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A kötetet 4 000 felvidéki nagycsoportos óvodás kapta meg 2017 márciusában  
a Rákóczi Szövetség megismételt iskolaválasztási kampánya során.
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IDŐPONT PROGRAM MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN

2017. január 14-28. Diaszpóra- és Szórványprogram: "Farsang" Kárpát-medence

2017. február 7. Cultura Nostra Történelmi Verseny Kárpát-medence

2017. február 24-26. Középiskolás Vezetőképző Budapest

2017. február 18 - március 4.
Diaszpóra- és Szórványprogram: 

 "Tavaszi szél vizet áraszt"
Kárpát-medence

2017. március 3-5. Erdélyi Tanácskozás Kémer

2017. március - április Beiratkozási Program - Óvodai kampány

Partium, Temesvár, Dés, Alsó-Fehér, 

Máramaros megye, Vajdaság,  

Horvátország, Kárpátalja

2017. március-december Kárpátaljai Utaztatási Program Kárpátalja

2017. március 11-25.

Diaszpóra- és Szórványprogram:  

"Március 15. – 1848/1849-es forradalom 

 és szabadságharc"

Kárpát-medence

2017. március 12. Esterházy János emlékünnepség Budapest

2017. március 12. Célalap közgyűlés Budapest

2017. március 15. Március 15. Diákutaztatási Program Kárpát-medence

2017. márcus 15-október 23. Gloria Victis Történelmi Vetélkedő Kárpát-medence

2017. március 27. Rákóczi Emléknap Budapest

2017. március 31-április 2. Kárpátaljai Regionális Találkozó Makkosjánosi

2017. március 31-április 2. Középiskolás Vezetőképző Hajdúszoboszló, Debrecen

2017. április 7-9. Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő döntő Pannonhalma

2017. április 7-9. Felvidéki Séta Pozsony, Csallóköz

2017. április 7-9.
Magyar-magyar kapcsolatok és  

az agrár szakképzés konferencia
Eger

2017. április 8-22. Diaszpóra- és Szórványprogram: "Húsvét" Kárpát-medence

2017. április 12. Felvidékről Kitelepített Magyarok Emléknapja Budapest

2017. április 21-23.
INFOPROG - Kárpát-medencei Magyar Középis-

kolák Informatikai Versenye
Fülek-Salgótarján

2017. április 21-23. Délvidéki Utazás Temerin, Aracs, Kanizsa

2017. április 21-23. Középiskolás Vezetőképző Kolozsvár

2017. május Közgyűlés Budapest

2017. május 13-27. Diaszpóra- és Szórványprogram: "Majális" Kárpát-medence

2017. május 19-21.
Kárpátaljai Kirándulás és Középiskolás 

Vezetőképző
Visk, Felső-Tisza-vidék

2017. május 30-június 5.
Diaszpóra- és Szórványprogram:  

"Csíksomlyói búcsú"
Budapest, Csíksomlyó

Rákóczi Szövetség 
2017. tavaszi programterve
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BEIRATKOZÁSI PROGRAM

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási 
Programjának 2016-os értékelése

Augusztus 29-én a szlovákiai magyar iskolák országos 

tanévnyitó ünnepségén vette kezdetét a Beiratkozási 

Programjának ösztöndíjátadásainak sorozata. Az ösztön-

díjakat szeptember és december között több mint 200 

kárpát-medencei helyszínen, közel 5 900 kisdiáknak adták 

át ünnepélyes keretek között.

A Beiratkozási Program mögött most is nagyszabású tár-

sadalmi összefogás jött létre, a 328 magyarországi önkor-

mányzat mellett civilek, közéleti személyiségek és alapít-

ványok is támogatták – sokszor a rendezvényeken való 

személyes részvételükkel is – a külhoni magyar közössé-

gek megmaradását.

A 2004 óta zajló program Felvidéken indult. Az ott elért 

eredmények alapján – miszerint a szlovákiai magyar is-

kolakezdők száma az utóbbi években stabilizálódott, sőt 

az elmúlt két évben növekedett, hiszen idén is 3 550 gyer-

mek részesült az ösztöndíjban –, lehetővé vált a program 

kiterjesztése olyan erdélyi, kárpátaljai és délvidéki tele-

pülésekre, ahol az asszimilációs folyamatok felgyorsultak. 

Ennek eredményeként teljes Bihar és Temes megye, Dés 

illetve a dél-erdélyi szórvány több településén 1 900 is-

kolakezdőhöz, a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken 200 gyer-

mekhez, további 40 délvidéki szórványtelepülésen (bele-

értve Horvátországot is) 400 első osztályoshoz juthatott  

el a támogatás.

Felvidék

A Felvidéken 2007 óta nem volt annyi magyar iskolakezdő, 

mint a 2016-os tanévben, emellett a magyar iskolát válasz-

tók aránya is nőtt. A hivatalos szlovákiai statisztikai adatok 

alapján megállapítható, hogy 2009 és 2013 között, a szé- 

leskörű összefogás eredményeként, trendfordulás követ-

kezett be. Pozsonyban például az idei tanévben is több ve-

gyes, illetve tisztán szlovák családba született gyermeket 

írattak magyar iskolába, Bősön pedig a 2015-ös 20 fős első 

osztály után 2016 szeptemberében 32-en kezdték magyar 

osztályban tanulmányaikat.

Kárpátalja

A Rákóczi Szövetség kifejezetten nagy figyelmet fordí-

tott Kárpátaljára is. A Felső-Tisza-vidéken 175 magyar is-

kolakezdőt részesített ösztöndíjban. Szeptember 26-án és 

27-én a Beiratkozási Program keretében, ezt megelőzően 

pedig a kárpátaljai Visken közel 100 középiskolás tanár 

és diák részvételével rendezett vezetőképző erősítette a 

nemzeti összetartozást. A régióban 2015-ben 119 gyermek 

kapott ösztöndíjat, ehhez képest 175 iskolakezdő jelentős 

növekedésnek számít. Az elsősök között nagyszámú ukrán, 

illetve ruszin anyanyelvű diák is található.

Dés és környéke

A dési régióban a magyar iskolák helyzete válságos, rész-

ben a gyermekhiány és a nagyfokú elvándorlás miatt, de 

komoly arányban okolható ezért a jelenségért, hogy a ma-

gyar szülők román iskolát választanak gyermeküknek. A 

Rákóczi Szövetség munkájára éppen ezért égető szükség 

van ahhoz, hogy minél több Dés környéki család – vállal-

va a távolság okozta kellemetlenségeket –, ne a kizárólag 

román felső tagozattal bíró iskolát válassza a dési magyar 

tannyelvű intézmény helyett.

Temes megye

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját a magyar 

iskolaválasztás érdekében 2015 tavaszán kiterjesztette 

Temes megyére és Temesvárra, tekintettel az ott is tapasz-

talható negatív asszimilációs tendenciákra. Az ösztöndíj- 

átadó eseményen érezni lehetett a szülők meghatottságát 

és háláját az odafigyelésért és a gesztusért. Több olyan 

családdal találkoztak, ahol az egyik szülő egyáltalán nem 

beszélt magyarul. Temes megyében, beleértve Temesvárt 

is, a tanfelügyelőség adatai szerint az elmúlt nyolc évben 

sohasem volt annyi magyar iskolakezdő, mint 2015 szep-

temberében. Temesváron a 2015-ös kiemelkedő számhoz 

képest is javult 2016-ban a helyzet. Történt mindez úgy, 

hogy a demográfia helyzet nem ezt indokolná. A tények 

hátterében az állhat, hogy sok olyan magyar, vagy rész-

ben magyar családot sikerült megszólítani és megnyerni a 

magyar iskolának, akik korábban a román oktatás mellett 

döntöttek. Temesváron mindkét magyar iskola színvonala 

kiemelkedő, az ott dolgozó pedagógusok elkötelezettek a 

magyar iskola ügye mellett. 

Horvátország

Horvátországot illetően örömteli tény, hogy a korábbi 

évek adatai messze meghaladva, idén szeptemberben 

38 gyermek kezdte meg tanulmányait magyar nyelven  

9 horvátországi településen: Vörösmart, Csúza, Sepse, Las-

kó, Várdaróc, Kopács, Kórógy és Eszék , valamint Újbezdán 

magyar iskolájában.

Karácsonyi ajándékot kaptak  
a felvidéki magyar óvodások
2016 decemberében karácsonyi csomagot küldött a Rá-

kóczi Szövetség minden felvidéki magyarul beszélő óvo-

dásnak. Az ajándékcsomagot 12 409 felvidéki kisgyermek 

kapta meg mikulás- és karácsonyi ünnepségek alkalmá-

val, a Szövetség Felvidéken működő célalap hálózatának  

közreműködésével.

Az ajándékcsomagok tartalmaztak egy szülőkhöz szóló 

levelet, mely a magyar iskolaválasztás helyességéről és 

fontosságáról igyekszik meggyőzni a családokat. A Rákóczi 

Szövetség partnereivel együtt idén is arra törekedett, hogy 

a szlovák nyelvű óvodába járó magyarul beszélő gyerme-

kekhez is eljusson a csomag, szüleikhez pedig a levél. 

Az óvodások karácsonyi megajándékozása 2004 óta részét 

képezi a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának.  

A többi Kárpát-medencei régióban a magyar óvodásokat 

2017 tavaszán – az iskolai beiratkozás előtt – ajándékozta 

meg a Szövetség.

A Rákóczi Szövetség  
iskolaválasztási kampánya

A határon túli magyar szülőknek a tavasz folyamán kell 

dönteniük iskolakötelessé váló gyermekük oktatásáról. A 

szülők a legtöbb esetben választhatnak az államnyelvű 

iskola helyett magyar tannyelvű iskolát gyermeküknek. A 

külhoni magyar iskolák többlettudást nyújtanak, hiszen a 

magyar nyelv és kultúra mellett magas szinten biztosítják 

a többségi nemzet nyelvének és kultúrájának oktatását is.

A Rákóczi Szövetség iskolaválasztási kampánya érinti a tel-

jes Felvidéket, ahol 4 000 iskolakezdés előtt álló gyermeket 

szólít meg. Továbbá a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken 200, 

az erdélyi Máramaros megyében 1 200, a partiumi Bihar 

megyében 1 400, Désen és régiójában 100, a dél-erdélyi 

Fehér megyében 70, Temes megyében 200, a vajdasági 

szórványban 500, illetve Horvátországban 30 gyermek ré-

szesül ajándékban. A kampány végrehajtásában helyi ok-

tatási szakemberek és civilek működnek együtt a Rákóczi 

Szövetséggel.

Felvidéken és a Kárpát-medence több régiójában egyre 
többen választják a magyar iskolát.
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Iskolakezdés előtt álló gyermekek száma
Magyarul beszélő óvodások a Felvidéken régiónként:

CÉLALAP
ISKOLAKEZDÉS   
ELŐTT ÁLLÓK 
SZÁMA

FIATALABB 
ÓVODÁSOK SZÁMA

ÖSSZES  
ÓVODÁS SZÁMA

Dunaszerdahely 575 937 1512

Érsekújvár 108 331 439

Fülek 126 282 408

Galánta 229 682 911

Gúta 175 450 625

Ipolyság 74 102 176

Kassa 25 60 85

Királyhelmec 277 493 770

Komárom 401 629 1030

Léva 11 54 65

Losonc 37 58 95

Nagykapos 116 248 364

Nagykürtös 70 200 270

Nagymegyer 204 465 669

Nyitra 20 72 92

Párkány 223 528 751

Pozsony 22 102 124

Rimaszombat 230 569 799

Rozsnyó 143 247 390

Somorja 210 500 710

Szenc 50 150 200

Szepsi 182 333 515

Tornalja 241 493 734

Vágsellye 106 254 360

Zselíz 109 206 315

Összesen 3964 8445 12409

Felhívás – Beiratkozási Program 2017
A Rákóczi Szövetség 2017-ben is pályázatot hirdet a Felvi-

déken, a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken, a partiumi Bihar 

és Máramaros megyékben, Temes megyében, az erdélyi 

Désen és környékén, Fehér megyében, a vajdasági szór-

ványterületeken, Horvátországban és a szlovéniai Muravi-

déken magyar iskolába íratott gyermekek részére.

A felvidéki iskolai beiratkozások esedékessége folytán a 

Rákóczi Szövetség a 2017/2018-as tanév magyar iskolakez-

dői számára is meghirdeti beiratkozási ösztöndíj pályá-

zatát. A program a mellékletben összefoglalt települések 

magyar tanítási nyelvű iskolába beíratott iskolakezdőre 

vonatkozik.

A Rákóczi Szövetség a programot továbbra is elsősorban 

a magyarországi civil társadalom és az önkormányzatok 

adományaira alapozva hirdeti meg.

A Szövetség 2016 decembere és 2017 májusa között 12 

409 szlovákiai,  3 248 partiumi és erdélyi, délvidéki, 30 

horvátországi és 40 muravidéki magyar óvodás szüleinek 

juttatta el levelét a magyar iskolaválasztás érveivel együtt, 

iskolakezdő ajándékcsomaggal összekötve. Ebben a levél-

ben tájékoztatták a szülőket a beiratkozási ösztöndíjról, je-

lezve számukra, hogy az ehhez szükséges pályázati adat-

lapot az iskolai beiratkozáskor tölthetik ki.

A Szövetség azzal a kéréssel fordult partnereihez, hogy a 

pályázati felhívását használják fel az iskolaválasztási kam-

pányban, illetve az adatlapot az iskolai beiratkozások al-

kalmával töltessék ki a beiratkozó gyermekek szüleivel.  

Ezek a Rákóczi Szövetség honlapján is elérhetők.

Az ösztöndíjak átadására a pályázati felhívásban foglaltak-

nak megfelelően kerül majd sor 2017 őszén.

Célalap közgyűlés Budapest, 2017. március 12.

A Rákóczi Szövetség 2017. március 12-én tartotta meg ta-

vaszi Célalap közgyűlését a Pesti Vármegyeházán. A talál-

kozón a 25 felvidéki célalap képviselői és a Rákóczi Szövet-

ség Alapítványának kuratóriumi tagjai vettek részt.

A közgyűlést a Szövetség elnöke, Dr. Halzl József nyitotta 

meg, majd Csáky Csongor főtitkár és Gabri Rudolf kurató-

riumi elnök vezették fel az ülés legfontosabb témáit – me-

lyek között központi szerepet kapott a Szövetség kétlép-

csős Beiratkozási Programjának bővítése.

Az elmúlt évek tevékenysége során számos alkalommal 

megfogalmazódott a gondolat, miszerint a magyar gyer-

mekek és családjuk első megszólítását a lehető legko-

rábban, már csecsemő korban meg kellene tenni. Ezt a 

célt tűzte a Szövetség „GÓLYAHÍR” – Újszülött köszöntő 

Program zászlajára, melynek során minden magyar új-

szülött édesanyja számára egy külön erre az alkalomra 

készített babanaplót kíván eljuttatni, hogy így üdvözölje 

a Kárpát-medence magyar közösségének legifjabb tagja-

it. A felvetést a célalaphálózat jelenlevő képviselői is tá-

mogatták, és a közgyűlés határozatot hozott a program  

elindításáról.

2017. május 7-én, anyák napján első alkalommal köszönti 

a Rákóczi Szövetség az újdonsült kismamákat Felvidéken 

és Erdélyben.

RÉGIÓ
ISKOLAKEZDÉS   
ELŐTT ÁLLÓK 
SZÁMA

Dés és környéke 248

Nagybánya/Máramaros 1300

Fehér megye 100

Bihar megye 1400

Temes megye 200

Felső-Tisza-vidék + Csap 200

Vajdaság 350

Horvátország 30

Muravidék 40

Összesen 3868

Erdélyi Tanácskozás  Kémer, 2017. március 3-5.
A Rákóczi Szövetség erdélyi szervezeti kapcsolatainak és 

tevékenységének megerősítése érdekében szűk körű ta-

nácskozást szervezett 2017. március 3. és 5. között a Szilágy 

megyei Kémeren. 

A találkozó harminc résztvevője között ott voltak a Beirat-

kozás Program erdélyi szervezői – Nagyváradról, Nagybá-

nyáról, Nagyenyedről, Temesvárról, illetve Désről – vala-

mint a jelentősebb erdélyi Rákóczi szervezetek vezetői.

A találkozó azzal a céllal valósult meg, hogy a Szövetség 

erdélyi tevékenységét hatékonyabbá és eredményeseb-

bé tegye, illetve erdélyi partnereinek emberi és szakmai 

együttműködését erősítse. A rendezvény előadói között 

szerepelt Benedek Fülöp, az OTP Bank elnöki főtanácsadó-

ja, ügyvezető igazgatója, Morvay Levente civil-, pályázati 

szakértő, Takaró Mihály irodalomtörténész, illetve a Rákó-

czi Szövetség képviseletében Dr. Halzl József elnök és Csá-

ky Csongor főtitkár.

A tanácskozás résztvevői megvitatták a 2017. évi tevékeny-

ségeiket, különös tekintettel a magyar iskolaválasztás ha-

tékonyságának javítására.  Döntés szültetett arról is, hogy 

azokban az erdélyi régiókban, ahol a Beiratkozási Program 

megvalósul, ott a magyar családokban született gyerme-

keket már közvetlen születésük után igyekeznek meg-

szólítani a magyar közösség nevében. A kezdeményezés  

a „GÓLYAHÍR” – Újszülött köszöntő Program  nevet kapta. 
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XX. Felvidéki séta 2016. október 14-16.

Magyarországi résztvevő iskolák:
Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Is-

kola és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc Tag- 

intézménye; Budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium; Bu-

dapesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola; Budapesti 

Szent Margit Gimnázium; Budapesti Veres Pálné Gimná-

zium; Győri Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai 

Szakközépiskola; Győri Kazinczy Ferenc Gimnázium; Győri 

Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ; Kapu-

vári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium; Kisbéri Bánki-Táncsics 

Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Általános Is-

kola; Szombathelyi NYME Bolyai János Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium; Tatabányai Árpád Gimnázium; Tata-

bányai Mikes Kelemen Szakközépiskola.

Komonyi Szabina

V. Partiumi kirándulás
2016. szeptember 30. - október 2.

Immáron ötötödik alkalommal került megrendezésre a 

Rákóczi Szövetség „Partiumi kirándulás” elnevezésű prog-

ramja. A kiránduláson 14 iskola (6 partiumi és 8 magyaror-

szági) 90 képviselője vett részt. 

A kirándulás első megállója Nagykároly volt, ahol megte-

kintették a régi lovagvárakra emlékeztető eklektikus Ká-

rolyi-kastélyt, majd Kaplonyban, Ybl Miklós tervei alapján 

készült Károlyi-kriptában tartottak koszorúzást és rövid 

megemlékezést. Domahidán a Szatmári béke hőseire em-

lékeztek Lados Balázs történeti áttekintését hallgatván. A 

szombati program a nagybányai Ásványtani- és a Megyei 

Képzőművészeti Múzeum megtekintésével kezdődött. 

Délután az erdélyi származású Teleki család kastélyait ke-

resték fel. A koltói kastély ma Teleki-Petőfi múzeumként 

működik, azonban a pribéki, romosan is impozáns Tele-

ki-kastély felújítása még várat magára. Szatmár megye 

egyik legrégebbi temploma, az ákosi református templom, 

mely festett népi motívumaival a térség legértékesebb ro-

mán kori építészeti műemléke, lenyűgözte a kirándulókat. 

Vasárnap a szatmárnémeti Székesegyházban szentmisén 

vettek részt a diákok, majd azt követően a város neveze-

tességeit ismerhették meg. Bízunk benne, hogy a három 

nap alatt, valamennyi résztvevő maradandó élményekkel 

gazdagodott és új ismeretekre, barátságokra tett szert.  

Dunai Márk Bence

2016. október 14-én huszadik alkalommal valósult  
meg a „Felvidéki séta”. A kiránduláson 107 fő vett részt  
az alábbi 13 magyarországi és 6 felvidéki középiskolából:

Felvidéki résztvevő iskolák:
Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Vállalkozói Magán Szak-

középiskola; Komáromi Selye János Gimnázium; Lévai 

Czeglédi Péter Református Gimnázium; Nagymegyeri Ke-

reskedelmi Akadémia és Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű 

Gimnázium; Udvardi Szakközépiskola; Zselízi Comenius 

Gimnázium.

A nagyszabású utazás Felvidék ősi várától, a Vág bal part-

ján sziklaoromról letekintő Beckó várától indult. Ezután, 

immár emelkedett hangulatban, koszorúzták meg a tren-

cséni csata hámorosi emlékhelyét. Szétnéztek Zsolnán és 

az aznapi könnyed programot gyönyörű zongorajátékkal  

zárták le a Wesselényi kápolnában. Turócszentmárton felé 

haladva megálltak a IV. Béla király által a Kossuth családnak 

adományozott Kossuth-halomnál. A Szlovák Nemzeti Mú-

zeumban pedig izgalmas tárlatvezetést kaptak. Az utolsó 

nap Selmecbánya megismerésével telt. Petőfi Sándor em-

léktábláján koszorút helyeztek el, ellátogattak a Selmeci 

Akadémiára, majd a Kálváriára is. A „hegymászás” után a 

bányamúzeumban 50 méteres mélységbe vezették le a kis 

csapatot. A remek hangulatú és festői élményekkel tűzdelt 

utazásról a fiatalok szép élményekkel és új barátságokkal 

gazdagodva tértek haza.

DIÁKUTAZTATÁS, KIRÁNDULÁSOK
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Kárpátaljai Utazási Program  
2017 
Magyarországi nyugdíjas- és egyházi közösségek idén is pályázhatnak 
kárpátaljai kirándulásra a Rákóczi Szövetség és a Kárpátaljáért Felelős 
Kormánybiztos együttműködésének köszönhetően.

A Rákóczi Szövetség együttműködésben a Kárpátaljáért 

Felelős Kormánybiztossal az idei évben is meghirdeti a 

Kárpátaljai Utazási Programot magyarországi nyugdíjas- 

és egyházi közösségek részére annak érdekében, hogy fel-

lendítsék a kárpátaljai régió idegenforgalmát és erősítsék 

a magyar-magyar kapcsolatokat.

A kiránduló csoportok 200 ezer forint utazási támogatásra 

pályázhatnak 2017. április 3-ig, a Rákóczi Szövetség hon-

lapján (www.rakocziszovetseg.org).

A programot 2016 tavaszán hirdette meg első alkalom-

mal a Rákóczi Szövetség, ami sikertörténetté vált, hiszen 

a múlt évben 100 utazó csoport mintegy 4000 tagja jutott 

el Magyarországról Kárpátaljára, ami nagyban hozzájárult 

a nehéz helyzetbe jutott régió idegenforgalmának fellen-

dítéséhez. A Kárpátaljára utazó csoportok átlagosan két 

éjszakát töltenek el a régió panzióinak és falusi turizmu-

sainak szállásain, több tízmillió forinttal támogatva így  

a nehéz gazdasági helyzetbe került helyi emberek meg-

élhetését.

A Kárpátaljai Utazási Program 2016. évi összefoglalója az 

alábbi címen érhető el:

http://www.rakocziszovetseg.org/sites/default/files/Kar-

pataljaiUtazasiProgram_2016_web.pdf

Március 15-i Diákutaztatási Program
Közel 4 000 középiskolás utazhat határon túlra 
március 15-én a Rákóczi Szövetség támogatásával
A Rákóczi Szövetség Március 15-i Diákutaztatási Program-

ja keretében 100 középiskola pályázott sikerrel Kárpát-me-

dencei utazási támogatásért. A Diákutaztatási Program 

keretében közel 4 000 magyarországi középiskolás diák 

utazhat március 15-én valamely határon túli magyar tele-

pülésre és ünnepelhet közösen ott élő diáktársaival. 

Felvidékre 31, Erdélybe illetve Partiumba 36, Vajdaságba 

14, Kárpátaljára 6, Szlovéniába 3 és Horvátországba 2 kö-

zépiskolai csoport utazik március folyamán, valamint 8 

magyarországi középiskolás csapat utazhat a pályázat jó-

voltából határon túlra.

A pályázat feltétele volt, hogy egy Kárpát-medencei ha-

táron túli település magyar középiskolájához látogasson  

a magyarországi középiskolás utazó csoport és közösen 

ünnepeljenek március 15-én. A Rákóczi Szövetség az utazó 

diákok számától függően legfeljebb 200 ezer forint értékű 

utazási kerettámogatást ajánl fel a sikeres pályázóknak.

1994 óta hirdeti meg Március 15-i Diákutaztatási Program-

ját a Rákóczi Szövetség magyarországi középiskolások 

számára. A program fő célja, hogy minél több közvetlen 

kapcsolat alakuljon ki a magyarországi és a határon túli 

magyar diákok, tanárok, illetve iskolák között. A pályázatra 

bármely magyarországi középiskola jelentkezhetett.

A Szövetség múlt évi Diákutaztatási Programjai kereté-

ben március 15-én, június 4-én és október 23-án 361 Kár-

pát-medencei középiskola közel 13 000 diákja utazhatott.

GLORIA VICTIS Jutalomút
2016. november 10-13.
2016. október 23-án a Budapesti Műszaki Egyetem díszter-

mében megrendezett Gloria Victis Történelmi vetélkedő 

tíz döntőbe jutott csapata egy felvidéki-lengyelországi ju-

talomkiránduláson vehetett részt, melyre 2016. november 

10-e és 13-a között került sor. A diákok és felkészítő taná-

raik zömében Magyarországról érkeztek, de volt délvidéki, 

erdélyi és felvidéki csapat is. 

A kirándulás Felvidéken, Selmecbányán kezdődött. A 

méltán híres, 1993-ban a világörökség részévé nyilvání-

tott város építészeti, kultúrtörténeti, valamint bányászati 

látványosságai elvarázsolták a kirándulókat. A fakultatív 

bányalátogatást, majd a belvárosi sétát követően Lengyel-

ország, Zakopane felé vették útjukat.

Másnap Krakkóban részt vettek a Lengyel Nemzeti Ünnep 

rendezvénysorozatán, az ünnepi felvonuláson. A felvonu-

lás a Wawel-dombon található Szent Szaniszló-székesegy-

háznál vette kezdetét és a Jan Matejko Képzőművészeti 

Akadémia előtt ért véget. A rendezvényen több magyar 

csoport is feltűnt, felemelő érzés volt, ahogy a napsütötte 

Krakkó belvárosát ellepték a fehér-piros, piros-fehér-zöld 

színek. A délutáni program keretében Wieliczkába láto-

gattak, ahol Lengyelország egyik legrégebbi sóbányája 

található. A legszebb wieliczkai legenda Árpád-házi Kinga 

nevéhez fűződik, miszerint jegygyűrűje csodálatos módon 

a kősótelepekkel együtt vándorolt Erdélyből Wieliczkába. 

Az első kitermelt sótömbben megtalálták a gyűrűt, azóta 

bővelkedik sóban Lengyelország. A közel 2,5 órás látoga-

tás során Szent Kinga ereklyéi előtt egy magyar nemzeti 

színekbe öltözött koszorút helyeztek el a diákok. 

Szombaton a krakkói magyar emlékek felkeresését tűzték 

ki célul. A Szent Szaniszló-székesegyház kriptájában ta-

lálható Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király és 

Szent Hedvig, Nagy Lajos lányának sírja. A város főterén, 

a Piac tér sarkán Balassi Bálint bronz domborműve örökíti 

meg a költő emlékét. A Jagelló Egyetemre évszázadokon 

keresztül jártak magyar diákok, a belvárosban a mai napig 

áll a magyar kollégium épülete. Délután elbúcsúztak Len-

gyelországtól és elindultak Kassa felé. 

Vasárnap reggel a kassai Szent Erzsébet-székesegyház-

ban magyar ünnepi misén vettek részt a kirándulók.  Az 

ünnepi mise után még körbejárták Kassa nevezetességeit,  

majd hazaindultak.

Molnár Mónika
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DIASZPÓRA- ÉS SZÓRVÁNYPROGRAM

Diaszpóra- és Szórványprogram
A Rákóczi Szövetség a Magyar Diszpóra Tanács kérése 

alapján, a Határtalanul! Program keretében 2016 szep-

tembere és 2017 júniusa között 650 diaszpórában és 1 850 

Kárpát-medencei szórványban élő magyar fiatalnak kínál 

lehetőséget, hogy részt vegyen egy magyarországi tanul-

mányúton. A programban azok a 10 és 25 év közötti fia-

talok vehetnek részt, akik a helyi magyar közösségekben 

működő hétvégi iskolák, cserkészcsapatok, hagyományőr-

ző- és kulturális egyesületek, valamint vallási közösségek 

munkájában aktívan részt vállalnak. A Program összeállí-

tásánál a Rákóczi Szövetség törekedett arra, hogy az uta-

zások a nagyobb nemzeti és egyházi ünnepeinkhez, illet-

ve eseményeinkhez kapcsolódjanak.   A diaszpórából ide 

érkezők rendkívül változatos programokon vehetnek részt, 

melynek keretében egyaránt megismerkedhetnek Buda-

pesttel, a vidéki Magyarországgal és egy, a Kárpát-meden-

cén belüli, de határon túli magyar régióval is.

„Őszi szüret”

2016. szeptember 24. és október 8. között került sor első 

ízben a diaszpórában élő magyar fiatalok tanulmányútjára. 

Az „Őszi szüret” elnevezésű programnak budapesti, vidé-

ki és partiumi helyszínei egyaránt voltak. Ez alkalommal 

a résztvevők Argentínából érkeztek, és először Budapest 

nevezetességeivel ismerkedhettek meg. Többek között 

az Országház – így a Szent Koronával való találkozás – , a 

Sziklakórház, a Terror Háza Múzeum, a Budavári Labirintus 

bejárása, a török időket idéző Király-fürdő élménye, végül 

az élőzenés táncház forgataga biztosították a feledhetet-

len emlékeket. Természetesen sor került a vidéki Magyar-

ország felfedezésére is, ahol Eger városának vendégszere-

tetét élvezhették. Szakavatott mesterek által betekintést 

kaphattak a szüret, a borkészítés folyamatába, kipróbál-

hatták a különböző fogásokat és természetesen a borkós-

tolás sem maradhatott el. A fiatalok Magyarország leg-

szebb természeti kincsei közül is kaptak egy csokorra valót, 

hiszen a Bükki Nemzeti Park, Szilvásvárad, Szalajka-völgy, 

Tokaj, Sárospatak, Lillafüred mind-mind lenyűgöző és 

egyedülálló élményt biztosítanak az odalátogatóknak. Ezt 

követően a partiumi kirándulás következett, ahol elég, ha 

csupán Nagykárolyban a Károlyi-kastélyt, Kaplonyban a 

Károlyi-kriptát, Domahidán a szatmári béke emlékoszlo-

pát, az ákosi templom középkori falait vagy a koltói Petőfi 

múzeum szépségeit emeljük ki.

„1956-os forradalom és szabadságharc”

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra- és Szórványprogram so-

rozatának második rendezvénye 2016. október 21. és 23. 

között közel 300 résztvevővel került lebonyolításra. A fi-

atalok és kísérőik Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról és 

Délvidékről érkeztek Eger városába.

A megnyitó ünnepségen Habis László, Eger város polgár-

mestere, Palotás József, a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt-

képzési Hivatal főigazgató-helyettese, és Ugron Gáspár, a 

Rákóczi Szövetség alelnöke köszöntötte a résztvevőket.  

A  hétvége egyedülálló kulturális programokkal, kiállítá-

sokkal, megemlékezésekkel hozta kézzelfogható közel-

ségbe a történelem legendás pillanatait. Az egri vár és 

folyosórendszer a török idők emlékét idézte meg, a recski 

Nemzeti Emlékparkban a kényszermunkatábor megrázó 

szörnyűségeibe nyerhettek bepillantást, a budapesti „Glo-

ria Victis” emlékünnepség és fáklyás felvonulás pedig fele-

levenítette az 1956-os forradalom eseményeit.

„Márton napi vigadalom”

2016. november közepén több mint 200 fő, a szamosújvári 

Mezőségi TÉKA Szórványkollégium 54, a temesvári Bartók 

Béla Elméleti Középiskola 44, a Tordai Jósika Miklós Elmé-

leti Líceum 55, valamint a Torontál Magyar Oktatási Mű-

velődési és Ifjúsági Központ 50 diákja és tanára vett részt 

egy-egy hosszú hétvégén.

A Dunakanyarban tett kirándulás során az esztergomi ba-

zilikát, a visegrádi Mátyás Király Múzeumot és Szentendre 

látványosságait tekintették meg, a Hagyományok Házá-

ban pedig hangulatos koncerteken és táncházban mulat-

tak a szórványból érkező fiatalok. Egy tartalmas budapesti 

városnézés is várta a résztvevőket, de több vidéki neveze-

tességet is felkerestek Kecskeméten, Ópusztaszeren, Sze-

geden és Gyula városában.

„Advent”

A Diaszpóra- és Szórványprogram adventi programidősza-

kába december 7. és 23. között 100 fiatal kapcsolódott be, 

akik Ausztráliából, Ausztriából, Kanadából, az Egyesült Ál-

lamokból, Chiléből, Horvátországból és Erdélyből érkeztek. 

Az adventi időszakban elsősorban Budapest, de  Magyar-

ország több vidéki települése is színpompás, hangulatos 

vásárokkal büszkélkedhet. A programsorozat résztvevői 

Budapest mellett ellátogattak a Dunakanyarba, Gödöllő-

re, Székesfehérvárra, Tatára, Tatabányára, Pannonhalmá-

ra, Győrbe, a felvidéki Komáromba és nem utolsó sorban 

Selmecbányára, ahol a vásárok nyüzsgő hangulatán túl a 

téli városkép látványát is élvezhették. A városnézős prog-

ramokat színházi-, cirkuszi előadások, hangversenyek és 

táncházak színesítették.

„Farsang”

A farsangi programidőszak keretében Budapesten és a 

vidéki városokban hagyományos farsangi mulatságok, 

fesztiválok és gasztronómiai rendezvények várták a január 

14. és 28. között hazánkba érkező fiatalokat, akik ezúttal 

Argentínából, Ausztráliából, Braziliából, Chiléből és Dél-Af-

rikából utaztak Magyarországra. Az ilyenkor szokásos vi-

déki disznótor eseményeibe Tótkomlóson tekinthettek be, 

megismerve egyúttal a magyar paraszti kultúrát és élet-

módot, valamint a farsangi időszakhoz kötődő hagyomá-

nyokat. Láthatták a „Megidézett Kárpátalja” c. táncos előa-

dást, melyben hivatásos táncosok mutatták be a különféle 

területek és népek szokásait, táncait. Sor került a méltán 

híres Fővárosi Nagycirkuszban a Lúdas Matyi történetét 

bemutató előadásra is. A program részeként Felvidékre 

indultak. Ott az ipolysági iskola igazgatója, Pálffy Dezső 

fogadta a csoportot. Röviden beszélt arról, hogy mit jelent 

határon túli magyarként élni a mindennapokat, és párhu-

zamot vont a diaszpóra és a határon túl élő fiatalok iden-

titás megőrző feladatai között. Selmecbányán az egykori 

ezüstbánya mélységeibe ereszkedtek le és kóstoltak bele 

a kalandos bányászéletbe. Végül Budapesten a „Láthatat-

lan kiállítás” „megtekintése” által egy interaktív tárlat se-

gítségével átélhették, hogy milyen kihívásokkal kell szem-

benézni egy látássérült embernek különféle helyzetekben.

Örömmel tapasztalhattuk, hogy a diaszpóra programokat 

követően a fiatalok magyar nyelvi ismerete érzékelhetően 

erősödött, fejlődött. A program sikerét az is mutatja, hogy 

többen már a Magyarországra való újabb visszatérést  

tervezgetik.

Reméljük, találkozunk!
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RENDEZVÉNYEK

GLORIA VICTIS  
1956-os Emlékünnepség – Kárpát-medencei  
Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedő

2016. október 21-23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik év-

fordulójára 24. alkalommal szervezte meg a Rákóczi Szö-

vetség „Gloria Victis” elnevezésű rendezvénysorozatát, 

mellyel a forradalom örökségére támaszkodva kívánja 

erősíteni a résztvevő Kárpát-medencei magyar fiatalok 

nemzeti összetartozás-érzését.

A háromnapos találkozóra valamennyi szomszédos or-

szágból érkeztek magyar középiskolások és egyetemis-

ták. 2016 októberében közel 2 500 Kárpát-medencei ma-

gyar fiatal vett részt a találkozón, köztük 400 egyetemista 

és 2 000 középiskolás, valamint 60 segítő, akik a Rákóczi 

Szövetség helyi szervezeteit és együttműködő partnereit 

képviselték. Az Eperjesi Egyetemről idén is érkezett egy 

csoport szlovák hallgató, akik együtt ünnepeltek magyar 

diáktársaikkal.

A Rákóczi Szövetség és zuglói Rákos mezeje helyi szerve-

zete által közösen meghirdetett Kárpát-medencei 1956-os 

irodalmi pályázatának ünnepélyes eredményhirdetésé-

vel indult az idei eseménysorozat a Magyarság Házában.  

A pályázatra 43 pályamű érkezett a Kárpát-medence min-

den szegletéből. A felhívás értelmében három témában 

lehetett dolgozatot benyújtani: Nagy idők tanúi voltak 

(Idősebb családtagokkal, barátokkal,  az események még 

élő tanúival készült interjúk vagy memoárok alapján); 

„Csönd van, mintha nem is rezzennénk, S rohanunk a for-

radalomba” (Jelentős költői alkotások az ötvenes években 

Nagy László, Illyés Gyula és mások versei), illetve Így lát-

ta Németh László / Bibó István / Albert Camus a magyar  

forradalmat (1956 képe és jelentősége egy jelentős gon-

dolkodó egy művében).

A rövid ünnepséget a délután moderátora, Nyakas Szi-

lárd nyitotta meg, majd a székesfehérvári Kodály Zoltán 

Gimnázium Énekkarának tolmácsolásában Kodály Zoltán: 

Köszöntő és Bárdos Lajos: Tábortűznél című művei csen-

dültek fel. A díjkiosztó előtt Seres Zsuzsanna, a Magyarság 

Háza osztályvezetője, Ökrös Mariann, a Feszty-körkép Ala-

pítvány elnöke, Tamássyné Biró Magda, a Rákos mezeje he-

lyi szervezet vezetője és Halzl József, a Rákóczi Szövetség 

elnöke köszöntötték a pályázókat, majd átadták az okleve-

leket, díjakat és különdíjakat.

A pályázat végeredménye:

I. hely: Ferenc Tamás – Balázsi Erika (Baróti Szabó Dávid 

Technológiai Líceum, Erdély)

II. hely: Fórizs Ákos Barnabás – Paulovics Péter – Rácz Zsolt 

(Szolnok Városi Kollégium Tiszaparti Tagintézménye)

III. hely: Rancsó Sarolta (Selye János Gimnázium Komárom, 

Felvidék)

Különdíjban részesült: Pósa Viktória (Zentai Gimnázium, 

Délvidék), Bogáthy Eszter (Kisgejőci Egry Ferenc Oktatá-

si-Nevelési Komplexum, Kárpátalja), Juhász József (Szent - 

annai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 

Karcag)

Az ifjúsági találkozó keretében 2016. október 21-én a kö-

zépiskolások az érkzéskor megszokott regisztrációt kö-

vetően a Budapesti Műszaki Egyetemen Hegedűs Endre 

Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész hangversenyét 

hallgathatták meg. A világhíres zongoravirtuóz reperto-

árjából nem maradhatott ki Beethoven Egmont-nyitánya, 

sőt egy négykezes darab erejéig a szintén zongoraművész 

feleségét, Katicát is a színpadra szólította. A hallgatóság 

– a több mint 10-12 órás utazás ellenére – kitörő lelkesedés-

sel fogadta a koncertet, több felcsendülő művet percekig 

tartó vastapssal jutalmazott. 

A történelmi vetélkedő versenyzői a II. kerületi Önkor-

mányzat meghívására a Klebelsberg Kultúrkúriában a 

„Gloria Vicis – 1956” táncszínházi produkciót tekinthették 

meg, míg az egyetemista fiatalok éjszakai dunai városné-

ző-hajókiránduláson vehettek részt.

Október 22-én délelőtt kezdetét vette a történelmi vetél-

kedő középdöntője, ahol 60 csapat mérhette össze tudá-

sát 1956 témájában. Ezalatt az egyetemista fiatalok Takaró 

Mihály irodalomtörténész és Gulyás Gergely, az Ország- 

gyűlés alelnökének előadását hallgathatták meg, míg 500 

középiskolás diák a budai Várban látogatta meg a Mi Ma-

gyarok kiállítást, a Halászbástyát és a Várkert Bazárt.

Ebéd után a Szövetség minden vendége, közel 2500 diák, 

egyetemi hallgató és tanár (köztük a Rákóczi Szövetség 

Diaszpóra- és Szórvány Programjában résztvevő 300 fő) 

bekapcsolódott a Műegyetemi megemlékezésbe. Itt Bot-

ka Csaba újvidéki egyetemista mondott ünnepi beszé-

det, majd helyezte el a Kárpát-medencei magyar fiatalság 

nevében a Szövetség közös koszorúját. Nem sokkal 16 

óra után a korhű ruhába öltözött ungvári és beregszászi 

egyetemista fiatalok vezetésével megkezdődött a hagyo-

mányos fáklyás felvonulás a Bem térre. A menet megállt a 

Nagy Imre téren, ahol Tarlós István főpolgármester felavat-

ta új helyén a Kossuth térről ideköltöztetett, a Forradalom 

lángját jelképező örökmécsest.

A Bem téri megemlékezésen idén is Erdélyi Claudia volt a 

műsorvezető, míg a zenei betéteket Kovács Nóri és zene-

kara szolgáltatták. Az ünnepi szónok szerepét Dr. Halzl Jó-

zsef, a Rákóczi Szövetség elnöke vállalta, aki beszédében 

saját 1956-os naplójából idézett. (Külön öröm, hogy az 

emlékév tiszteletére új kiadásban ismét megjelenhetett a 

napló.) A határon túli ifjúság nevében Szász István Szilárd, 

a Babes-Bolyai Tudományegyetem doktorandusza mon-

dott beszédet, akinek a gondolatai leginkább az 1956-os 

csodára fókuszáltak.

Az estet a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok ünnepi kon-

certje zárta a BME Aulájában.

Vasárnap délelőtt az egyetemista fiatalok Sándor Pál: 

Szerencsés Dániel című filmjét tekinthették meg, mely 

az 1956-os történtek mellett a fiatalok mai problémaira 

is kiválóan reflektál. A középiskolás vendégek ezalatt a 

Kossuth téren Magyarország lobogójának katonai tisz-

teletadással történő felvonását nézhették meg, majd az 

Országgyűlés jóvoltából Parlementi látogatáson vehettek 

részt, ahol személyesen Kövér László, az Országgyűlés el-

nöke köszöntötte a külhoni diákokat.

Ezzel párhuzamosan a legjobb tíz csapat részvételével 

kezdetét vette a történelmi vetélkedő döntője is.
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A Döntő végeredménye:

ISKOLA NEVE
FELKÉSZÍTŐ 
TANÁR

DIÁK 1 DIÁK 2 DIÁK 3

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Vancsó Marianna Vágó Ákos Nagy Odett Páli Petra

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Antal Andrea Besenyei Márk Pfeifer Tamás Pilisy Bence

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Csősz Róbert Hadi Noémi Hüvös Dorka Panna Réthi Daniella

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium Omischel Mónika Bán Tamás Griszbacher Kitti Reif Roland

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium Sóvári László Petik Lajos Kiss László Marcell Czene Martin

Nyíregyházi Arany János Gimnázium,  

ÁI és Kollégium
Lamosné Szabados Enikő Illés Roland Rádai Zoltán Tumó Bence

Egészségügyi Középiskola Szabó Lívia Beszédes Anna Sinkovics Krisztina Tóth Valentina

Selye János Gimnázium Elek József Fiala Tamás Nagy Bence Attila Tarics Árpád

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és 

Kollégium
Stróbl Terézia Balogh Imola Móczi Korina Szombath Fanni

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és 

Kollégium
Mester Balázs Nagyházi Tamás Gergő Konkoly István András Nemes Bálint

A huszonnegyedik „Gloria Victis” 1956-os Emlékünnepség, Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedő 

ezzel rendben befejeződött, majd a záró ebédet követően mindenki hazaindult.

Támogatóink:

Honvédelmi Minisztérium, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Emberi Erőforrások Minisztériuma, A Magyar Szabadság  

Éve – Az ’56-os Emlékbizottság, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Magyar Országgyűlés – Parlamenti 

Látogatás, Budapest II. kerület Önkormányzata, Komárom városa (Felvidék), Dunaszerdahely városa, Székelyudvarhely 

városa, Auguszt cukrászda, Kossuth Kiadó, Püski Kiadó, Kráter Kiadó, Zrínyi Kiadó

Pálinkás Barnabás

Célalaptalálkozó 
Budapest, 2016. november 25-26.
Több mint ötezer erős kézszorítás a magyar oktatásért

A felvidéki Szülőföldön Magyarul Társulás ernyőszervezet, 

összesen 25 regionális tagszervezetet egyesít, amelyek a 

Rákóczi Szövetség felvidéki Város és Vidéke Célalapjainak 

feladatait is ellátják. A szervezetek vezetői november 26-

án Budapesten találkoztak. Kiemelt témájuk a Beiratkozá-

si Program volt, de szakmai előadásokat is meghallgattak. 

Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével Menyhárt Jó-

zsef, a Magyar Közösség Pártja elnöke is. A tanácskozást 

Gabri Rudolf, a Szülőföldön Magyarul Társulás elnöke ve-

zette.

Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntőjében 

kiemelte, a célalapok fontos küldetést teljesítenek, s kivétel 

nélkül a felvidéki magyar kultúra és oktatás ügyét szolgálják.

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója 

a „Kisebbségi magyar közösségépítés – elmélettől a gya-

korlatig” című előadásában kifejtette, amennyiben a több-

ségnek joga van a nemzetépítéshez, akkor a kisebbségnek 

is. Elmondta, 2010 óta a nemzetpolitika a magyar állam-

polgársági jog kiterjesztésének következtében új fázisába 

lépett, egyre strukturáltabb lett.

Kiemelte, fenyegető veszély a demográfiai probléma, ne-

vezetesen, hogy vészesen kevés gyermek születik, amit 

tovább súlyosbít a kivándorlás, az asszimiláció csak ezek 

után következik. Ilyen körülmények között az óvodák és 

a magyar nyelvű oktatási intézmények megőrzése kulcs-

fontosságú – ezért is óriási jelentőségű a Rákóczi Szövet-

ség tevékenysége, Beiratkozási Programja – jelentette ki  

Kántor Zoltán.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság ún. tematikus éveit szin-

tén ebből a felismerésből hirdették meg. Ezt erősíti a ma-

gyar állam 17 milliárd forintos óvodaépítési kezdeménye-

zése is.

A külhoni magyarok körében 2003 és 2012 között végzett 

PISA-kutatások tanúsága szerint az anyanyelvi intézmé-

nyekben tanuló magyar gyerekek eredményei lekörözték 

a más iskolákba járó magyarokét.

„Tudatában kell lenni, hogy a szomszédos országokban a 

többségi nemzetek oktatási intézményeivel a magyar in-

tézmények versenyeznek. Ezért is fontos számunkra, hogy 

ott továbbra is minőségi oktatás folyjon” – hangsúlyozta 

Kántor Zoltán.

Az anyanyelvi iskolaválasztás dilemmái a Kárpát-meden-

cében című előadásában Bali János a szórványhelyzetben 

lévő magyar települések oktatási alternatíváiról szóló fel-

mérésük eredményeiről számolt be. A Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet Kutatási, Stratégiai és Koordinációs Igazgató-

ságának vezetője Beszterce-Naszód és Szeben megye ma-

gyar településein végzett kutatásainak érdekessége, hogy 

a különböző életkori szakaszokban hozott döntések miként 

vannak összefüggésben a magyar intézményrendszer fenn-

maradásával, illetve miként hatnak rá. Fontosnak tartotta ki-

emelni Duray Miklós és Szász Jenő kezdeményezését még 

2004-ből, akik harcot indítottak a kisebbség elnevezés ellen, 

aminek valóságalapja továbbra is adott – emelte ki Bali Já-

nos –, hiszen a Kárpát-medencében minden viszontagság, 

az asszimilációs és jelentős kivándorlási veszteség ellené- 

re – továbbra is a magyarok vannak többségben.

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke be-

számolt a dunaszerdahelyi magyar-magyar párbeszédről. 

Kezdeményezésük – a közösségben gondolkodás paran-

csát követve – az egymással versengő politikai erőket a 

civil szférával a közös összefogás irányába terelte. A no-

vember 24-i találkozójuk célja – mondta a párt elnöke –, 

a magyar erők széleskörű összefogása volt, viszont csak 

akkor lehet ez igazán gyümölcsöző, ha további – a részfel-

adatokat megvitató – találkozókkal folytatódik. Megszó-

lították az összes megyei képviselőt is. Ahol nincs képvi-

seletünk, ezerszer nehezebb dolgunk van! – jelentette ki. 

Füleken például a szlovák politikusok már fenik a fogukat 

az iskolánkra, és ha nem vagyunk résen, sikerrel járhatnak 

– jegyezte meg. „Elmulasztottunk sok mindent, hibákat is 

elkövettünk, de ez nem ok arra, hogy magunkba révedve a 

múlton rágódjunk. Örülök neki, hogy elkezdődött a mun-

ka!“ – jelentette ki Menyhárt József.

Mint ismert, Szlovákiában összesen 110 ezerrel keveseb-

ben vallották magukat magyar nemzetiségűnek, mint 

tíz évvel korábban, ami sokkoló a párt vezetése számára. 

Menyhárt meggyőződése, hogy a felvidéki magyar po-

litika ugyan nem az iskolákban, hanem a hálószobákban 

kezdődik, de a magyar oktatásügy azért kulcsjelentőségű, 

mert konkrétan ennek a különböző állomásainál veszít-

hetjük el a jövőt – fogalmazott Menyhárt József, aki pon-

tosan ezért tartja rendkívül fontosnak a Rákóczi Szövetség 

Beiratkozási Programját, hiszen fontos döntési helyzetek-

ben adhat az identitásában elbizonytalanodó szülőnek 

impulzust magyar mivoltának vállalásában.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára ezt követően 

ismertette a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának 

munkáját. Elmondta, a program 2004-ben a Felvidéken 

indult, azzal a céllal, hogy minél több magyar család vállal-

ja gyermeke magyar iskolába íratását. A magyar iskolába 

íratott gyermekek szüleinek ösztöndíjátadókon jelképes 

10 ezer forintot nyújtanak át baráti kézfogás kíséretében. 

2016-ban 235 helyszínen 5 283 ösztöndíjat sikerült kiosz-

taniuk.

A kezdetekben előbb Ipolyságtól keletre, majd Ipolyságtól 

nyugatra a nagycsaládosokra összpontosított a Szövetség. 

2010-ben a programot kiterjesztették az egész Felvidék-

re, és ez az esztendő igazolta igyekezetet. Annyira, hogy 

2012-ben Bihar megyében is elindult a program, majd azt 

2013-ban a Délvidék szórványmagyar településeire is kiter-

jesztették. 2014-ben Désen és Horvátországban indították 

el a Beiratkozási Programot, 2015-ben Temes megyében, 

Kárpátalján, a Felső-Tisza-vidék magyarlakta szórványte-

lepülésein, illetve a Muravidéken. Az idén Dél-Erdélyben 

Fehér megyébe is eljutottak, jövőre, 2017-ben pedig Mára-

maros megyét szeretnék bekapcsolni.

Pálinkás Barnabás a Rákóczi Szövetség óvodások szá-

mára szervezett karácsonyi ajándékcsomag-akciójáról 

számolt be. A Rákóczi Szövetség központi irodájának 

munkatársa elmondta, örülnek neki, hogy 14 ezernél 

több magyar óvodába járó gyerek van, viszont 16 277 

ajándékcsomagot osztanak ki, arra gondolva, hátha ez 

is ösztönzi a szülőket a magyar óvoda, később iskola vá-

lasztására. Szerinte célzott, településekre lebontott face-

book-kampányokra is szükség lehet a magyar iskolavá-

lasztás népszerűsítésekor. Sőt, adott esetben a kétnyelvű 

mozgósítástól sem kell idegenkedni, mert lehetséges, 
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XXVI. Kárpát-medencei  
Középiskolás Vezetőképző
Tatabánya, 2016. november 25-27.
A Rákóczi Szövetség 2016. november 25-e és 27-e között 

immár huszonhatodik alkalommal valósította meg Kár-

pát-medencei Középiskolás Vezetőképzőjét – ezúttal Tata-

bányán, az Árpád Hotelben. A rendezvényen összesen 15 

középiskola mintegy 75 diákvezetője és tanára vett részt 

Erdélyből (Székelyudvarhely, Dicsőszentmárton, Szászré-

gen), Kárpátaljáról (Aknaszlatina, Beregszász, Csap, Nagy-

dobrony), Felvidékről (Komárom) és Magyarországról (Ba-

lassagyarmat, Budapest, Tatabánya, Keszthely). 

Schmidt Csaba, Tatabánya város polgármestere köszön-

tötte a rendezvény résztvevőit és kedves ajándékkal 

készült: a tatabányai Gyémánt Élményfürdőbe szóló cso-

portos belépőt adott át a fiataloknak. A megnyitó Maklá-

ry-Szalontai Csaba, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagjá-

nak köszöntőjével folytatódott, aki előadásában a város 

történetének legfontosabb mozzanataival ismertette 

meg a hallgatóságot. 

Szombaton a résztvevők először az oroszlányi Bányásza-

ti Múzeum színes, interaktív kiállítását tekintették meg. 

Tatán Dr. Schmidtmayer Richárd, a Tatai Várban működő 

Kuny Domonkos Múzeum igazgatóhelyettese fogadta 

őket és tartott érdekfeszítő előadást a vár történetéről. 

Tatabányán a Turul Emlékművet és a Szelim-barlangot 

látogatták meg. A helyszíneket Szalai Péter, a tatabányai 

Mikes Kelemen Gimnáziumának tanára mutatta be. Ebéd 

után Margittai Gábor kutató, újságíró tartott érdekfeszítő 

oknyomozó előadást a Szamár-sziget szellemkatonái cím-

mel. A történelmi kitekintő után Dr. Halzl József, a Rákóczi 

Szövetség elnöke köszöntötte a csoportokat, majd Prof. 

Bolberitz Pál tartott előadást, melynek központi témái a 

helyes önértékelés kialakítása, önnön értékeink kamatoz-

tatása és a személyes Isten-ember kapcsolat megélése 

voltak. A délutánt Morvay Levente pályázati és civil szak-

értő ismeretterjesztője zárta. A vacsorát követően Bárány 

Krisztián és Pálffy Géza, a „Lendület” Szent Korona Kutató-

csoportjának vezetője által készített, A Szent Korona és ko-

ronázási kincseink nyomában című filmje került vetítésre 

az érdeklődő közönség nagy örömére.

XXVII. Középiskolás Vezetőképző
Budapest, 2017. február 24-26.
„A kitelepítésektől 1956-ig – Kárpát-medencei körkép”

Budapesten 108 középiskolás diák és tanár vett részt a Rá-

kóczi Szövetség középiskolás vezetőképzőjén február 24. 

és 26. között. A rendezvényen 21 magyarországi, 5 felvidé-

ki és egy-egy vajdasági és erdélyi középiskola ifjúsági szer-

vezetének képviselői vettek részt. A rendezvény fő célja a 

Kárpát-medencei diákszervezetek vezetőinek képzése, az 

iskolák kapcsolatrendszerének erősítése, illetve tartalmas 

együttlét biztosítása volt. A hagyományokhoz híven a ta-

lálkozó központi témája ezúttal is az „érték és ifjúság” volt 

és különös hangsúlyt kapott a kerek évfordulók kapcsán 

Esterházy János, a felvidéki kitelepítések és a kommunista 

diktatúra áldozatai, valamint 1956.

A péntek esti nyitó ünnepségen a Rákóczi Szövetség ne-

vében Dr. Halzl József elnök és Csáky Csongor főtitkár kö-

szöntötte a résztvevőket. Rövid köszöntő előadásában Dr. 

Halzl József felidézte az 1956-os forradalomban átélt él-

ményeit (ekkor a Budapesti Műszaki Egyetem végzős hall-

gatója volt), és minden diákot megajándékozott az egykori 

naplójának nyomtatásban megjelent példányával. Leszö-

gezte, hogy az akkori történelmi események egész életét 

meghatározták, sőt mai napig inspirálják a Szövetség élén 

végzett munkában.  

A megnyitó után Stefano Bottoni, a Magyar Tudományos 

Akadémia kutatója tartott előadást 1956 erdélyi vonatko-

hogy a vegyes házasságokban ez lehetne a célravezetőbb. 

Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség alelnöke a diaszpóra- 

és a szórványprogramról szólva kijelentette, hogy a nyu-

gati szórványnak nevezett diaszpórából összesen 650 fő 

számára szerveznek magyarországi és a szomszédos or-

szágok magyarlakta területeire irányuló kirándulást, a kár-

pát-medencei magyar szórványtelepülések fiataljai közül 

pedig 1 850 diáknak.

Olajozottan működik a Rákóczi Szövetség tatai, bajai, 

győri és ópusztaszeri anyanyelvi tábora, mint ahogy a 

június 4-e, a nemzeti összetartozás napja alkalmából, 

illetve a nándorfehérvári diadal alkalmából szervezett 

kirándulások és nem utolsósorban a nagy múltra visz-

szatekintő őszi Gloria Victis ifjúsági találkozó és 1956-os  

történelmi  vetélkedő is.

A Rákóczi Szövetség tevékenysége Erdélyre és Vajdaság-

ra is kiterjed.

Jerasz Anikó a Magyar Nemzeti Tanács képviseletében el-

mondta, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséggel közösen 

dolgozták ki oktatási stratégiájukat. 2013 óta működnek 

együtt a Rákóczi Szövetséggel, amelynek eredménye, hogy 

akad olyan település, ahol 37 év után ismét van magyar 

tannyelvű alsó tagozat. Beiskolázási programjuk a Vackor, 

amely iskolabuszt, napközis programot is kínál a szülők 

számára. Óriási gondként említette, hogy a Vajdaságban 

immár divattá vált a kivándorlás, így azok a magyar fiatalok 

is veszik a vándorbotot, akiknek erre semmi okuk nincs.

Kéry Hajnal, Bihar megye főtanfelügyelő-helyettese, aki ci-

vilben matematikatanár, elmondta, hogy óriási eredmény-

nek tartják, hogy megyéjükben, amelyben a szórványhely-

zet valamennyi formája előfordul, sehol nem szűnt meg 

magyar iskola. Egyelőre ez a cél – hiszen egy megszűnt 

iskolát újraindítani nagyon nehéz, majdhogynem szinte 

lehetetlen. Kéry Hajnal fontosnak tartja az iskolakezdő cso-

magot, amelyből az idén 1 715 osztottak ki. „Van, ahol a 10 

ezer forintos iskolakezdési támogatás is sokat számít. Ahol 

nem annyira, ott a jelentősége mégis azért rendkívül ko-

moly, mert ebben manifesztálódik, hogy foglalkozik velünk  

az anyaország” – jelentette ki.

A hozzászólásokban Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség 

alapító tagja üdvözölte Menyhárt Józsefnek, az MKP elnö-

kének megnyerő előadásmódját és elhivatottságát a civi-

lek iránt. Csúsz Péter, a losonci célalap vezetője az iskola-

busz problémáiról és a romakérdés oktatással összefüggő 

gondjairól szólt. Márton Jolán tanárnő Désről az erdélyi 

szórványban uralkodó pesszimista hangulatot vázolta. 

Mácsadi János Zselízről javasolta a rovásírás oktatására 

irányuló figyelemfelkeltést. Köteles László Szepsiből kérte, 

hogy az iskolák készítsenek magukról szórólapokat, ame-

lyeket szintén el tudnak majd juttatni a szülőkhöz. Duray 

Rezső Szencről az asszimiláció veszélyeire figyelmezte-

tett, megjegyezte, hogy a magyar iskolákban javítani kell 

a szlovák nyelv oktatásának színvonalát. A Vágsellyén 

élő Kilacsko János a saját példájuk alapján megerősítette  

a magyar iskolaválasztás előnyeit.

A találkozó a Szülőföldön Magyarul Társulás kuratóriumi 

ülésével ért véget. Az összejövetel célja az információk 

átadásával a célalapok működésének és tevékenységének  

a megerősítése volt.

Gecse Géza
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MEGEMLÉKEZÉSEK

zásairól és Márton Áron püspökről. Az elhangzottak teljes 

újdonságként hatottak a legtöbb diák számára, hisz azok a 

magyarországi történelemoktatásban is csak nyomokban, 

míg felvidéki és délvidéki tantervekben, tankönyvekben 

egyáltalán nem szerepelnek.

Szombat délelőtt a napot felvezető fórumot követően Ga-

lambos István, a Nemzeti Emlékezett Bizottság kutatója 

tartott egy átfogó előadást 1956-ról: a rendelkezésre egy 

órában az 1956-os forradalomhoz vezető utat és egyszer- 

smind a Kárpát-medencei magyarság 1944 és 1956 közötti 

történetét vázolta fel. A délelőtt hátralévő részében Frá-

ter Olivér történész, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet el-

nökhelyettese tartott előadást, többek között Esterházy 

Jánosról és Mécs Lászlóról.

Ebéd után a résztvevők az Újköztemető 301-es parcellájá-

ba látogattak. Itt, a Nemzeti Örökség Intézete által létreho-

zott látogatóközpontban és Nemzeti Gyászparkban emlé-

keztek meg a kommunista diktatúra áldozatairól, majd a 

Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításait tekintették 

meg múzeumpedagógusok vezetésével.

Vacsorát követően az Új Színházban a Nem élhetek muzsi-

kaszó nélkül című Móricz Zsigmond darabot tekintették 

meg a diákok, mely minden könnyedsége és humora mel-

lett komoly lecke is egyben a huszadik század Magyaror-

szágáról.

Vasárnap reggel Takaró Mihály irodalomtörténész előadá-

sával indult a nap, aki a reformáció magyar vonatkozásai-

ról, Arany Jánosról és az 1956-os emigráció magyar irodal-

máról is beszélt átfogó előadásában.

A hétvége közös beszélgetéssel zárult, melyen a találkozó 

és az előadások tanulságait vitatták meg a diákok, majd 

közösen helyeztek el koszorút a konferencia szomszédsá-

gában található Magyarok Nagyasszonya plébániatemp-

lom 1956-os emlékművénél.

A találkozó szentmisével zárult.

A rendezvény a Rákóczi Szövetség és Alapítványának kö-

zös szervezésében, az 1956-os Emlékbizottság, a „Magyar 

Szabadság Éve” alkalmából kiírt pályázatának támogatá-

sával valósult meg.

Pálinkás Barnabás

Esterházy Jánosra emlékeznek 
a Felvidéken
Felvidék-szerte idén is folytatódnak a megemlékezések a 

magyar nemzet egyik legmeghatározóbb mártír politiku-

sa, Galánthai gróf Esterházy János tiszteletére.

Tavaly november 23-án még születésének 115. évforduló-

ja alkalmából tartottak ünnepi rendezvényt a Bodrogközi 

Magyar Közösség Házában, Királyhelmecen. Ennek kere-

tében újraavatták a felvidéki politikus szobrát, valamint 

megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc 

hőseiről és a ”málenkij robot” elhurcoltjairól is. A szobor-

nál Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság 

elnöke mondott ünnepi beszédet, majd a résztvevők virá-

gokkal, mécsesekkel és főhajtással fejezték ki tiszteletüket. 

A méltóságteljes megemlékezés ünnepi műsorral zárult, 

melyet a Királyhelmeci Gimnázium diákjai adtak.

Idén február 9-én pedig már a politikus halálának 60. év-

fordulója alkalmából találkoztak egymással a különböző 

megemlékezésekre készülő szervezetek képviselői Zobo-

ralján. A Felvidékről, Erdélyből, Lengyelországból, Csehor-

szágból és Magyarországról érkező vendégek körbejárták 

az alsóbodoki Paulisz-birtokon épülő Esterházy-emlék-

helyet, mely a készülő Esterházy-kápolna mellett többek 

között emlékparkból, vendégházakból és közösségi he-

lyiségekből áll majd, és amely zarándokhelyként kitűnő 

lehetőséget kínál a vallásos elmélyülésre és a szellemi fel-

töltődésre. A beszélgetésben részt vevő vendégek – mint 

például Karaffa Attila, a Pázmaneum Társaság ügyveze- 

tője  –, beszámoltak a 2017-es Esterházy János Emlékév ke-

retében szervezett programok terveiről.

Felhívás a királyfiakarcsai Magyarok Nagyasz-
szonya szobor felállításának támogatására

A Bethlen Gábor Alapítvány számlájának adatai:

Megnevezés: BGA Magyarok Nagyasszonya Szoboralap

IBAN: HU82 1170 2036 2072 5602 0000 0000

Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió,  

1027 Budapest Margit krt  8-10

Honlap: http://bgazrt.hu/tamogatasok/

A Petőfi Baráti Társulás számlájának adatai:

Megnevezés: Združenie priateľov Petőfiho

A szervezet címe: 93003 Královičove Kračany 132,  

IČO: 37837524

IBAN: SK0365000000000020565949

Számlavezető bank neve: Poštová banka

Honlap: http://petofitarsulas.extra.hu/?p=596

A Magyarok Nagyasszonya szoborra felajánlott adomá-

nyaikat a Bethlen Gábor Alapítvány és a királyfiakarcsai 

Petőfi Baráti Társulás által megnyitott szoboralap számla-

számon gyűjtjük.
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SZERVEZETI ÉLET

Esterházy Jánosra emlékeztek 
Budapesten
A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizott-

ság március 12-én vasárnap tartotta Esterházy megem-

lékezését.

A Szép utcai emléktáblánál Martényi Árpád, az Emlékbi-

zottság elnöke üdvözölte az egybegyűlteket. Kiemelte, 

hogy idén, Esterházy János halálának 60. évfordulóján, a 

felvidéki Pázmáneum Társaság által kezdeményezett Es-

terházy-emlékévben, különös jelentősége van minden 

összejövetelnek. 

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója 

emlékbeszédében párhuzamot vont az erdélyi Márton 

Áron és a felvidéki Esterházy János között, rámutatott, 

hogy mindketten a legnehezebb időkben adtak támo-

gatást népüknek hitükkel és magyarságukkal. A beszéde- 

ket követően többen koszorúval emlékeztek mártír po-

litikusunkra, például a Diaszpóra Program tengerentúli 

képviselői is.

A megemlékezés a közeli Vármegyeháza dísztermében 

folytatódott. Az ünnepi beszédet Pánczél Károly, az Or-

szággyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke 

tartotta. Rámutatott, hogy sok feladatunk van még Ester-

házy János életének és munkásságának feldolgozásával, 

értékelésével és képviseletével kapcsolatban.

Ezután került sor az idei Esterházy emlékérmek átadásá-

ra. Emlékérmet kapott Boráros Imre színművész az Ester-

házy-monodráma bemutatásáért és a magyar kultúra 

ápolásáért. Munkáját személyes hangvételű beszédében 

Csáky Pál politikus, közíró, a felvidéki magyarok brüsszeli 

képviselője méltatta. Emlékérmet kapott továbbá az Élő 

Zoboralja Polgári Társaság a Nyitra-környéki magyar szór-

ványvidék összefogásáért és Esterházy János emlékének 

ápolásáért. A díjat a Társulás elnöke Zilizi Zoltán vette át. 

Kiss Gy. Csaba professzor kiemelte a Társulás által végzett 

mindennapi munka jelentőségét a közösség építéséért és 

erősítéséért.

Az emlékezés hangulatát Török Máté énekes megzenésí-

tett versekkel emelte.

Az ünnepség végén Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnö-

ke bíztatta az emlékezőket Esterházy János szellemének 

továbbvitelére.

Martényi Árpád

Oroszlányi helyi szervezet  
évzáró rendezvénye
Van ok a büszkeségre, foglalható össze Nagy Csaba elnöki 

beszámolójának lényege, ami november 26-án hangzott 

el a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezetének évzáró 

rendezvényén.

A közösség létszáma elérte a száz főt, amit kiegészít a húsz 

taggal működő ifjúsági tagozat – sorolta az elnök, aki arra 

is felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi időben komoly mér-

tékben kibővült tagság mellett, 25 saját, illetve 16 vendég-

programjuk bizonyítja meghatározó helyüket a közélet-

ben való megmérettetés során.

Az önkormányzati támogatásnak, sikeres pályázataiknak, 

a támogatók hozzájárulásának köszönhetően több mint 1 

millió forintból gazdálkodhattak az idén, és ezt az össze-

get kiegészítette a Rákóczi Szövetség országos elnöksé-

gének 300 ezer forintos pénzbeli, valamint 600 ezer forint 

értékű könyvadománya.

Az évzáró összejövetel második részében Nagy Csaba is-

mertette a 2017. évi programtervezetet, végül elismerések 

átadására került sor. A Pro Probitate kitüntető oklevelet a 

szervezet kiemelt támogatásáért, a közösségi életet segí-

tő aktív részvételért Szemeti Ferenc, a Florance Virágbolt 

és az Alaszka Metál Kft. képviselője vehette át, míg Hún 

Bélánét 20 éven át végzett kiemelkedő tevékenységéért 

jutalmazták.

Az eseményt Simonics László (tárogató), valamint a Takács 

Tímea vezette Városi Énekkar fellépése tette emlékezete-

sebbé.

Ivák István

Debreceni helyi szervezet – Mosolyvirág 
Egyesület irodalmi pályázata

Ismét egy nagyon jó és színvonalas előadást hallhattak 

azok, akik 2017. február 15-én 16 órától a MÉLIUSZ Bene-

dek Elek Fiókkönyvtárában, a Rákóczi Szövetség Debrece-

ni Szervezete által szervezett rendezvényen vettek részt.

Radnainé Filep Ildikó, a „Mosolyvirág” Nagycsaládosok 

Debreceni Egyesület vezetője az elmúlt évben hozta lét-

re csoportját. Előadásában elmesélte, hogy pár éve tevé-

kenységüket irodalmi pályázati felhívással szélesítették, 

ami annyira sikeres lett, hogy ma már hazánkban és a ha-

táron túl élőktől is kapnak jobbnál jobb pályamunkákat. 

Az elődeik történetét megíró leszármazottak a régi családi 

történeteken keresztül hirdetik az összetartó nagy csalá-

dok szépségét, a hagyomány őrzését, ezáltal is példát mu-

tatva a ma élőknek.

Előadásában elhangzott, hogy tevékenységük értékét fel-

ismerve Dr. Kövér László, az Országgyűlés Elnöke elvállalta 

a pályázat fővédnökségét, és egyben felkínálta, hogy az 

ünnepélyes eredményhirdetésre az Országház valamelyik 

termében kerülhet majd sor.

Ismertette a zsűri tagjait, akik rengeteg anyag közül válo-

gatják ki a kötetben megjelenhető írásokat, korosztályon-

ként rangsorolva azokat. A háromfős zsűriből a mostani 

előadáson Vagyas Zsuzsanna, magyar, ének-zene szakos 

tanár,  a Kárpát-medencei Magyartanárok Kulturális Egye-

sületének tagja, humorosan adta elő a zsűrizéssel járó 

nagy vitákat, valamint a tarsolyában hozott egy a hiedel-

mekről, babonákról szóló válogatást, amit a korábbi pályá-

zati anyagokból gyűjtöttek kötetbe.

Ildikó az előadás befejezéseként bemutatta Keresztúri Má-

riát, aki a 2016-os pályázat első helyezettje, és megjelent 

írásaiból felolvasta „Bihari nagyapám” c. versét, valamint 

„Nagymamám unokája, unokám nagymamája” című novel-

láját, melyeket a hallgatóság nagy tapssal jutalmazott.

Zárószóként, Radnainé Filep Ildikó felhívta a hallgatóság 

figyelmét, hogy az idei pályamunkák beküldésének határ-

ideje 2017. április 20.

Papp Lajosné Zsuzsa
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Találkoztak a Rákóczi-fás települések
2016. október 15-én Romhányban tartották első alkalom-

mal találkozójukat a Rákóczi emlékfát ápoló települések. 

Az ötlet Hajdú Istvántól, romhányi szervezetünk elnökétől, 

a helyi iskola tanárától származik, aki a település lakóival 

és vezetőivel összefogva létrehozta a találkozót, ahol 15 

Selmeczi Elek emlékére
2016. december 14-én a Batthyány-téri Szt. Anna temp-

lomban emlékeztünk a 20 éve elhunyt Selmeczi Elekre.

Selmeczi Elek dramaturgként a színházi világhoz kötődött, 

dolgozott a Nemzeti Színházban, az Irodalmi Színpadon, a 

Magyar Rádiónál, majd az Állami Bábszínháznál. Mint ha-

ladó értelmiségi mind a háború utáni időkben, mind ’56 

után mellőzött volt, ilyenkor a toll jelentette a menekvést. 

Könyvet írt Németh Antalról, a Nemzeti Színház egykori 

igazgatójáról, szeretve tisztelt főnökéről, később a báb-

művészet világáról Világhódító bábok címmel hiánypót-

ló munkát állított össze. Irodalmi kritikái és dramaturgiai 

feldolgozásai a színházi világot segítették. Királyi föld cím-

mel a családi kötődésű Bars vármegyének állított emléket.

Felvidéki gyökerei hozták a Rákóczi Szövetségbe a rend-

szerváltás hajnalán. 1989. június 19-én Göndöcs László el-

nök ellenjegyezte belépési kérelmét, így lett Lexi – barátai 

csak így szólították – szinte alapító tagja Szövetségünknek. 

Azonnal bekapcsolódott a munkába, ő volt az, aki a Magya-

rok Világszövetségével építette ki és tartotta a kapcsolatot. 

Kapcsolatot tartott a Felvidéken kibontakozó magyar szer-

vezetekkel, szervezte a különböző Rákóczi ünnepségeket 

és kezdeményezte a Szövetség újságjának, a Rákóczi Hír-

vivőnek a kiadását. Rövidesen a Szövetség alelnöke lett, 

ebben a minőségében még inkább sokat tett a Szövetség 

szervezéséért, az alapítványunk megerősítéséért és a fel-

vidéki kapcsolatok elmélyítéséért. Tagja volt az Esterhá-

zy János Emlékbizottságnak is, ezért 1997-ben – posztu- 

musz - Esterházy emlékérem elismerésben részesült.

Napjainkban a rendszerváltásra emlékezve és egyes poli-

tikai és gazdasági karriereket elemezve gyakran halljuk a 

jókor volt jó helyen kifejezést. Nos, 1989-ben Selmeczi Elek 

is jókor volt jó helyen a Rákóczi Szövetség szempontjából! 

Így 20 év távolából visszatekintve, neki köszönhetjük Szö-

vetségünk arculatának kialakítását, történelmi alapjainak 

megerősítését és a máig is sikeresen működő Rákóczi Hír-

vivő alapítását. A Hírvivő jelentősége nem csak abban van, 

hogy tájékoztatást ad a Szövetségen belül folyó munkáról 

és összeköti a szervezeteket, hanem abban, hogy doku-

mentálja az eseményeket, így az általa létrehozott újsá-

gunk az elmúlt 25 év krónikása lett. Ezt nagyon jól megé-

rezte. Köszönjük, Lexi!

Ha kezünkbe fogjuk a Hírvivőt, rá is emlékezzünk!

Nyugodjék békében!

Martényi Árpád

MEGHÍVÓ 
A RÁKÓCZI KLUB  2017 I. FÉLÉVES PROGRAMJAIRA

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Klubtársak! 

Szövetségünk Klubja februártól folytatja rendezvényeit. 

A KLUBNAPOK HELYSZÍNE: 

MAGYARSÁG HÁZA (DEÁK TEREM)

1014, BUDAPEST, I. KERÜLET, SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.

Martényi Árpád s.k.,
a Rákóczi Klub vezetője

2017. február 1. 

Szent László emlékév 2017. 

A Szent László legenda felvidéki emlékei

Előadó: Móser Zoltán, fotóművész, író, etnográfus, MMA tagja

2017. március 1. 

GULAG-emlékév, 2015-2017 „Elhallgatott történelem” 

Málenkij robot a Felvidéken

Előadó: Köteles László, képviselő, mérnök

2017. április 5.

Reformáció 500 

Katolikus fejedelem a protestáns hadak élén

(vallási kérdések a Rákóczi-szabadságharc alatt)

Előadó: Dr. Mészáros Kálmán, történész

2017. május 3. 

Bemutatkozik: Muzsla

A többségében magyarlakta felvidéki település

múltját és jelenét (borászatát) bemutatják a község polgárai

Szervező: Farkas Iván polgármester

A KLUBNAPOK IDŐPONTJAI:

A klubnapok minden alkalommal 17:00 

órakor kezdődnek! Minden érdeklő-

dőt szeretettel várunk a Rákóczi Klub  

rendezvényeire. 

Kérjük, a rendezvényekről tájékoztas-

sák barátaikat, ismerőseiket, hogy mi-

nél többen legyünk!

Rákóczi-fás település közül 10 képviseltette magát, 8 pol-

gármesteri szinten. A találkozó megkoronázása volt, hogy 

a romhányi templom mellett minden település egy általa 

hozott, az ő emlékfájához hasonló facsemetét ültetett az 

immár hagyományteremtő I. Országos Találkozó emlékére.
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HÍREK, FELHÍVÁSOK

Gyászhír

Együttműködési megállapodást kötött   
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága  
és a Rákóczi Szövetség

Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Emléke-

zet Bizottsága (NEB) és a Rákóczi Szövetség elnöke 2017. 

február 21-én, Budapesten. A dokumentumot a NEB elnö-

ke, Földváryné dr. Kiss Réka és dr. Halzl József, a Rákóczi 

Szövetség elnöke látta el kézjegyével.

A megállapodás többek között kiemeli: a két szervezet kü-

lönös figyelmet fordít a határon túl és a diaszpórában élő 

Pályázati felhívás a Felvidékről kitelepített  
magyarok emléknapja alkalmából
A Rákóczi Szövetség pályázatot hirdet Kárpát-medencei 

középiskolások és egyetemisták számára a Felvidékről 

kitelepített magyarok április 12-i emléknapja alkalmából, 

azzal a céllal, hogy minél több fiatal kerülhessen közelebbi 

kapcsolatba — önálló alkotó- vagy kutatómunkával — a 

Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztár-

saságból kizárt, Magyarországra telepített több mint száz-

ezer magyar ember sorsával. Pályázni lehet irodalmi művel 

(vers, vagy próza), történelmi esszével, tanulmánnyal, in-

terjúval, rövidfilmmel, illetve egyéb szabadon választott 

Pályázati felhívás – Gábor Dénes  
Tanulmányi Ösztöndíj 2017

Gábor Dénes Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj 2017 el-

nyerésére, „VÍZ VÍZIÓK” vagy „TERMÉSZETI ADAPTÁCIÓK” 

témakörben van lehetőség.  Gábor Dénes szerint megfele-

lő takarékossággal, a tudományos és a technikai eredmé-

nyek felhasználásával az energia- és nyersanyagprobléma 

megoldható. 

A pályázat célja a természettudományi ismeretek magas 

szintű elsajátításának ösztönzése a középiskolai oktatás-

ban résztvevő tanulók körében.

Pályázati felhívás – INFOPROG,  
informatikai verseny
Az INFOPROG ismét lehetőséget biztosít a Kárpát-meden-

cei magyar középiskolák informatikai megmérettetésé-

re. A verseny egyúttal a szlovákiai magyar középiskolák 

országos bajnoksága is. A programozás és az alkalmazói 

ismeretek iránt érdeklődő tehetséges diákok számára le-

hetőséget szeretnénk teremteni országos és nemzetközi 

szintű megmérettetésre. Kárpát-medencében a magyar 

tannyelvű iskolák körében e kezdeményezés egyedülálló.

Gloria Victis 2017 – Kárpát-medencei 
középiskolai történelmi vetélkedő
A Rákóczi Szövetség 2017-ben 22. alkalommal hirdeti meg 

Kárpát-medencei középiskolások számára Gloria Victis el-

nevezésű történelmi vetélkedőjét. A vetélkedőn minden 

évben több száz határon túli és magyarországi középisko-

la háromfős diákcsapata vesz részt. Az évente más-más té-

makörben meghirdetett vetélkedő idei címe: Reformáció

A három fordulóból álló vetélkedőre a háromfős csapa-

tok egy tesztsor kitöltésével nevezhetnek. A beküldött 

dolgozatok alapján a legjobb 60 csapat kap meghívást  

a második fordulóra, amelyet a Rákóczi Szövetség egy há-

romnapos ifjúsági találkozó és 1956-os emlékünnepség 

keretében Budapesten, a Műegyetemen rendez, hagyo-

mányosan október 21. és 23. között.

A második fordulóba jutott 60 csapat október 22-én írás-

beli fordulón méri össze tudását, és ennek eredménye 

alapján a legeredményesebb tíz csapat kerül be az októ-

ber 23-i szóbeli döntőbe. A döntőben neves szakembe-

rekből álló zsűri előtt, számos igényes feladat révén dől 

el a vetélkedő végső sorrendje. Valamennyi döntőbe és 

középdöntőbe jutott csapat értékes könyvjutalomban,  

a legjobb öt csapat tagjai, valamint a felkészítő tanáraik 

egy külföldi kirándulásban részesülnek.

A jelentkezési lapokat és az első forduló feladatlapját  

a szakirodalommal együtt március 18-tól lehet letölteni  

a Rákóczi Szövetség honlapjáról.

A kitöltött feladatlap és jelentkezési lap postára adásának 

határideje: 2017. június 14.

magyarságra, elősegítve az anyanyelven történő tanításu-

kat, oktatásukat, tájékozódásukat. A felek hangsúlyozzák, 

fontosnak tartják a szomszédos országokban a kisebbség-

ben élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának támoga-

tását, a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tuda-

tának erősítését.

műfajban elkészített pályamunkával. Beküldési határidő: 

2017. március 20.

A Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjához kap-

csolódik egy program-pályázat is, melynek célja, hogy a 

Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei helyi- és ifjúsági szer-

vezetei, valamint a Felvidéki Város és Vidéke Célalapok te-

lepülésein és iskoláiban minél többen emlékezzenek meg 

a kitelepítésekről. A pályázatok beadásának határideje: 

2017. március 20.

A Rákóczi Szövetség mély megrendüléssel tudatja, hogy a sokol-

dalú pedagógus, karnagy, a Somorja és Vidéke Célalap vezetője, 

Hecht Anna 2017. március 8-án elhunyt.

Hecht Anna fáradhatatlan közösségszervező munkát végzett So-

morján és környékén, valamint az egész Felvidéken, hiszen hosz-

szú ideig vezetője volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass 

Lajos Kórusának is. A kezdetektől vezette a Somorja és Vidéke 

Célalap munkáját és személye nélkülözhetetlen volt a Rákóczi 

Szövetség Beiratkozási Programjában is.

Eltávozásával pótolhatatlan veszteség érte a felvidéki magyarsá-

got és a Rákóczi Szövetséget is. Nyugodjék békében.
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AZ ÖN ADOMÁNYÁN IS MÚLIK, MILYEN NYELVEN TANUL MAJD OLVASNI!

Kérjük, támogassa Ön is adója  
1%-ával a Kárpát-medencei  

magyarság ügyét!

Adószámunk: 19719029-1-41

www.rakocziszovetseg.org

M E S É L E K

Magyarul  

K A C A G O K ,  S Í R O K

érvelek, tanulok, barátkozom 
 szeretek, szavalok, játszom

ÍROK, GONDOLKODOM, OLVASOK

Bankszámlaszámunk: 11705008-20488172


