

14. Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, 
Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyíregyháza Hám János Római Katolikus 
Teológiai Líceum

Szatmárnémeti

15. Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Pécs Puskás Tivadar Szakközépiskola Sepsiszentgyörgy
16. Ady Endre Gimnázium Budapest P. J. Šafárik Gimnázium Rozsnyó
17. Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 

és Szakiskola
Miskolc Bányai János Műszaki 

Szakközépiskola
Székelyudvarhely

18. Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola Pécs Domokos Kázmér Iskolacsoport Szováta
19. Karcagi Nagykun Református Gimnázium 

és Egészségügyi Szakközépiskola
Karcag Tompa Mihály Református 

Gimnázium
Rimaszombat

20. Győr-Moson-Sopron Megyei ÁMK 
Porpáczy A. Tagiskola

Fertőd Bányai János Műszaki 
Szakközépiskola

Székelyudvarhely

21. Hajdúböszörményi Bocskai istván Gimnázium Hajdúböszörmény Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti
22. Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Szarvas Téglás Gábor Elméleti Líceum Déva
23. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium Nyíregyháza Nicolae Iorga Általános Iskola Nagybánya
24. Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Szakközép-

iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, 
Alapfokú Művészeti Iskola

Komló Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont Barót

25. Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola 
és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc 

Tagintézménye

Balatonfüred Egészségügyi Középiskola Szabadka

26. Szabolcs Vezér Gimnázium Szakközépiskola 
és Kollégium

Pusztaszabolcs Pater Godó Mihály 
Általános Iskola

Kisiratos

27. Szolnoki Műszaki Szakközép-és Szakiskola, 
Jendrassik György Gépipari Tagintézmény

Szolnok Szakkay József Szakközépiskola Kassa

28. Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző 
Iskola, Általános Iskola

Szikszó Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat

29. Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnázium

Debrecen Szent László Római Katolikus 
Gimnázium

Nagyvárad

30. Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium Szombathely Dunaszerdahelyi Szakközépiskola Dunaszerdahely
31. Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Putnok Salamon Ernő Gimnázium Gyergyószentmiklós

Március 15-i Diákutaztatási Programban résztvevő iskolák
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32. Győri Deák Ferenc Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskola

Győr Kereskedelmi Akadémia, Corvin 
Mátyás Magyar Tannyelvű 

Gimnázium

Nagymegyer

33. Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka Kós Károly Szakközépiskola Csíkszereda
34. Hatvani Bajza József Gimnázium 

és Szakközépiskola
Hatvan Ipolysági Magyar Tanítási 

Nyelvű Gimnázium
Ipolyság

35. Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium

Tokaj Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola

Kassa

36. Stúdium Szakközépiskola és Szakiskola Miskolc Németh László Elméleti Líceum Nagybánya
37. Tatabányai Integrált Szakiskola, Középiskola és Kol-

légium Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági 
Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Tatabánya Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola

Dunaszerdahely

38. Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja MTNY Alapiskola Naszvad
39. Tiszakécskei Református Kollégium Általános

Iskolája és Gimnáziuma
Tiszakécske Szamosújvári 1-es sz. 

Általános Iskola
Szamosújvár

40. Kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium

Kaposvár Nyers István Akadémia Tóthfalu

41. Bethlen Gábor Református Gimnázium 
és Szathmáry Kollégium

Hódmezővá-
sárhely

Tompa Mihály Református 
Gimnázium

Rimaszombat

42. Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola 
és Kollégium

Keszthely Bányai János Műszaki 
Szakközépiskola

Székelyudvarhely

43. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Budapest Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Líceum

Székelyudvarhely

44. Gyöngyöshalászi Általános 
Művelődési Központ

Gyöngyösha-
lász

Fábry Zoltán Alapiskola 
és Szakközépiskola

Rozsnyó

45. Piarista Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium

Kecskemét Kalazanci Szent József Római 
Katolikus Líceum

Nagykároly

46. Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium Esztergom Párkányi Gimnázium Párkány
47. Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai 

és Egészségügyi Szakközépiskola
Dorog Orbán Balázs Gimnázium Székelykeresztúr

48. Ferences Gimnázium Szentendre Pázmány Péter MTNY 
Gimnázium

Érsekújvár

49. Református Óvoda Álatalános Iskola és Gimnázium Kisvárda Szakkay József Szakközépiskola Kassa
50. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium
Hajdúnánás Füleki Gimnázium Fülek

51. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképzőiskola 
és Kollégium

Ózd Egészségügyi Középiskola Rozsnyó

52. Széchenyi István Gimánázium, Általános Iskola, 
Szakközépiskola és Sportiskola

Pécs TKI - Paulinum Püspökségi 
Klasszikus Gimnázium

Szabadka

53. Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Sárospatak Tornaljai Gimnázium Tornalja
54. Gödöllői Református Líceum Gimnázium 

és Kollégium
Gödöllő Kolozsvári Református Kollégium Kolozsvár

55. Kaszás Attila Diákkör Budapest Ady Endre Diákkör Prága
56. Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Általános Iskola
Tapolca Ady Endre Alapiskola Párkány

57. Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola 
és Kollégium Cserháti tagintézmény

Nagykanizsa Építészeti Szakközépiskola Dunaszerdahely

58. Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola 
és Szakiskola

Esztergom József Attila Alapiskola és Óvoda Vásárút

59. II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola Kisvárda Szakközépiskola Királyhelmec
60. Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző 

és Közgazdasági Szakközépiskola
Berettyóújfalu Magán Szakközépiskola 

Nagykaposi Kihelyezett Részleg
Nagykapos

61. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium

Bonyhád Füleki Gimnázium Fülek

62. Mikszáth Kálmán Szakközépiskola Balassagyarmat Csemadok TV Dunaszerdahely
63. Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, 

Szakképző Iskola és Kollégium
Nyírbátor Perbenyiki Szakközépiskola Perbenyik

64. Széchenyi István Római Katolikus Középiskola Hatvan Salamon Gimnázium Gyergyószentmiklós
65. Páduai Szent Antal Iskola Piliscsaba Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhely
66. Csongrádi Batsányi János Gimnázium, 

Szakképző Iskola és Kollégium
Csongrád Svetozar Marković Gimnázium Szabadka

67. Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, 
Gimnázium és AMI

Székesfehérvár CSEMADOK Galántai Területi 
Választmánya

Galánta

68. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola

Miskolc P. J.Šafárik Gimnázium Rozsnyó

69. Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola Egész-
ségügyi-Szociális Szakképző Tagintézménye

Szekszárd Egészségügyi Középiskola Szabadka

70. Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Pécs Visa Református Egyházközség Visa
71. Bálicsi Integrációs Nevelési Oktatási Központ Pécs Bécsi Magyar Iskola Bécs
72. EVENTUS Üzleti, Művészeti Középiskola, 

Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium
Eger Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad

73. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma Sárospatak Jósika Miklós Elméleti Líceum Torda
74. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta
75. Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti
76. Piarista Gimnázium és Kollégium Vác Comenius Gimnázium Zselíz
77. Keszthelyi Vajda János Gimnázium Keszthely Nagyboldogasszony Egyházi 

Iskolaközpont
Gúta

78. Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböször-
mény

Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna 
Református Gimnázium

Nagyvárad

79. Eötvös József Szakképző Intézmény Hódmezővá-
sárhely

Zeyk Domokos IsIskolaközpont Székelykeresztúr

80. Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola Mosonmagya-
róvár

Magán Szakközépiskola 
Hidaskürt, kihelyezett tagozat 

Nagymegyer

Nagymegyer

81. Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola Baja Srednja Economska Skola Zombor
82. Premontrei Szent Norbert Gimnázium 

és Egyházzenei Szakközépiskola
Gödöllő Füleki Gimnázium Fülek

83. Fasori Evangélikus Gimnázium Budapest Nagykárolyi Elméleti Líceum Nagykároly
84. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Budapest Gimnazija in srednja 

kemijska sola Ruse
Ruše

85. Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Miskolc Kassai Református egyházközség Kassa
86. Piarista Általános Iskola, Gimnázium 

és Szakközépiskola
Mosonmagya-

róvár
Szenczi Molnár Albert Magyar 

Tanítási Nyelvű Gimnázium
Szenc

87. Nyugat-magyarországi Középiskolák Küldöttsége Budapest Márton Áron Líceum Csíkszereda
88. Kelet-magyarországi Középiskolák Küldöttsége Debrecen Márton Áron Líceum Csíkszereda
89. Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad Szolnok



72 73

A Június 4-i Diákutaztatási Program sikeres pályázói:
sorszám Az iskola neve Település A partneriskola neve Település

1. Nagyboldogasszony Római Katolikus 
Általános Iskola és Rákóczi Szövetség 

Tapolcai Szervezete
Tapolca Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi 

Iskolaközpont Komárom

2. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 
és Kollégium Zenta Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely

3. Dunaszerdahelyi Szakközépiskola Dunaszerda-
hely

Premontrei Rendi Szent Norbert Gimná-
zium Szombathely

4. Berceli Széchenyi István 
Általános Iskola Bercel Kriza János Általános Iskola Kápolnásfalu

5. Szenczi Molnár Albert 
Alapiskola Szenc Szenc Dr. Nagy László Gyógypedagógiai 

Intézmény Kőszeg

6. Tamási Áron Általános Iskola és 
Német Két Tannyelvű Nemzetiségi 

Gimnázium
Budapest Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsisentgyörgy

7. Ady Endre Gimnázium Budapest Gyergyószentmiklósi Sportiskola Gyergyószent-
miklós

A június 4-i Nemzeti 
Összetartozás 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 átlépésével egy másik 
magyar iskolához.

Nemzeti Összetartozás Napi diá-
kutaztatási programját pályázat 
keretében hirdette meg a Rákóczi 
Szövetség, ahol bármely Kár-
pát-medencei középiskola pályáz-
hatott azzal a feltétellel, hogy 
június 4-én a Kárpát-medencében 
legalább egy határt átlépve elláto-
gatnak egy másik ország magyar 
iskolájához, ahol közös prog-
ramot bonyolítanak. A pályázat 
keretében 200 ezer forint utazási 

támogatást lehetett elnyerni. A 80 
sikerrel pályázó iskola közül 48 
magyarországi, 12 erdélyi, 11 fel-
vidéki, 7 délvidéki és 2 kárpátaljai. 
Az utazók között több olyan eset 
fordul elő, amikor több határt 
átlépve erdélyi iskola utazik 
Felvidékre, Kárpátaljára vagy 
fordítva.
A Rákóczi Szövetség minden 

pályázó iskolát támogatásban 
részesített.

8. Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegen-
forgalmi Szakközépiskola,Szakiskola 

és Kollégium
Eger Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 

Gimnázium és Alapiskola Kassa

9. Pásztói Általános Iskola Pásztó Mocsáry Lajos Alapiskola Fülek

10. Deák Ferenc és Széchenyi István 
Szakközépiskola és Szakiskola, 
Széchenyi István Tagiskolája

Zalaegerszeg Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont Barót

11. Miskolci Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola Miskolc Winkler Oszkár Építőipari 

Szakközépiskola Losonc

12. Beszédes József Mezőgazdasági és 
Műszaki Iskolaközpont Magyarkanizsa Németh László Gimnázium 

és Általános Iskola
Hódmezővásár-

hely

13. Egészségügyi Középiskola Szabadka Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Mohács

14. Marosvásárhelyi Egyesülés 
Nemzeti Kollégium Marosvásárhely

Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Ven-
déglátóipari Szki., Szakiskola 

és Kollégium 
Eger

15. Teleki Tehetséggondozó 
Kollégium tagintézmény Miskolc Backamadarasi Kis Gergely 

Református Kollégium Székelyudvarhely 

16. Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Kollégium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Gyermekotthon

Baja SOSO Milan Petrovic sa domom ucenika Újvidék

17. Szent Lőrinc Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Eger Magán Szakközépiskola Rimaszombat

18. Eötvös József Református 
Oktatási Központ Heves Rozsnyói Református Egyházközség 

Alapiskolája Rozsnyó

19. Bányai János Műszaki 
Szakközépiskola

Székelyudvar-
hely

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 
és Szakiskola Miskolc

20. TISZK Mikes Kelemen Középiskola Tatabánya Diószegi Magán Szki. Diószeg

21. Nyírbátori Bethlen Gábor Középisko-
la, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor Lorántffy Zsuzsanna Református 

Gimnázium Nagyvárad

22. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely Debreceni Református Kollégium Debrecen

23. Szolnoki Széchenyi István 
Gimnázium Szolnok Ady Endre Líceum Nagyvárad

24. Székely Mikó Kollégium Sepsiszent-
györgy

Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola Budaörs

25. Nyers István Sportakadémia Tóthfalu Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár

26. Illéssy Sándor Baptista Szakközép- 
és Szakiskola Kisújszállás Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta

27. Marosvásárhelyi Református Kollé-
gium Marosvásárhely Zrínyi Miklos Gimnázium Zalaegerszeg

28. Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző 
Iskola és Kollégium Keszthely Nyers István Akadémiai Sportegyesület Tóthfalu

29. Zselízi Comenius Gimnázium Zselíz Piarista Gimnázium és Kollégium Vác

30. Szent Benedek Gimnázium, Szak-
iskola és Kollégium Balatonfüredi 
Széchényi Ferenc Tagintézménye

Balatonfüred Tornaljai Gimnázium Tornalja

31. Közgazdasági kereskedelmi iskola Óbecse Szekszárdi Garay János Gimnázium Szekszárd

32. Avram Iancu Szakképző Líceum Marosvásárhely Kiskunhalasi Református Kollégium 
Szilády Áron Gimnáziuma Kiskunhalas

33. Egri Kereskedelmi; Mezőgazdasági; 
Vendéglátóipari Szakközép; 

Szakiskola és Kollégium
Eger Lorántffy Zsuzsanna Református 

Gimnázium Nagyvárad

34. Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari 
és Informatikai Szakközépiskola Salgótarján Winkler Oszkár Építőipari 

Szakközépiskola Losonc

35. Széchenyi István Iskola Pécs Eötvös József Szakközépiskola Székelyudvarhely
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36. Magán Szakközépiskola, kihelyezett 
részleg - Rimaszombat Rimaszombat Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgal-

mi Szki., Szakiskola és Kollégium Eger

37. Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa Beszédes József Mezőgazdasági és Műsza-
ki Iskolaközpont Magyarkanizsa

38. Nagymuzsalyi Középiskola Nagymuzsaly Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
és Kollégium Eger

39. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Szekszárd Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 
és Kollégium Zenta

40. Református Óvoda Általános Iskola 
és Gimnázium Kisvárda Loránttfy Zsuzsanna Református

 Gimnázium Nagyvárad

41. Boglári Kollégium Balatonboglár Ipolysági Szakközépiskola Ipolyság

42. Budapesti Szemere Bertalan Általános 
Iskola és Gimnázium Budapest P .J. Šafárik Gimnázium Rozsnyó

43. Szabadkai Zeneiskola Szabadka Pécsi Művészeti Gimnázium
 és Szakközépiskola Pécs

44. Mikszáth Kálmán Szakközépiskola Balassagyarmat Kétnyelvű Középiskola Lendva

45. Lorántffy Zsuzsanna Református 
Gimnázium Nagyvárad

Dugonics András Piarista Gimnázium, 
Szki., Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégium
Szeged

46. Szakkay József Szakközépiskola Kassa Szolnoki Műszaki Szakközép-
 és Szakiskola Szolnok

47. Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Segítő Mária Római Katolikus Teológiai 
Líceum Csíkszereda

48. Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti Ady Endre Gimnázium Budapest

49. Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola

Dunaszerda-
hely

Tatabányai Integrált szakiskola, Középis-
kola és Kollégium tagintézménye a Mikes 
Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium

Tatabánya

50. Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola Baja Srednja Economska Skola Zombor

51. Ady Endre Elméleti Líceum Nagyvárad Varga Márton Kertészeti és Földmérési 
Szakközépiskola Budapest

52. Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböször-
mény

Magán Szakközépiskola Hidaskürt - 
Nagykapos Nagykapos

53. Szent László Római Katolikus 
Teológiai Líceum Nagyvárad

Karolina Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Kollégium
Szeged

54. Klebelsberg Kuno Általános Iskola 
és Gimnázium Budapest dr. Milkó Izidor Vajdasági Kulturális 

Intézet Módszertani Központja Szabadka

55. Tamási Általános Iskola és Gimnázi-
um Béri Balogh Ádám Gimnáziumi 

és Kollégiumi Tagintézménye
Tamási Apáczai Csere János Elméleti Líceum Kolozsvár

56. Kiskunhalasi Református Kollégium 
Szilády Áron Gimnáziuma Kiskunhalas Svetozar Markovic Gimnázium Szabadka

57. Bethlen Gábor Református 
Gimnázium és Szathmáry Kollégium

Hódmezővásár-
hely Kolozsvári Református Kollégium Kolozsvár

58. Avasi Gimnázium Miskolc Petőfi Sándor Elméleti Líceum Székelyhíd

59. Zilahi Református Wesselényi 
Kollégium Zilah Szegedi Kis István Református Gimnázi-

um, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

60. Budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium Budapest Szent Ferenc Alapítvány Dévai 
Gyermekotthona Déva

61. Bálicsi Integrációs Nevelési Oktatási 
Központ Pécs Kórógyi Általános Iskola Kórógy

62. Szent Imre Katolikus Gimnázium, 
Ált. Isk. , Koll., Óvoda és AMI Nyíregyháza Marosszentgyörgyi Rákóczi Szövetség 

Ifjúsági Szervezete Marosszentgyörgy

63. Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium Budapest Tamási Áron Gimnázium Székelyudvarhely

64. Lévay József Református Gimnázium 
és Diákotthon Miskolc Tompa Mihály Református Gimnázium  Rimavská Sobota

65. Szegedi Kis István Református Gim-
názium Általános Iskola és Óvoda Békés Zilahi Református Wesselényi Líceum Zilah

66. Tompa Mihály Református Gimná-
zium Rimaszombat Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti 

Szakközépiskola és Kollégium Aszód

67. Erdőszentgyörgyi Szent György Tech-
nológia Líceum

Erdőszent-
györgy Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola Baja

68. Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Mezővári Fábry Zoltán Alapiskola 
és Szakközépiskola Rozsnyó

69. Budapesti Egyetemi Katolikus Gim-
názium Budapest Füleki Gimnázium Fülek

70. Miskolci Andrássy Gyula Szakközép-
iskola Miskolc Ady Endre Líceum Nagyvárad

71. Csomasz Tóth Kálmán Református 
AMI Felsőzsolcai Tagintézménye Felsőzsolca Tamási Áron Általános Iskola Farkaslaka

72. Petőfi Sándor Római Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium Vecsés Szatmárnémeti Református Gimnázium Szatmárnémeti

73. Ipolysági Szakközépiskola Ipolyság Kolozsvár

74. Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziuma Debrecen Kolozsvári Református Gimnázium Kolozsvár

75. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium Nyíregyháza Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

76. Szent István Gimnázium Budapest Tamási Áron Gimnázium Székelyudvarhely

77. Dunaszerdahelyi Magángimnázium, 
Szabó Gyula Utcai Szakközépiskola

Dunaszerda-
hely Nagycenk Nagycenk

78. Vámbéry Ármin Gimnázium Dunaszerda-
hely

Soproni Eötvös József Evangélikus 
Gimnázium Sopron

79. Közgyűlés Törökbecse Budapest

80. Czeglédi Péter Református Gimná-
zium Léva Budapest

Október 23-i 
Diákutaztatási Program

A Rákóczi Szövetség második 
alkalommal hirdette meg 2014. 
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 tele-
pülése magyar középiskolájához, 
és ott emlékezzenek az 1956-os 
forradalom és szabadságharc ese-
ményeire. A program kiemelt célja 
az is, hogy a látogatás során minél 
több közvetlen kapcsolat alakuljon 
ki a magyar diákok, tanárok, illetve 
iskolák között.

A programot pályázati formában 
hirdette meg a Rákóczi Szövetség, 
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 kerettámogatást ajánl 
fel a sikeres pályázóknak. A program 
keretében 97 határon túli és magyar-
országi középiskola több mint 3600 
diákja utazhatott egy határt átlépve, 
ünnepelhetett ott élő diáktársaival. A 
97 iskola közül 45 Magyarországról, 

20 Erdélyből és Partiumból, 22 a Fel-
vidékről, 7 Délvidékről és 3 Kárpátal-
járól utazott. Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékére a Rákóczi 
Szövetség 22. alkalommal szervezte 
meg „Gloria Victis” rendezvényso-
rozatát, mellyel erősíteni kívánja a 
résztvevő Kárpát-medencei magyar 
fiatalok nemzeti összetartozás-ér-
zését. A háromnapos találkozóra 
valamennyi szomszédos országból 
érkeztek magyar középiskolások 
és egyetemisták. Ebben az évben 
összesen 1355 Kárpát-medencei 
magyar fiatal vett részt a találkozón, 
köztük 391 egyetemista és 894 
középiskolás, valamint 70 segítő. 
A középiskolások harmada a tör-
ténelmi vetélkedőre érkezett, az 
egész Kárpát-medencét képviselve. 
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Másik részük Erdélyből, Parti-
umból (Nagyvárad, Nagyszalonta, 
Székelyhíd, Szamosújvár, Dés, 
Nagybánya, Beszterce, Márama-
rossziget) és Délvidékről (Török-

becse, Magyarkanizsa), valamint 
az október 22-i 1956-os emlé-
künnepségre a Felvidék magyar 
középiskoláiból (Dunaszerda-
hely, Fülek, Gúta, Ipolyság, Kassa, 

Komárom, Nagykapos, Nagyme-
gyer, Somorja és Tornalja) érke-
zett. Idén újra nagyszámú szlovák 
diákcsoport is együtt ünnepelt a 
magyar fiatalokkal.

Az Október 23-i Diákutaztatási Program sikeres pályázói:

sorszám Az iskola neve Város A partneriskola neve Település
1. Ady Endre Líceum Nagyvárad Széchenyi István Gimnázium Szolnok

2. Álmos Vezér Gimnázium és Általá-
nos Iskola Budapest Érsekújvári Pázmány Péter 

Gimnázium Érsekújvár

3. Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta Ady Endre Gimnázium Budapest
4. Aszódi Gimnázium Aszód Selmecbánya Selmecbánya

5. Avram Iancu Szakképző Líceum Marosvásárhely
Sipkay Barna Kereskedelmi, Ven-
déglátóipari, Idegenforgalmi Kö-

zépiskola, Szakiskola és Kollégium
Nyíregyháza

6. Bajai Bányai Júlia Szakképző Iskola Baja Srednja Economska Skola Zombor

7. Balatonfüredi Radnóti Miklós Álta-
lános Iskola Balatonfüred Corvin Mátyás Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola Somorja

8. Bálicsi Integrációs Nevelési Oktatási 
Központ Pécs Horvátországi Magyar Oktatási 

és Művelődési Központ Eszék

9. Bányai János Műszaki Szakközépis-
kola Székelyudvarhely Kós Károly Építőipari Szakkö-

zépiskola és Szakiskola Miskolc

10. Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár Nyers István Akadémia Tóthfalu

11. Berceli Széchenyi István Általános 
Iskola Bercel MTNY Alapiskola Buzita

12. Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium Sopron Tarcy Lajos Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola Hetény

13. Beszédes József Mezőgazdasági 
és Műszaki Iskolaközpont Magyarkanizsa

Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 

Tagintézménye

Kiskunfélegy-
háza

14. Bethlen Gábor Református Gimnázi-
um és Szathmáry Kollégium

Hódmezővásár-
hely

Szatmárnémeti Református 
Gimnázium Szatmárnémeti

15. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely Lévay József Református Gim-
názium Miskolc

16. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 
és Kollégium Zenta Kétnyelvű Középiskola Lendva Lendva

17. Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium Bonyhád Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed

18. Brassai Sámuel Elméleti Líceum Kolozsvár Petőfi Sándor Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Aszód

19. Egészségügyi Középiskola Szabadka Tóparti Gimnázium és Művé-
szeti Szakközépiskola Székesfehérvár

20. Eötvös József Szakképző Iskola Hódmezővásár-
hely Nyers István Akadémia Tóthfalu

21. Fejér Megyei Perczel Mór Szakképző 
Iskola és Kollégium Mór Bocskai István Elméleti Líceum Nyárádszereda

22. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium Miskolc Hám János Rk. Líceum Szatmárnémeti
23. Garay János Gimnázium Szekszárd Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár

24.
Gimnázium, Informatikai, Közgaz-

dasági, Nyomdaipari Szakközépisko-
la és Szakiskola

Eger Báthory István Elméleti 
Líceum Kolozsvár

25. Göndöcs Benedek Középiskola, 
Szakiskola és Kollégiumai Gyula Petőfi Sándor Általános Iskola

Hajdújá-
rás-Királyha-

lom-Nosza

26. Nagykaposi Gimnázium - Gimná-
zium Nagykapos Nemes Nagy Ágnes Művészeti 

Szakközépiskola Budapest

27. Hajdúböszörményi Bocskai 
István Gimnázium Hajdúböszörmény Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti

28. Hám János Római Katolikus Teológi-
ai Líceum Szatmárnémeti Máriánum Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola Érd

29. Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola Hatvan Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti

30. Horváth János Elméleti Líceum Margitta Stúdium Szakközépiskola Miskolc

31. Horváth Mihály Gimnázium Szentes Bodrogszerdahelyi MTNY 
Alapiskola

Bodrogszerda-
hely

32. HSZI Corvin Mátyás Tagintézmény Hódmezővásár-
hely Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár

33. Kaposvári Táncsics 
Mihály Gimnázium Kaposvár

Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapis-

kola
Kassa

34.
Karcagi Nagykun Református 
Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola
Karcag Ady Endre Szórvány Kollégium Kalotaszentki-

rály-Zentelke

35. Kereskedelmi Akadémia és Corvin 
Mátyás Gimnázium Nagymegyer Nagymegyer Deák Ferenc Közgazdasági és 

Informatikai Szakközépiskola Győr

36. Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző 
Iskola és Kollégium Keszthely Nyers István Akadémia Tóthfalu
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37.
Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, 

Kereskedelmi 
Szakképző Iskola és Kollégium

Keszthely Kájoni János Szakközépiskola Csíkszereda

38. Kiskunhalasi Református Kollégium 
Szilády Áron Gimnáziuma Kiskunhalas Jovan Jovanovic Zmaj 

Általános Iskola Magyarkanizsa

39. Kós Károly Szakközépiskola Csíkszereda Egry József Középiskola, 
Szakiskola és Kollégium Zánka

40. Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti Ady Endre Gimnázium Budapest

41. Közgazdasági Kereskedelmi Iskola Óbecse
Csongrádi Batsányi János 

Gimnázium, Szakképző Iskola 
és Kollégium

Csongrád

42.
Közös Igazgatású Magyar Tanítási 

Nyelvű Iskola - Szenczi Molnár 
Albert Gimnázium

Szenc Jurisich Miklós Gimnázium 
és Kollégium Kőszeg

43. Lorántffy Zsuzsanna Református 
Gimnázium Nagyvárad Szent Margit Gimnázium Budapest

44. Magán Szakközépiskola Diószeg

Tatabányai Integrált Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium, Mi-
kes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági 
Gimnázium, Szakközépiskola

Tatabánya

45. Magán Szakközépiskola Hidaskürt - 
Nagymegyer Nagymegyer Keszthelyi Közgazdasági 

Szakközépiskola Keszthely

46. Magyar Tannyelvű Magán Szakkö-
zépiskola Dunaszerdahely

Tatabányai Integrált Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium Mi-
kes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági 
Gimnázium, Szakközépiskola 

tagintézménye

Tatabánya

47. Makói József Attila Gimnázium Makó Marosvásárhelyi Református 
Kollégium

Marosvásár-
hely

48. MARIANUM Magyar Tannyelvű 
Egyházi Iskolaközpont Komárom Nagyboldogasszony Római 

Katolikus Általános Iskola Tapolca

49. Marosvásárhelyi Református 
Kollégium Marosvásárhely III. Béla Gimnázium Baja

50. Mezőgazdasági Iskola Topolya
Szentannai Sámuel Gimná-
zium, Szakközépiskola és 

Kollégium
Karcag

51. Mikszáth Kálmán Középiskola Balassagyarmat Szakkay József Szakközépiskola Kassa

52. Mircea Eliade Főgimnázium Segesvár

Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium, Mű-
vészeti Szakközépiskola, Álta-
lános Iskola, Óvoda, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium

Békéscsaba

53. MTNY Magán Szakközépiskola Alsóbodok NYME Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium Szombathely

54. Munkácsi Szent István Líceum Munkács
Szent Imre Katolikus Gimnázi-
um, Általános Iskola, Kollégi-

um, Óvoda és AMI
Nyíregyháza

55. Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhely
Páduai Szent Antal Általános 

Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola

Piliscsaba

56. Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Általános Iskola Tapolca Pozsonypüspöki Alapiskola és 

Óvoda Pozsony

57.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző 

Iskola és Kollégium Cserháti Sándor 
tagintézmény

Nagykanizsa Műszaki Iskola Ada

58. Nagymuzsalyi Középiskola Nagymuzsaly
Szepsi Laczkó Máté Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Szak-

képző Iskola és Kollégium
Sátoraljaújhely

59. Nyers István Sportakadémia Tóthfalu Váci Mihály Kollégium Budapest

60. Nyírbátori Bethlen Gábor Középis-
kola, Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor P. J. Šafárik Gimnázium Rozsnyó

61. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium Nyíregyháza Tompa Mihály Református 

Gimnázium Rimaszombat

62. P. J. Šafárik Gimnázium Rozsnyó Ady Endre Gimnázium Budapest
63. Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Csiky Gergely Főgimnázium Arad
64. Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár Koch Valéria Iskolaközpont Pécs

65. Pécsváradi II. Béla Középiskola, Élel-
miszeripari Szakiskola és Kollégium Pécsvárad Horvátországi Magyar Oktatási 

és Művelődési Központ Eszék

66. Petőfi Sándor Elméleti Líceum Székelyhíd Árpád Gimnázium Tatabánya

67. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 
és Speciális Szakiskola Debrecen Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti

68. Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um és Egyházzenei Szakközépiskola Gödöllő P. J. Šafárik Gimnázium Rozsnyó

69. Szakkay József Szakközépiskola Kassa Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakközépiskola Miskolc

70. Winkler Oszkár Építőipari 
Szakközépiskola Losonc Miskolci Kós Károly Építőipari 

Szakközépiskola és Szakiskola Miskolc

71.
Magán Szakkozépiskola, Dunaszer-

dahely, kihelyezett részleg: 
Rimaszombat

Rimaszombat
Szent Lőrinc Vendéglátó és Ide-
genforgalmi Szakközépiskola és 

Szakiskola
Eger

72. Svetits Katolikus Óvovda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium Debrecen

Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola 

és Gimnázium
Kassa

73. Svetozar Marković Gimnázium Szabadka Szilády Áron Református 
Gimnázium Kiskunhalas

74.
Szegedi Kis István Református 

Gimnázium, Ált. Iskola, Óvoda és 
Kollégium

Békés Wesselényi Református Líceum Zilah

75. Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti 
Gimnázium Szeged Csiky Gergely Főgimnázium Arad

76. Szent József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Debrecen Kalazanci Szent József Római 

Katolikus Líceum Nagykároly

77. Szent László Római Katolikus 
Teológiai Líceum Nagyvárad Temesvári Pelbárt Ferences 

Gimnázium és Kollégium Esztergom

78. Szent Lőrinc Szakközépiskola Eger
Hidaskürti Magán Szakközép-
iskola Nagykaposi Kihelyezett 

Részlege
Nagykapos

79. Szent Lőrinc Szakközépiskola Eger Magán Szakközépiskola Rimaszombat

80. Szent Lőrinc Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Eger Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium Nagyvárad

81.
Szepsi Csombor Márton 

Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Általános Iskola

Szikszó Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat
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A Rákóczi Szövetség 
Kárpát-medencei 
középiskolai szervezeteinek 
szóló utaztatási programok 

2014-ban négy utazási programot 
hirdetett a Rákóczi Szövetség a 
Kárpát-medencei középiskolákban 
működő 224 ifjúsági szervezete 
számára. A tavaszi iskolai félévben 
sor került a Felvidéki Sétára és a 
Délvidéki Utazásra, ősszel a Par-
tiumi Kirándulás és egy újabb Fel-
vidéki Séta került megrendezésre. 

Az utazások minden esetben egy 
háromnapos hosszúhétvége kere-
tében valósultak meg (péntek déli 
indulással és vasárnap esti haza érke-
zéssel), amire az egyes határon túli 
térségekhez földrajzilag közelebb eső 
magyarországi középiskolák kaptak 
meghívást, akik határon túli középis-
kolás társaikkal közösen keresték fel 
Felvidék, Partium, illetve Délvidék 
magyar vonatkozású kulturális és 
történelmi emlékhelyeit, településeit. 
A program a tapasztalatok szerint 
kiválóan szolgálta a határ két oldalán 

élő középiskolások és középiskolák 
közötti kapcsolatok kialakítását, 
azok megerősítését, valamint a felvi-
déki, partiumi és délvidéki területek 
megismertetését.

Az utazásokra meghívásos for-
mában jelentkezhettek az egyes 
középiskolai szervezetek 7 diák és 
egy tanár részvételével. A kirán-
dulások résztvevőinek az utazás, 
a szállás és ellátás, valamint a 
programok költségeit a Rákóczi 
Szövetség magára vállalta.

82.

Tatabányai Integrált Szakiskola, 
Középiskola és Kollégium Mikes 

Kelemen Felnőtt és Ifjúsági 
Gimnázium, Szakközépiskolája

Tatabánya Magán Szakközépiskola Diószeg

83. Teleki Tehetséggondozó 
Kollégium tagintézmény Miskolc Czeglédi Péter Református 

Gimnázium Léva

84. Tompa Mihály Református 
Gimnázium Rimaszombat Rimaszombat

Bethlen Gábor Református 
Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium

Hódmezővá-
sárhely

85. Udvardi Szakközépiskola Udvard

Egri Kereskedelmi, Mező-
gazdasági, Vendéglátóipari 
Szakközép-, Szakiskola és 

Kollégium

Eger

86. Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Mezővári Katona József Általános Iskola Budapest

87. Verebély László Szakközépiskola 
és Szakiskola Budapest

Jedlik Ányos Elektrotechnikai 
Szakközépiskola és 

Kereskedelmi Akadémia
Érsekújvár

88. Felvidéki és Erdélyi iskolák - 
Dunaszerdahely Dunaszerdahely Gloria Victis Budapest

89. Felvidéki és Erdélyi iskolák - 
Ipolyság Ipolyság Gloria Victis Budapest

90. Felvidéki és Erdélyi iskolák - 
Nagyvárad Nagyvárad Gloria Victis Budapest

91. Felvidéki és Erdélyi iskolák - 
Királyhelmec Királyhelmec Gloria Victis Budapest

92. Felvidéki és Erdélyi iskolák Szamosújvár Gloria Victis Budapest

93. Felvidéki és Erdélyi iskolák - 
Komárom-Gúta Gúta Gloria Victis Budapest

94. Felvidéki és Erdélyi iskolák - 
Somorja-Nagymegyer Somorja Gloria Victis Budapest

95. Felvidéki és Erdélyi iskolák - 
Tornalja-Fülek Tornalja Gloria Victis Budapest

96. Felvidéki és Erdélyi iskolák - 
Ógyalla-Bátorkeszi

Építőipari Szk.;Bá-
torkeszi Magánszk. Gloria Victis Budapest

97. Petőfi Sándor Elméleti Líceum Székelyhíd Aggteleki Nemzeti Park Aggtelek

A Rákóczi SzövetSég káRpát-medencei középiSkolAi SzeRvezeteinek 
szóló utaztatási programokba bekapcsolódó iskolák és résztvevők száma: 

Rendezvény Résztvevő iskolák 
száma

Résztvevő diákok és
tanárok száma

Felvidéki Séta 
május 23-25. 16 95

Délvidéki Utazás 
április 11-13. 18 106

Partiumi Kirándulás 
szeptember 26-28. 16 87

Felvidéki Séta 
november 7-9. 16 90

Összesen 66 378

Felvidéki Séta 
– május 23-25.

Tizenötödik alkalommal került 
sor a Rákóczi Szövetség Felvidéki 
Séták elnevezésű középiskolai 
szervezeteknek szóló program-
jára május 23. és 25. 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 szerve-
zeteinek diákjai megismerjék egy-
mást és egy jó hangulatú hétvégét 
töltsenek el közösen. Az utazás 
során a diákok Regéc vára és a 
sátoraljaújhelyi Magyar Kálvária 
megtekintését követően a Szepes-
séget barangolták be, ellátogattak 
a Magas-Tátrába és környékére, 
később Balassi Bálint feltételezett 
szülőfalujába, Hibbére is.
A kiránduláson 16 középiskola 95 

diákja és tanára vett részt. Magyar-
országról a Budapesti Szent Margit 
Gimnázium, a Budapesti Ady Endre 
Gimnázium, a Balassagyarmati 
Mikszáth Kálmán Szakközépiskola, 
az Egri Eventus Üzleti, Művészeti 

Középiskola, az Egri Kereskedelemi, 
Mezőgazdasági, Vendéglátóipari 
Szakközép-, Szakiskola és Kollé-
gium, az Egri Szent Lőrinc Szakkö-
zépiskola, az Egri Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium, a Miskolci Avasi Gim-
názium, a Miskolci Lévay József 
Református Gimnázium, a Miskolci 
Kós Károly Építőipari Szakközépis-
kola és a Sárospataki Árpád Vezér 
Gimnázium és Kollégium, Felvi-
dékről az Ipolysági Fegyverneki 
Ferenc Közös Igazgatású Katolikus 
Iskola, a Kassai Márai Sándor Gim-
názium, a Kassai Szakkay József 
Szakközépiskola, a Nagykaposi 
Magán Szakközépiskola és a Tor-
naljai Gimnázium diákjai és kísérő-
tanárai vettek részt a kiránduláson.
„Lőcsére utaztunk, ahol meg-

ebédeltünk, majd utána rövid 
városnézés következett: város-
háza, Pálmester háza, Thurzó ház, 
megemlékezés a híres, hírhedett 
családról. Végül megtekintettük a 
csodálatos Szent Jakab templomot.
Következő állomásunk Késmárk 

volt, ahol Andrzej Janovsky foga-
dott minket és bemutatta a híres 
templomokat és koszorúztunk 
Thököly fejedelem sírboltjában. 
A Himnusz és a Szózat lejátszá-

sával, nagyon szépen meglepett 
minket. Igen emelkedettre sikerült 
a megemlékezésünk, még könnyet 
is csalt sokak szemébe. Nagyon 
szépen köszönjük Andrzej Bátyánk 
figyelmességét, odaadását, értünk 
végzett munkáját!
Megemlékeztünk a Hunfalvyakról 

és az Evangélikus Líceum emlék-
tábláinál is koszorúztunk. Innen 
Újtátrafüredre vitt az utunk, ahol 
a Szontágh család áldozatos, az 
egészségturizmust megalapító 
munkájáról emlékeztünk meg és 
koszorúztunk, idősebb Szontágh 
Miklós emléktáblájánál. Köszö-
netet mondunk Pavel Kušnírnak, 
aki nagyon élvezetesen mutatta 
be a család szerepét, szomorú, de 
mégis felemelő sorsát, a XX. század 
totalitárius diktatúráinak korában. 
Egészen meglepett, hogy milyen 
szépen emlékezett meg a zipszer 
származású, magyarrá lett csa-
ládról egy szlovák ember. Példaadó 
hungarus hangulat alakult ki. Ő 
is nagyon örült látogatásunknak. 
Mindenki figyelmébe ajánlom a 
Szontagh villát, a bemutatáshoz 
nyugodtan kérjük Pavel segítségét.”
(Lados Balázs, túravezető – Szent 

Margit Gimnázium)
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Megvalósult Program
2014. május 23. péntek
07.00 Ipolysági indulás
07.30 Nagykaposi indulás
09.00 Budapesti indulás
10.45 Miskolci indulás
12.30 Regéci vár megtekintése
15.30 Sátoraljaújhely – 
 Magyar Kálvária
18.00  Borsi
20.00  Kassa

2014. május 24. szombat
6.30 ébresztő
7.00 reggeli
7.30 indulás
9.00 Szepesvár
11.00 Görgő
12.30 ebéd Lőcsén
15.00 Késmárk
18.30 Tátrafüred
20.00 szállás Iglón

2014. május 25. vasárnap
7.00 ébresztő
7.30 reggeli
8.00 indulás
09.30 Késmárk
11.00 Csorba tó
14.00 Hibbe – koszorúzás   

 Balassi  Bálint sírjánál
15.00 hazaindulás

Délvidéki Utazás 
– április 11-13.

Harmadik alkalommal került 
sor a Rákóczi Szövetség Délvi-
déki Utazás elnevezésű középis-
kolai szervezeteknek szóló prog-
ramjára április 11. és 13. között. 
A program célja a délvidéki 
városok, várak magyar vonat-
kozású kulturális és történelmi 
emlékhelyeinek megismerése, 
valamint további fontos célja, 
hogy a magyarországi és a délvi-
déki ifjúsági szervezetek diákjai 

és tanárai megismerjék egymást 
és egy jó hangulatú hétvégét tölt-
senek el közösen. 
A kiránduláson 18 középiskola 

106 diákja vett részt. Magyaror-
szágról a Bátaszéki II. Géza Gimná-
zium, a Budapesti Ady Endre Gim-
názium, a Budapesti Balassi Bálint 
Nyolcévfolyamos Gimnázium, a 
Budapesti II. Rákóczi Ferenc Gim-
názium, a Budapesti Szent Margit 
Gimnázium és a Kiskunfélegy-
házi Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 
Tagintézménye, Vajdaságból az 
Adai Műszaki Iskola, a Magyarka-
nizsai Beszédes József Mezőgazda-
sági és Műszaki Iskolaközpont, az 
Óbecsei Gimnázium, a Szabadkai 
Egészségügyi Középiskola, a Sza-
badkai Ivan Sarić Műszaki Iskola, 
a Szabadkai Kosztolányi Dezső 
Tehetséggondozó Gimnázium, a 
Topolyai Dositej Obradović Gim-
názium és Közgazdasági Iskola, a 
Topolyai Mezőgazdasági Iskola, 
a Tóthfalui Ifjúsági Szervezet, a 
Zentai Egészségügyi Középiskola 
és a Zentai Közgazdasági és Keres-
kedelmi Középiskola, Horvátor-
szágból pedig az Eszéki HMOMK 
Gimnáziumának diákjai és kísérő-
tanárai vettek részt a kiránduláson.
Az utazás programja érintette Sza-

badkát, Muzslyát, Nándorfehér-
várt (Belgrád), Zimonyt, Karlócát, 
Újvidéket, valamint a bácsi várat. 

„Szabadkáról Szenttamás érin-
tésével jutottunk el a hírhedett 
Csonthalomhoz. Szenttamáson 
áthaladva érintettük a Tyúk-
szert, a város magyar részét, ahol 
elmondtam az egykori tragikus 
eseményeket. A Csonthalmon mél-
tóságteljes megemlékezést tartot-
tunk az 1848-as, 1944-es és más 

áldozatok emlékére. Látható volt, 
hogy az ifjúságot megérintette a 
hely „szelleme”.
Ezek után Temerinbe utaztunk, 

ahol Guszton András, régi-új Pol-
gármester és Csorba Béla VMDP 
elnök, történész fogadtak minket 
az Önkormányzat épületében. Ven-
déglátóink élvezetes és kimerítő 
beszédekben mutatták be, a délvi-
déki magyarság számára kulcsfon-
tosságú település helyzetét.
Estére a Nagybecskerekhez tar-

tozó, nagy magyar faluba Muzs-
lyára érkeztünk, ahol nagyon 
kedves vendéglátásban részesül-
tünk az Emmausz Kollégiumban.
Külön hálás köszönet Kalapis 

Sztoján atyának és Gerdof Zsolti 
gondnoknak!
Szombaton Nándorfehérvár, 

Zimonyt, Karlócát tekintettük 
meg, majd Újvidéken találkoz-
tunk Matuska Mártonnal. Márton 
Bátyánk, mint az 1944-es tragikus 
események szakértője, magával 
ragadta az ifjúságot, a végén sok 
érdekes könyv talált gazdára. Újvi-
déken megnéztük a nagytemplomot 
és a sétáló utcát. A nagytemplomban 
Erhardt Róbert atya fogadott minket. 
Innen a szállásra hajtottunk.
Külön szeretnék megemlékezni 

a nándorfehérvári kis ünnepsé-
günkről, ahol a híres győzelemre, a 
Hunyadiakra és az akkori eredmé-
nyes szerb-magyar együttműkö-
désre emlékeztünk.”
(Lados Balázs túravezető)

Megvalósult program:
Április 11. péntek
10.00  találkozó Budapesten az 

56-osok terén
12.00  indulás Bátaszék, Tompán 

át Szabadkára
13.00 kiskunfélegyházi buszok 

indulása

15.00  találkozás a délvidéki 
résztvevőkkel a szabadkai városháza 
előtt, a városháza megtekintése
16.00  utazás Temerinbe, út 

közben megemlékezés a Csontha-
lomnál
19.30  elszállásolás és vacsora 

Muzslyán az Emmausz Központban

Április 12. szombat
07.00  reggeli
07.30  indulás Nándorfehérvárra 

(Belgrád)
10.00  látogatás a nándorfehér-

vári várban, illetve rövid szabadidő 
a sétáló utcában
12.00  Zimony: a Hunyadi-to-

rony megtekintése
13.00  Ebéd Zimonyban
15.00  Karlócán megtekintjük a 

szerbség egyik meghatározó kultu-
rális központját
17.00  látogatás Újvidéken
20.00  Szállás, étkezés Muzslyán 

az Emmausz Központban

Április 13. vasárnap
08.00  reggeli
10.00  római katolikus szentmise 

Muzslyán
11.00  utazás Újvidékre. Futaki 

úti temetőben, Matuska Márton 
történész előadása, koszorúzás
13.00  Bácsa
14.00  Búcsú indulás Herceg-

szántó, Bátaszéken át Budapestre
18.00  érkezés Budapestre

Partiumi Kirándulás 
– szeptember 27-29.

Idén harmadik alaklommal került 
megrendezésre a Partiumi Kirán-
dulás elnevezésű program, melyre 
kelet magyarországi és partiumi 
középiskolák kaptak meghívást. A 
kirándulás 16 iskola 87 diákjának 
részvételével került megrendezésre.

Magyarországról a Budapesti 
Szent Margit, a Debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziuma, 
a Hajdúböszörményi Veress 
Ferenc Szakképző Iskola, a Haj-
dúdorogi Szent Bazil Görög 
Katolikus Gimnázium, a Nyírbá-
tori Bethlen Gábor Középiskola, 
Szakképző Iskola és Kollégium, 
a Nyíregyházi Evangélikus Kos-
suth Lajos Gimnázium, a Nyír-
egyházi Szent Imre Katolikus 
Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium és a Szarvasi Vajda 
Péter Evangélikus Gimnázium, 
Partiumból a Krasznai Cserey 
Technológiai Líceum, a Nagy-
szalontai Arany János Iskolaköz-
pont, a Nagyváradi Ady Endre 
Elméleti Líceum, a Nagyváradi 
Lórántffy Zsuzsanna Református 
Gimnázium, a Nagyváradi Mihai 
Eminescu Főgimnázium, a Szat-
márnémeti Hám János Római 
Katolikus Teológiai Líceum, a 
Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc 
Főgimnázium és a Székelyhídi 
Petőfi Sándor Elméleti Líceum 
diákjai és kísérőtanárai vettek 
részt a rendezvényen.
A program során a csoport 

Nagyvárad, Nagykároly, Szatmár-
németi, Nagybánya térségében 
tett látogatást.

Megvalósult program:
2014. szeptember 26. péntek
08.30 Indulás Nyírbátorból, 

09.00 felszállás Nyíregyházán, 
11.30 (indulás Szatmárnémetiből, 
a Kölcsey Ferenc Főgimnázium 
elől, útközben csatlakoznak a szé-
kelyhídi résztvevők 
12.00 Indulás Debrecenből, 

12.45 indulás Berettyóújfaluból
14.00 Találkozás az Egyesülés 

terén, nagyváradi városnézés 
(román idő szerint 15.00)

19.00 Vacsora, szállás 
 Püspökfürdőn

2014. szeptember 27. szombat
6.00 Ébresztő
7.00 Reggeli
10.00 Kaplony
11.30 Nagykárolyi kastély 
12.00 Ebéd Nagykárolyban
14.00 Adyfalva – Érmindszent 
16.00 Szatmárnémeti 
 városnézés 
19.00 Előesti katolikus szentmise
20.00 Vacsora, szállás Szatmár  

 németiben

2014. szeptember 28. vasárnap
7.00 Ébresztő
8.00 Reggeli és úti-csomag 

osztás
10.30 Koltó
12.30 Nagybánya
13.30 Búcsú, indulás haza
17.00 Érkezés Debrecenbe 
 és Nyíregyházára

Felvidéki Séta 
– november 7-9.

Tizenhatodik alkalommal került 
sor a Rákóczi Szövetség Felvidéki 
Séták elnevezésű középiskolai 
szervezeteknek szóló programjára 
november 7. és 9. között, a rendez-
vényen 16 középiskola 90 diákja és 
tanára vett részt. Magyarországról 
a Győri Czuczor Gergely Bencés 
Gimnázium, a Győri Deák Ferenc 
Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola, a Győri Kazinczy 
Ferenc Gimnázium, a Győri Péterfy 
Sándor Evangélikus Gimnázium, a 
Győri Prohászka Ottokár Orsolyita 
Közoktatási Központ, a Kapuvári 
Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium, 
a Pápai Református Kollégium 
Gimnáziuma, a Soproni Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium, 
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a Szombathelyi Premontrei Rendi 
Szent Norbert Gimnázium és a 
Tatabányai Árpád Gimnázium, Fel-
vidékről a Diószegi Magán Szak-
középiskola, a Dunaszerdahelyi 
Magyar Tannyelvű Magán Szakkö-
zépiskola, az Ipolysági Fegyverneki 
Ferenc Közös Igazgatású Katolikus 
Iskola, a Nagymegyeri Kereske-
delmi Akadémia és Corvin Mátyás 
Magyar Tannyelvű Gimnázium, a 
Nagymegyeri Magán Szakközép-
iskola (Hidaskürt) és a Somorjai 
Madách Imre Gimnázium diákjai 
és kísérőtanárai vettek részt a ren-
dezvényen.

Megvalósult program:
2014. november 7. péntek
11.30 indulás Győrből

12.30 találkozás Komáromban, 
a Szent István szobornál, majd 
városnézés
14.00 Komáromi öreg vár 
 megtekintése
15.30 komáromi városnézés, 

koszorúzás a Klapka szobornál
16.30 indulás Dunaszerdahelyre
17.30  szállás elfoglalása
18.00 vacsora
19.00  Színházi előadás – Városi 

Művelődési Központ, Dunaszerdahely

2014. november 8. szombat
6.30 ébresztő
7.00 reggeli
7.30 indulás
9.00 pozsonyi csata helyszíne  

 (Hainburg és környéke)
11.00 Dévény

12.30 ebéd Dévényben
13.30 indulás Pozsonyba
14.30 pozsonyi városnézés
15.00 indulás Nagyszombatba 
16.00 Nagyszombati városnézés,  

 egyetemi templom 
18.30 indulás a szálláshelyre
19.30 vacsora
20.30 közösségi program

2014. november 9. vasárnap
6.30 ébresztő
7.00 reggeli
8.00 indulás Deákiba
09.00 szentmise Deákiban
10.30 Vágkirályfa (koszorúzás 

Janics Kálmán sírjánál)
12.30 Ógyalla (Feszty Árpád sírja, 

Konkoly-Thege Miklós szobor)
15.00 hazaindulás

Belső	Pályázatok	2014
9. rész

Szervezet Pályázott program Döntés

Erdőszentgyörgyi Szent György 
Iskolaközpont

Az iskolában működő ifjúsági szervezet tevékenységének támoga-
tására. Szent György vértanúról elnevezett verseny megszervezése, 
jutalomkirándulás a testvériskola támogatásával.

100 000 Ft

Szovátai Ifjúsági

Az iskolában működő ifjúsági szervezet tevékenységének a támoga-
tására. (Versenyek, kirándulás, belépők, megemlékezések szeptem-
berben és decemberben. Történelmi versenyeken való részvétel és 
kirándulás.

100 000 Ft

Tokaj Magyar nyelvű könyvtár létesítése Szolyván Rákóczi örökségéért. 70 000 Ft

Magyarkanizsa “Elhallgatott múlt” Előadássorozat neves Kárpát-medencei történé-
szek, közéleti személyek, írók részvételével. 100 000 Ft

Magyarkanizsai Beszédes József 
Mezőgazdasági és Műszaki Iskola-
központ

Íjász-lovas tábor Oromhegyesen. 14-16 általános- 
és középiskolás résztvevő. 100 000 Ft

Pásztói Gárdonyi Géza Iskola Dél-Erdélyi emléktúra a Dózsa vezette parasztháború 500. 
évfordulóján. 100 000 Ft

Gyergyószentmiklósi Batthyányi 
Ignác Technikai Kollégium Honismereti kirándulás. 100 000 Ft

Gyergyószentmiklós Szavalóverseny az első világháború évfordulója emlékére. 100 000 Ft

Piliscsaba X. Néptánctábor felvidéki gyerekeknek Budapesten. 60-80 felvidéki 
magyar gyermeket várunk. 150 000 Ft

Kisvárda

2014. évi programok megszervezése a folyamatos működés biztosítása. 
(Rákóczi hét rendezvényei, Borsiba utazás, koszorúzás, Tiszaújlaki 
ünnepségen koszorúzás, tudományos ülések, hagyományőrző viseletek 
bővítése.

100 000 Ft

Balassagyarmati Mikszáth 
Kálmán Szakközépiskola Rákóczi Akadémia-A szerelem kémiája 6 500 Ft

Gyömrő
Magyar Kultúra Napja tiszteltére rendezett ünnepség határontúli 
magyar testvéreink részvételével. (40 fős táncegyüttes, daloskör, ebéd, 
állófogadás)

70 000 Ft

Budapesti Balassi Bálint Nyolcév-
folyamos Gimnázium

Éves munkatervben rögzített programok finanszírozása. (Diákutaz-
tatások márc 15, jun. 4., az iskola bevonása a szervezeti életbe, jun. 
4. témanap szervezése, diákcsoport fogadása okt. 23-a alkalmából, 
szervezeti kirándulás tavasszal és ősszel, karácsonyozá

100 000 Ft

Tóthfalu 1. Magyar kultúra napja 2. Központi ünnepség márc. 15. 3. Okt. 6. 
Aradi vértanúk megemlékezés 100 000 Ft

Szilágysomlyó
“Petőfi-Bem Zarándoklat” Az 1848-49-es forradalom és szab.harc 165. 
évfordulóján megrendezett honismereti kirándulás nemzetközi zarán-
dokcsoport részvételével.

100 000 Ft

Csetfalva
2014-es program teljes megvalósítása, ezen belül is 2014. május utolsó 
vasárnapján a “Hősök napja”, 2014. aug. 20. megemlékezés, október 11. 
Szaplonczay Manó megemlékezés.

100 000 Ft
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Nyíregyháza

2014. évi működési költség, rendezvények költsége, útiköltség. (Rész-
vétel borsi, beregszászi, dolnai, kismajtényi ünnepségeken, koszorúzás, 
utazás, testvérszervezetek felkeresése, nyomtatványok készítése-meg-
hívó, plakátok, naptárak), postaköltség, útikölt

100 000 Ft

Csíkszeredai Segítő Mária Római 
Katolikus Gimnázium

Pannonhalmi farsangi szokások. (Kirándulás autóbusszal, közösen a 
Pannonhalmi Bencés Gimnáziummal, részletes program lásd. Mappa) 100 000 Ft

Izsa 17. Felvidéki Tavaszi Hadjárat (Szállítás, felszerelés frissítés, ellátás, 
pirotechnika, koszorúk és kellékek) 100 000 Ft

Zugló - Rákos Mezeje Csereutazás erdélyi Rákóczi tagszervezetekkel. (Szavalóversenyen való 
részvétel, helyi szervezet tagságának rendezvényeire való utazás) 80 000 Ft

Csíkszereda Március 15-i koszorúzás, versíró pályázat kiírása, honismereti túra az 
Ezeréves Határhoz, gólyatábori ismertető, őszi műhelytábor 100 000 Ft

Budapesti Márton Áron 
Szakkollégium

Csoportos kirándulás az Őrségbe (Egyetemista résztvevők, 40fő, közös 
szervezés a Károli G. ÁJK helyi szervezetével.) 100 000 Ft

Nagyölved Március 15-i ünnepség, Aratási ünnepség, Aradi megemlékezés, fiata-
lok jászóvári apátsági látogatása 100 000 Ft

Székelyudvarhely Szárnyak és gyökerek a magyarságtudatot megerősítő és a környezet-
tudatos gondolkodást fejlesztő projekt 100 000 Ft

Törökbecsei Ifjúsági A Rákóczi szabadságharc emléknapjának megünneplése Törökbecsén. 100 000 Ft

Felsőzsolca Költészet Napjai versmondó vetélkedő a Kazinczy F. Ref. Ált. Isk. és a 
Szent István Róm. Kat. Ált. Isk. tanulóinak részvételével. 40 000 Ft

Felsőzsolca A helyi szervezet tagjainak, családtagoknak a versmondó vetélkedő 
helyezetjeinek kirándulás szervezése Rákóczi szülőföldjée 60 000 Ft

Székelyudvarhelyi Eötvös József 
Szakközépiskola V. Nemzetközi Népzene és Néptáncfesztivál, Isztambul 100 000 Ft

Feketeardó Csoportos Kirándulás “Az I. világháborúban elesett magyar katonák 
nyomában”, Uzsoki-hágó 100 000 Ft

Oroszlányi Ifjúsági
Eleink Nyomán 5 napos néprajzi tábor, török korabeli néphagyomá-
nyok, népművészet megismertetése gyerekekkel. Kézműves foglalko-
zások, játék, bemutatók.

100 000 Ft

Budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem ÁJK

Kirándulás az Őrségbe, Komáromba valamint Szlovén-Osztrák-Ma-
gyar hármashatárhoz 100 000 Ft

Szigetvár Vasvári Pál Emlékünnepség Kőrösfőn és Kalotaszegen (megemlékezés, 
koszorúzás Vasváron) 100 000 Ft

Budapesti II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium

A II. Rákóczi Ferenc Nemzetközi Műveltségi Csapatverseny és az 
Országos Latin Fordító Verseny döntőjének megrendezése. 100 000 Ft

Budapesti Kaszás Attila Diákkör Táncház a MÁSZ-ban, Szente Jánossal 20 000 Ft
Pápa Kirándulás a csángókhoz 80 000 Ft
Oroszlány XIX. Majki Rákóczi Nap 200 000 Ft

Pannonhalmi Bencés Gimnázium A Pannonhalmi bencés diákok zarándoklata és tanulmányi kirándulá-
sa kerékpárral 100 000 Ft

Gyergyószentmiklósi Salamon 
Ernő Elméleti Líceum Tarisznyás Márton - XI. Hagyományőrző nap (Játékok, bemutatók) 100 000 Ft

Kassai Márai Sándor Gimnázium Szép Magyar Beszéd országos fordulója 100 000 Ft
Süttő Tavaszi Borfesztivál Határközi Borverseny 100 000 Ft
Nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna 
Református Gimnázium

Történelim, irodalmi, földrajzi, népművészeti jellegű tanulmányi út a 
történelmi Erdélybe, Székelyföldre 100 000 Ft

Sajósenye Nemzetközi találkozó - az erdélyi Ürmös község testvértelepülési 
látogatása 100 000 Ft

Nagyváradi Mihai Eminescu 
Főgimnázium

Történelmi, irodalmi, földrajzi, népművészeti jellegű tanulmányi út a 
törtönelmi Erdélybe, Székelyföldre 100 000 Ft

Nagyváradi Szent László Római 
Katolikus Gimnázium

Történelmi, irodalmi, földrajzi, népművészeti jellegűtanulmányi úz a 
történelmi Erdélybe, Székelyföldre 100 000 Ft

Nagyváradi Ady Endre Elméleti 
Líceum

Történelmi, irodalmi, földrajzi, népművészeti jellegűtanulmányi úz a 
történelmi Erdélybe, Székelyföldre 100 000 Ft

Nagyváradi Ady Endre Elméleti 
Líceum

Hol sírjaink domborulnak - Jutalomkirándulás a Varadinum történel-
mi vetélkedő győztes csapatai számára. 100 000 Ft

Kalotaszeg Vasvári Pál Emléknapok(Diákvetélkedő,teljesítménytúra) 100 000 Ft
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium

Nyári tábor a Rákóczi Szövetségben aktív Kossuth-diákok részére 
Sátoraljaújhelyen. 100 000 Ft

Keszthelyi Vajda János 
Gimnázium Honismereti kirándulás a Btthyányiak nyomában az Őrvidéken 100 000 Ft

Kisgejőci Egry Ferenc Középiskola Fedezzük fel Kárpátalját! Körutazás, a helyszíneken előadás. (Schön-
born-kastély,Szolyvai emlékpark,Munkács) 100 000 Ft

Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gim-
názium, Általános Iskola és Kollégium

Történeti és kulturális identitás erősítése az ifjúság körében 3 napos 
program Bereg-megyében és Kárpátalján 0 Ft

Bátaszék A somorjai HÍD Kórus és a Somorja és Vidéke Polgári Társulás vendéglátása. 80 000 Ft
Bátaszéki II. Géza Gimnázium A felvidéki néptánccsoport tánctáborának megrendezése 100 000 Ft

Bódvaszilas Trianon megemlékezés: Megemlékező ünnepség, istentisztelet,étkezés, 
kellékek beszerzése 80 000 Ft

Dunavarsány Kulturális est: Vendégségben a Felvidéken. Kirándulás, előadás. No-
vember és december. 80 000 Ft

Palást Palást ékessége c. rajzverseny a Palásthy Pál Alapiskola tanuló számára. 30 000 Ft
Bótrágy Látogatás a Rákóczi-szabadságharc legnevezetesebb emlékhelyeinél. 100 000 Ft

Győr A Kaziczy Szép Magyar Beszéd Nemzeti döntőjén eredményesen sze-
replő határon túli diákok jutalmazása, Irodabérlet éves díja 80 000 Ft

Vaskút Kirándulás Tatára, Tatbányára a Bánya Múzeumba, és a Turul Emlék-
mű megtekintése 80 000 Ft

Zugló - Rákos Mezeje Erdélyi és zuglói középiskolások találkozója Zebegényben és Dunake-
szin a Nemzeti Öszzetartozás Napja kapcsán 60 000 Ft

Budapesti Márton Áron 
Szakkollégium Néptánctábor 0 Ft

Dunaújvárosi Széchenyi
István Gimnázium

Az “Ezerkilencszátizennégyben” regionális tört. Verseny kiemelt téma-
köre az első világháború és az utána következő békekötések 100 000 Ft

Pécsi Tudományegyetem Szorványifjúságot segítő komplex nyári tábor “Pécs 2014” 100 000 Ft
Bábolna Testvértelepülés meglátogatása és tagtoborzó kirándulás(pl.buszbérlés) 80 000 Ft

Mezővári “Rákóczi útjain” tematikus kirándulás Munkács, Felsőgereben, Turja-
vágás 75 000 Ft

Bercel Bercel, Kápolnásfalu, Kékkő, Opatów testvértelepülések meglátogatása 70 000 Ft

Szombathely Részvétel a zoboraljai 12. Generációk Találkozása c. kulturális-hagyo-
mányőrző rendezvényen 70 000 Ft

Kazincbarcika X. Középiskolai Tanulmányi Tábor 13 erdélyi diák, különböző váro-
sokból. Lesz vendégtanár. 100 000 Ft

Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti 
Líceum Kirándulás Egerbe és az Aggteleki Nemzeti Parkba 100 000 Ft

Marosszentgyörgy
2014-es programok megvalósítása. Megemlékezések, nyári táborok, 
kiállítás, szállásolás, étkeztetés(munkaterv nincs, amiben ez le lenne 
írva, vagy be lenne tervezve a működésbe)

100 000 Ft

Gútai Nagyboldogasszony Magyar 
Tannyelvű Nyolcéves Egyházi 
Gimnázium

Heuréka! - IV. Magyar Tudománytörténeti Vetélkedő. Magyar feltalá-
lók a távközlés történetében. 100 000 Ft

Nagymuzsalyi Középiskola A szervezet helyi éves rendezvényeinek támogatása Hagyományőrző 
csoport, megemlékezések, ünnepségek nemzeti ünnepekkor. 100 000 Ft

Nagybányai Németh László 
Líceum Schönerr 150 - történelem konferencia és emléktáblaavatás Nagybányán 80 000 Ft
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Balassagyarmati Mikszáth 
Kálmán Szakközépiskola

Túlélőtúra (Irodalni, történelmi, kultúrális vetélkedő játékos formá-
ban, valamint gyalogtúra) 85 000 Ft

Szászrégeni középiskolák A 2014-es év programjainak megvalósítása. (Megemlékezések, versenyek…) 80 000 Ft
Hódmezővásárhelyi Eötvös József 
Szakképző Iskola

Közös Tanulmányi út és kulturális programok a R. Sz. Tótfalusi Nyers 
István Akadémia Ifjúsági Szervezetével 80 000 Ft

Tóthfalusi Nyers István Akadémia Közös tanulmányi út és kulturális programok a Hódmezővásárhelyi 
Eötvös József Ifj. Szervezetettel 80 000 Ft

Pásztó A Magyar Öszzetartozás Fogadalmi Helyének megépítése és avatása 50 000 Ft

Gödöllő A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda nyolcadik évfolya-
mos diákjainak tanulmányi kirándulása Felvidéken 100 000 Ft

Ungvári Dayka Gábor 
Középiskola

Élő nyelv, élő hagyomány - órák utáni anyanyelvfejlesztő napok az 
iskola 5., 6., 7. osztályos tanulóinak 100 000 Ft

Nagyszalontai Arany János Iskola-
központ - Csonkatornyi Baglyok

Csapatépítés az Erdélyi-szigethegységben (tanulmányi kirándulás, 
csapatszervező programok) 80 000 Ft

Perbete Rákóczi Nap (Történelmi vetélkedő a felvidéki magyar tanítási nyelvű 
alapiskolák számára) 90 000 Ft

Hódmezővásárhelyi Bethlen Gá-
bor Református Gimnázium Kerékpártúra Aradra az Aradi Vértanúk tiszteletére 60 000 Ft

Budapesti Ady Endre Gimnázium 
- Vágtató Hippók

Országos és Kárpát-medencei történelem verseny (9.-11. osztályos 
tanulóknak) 80 000 Ft

Tatabányai Mikes Kelemen 
Szakközépiskola

Látogatás és közös programok a székehyídi Petőfi Sándor Elméleti 
Líceummal 80 000 Ft

Budapesti Kaszás Attila Diákkör Őszi kulturális est 60 000 Ft
Hódmezővásárhelyi HSZI Corvin 
Mátyás Tagintézmény

Karácsony határok nélkül (Népszokások népszerűsítése, karácsonyi 
hagyományok a Kárpát-medencében, ünnepi dekorációk) 80 000 Ft

Egri Eventus Üzleti, Művészeti 
Középiskola Rákóczi nyomában felfedező út Egertől Kassáig 80 000 Ft

Hatvani Bajza József Gimnázium Regionális szavalóverseny, rajz- és fotópályázat az általános iskolák 
7-8. osztályos tanulói részére, valamint középiskolás diákok számára. 40 000 Ft

Tapolca
A Tájékoztató anyag készíttetsége, mely bemutatja a Nagyboldogasz-
szony Római Katolikus Iskola és a Tapolcai Szervezet együttműködését 
a határon túli magyar kapcsolatok érdekében

20 000 Ft

Szászrégeni Lucian Blaga 
Technologia Liceum

A 2014-es év programjainak megvalósításai. Rock oratorium 
tovább bővítése és tanulása amelyet a magyar történelem 
fonosabb esemélyeit idézi fel.

80 000 Ft

Marosszentgyörgyi Ifjúsági A 2014-es év programjának megvalósítása, Határtalanul program és az 
önképzőkör fenntartása 70 000 Ft

Tóthfalusi Nyers István Akadémia Megemlékezések és kulurális programok a hódmezóvásárhelyi Eötvös 
József Középiskola tanulóival 20 000 Ft

Fony
Felvidéki téli túra: Nagyságos fejedelem életútját bemutatni különböző 
felvidéki helyszínek segítségével. Célcsoport az ifjúság, és a fejedelem 
szellemiségét őrző személyek.

70 000 Ft

Balogvölgye Megemlékezések és kiterjesztett taggyűlés könyvbemutatóval 80 000 Ft

Csóka

Az 1948-49-es Szabadságharci megemlékezés Tiszaszentmiklóson. 
Az oromhegyesi fafaragó tábor meglátogatása, A Csókán felállított 
II. Rákóczi Ferenc tölgyfaszobor elhelyezéséhez szükséges engedély 
beszerzése, A 2014.07.12-i szobor ünnepsége, Fellépések aug.

0 Ft

Székelyudvarhelyi 
Baczkamadarasi Kiss Gergely 
Református Kollégium

Légiessített határok - Testvériskolai kapcsolatokat és 
az együvétartozást építő projekt 80 000 Ft

Összesen: 8 186 500 Ft

Sikeres a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási programja - több 
a gyermek a felvidéki magyar 
iskolákban
A Felvidéken 2010 óta stabilizáló-

dott a magyar iskolakezdők száma. 
A 2014. szeptemberi hivatalos 
adatok ismeretében jelentős pozitív 
elmozdulás tapasztalható a magyar 
iskolakezdők számát tekintve. A 
Felvidéken 262 magyar alapiskola 
működik, ahol 2014 szeptembe-
rében 3775 gyermek kezdte meg 
tanulmányait. Ez a szám 179-el 
több mint 2013 szeptemberében. 
Az iskolai beiratkozások a Felvi-
déken januárban és februárban 
zajlanak. A 2015-ös hivatalos 
beiratkozási adatok szerint 52 gyer-
mekkel többet írattak magyar isko-
lába, mint egy évvel korábban. A 
Rákóczi Szövetség 2004-ben indí-
totta el Beiratkozási Programját a 

Felvidéken, abból a felismerésből, 
hogy az ott élő magyar családok 
közel 20%-a szlovák iskolát válasz-
tott gyermekének. A program célja, 
hogy ráirányítsa a magyar családok 

figyelmét a magyar iskolaválasztás 
fontosságára és helyességére. A 
Beiratkozási Program minden év 

decemberében veszi kezdetét az 
óvodások megajándékozásával, 
illetve a szülők levél útján történő 
megszólításával, amiben a magyar 
iskola előnyeire, az ott megszerez-
hető többlettudás lehetőségére, 
valamint a magyar közösség meg-
maradása és a magyar iskolavá-
lasztás közötti összefüggésre hívják 
fel a szülők figyelmét. A Szövetség 
a megszólított gyermekek és szü-
leik részére megígéri, hogy magyar 
iskolaválasztás esetén számíthatnak 
a Rákóczi Szövetség és a magyar 
civiltársadalom beiratkozási ösz-
töndíjára. Az ösztöndíj értéke 
10 ezer forint, amit támogatási 
szerződés keretében személyesen 
vehetnek át az iskolakezdők szülei. 
Az elmúlt évben 5056 iskolakezdőt 
192 helyszínen részesített ösz-
töndíjban a Szövetség. A Beirat-
kozási Program mögött nagy-

szabású társadalmi 
összefogás jött létre. 
A támogatók között 
több száz magyaror-
szági önkormányzat, 
civilek, közéleti sze-
mélyiségek és alapít-
ványok sorakoztak 
fel. A Rákóczi Szö-
vetség arra törekszik, 
hogy az egyes ösz-
töndíj átadási ünnep-

ségeken a program támogatói is 
jelen legyenek és ebben a formában 
is kifejezzék szolidaritásukat és 
bátorításukat, a gyermeküket 
magyar iskolába írató családokkal.

A Rákóczi Szövetség azt vallja, 
hogy a magyar iskolaválasztás 
ügyében széleskörű összefogással 

sikereket lehet elérni. Ezt támasztja 
alá az a tény is, hogy amíg az 
elmúlt 10 évben a népszámlálási 
adatok szerint jelentősen csökkent 
a magyarok száma Szlovákiában, 
addig a magyar tannyelvű iskolát 
választók száma stabilizálódott és 
növekedésnek indult. Hasonlóan 
pozitív tendenciák figyelhetők 
meg a partiumi Bihar megyében 
is, ahol a program 2012-es beve-
zetése óta közel 15%-kal nőtt a 
magyar iskolakezdők száma.
Felvidéken elért pozitív eredmé-

nyek alapján terjesztette ki a Szö-
vetség a Beiratkozási Programot 
olyan erdélyi és délvidéki terüle-
tekre, ahol az asszimilációs folya-
matok felgyorsultak.
A program keretében az óvodások 

megszólítása március elején a par-
tiumi Bihar megyében, Temes-
váron, és a dési régióban folyta-
tódik, ahol mintegy 1600 óvodást 
szólít meg, majd a Délvidék szór-
ványtelepülésein, illetve áprilisban 
a kárpátaljai Felső-Tisza-vidéken 
zajlik a kampány.

BESZÁMOLÓ A RÁKÓCZI 
SZÖVETSÉG BEIRATKOZÁSI 
PROGRAMJÁNAK 2014. ÉVI 
EREDMÉNYEIRŐL

 ■ I) A Beiratkozási Programról 
A Rákóczi Szövetség és Alapít-
ványa, együttműködve a Fel-
vidéken működő Szülőföldön 
Magyarul Társulás regionális tag-
szervezeteivel, a Város és Vidéke 
Célalapokkal, illetve a magyar 

Beiratkozási Program
10. rész
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iskolákkal és óvodákkal, 2004 óta 
valósítja meg a Felvidéki Beirat-
kozási Programot azzal a céllal, 
hogy minél több magyar család 
vállalja gyermeke magyar iskolába 
íratását. Szlovákiában a magyar 
családok közel egyötöde szlovák 
nyelvű iskolát választott gyerme-
kének, ami nagyban elősegíti az 
asszimilációs folyamatot. A beirat-
kozási program két fő elemből 
áll. Az iskolaválasztási kampány 
keretében az iskolai beiratkozást 
megelőzően ajándékcsomagot 
kap minden felvidéki magyarul 
beszélő óvodás (több mint 13 ezer 
gyermek), aminek része egy szü-
lőkhöz szóló levél a magyar iskol-
aválasztás érveivel együtt. Ebben 
a levélben tesz ígéretet a Szövetség 
arra, hogy amennyiben a szülők 
vállalják gyermekük magyar isko-
lába íratását, számíthatnak az 
iskolakezdést követően a Rákóczi 
Szövetség beiratkozási ösztöndí-
jára, ami a magyar civiltársadalom 
és önkormányzatok adományain 
alapszik. Az ösztöndíjak átadására 
minden év őszén kerül sor, több 
mint 3500 iskolakezdő részére 
közel 100 helyszínen, sok esetben 
a program támogatóinak részvé-
telével. A Felvidéken sikeresen és 
eredményesen működő programot 
a Szövetség 2013-ban kiterjesz-
tette a partiumi Bihar megyére, 

valamint a Délvidék szórványte-
lepüléseire, 2014-ben pedig Hor-
vátországra és Dés környékére, 
tekintettel 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 jelen-
tősen csökkent a magyarok száma 
Szlovákiában, addig a magyar taní-
tási nyelvű iskolát választók száma 
stabilizálódott az elmúlt években, 
sőt 2014-ben 174-el több gyermek 
kezdte meg magyar nyelven tanul-
mányait az alapiskolában.

 ■ I.1) A Beiratkozási Program part-
nerei A Felvidéken működő Szü-
lőföldön Magyarul Társulás a 25 
regionális tagszervezete, a Város 
és Vidéke Célalapokkal együttmű-
ködve a felvidéki magyar iskolákkal 
és óvodákkal 2004-óta együttműkö-
désében dolgozik a Felvidéki Beirat-
kozási Program megvalósításában. A 
Beiratkozási Programot a partiumi 
Bihar megyében a Bihar megyei 
tanfelügyelőség, illetve a partiumi 
Rákóczi helyi és ifjúsági szervezetek 
tagjai segítik, együttműködve az óvo-
dákkal és általános iskolákkal. Désen 
a helyi oktatási intézmény és annak 
tanárai működtek közre a program 
megvalósítása során. A Program 

délvidéki megvalósí-
tásában a szabadkai 
központú Magyar 
Nemzeti Tanács 
Oktatási Bizottsága 
a fő partner. Horvát-
országban a HMDK 
segítette a Szövetség 
munkáját.

 ■ I.2) A Beiratko-
zási Program elemei 
A Program két fő 

elemből áll: az óvodai ajándékak-
cióból, és a magyar iskolakezdő 
diákok beiratkozási ösztöndíj 
programjából. 

 ■ I.3) Óvodai ajándékakció A 
Rákóczi Szövetség és Alapítványa 
2004 óta megszervezi a beíra-
tási program részét képező kará-
csonyi óvodai ajándékcsomag 
akcióját a Felvidéken január és 
február folyamán esedékes iskolai 
beiratkozások előtt. A partiumi 
Bihar megyében, illetve a Dél-
vidék 31 szórványtelepülésén 2014 
márciusában és áprilisában, Désen 
és a környező magyar szórványfal-
vakban pedig május legelején való-
sult meg az óvodai ajándékakció 
azon oknál fogva, hogy Romá-
niában és Szerbiában az iskolai 
beiratkozásokra májusban kerül 
sor. Horvátországban a program 
július 1-jén zajlott le Eszéken és 
8 környékbeli szórványfaluban. 
A Program partnereinek segítsé-
gével összegyűjtött adatok alapján 
14 498 darab ajándékcsomag került 
kiosztásra Felvidéken, Partiumban, 
Désen és környékén, Délvidéken és 
Horvátországban. A gyermekekre 
vonatkozó adatgyűjtést a Célalapok 
településenként három kategória 
szerint végezték el: karácsonyi aján-
dékcsomagot kapott egész Szlo-
vákia 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 előreláthatólag a követ-
kező évben fognak első ízben óvo-
dába beíratni. A korosztályoknak 
megfelelő tartalom szerint kétféle 
csomag került összeállításra. Egyik 
csomagtípust az iskolakezdés előtt 
álló gyermekek kapták, mely egy 

iskolakezdési könyvcsomagot tar-
talmazott. A másik ajándéktípust 
a többi óvodás, illetve a jövő 
esztendőben óvodába beíratandó 
gyermekek kapták. A csomagok 
összeállításával megbízott 
vállalkozó a Célalapokhoz juttatta 
el az ajándékcsomagokat, majd 
az egyes célalapok gondoskodtak 

a körzetükbe tartozó óvodákba 
történő eljutatásról és átadásról 
karácsonyi ünnepségek keretében. 
Minden csomag tartalmazta 
a szülőkhöz szóló levelet és a 
magyar iskolaválasztás mellett 
szóló 12 pontos érvgyűjteményt. 
A program hasonló formában 
valósult meg a partiumi Bihar 
megyében, Désen és környékén, 
a Délvidék 31 és Horvátország 
9 szórványtelepülésén azzal a 
különbséggel, hogy ezeken a terü-
leteken, csak az iskolakezdés előtt 
álló korosztály lett bevonva. Mind 
a partiumi, mind a délvidéki terü-

leteken a program partnerei mel-
lett részt vettek a Rákóczi Szö-
vetég központjának képviselői is a 
csomagok személyes átadásában. 
A program összköltsége megha-
ladta a 25  000 000 Ft-ot, aminek 
fedezésére a Rákóczi Szövetség  az 
ügy nemzetstratégiai fontosságára 
való tekintettel  támogatást kért és 

kapott a Nemzetpo-
litikai Államtitkár-
ságtól, a Paksi Atom-
erőműtől és a MOL 
Nyrt.-től, 238 önkor-
mányzattól és számos 
civiltől, magánsze-
mélytől.

 ■ II) Beiratkozási 
Ösztöndíj Program 
2014 A Rákóczi Szö-

vetség partnereivel és az iskolákkal 
együttműködve valósította meg 
az Óvodai Ajándékakció kere-
tében megígért ösztöndíj átadását, 
azon gyermekek esetében, akik 
megkezdték a magyar iskolát az 
érintett területeken. 2014 őszén 
3367 felvidéki, 1402 partiumi és 
mezőségi (dési és Dés környéki), 
266 délvidéki és 21 horvátországi 
magyar iskolakezdő részesült a 
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösz-
töndíjában. Augusztus 30-án Szep-
siben vette kezdetét a Rákóczi Szö-
vetség beiratkozási programjának 
keretében a magyar iskolakezdők 

ö s z t ö n d í j a i n a k 
átadása. Az ösz-
töndíjakat szep-
tember és december 
között 101 felvidéki 
magyarlakta telepü-
lésen 67 partiumi 
és mezőségi hely-
színen, valamint 19 
délvidéki és 5 hor-
vátországi szórvány-
településen adta át a 

Szövetség  több ízben neves közéleti 
személyiségek, illetve a program 
támogatóinak a részvételével. A 
192 helyszínen 5056 diák részesült 
ünnepélyes keretek között a támo-
gatásban. A Rákóczi Szövetség 
beiratkozási programja keretében 
arra törekedett, hogy minden felvi-
déki magyar iskolakezdőt ösztön-
díjban részesítsen. A felvidéki, par-
tiumi és délvidéki tapasztalatokra 
alapozva, a Szövetség programját 
kiterjesztette 2014-ben a mezőségi 
Dés város és a környékbeli falvak, 
továbbá Eszék és 8 másik horvátor-
szági szórványtelepülés magyar első 
osztályos kisdiákjára, tekintettel az 
ottani asszimilációs folyamatokra. 
A 10 ezer forint értékű ösztöndíjat, 
támogatási szerződés keretében 
vehették át az iskolakezdő gyer-
mekek szülei. A program kiemelt 
célja volt, hogy ráirányítsa a magyar 
családok figyelmét a magyar iskol-
aválasztás fontosságára és helyessé-
gére. A program minden év decem-
berében veszi kezdetét az óvodások 
megajándékozásával, illetve a szülők 
levél útján történő megszólításával. 
A levélben a magyar iskola előnyeire, 
az ott megszerezhető többlettudás 
lehetőségére valamint a magyar 
közösség megmaradása és a magyar 
iskolaválasztás közötti összefüg-
gésre 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 ala-
pítványok sorakoztak fel. A Rákóczi 
Szövetség arra törekedett, hogy az 
egyes ösztöndíjátadási-ünnepsé-
geken a program támogatói is jelen 
legyenek, hogy ebben a formában is 
kifejezzék szolidaritásukat és báto-
rításukat a gyermeküket magyar 
iskolába írató családok felé.
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A beiratkozási Program 
ösztöndíjátadási 
ünnepségeinek beszámolói

Szepsi és Vidéke A szlovákiai 
magyar iskolák országos tanév-
nyitó ünnepségén, a Kassa közeli 
Buzita községben vette kezdetét 
a Rákóczi Szövetség Beiratkozási 
Programjának ösztöndíj átadása 
a magyar iskolakezdők részére 
augusztus 30-án. Az országos tan-
évnyitó ünnepség a település római 
katolikus templomában zajlott, 
ahol a katolikus és a református 
egyház ökumenikus istentisztelete 
keretében köszöntötték a község 19 
magyar iskolakezdőjét. Az ünnep-
ségen többek között részt vett 
Pröhle Gergely, helyettes állam-
titkár, Cimbalmosné Molnár Éva, 
kassai konzul, Csáky Pál, európai 
parlamenti képviselő, Bárdos 
Gyula, a Csemadok elnöke, Szi-
geti László oktatáspolitikus, Jókai 
Tibor, a pedagógus szövetség 
elnöke, számos iskolaigazgató és 
pedagógus, valamint a sajtó képvi-
selői. Az iskolakezdő diákok szim-
bolikusan a templomi ünnepség 
keretében vették át ösztöndíjaikat, 
majd a községi hivatal épületében 
történt az ösztöndíjszerződések 
aláírása. A Rákóczi Szövetséget 
Csáky Csongor főtitkár képviselte 
az eseményen.

Kassa Kassán a Márai Sándor 
Alapiskolában ünnepélyes keretek 
között 15 magyar iskolakezdő 
kisdiák vette át az ösztöndíjat, 
valamint egy 3. osztályba szlovák 
iskolából átlépő diák szeptember 
3-án. Az eseményen az iskolakezdő 
diákok és szüleik mellett jelen volt 
az iskola igazgatónője, Csurkó Éva, 
továbbá Havasi Péter, a Kassa és 
Vidéke Célalap vezetője, Kollár 

Péter, a Csemadok kassai elnöke és 
a KIKELET magyar egyetemi szer-
vezet két képviselője. A Rákóczi 
Szövetséget Csáky Csongor és 
Pálinkás Barnabás képviselte. 
Csurkó Éve köszöntő szavai és a 
diákok rövid műsorát követően 
Csáky Csongor beszédében gratu-
lált a szülők döntéséhez, kiemelve 
a magyar iskolaválasztás meg-
határozó fontosságát a felvidéki 
magyar közösség megmaradása 
és a gyermek egyéni boldogulása 
szempontjából. Az ösztöndíjak 
átadását Pálinkás Barnabás vezette. 
Az ösztöndíjak átadása során több 
olyan család gyermeke részesült a 
támogatásban, ahol a szülők nem 
beszélnek magyarul. Az igazgatónő 
elmondása szerint a 15 iskolakez-
dőből mindössze 3 gyermek 
származik olyan családból, ahol 
mindkét szülő magyar és magyar 
iskolába járt. Az eseményen a sajtó 
részéről a Pátria Rádió és a Szlovák 
Televízió magyar adásának képvi-
selői vettek részt.

Somorja és Vidéke 2014. szep-
tember 9-én került átadásra a 
Somorja és Vidéke Kulturális Tár-
sulás területén a magyar iskolába 
íratott diákok számára a Rákóczi 
Szövetség oktatási-nevelési támo-
gatása. Az ünnepélyes eseményre 
kilenc iskolában került sor: Lég, 
Nagyszarva, Tejfalu, Somorja, 
Béke, Illésháza, Csenke, Nagyma-
gyar, Csallóközcsütörtök. A helyi 
szervezést lebonyolító Somorja és 
Vidéke Kulturális Társulás részéről 
Dr. Fóthy János, Hecht Anna, 
Horváth Lajos és Stöffel Emma, 
valamint a helyi iskolák igazgatói 
jelentek meg. A Rákóczi Szö-
vetség képviseletében Papp Imre és 
Pálinkás Barnabás volt jelen. A légi 
alapiskolában 11, Nagyszarván 15, 

Tejfaluban 15 kisdiák szülei vették 
át az ösztöndíjat. Valamennyi hely-
színen rövid kultúrműsorral és sza-
valattal készültek az ösztöndíjasok. 
A somorjai Corvin Mátyás Alapis-
kolában Bugár Gabriella igazgató-
asszony köszöntötte a szülőket és 
a megjelenteket, majd Dr. Fóthy 
János Somorja és Vidéke Kultu-
rális Társulás elnöke 48 magyar 
elsőnek adta át a Szövetség okta-
tási-nevelési támogatását. Délután 
Békén 4, Illésházán 15, Csenkén 
9, Nagymagyaron 19, míg Csalló-
közcsütörtökön 3 kisdiák része-
sült ösztöndíjban. Az ünnepélyes 
ösztöndíjátadások után Őry Péter, 
Csallóközcsütörtök polgármestere 
bemutatta a településen sikerrel 
kivívott kétnyelvűség gyakorlati 
példáit: a kétnyelvű utcanévtáb-
lákat, a futballpálya magyar fel-
iratait és a közösségi beruházások 
szlovák-magyar nyelvű tájékoztató 
tábláit. Idén összesen 143 első osz-
tályos vehette át az ösztöndíjat.

Nagykürtös és Vidéke A nagy-
kürtösi célalap területén 2014. 
szeptember 11-én négy helyszínen, 
az óvári, az ipolybalogi, az 
ipolynyéki és a lukanényei 
alapiskolában került átadásra a 
Rákóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíja 37 magyar iskolakezdő 
kisdiáknak. Az ünnepélyes ösz-
töndíj átadásokon Urbán Aladár 
célalapvezető mellett, a Rákóczi 
Szövetség képviseletében Halzl 
József elnök és Csáky Csongor 
főtitkár vett részt. Óvárban a Szent 
Erzsébet Egyházi Alapiskolában 
Vizi József polgármester fogadta 
a Szövetség képviselőit. Az óvári 
alsó tagozatos összevont osztályú 
iskolában családias hangulatban 
került átadásra az egyetlen 
magyar iskolakezdő ösztöndíja. 

Az iskolakezdő kisdiák mellett 
ösztöndíjat kapott egy harmadik 
osztályos diák is, aki a szomszédos 
Bussa szlovák iskolájából lépett 
át az óvári magyar iskolába. Az 
ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapis-
kolában Molnár Barnabás iskola-
igazgató köszöntötte az egybegyűl-
teket, az igazgató köszöntője után 
az iskola diákjainak rövid műso-
rával folytatódott az ünnepség. 
Halzl József beszédében kiemelte 
az ösztöndíj üzenetét és a magyar 
iskolaválasztás fontosságát. A Szö-
vetség elnöke mellett Urbán Aladár 
célalapvezető és Csáky Csongor is 
gratulált felszólalásában a szülők 
döntéséhez és vállalásához. 
Ipolybalogon a 10 helyi 
iskolakezdő mellett az ipolyhidvégi 
alapiskola 4 iskolakezdője vette 
át az ösztöndíjat. Ipolynyéken 
a Balassi Bálint Alapiskolában 
az iskolakezdők műsorát köve-
tően előbb Jusztin Imre igazgató 
köszöntette a megjelent szülőket és 
diákokat, majd a Szövetség képvi-
selőinek felszólalása után 14 helyi 
iskolakezdő részesült a beiratko-
zási ösztöndíjban. A lukanényei 
alapiskolában Balázs Éva igazgató 
asszony köszöntötte a 5 iskolakezdő 
diákot, szüleivel együtt. A diákok 
műsora után Halzl József fejezte ki 
jókívánságait a családoknak, majd 
ünnepélyesen átadták az ösztön-
díjakat. A csábi iskola 2 iskolakez-
dője későbbi időpontban részesül 
az ösztöndíjban.

Gúta és Vidéke A gútai célalap 
területén 2014. szeptember 19-én a 
gútai Kultúrház Színháztermében 
került sor a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási ösztöndíjainak 
átadására, összesen 146 magyar 
iskolakezdő kisdiák részére a 
következő településekről:  Gúta, 

Csicsó, Lakszakállas, Nagykeszi, 
Nemesócsa, Tany. Az ünnepélyes 
ösztöndíjátadáson a célalap részéről 
Angyal Adrianna célalap-vezető 
vett rész, míg a Szövetséget Fekete 
Zsuzsanna és Pálinkás Barnabás, a 
központi iroda munkatársai, vala-
mint Máté Orsolya gútai egyete-
mista önkéntes képviselték. Az 
ösztöndíjátadás Elek László komá-
romi esperes-plébános, a Gúta és 
Vidéke polgári társulás vezetőségi 
tagjának ünnepi beszédével indult. 
Pálinkás Barnabás a Rákóczi Szö-
vetség nevében köszöntötte az 
ösztöndíjasokat, kiemelve, hogy 
ez a jelképes összeg egy távoli kéz-
fogás az anyaország részéről mind-
azoknak, akik vállalják azt, hogy 
magyar iskolába íratják gyermeke-
iket. Ezek után tolmácsolta Halzl 
József elnök úr üzenetét, melyben 
arra bíztat minden felvidéki szülőt, 
hogy éljen a törvények adta lehető-
séggel, legyen szó anyanyelvhasz-
nálatról, iskolaválasztásról és nem 
utolsó sorban parlamenti valamint 
helyhatósági választásról. Az ösz-
töndíjak átadása előtt a gútai isko-
lások kultúrműsorát tekinthették 
meg a jelenlévők. Az ösztöndíjá-
tadást Angyal Adrianna készítette 
elő.

Vágsellye és Vidéke A Vágsellyei 
Célalap 86 magyar iskolakezdője 
2014. szeptember 23-án kapta 
meg a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási ösztöndíját, három 
helyszínen: Vágsellyén a Magyar 
Házban, Pereden a községi hivatal 
dísztermében és Vágfarkasdon az 
alapiskolában. Az átadások helyi 
szervezője és házigazdája Botka 
Ferenc célalapvezető és Kilácskó 
János, a vágsellyei helyi szervezet 
vezetője volt. A Rákóczi Szövetséget 
Papp Imre és Pálinkás Barnabás 

képviselte, illetve az oroszlányi 
Rákóczi helyi szervezet vezetője, 
Nagy Csaba. A beiratkozási 
program támogatójaként jelen 
volt mind a három ünnepélyes 
ösztöndíjátadáson Takács Károly 
oroszlányi polgármester, aki a 
város nevében 300 ezer forintot 
ajánlott fel a testvértelepülés 
(Vágsellye) és környékének 
magyar iskolakezdői javára. Az 
ösztöndíjátadásokon jelen voltak 
a települések polgármesterei, 
iskolaigazgatói. Takács Károly az 
ösztöndíjátadások után jelezte, 
hogy nem indul újra a polgármes-
teri posztért, de utódját is a Beirat-
kozási Program támogatására fogja 
kérni, illetve ígéretet tett arra is, 
hogy a gazdasági szerkorba vissza-
térve is támogatni fogja a Rákóczi 
Szövetséget.

Pozsony A pozsonyi célalap 38 
magyar iskolakezdője 2014. szep-
tember 22-én a pozsonyi Duna Utcai 
Alapiskolában vehette át beiratkozási 
ösztöndíját szülei kíséretében ünne-
pélyes keretek között. Az eseményen 
a szülők és a diákok mellett jelen volt 
a pozsonyi magyar egyetemistákat 
összefogó József Attila Diák Klub két 
képviselője, akik hozzászólásukkal 
igyekeztek megerősíteni a szülőket 
magyar iskolaválasztásuk helyessé-
géről. A Rákóczi Szövetség képvi-
seletében Petrovay László és Csáky 
Csongor vett részt az ünnepségen. 
Morvay Katalin igazgató asszony 
köszöntője után az iskolakezdők 
műsorával folytatódott az ünnepélyes 
ösztöndíjátadás, majd Csáky Csongor 
méltatta beszédében a szülők dön-
tését, a magyar iskola és oktatás 
fontosságát értékelve. Ezt követte a 
pozsonyi egyetemisták hozzászólása. 
Az eseményen felvételeket és riportot 
készített a Magyar Televízió.
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Galánta és Vidéke 2014. szep-
tember 25-én, csütörtökön a 
Galánta és Vidéke Célalap 42 
iskolakezdője részesült a Rákóczi 
Szövetség beiratkozási támogatá-
sában, melyet a nádszegi alapis-
kolában vehettek át. Az esemé-
nyen a szülők, az ünnepi műsorral 
készülő kisdiákok és pedagógusaik 
mellett a célalap részéről jelen 
voltak Horváth Adrián és neje, 
Horváth Judit. A Rákóczi Szö-
vetség képviseletében Pálinkás 
Barnabás, Máté Orsolya és Nagy 
Domonkos István látogatott el a 
helyszínre. Később a Szövetség 
képviselői Galántára utaztak, ahol 
Pukkai László legújabb könyvének 
(Mátyusföldi Lexikon) dedikálá-
sára került sor egy nagyszabású 
író-olvasó találkozó keretében. A 
könyv megjelenésének fő támoga-
tója a Rákóczi Szövetség volt. Ez 
alkalomból Bárdos Gyula és Mézes 
Rudolf mellett Pálinkás Barnabás 
is elismerő szavakkal méltatta a 
hiánypótló munkát.

Nagykapos és Vidéke A Nagy-
kapos és Vidéke Célalap 128 
magyar iskolakezdője 2014. szep-
tember 26-án három helyszínen, 
a nagykaposi és a vajáni 
alapiskolában, illetve a nagykaposi 
magyar házban részesült a Rákóczi 
Szövetség beiratkozási támogatá-
sában. Az eseményeken a szülők és 
a diákok mellett jelen volt Kamarás 
István budapesti cigány értelmi-
ségi, cigányügyi szakértő, Szajkó 
Gábor, a sátoraljaújhelyi Rákóczi 
Szövetség helyi szervezet elnöke, 
valamint Gabri Kornélia, a célalap 
képviseletében. A Rákóczi Szö-
vetség központját Krupi Bernadett, 
Nagy Domonkos és Csáky Csongor 
képviselték. Gabri Rudolf célalap 
vezetővel, tekintettel egyéb elfog-

laltságaira, az ösztöndíjátadásokat 
követően értékelték ki a térség 
magyar iskolaügyének helyzetét a 
Szövetség képviselői.

Nyitra és Vidéke 2014. október 
6-án a Nyitra és vidéke Célalap 
területén Nagycétényben került sor 
a magyar iskolába íratott diákok 
számára a Rákóczi Szövetség 
oktatási-nevelési támogatásának 
átadása. Ünnepélyes keretek között 
13 kisdiák és szülei vehették át a 
jelképes ösztöndíjat. A kisiskolások 
szavalattal és énekléssel köszönték 
meg a támogatást. Az eseményen 
részt vett Zilizi Zoltán célalap 
vezető, valamint a Rákóczi Szö-
vetség részéről Dr. Halzl József 
elnök, Papp Imre és Horváth Attila.

Fülek és Vidéle 2014. október 7-én 
került átadásra a Fülek és vidéke 
célalap területén magyar iskolába 
íratott diákok számára a Rákóczi 
Szövetség oktatási-nevelési támo-
gatása. Az ünnepélyes eseményre 
4 helyszínen került sor: Ragyolcon 
a kultúrházban, Füleken az iskola 
utcai és a Mocsáry Lajos MTNY 
Alapiskolában, valamint Gömörsíd 
településen az alapiskolákban. Az 
eseményeken részt vettek az isko-
laigazgatók, valamint a Rákóczi 
Szövetség részéről Tomolya Róbert 
helyi célalapvezető, Pálinkás Bar-
nabás és Máté Orsolya, a komáromi 
Selye János Egyetem phd-hallgatója, 
valamint Kamarás István magyar-
országi cigány értelmiségi, a roma 
szakkollégiumi hálózat tiszteletbeli 
elnöke. A támogatásban részesülő 
iskolakezdők száma az idén 128 volt.

Nagymegyer és Vidéke A Nagy-
megyeri Célalap területén 2014. 
október 8-án 159 iskolakezdő vette 
át négy helyszínen – Ekecs, Alistál, 

Csilizradvány, Nagymegyer – a 
Rákóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíját. A Szövetség képvise-
letében Halzl József elnök, Csáky 
Csongor főtitkár és Katona Csilla 
vett részt mind a négy eseményen. 
Az alistáli ösztöndíjátadó ünnep-
ségen Őry Péter az MKP alelnöke 
is részt vett, illetve mind a négy 
településen jelen voltak a helyi 
polgármesterek is. Az ösztöndíjá-
tadások mindenütt ünnepélyesen, 
a diákok műsorával színesítve zaj-
lottak. A házigazda szerepét Rostás 
László célalapvezető töltötte be.

Rimaszombat és Vidéke 2014. 
október 14-én került átadásra a 
Rimaszombat és Vidéke Célalap 
területén magyar iskolába íratott 
diákok számára a Rákóczi Szövetség 
oktatási-nevelési támogatása. Az 
ünnepélyes eseményre 5 hely-
színen került sor. Bátkán az alapis-
kolában összesen 85 diák (Baraca, 
Bátka, Nagybalog, Radnót, Uza-
panyit), Rimaszombaton a Dúsa 
utcai Alapiskolában 26 gyermek, a 
Tompa Mihály Alapiskola és Gim-
názium tornatermében összesen 
77 elsős (Guszona, Rimajánosi, 
Dobóca, Rimaszombat), Várgedén 
a Kultúrházban összesen 118 kisi-
skolás (Balogfalva, Gortva, Feled, 
Szútor, Várgede, Serke, Simonyi) 
valamint az almágyi alapiskola 
nagytermében 57 diák (Almágy, 
Ajnácskő, Gesztete, Tajti, Újbást) 
és szülei vehették át az ösztön-
díjat. Az eseményeken részt vettek 
az iskolaigazgatók és tanárok, B. 
Kovács István és Csúsz László 
helyi célalap vezetők, valamint a 
Rákóczi Szövetség részéről Pet-
rovay László, Papp Imre, Bajkó 
Ervin és Kamarás István. Az 
átadások örömtelien és jó hangu-
latban zajlottak.

Ipolyság és Vidéke Az Ipolyság és 
Vidéke Célalap területén 72 magyar 
iskolakezdő vehette át október 
16-án, négy helyszínen, ünnepé-
lyes keretek között a Rákóczi Szö-
vetség beiratkozási ösztöndíját. A 
házigazda szerepét az eseményeken 
Bóna Zsolt célalap vezető, Pálffy 
Dezső, a célalap vezetőségi tagja, 
az ipolysági Fegyverneki Ferenc 
Közös Igazgatású Katolikus Iskola 
igazgatója, illetve Oros Zoltán, 
a célalap munkatársa látta el. A 
Rákóczi Szövetséget Halzl József 
elnök és Pálinkás Barnabás képvi-
selte mind a négy ösztöndíj átadási 
ünnepségen. A program támogatói 
közül mind a négy helyszínen jelen 
volt Mádl Dalma is. Az ipolysza-
kállosi alapiskolában 11 gyermek 
szülei vehették át és köszönték meg 
az ösztöndíjat. Majd az ipolysági 
Fegyverneki Ferenc Közös Igazga-
tású Katolikus Iskola Központban 
Pálffy Dezső igazgató köszöntötte 
az egybegyűlt szülőket és az kisdi-
ákok műsorát követően a 24 elsős 
szülei megköszönve átvették a 
Szövetség támogatását. Az ipoly-
sági Pongrátz Lajos Alapisko-
lában az iskolakezdő kisdiákok az 
iskolai avatóünnepség keretében 
esküt tettek az iskola és a magyar 
nyelvű oktatás mellett. A megható 
ünnepség után a 25 iskolakezdő 
szülei átvették az ösztöndíjakat. 
Itt került átadásra az ipolyviski 
Alapiskola 6 diákjának ösztöndíja 
is. A nap végén a palásti Palásthy 
Pál Egyházi Alapiskolában 6 
iskolakezdő részesült a beirat-
kozási ösztöndíjban, valamint a 
Szövetség képviselői egy célzot-
tabb palásti beiratkozási prog-
ramra tettek javaslatot, melyben 
a Szövetség palásti helyi szerve-
zetének tagjai is aktívan kívánnak 
részt venni. Halzl József minden 

helyszínen megköszönte a szülők 
felelős döntését a magyar iskola 
mellett és röviden bemutatta a Szö-
vetség beiratkozási ösztöndíj-prog-
ramját, valamint minden jelenlévőt 
arra bíztatott, hogy a hamarosan 
sorra kerülő választásokon vegyen 
részt és a helyi magyar közösség 
érdekeit képviselő személyre adja 
szavazatát. Az átadások után 
Halzl József, Mádl Dalma, Bóna 
Zsolt, Pálffy Dezső, Oros Zoltán és 
Pálinkás Barnabás rövid megbe-
szélést folytattak a célalap területén 
működő iskolák helyzetéről és a 
jövőbeli kilátásokról.

Galánta és Vidéke 2. A Galánta és 
Vidéke Célalap területén október 
16-án 142 iskolakezdő részesült 
a Rákóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíjában. Két helyszínen, 
Galántán a Kodály Zoltán Alapis-
kolában, valamint a nagyfödémesi 
alapiskolában adták át az ösztön-
díjakat, a következő települések 
magyar iskolakezdőinek ünne-
pélyes keretek között: Galánta, 
Nagyfödémes, Jóka, Hidaskürt, 
Felsőszeli, Diószeg, Fekete-
nyék, Nagymácséd, Nemeskajal, 
Nemeskosút, Tallós, Vezekény, 
Vízkelet, Vága. A házigazda sze-
repét mindkét helyszínen Hor-
váth Adrián és Horváth Judit 
célalap vezetők töltötték be. A 
galántai ösztöndíjátadáson jelen 
volt többek között Jókai Tibor, a 
Szlovákiai Magyar Pedagógus Szö-
vetség elnöke, Pék László, felvi-
déki oktatási szakember, Haraszti 
Attila, a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság osztályvezető helyettese, 
Gál Gábor, a Most-Híd párt par-
lamenti képviselője, valamint a 
Rákóczi Szövetség képviseletében 
Csáky Csongor főtitkár. A felsorolt 
személyek mindegyike felszólalt és 

gratulált a szülők döntéséhez. Gál 
Gábor a program anyagi támo-
gatójaként vett részt a galántai és 
a nagyfödémesi ösztöndíjátadá-
sokon, 30 iskolakezdő ösztöndíját 
felvállalva.

Tornalja és Vidéke 2014. október 
28-án került átadásra a Tornalja és 
Vidéke Társulás területén a magyar 
iskolába íratott diákok számára a 
Rákóczi Szövetség oktatási-neve-
lési támogatása. Az ünnepélyes ese-
ményre két helyszínen került sor: a 
tornaljai és a rimaszécsi alapisko-
lában. Az átadási ünnepségeken a 
házigazdai szerepet Molnár Imre 
célalapvezető látta el, a Rákóczi 
Szövetséget Petrovay László és Baj-
nóczi Gábor képviselte, őket elkí-
sérte Kamarás István. Az ösztön-
díjátadásokat segítette munkájával 
Vincze Norbert, a Tornaljai Gim-
názium tanára és az iskolák tanítói. 
Tornalján a Kazinczy Ferenc 
Alapiskolában a Rákóczi Szövetség 
munkatársai fejezték ki nagyrabe-
csülésüket a magyar iskola melletti 
döntésért, majd Kamarás István 
szólt a jelenlévőkhöz. Ezt követően 
átadásra kerületek a beiratkozási 
ösztöndíjak. Az ösztöndíj átadásra 
számos környező településről is 
ideutaztak. Rimaszécsen az igazga-
tónő köszöntötte a Szövetség kép-
viselőit, majd Bajnóczi Gábor szólt 
a szülőkhöz, tanulásra buzdítva a 
gyerekeket. Ezután került sor az 
ösztöndíjak átadására. A támo-
gatásban részesülő iskolakezdők 
száma összesen 253 fő. Ez a 2013. 
évi számhoz képest 18 fővel több.

Szenc és Vidéke A Szenc és 
Vidéke Célalap területén október 
28-án adta át beiratkozási ösztön-
díjait a Rákóczi Szövetség a térség 
33 iskolakezdőjének. Az ünnepé-
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lyes ösztöndíjátadás a szenci műve-
lődési központban zajlott, amelyen 
a szülők és gyermekek mellett jelen 
volt Huber László, Kőszeg polgár-
mestere, mint a program támoga-
tója és Szenc testvértelepülésének 
vezetője. Megtisztelte részvételével 
az eseményt többek között Bárdos 
Gyula, a CSEMADOK országos 
elnöke, Németh Gabriella, Pozsony 
Megye alelnöke, a házigazda sze-
repét Duray Rezső célalapvezető 
töltötte be. A Rákóczi Szövetség 
képviseletében Halzl József elnök, 
Csáky Csongor főtitkár és Herte-
lendy Anna vett részt az esemé-
nyen. A célalap valamennyi telepü-
lésének - Fél, Hegysúr, Réte, Szenc, 
Zonctorony - iskolásai műsort 
mutattak be. Ünnepi beszédet 
Halzl József, a Rákóczi Szövetség 
elnöke és Huber László, Kőszeg 
polgármestere mondott, akik gra-
tulálva a szülőknek átadták az ösz-
töndíjakat az ünnepség zárásaként.

Losonc és Vidéke A Rákóczi 
Szövetség a losonci Kármán József 
Alapiskolában 2014. november 
4-én adta át a Losonc és Vidéke 
Célalap 30 magyar iskolakezdőjének 
beiratkozási ösztöndíját. Az ösz-
töndíjátadáson a losonci alapiskola 
iskolakezdői mellett jelen voltak a 
fülekkovácsi, a galsai, a nagydaróci, 
a sávolyi és a vilkei diákok szülei. 
Az ünnepségen a házigazda iskola-
igazgató és célalapvezető Csúsz Péter 
köszöntötte a jelenlévő szülőket és 
diákokat. A Rákóczi Szövetség kép-
viseletében Bajnóczi Gábor vett részt 
az eseményen, akit elkísért Kamarás 
István. A Szövetség képviselője 
beszédben ismertette az ösztöndíj 
célját és üzenetét. Az ösztöndíjakat 
Csúsz Péter igazgató adta át a Szö-
vetség képviselőjével, külön-külön 
gratulálva a szülőknek döntésükért.

Zselíz és Vidéke A Zselíz és Vidéke 
Célalap területének 69 magyar 
iskolakezdője 2014. november 
4-én részesült a Szövetség beirat-
kozási ösztöndíjában, a zselízi 
Magyar Házban. Az ünnepélyes 
ösztöndíjátadáson a Rákóczi Szö-
vetséget Lukács Ferenc pénzügyi 
titkár és Pálinkás Barnabás mun-
katárs képviselték. Először a házi-
gazda, Mácsadi János célalapvezető 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd a kisdiákok műsorára került 
sor. Ezt követően Lukács Ferenc és 
Pálinkás Barnabás szólt a gyere-
kekhez, illetve szüleikhez, ismer-
tetve a Rákóczi Szövetség céljait és 
a beiratkozási ösztöndíj üzenetét. 
A Szövetség képviselői köszönetet 
mondtak szülőknek és egyben gra-
tuláltak is, hogy a magyar iskola 
mellett döntöttek. Az ünnepségen 
jelen volt Csenger Tibor zselízi 
vállalkozó, megyei képviselő is, 
aki a beiratkozási programban, az 
óvodai csomagok összeállításában 
is aktívan közreműködik. Segítsé-
gével jut el a Szövetség ajándéka a 
felvidéki, bihar megyei, vajdasági 
és horvátországi magyar óvodá-
soknak. Az ösztöndíjat 28 zse-
lízi, 2 garamsallói és 4 nagyölvedi 
iskolakezdő a helyszínen vette át 
szülei kíséretében, míg a 11 csatai, 
6 érsekkétyi, 7 farnadi, 4 nagysallói 
és 7 sárói magyar diák helyett meg-
hatalmazott járt el.

Dunaszerdahely és Vidéke 1. 
A felvidéki beiratkozási program 
ösztöndíjátadásainak keretében 
2014. november 5-én Dunaszer-
dahely és Vidéke Célalap terü-
letén Felbár, Csallóköznádasd, 
Baka, Bős, Nyékvárkony, Egyhá-
zaskarcsa, Pozsonyeperjes, Fel-
sővámos, Vásárút, Csallóközkürt 
településeken összesen 115 magyar 

iskolakezdő részesült a Rákóczi 
Szövetség beiratkozási ösztöndí-
jában. A Rákóczi Szövetséget Papp 
Imre és Petrovay László képviselte 
az ösztöndíj átadási ünnepsé-
geken, akik a helyszíneken ismer-
tették a Beiratkozási Programot 
és a Rákóczi Szövetség főbb prog-
ramjait. Az eseményeket Ibolya 
Olivér, a Dunaszerdahely és Vidéke 
Célalap vezetője készítette elő, két 
kolléganője segítette az átadásokat.

Dunaszerdahely és Vidéke 2. A 
felvidéki beiratkozási program ösz-
töndíjátadásainak keretében 2014. 
november 6-án Dunaszerdahely 
és Vidéke Célalap területén Albár, 
Nemeshodos, Nagyabony, Gelle, 
Szentmihályfa, Felsőpatony, Diós-
förgepatony településeken összesen 
76 magyar iskolakezdő részesült 
a Rákóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíjában. A Rákóczi Szövet-
séget Bajnóczi Gábor képviselte az 
ösztöndíj átadási ünnepségeken, 
aki a helyszíneken ismertette a 
Beiratkozási Program lényegét. 
Az eseményeket Ibolya Olivér, a 
Dunaszerdahely és Vidéke Célalap 
vezetője készítette elő, két munka-
tára segítette az átadásokat.

Nagykürtös és vidéke 2. A nagy-
kürtösi célalaphoz tartozó Csáb 
településen november 6-án vehette 
át beiratkozási ösztöndíját a tele-
pülés két magyar iskolakezdője. 
Csáb a nyelvhatáron fekvő magyar 
többségű település. Az asszimi-
lációs folyamatot jellemzi az a 
tény Csábon, hogy a magyarul 
beszélő szülők 80-90% szlovák 
iskolát választ gyermekének. Az 
ösztöndíj átadási ünnepségen 
jelen volt a gyermekek és szüleik 
mellett a település polgármestere, 
Martin László, Tót Henrik, a helyi 

MKP elnöke, Zatko Ervin, a helyi 
CSEMADOK vezetője, illetve az 
iskola igazgatója és pedagógusai. 
A gyermekek műsorát követően 
Tóth Henrik köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd Csáky Csongor szólt 
az egybegyűltekhez a Rákóczi 
Szövetség képviseletében. Meg-
állapodás történt abban, hogy a 
magyar iskolaválasztás elősegítése 
érdekében a helyi magyar szer-
vezetek és a Rákóczi Szövetség 
között még szorosabb együttmű-
ködést alakítanak ki.

Dunaszerdahely és Vidéke 3. A 
dunaszerdahelyi célalap területén 
2014. november 7-én öt helyszínen 
adták át a Rákóczi Szövetség beirat-
kozási ösztöndíját összesen 158 
iskolakezdőnek. Az ünnepélyes 
ösztöndíjak átadására Udvarnokon 
és a négy dunaszerdahelyi alapis-
kolában került sor. A házigazda 
szerepét valamennyi helyszínen 
Ibolya Olivér célalapvezető töltötte 
be, akit elkísért két kolléganője. 
A Rákóczi Szövetség képvisele-
tében Csáky Csongor főtitkár vett 
részt az eseményeken. A duna-
szerdahelyi helysznek közül a 
Kodály Zoltán Alapiskolában és a 
Szabó Gyula Alapiskolában részt 
vett Berényi József, a Magyar 
Közösség Pártjának elnöke, illetve 
a Szabó Gyula Alapiskolában és a 
Vámbéry Ármin Alapiskolában 
Hájos Zoltán, dunaszerdahelyi 
polgármester is, akik felszólalása-
ikban gratuláltak a szülők helyes 
iskolaválasztásához. Udvar-
nokon 8, a dunaszerdahelyi Szent 
János Egyházi Alapiskolában 7, 
a Kodály Zoltán Alapiskolában 
30, a Szabó Gyula Alapisko-
lában 51, valamint a Vámbéry 
Ármin Alapiskolában 62 diák 
szülei vették át az ösztöndíjat.

Komárom és Vidéke 1. A 
Komárom és Vidéke Célalap 
területén 2014. november 11-én 
került átadásra a komáromi 
Eötvös Utcai Alapiskolában a 
helyi, a Munka utcai, az izsai és a 
keszegfalvi alapiskolákba beíra-
tott első osztályos magyar diákok 
számára a Rákóczi Szövetség 
oktatási-nevelési támogatása. A 
vendéglátó alapiskola első osztá-
lyos diákjai táncos-verses műsort 
adtak elő: az iskolakezdésről és a 
magyar nyelv szeretetéről. Ezután 
a Célalap részéről Hortai Éva, az 
iskola részéről Ölveczky Árpád 
igazgató köszöntötték a megje-
lent szülőket és gyermekeket. 
Ezután Csáky Csongor főtitkár 
ismertette az ösztöndíj lényegét 
és célját, majd tolmácsolta Halzl 
József Elnök úr üzenetét: a meg-
jelent szülőket arra bíztatta, hogy 
éljenek jogukkal és vegyenek részt 
a helyhatósági választásokon minél 
nagyobb arányban. Az ösztöndí-
játadáson a Rákóczi Szövetséget 
Csáky Csongor főtitkár, Pálinkás 
Barnabás munkatárs és Máté 
Orsolya, komáromi egyetemista 
önkéntes képviselte. Összesen 125 
gyermek és szülei vehették át a 
Szövetség támogatását. Az Eötvös 
utcai Alapiskolából 60, a Munka 
utcai Alapiskolából 45, Izsáról 11, 
Keszegfalváról 9 kisdiák részesült 
ösztöndíjban.

Szepsi és Vidéke 2. A Szepsi 
és vidéke célalap területén 107 
magyar iskolakezdő vehette át 
2014. november 12-én a Rákóczi 
Szövetség beiratkozási ösztöndíját. 
A házigazda szerepét az esemé-
nyeken Köteles László célalapve-
zető látta el. A Rákóczi Szövetséget 
Bajnóczi Gábor képviselte, akit 
elkísért Kamarás István. A tornai 

alapiskolában 20 diák kapott ösz-
töndíjat a település könyvtárában. 
A Szádudvarnoki Szent István 
Egyházi Alapiskolában 4-en része-
sültek a Rákóczi Szövetség beirat-
kozási ösztöndíjában. Ünnepélyes 
műsorral és Köteles Anikó igaz-
gatónő rövid köszöntőjével indult 
az ösztöndíjátadás, majd Köteles 
László célalapvezető üdvözölte a 
szülőket és a kisdiákokat, végül a 
Szövetség munkatársa ismertette 
röviden a program lényegét. Az 
alsólánci iskolában 6 szülő vette át 
az ösztöndíjat. Szepsiben két hely-
színen összesen 77 magyar elsős 
részesült ösztöndíjban, itt vették át 
a péderi iskolába járó diákok szülei 
is. Nagy István igazgató röviden 
ismertette a jövőre induló egyházi 
iskola megalakulásának törté-
netét is. Az ünnepélyes ösztöndí-
játadás előtt az elsős diákok adtak 
egy szép műsort. A magyar ajkú 
roma diákok ösztöndíjátadásánál a 
helyi cigány értelmiségi fiatalok is 
segédkeztek.

Komárom és Vidéke 2. 2014. 
november 13-án került átadásra 
a komáromi Jókai Mór Alapisko-
lában a Rákóczi Szövetség okta-
tási-nevelési támogatása a helyi, 
a Marianum Egyházi Iskolaköz-
pontba és a speciális alapiskolába 
beíratott magyar diákok számára. A 
Jókai Mór Alapiskola másodikosa-
inak műsorával indult az ünnepség, 
majd a Célalap részéről Hortai Éva, 
az iskola részéről Mátyás Katalin 
igazgatónő köszöntötték a meg-
jelent szülőket és gyermekeket. 
Ezután Pálinkás Barnabás beszélt 
a Beiratkozási Program céljáról és 
a magyar iskola előnyeiről, majd 
Halzl József Elnök úr kérésének 
eleget téve, a megjelent szülőket 
arra bíztatta, hogy éljenek jogukkal 
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és vegyenek részt a helyhatósági 
választásokon minél nagyobb 
arányban. Az ösztöndíjátadáson a 
Rákóczi Szövetséget Pálinkás Bar-
nabás munkatárs, valamint Pet-
rovay László és Máté Orsolya egye-
temista önkéntesek képviselte, akik 
köszönetet mondtak a szülőknek, 
hogy gyermeküknek a magyar 
iskolát választották. Összesen 86 
gyermek és szülei vehették át a 
Szövetség támogatását. Az Jókai 
Mór Alapiskolából 55, a Marianum 
Egyházi Iskolaközpontból 18, Spe-
ciális Iskolából 13 kisdiák részesült 
ösztöndíjban.

Királyhelmec és Vidéke 2014. 
november 14-én adta át a Rákóczi 
Szövetség Bodrogszerdahelyen, 
Nagytárkányban és Királyhel-
mecen az első osztályba beirat-
kozott kisdiákoknak az oktatá-
si-nevelési támogatást. A Rákóczi 
Szövetséget az említett helyszí-
neken Papp Imre és Petrovay 
László képviselték, valamint elkí-
sérte őket Szajkó Gábor, a Sátoral-
jaújhelyi Helyi Szervezet elnöke, 
Vakles Attila görög katolikus 
esperes, a Királyhelmeci Célalap 
vezetője, továbbá Kamarás István. 
Bodrogszerdahelyen 24 ösztön-
díjat adtak át. Az iskola igazgató-
jától megtudták, hogy az iskola 
magyar tagozatára beíratott diákok 
száma növekszik, míg a szlovák 
tagozat létszáma folyamatosan 
csökken. Néhány évvel ezelőtt a 
szlovák tagozat kétszerese volt 
a magyarnak, mára ez az arány 
kiegyenlítődött. Ezt követően a 
Szövetség képviselői az Igazgatónő 
köszöntője után Nagytárkányban 
adták át az ösztöndíjakat. Papp 
Imre bemutatta a Rákóczi Szö-
vetég tevékenységét és elmondta a 
Beiratkozási Program történetét és 

ismertette annak eredményeit. A 
nap utolsó helyszíne Királyhelmec 
volt, hol 118 ösztöndíj került 
átadásra. A nap folyamán 3 hely-
színen, 17 iskola, 194 diákja vette 
át a Rákóczi Szövetség oktatási-ne-
velési támogatását.

Érsekújvár és Vidéke 1. Az 
Érsekújvár és Vidéke Célalaphoz 
tartozó magyar iskolakezdők 
2014. november 14-én részesült 
a Rákóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíjában. Szímő, Tardoskedd 
és Érsekújvár magyar alapisko-
láiban ünnepélyes keretek között 
összesen 75 iskolakezdő vehette át 
szülei kíséretében az ösztöndíjat. 
Az eseményen Csáky Csongor 
főtitkár és Fekete Zsuzsanna kép-
viselte a Szövetséget. A házigazda 
szerepét mindhárom helyszínen 
Szabó Dezső célalapvezető töltötte 
be. A szímői Jedlik Ányos Alapis-
kolában 10 iskolakezdő részesült az 
ösztöndíjban. A diákok nagy részes 
szociálisan hátrányos helyzetű az 
iskolában. A házigazda szerepében 
Lóthy Blanka igazgatónő köszön-
tötte az egybegyűlteket, majd Csáky 
Csongor ismertette az ösztöndíj 
üzenetét. Tardoskedden a Sze-
merényi Károly Alapiskolában 17 
magyar diák vette át az ösztöndíjat. 
Az ünnepélyes eseményen az iskola 
igazgatónője, Tóth Szilvia vezette 
a rendezvényt. Tardoskedden a 
legnagyobb problémát a szlovák 
iskolaválasztás jelenti sok magyar 
család esetében. Érsekújvárban a 
Czuczor Gergely Alapiskolában 48 
iskolakezdő részesült a beiratkozási 
támogatásban. Novák Mónika 
igazgató asszony köszöntője után 
Csáky Csongor köszöntötte a 
szülőket és a diákokat. Érsekújváron 
is műsorral tették ünnepélyesebbé 
az eseményt az iskolakezdők.

Bihar 1. November 17-én négy 
nagyváradi általános iskolában 
– Ioan Slavici Általános Iskola, 
Lucretia Suciu Általános Iskola, 
Lórántffy Zsuzsanna Református 
Líceum, Szacsvay Imre Általános 
Iskola – vette kezdetét a Rákóczi 
Szövetség 2014. évi bihar megyei 
beiratkozási programja. A négy 
iskolában összesen 145 magyar 
iskolakezdő részesült a Rákóczi 
Szövetség beiratkozási ösztön-
díjában. Valamennyi helyszínen 
az iskola igazgatója köszöntötte 
a vendégeket és a megjelent szü-
lőket. Ezt követően a Rákóczi 
Szövetség képviseletében Pálinkás 
Barnabás vázolta fel a szülőknek 
a Szövetség küldetését és az ösz-
töndíj-program jelentőségét. Az 
ösztöndíjak átadását Máté Orsolya, 
komáromi egyetemista önkéntes 
segítette. Az eseményeket Kéry 
Hajnal készítette elő, míg a hely-
színeken kezdetben ő, majd Bántó 
Norbert tanfelügyelő kalauzolta a 
Szövetség munkatárait. Összesen 
145 gyermek és szülei vehették át 
a Szövetség támogatását. A Ioan 
Slavici Általános Iskolából 18, a 
Lucretia Suciu Általános Isko-
lából 14, a Lórántffy Zsuzsanna 
Református Líceumból 28, míg a 
Szacsvay Imre Általános Iskolából 
85 kisdiák részesült ösztöndíjban.

Bihar 2. 2014. november 18-án 3 
Bihar megyei helyszínen került sor 
a Rákóczi Szövetség ösztöndíjának 
átadására. A Szövetséget Petrovay 
László, Papp Imre és Bajnóczi 
Gábor képviselte, az átadásokra 
Kéry Hajnal főtanfelügyelő-he-
lyettes is elkísérte őket. A nagy-
váradi Juhász Gyula Gimnázium 
a Szacsvay Imre Általános Iskola 
tagintézményeként működik 
az idei évtől. Az ösztöndíjat 26 

magyar kisdiák és szüleik vették át. 
Bihar településen működő Gáspár 
András Gimnáziumban volt a 
második helyszín, ahol az elsősök 
műsorát követően a 16 helyi kisdi-
ákon kívül átvették a hegyközko-
vácsi kisiskolások is az ösztöndíjat. 
A Paptamási Általános Iskola volt 
a nap utolsó ösztöndíjátadási hely-
színe. Az iskolában 17 elsős része-
sült ösztöndíjban. A helyszíneken 
a Rákóczi Szövetségről, a Beirat-
kozási Programról és a kisdiákok 
számára a jövőben igénybe vehető 
lehetőségekről, melyeket a Rákóczi 
Szövetség nyújt a Szövetség mun-
katársai adtak tájékoztatást. Az 
ösztöndíjátadást követően a Szö-
vetség munkatársai Érmihályfal-
vára utaztak, ahol az Érmihályfalvi 
1. számú Mezőgazdasági Főgimná-
ziumban megjelent 8 tanulónak és 
Szilágyi József tanárnak tartottak 
előadást a Rákóczi Szövetségről, 
felvázolva a középiskolás korosz-
tály számára nyújtott lehetőségeket 
és a csatlakozás lehetőségét. Az 
ifjúsági szervezet létrehozását Szil-
ágyi tanár úr a későbbiekre ígérte.

Párkány és Vidéke A Párkány 
és Vidéke Célalap területén 164 
magyar iskolakezdő részesült 
2014. november 18-án a 
Rákóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíjában öt helyszínen: 
Szalkán, Párkányban, Muzslán és 
Szőgyénben. A szalkai ösztöndíj 
átadási ünnepségen a Rákóczi 
Szövetség képviseletében Csáky 
Csongor az iskola 8 iskolakezdő-
jének adta át az ösztöndíjat csalá-
dias légkörben. Párkányban az Ady 
Endre Alapiskolában, az iskola-
napok keretében adták át ünnepé-
lyesen a 78 párkányi, a 11 kéméndi, 
a 6 nánai, és az 8 bényi iskolakez-
dőnek a magyar civiltársadalom 

ösztöndíját. A Rákóczi Szövetség 
képviseletében Halzl József elnök 
és Csáky Csongor főtitkár volt 
jelen, mellettük részt vett az ese-
ményen Borsodszentgyörgy pol-
gármestere, Németh Gyula, vala-
mint Esztergom alpolgármestere. 
A házigazda szerepében Himmler 
György célalapvezető fogadta a 
vendégeket, az ünnepélyes műsort 
Fodor Zsuzsa iskolaigazgató 
vezette. Az esemény jelentős sajtó-
érdeklődés mellett zajlott. Muzslán, 
az Endrődy János Alapiskolában 
Zalaba Zsófia igazgatónő köszön-
tötte a ösztöndíjátadás résztvevőit. 
A gyerekek műsorát követően 22 
iskolakezdő vette át az ösztön-
díjat szülei kíséretében. A köböl-
kúti Stampay János Alapiskolában 
Géri Valéria igazgatónő fogadta 
a Rákóczi Szövetség küldött-
ségét, Halzl József elnök és Csáky 
Csongor képviseletében. A diákok 
itt is műsorral kedveskedtek a ven-
dégeknek. Köbölkúton 10 helyi 
és 1 kisújfalusi gyermek szülei 
részesültek a beiratkozási ösztön-
díjban. Szőgyénben, a Csongrády 
Lajos Alapiskolában ünnepélyes 
keretek között 14 helyi és 6 barti 
iskolakezdő vehette át az ösztön-
díjat. Az ünnepségen jelen volt 
a Rákóczi Szövetség képviselői 
mellett Tata város polgármes-
tere a város küldöttségével együtt. 
Szőgyént házigazdaként Szász 
Attila polgármester, valamint Szabó 
Melinda iskolaigazgató képviselték. 
A párkányi régióban az abszolút 
számok alapján az előző évhez 
képest az iskolakezdők számának 
növekedése állapítható meg.

Komárom és Vidéke 3. 2014. 
november 18-án ünnepélyes 
keretek között került átadásra a 
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösz-

töndíja Marcelházán és Ógyallán. 
Összesen 53 gyermek részesült 
támogatásban. A marcelházai 
Alapiskolában két elsős osztályban 
került sor az ösztöndíjak átadására. 
Mindkét osztályba járó kisdiákok 
rövid műsora nyitotta a programot, 
majd Duka Róbert igazgató, Hortai 
Éva célalapvezető és Pálinkás Bar-
nabás munkatárs köszöntötte 
az egybegyűlteket, kiemelve az 
ösztöndíj program céljait. A dél-
után második felében az ógyallai 
Feszty Árpád Alapiskolában került 
sor a rövid ünnepségre. Dibusz 
János igazgató köszöntő szavai 
után került az iskola néptáncosai, 
mesemondói és szavalói közre-
működésével egy igen színvonalas 
műsorban volt része az egybegyűl-
teknek. Az előadás alatt egy rövid 
időre még az áram is elment, így 
még emlékezetesebbre sikerült az 
ünnepség. Ezt követően Hortai Éva 
és Pálinkás Barnabás köszöntötte a 
szülőket, gyerekeket. Az iskolában 
vették át ösztöndíjukat a martosi 
Alapiskola magyar elsősei is. Az 
ösztöndíjátadáson a Rákóczi Szö-
vetséget Pálinkás Barnabás mun-
katárs és Máté Orsolya, komáromi 
egyetemista önkéntes képviselte. 
Összesen 53 gyermek és szülei 
vehették át a Szövetség támoga-
tását. A marcelházai Alapisko-
lából 29, az ógyallai Feszty Árpád 
Alapiskolából 22, míg a martosi 
Alapiskolából 2 kisdiák részesült 
ösztöndíjban.

Bihar 3. 2014. november 19-én 
3 Nagyváradi helyszínen került 
sor a Rákóczi Szövetség ösztön-
díjának átadására. A Szövetséget 
Petrovay László, Papp Imre és Baj-
nóczi Gábor képviselte. Az hely-
színek között a Dimitre Cantemir 
Gimnázium aligazgató asszonya 
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kísérte a Szövetség képviselőit. 
A Szent László Római Katolikus 
Líceumban két osztály 38 magyar 
kisdiákja részesült ösztöndíjban. 
Az átadásokat megelőzően a Szö-
vetség képviselői beszélgetést foly-
tattak az iskola igazgatójával és 
Szabó Ervin bihari plébánossal, 
az iskola lelkészével. A Dimitre 
Cantemir Gimnáziumban a gye-
rekek oltást követően vehették 
át az ösztöndíjat. A vegyes tany-
nyelvű iskolában 21 magyar elsős 
van. Ebédet követően a Nicolae 
Balcescu Gimnázium volt a nap 
utolsó ösztöndíj-átadási helyszíne. 
Az vegyes tannyelvű iskolában 24 
elsős részesült ösztöndíjban.

Érsekújvár és Vidéke 2. Az 
Érsekújvár és Vidéke Célalap 
területén 54 magyar iskolakezdő 
vehette át november 19-én, ünne-
pélyes keretek között a Rákóczi 
Szövetség beiratkozási ösztön-
díját. A házigazda szerepét az 
eseményen Szabó Dezső célalap-
vezető látta el, mellette jelen volt 
Kálazy József polgármester és 
Kusy Károly, a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezetének korábbi 
elnöke. A Rákóczi Szövetséget 
Csáky Csongor és Kamarás István 
képviselte az átadási ünnep-
ségen. Udvardon, a Majthényi 
Adolf Alapiskolában rövid kul-
túrműsor után 30 udvardi és 4 
zsitvabesenyői magyar kisdiák 
szülei vették át az ösztöndíjat. 
Az udvardi ünnepségen rövid 
beszédet mondott Kálazy József 
leköszönő udvardi polgármester 
és Csáky Csongor, a Szövetség 
képviseletében. A kürti 15 és a 
füri 5 iskolakezdő ösztöndíját 
Szabó Dezső célalapvezető vette 
át, vállalva az ösztöndíja átadását 
a szülő részére.

Bihar 4. 2014. november 20-án 3 
Bihar megyei helyszínen került sor 
a Rákóczi Szövetség ösztöndíjának 
átadására. A Szövetséget Pálinkás 
Barnabás és Nagy Domonkos 
István képviselték, az átadásokra 
Kéry Hajnal főtanfelügyelő-he-
lyettes is elkísérte őket. 10 órai kez-
dettel a nagyváradi 16-es Számú 
Általános Iskola magyar elsőseihez 
látogattak el, ahol a diákok műsorát 
követően 31-ük szülei vették át az 
ösztöndíjat. Az osztályfőnökkel és 
néhány szülővel folytatott rövid 
eszmecserét követően indultak 
tovább a 11-es számú Általános 
Iskolába. Itt a Szövetség képviselői 
rövid megbeszélést folytattak az 
iskola vezetőivel  többet tudhattak 
meg a nagyváradi magyar oktatás 
aktuális helyzetéről. Ezután 24 kis-
diák vehette át a beiratkozási támo-
gatást. Egyórás utazás után az ösz-
töndíjak átadása Érmihályfalván, 
a Zelk Zoltán Általános Iskolában 
folytatódott. Idén az iskola 91 
elsőse részesülhetett beiratkozási 
támogatásban. A kis ceremónia 
után Csengeri Csongor igazgató 
látta vendégül a Szövetség képvi-
selőit, beszámolt az iskola hely-
zetésől, valamint a nemrégiben 
beindított Step By Step elnevezésű 
oktatási modell működéséről is. A 
helyszíneken Pálinkás Barnabás 
beszélt a Rákóczi Szövetségről, a 
Beiratkozási Programról és a kis-
diákok számára a jövőben igénybe 
vehető lehetőségekről, melyeket 
a Rákóczi Szövetség nyújt, hogy 
jobban megismerhessék hazánkat, 
kultúránkat, egymást.

Komárom és Vidéke 4. 2014. 
november 20-án Komárom-
szentpéteren került sor a Rákóczi 
Szövetség ösztöndíjátadására. A 
Szövetséget Papp Imre és Bajkó 

Ervin képviselték, az átadásra 
Hortai Éva célalapvezető és Varga 
Anna ügyvezető kísérte el az iroda 
munkatársait. 16 órai kezdettel a 
perbetei és a helyi iskolások szülei 
vártak minket, ahol a diákok 
műsorát követően 30 kisiskolás 
vehette át az ösztöndíjat. A helyszí-
neken Papp Imre beszélt a Rákóczi 
Szövetségről, a Beiratkozási Prog-
ramról és a kisdiákok számára a 
jövőben igénybe vehető lehetősé-
gekről, melyeket a Rákóczi Szö-
vetség nyújt, hogy jobban megis-
merhessék hazánkat, kultúránkat.

Vajdaság 1. 2014. november 
24-én 6 bánáti helyszínen került 
sor a Rákóczi Szövetség ösztön-
díjának átadására. A Szövetséget 
Bajnóczi Gábor képviselte, akit 
elkísért A Rákóczi Szövetség Pécsi 
Tudományegyetemi Helyi Szer-
vezetének két aktív tagja, Ster-
nóczky Karolina és Kiss Richárd. 
A helyi szervezet az ösztöndíjá-
tadással egyidőben Pécsett foci-
kupát rendezett a határontúli 
magyar iskolakezdők ösztöndíjára. 
Valamennyi helyszínen az MNT 
helyi képviselőjének köszöntése 
után Bajnóczi Gábor ismertette a 
Beiratkozási Programot, a Rákóczi 
Szövetség tevékenységét és adta át 
az ösztöndíjat az egyetemisták köz-
reműködésével. Az első helyszín 
a szajáni Móra Károly Általános 
Iskola volt. A település vezetői 
mellett jelen volt a testvértelepülés, 
Árpádhalom polgármestere, Szarka 
Attila, valamint Talpai Sándor, a 
kisoroszi Torontál Egyesület veze-
tője, az MNT helyi képviselője is, 
aki Kisoroszig kísérte a Szövetség 
képviselőit. A rövid műsort köve-
tően 7 gyermek vette át az ösztön-
díjat, valamint meghatalmazással a 
karasjeszenyői és nezsényi ösztön-

díjakat is átadták. Nagykikindán 
az Egység Művelődési Egyesület 
dísztermében került sor a helyi, 
magyar iskolába járó 9 kisiskolás 
részére az ösztöndíjátadásra. Kiso-
roszban a Torontál Tájházban 
került sor az ösztöndíjak átadá-
sára. Az elsősök műsorát követően 
7 magyar elsős és szülei vehették 
át az ösztöndíjat. Az eseményt 
követően Talpai Sándor bemutatta 
a tájházat és az egyesület gazdag 
működését. Magyarcsernyén a 
Helyi Közösség épületében került 
sor a 7 helyi és 2 tóbai gyermek 
részére az ösztöndíjátadásra. Az 
eseményen jelen voltak a település 
és iskola vezetői mellett az MNT 
képviselői, Kovács Zsuzsanna, 
tordai igazgató és Dobai János. Az 
eseményt követő rövid beszélge-
tésen a beiratkozási adatokat tekin-
tették át az elmúlt évekre viissza-
menőleg. Tordán a Petőfi Sándor 
Művelődési Egyesület termében 
került sor a 10 tordai beiratkozott 
számára az ösztöndíj átadására, 
majd az igazgató asszony bemu-
tatta a település iskoláját. Szerbit-
tabén, azon belül is Magyarittabén 
volt a nap utolsó átadása, ahol 11 
helybeli és 1 hetényi elsős vehette 
át az ösztöndíját. A kisdiákok 
rövid műsorát követően a település 
vezetői is üdvözölték a megjelen-
teket, az átadás után pedig hosszas 
beszélgetés bontakozott ki. Késő 
estére ért a csapat Muzslyára, ahol 
másnap folyatatódott a program.

Vajdaság 2. 2014. november 
24-én került átadásra a Rákóczi 
Szövetség beiratkozási Ösztöndíja 
a délvidéki Nyugat-Bácska szór-
vány területén a magyar iskolába 
íratott elsős gyermekek részére. 
A Szövetséget az átadások során 
Pálinkás Barnabás munkatárs 

képviselte, akihez Szegeden csat-
lakozott két pécsi egyetemista 
önkéntes, Samu Mónika és Kis 
András. Az első állomás a bács-
gyulafalvi Kis Ferenc Általános 
Iskola volt, ahol 8 magyar elsős 
kisdiák részesült a Szövetség ösz-
töndíjában, majd Nemesmilitics 
következett, ahol 6 kisdiák és szülei 
vehették át a támogatást. Mindkét 
helyszínen nagy szeretettel 
fogadták a Szövetség képviselőit 
és diákjainak műsora után került 
sor az ünnepélyes ösztöndíjátadá-
sokra. Még a délelőtt folyamán, a 
házigazda szerepét is betöltő Pri-
billa Attila vezetésével a zombori 
Testvériség Egység Általános Isko-
lában került sor az ünnepélyes ösz-
töndíjátadásra, melyen öten része-
sültek támogatásban. A délután 
folyamán Bezdánban 10 magyar 
elsős, Bácskertesen 12 magyar diák 
és Gomboson 4 magyar diák része-
sült ösztöndíjban, melyeket Samu 
Mónika és Kis András adtak át. Az 
egyetemisták részvételének kettős 
célja volt a délvidéki ONT során, 
hisz a Pécsi Tudományegyetemen 
működő helyi szervezet tagjai dél-
vidéki diákoknak anyanyelvi tábort 
szervezetek nyáron és ezt a hagyo-
mányt folytatni kívánják a jövőben 
is, valamint tavasszal jótékonysági 
futóversenyt, míg az ősz folyamán 
(épp az átadások alatt) futball-
tornát szerveztek, melynek teljes 
bevételét a határon túli magyar 
iskolakezdők javára ajánlották fel.

Komárom és Vidéke 5. 2014. 
november 24-én két helyszínen 
került sor a Rákóczi Szövetség 
ösztöndíjátadására. Elsőként Nasz-
vadra látogatottak a szövetség kép-
viselői, ahol 18 kiselsős vehette át 
az ösztöndíjat. Az ünnepség után 
az iskola igazgatójával beszélgettek 

a magyar oktatásról és annak hely-
zetéről. Ezt követően Bátorkeszire 
látogattak a kultúrházba. Itt 4 tele-
pülésről vették át az ösztöndíjat: 
Bátorkeszi, Búcs, Dunamocs és 
madari szülőkkel találkoztak és 44 
kisiskolásnak adtak ösztöndíjat. 
A Rákóczi Szövetséget Papp Imre 
és Szenyó Diana képviselték, az 
átadásra Hortai Éva célalapvezető 
és Varga Anna ügyvezető kísérte 
az iroda munkatársait. A helyszí-
neken Papp Imre beszélt a Rákóczi 
Szövetségről, a Beiratkozási Prog-
ramról és a kisdiákok számára a 
jövőben igénybe vehető lehetősé-
gekről, melyeket a Rákóczi Szö-
vetség nyújt, hogy jobban megis-
merhessék hazánkat, kultúránkat.

Vajdaság 3. 2014. november 
24-én 4 helyszínen folytatódott a 
Rákóczi Szövetség ösztöndíjának 
átadására a Bánátban. A Szövet-
séget Bajnóczi Gábor képviselte, 
akit elkísért A Rákóczi Szövetség 
Pécsi Tudományegyetemi Helyi 
Szervezetének két aktív tagja, Ster-
nóczky Karolina és Kiss Richárd. 
A helyi szervezet az ösztöndíjá-
tadással egyidőben Pécsett foci-
kupát rendezett a határon túli 
magyar iskolakezdők ösztöndíjára. 
Az első helyszín a muzslyai Magyar 
Ház volt, ahol a település vala-
mennyi magyar elsőse átvehette 
az ösztöndíjat, rövid, az évközben 
eddig tanultakból összeállított 
műsort követően. Az eseményen 
jelen volt az iskola igazgatója, vala-
mint Puskás János, nagybecske-
reki MNT képviselő. Nagybecske-
reken a Petőfi Magyar Művelődési 
Egyesület házában került sor az 
átadásra, ahol megjelent az iskola 
magyar igazgatója is, és kifejezte 
nagyrabecsülését a programért. 
Elmondása szerint sok magyar 
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gyermeket íratnak szerb isko-
lába, nem csak vegyesházasságból 
valókat. 20 kisdiák vehette át az 
ösztöndíjat a rövid műsort köve-
tően. Nagyberecskereken Puskás 
János tartott rövid városnézést a 
küldöttségnek. Torontálvásárhe-
lyen Horti László MNT képviselő 
fogadta a vendégeket ebéddel, majd 
a Művelődési Otthonban került sor 
az ösztöndíjak átadására. A kisdi-
ákok a tanár úr vezetésével üde és 
élettel teli műsort adtak, és a tele-
pülés sajtója is képviselte magát. 
Innen az utolsó helyszínre, Szé-
kelykevére vezetett az út. Itt Bogos 
Tivadar, a település vezetője (taná-
cselnök) fogadta a küldöttséget. A 
helyi CMH irodában a gyermekek 
műsorát követően került sor az 
ösztöndíjak átadására, majd Bogos 
Tivadarral hosszas beszélgetés a 
település múltjáról és jövőjéről. 
Muzslyán 38, Nagybecskereken 20, 
Torontálvásárhelyen 22, Székely-
kevén 20 ösztöndíj került átadásra. 
Valamennyi helyszínen az MNT 
helyi képviselőjének köszöntése 
után Bajnóczi Gábor ismertette a 
Beiratkozási Programot, a Rákóczi 
Szövetség tevékenységét és adta 
át az ösztöndíjat az egyetemisták 
közreműködésével. A küldöttség 
másnap reggel, a székelykevei köz-
ségházán történt látogatást köve-
tően indult haza.

Vajdaság 4. 2014. november 25-én 
került átadásra a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási Ösztöndíja a délvidéki 
Dél-Bácska szórvány területén és 
Törökbecsén a magyar iskolába 
íratott elsős gyermekek részére. 
A napot a Szövetség képviselői, 
Pálinkás Barnabás munkatárs, vala-
mint Samu Mónika és Kis András 
pécsi egyetemista önkéntesek Zom-
borban kezdték, ahol Pribilla Attila 

segédpolgármester egy rövid város-
nézést tartott, majd a városházán 
találkoztak Szakács Csaba városi 
tanácsossal. Ekkor Pálinkás Bar-
nabás interjút is adott a helyi kötő-
désű Dunatáj lapnak a Beiratkozási 
Ösztöndíjprogram céljáról és vajda-
sági programjairól. A bácskai ONT 
következő állomása Kúla volt, ahol 
színvonalas műsorral várták a Szö-
vetség képviselőit a Petőfi Brigád 
Általános Iskola tanulói, akik ver-
set-mesét mondtak, népdalt éne-
keltek és zenéltek is. Az ünnepségre 
és az ösztöndíjátadásra a helyi Nép-
körben, a Magyar Művelődési Köz-
pontban került sor, ahol 9 magyar 
elsős szüleinek köszönték meg a 
magyar iskolaválasztást a Szövetség 
képviselői. Ebéd után az újvidéki 
Petőfi Sándor Magyar Művelődési 
Központban vehette át ösztöndíját 
37 újvidéki és tiszakálmánfalvi 
magyar kisdiák. Az iskolás cso-
portok itt is színvonalas műsorral 
készültek, majd ezek megtekintése 
után Pálinkás Barnabás beszélt 
röviden a Szövetség Oktatási-Neve-
lési Támogatásáról, külön kiemelve, 
hogy a Rákóczi Szövetség a diploma 
megszerzéséig támogatja a magyar 
diákokat táborokkal, képzésekkel 
és utazásokkal. A nap zárásaként 
Törökbecsén, a Jókai Mór Műve-
lődési Egyesület dísztermében 
vehették át ösztöndíjukat a helyi és 
a beodrai magyar elsősök. A Báló 
Tibor és felesége által életre hívott 
hagyományőrző csoport nép-
tánc- és drámajáték előadásával 
zárult az ünnepség. A Szövetség 
képviselői az este folyamán meg-
beszélést folytattak Báló Tiborral 
és Galgó ferenci Andreával, annak 
érdekében, hogy a közeli Óbe-
csén tanuló magyar középisko-
lások is bekapcsolódhassanak a 
Rákóczi Szövetség programjaiba.

Komárom és Vidéke 6. 2014. 
november 25-én, a Komárom és 
Vidéke Célalap utolsó helyszínén, 
Csallóközaranyoson került sor, 
a Rákóczi Szövetség ösztöndíjá-
tadására. Az átadási ünnepségen 
részt vett Vecsés Önkormányzat 
részéről Dr. Lugosi Mária, az 
oktatási bizottság elnöke, Szabó 
Gyuláné, oktatási bizottsági tag és 
Gál István, a polgármester meg-
bízottja. Budapestről, Terézváros 
alpolgármestere, Bundula Csaba 
tette tiszteletét, akik már negyedik 
alkalommal támogatták a Beirat-
kozási Programot. A Rákóczi 
Szövetséget Fekete Zsuzsanna és 
Papp Imre képviselték, az átadásra 
Hortai Éva célalapvezető és Varga 
Anna ügyvezető kísérte az iroda 
munkatársait. Rövid köszöntők 
után 32 ekeli és csallóközaranyosi 
kiselsős vehette át az ösztöndíjat. 
A helyszíneken Papp Imre beszélt 
a Rákóczi Szövetségről, a Beirat-
kozási Programról és a kisdiákok 
számára a jövőben igénybe vehető 
lehetőségekről, melyeket a Rákóczi 
Szövetség nyújt, hogy jobban meg-
ismerhessék hazánkat, kultúránkat.
Rozsnyó és Vidéke A Rozsnyó 

és Vidéke Célalap területén 2014. 
november 26-án két helyszínen 
adták át a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási ösztöndíját, összesen 
107 iskolakezdőnek. Dernő és 
Krasznahorkavárlja 22 fő, Csoltó 9 
fő, Gömörhorka 11 fő, Kecső 1 fő, 
Pelsőc 3 fő, Fábry Zoltán Alapis-
kola 30 fő, Rozsnyói Református 
Alapiskola 10 fő, Szádalmás 7 fő, 
Szilice 7 fő, Tornagörgő 4 fő, Vár-
hosszúrét 2 fő, Gömörfalva (Tor-
nalja és Vidéke Célalap) 1 fő. Az 
ünnepélyes ösztöndíjátadásokra 
a Dernői Alapiskolában és Rozs-
nyón, a Városháza Kongresszusi 
termében került sor. A házigazda 

szerepét valamennyi helyszínen 
Palcsó Zsóka célalapvezető töl-
tötte be, akit elkísért Beke Zoltán 
önkormányzati képviselő, aki 
egyben a Rákóczi Magyar Ház 
alelnöke is. A Rákóczi Szövetséget 
Biró Albert, a Rákóczi Szövetség 
elnökségének tagja, Hertelendy 
Anna, a Szövetség munkatársa 
és Pál Kata, a Szövetség önkéntes 
munkatársa képviselte. Dernőn 
az alapiskola diákjai köszöntötték 
műsorukkal a Szövetség képvi-
selőit, ezt követően Biró Albert 
a magyar iskolaválasztás fontos-
ságáról beszélt, kihangsúlyozva, 
hogy az anyanyelven történő 
oktatás az alapja, hogy mindenki 
egyenlő esélyekkel vágjon neki az 
életnek. Rozsnyón gálaest előzte 
meg az ösztöndíjak átadását, 
amely során a következő műso-
rokkal kedveskedtek a szülőknek 
és a vendégeknek az iskolások: 
ENDORFIN együttes – megze-
nésített versek, Borostyán Ifjúsági 
Néptáncegyüttes, Napraforgó- és 
Kincskereső gyermek néptánc-
együttes, Boglárka gyermek cite-
razenekar (csoportvezető: Icso 
Valéria). Bíró Albert, Rákóczi Szö-
vetség elnökségi tagja köszöntötte 
ezután a vendégeket és diákokat, 
majd Pál Balázs Mónika óvónő 
részére adtak át pedagógus elis-
merést. Ezután került sor az Okta-
tás-nevelési támogatások átadá-
sára. a délutánt állófogadás zárta. 
A műsoron és azt követő foga-
dáson részt vett a rozsnyói Fábry 
Zoltán Alap és Szakközépiskola 
igazgatója, Prékop Mária, a Rozs-
nyói Református Egyházi Alapis-
kola igazgatója, Kovács Attila, a 
Szádalmási AI igazgatója, Kovács 
Zoltánt, a Pelsőci AI igazgatója, 
Kulik Szilvia, a Dernői AI igazga-
tója, Géczi Zita, a Tornagörgői AI 

képviseletében Porubán Renáta, 
Krasznahorkaváraljáról Sztupák 
Ágnes, Várhosszúrétről Juhász 
Edit, Szilicéről Ragány Renáta, 
Gömörhorkáról Balázs Ivett, 
Csoltóról Molnár Katalin, Hosz-
szúszóról Ambruzs Zita, Kecsőről 
Kovács Erzsébet.

Bihar 5. 2014. november 26-án 
4 Bihar megyei helyszínen került 
sor a Rákóczi Szövetség ösztön-
díjának átadására. A Szövetséget 
Papp Imre képviselte, akit elkísért 
Kamarás István. Az átadásokon 
Kozma Sándor székelyhídi aligaz-
gató úr volt a munkatársak segítsé-
gére. Az első helyszín Biharfélegy-
háza volt, ahol rüövid műsor után 
18 elsős kaphatta meg a beíratko-
zási ösztöndíjat. Ezután Bihardió-
szegre látogattak a Szövetség mun-
katársai, ahol 70 kisiskolás vehette 
át az ösztöndíjat. Nagykágyán a 
14 kisdiák szép énekekkel várta a 
vendégeket és ezt követően került 
sor az ünnepélyes átadásra. Az 
igazgató úr elmondta, hogy nincs 
pénz a további felújításokra és a 
bontásra ítélt régi iskolaépületre 
sem. Szűkösen, nappali és dél-
utáni oktatásban tudják megol-
dani a mindennapokat, míg nem 
készül el az épület kibővítése. 
Utolsó állomásként Székelyhídra 
mentek és a hozzá tartozó Cso-
kalyra. Összesen 107 diák vehette 
át az ösztöndíjat. A Szövetség 
munkatársa meglátogatta azokat 
a végzős diákokat, akik a sátoral-
jaújhelyi nyári táborban és a Par-
tiumi Kiránduláson is részt vettek. 
A pozitív élménybeszámolók 
tovább erősítik a helyi ifjúsági 
szervezetet az igazgató asszony 
szerint. Valamennyi helyszínen a 
Szövetség munkatársa ismertette 
a Rákóczi Szövetséget és átfogó 

beszámolót adott a Beiratko-
zási Programról, kiemelve annak 
nemzetmegtartó célját. Kamarás 
István pedig a roma gyerekek szü-
leinek figyelmét hívta fel a tanulás 
fontosságára, mert szerinte csak 
így törhetnek ki a környezetükből.

Horvátország A Rákóczi Szö-
vetség Beiratkozási Programja 
keretében idén első ízben része-
sültek ösztöndíjban a horvát-
országi iskolakezdők. 2014. 
november 26-án öt helyszínen 
– Eszék, Kórógy, Laskó, Vörös-
mart, Csúza - 21 kisdiák részesült a 
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösz-
töndíjában. Valamennyi helyszínen 
a magyar iskolában került átadásra 
az ösztöndíj ünnepélyes családias 
légkörben. A szülők meghatottsága 
sok esetben könnyekben nyilvánult 
meg, a gesztusért és az odafigyelé-
sért. Eszéken 5, Kórógyon 4, Laskón 
5, Vörösmarton 3, Csúzán 3, vala-
mint Újbezdánban 1 gyermek lépett 
első osztályba. Az eseményeket házi-
gazdai szerepkörben Andócsi János, 
a Rákóczi Szövetség eszéki szerve-
zetének vezetője, egyben a Horvát-
országi Magyarok Demokratikus 
Közösségének (HMDK) alelnöke 
szervezete, aki elkísérte a Szövetség 
képviselőit valamennyi ösztöndíj 
átadási helyszínre. Az eseményeken 
a horvátországi magyar sajtó is jelen 
volt. A Rákóczi Szövetség képvise-
letében Csáky Csongor főtitkár és 
Fekete Zsuzsanna, a központi iroda 
munkatársa vett részt, elkísérte 
őket két pécsi egyetemista Metzger 
József és Rozinda Anett, akik a pécsi 
egyetemi Rákóczi szervezetet kép-
viseleték. A pécsi egyetem Rákóczi 
szervezete 2014. november 25-én 
foci kupát rendezett, melynek bevé-
telét (100 ezer forint) felajánlották a 
beiratkozási program céljaira.
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Bihar 6. November 27-én három 
helyszínen négy bihar megyei iskola 
– a Hegyközszentmiklósi Toldy 
Általános Iskola és érköbölkúti 
kihelyezett részlege, valamint a 
Margittai Horváth János Elméleti 
Líceum és magyarkéci kihelyezett 
részlegének előkészítő osztályos 
magyar diákjai részesültek a 
Rákóczi Szövetség 2014. évi 
beiratkozási ösztöndíjában. A 
három helyszínen az iskola igazga-
tója köszöntötte a vendégeket és a 
megjelent szülőket. Ezt követően a 
Rákóczi Szövetség képviseletében 
Pálinkás Barnabás vázolta fel a 
szülőknek a Szövetség küldetését 
és az ösztöndíj-program jelentő-
ségét, majd az ösztöndíjak átadását 
segítő székelyföldi egyetemista 
önkéntes, Bajkó Ervin saját tapasz-
talatairól beszámolt a szülőnek: egy 
erdélyi magyar iskolából indulva, a 
román nyelvet is megtanulva lett 
sikeres egyetemista és már a dok-
torátus megszerzésének közelében 
van, így cáfolva azt a tévhitet, hogy 
csak többségi iskolában tanulva 
lehet a diák sikeres. Az esemé-
nyeket Kéry Hajnal készítette elő, 
míg a helyszíneken margittai iskola 
pedagógusai segítették a Szövetség 
munkatársait. A három helyszínen 
(Hegyközszentmiklóson, Érkö-
bölkúton és Margittán) összesen 
116 gyermek és szülei vehették át 
a Szövetség támogatását. A Hegy-
közszentmiklósi Toldy Általános 
Iskolából 13, az érköbölkúti isko-
lából 18, a Margittai Horváth 
János Elméleti Líceumból 69, míg 
a magyarkéci iskolából 16 kisdiák 
részesült ösztöndíjban.

Bihar 7. 2014. november 28-án 
hat helyszínen részesültek a bihar 
megyei előkészítő osztályosok a 
Rákóczi Szövetség 2014. évi beirat-

kozási ösztöndíjában. Valamennyi 
helyszínen Pálinkás Barnabás a 
Szövetség munkatársa vázolta fel a 
szülőknek a Szövetség küldetését és 
az ösztöndíj-program jelentőségét, 
majd az ösztöndíjak átadását segítő 
székelyföldi egyetemista önkéntes, 
Bajkó Ervin saját tapasztalatairól 
beszámolt a szülőnek: egy erdélyi 
magyar iskolából indulva, a román 
nyelvet is megtanulva lett sikeres 
egyetemista és már a doktorátus 
megszerzésének közelében van, 
így cáfolva azt a tévhitet, hogy 
csak többségi iskolában tanulva 
lehet a diák sikeres. Az esemé-
nyeket Kéry Hajnal készítette elő, 
míg a helyszíneken szalárdi iskola 
igazgatója, Prém Mónika segítette 
a Szövetség munkatársait. A hat 
helyszínen összesen 60 gyermek 
és szülei vehették át a Szövetség 
támogatását. Szalárdon 20, Jákóho-
doson és Hegyközszentimrén 6-6, 
Szentjobbon 13, Micskén 10, míg 
Tótiban 5 kisdiák részesült ösztön-
díjban.

Bihar 8. 2014. december 2-án 9 
Bihar megyei helyszínen került sor 
a Rákóczi Szövetség ösztöndíjának 
átadására. A Szövetséget Petrovay 
László és Bajnóczi Gábor képvi-
selte, akiket elkísért Kamarás István 
is. Az átadásokon Farkas Tünde 
igazgató asszony, volt tanfelügyelő 
volt a munkatársak segítségére. 
Köröstarjánban nem működik 
magyar óvoda, de magyar iskola 
igen. 5 kisdiák vehette át az ösztön-
díját. Az átadás előtt bemutatták a 
Ki mit tud-on dícséretet érdemlő 
10 perces műsorukat is. Bihar-
szentjános és Bors települések nem 
messze fekszenek a határátkelő-
helytől. A helyszíneken a közös 
igazgatású általános iskola igazga-
tója is jelen volt, és 13-13 magyar 

gyermek vette át az ösztöndíjat. 
A program ezután a Hegyközben 
folytatódott. Hegyközpályiban 
a szépen felújított iskola a refor-
mátus és a katolikus templom 
között helyezkedik el. Itt vették át 
az ösztöndíjat a helyiek mellett a 
hegyközújlaki és hegyközszáldo-
bágyi diákok is. Hegyközcsatárban 
a Benedek Elek Gimnáziumban 12 
diák vehette át az ösztöndíjat. A 
kiskereki Bocsky István Gimnázi-
umban az igazgató asszony fogadta 
a vendégeket, és kísérte el őket 
Érkeserűbe és Asszonyvásárára is. 
Kiskerekiben 13, Érkeserűben 17, 
Asszonyvásárán a 14 helyi diákon 
kívűl az apátkeresztúri iskola taní-
tója átvette az apátkeresztúri és 
monospetri diákok ösztöndíját. 
Értarcsán a helyi iskolások szü-
lein kívül a gálospetri ésérdaonyi 
szülők vették át az ösztöndíjat, 
összesen 36-an. Valamennyi hely-
színen a Szövetség munkatársai 
ismertették a Rákóczi Szövetséget 
és áttekintést adtak a Beiratkozási 
Programról, kiemelve annak nem-
zetegyesítő szándékát is.

Bihar 9. 2014. december 3-án 
kilenc helyszínen részesültek a 
bihar megyei előkészítő osztá-
lyosok a Rákóczi Szövetség beirat-
kozási ösztöndíjában. Valamennyi 
helyszínen Pálinkás Barnabás, a 
Szövetség munkatársa vázolta fel a 
szülőknek a Szövetség küldetését és 
az ösztöndíj-program jelentőségét, 
majd Fekete Zsuzsanna munkatárs 
átadta a Szövetség Oktatási-Neve-
lési Támogatását. Az eseményeket 
Kéry Hajnal készítette elő, míg a 
helyszíneken az érsemjéni iskola 
aligazgatója, Gazsi Sándor segítette 
a Szövetség munkatársait. A kilenc 
helyszínen összesen 172 gyermek 
és szülei vehették át a Szövetség 

támogatását. Dólyapusztán 4, 
Berettyószéplakon 17, Bályokon 
7, Érszőllősön 17, Érbogyoszlón 
31, Ottományban 3, Szalacson 21, 
Érkörtvélyesen 34, míg Érsem-
jénben 38 kisdiák részesült ösztön-
díjban.

Bihar 10. December 4-én öt 
helyszínen részesültek a Nagyvá-
radtól keltre fekvő bihar megyei 
településeken élő előkészítő osztá-
lyosok a Rákóczi Szövetség 2014. 
évi beiratkozási ösztöndíjában. A 
helyszíneken Fekete Zsuzsanna, a 
Szövetség munkatársa vázolta fel 
a szülőknek a Szövetség küldetését 
és az ösztöndíj-program jelentő-
ségét, többek között saját tapasz-
talatairól is beszámolva, misze-
rint határon túli magyar iskolából 
indulva is lehet a magyar diák 
sikeres egyetemista, így cáfolva azt 
a tévhitet, hogy csak többségi isko-
lában tanulva lehet sikeres pályát 
futni. Az ünnepélyes átadásokon 
Pálinkás Barnabás munkatárs volt 
még jelen. Az eseményeket Kéry 
Hajnal készítette elő, míg a hely-
színeken az örvéndi iskola igazga-
tója segítette a Szövetség munka-
társait. Az öt helyszínen összesen 
25 gyermek és szülei vehették át 
a Szövetség támogatását. Mezőte-
lekden 4, Mezőtelkin 5, Örvénden 
3, Élesden 7, Réven 6 kisdiák része-
sült ösztöndíjban.

Bihar 11. 2014. december 4-én 
a Rákóczi Szövetség Beiratkozási 
Programjának keretében 41 Bihar 
megyei iskolakezdő vehetett át 
ösztöndíjat. A Szövetséget Papp 
Imre és Nagy Domonkos István 
képviselték, őket Kéry Hajnal, 
Bihar megyei főtanfelügyelő-he-
lyettes asszony kísérte el. Az első 
helyszín Belényesújlak általános 

iskolája volt – itt Balogh Emőke 
igazgatónővel, majd 9:00-tól a 3 
iskolakezdő kisdiákkal és szü-
leikkel találkoztak a Szövetség 
képviselői. Innen Köröstárkányba 
utaztak, ahol az igazgatónővel 
folytatott beszélgetést követően 
14 diák kapta meg az ösztöndíjat. 
Szüleik kedvesen fogadták a Szö-
vetség képviselőit, akik rövid esz-
mecsere után a szomszédos Kis-
nyégerfalvára indultak. Az itteni 
iskolában 6 iskolakezdő várta 
őket. A gyerekek kedves műsorát 
és az ösztöndíjak átadását köve-
tően kedélyes beszélgetés alakult 
ki a tanítónő, a szülők és vendé-
geik között. A következő állomás a 
festői Várasfenes általános iskolája 
volt, itt 10 kisdiák és szüleik vettek 
részt az ünnepélyes átadáson. 
Utolsó előtti programpontként 
a Belényesi iskola magyar tago-
zatának előkészítős osztályához 
látogattak el a Szövetség képvi-
selői, 4 gyermek kapott ösztön-
díjat. A meghitt karácsonyi pro-
dukció után az iskola igazgatónője 
is fogadta őket, háláját fejezte ki 
a Beiratkozási Program jelenlé-
tével kapcsolatban. A nap prog-
ramja Magyarremetén ért véget, 
itt 4 iskolakezdő és szüleik voltak 
jelen. Az ösztöndíjak átadása és 
rövid beszélgetés után a helyiek 
szervezésében a Mézgedi-csepp-
kőbarlangot is megtekintették.

Dés 1-2. A Rákóczi Szövetség 
Beiratkozási Programját 2014-
ben első ízben terjesztette ki 
Désre és a városhoz közeli mező-
ségi falvakra (Szásznyíres, Bálvá-
nyosváralja, Vice, Magyardécse, 
Retteg, Felőr, Magyardécse). A 
Rákóczi Szövetség munkatársai 
2014 májusában ajándékozták 
meg az iskolakezdés előtt álló 

óvodás gyermekeket a régióban, 
illetve szüleiket arra bátorították, 
hogy a helyi magyar iskolákat 
válasszák, ígéretet téve szá-
mukra a beiratkozási ösztöndíjra 
is. Az ösztöndíj átadások 2014. 
december 4-én és 5-én, öt hely-
színen – Magyardécse, Vice, Bál-
ványosváralja, Szásznyíres, Dés 
– ünnepélyes keretek között zaj-
lottak, összesen 84 iskolakezdő 
diák részesült a támogatásban. 
A Rákóczi Szövetséget az esemé-
nyeken Bajnóczi Gábor és Csáky 
Csongor képviselte. A program 
kiterjesztésének kezdeményezője 
és helyi szervezője Varga Lóránd 
dési magyar vállalkozó volt. 
Valamennyi helyszínen a szülők 
meghatottságával és meglepettsé-
gével lehetett találkozni. Hálásan 
és jólesően fogadták a gesztust, 
az odafigyelést és a bátorítást. 
Szinte az összes felkeresett tele-
pülésen, beleértve Dést is, a meg-
szűnés határán állnak az iskolák, 
amiatt, hogy az osztályindításhoz 
minimálisan 12 főre van szükség 
Romániában és kevés a magyar 
gyermek a térségben. Megál-
lapítható, hogy a beiratkozási 
program folytatásra és egy jól 
átszervezett iskolahálózatra lenne 
szükség iskolabuszokkal megerő-
sítve Désen és környékén.

Bihar 12. 2014. december 5-én 
a Rákóczi Szövetség Beiratkozási 
Programjának utolsó Bihar megyei 
állomásai következtek. E napon 
161 iskolakezdő vehetett át ösz-
töndíjat. A Szövetséget Papp Imre 
és Nagy Domonkos István képvi-
selték, őket Kiss Mária tanárnő, a 
nagyszalontai Arany János Iskola-
központ aligazgatója kísérte el. 
Az első helyszín Gyanta általános 
iskolája volt. Az iskola egy 1-4. 
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évfolyamos összevont osztállyal és 
egy óvodás csoporttal működik, 
felső tagozat legközelebb Tenkén 
van – erről számolt be az iskola 
lelkes tanárnője. Idén egy előké-
szítős gyermek kezdte meg tanul-
mányait, ő és édesanyja vették át az 
ösztöndíjat. Az átadások Tenkén 
folytatódtak, ahol 7 előkészítős, 
valamint az iskola magyar aligaz-
gatója, Orbán Gyula várták a Szö-
vetség képviselőit. Az település a 
község központja, így iskolája lett 
a környék kis, csak alsó tagozattal 
rendelkező magyar iskoláiban 
tanuló diákjainak későbbi cél-
pontja. Következő állomás a Bél-
fenyéri általános iskola volt, ahová 
Orbán Gyula, a tenkei aligazgató 
is a Szövetség csapatával tartott. 
Rövid beszélgetés után átadták az 
ösztöndíjakat, majd Árpád iskolája 
felé vették az irányt. Árpádra érve 
az előkészítős osztály tanárnőjével 
folytatott eszmecsere során 

kiderült, hogy az iskola szűkös 
költségvetése nem teszi lehetővé 
az épület korszerűsítését, így az 
iskolának működési engedélye 
nincsen, csak ideiglenes, egy 
évre szóló engedélyt tudnak 
szerezni. Itt 18 iratkozott be idén, 
ez a szám is jelzi, hogy az iskola 
a környék egyik legnagyobbika. 
A gyermekek rövid műsorral 
készültek, majd szüleikkel együtt 
átvették az ösztöndíjakat. A nap 
utolsó helyszíne Nagyszalonta 
volt, itt Mészár Julianna igazga-
tónő fogadta kedves szavakkal 
Budapestről érkezett vendégeit, 
majd hamarosan kezdetét vette az 
ösztöndíjak ünnepélyes átadása: 
az iskola 81 beiratkozója és a baji 
általános iskola 3 kisdiákja része-
sült a támogatásban.

Léva és Vidéke A Lévai Célalap 
egyetlen magyar alapiskolájában, 
Léván, a Juhász Gyula Alapisko-

lában 2014. december 16-án adta 
át a Rákóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíját a 9 iskolakezdő kis-
diák részére. Ezzel az eseménnyel 
véget ért a 2014. évi iskolakezdők 
ösztöndíjainak átadása. Az ösz-
töndíjátadás az iskola karácsonyi 
ünnepségével összekötve zajlott, 
ahol Andruska Csilla igazgatónő 
üdvözölte a Szövetség képvise-
letében jelen lévő Halzl József 
elnököt és Csáky Csongor főtit-
kárt, valamint Wirth Jenő célalap 
vezetőt. Az ünnepi koncert és az 
azt követő diákműsor után a szü-
lőkkel családias légkörben történt 
beszélgetés keretében adták át az 
ösztöndíjakat a Szövetség képvi-
selői. Az iskola igazgatónője ígé-
retet tette arra, hogy a 2015-ös 
beiratkozási kampányt a Szövet-
séggel együttműködve fokozot-
tabbá teszik.

Beiratkozási ösztöndíj átadások 2014 őszén
Sorszám

Dátum Időpont Célalap/
Régió Település Helyszín

Létszám
összesen 5056

192. 12/16/2014 13:00 Léva Léva Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola 9

191.
12/5/2014

12:00
Dés

Dés Művelődési otthon
51190. 10:30 Szásznyíres Általános Iskola

189. 9:00 Bálványosváralja Általános Iskola
188.

12/5/2014

13:30

Bihar

Nagyszalonta Arany János Elméleti Liceum

120

187. 12:30 Árpád Általános Iskola
186. 11:45 Baj Általános Iskola
185. 11:00 Bélfenyér Általános Iskola
184. 10:30 Tenke Nicolae Jiga Elméleti Lícem
183. 9:30 Gyanta Általános Iskola
182.

12/4/2014
17:00

Dés
Vice Általános Iskola

33
181. 15:00 Magyardécse Általános Iskola
180.

12/4/2014

15:00

Bihar

Magyarremete Általános Iskola

41

179. 14:00 Belényes Nicolae Popoviciu Ált. Iskola
178. 13:00 Várasfenes Általános Iskola
177. 12:30 Kisnyégerfalva 3. számú Elemi Iskola
176. 11:00 Köröstárkány 1-es számú Gimnázium
175. 10:00 Belényesújlak 1-es számú Gimnázium

174.

12/4/2014

12:30

Bihar

Rév Colegiul Tehnic Nr. 1.

25
173. 11:00 Élesd Constantin Serban Líceum
172. 10:00 Örvénd Általános Iskola
171. 9:15 Mezőtelki 3-as Számú Általános Iskola
170. 8:30 Mezőtelegd 1-es számú Gimnázium
169.

12/3/2014

16:30

Bihar

Érsemjén Kazinczy Ferenc Általános Iskola

172

168. 15:30 Érkörtvélyes Dr. Balási József Általános Iskola
167. 14:30 Szalacs Balaskó Nándor Általános Iskola

166. 14:00 Ottomány Balaskó Nándor Általános Iskola - 
Szalacs

165. 13:00 Érbogyoszló 1-es Számú Általános Iskola
164. 12:00 Érszőllős Általános Iskola
163. 11:00 Bályok  1-es Számu Álatlános Iskola
162. 10:00 Berettyószéplak 1-es Számú Szakképző Líceum

161. 9:30 Dólyapuszta 1-es Számú Szakképző Líceum - 
Dólyapuszta

160.

12/2/2014

15:00

Bihar

Monospetri 1-es Számú Általános Iskola

138

159. 14:00 Értarcsa 1-es Számú Gimnázium
158. 13:30 Asszonyvására Kuthyi Sándor Átalános Iskola
157. 13:00 Érkeserű Számadó Ernő Gimnázium
156. 12:30 Kiskereki Bocskay István Gimnázium
155. 11:30 Hegyközcsatár Benedek Elek Gimnázium
154. 11:00 Hegyközpályi 1-es Számú Elemi Iskola
153. 10:00 Bors Tamási Áron Szakképző Iskola
152. 9:30 Biharszentjános Lónyay Tivadar Általános Iskola
151. 8:30 Köröstarján 1-es Számú Gimnázium
150.

11/28/2014

15:00

Bihar

Tóti Alapiskola

60

149. 13:00 Micske Alapiskola
148. 11:30 Szentjobb Alapiskola
147. 10:30 Hegyközszentimre Alapiskola
146. 10:00 Jákóhodos Alapiskola
145. 9:30 Szalárd Alapiskola
144.

11/27/2014
13:00

Bihar
Margitta Alapiskola

116143. 11:00 Érköbölkút Alapiskola
142. 9:00 Hegyközszentmiklós Alapiskola
141.

11/26/2014 Horvát-
ország

Csúza Általános Iskola

21

140. Vörösmart Általános Iskola
139. Laskó Általános Iskola
138. Kórógy Általános Iskola

137. Eszék Horvátországi Magyar Oktatási és 
Művelődési Központ

136.

11/26/2014

15:00

Bihar

Székelyhíd Alapiskola

209
135. 12:30 Bihardiószeg Alapiskola
134. 10:30 Kágya Alapiskola
133. 9:30 Biharfélegyháza Alapiskola
132.

11/26/2014
15:00

Rozsnyó
Rozsnyó Történelmi Városháza

107
131. 11:30 Dernő Alapiskola
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130. 11/25/2014 16:00 Komá-
rom Csallóközaranyos Alapiskola 32

129.

11/25/2014

18:00

Vajdaság

Törökbecse Jókai Mór Művelődési Egyesület

60128. 15:30 Újvidék Petőfi Sándor Magyar Művelődési 
Központ

127. 12:00 Kúla Népkör Magyar Művelődési Központ
126.

11/25/2014

18:00

Vajdaság

Székelykeve CMH iroda

100
125. 15:00 Torontálvásárhely Művelődési otthon
124. 11:00 Nagybecskerek Petőfi MME
123. 9:00 Muzslya Magyar Ház
122.

11/24/2014
17:00 Komá-

rom
Bátorkeszi Kultúrház

62
121. 15:00 Naszvad Alapiskola
120.

11/24/2014 Vajdaság

Bácsgyulafalva Kis Ferenc Általános Iskola

47

119. Gombos József Attila Általános Iskola
118. Bácskertes József Attila Általános Iskola
117. Bezdán Testvériség Egység Általános Iskola
116. Zombor Testvériség Egység Általános Iskola
115. 12:00 Nemesmilitics Testvériség Egység Általános Iskola
114.

11/24/2014

18:00

Vajdaság

Szerbittabé Helyi Közösség épülete, Magyarittabé

59

113. 17:00 Torda Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
112. 16:00 Magyarcsernye Helyi Közösség épülete
111. 14:00 Kisorosz Torontál-Tájház
110. 13:00 Nagykikinda Egység Művelődési Egyesület
109. 12:00 Szaján Móra Károly Általános Iskola

108. 11/20/2014 16:00 Komá-
rom Komáromszentpéter Alapiskola 30

107.
11/20/2014

14:00
Bihar

Érmihályfalva Zelk Zoltán Általános Iskola
146106. 11:30

Nagyvárad
11-es számú Általános Iskola

105. 10:00 16-os Számú Általános Iskola
104.

11/19/2014
14:00 Érsekúj-

vár
Udvard Majthényi Adolf Alapiskola

54
103. 11:30 Kürt Alapiskola
102.

11/19/2014
13:00

Bihar Nagyvárad
Nicolae Balcescu Gimnázium

83101. 11:30 Dimitre Cantemir Gimnázium
100. 8:30 Szent László Római Katolikus Líceum
99.

11/18/2014
17.00 Komá-

rom
Ógyalla Feszty Árpád Alapiskola

53
98. 15:00 Marcelháza Alapiskola
97.

11/18/2014

16:00

Párkány

Szőgyén Alapiskola

164
96. 14:00 Köbölkút Alapiskola
95. 13:00 Muzsla Alapiskola
94. 11:00 Párkány Ady Endre Alapiskola
93. 9:00 Ipolyszalka Alapiskola
92.

11/18/2014
12:00

Bihar
Paptamási 1-es Számú Általános Iskola

6391. 10:00 Bihar Gáspár András Gimnázium
90. 8:30 Nagyvárad Juhász Gyula Gimnázium

89.

11/17/2014

14:00

Bihar Nagyvárad

Szacsvay Imre Általános Iskola

145
88. 12:00 Lórántffy Zuzsanna Református 

Gimnázium
87. 11:00 Lucretia Suciu Általános Iskola
86. 9:00 Ioan Slavici Általános Iskola
85.

11/14/2014
16:00

Érsekúj-
vár

Érsekújvár Czuczor Gergely Alapiskola
7584. 13:30 Tardoskedd Szemerényi Károly Alapiskola

83. 11:30 Szimő Jedlik Ányos Alapiskola
82.

11/14/2014
14:00

Király-
helmec

Királyhelmec Alapiskola
19481. 12:00 Nagytárkány Alapiskola

80. 10:00 Bodrogszerdahely Alapiskola

79. 11/13/2014 16.30 Komá-
rom Komárom Jókai Mór Alapiskola 86

78.

11/12/2014

15:30

Szepsi

Szepsi
Roma Kom. Központ 

107
77. 14:00 Alapiskola
76. 12:00 Alsólánc Alapiskola
75. 10:45 Szádudvarnok Egyházi Alapiskola
74. 10:00 Torna Alapiskola

73. 11/11/2014 16:00 Komá-
rom Komárom Eötvös Utcai Alapiskola 125

72.

11/7/2014

14:00

Duna-
szerda-

hely

Dunaszerdahely

Vámbéry Ármin Alapiskola

158
71. 12:30 Szabó Gyula Alapiskola
70. 11:00 Kodály Zoltán Alapiskola
69. 10:30 Egyházi Alapiskola
68. 10:00 Kisudvarnok Alapiskola

67. 11/6/2014 17:30 Nagykür-
tös Csáb Alapiskola 2

66.

11/6/2014

13:15

Duna-
szerda-

hely

Diósförgepatony Alapiskola

76

65. 12:45 Felsőpatony Alapiskola
64. 12:15 Szentmihályfa Alapiskola
63. 11:30 Gelle Alapiskola
62. 11:00 Nagyabony Alapiskola
61. 10:30 Nemeshodos Alapiskola

60. 10:00 Albár Alapiskola

59.

11/5/2014

15:45

Duna-
szerda-

hely

Felbár Alapiskola

115

58. 15:15 Csallóköznádasd Alapiskola
57. 14:45 Baka Alapiskola
56. 14:00 Bős Alapiskola
55. 13:15 Nyékvárkony Móra Ferenc Alapiskola
54. 12:45 Egyházkarcsa Alapiskola
53. 11:30 Pozsonyeperjes Alapiskola
52. 11:00 Felsővámos Alapiskola
51. 10:30 Vásárút Alapiskola
50. 10:00 Csallóközkürt Alapiskola
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49. 11/4/2014 14:00 Zselíz Zselíz Magyar Ház 69
48. 11/4/2014 16:00 Losonc Losonc Alapiskola 31
47. 10/28/2014 15.30 Szenc Szenc Kultúrház 33
46.

10/28/2014
17:00

Tornalja
Rimaszécs Alapiskola

253
45. 15:00 Tornalja Alapiskola
44.

10/16/2014
17:30

Galánta
Nagyfödémes Borsos Mihály Alapiskola

142
43. 15:00 Galánta Kodály Zoltán Alapiskola
42.

10/16/2014

16:30

Ipolyság

Palást Alapiskola

72
41. 15:00 Ipolyság Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási 

Nyelvű Egyházi Alapiskola

40. 14:00 Ipolyság Pongrácz Lajos Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola

39. 13:00 Ipolyszakállos Alapiskola
38.

10/14/2014

16:15

Rima-
szombat

Almágy Alapiskola

363
37. 13:45 Várgede Kultúrház
36. 11:30

Rimaszombat
Tompa Mihály Alapiskola

35. 10:30 Dúsa utcai Alapiskola
34. 8:30 Bátka Alapiskola
33.

10/8/2014

16:30

Nagyme-
gyer

Nagymegyer Alapiskola

159
32. 15:30 Csilizradvány Alapiskola
31. 14:15 Alistál Alapiskola
30. 13:00 Ekecs Alapiskola
29.

10/7/2014

16:30

Fülek

Gömörsíd Alspiskola

128
28. 15:30 Fülek Mocsáry Lajos Alapiskola
27. 14:30 Fülek Ifjúság utcai Alapiskola
26. 13:30 Ragyolc Kultúrház
25. 10/6/2014 17:00 Nyitra Cétény Alapiskola 13

24.
9/26/2014

14.30
Nagyka-

pos

Nagykapos Erdélyi János Alapiskola, alsótagoza-
tos épület

12823. 12.00 Vaján Alapiskola
22. 10.00 Nagykapos Magyar Közösségi Ház
21. 9/25/2014 12:30 Galánta Nádszeg Alapiskola 42
20. 9/23/2014 16.00 Pozsony Pozsony Duna utcai Alapiskola és Gimnázium 38
19.

9/23/2014
17.00

Vágsellye
Farkasd Alapiskola

8618. 15.30 Pered Községháza
17. 14.00 Vágsellye Magyar Ház
16. 9/19/2014 16.30 Gúta Gúta Kultúrház 146
15.

9/11/2014

17.30

Nagykür-
tös

Lukanénye Alapiskola

37
14. 16.00 Ipolynyék Alapiskola
13. 15.00 Ipolybalog Alapiskola
12. 13.00 Óvár Alapiskola

11.

9/9/2014

17.00

Somorja

Csallóközcsütörtök Alapiskola

143

10. 16.40 Nagymagyar Alapiskola
9. 16.10 Csenke Alapiskola
8. 15.40 Illésháza Alapiskola
7. 15.15 Béke Alapiskola
6. 14.00 Somorja Corvin Mátyás Alapiskola
5. 12.00 Tejfalu Alapiskola
4. 11.00 Nagyszarva Alapiskola
3. 10.00 Lég Alapiskola
2. 9/3/2014 16.00 Kassa Kassa Márai Sándor Gimnázium 15
1. 8/30/2014 10.30 Szepsi Buzita Alapiskola 20

          A Beiratkozási Programot 2014-ben 
támogató magyarországi önkormányzatok

1 Ácsteszér Község Önkormányzata
2 Ádánd Község Önkormányzata
3 Alsóörs Község Önkormányzata
4 Árpádhalom Község Önkormánytata
5 Bakonysárkány Község Önkormányzata
6 Bakonyszentkirály Község Önkormányzata
7 Bakonyszücs Község Önkormányzata 
8 Balassagyarmat Város Önkormányzata
9 Balatonalmádi Város Önkormányzata
10 Balatonederics Község Önkormányzata
11 Balatonfőkajár Községi Önkormányzat
12 Balatonkenese Város Önkormányzata
13 Balatonkenese Város Önkormányzata
14 Balatonkeresztúr Község Önkormányzata
15 Balatonőszöd Község Önkormányzata
16 Balatonújlak Község Önkormányzata
17 Balatonvilágos Község Önkormányzata
18 Barcs Város Önkormányzata
19 Bárdudvarnok Község Önkormányzata
20 Bátaszék Közös Önkormányzat
21 Bátaszék Város Önkormányzata
22 Bátya Község Önkormányzata
23 Berkesz Község Önkormányzata
24 Biatorbágy Város Önkormányzata
25 Bogács Község Önkormányzat
26 Bogyiszló Község Önkormányzata
27 Bonyhád Város Önkormányzata
28 Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat
29 Bp. Főváros II. ker. Önkormányzat
30 Budapest Főváros VI. ker. Önkormányzata

31 Bp. Főváros VIII. ker. Józsefváros 
Önkormányzata

32 Bp. Főváros IX. ker. Önkormányzata
33 Bp. Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzat
34 Budapest XII.ker. Hegyvidéki Önkormányzat
35 Bp. Főváros XVI. ker. Önkormányzat
36 BP. Főv. XVII. Ker. Rákosmente Önkormányzat
37 Bp. Főváros XVIII. ker. Önkormányzat
38 Bp. Főváros XXI. ker. Önkormányzat
39 Budafok-Tétény Bp. XXII. Ker. Önkormányzat
40 Budapest Főváros Önkormányzata
41 Bugyi Nagyközség Önkormányzata
42 Bükkábrány Község Önkormányzata
43 Cégénydányád Község Önkormányzata
44 Csabaszabadi Községi Önkormányzat
45 Csaholc Község Önkormányzata
46 Csávoly Község Önkormányzata
47 Csongrád Megyei Önkormányzat
48 Csurgó Város Önkormányzata
49 Dabas Város Önkormányzata
50 Dány Községi Önkormányzat
51 Darnózseli Község Önkormányzata
52 Devecser Város Önkormányzata
53 Diósviszló Község Önkormányzata
54 Dunabogdány Község Önkormányzata
55 Dunakeszi Város Önkormányzata
56 Dunaújváros MJV. Polgármestere
57 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat
58 Eger MJ Város Önkormányzata
59 Egerág Önkormányzat
60 Egerszóláti Önkormányzat
61 Érd Város Polgármestere T. Mészáros András
62 Fehérgyarmat Város Önkormányzata
63 Fehérvárcsurgó Község Önkormányzat
64 Felsődobsza Község Önkormányzata
65 Felsőmocsolád Község Önkormányzata
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66 Fonyód Város Önkormányzata
67 Fót Város Önkormányzata
68 Füzesgyarmat Város Önkormányzata
69 Gánt Község Önkormányzata
70 Gödöllő Város Önkormányzata
71 Gyermely Község Önkormányzat
72 Gyomaendrőd Város Polgármestere /Várfi Andr.
73 Gyöngyös Város Önkormányzata
74 Gyöngyöshalász Község Önkormányzata
75 Győr MJV. Önkormányzata
76 Győrság Község Önkormányzata
77 Gyula Város Önkormányzata
78 Hajdúnánás Városi Önkormányzat
79 Halászi Község Önkormányzata
80 Hatvan Város Önkormányzata
81 Herceghalom Község Önkormányzata
82 Heresznye Község Önkormányzata
83 Heréd Községi Önkormányzat
84 Hermánszeg Község Önkormányzata
85 Hévíz Város Önkormányzat
86 Hódmezővásárhely Város Önkormányzata
87 Hosszúhetény Község Önkormányzat
88 Hosszúhetény Községi Önkormányzat
89 Igal Város Önkormányzata
90 Igal Város Önkormányzata
91 Kaposmérő Községi Önkormányzat
92 Kaposvár Megyei Város Önkormányzata
93 Karcagi “Erőforrás” Kft. - Karcag Önkormányzat
94 Kecskemét MJV. Önkormányzata
95 Kerepes Nagyközség Önkormányzata
96 Keszthely Város Önkormányzata
97 Kétpó Község Önkormányzata
98 Kisbér Város Önkormányzata
99 Kiskunfélegyháza  Város Önkormányzata
100 Kisújszállás Város Polgármestere
101 Klárafalva Községi Önkormányzat
102 Kocsér Község Önkormányzata
103 Komádi Város Önkorm. Polgármester Tóth Ferenc
104 Komárom Város Önkormányzata
105 Komló Város Önkormányzata
106 Kovács Tamás, Mélykúti Önkormányzat
107 Körmend Város Önkormányzata
108 Köröm Község Önkormányzat
109 Kőszeg Város Önkormányzata
110 Községi Önkormányzat Körösnagyharsány

111 Kunszentmiklós Város Önkormányzata
112 Kutas Község Önkormányzata
113 Lajosmizse Város Önkormányzata
114 Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
115 Letenye Város Önkormányzata
116 Litér Község Önkormányzata
117 Lovas Község Önkormányzata
118 Madaras Község Önkormányzata
119 Martonvásár Város Önkormányzata
120 Mátészalka Város Önkormányzata
121 Mátramindszent Község Önkormányzata
122 Medina Község Önkormányzat
123 Mészáros Sándor - Nyáregyháza Önkorm.
124 Meszlen Község Önkormányzata
125 Mezőcsát Önkorm., Dr. Domján László
126 Mikepércs Községi önkormányzat
127 Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
128 Mórahalom Városi Önkormányzat
129 Mosonmagyaróvár Város Polgármestere
130 Nagykanizsa MJV. Önkormányzata
131 Nagykáta Város Önkormányzata
132 Nagykőrös Város Önkormányzata
133 Nagyoroszi Község Önkormányzata
134 Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
135 Nagytarcsa Község Önkormányzata
136 Napkor Nagyközség Önkormányzat
137 Nemesgörzsöny Község Önkormányzata
138 Nógrád Község Önkormányzata
139 Nyíracsád Község Önkormányzata
140 Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata
141 Ócsa Város Önkormányzat
142 Ófehértó Község Önkormányzata
143 Ófehértó Község Önkormányzata
144 Okorág Község Önkormányzata
145 Orbányosfa Község Önkormányzata
146 Oroszlány Város Önkormányzata
147 Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata
148 Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
149 Pákozd Nagyközség Önkormányzat
150 Paks Város Önkormányzata
151 Panyola Község Önkormányzata
152 Panyola Község Önkormányzata
153 Pápa Város Önkormányzata
154 Pátka Község Önkormányzata
155 Pátyod Község Önkormányzata

156 Pellérd Község Önkormányzata
157 Pétervására Városi Önkormányzat
158 Petőfiszállás Községi Önkormányzat
159 Pirtó Község Önkormányzata
160 Polgárdi  Város Önkormányzata
161 Püspökmolnári Község Önkormányzat
162 Rábapatona Község Önkormányzata
163 Ráckeresztúr Község Önkormányzata
164 Rákóczibánya Község Önkormányzat
165 Romhány Község Önkormányzata
166 Sajóhidvég Községi Önkormányzat
167 Salgótarján MJV Önkormányzata
168 Sarkad Város Önkormányzata
169 Sárpilis Község Önkormányzata
170 Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzat
171 Sárvár Város Önkormányzata
172 Sátoraljaújhely Város  Önkormányzat
173 Siófok Város Önkormányzata
174 Somlóvásárhely Közös Önkormányzata
175 Somogybabod Község Önkormányzata
176 Somogyszil Község Önkormányzata
177 Somogyudvarhely Község Önkormányzata
178 Sopronnémeti Község Önkormányzata
179 Süttő Község Önkormányzata
180 Szada Község Önkormányzata
181 Szank Község Önk., Patkós Zsolt
182 Szántód Község Önkormányzata
183 Szany Nagyközség Önkormányzata
184 Szárföld Község  Önkormányzata
185 Szécsény Város Önkormányzata
186 Székesfehérvár MJV. Önkormányzata
187 Szentendre Város Önkormányzat
188 Szentendre Város Önkormányzat
189 Szentkirály Községi Önkormányzat
190 Szerencs Város Önkormányzata
191 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
192 Szőkedencs Község Önkormányzata
193 Tapolca Város Önkormányzata
194 Tard Község Önkormányzata
195 Tarpa Nagyközség Önkormányzata
196 Tárnok Nagyközség Önkormányzata
197 Táska Község Önkormányzata
198 Tát Város Önkormányzata
199 Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
200 Terény Községi Önkormányzat

201 Tiszabercel Község Önkormányzata
202 Tiszakécske Város Önkormányzata
203 Tiszaladányi Község Önkormányzata
204 Tiszalúc Község Önkörmányzata
205 Tiszanána Önkormányzata
206 Tiszasas Polgármestere, Gyói Gábor
207 Tiszasziget Önkormányzat, Ferenczi Ferenc
208 Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
209 Tisztaberek Község Önkormányzat
210 Tófej Község Önkormányzata
211 Tolna Megyei Önkormányzat
212 Torvaj Község Önkormányzat
213 Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
214 Tunyogmatolcs Község Önkormányzata
215 Ugod Község Önkormányzata
216 Újkígyós Város Önkormányzat
217 Vál Önkormányzata, Bechtold Tamás
218 Vámosoroszi Község Önkormányzata
219 Váncsod Községi Önkormányzat
220 Vasvár Város Önkormányzata
221 Vatta Község Önkormányzata
222 Vecsés Város Önkormányzat
223 Veresegyház Város Önkormányzata
224 Veresegyház Város Önkormányzata
225 Verpelét Város Önkormányzata
226 Zabar Község Önkormányzata
227 Zagyvarékas Község Önkormányzata
228 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önk.
229 Zirc Város Önkormányzata
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Összehasonlító iskolakezdési adatok a hivatalos szlovák kimutatások 

alapján az egyes célalapok iskolakezdőiről. 2011-2014 Támogatók
11. rész

A Rákóczi Szövetség 2013.  és 2014. évi intézményi és vállalati támogatói, 
a teljesség igénye nélkül, az alábbiak :

 VÍZ-INTER Mérnökiroda Kft.
ALPIQ Csepel Kft.
Apáczai Kiadó
ÁRAMHÁL. Zrt.

Aranyszarvas Zrt. 
(Czrván György- Tápiószentmárton)

Auguszt Cukrászda
Ausztrál Magyar Református Egyház
Bakonyi Erőmű Zrt.
Béres Alapítvány
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Bock Pince Panzió, Étterem, Villány
Bodri Pincészet, Szekszárd
Bokros Bt., Gyermely
Borpalota Kft., Gyöngyös
Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
Csányi Pincészet
Drozdik Pincészet
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON ÉSZAK-DUNÁNT. 
E.ON Hungária Energetikai Zrt.
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EMRI PATENT Kft.
Eszterbauer Borászat, Szekszárd
FÉMALK Zrt.
Figula Mihály Bortársaság
Fővárosi Gázművek Zrt.
Fritz Pincészet, Szekszárd

GÁZKÚT Kft.

GDF-SUEZ  Energia    Magyarország Zrt.
GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt.
Gépipart támogató Egyesület

Gere Pincészet, Villány

Gruntner Marcell Pincészet

Günzer Tamás Pincészete, Villány

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

Heimann Családi Birtok Kft., Szekszárd
Hungarosfest Nemzeti Rend.Szerv.  Nonpr. Kft.
Jásdi Pincészet, Csopak
Jordan Mérnöki Iroda Kft.
K&H Bank a Nyitott 
Karcag VG. Lakatosipari Kft.
Karcagi Erőforrás Kft.
Keller Pincészet, Villány
KH Táncsics M. Társ. Al.
KIM Irányító Szervezet
Konrad Adenauer Alapítvány
Kossuth Kiadó Zrt.
Kovács Nimród Borászat
Kráter Műhely Egyesület
Külügyminisztérium
Laposa Pincészet
Magyar Energetikai Társaság
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány
Magyar Mérnöki Iroda

Magyar Művészeti Akadémia

Magyar Országgyűlés Elnöke
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Magyar Villamos Művek Zrt.
Master Program Kft.
Mátrai Erőmű Zrt.
Mavir Magyar Villamosenergia-Ipari Zrt.
MAVÍR Zrt. 
Mayer Pincészet, Villány
Merkantil Bank Zrt.
Mezőtúri Sport Kft.
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

MOL Olaj -és Gázipari Nyilvá.

MVM OVIT ZRT.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MVM Zrt. 
NAV É-Bp-i Adóig. Végreh. Let. Szla

NAV SzJA 1%-ának visszaut.leb.sz.
Nemz. Média- és Hírközl. Hatóság
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzetpolitikai Államtitkárság
Nyírtávhő Kft.
Olajterv Vagyonkezelő Zrt. 
OLAJTERV Zrt.
Osiris Kiadó
OTP Bank Nyrt
Pannon Kapocs Alapítvány
Pannonhalmi Apátság Pincészete
Pántlika Pincészet
Patrícius Borház, Tokaj
Portal INTERNET Alapítvány

Profes Kft.

Püski Kiadó Kft.
R. Sz. Rákóczi Földjén Alapítvány
Radnóti Alapítvány, Szegedi Csoport
Rákóczi  Alapítvány – Kanada
Richter Gedeon Nyrt.

Sebestyén Pincészet, Szekszárd

ST. Georg Ritterorden A.D.

Sylienus Barát Alapítvány

Szemes Pincészet, Villán
Szeremley Borászat
Szt. Imre Katolikus Alapítvány
Takler Pincészet Kft.
Társadalomért Alapítvány
Technokon Kft.
TERC Kft.
TÉT-3 GÁZKÚT KFT.
Trianon Múzeum Alapítvány
TRIGRÁNIT FEJLESZTÉSI Zrt.

Városmajori Márton Áron Alapítvány 

Vida Pincészet, Szekszárd
Vidékfejlesztési Minisztérium Irányitó 
Szervezete
Zdruzenie Galanta
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Székhely  1027 Budapest, Szász Károly utca 1.
Postacím 1255 Budapest, Pf.: 23.
Telefon  +36 1 201 30 67
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Email  info@rakocziszovetseg.hu
Web  www.rakocziszovetseg.org
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