JEGYZŐKÖNYV
Felvidéki Város és Vidéke Célalapok
Helyszín: 1027 Budapest, Szász Károly utca 1.
Időpont: 2013. november 23. szombat 10.00
Jelen vannak: az 1. számú mellékletet képező jelenléti ív szerint.
Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás a Rákóczi Szövetség 2013. évi tevékenységéről.
2. Tájékoztatás A CSSZMKA aktuális helyzetéről, illetve a Szülőföldön Magyarul Társulás
Pályázatairól.
3. A 2013. évi beiratkozási ösztöndíjátadások megvitatása, értékelés.
4. A karácsonyi óvodai program lebonyolításának megvitatása
5. Egyebek
A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány (ACSSZMKA) kuratóriumának elnöke,
Gabri Rudolf köszönti a megjelenteket, majd Dr. Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke mondja el
köszöntő szavait.
A közgyűlés az előre meghirdetett napirendi pontok szerint zajlik.

1. napirendi pont: Tájékoztatás a Rákóczi Szövetség 2013. évi tevékenységéről.
Csáky Csongor főtitkár beszámolót tart a Rákóczi Szövetség 2013 évi, már megvalósult programjairól.
A rendezvényeken mintegy 30 000 ember vett részt. A munka sikeressége tekintetében köszönetet
mond a célalapok által nyújtott közreműködő munkában, valamint a Rákóczi Szövetség
munkatársainak.
A programok sikeresen lezajlottak, és tovább folytatódnak. A rendezvényekről bővebb összefoglalót a
Hírvivő újságban olvashatnak.
Gabri Rudolf a köszöntő szavak és tájékoztató után megköszöni a fáradtságos munkát és jelezi nagy
öröm számára, hogy a felújított irodában közösen már a célalap közgyűlést is méltó helyszínen lehet
megtartani.

2. napirendi pont: Tájékoztatás A CSSZMKA aktuális helyzetéről, illetve a Szülőföldön
Magyarul Társulás Pályázatairól.

Gabri Rudolf tájékoztatásában elmondja, hogy ACSSZMKA értékpapírjainak átcsoportosítása
megtörtént. Halzl József elnök, Csáky Csongor főtitkár és pénzügyi szakemberek bevonásával sikerült
az alapítvány vagyonát alkalmasan felosztani 3 csoportba. Rövid távú (1 hó), közép (6-12 hó) és
hosszú távú eloszlásban, ezzel az átcsoportosítással sikerült stabilizálni az alapítvány vagyonát.
Az Alapítvány 25 000 000 Ft-ot áthelyezett a Szülőföldön Magyarul Társulás részére, hogy a
Célalapok felé pályázatot bonyolítsanak le, mindez megtörtént. Minden Célalapnak alkalma nyílt
pályázni a meghatározott összegre több körben, voltak Célalapok, akik sajnálatos módon nem éltek
ezzel a lehetőséggel. A pályázatok elszámolási határideje 2013. november 30. A maradvány összeg
17 450 euro (2. számú melléklet) pedig továbbiakban megpályázhatnak a Célalapok. Erre az összegre
az a Célalap pályázhat, aki már elszámolt, vagy nem nyújtott be pályázatot. A pályázható összeg
Célalaponként 1 000 euro. Mindez megvitatásra kerül és a pályázat további időpontjairól szavaznak a
célalapok.
2013. december 15. újra meghirdetett pályázatok befutásának határideje.
2013.december 20-ig a bírálóbizottság döntése megszületik.
2013. december 31ig szerződéskötés, pályázati összegek kifizetések.
2013. március 31. elszámolási határidő.
A Célalap egyhangúan elfogadja a pályázati határidőket.
Dr. Lukács Ferenc tájékoztatást ad arról, hogy a célalapok pénze évtizedes probléma, az alapítvány
bevételei beszűkültek. Van egy cél, amit a mai napig nem értek el, hogy a Célalap mozgalom
támogatókat szerezzen, nem várhatjuk, hogy csak az Államtól kapjunk támogatást, érdemes lenne
megszólítani vállalkozásokat, hogy támogassák az alapítvány munkáját.
Gabri Rudolf kijelenti, hogy a pályázatok elszámolása lényeges, mert a lezárást követően lehet új
lehetőségeken gondolkozni, továbblépni, új forrásokat szerezni.
Gabri Rudolf elmondja, hogy a Célalapoknak minél több megjelenésre van szüksége, mert ezáltal
jobban megismerik és nagyobb súlya lesz Felvidéken . Az elmúlt időszakból 3 országos megjelenést
emel ki. Egyik rendezvényen Tóth Klára képviselte a Célalapokat egy eseményen, Dr. Fóthy János a
Szlovákiai Magyar Kerekasztal eseményen vett részt. A novemberben megrendezésre kerülő

konferencia a női esélyegyenlőség és a kisebbségben élő nők helyzetének képeit próbálta
felvázolni. Dr. Fóthy János beszámol tapasztalatairól és összegzést tart, véleménye szerint a
nők helyzetében célszerű lenne egy olyan felmérést készíteni, ami a vegyes házasságokban
élő nők viselkedésére mutatna rá. Az állampolgársággal kapcsolatosan is véleményt alkot,
véleménye szerint a lakosoknak tömegesen kellene igényelni a felvételt. Gabri Rudolf
elmondja Nagykaposon emléktáblát avattak Herczeg Gézának, az ünnepségen rész vett Áder
János Magyarország köztársasági elnöke, aki tájékoztatást kapott a Célalapok
tevékenységéről.

3. napirendi pont: A 2013. évi beiratkozási ösztöndíjátadások megvitatása, értékelés.

Csáky Csongor összefoglaló tájékoztatásában elmondja, hogy 2013. évi beiratkozási ösztöndíjátadások
nagy része már lezajlott. A Rákóczi Szövetség 170-ik átadásra készül Érsekújváron, ezt követően még
Rozsnyón és Léván kerül megrendezésre a program. A Hírvivő újságban részletes beszámolót
olvashatnak az érdeklődők és a Rákóczi Szövetség holnapján is nyomon követhetők az átadási
helyszínek. Dr. Halzl József megszólította az Önkormányzatok nagy részét, valamint közéleti
személyeket. Az idei évben már nagyon sok helyszínre a támogatók is ellátogattak.
Gabri Rudolf javaslatokat, észrevételeket kér a program lebonyolításával kapcsolatosan. A Célalapok
munkája nélkül nem valósult volna meg a program. Csáky Csongor az idei forrásról ad tájékoztatást,
közel 50 000 000 Ft kerül kiosztásra az idei évben, ebből az Önkormányzatok közel 15 000 000 Ft-ot,
egy kis részét magán szféra és a többit állami szféra támogatásából sikerült ellátni.
Vágsellye célalap vezetője Botka Ferenc beszámol arról, hogy jó ötletnek tartja az Önkormányzatok
részvételét egyes átadásokon, így nagy a valószínűsége annak, hogy a következő időszakokban is
támogatást nyújtsanak.
Gabri Rudolf felveti, hogy az állami szférának célszerű lenne levelet írni a program további
támogatása céljából.
Csáky Csongor értékelően hozzáfűzi, hogy dacára a 2011 népszámlálás elszomorító számainak az
elmúlt 5 évben a magyar iskolaválasztók száma stagnál.
Dr. Halzl József beszámol arról, hogy a támogatók között a politika szereplői is kiveszik részüket,
amiért köszönettel tartozik a Rákóczi Szövetség.

4. napirendi pont: A karácsonyi óvodai program lebonyolításának megvitatása.
Óvodai program keretében jelenleg 11 528 ovist tart számon a Rákóczi Szövetség, de még vannak
olyan célalapok, akik nem közölték a számadatokat. A csomagok összeállítását és kiszállítását idén is
a zselízi vállalkozó vállalta. A csomagok tartalma kibővült könyvekkel. A csomagok kiszállítás
megkezdődött és Galántára el is jutottak a csomagok.
Horvát Judit a Galánta és vidéke célalap oszlopos tagja beszámol arról, hogy a csomagok tartalma
megfelelő, viszont a csomagban szerepel egy kifestő is, amelynél szlovák írás található. Ez nagyon
kellemetlen, hiszen a magyarságra buzdítjuk a szülőket, amennyiben lehetséges a csomag tartalmát
épp ezért változtatni kellene. Csáky Csongor főtitkár jelzi, hogy ez ügyben felveszi a kapcsolatot az
illetékes vállalkozóval.
Dr. Halzl József elnök elmondja azoknak a gyerekeknek a szüleit is meg kellene szólítani, akik óvoda
előtt vannak esetlegesen az egyház segítségével.
A csomag minden iskolába beíratott gyereket megillet. A zselízi célalap vezetője Mácsadi János
elmondja, vidékükön a polgármesterek nyújtanak segítséget a családok felkutatásában, a családokat
megszólítják és személyesen megkeresik.

5. napirendi pont: Egyebek

Az egyebek napirendi pontban a testvérvárosi kapcsolatok megerősítése, esetleges kialakítása merül
fel. Sok településnek van testvérvárosa, akik a Célalapok munkáját segíthetik a jövőben. A Rákóczi
Szövetség esetleges kapcsolatok kialakításában segítséget tud nyújtani. Szükséges egy lista a
testvérvárosi kapcsolatok feltüntetésével kapcsolatosan.
A lévai célalap jelezte igényét testvérvárosával való kapcsolat felvételére, mint kiderült testvérvárosa a
programot támogatja, így érdemes velük felvenni a kapcsolatot.
Dr. Halzl József elmondja, Felvidéken gondoskodni kellene arról, hogy minél többen menjenek el
szavazni, hiszen fontos minden magyar ember szavazata. Csáky Csongor elmondja, hogy a Rákóczi
Szövetség készített egy kérdőívet, amit felvidéki egyetemisták töltöttek ki, 4 egyszerű kérdést
tartalmaz a kérdőív és az eredményből kiderül a fiatalok elégedetlensége, miszerint két veszekedő párt
miatt sokan inkább nem vesznek részt a szavazásokon, valamint egyik vezetőt sem találja
alkalmasnak.
Több célalap vezető hozzászól a témában és területük sajátos eseteit vázolja fel különös tekintettel a
közéleti állapotokra. Gabri Rudolf megjegyzi a téma kapcsán, hogy általában nem elvek mellett
politizálnak a felvidéki magyar politikusok és ez okoz problémát.
Gabri Rudolf megköszöni a résztvevők megjelenését és berekeszti az ülést.
Kelt, Budapest, 2013. november 23.

Lejegyezte:
Krupi Bernadett

Hitelesíti:

Gabri Rudolf
az ACSSZMKA elnöke

Csáky Csongor
a Rákóczi Szövetség főtitkára

