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2018. február Beiratkozási Program - Óvodai kampány Felvidék

2018. február 6. Cultura Nostra Történelmi Verseny Kárpát-medence

2018. február 16-18. Középiskolás Vezetőképző Budapest/Gárdony

2018. március 2-4. Erdélyi Tanácskozás Kémer

2018. március 3-6. Gloria Victis jutalomkirándulás Erdély

2018. március - április Beiratkozási Program - Óvodai kampány
Partium, Temesvár, Dés, Alsó-Fehér, Máramaros  

megye, Vajdaság, Horvátország, Kárpátalja

2018. március-december
Kárpátaljai Utaztatási Program nyugdíja-

sok és egyházi közösségek részére
Kárpátalja

2018. március-december
Kárpátaljai Utaztatási Program Helyi 

szervezetek és Célalapok részére
Kárpátalja

2018. március 11. Esterházy János emlékünnepség Budapest

2018. március 11. Célalap közgyűlés Budapest

2018. március 15. Március 15. Diákutaztatási Program Kárpát-medence

2018. márcus 15-október 23.
Gloria Victis Történelmi Vetélkedő 

meghirdetése
Kárpát-medence

2018. márcus 23-25. Kárpátaljai Regionális Találkozó Makkosjánosi

2018. márcus 23-25. Középiskolás Vezetőképző Hajdúszoboszló/Sástó

2018. márcus 23-25. Cultura Nostra döntő Pannonhalma

2018. március 27. Rákóczi Emléknap Budapest

2018. április 6-8.
Magyar-magyar kapcsolatok  

és az agrár szakképzés
Eger

2018. április 12.
Felvidékről Kitelepített  

Magyarok Emléknapja
Budapest

2018. április 12.
Felvidékről Kitelepített  

Magyarok Emléknapja pályázat
Kárpát-medence

2018. április
INFOPROG - Kárpát-medencei Magyar 

Középiskolák Informatikai Versenye
Fülek-Salgótarján

2018. április 20-22. Délvidéki Utazás Temerin, Aracs, Kanizsa

2018. április 20-22. Középiskolás Vezetőképző Dél-Magyarország

Rákóczi Ferenc imája

A te kezedben van szívünk, Uram, 

Döfd át szereteted nyilával, 

Gyújtsd fel a lomhákat, 

Vezesd vissza az eltévelyedetteket, 

Világítsd meg a vakokat, 

Lágyítsd meg a hajthatatlanokat, 

Bátorítsd meg a habozókat, 

Tanítsd a tudatlanokat, 

Gyarapítsd bennünk a hitet, 

Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, 

S újra és újra kérlek, 

Add, hogy szereteted gyarapodjék, 

Hogy ez az isteni láng 

Eméssze föl viszálykodásainkat.

A Rákóczi Szövetség 2018. évi programtervezete
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2018. május Közgyűlés Budapest

2018. május 4-6. Felvidéki Séta Nyitra, Zoboralja, Bajmóc

2018. május 11-13.
Kárpátaljai Kirándulás és Középiskolás 

Vezetőképző
Kárpátalja

2018. június 4. Június 4-i Diákutaztatási Program Kárpát-medence

2018. július 4-8. Cultura Nostra jutalomkirándulás Pannonhalma, Bábolna, Herend

2018. július 2-8. Sátoraljaújhely Középiskolás Tábor Sátoraljaújhely, Várhegy Üdülő

2018. július 3-7. Bajai Anyanyelvi Tábor Baja

2018. július 16-21.
Kárpát-medencei Történelem Szakos 

Tanár Tábor
Pécs

2018. július 23-27.
Magyar Nyelv és Irodalom Szakos Tanárok 

Találkozója
Pécs

2018. július 29 - augusztus 3. Ópusztaszeri Anyanyelvi Tábor Baks-Ópusztaszer

2018. július 30 - augusztus 7. Győri Anyanyelvi Tábor Győr

2018. augusztus 6-10. Vezetőtanárok Tábora Királyszállás

2018. augusztus 13-18. Tatai Anyanyelvi Tábor Tata

2018. augusztus 18-25. Főiskolás Tábor Szentendre

2018. szeptember-december Beiratkozási Ösztöndíj Program
Felvidék, Partium, Temesvár, Dés, Fehér  

megye, Vajdaság, Horvátország, Kárpátalja

2018. szeptember 21-23.
Kárpátaljai Kirándulás  

és Középiskolás Vezetőképző
Kárpátalja

2018. szeptember 28-30. Partiumi - Bánsági Kirándulás Nagyvárad, Szilágyság

2018. szeptember 28-30. Óvopedagógus Találkozó Székesfehérvár

2018. október 5-7. Középiskolás vezetőképző ősz Budapest/Hajdúszoboszló

2018. október 5-7. Óvopedagógus Találkozó Hajdúszoboszló

2018. október 12-14. Felvidéki Séta ősz Kassa, Szepesség

2018. október 21-23.
Gloria Victis 1956-os Rendezvénysorozat 

Budapest
Budapest

2018. október 21-23. Gloria Victis 1956-os emlékünnepség Gyöngyös, Eger, Kiskunmajsa

2018. november 2-4. Óvopedagógus Találkozó Hódmezővásárhely

2018. október 23. Október 23-i Diákutaztatási Program Kárpát-medence

2018. november Célalap Közgyűlés Budapest

2018. november 16-18.
Kárpát-medencei történelem és irodalom 

szakos tanárok konferenciája
Eger

2018. november Délvidéki Regionális Találkozó Magyarkanizsa

2018. december Karácsonyi Óvodai Program
Felvidék, Partium, Temesvár, Dés, Fehér  

megye, Vajdaság, Horvátország, Kárpátalja

2018. minden hónap első szerdáján Rákóczi Klub Budapest

2018. folyamán Gólyahír program Kárpát-medence

2018. folyamán Helyi Szervezetek programfinanszírozása Kárpát-medence

2018. folyamán Kétnyelvűségi kampányok Kárpát-medence

2018. folyamán
A Felvidéki Célalapok működésének és 

rendezvényeinek támogatása
Kárpát-medence

2018. folyamán
Határon túli és hazai helyi szervezetek 

működtetése, támogatása
Kárpát-medence

2018 folyamán

A Rákóczi Szövetség központi és helyi 

rendezvényeihez kapcsolódó működési 

költségek, valamint a Szövetség által 

nyújtott egyéb támogatások

Kárpát-medence

Kárpátaljai Kirándulás  
és Középiskolás Vezetőképző 

Két busz, 17 Kárpát-medencei iskola, 17 tanár, 90 diák uta-

zott el az idei Kárpátaljai Kirándulásra. A rendezvény 

péntek délelőtt Budapestről indult a magyarországi és 

felvidéki résztvevőkkel, majd Beregszászon csatlakoz-

tak a kárpátaljai iskolák diákjai. A csapat összeállt, irány 

az egykori koronaváros, Visk!

E kedves vendégszerető településen szállásadó családok 

várták a diákokat és tanáraikat. Az ízletes vacsora után  

a megnyitó következett – Csáky Csongor üdvözölte  

a résztvevőket, hangsúlyozva a hosszú hétvége jelentősé-

gét, mely szerint a kárpátaljai magyar vonatkozású kulturá-

lis és történelmi helyek közös felkeresése és megismerése 

összekovácsoló erővel bír. Mindemellett az ifjúsági szerve-

zetek diákjai megismerhették egymást, közös élményekre 

tehertek szert az esti csapatépítőn.

Szombaton a reggel Técsőre utazott a társaság, ahol 

megnézték a XIII. századi református templom közel 200 

kazettából álló egyedi mintákkal ellátott mennyezetét. A 

következő állomáson Aknaszlatina és Máramarossziget 

színes táját csodálhatták meg a résztvevők. Tovább halad-

va a Tisza jobb partján egy 1887-ben épült, magas, fekete, 

téglalap alakú márványoszlop hívta fel magára a figyel-

met, mely Európa közepét jelöli. Egy közös csoportkép, pár 

szelfi és a szitáló esőben már robogtak is a Kölcsey által 

is megverselt Huszt vára felé. A résztvevők meghallgatták  

a várhoz fűződő „lebegő rémalak” legendáját, majd elláto-

gattak a huszti református templomba, ahol a fiatal tiszte-

letes inspiráló beszéddel fogadta őket.

A nap a helyiek szervezésében egy fergeteges táncházzal 

zárult, ahol a viski zenekar muzsikájára a jelenlévők kósto-

lót kaptak a szatmári és helyi tánclépésekből.

Vasárnap reggel a viski református istentiszteleten vet-

tek részt a diákok és tanáraik, majd a magyar-ukrán ha-

tár felé vették útjukat. Beregszászon a kárpátaljai diákok 

a későbbi találkozás reményében vettek búcsút a cso-

porttól, majd a magyarországiak és a felvidékiek Nyír-

egyházán köszöntek el egymástól.

A hosszú hétvége folyamán két idegenvezető, a viski Cubik 

László és a csapi Kulcsár Attila gazdagította történelmi és 

földrajzi érdekességekkel a résztvevők tudását.

RENDEZVÉNYEK

Visk, 2017. szeptember 22-24.

Kárpátalja. Rahó városától 3 kilométerre több tucat érdeklődő arc szemléli 
a Fehér- és a Fekete-Tisza összefolyását.
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Középiskolás Vezetőképző

Egy mesekönyvbe illő tisztás az erdő közepén, nincs tére-

rő, mobilozás, középpontba kerül a nyugalom, a lelassu-

lás és a jóízű beszélgetések.

Az őszi vezetőképző előtt megnyitotta kapuit a festői 

környezetű Nagy-Magyarország Park Királyszálláson.  

A Vezetőképző témája az „érték és ifjúság” volt, 21 iskolá-

ból (8 magyarországi, 2 erdélyi, 3 felvidéki, 5 kárpátaljai és 

3 vajdasági) 73 diák és tanár jelentkezett.

A péntek esti megnyitón Hortobágyi Arnold szerzetes be-

szélt az ifjúságnak a szervezeten belüli együttműködésről 

és a bizalom fontosságáról. A bőséges vacsora után pedig 

különböző játékos feladatokon keresztül az ismerkedés és 

a csapatépítés került a főszerepbe. A kapcsolatépítés mel-

lett nagy hangsúlyt kapott az anyanyelv szerepe, ami ösz-

szeköti a Kárpát-medencében élőket.

Másnap Veszprémbe utaztak a résztvevők, ahol kisebb 

csoportokban vettek részt párhuzamos programokon 

(Szabadulószoba; Kutakodás Veszprémben), hogy játé-

kosan ismerjék meg a várost, egymást és saját vezetői 

képességeiket. A délután további részében ellátogattak 

a Herendi Porcelánmanufaktúrába, ahol bemutatták  

a porcelán előállítását és díszítését, kezdve az alapa- 

nyagtól, egészen a végső fázisig, a porcelánfestésig. Heren-

den tiszteletét tette a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl  

József és főtitkára, Csáky Csongor is, akik köszöntötték 

a csoportot, és kitartó, aktív munkát kívántak a résztve-

vőknek. Vacsora után a napközben szerzett élmények 

feldolgozása került a középpontba. A délutáni közös, 

csoportos foglalkozásokon keresztül visszajelzést, vagy-

is megerősítést, építő jellegű kritikát fogalmaztak meg  

a diákok egymással szemben. A lezárás végső pontjaként 

konkrét ötleteket fogalmaztak meg az ifjúsági szerveze-

tek hatékonyabb működésének érdekében.

A résztvevők az utolsó nap délelőttjét a Várpalotán találha- 

tó Trianon Múzeumban töltötték. Az ott látottakról így vé-

lekedik az egyik felvidéki diáklány: „Ezzel a múzeummal 

teljesedett ki az összetartozás érzése köztünk, hisz emlékez- 

tetett minket a felfoghatatlanra, a megbocsájthatatlanra.”

A hétvége programja emlékkártyák kiosztásával zárult, 

melyen az Arany János Emlékévet figyelembe véve a kö-

vetkezők olvashatóak: „És tudod: az erő micsoda? – Aka-

rat. //Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.!” A Rá-

kóczi Szövetség ezzel az inspiráló mondattal indította  

útnak a résztvevőket.

Királyszállás, 2017. október 6-8.

Élményszösszenet:
„Hatalmas élmény volt, a foglalkozás üzenete pedig elért hozzánk: tennünk kell magunkért, társainkért, az iskolánkért, a di-

ákságért s a magyarságért. Nem szabad félnünk, hisz együtt képesek vagyunk óriási dolgokra, segíteni tudjuk egymást”  

- írja a hétvége egyik résztvevője, Bagócsi Lilla, a komáromi Selye János Gimnázium III.C osztályos diákja.

Partiumi Kirándulás
Nagyvárad, 2017. szeptember 22- 24.
Nagyvárad. 135 magyarországi és partiumi résztvevő. Jó-

kedv. Eső. A diáklányok Ady ölében szelfiznek. Arany János. 

Temesvári Magyar Napok. Túra a solymosi várromhoz. Ko-

szorúzás. Szentmise, istentisztelet. Edda koncert.

Hatodik alkalommal utaztak az anyaországi és partiumi 

diákok Partiumba, hogy közösen felkeressék és megis-

merjék az elszakított területen található magyar vonat-

kozású történelmi és kulturális emlékhelyeket, valamint, 

hogy megismerkedjenek és véleményt cseréljenek egy-

mással. A jelenlévők úti célja között szerepelt Nagysza-

lonta, Arad, Solymosvár és Temesvár. A hétvége idegen-

vezetője Lados Balázs volt.

Az anyaországi tanulók egy része Debrecenből indult 

buszokkal Nagyváradra, ahol találkoztak a kiránduláson 

résztvevő többi iskola képviselőivel. Itt megnézték Parti-

um legszebb és legnagyobb barokk építésű Székesegyhá-

zát; II. Rákóczi Ferenc dédanyjáról, Lorántffy Zsuzsannáról 

elnevezett református egyházi központot; Ady kedvenc 

cukrászdáját, a Müllerájt; az ortodox zsinagógát és a Hol-

nap szoborcsoportot. Utóbbit a csoport kiemelt vidám-

sággal fogadott, hiszen beleülhettek Ady ölébe, átkarol-

hatták Juhász Gyulát és megismerkedhettek a Holnap c. 

antológia további két jelentős alakjával Dutka Ákossal és 

Emőd Tamással. A nap végén a bőséges vacsora elfogyasz-

tása után a diákok tanáraikkal elfoglalták szálláshelyüket.

A szombat délelőtt a nagyszalontai Arany János Elméleti 

Líceum diákjainak zenés, táncos előadásával kezdődött, 

akik Arany balladáját, a Tengeri hántást vitték színpadra. 

Ezt követően jóhangulatú irodalmi sétát tettek a városban. 

A nap további részében Arad történelmi helyszíneit, majd 

Solymosvárát, valamint a máriaradnai kegytemplomot 

keresték fel a jelenlévők. Az este folyamán a könnyű szó-

rakozásé lett a főszerep, hiszen Temesvárra utaztak, ahol 

bekapcsolódtak a Magyar Napok nyüzsgő forgatagába.

Vasárnap, a kirándulás utolsó napján a résztvevők reggeli 

szentmisén, illetve istentiszteleten vettek részt, majd meg-

tekintették Temesvár nevezetességeit. A közös fényképek 

elkészítése és a búcsúzkodás után a diákok és tanárok bu-

szaikkal elindultak hazafelé.

Bízunk benne, hogy ezalatt a három nap alatt, valameny-

nyi résztvevő maradandó élményekkel gazdagodott, 

és új ismeretekre, barátságokra tettek szert. A diákok  

a programsorozat minden történelmi vagy irodalmi 

szempontból jelentős helyszínén koszorúzást és rövid 

megemlékezést tartottak.
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Felvidéki Séta Gömör, 2017. október 13-15.

Ősz, friss levegő, érdeklődő pillantások, Gömörország. 

Idén ősszel a sajátos nyelvjárású, szokású és szellemű, a 

külön kis országot alkotó Gömört fedezték fel a magyaror-

szági és felvidéki középiskolások.

Útközben, első megállóhelyükhöz közeledve a résztvevők 

arca a busz ablakához szegeződött, s elkezdték magukba 

szívni Gömör esszenciáját. Elképedve figyelték a vidék tar-

ka felépítésű hepe-hupás hegyeit, izgalmas formákat öltő 

mészkőszikláit, kiterjedt erdőségeit.

A kirándulás Szepsiben vette kezdetét, majd a szomszédos 

Jászón folytatódott, ahol a főapát mutatta be a premont-

rei kolostort. A résztvevők útjukat folytatva Stószon Fábry 

Zoltán íróra emlékeztek. A „stószi remete” életútját, iroda-

lomban betöltött szerepét Köteles László és Lados Balázs 

ismertette. Az első este az ismerkedéssel telt. A diákok lel-

kesen játszották a kommunikációt elősegítő játékokat.

Másnap reggel felsétáltak Krasznahorka büszke várához, 

melynek lábánál egy tartalmas előadás keretében bete-

kintést nyertek a felújításra váró falak múltjába és jelené-

be. Ezután a krasznahorkai uradalom utolsó birtokosai, 

Andrássy Dénes és hitvese Franciska örök nyugvóhelyét, 

az Andrássy Mauzóleumot tekinthették meg. A fiatalok 

véleménye szerint a házaspár embersége és a közössé-

gért való tenni akarása példaképként áll előttünk. Kora 

délután a csoport megérkezett Gombaszögre. Orosz Örs- 

től megtudták, hogy a terület a középkorban egy pálos 

kolostornak adott otthont, ám Gombaszög neve ma már 

a kempingben megrendezett nyári táborról ismert. Ezt kö-

vetően az ifjúság barlangtúrán vett részt, ahol a cseppkő-

lefolyásból keletkezett szalmacseppkövek pazar látványt 

nyújtottak. A délután további részét Rozsnyón töltötték. 

A bányászati múzeumnak köszönhetően lepillanthattak a 

bánya mélyére, kisvasúttal utazhattak a múzeum udvarán. 

Kossuth Lajos szobrának megkoszorúzását követően a di-

ákok kellemes sétát tettek a város főterén.

A kirándulás egyik fénypontjának a színházi est bizo-

nyult, ahol Gál Tamás bűvölte el a diákokat Csokonai 

Vitéz Mihály vígeposzával, a Dorottyával. A nézőket aktí-

van bevonta a darabba, reflektált a diákok viselkedésére.  

A pedagógusok és diákok egyaránt élvezték az előadást. 

Bebizonyosodott számukra, hogy ez a felvilágosodás 

korában íródott mű micsoda sziporkázó humorral van 

megtöltve. Az előadást követően az egyik diák így nyi-

latkozott: „A sok nevetéstől már fájnak a mimikai izmaim, 

alig bírtam összezárni a számat.”

A vasárnap reggeli szentmisét követően a várhosszúréti 

templomkertben ünnepélyesen megkoszorúzták gróf 

Esterházy János emléktábláját. A kirándulás betléri kas-

télylátogatással zárult. Az őszi színekbe borult angol-

parkban a résztvevők elfogyasztották ebédjüket, majd 

elbúcsúztak egymástól.

Gloria Victis 2017. október 21-23.
A Rákóczi Szövetség 25. alkalommal rendezte meg a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen  

a „Gloria Victis” 1956-os emlékünnepségét, Kárpát-me-

dencei ifjúsági találkozóval és középiskolai történelmi 

vetélkedővel összekötve, október 21-23. között. A ren-

dezvényen idén 2000 Kárpát-medencei egyetemista és 

középiskolás vett részt. Az idei évben Budapesten kívül, 

Gyöngyösön, Kiskunmajsán és Egerben szórvány régi-

ókból érkezett fiatalokat is vendégül látott a Rákóczi  

Szövetség, összhangban a budapesti rendezvénnyel. 

Emellett az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából 145 

középiskola közel 7 ezer diákja utazott egy másik Kár-

pát-medencei ország magyar közösségéhez, a Szövetség 

Diákutaztatási Programjának támogatásával.

Október 23-a egy különleges nap minden magyar szá-

mára. Ez az a nap, amikor a magyar nemzet aktívan fordul 

a múlt felé, hogy felidézze és megemlékezzen azokról  

a hőstettekről, amelyek ezen a napon történtek 1956-

ban. Az ’56-os fiatalok utcára vonultak a szabadság nevé-

ben és ezzel összhangban küzdöttek a magyar nemzetért 

is, amelyet a kommunista diktatúra folytonosan megpró-

bált elnyomni. Az 1956-os szabadságharc, társadalmi és 

nemzeti törekvéseket fogalmazott meg. A nemzeti ön-

tudatnak egy olyan feltörése történt meg ekkor, amely 

tartást, önképet és biztonságot adhat egy nemzetnek, 

aminek hatásai még ma is elevenen élnek. Ennek a szel-

lemében kerül évről évre megrendezésre a Gloria Victis, 

ahol lehetőség nyílik arra, hogy anyaországi és határon 

túli magyar fiatalok találkozzanak, és egy nemzetként vi-

gyék tovább a forradalom lángját.

A Gloria Victis idei programja is több szálon futott. A kö-

zépiskolások szombat este a Nemzeti Színház Körhinta 

című előadását tekinthették meg, amely nagy sikert ara-

tott a fiatalok körében. Az egyetemista korosztálynak ezen 

a napon egy dunai hajókirándulásra nyílt lehetőségük, 

amelyen megtapasztalhatták az esti Budapest szépségét 

a közel kétórás vidám hangulatú úton.

Vasárnap feszült hangulat szállt a BME-re, ugyanis a déle-

lőtt folyamán rendezték meg történelmi vetélkedő má-

sodik, írásbeli fordulóját, ahol 60 három fős csapat mérte 

össze tudását. A középiskolásoknak ez a délelőtt a kultú-

ráról szólt, mivel több múzeum meglátogatása is a tervek 

között szerepelt. Lehetőségük nyílt a Magyar Nemzeti Mú-

zeum állandó kiállításának megtekintésére, illetve a 301-es 

parcellánál jártak, amely 1956 áldozatainak állít emléket. 

Az egyetemisták két előadáson vettek részt. Menyhárt Jó-

zsef, az MKP elnöke arra mutatott rá, hogy minden fiatal-

nak küldetése és lehetőségei is vannak a szülőföldjükön, 

amely rendkívül fontos az adott közösség megmaradásá-

nak érdekében. A másik felszólaló Illés Boglárka, az EMMI 

ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes 

államtitkára volt, aki arról beszélt, hogy a magyar kor-

mánynak egyik központi prioritása, hogy mindenki a szü-

lőföldjén tudjon boldogulni, aminek érdekében többféle 

támogatási programot folytatnak.

A délután folyamán került sor a szokásos emlékünnepség-

re a BME központi épületének aulájában.  A jelenlévők kö-

zül többen itt voltak egyetemistaként is 1956-ban, amely 

egy különleges atmoszférát teremtett az ünnepségnek. El-

sőként Józsa János rektor köszöntötte az egybegyűlteket, 

majd Gérecz Attila mártírköltő megzenésített versét adta 

elő Ferenczi György és a Rackajam.

Ezt követően dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnö-

ke tartotta meg ünnepi köszöntőjét. Többek között arról 

beszélt, hogy mennyi személyes szál köti őt az ’56-os 

eseményekhez, mivel itt volt 61 éve is egyetemistaként, 

hogy a szabadságért és a nemzetért küzdjön. Ezek  

az események máig meghatározóak számara és élete 

egyik legfontosabb időszakának tekinti. 

Az utolsó felszólaló Simicskó István, honvédelmi minisz-

ter volt, aki a magyar kormány nevében köszöntötte az 

egybe gyűlteket és hangsúlyozta, hogy példát kell ven-

nünk az ’56-os hősökről. 
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Az ünnepség után kezdődött a hétvége egyik csúcspont-

ja, a fáklyás felvonulás a BME-től a Bem térig. A forrada-

lom lángját tovább viszik a fiatalok, akik ilyen formában 

tisztelegnek a hősök előtt. 

A kiváló hangulatú hétvége hétfőn a vetélkedő szóbe-

li döntőjével, és ünnepélyes eredmény hirdetésével zá-

Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium, Ceglédi Kossuth Lajos Gimná-

zium, Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  

(2 csapat), Kecskeméti Református Gimnázium, Nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium, Pécsi Janus Pannonius Gim-

názium (2 csapat) és Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium.

 ISKOLA NEVE FELKÉSZÍTŐ TANÁR DIÁK 1 DIÁK 2 DIÁK 3

1. Nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium Alexa Péter Herjávecz Krisztina Vasvári Zsóka Csermák Ádám Barna

2. Kecskeméti Református Gimnázium Tóth Attila Csipak Edvin Kelemen Bálint Petri Áron

3. Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium dr. Beckné Sallay Anikó Horváth Petra Molnár Bence Rosta Maya

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

4. Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Herner Mihály Juhász Eszter Majdik Dávid Pais Kálmán

6. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Gaganetz Péter Plangár Sándor Sziládi Róbert Vágó Sándor

6.
Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium
Kovács Ottó Jancsó Kristóf Nagy Bence Kónya Márton

8.

Budapesti Ward Mária Általános Iskola, 

Gimnázium és Zeneművészeti  

Szakgimnázium

Komáromi Dorottya Csuzdi Péter Egressy Dániel Hamar Boldizsár

9. Pécsi Janus Pannonius Gimnázium Perger Attila Lang Brigitta Tukora Péter Papp Júlia

10.
Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium
Kovács Ottó Somodi Bettina Nagy Adrienn Hammer Flóra

A Döntő végeredménye:

A huszonötödik „Gloria Victis” 1956-os Emlékünnepség, 

Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélke-

dő ezzel rendeben befejeződött, majd a záró ebédet köve-

tően mindenki hazaindult.

(Eperjesi Egyetemről idén is érkezett egy csoport szlovák 

hallgató, akik együtt ünnepeltek magyar diáktársaikkal  

a forradalom 61. évfordulóján.)

rult, amelyet megtisztelt jelenlétével Gulyás Gergely is.  

A különféle beszélgetésekből az derül ki, hogy a fiatalok-

nak ez a rendezvény az egyik legjobban vár esemény az 

évben, mivel ilyenkor találkozhatnak egymással, és közös 

élményeken túl együtt tudnak emlékezni a magyar nem-

zet egyik legfontosabb történelmi eseményére.

1956-os irodalmi- és történelmi pályázat
A Rákóczi Szövetség és annak Rákosmezeje Helyi Szerve-

zetének Kárpát-medencei 1956-os irodalmi pályázatának 

ünnepélyes eredményhirdetésével indult az idei ese-

ménysorozat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen. Az idei pályázatra 60 pályamű érkezett a Kár-

pát-medence minden szegletéből. A felhívás értelmében 

három témában lehetett dolgozatot benyújtani: A hősök 

emléke velünk él; „Egy élet a Felvidékért: gróf Esterházy Já-

nos”, illetve A felvidéki magyarság gyásznapjai / Fejezetek 

a családi legendáriumból.

A rövid ünnepséget a délután moderátora, Szenczi Bor-

bála nyitotta meg, majd székelyudvarhelyi Boróka Nép-

táncegyütteses tagjai adtak elő egy gyönyörű ünnepi 

dalcsokrot. A díjkiosztó előtt Tamássyné Biró Magda, a 

Rákosmezeje Helyi Szervezet vezetője és Halzl József, a Rá-

kóczi Szövetség elnöke köszöntötték a pályázókat, majd 

átadták az okleveleket, díjakat és különdíjakat.

A pályázat végeredménye:

1956-OS PÁLYÁZAT - 2017

PÁLYÁZÓ NEVE TELEPÜLÉS PÁLYÁZAT CÍME TANINTÉZMÉNY

I. helyezett

Jakab Gréta Bonyhádvarasd A forradalom nem csak a felnőtteké
Szekszárdi I. Béla Gimnázium,  

Kollégium és Általános Iskola

II. helyezett

Antal Réka Palást A hősök emléke velünk él Komáromi Selye János Gimnázium

III. helyezett

Antal-Fórizs, Köteles Andrea Hegyközpáli A hősök emléke velünk él Iosif Vulcan Főgimnázium

Különdíj

Rózsár Balázs Esztergom Dédszüleim "áttelepülése" Magyarországra 1946-ban Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium

Barta Leila Salánk A hősök emléke velünk él Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Tóth Emese Szabadka 56 egy átlagember szívével Svetozar Marković Gimnázium

Novella különdíj

Balázs Eszter Érmihályfalva Az Érmellék Messiása
Debreceni Református  

Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona

Kormos Bernadett Tiszabökény Egy élet a Felvidékért: Gróf Esterházy János Miskolci Egyetem

Rosta Edina Rigács Maradandó sebek Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium

Zsűri dicsérete

Opra Laura Zalakomár Hős Nagykanizsai SZC Műszaki Szakképző Iskolája

Póka Patrik Andornaktálya A hősök emléke velünk él
Andrássy György Katolikus Közgazdasági  

Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium

Kántor István Székelykeresztúr Szívbe zárt lobogó Székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium

Moldován Szeredai Eszter Csekefalva „Én átéltem ’56-ot” Székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium

A döntő mezőnye a legjobb tíz csapat részvételével: 
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Támogatóink:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, Komá-

rom városa (Felvidék), Dunaszerdahely városa, Auguszt cukrászda, Kráter Kiadó

Szórványcsoportok programja a Gloria Victisen

Kiskunmajsa:

1956 október 23. Ez az a történelmi dátum, ami 144 ér-

deklődő határon túli diákot és tanárt hozott össze Kis-

kunmajsán. A résztvevők a délvidéki szórványterületek-

ről, a Fehér megyei Balázsfalváról és Torda megyéből 

utaztak Magyarországra, hogy részt vegyenek az október 

23-ai ünnepi rendezvényen. A megnyitón a csoportot a 

Rákóczi Szövetség szegedi szervezetének elnöke, Varga 

Róbert köszöntötte, majd egy rövid diákközpontú előa-

dás során tájékoztatást kaptak a forradalom és szabad-

ságharc okairól, jelképeiről. Másnap ellátogattak a helyi 

’56-os Múzeum és Kápolna épületeibe, amit Pongrácz 

Gergely, a Corvin köz egykori főparancsnoka kényszerű 

száműzetéséből hazatérve alapított. A hosszúhétvége 

egyik legmeghatározóbb pontja, a sepsiszentgyörgyi 

Török Jóska bácsi megindító személyes visszaemléke-

zése volt a kényszertáborokban eltöltött időszakról.  

Pár fénykép a harci eszközökön, a forradalmi fegyverekkel, 

és a csapat Budapestre indult, hogy a részt vegyen az ün-

nepi műegyetemi megemlékezésen, majd több száz di-

áktársukkal és tanáraikkal karöltve, fáklyákkal a kezükben 

vonuljanak végig a rakparton, egész a Bem térig. A zá-

rónap Nahimi Péter és csapata szervezésével, egy közös 

zenés megemlékezéssel kezdődött, majd a szegedi Móra 

Ferenc Múzeumban ért véget.

Eger:

Őszi hangulat, kíváncsi fiatalokat rejtő autóbuszok. Több 

mint 350, szórványból érkezett középiskolás érkezett Eger-

be, hogy együtt emlékezzenek 1956 eseményeire. Az ün-

nepi megnyitón a Rákóczi Szövetség pénzügyi titkára, Ősi 

Barnabás köszöntötte az ifjúságot, majd a szombati nap 

egy fergeteges táncházzal zárult, ahol az erdélyi, felvidéki 

és kárpátaljai fiatalok megismertették egymással a tájegy-

ségükre jellemző néptáncokat, énekeket.

A vasárnapi program 1956 emlékezete köré szervező-

dött. A fiatalok délelőtt a recski titkos kényszermun-

katáborba látogattak. Élettörténeteken keresztül, vala-

mint a kényszermunkatáborban sétálva szembesültek 

az akkor „értéktelennek gondolt rabélettel”, a fogva tar-

tók kegyetlenségével és a rabok kiszolgáltatottságával. 

Megérkezve Budapestre, a Műegyetem történelmi falai 

közt részt vettek a központi megemlékezésen, majd  

a rakparton fáklyát gyújtva büszkén, méltóságteljesen 

vonultak végig a Bem, térig.

A diákok másnap Eger nevezetességeivel ismerkedtek 

meg. A főteret érintve elsétáltak a Dobó István által vé-

dett egri várhoz, ahol korhű ruhába öltözött vitézek ve-

zették be őket a vár történelmébe. 

Gyöngyös:

Október 21-én késő délután mintegy 100 felvidéki diák ér-

kezett Gyöngyösre. Az fiatalok az Ipoly-medence szórvá-

nyából (Losonctól, Palástig) és a Kisalföld északi vidékéről 

érkeztek (Szenctől, Nyitra vidékén át, Léváig).

Az ünnepi megnyitón Kun Ferencz tartott előadást a részt-

vevők számára. Szólt 1956-ról, a forradalom pezsgő lég-

körének politikai előzményeiről, az 56-os eseményekhez 

fűződő saját élményeiről. Szemléletes előadásában Recsk-

ről sem feledkezett meg. Diákjaink ezután a szívbemarkoló 

Szökés című magyar filmet nézhették meg, mely a recski 

rabok küzdelmeinek hivatott emléket állítani.

22-én délelőtt a Recski Nemzeti Emlékparkba látogattak 

el, délután Budapestre utaztak. Az ünnepi műsorokon és 

beszédeken való jelenlét, a fáklyás felvonulás és a koszo-

rúzás adták meg a lélektani fellélegzést az előző esti és 

délelőtti tragikus históriákra válaszul.

Másnap, október 23-án a 100 diák Egerbe utazott, ahol  

az intenzív eső ellenére is megtekintették a Líceum terme-

it, a Dobó teret és környékét, valamint az Egri várat. Utób-

biból leginkább a kazamaták nyerték el diákjaink tetszését.
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Találkozó az Arany János  
Emlékév alkalmából
Budapest, 2017. novembert 12-14.
Az Arany János Emlékévalkalmából a Rákóczi Szövetség 

aktív ifjúsági szervezeteinek képviselői Budapesten emlé-

keztek meg. A találkozó különlegességét adta, hogy Áder 

János, Magyarország köztársasági elnöke a Sándor-palotá-

ban fogadta a résztvevőket.

Összesen 33 iskola 57 résztvevője képviselte magát a ren-

dezvényen.

Az érkezők regisztrációját, elszállásolását bőséges vacsora 

követte. A tanárokat és diákjaikat az est hátralévő részében 

Donizetti Szerelmi bájital című vígoperája szórakoztatta az 

Erkel Színházban, ahol a humor mellett erősen jelen volt az 

aktuális társadalomkritika.

Másnap reggel a fiatalok a Petőfi Irodalmi Múzeum tar-

talmas, interaktív tárlatvezetése során ismerhették meg 

Arany János és Petőfi Sándor életrajzát, életművét. A diá-

kok az irodalmi témájú program után a Sándor-palotában 

találkozhattak Áder Jánossal, Magyarország köztársasá-

gi elnökével. Áder János a palota erkélyén köszöntötte a 

résztvevőket. A teraszról szemet gyönyörködtető kilátás 

tárult a fővárosra. Ezt követően Nagy Bercel, elnöki titkár 

a palota barokk, rokkokó stílusú termein vezette körbe a 

jelenlévőket. Végezetül a lovagi terembe kísérték a cso-

portot, ahol a köztársasági elnök a következő idézettel bú-

csúzott a résztvevőktől:

„Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár -

Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár;

Változik a világ: gyengül, ami erős,

És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt.”

Később Halzl József elnök úr köszöntötte az anyaországi 

és határon túli középiskolai szervezetek képviselőit, majd 

a Köztársasági Elnöki Hivatal jóvoltából egy fogadás zárta 

a látogatást.

A Sándor-palotában tett látogatás után a résztvevők meg-

tekintették az Országház épületét, a koronázási ékszere-

ket, a Felsőházi termet. Hallhattak a parlament működé-

séről, a folyosón található szivartartók praktikusságáról 

és természetesen színes információval gazdagodhattak 

történelmünk nagyjaival kapcsolatban.

A nap csoportfoglalkozással ismerkedési est zárta, a diá-

kok és tanáraik másnap reggel utaztak haza.

Idézetek diákoktól:
„Ez a találka jelképesen a külhoni magyarságot az itthoniakkal hozta össze. Egy kapocs teremtődött, aminek élnie kell, 

határokon, országokon átívelve is.” (Pótor Balázs 11. A, Debreceni Református Kollégium)

„Megfogott egy gondolat, amit ott hallottam. A megmaradás négy alapszabálya, melyet Placid atya és társai fektettek le 

a gulágon. Ne panaszkodj! Higgy! Lásd meg az apró örömöket! Nincs jó vagy rossz, csak kicsi és nagy. Ezeket igyekszem 

alkalmazni.” (Sándor Cynthia, Párkányi Gimnázium)

Óvópedagógus találkozók
A Rákóczi Szövetség 2017 őszén új programot indított, a 

beiratkozási program által érintett külhoni területek ma-

gyar óvodapedagógusai részére. A találkozók azzal a célki-

tűzéssel jöttek létre, hogy az óvodapedagógusok munká-

jának fontosságát és megbecsülését kifejezze, illetve egy 

szakmai, de a kikapcsolódást is szolgáló hétvége kereté-

ben elősegítése a kapcsolatépítést és fórumot biztosítson 

az óvodákat és a pedagógusokat érintő témáknak. A talál-

kozók kiemelt témája a magyar iskolaválasztás elősegítése 

a határon túli magyar közösségekben.

Székesfehérvár

Az első találkozóra Székesfehérváron került sor szeptem-

ber 29. és október 1. között, amelyre Nyugat-Felvidék 

(Pozsonytól a Nagykürtösi járásig) bármely magyar nyel-

vű óvodájában aktív óvodapedagógusi státuszt betöltő 

óvodapedagógusok kaptak meghívást. A rendezvényen 

81 óvodapedagógus vett részt. 

Hajdúszoboszló

A második találkozó október 6- 8. között, Hajdúszobosz-

lón került megrendezésre, amelyre Kelet-Felvidék (Lo-

sonctól-Nagyszelmencig), Kárpátalja (Felső-Tisza-vidék és 

Csap), illetve Partium és Erdély (Bihar megye, Dés és kör-

nyéke, Torda, Máramaros megye, Szilágyság) bármely ma-

gyar nyelvű óvodájában aktív óvodapedagógusi státuszát 

betöltő óvodapedagógusa kapott meghívást. A rendezvé-

nyen 170 óvodapedagógus vett részt. 

Hódmezővásárhely

A harmadik, idei záró találkozó november 3-5. között került 

megrendezésre Hódmezővásárhelyen, amelyre délvidéki, 

erdélyi és partiumi óvodapedagógusok érkeztek. A ren-

dezvényen 90 óvodapedagógus vett részt.
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A találkozókat nagy izgalom előzte meg, tekintettel 

arra, hogy első ízben került megrendezésre ilyen típu-

sú rendezvénye a Rákóczi Szövetségnek. A találkozókra 

összesen mintegy 350 óvodapedagógus érkezett, hogy 

a felhőtlen kikapcsolódás mellett, egy szakmai fórumon 

is részt vegyenek. 

Az Dr. Halzl József, és Csáky Csongor minden alkalommal 

személyesen köszöntötték a résztvevőket, amelynek során 

kifejezték köszönetüket odaadó munkájukért, és örömü-

ket, hogy második alkalommal sikerült megrendezni ezt a 

hiánypótló rendezvényt, ahol lehetőség nyílik az óvodape-

dagógusoknak tapasztalatokat cserélni. A találkozók ge-

rincét sokrétű szakmai előadások nyújtották; a nevelésfi-

lozófia, a pszichológia, és az irodalom területeit érintette. 

Ezen túlmenően különböző nemzetpolitikával foglalkozó 

előadások szerepeltek a programban, külön tekintettel az 

óvodapedagógusok szerepére, Grezsa István kormánybiz-

tosnak és Kádár Zoltán Gyula, a Nemzetpolitikáért Felelős 

Államtitkár kabinetfőnökének előadásában. 

Gulyás Gergely, a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség frak-

cióvezetője is köszöntötte a résztvevőket, illetve kifejezte, 

hogy milyen fontos feladatot végeznek az óvodapedagó-

gusok a határon túli magyarság érdekében. 

A találkozók másik főeleme a kulturális programok voltak, 

melynek keretében a résztvevők megismerkedhettek az 

adott város különböző nevezetességeivel, illetve estén-

ként különféle színházi előadásokon és komoly zenei kon-

certeken vehettek részt a találkozók vendégei. 

A három találkozót követően kiderült, hogy egy hiány-

pótló rendezvénysorozatot indított el a Rákóczi Szövet-

ség 2017-ben. Eddig ugyanis csak a tanárok számára nyílt 

lehetőség szakmai továbbképzésre egy hasonló rendez-

vénysorozat kapcsán, amit most az óvodapedagógusok-

ra is kiterjesztettek. A kapcsolatépítésen és a fórumbe-

szélgetésen túl, lehetőség adódott a Rákóczi Szövetség 

Beiratkozási Programjának erősítésére.

Kárpát-medencei Történelem  
és Irodalomtanár Konferencia
2017. november 17-19.
A Szövetség idén 2017. november 17-19. között rendezte 

meg a Kárpát-medencei Történelem és Irodalomtanár 

Konferenciát, melynek Eger városa adott otthont. A ta-

lálkozó központi témái voltak: Gárdonyi Géza irodalmi 

tevékenységének, az 1552-es dicső egri várvédők felelős-

ségvállalásának és helytállásának üzenete a magyarság 

egészéhez, a mához és a holnaphoz. A konferenciára több 

mint ötven pedagógus látogatott el.

A résztvevők megérkezése majd elszállásolása után a pén-

tek estét Takaró Mihály előadása nyitotta meg, aki hang-

súlyozta a találkozó idei mottóját Tollal és fegyverrel a 

Kárpát-medencei magyarok méltóságáért. A bőséges va-

csorát a gyöngyösi Dubicz Pincészet borkóstolója követte. 

A szombati tanácskozáson Prof. Dr. Vasas Joachim a ren-

dező szervezetek nevében köszöntötte a résztvevőket, 

köztük Csáky Csongort, a Rákóczi Szövetség főtitkárát, 

dr. Pajtók Gábor kormánymegbízottat, és Habis Lászlót, 

Eger polgármesterét.

„Történelmünk során, amikor a Kárpát-medencei magyar-

ság méltóságáért tollal és fegyverrel harcolni kellett, akkor 

mindig helyt álltunk” – fogalmazott köszöntőjében Vasas 

Joachim.

Csáky Csongor főtitkár köszönetet mondott a 2013 óta 

főszervező professzornak, illetve az önkormányzat támo-

gatásáért Habis Lászlónak, a város polgármesterének. A 

szövetség életéről szólva, a főtitkár megosztotta tapasz-

talatukat, miszerint évről-évre növekszik az érdeklődés a 

Rákóczi Szövetség tevékenysége iránt. Utalt az elmúlt heti 

„diaszpóra” ankéton elhangzott miniszterelnöki kijelentés-

re, ahol Orbán Viktor úgy fogalmazott: a magyarság jövője 

a Kárpát-medencében van.

Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott szerint jelesek alkal-

mak ezek, mert a Kárpát-medencében más és más feltéte-

lek mellett élünk, s a közös szót, az együvé tartozást ezek 

a személyes találkozások különösen erősítik. Szólt arról, 

hogy a magyar nyelv nemcsak nemzetmegtartó, hanem 

nemzetegyesítő is.

Habis László polgármester köszöntőjében megemlítette. 

azt a napot, melyen az önkormányzat és a Rákóczi Szövet-

ség aláírták az együttműködési megállapodást. Büszke rá 

– fogalmazott, mert sok szerződéssel ellentétben, amelyek 

ottmaradnak a polcon ez a megállapodás élettel telt meg.

A konferencia előadói között szerepelt: Csáky Csongor, a 

Rákóczi Szövetség főtitkára; Prof. Dr. Vasas Joachim, tör-

ténész; Dr. Pajtók Gábor, kormánymegbízott; Habis Lász-

ló, Eger Megyei Jogú Város polgármestere; Takaró Mihály, 

irodalomtörténész; Tőkéczki László, történész, egyetemi 

tanár; Kálinger Roland, őrnagy, tábori lelkész; Dr. Mészáros 

Kálmán, hadtörténész; Dr. Ködöböcz Gábor, irodalomtör-

ténész; Keller Péter, Gárdonyi Géza dédunokája.

A tartalmas és minőségi előadások után a résztvevők meg-

koszorúzták Dobó István és Gárdonyi Géza szobrát, majd a 

délutáni szekcióban az előadásokon elhangzottak megvi-

tatására volt lehetőség. A díszvacsorán részt vett a Szövet-

ség elnöke Dr. Halzl József és felesége.

A résztvevők vasárnap délelőtt Eger nevezetességeinek 

felfedezése után hazaindultak.

Délvidéki Tanácskozás
Törökbecse, 2017. november 24-26.
A Rákóczi Szövetség Délvidéken is megtartotta már ha-

gyománnyá vált regionális találkozóját 2017. november 24-

26. között Törökbecsén.

A találkozóra a Vajdaságban működő helyi és ifjúsági szer-

vezetek vezetőit hívta meg a Szövetség, hogy egy tartal-

mas, jóhangulatú hétvége keretében legyen mód megbe-

szélni a legfontosabb, Délvidéken aktuális kérdéseket.

A pénteki megnyitó után az ötven fős társaság a Kultúrház-

ba vonult át, ahol a helyi magyar lakosokkal együtt a Ko-

vácsok c. színdarabot tekintették meg az Újvidéki Színház 

társulatának előadásában. A színdarab nagy sikert aratott – 

különösképpen azért, mert a szórványban élő magyarság-

nak igen ritkán van lehetősége magyar nyelvű színdarabot 

látni otthoni környezetben. 

Szombaton reggel a Prosperitati Alapítvány irodavezető-

je, Nagy Zita és kollégáinak előadása indította a napot: az 

alapítvány tevékenységéről és a gazdaságfejlesztési tá-

mogatások jövőjéről hallhattak a résztvevők fontos infor-

mációkat. A nap második előadója Jerasz Anikó, a Magyar 

Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke volt. Ké-

sőbb Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke és Csá-

ky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára köszöntötték a 

megjelent helyi szervezeti vezetőket, majd az ebéd során 

velük rövid munkamegbeszélést folytattak.

Délután a csoport Beodrára utazott, ahol meglátogat-

tak két múzeumot és az Aracsi Pusztatemplomot. Az esti 

program Törökbecsén, a Jókai Mór Művelődési Egyesület 

székházában folytatódott, ahol a helyi magyar fiatalok 
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Ifjúsági szervezetek  
vezetőinek találkozója

A Rákóczi Szövetség az elmúlt 12 évben Kárpát-medence 

szerte több mint 270 középiskolában hozta létre ifjúsági 

szervezeteit, a helyi tanárokkal és diákokkal együttműköd-

ve. A Szövetség középiskolai szervezeti kapcsolatainak és 

tevékenységének megújítása, illetve megerősítése érde-

kében találkozókat szervezett az ezen szervezetek mun-

káját, ill. az oktatási intézményeket irányító pedagógusok 

számára.

Az első találkozóra 2017. december 1-3. között került sor 

Tatán. A rendezvény 55 vendége a Kárpát-medence nyu-

Tata, 2017. december 1-3.
Hajdúszoboszló, 2017. december 8-11.

gati feléből érkezett a helyszínre 39 középiskola képvise-

letében. A második találkozó 2017. december 8-10. között 

valósult meg Hajdúszoboszlón – a hétvégére Felvidékről, 

Kárpátaljáról, Erdélyből és Partiumból, valamint az anyaor-

szágból érkezett.

Mindkét hétvége programjában helyt kaptak a szakmai 

előadások és beszélgetések csakúgy, mint a kikapcsoló-

dást és kapcsolatépítést szolgáló elemek.

BEIRATKOZÁSI PROGRAM

A 2017. évi Beiratkozási 
Program összefoglalója

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának három fő 

eleme van: a Gólyahír program, az óvodai ajándékakció és 

a magyar iskolakezdő diákok beiratkozási ösztöndíj prog-

ramja. Az iskolaválasztási kampány keretében minden 

magyar újszülött kap egy Babanaplót, mely végig kíséri 

a gyermek fejlődését egészen az általános iskoláig. A má-

sodik fő elem részeként karácsonyi ajándékcsomagot kap 

minden felvidéki magyarul beszélő óvodás, aminek része 

egy szülőkhöz szóló levél a magyar iskolaválasztás érve-

ivel együtt. A program célja, hogy ráirányítsa a magyar 

családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára 

és helyességére. A Beiratkozási Program minden év de-

cemberében az óvodások megajándékozásával, illetve a 

szülők levélben való megszólításával, az iskolai beiratko-

zás előtt veszi kezdetét. Ebben a levélben a Rákóczi Szö-

vetség a magyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető 

többlettudás lehetőségére, valamint a magyar közösség 

megmaradása és a magyar iskolaválasztás közötti össze-

függésre hívja fel a szülők figyelmét. Ezen felül a Rákóczi 

Szövetség az óvodai ajándékakció keretében megszólított 

gyermekeknek és szüleiknek ígéretet tesz arra, hogy ma-

gyar iskolaválasztás esetén a jövőben számíthatnak a Rá-

kóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjára is.

A Beiratkozási Program mögött nagyszabású társadal-

mi összefogás jött létre. A támogatók között mintegy 

négyszász magyarországi önkormányzat, civilek, közéleti 

személyiségek és alapítványok sorakoztak fel. A Rákóczi 

Szövetség arra törekszik, hogy az egyes ösztöndíj átadási 

ünnepségeken a program támogatói is jelen legyenek, és 

ebben a formában is kifejezzék bátorításukat a gyermekü-

ket magyar iskolába írató családok felé. Idén a támogatók 

közt többek között jelen volt Hoffmann Rózsa ország- 

gyűlési képviselő, Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, 

Pánczél Károly, országgyűlési képviselő, Soltész Miklós, 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős államtitkár, Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke, és Hende Csaba az országgyűlés alelnöke.

2017 szeptembere és decembere közt 292 határon túli 

helyszínen 484 intézmény 7064 tanulója részesült ünne-

pélyes keretek között a támogatásban.

A Gólyahír Programot a Rákóczi Szövetség 2017 májusától 

azokra a területekre terjeszti ki, ahol a Beiratkozási Prog-

ramja jelenleg is működik: a teljes Felvidék, a kárpátaljai 

Felső-Tisza vidék, az erdélyi Máramaros, Bihar, Temes, Fe-

hér megye, valamint Dés és környéke, illetve a vajdasági 

szórvány és Horvátország.

színes kulturális előadását tekintették meg a résztvevők. 

A vasárnap reggel egy Tisza-parti sétával indult, majd az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc hőse, Leinin-

A Beiratkozási Program létszáma és helyszínei

RÉGIÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMA HELYSZÍNEK SZÁMA ÖSZTÖNDÍJASOK LÉTSZÁMA

Kárpátalja 88 88 1706

Erdély, Partium 99 67 1628

Délvidék 38 22 322

Horvátország 8 8 28

Felvidék 251 107 3380

Összesen: 484 292 7064

gen-Westerburg Károly törökbecsei mellszobránál helyez-

tek el koszorút a csoport tagjai. A délelőtt további részé-

ben kerekasztalbeszélgetésre került sor.
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A Beiratkozási Program  
partnereinek munkamegbeszélése
2017. november 10. és 11. között Budapesten került meg-

rendezésre a Rákóczi Szövetség éves célalap találkozója, 

ahol összegyűlt a Kárpát-medence összes érintett terüle-

tének képviselője a Beiratkozási Program eredményei és 

jövője kapcsán.  A Célalap hálózat olyan további határon 

túli célalapokkal is kiegészült, ahol már szintén kezdetét 

vette a Beiratkozási Program. 

Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Csáky Csongor, 

főtitkár és Gabri Rudolf, a Rákóczi Alapítvány kuratóriumá-

nak elnöke köszöntötte a célalapok vezetőit és képviselőit. 

Az elnök úr kiemelte, hogy a célalapok fontos küldetést 

teljesítenek, és kivétel nélkül a határon túli magyar kultú-

ra és oktatás ügyét szolgálják. Köszönetüket fejezték ki az 

összes célalapvezetőnek és képviselőnek, akik segítsége 

nélkülözhetetlen volt a program lebonyolításában. Szep-

tembertől decemberig több, mint 200 helyszínen megkö-

zelítőleg 6000 diák vehette át az ösztöndíjakat. A célalap 

találkozók lehetőséget nyújtanak a résztvevőknek, hogy 

megosszák egymással tapasztalataikat különböző prog-

ramok lebonyolításában, amivel még gördülékenyebbé 

tehetik munkájukat. A 2017-ben elindult Gólyahír Program 

keretében a Rákóczi Szövetség megpróbálja minden új-

szülött magyar gyermekhez eljuttatni Az első könyvem c. 

kiadványt, melyben kulcsszerepe van a célalapoknak. 

Bemutatásra került Célalapoknak kiírt pályázat is, amely-

nek az a célja, hogy anyagi támogatás révén elősegítse a 

határon túli város és vidéke célalap 2017. évi programjai-

nak megvalósítását. Az idei évtől már az újonnan becsatla-

kozott célalapok is pályázhatnak, akikkel a szövetség mun-

katársai a közeljövőben felveszik a kapcsolatot.

Kárpátaljai iskolakezdők
December 12. és 14. között 82 kárpátaljai településen, 

mintegy 1600 magyar iskolakezdő kisdiák családjának 

adta át a Rákóczi Szövetség a magyar összefogást jelké-

pező ösztöndíját.   

Tekintettel a kárpátaljai magyarságot érintő oktatáspoli-

tikai helyzetre, a Rákóczi Szövetség minden olyan gyer-

meket, aki 2017 szeptembere óta valamely kárpátaljai 

magyar iskola első osztályát, vagy ukrán iskola magyar 

nyelvű első osztályát látogatja, 10 ezer forint értékű ösz-

töndíjban részesített. 

Az ösztöndíjakat 82 kárpátaljai településen személye-

sen adták át az érintett családoknak a Szövetség kép-

viselői, megköszönve a szülőknek, hogy gyermeküknek 

magyar nyelvű iskolát választottak.

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja az eddigi-

ekben Kárpátalján a Felső-Tisza vidéki régiót érintette. 

Az itt élő 250 magyar iskolakezdő szeptember végén 

már megkapta az ösztöndíját. 

Karácsonyi ajándék  
a felvidéki óvodásoknak 
A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja keretében a 

karácsony előtti hetekben indította magyar iskolaválasz-

tási kampányát a Felvidéken, melyet a Kárpát-medence 

további régióiban tavasszal folytat, különös figyelmet for-

dítva a szórványvidékekre.

A kampány keretében (amelynek végrehajtásában helyi 

oktatási szakemberek és civilek működtek együtt a Rá-

kóczi Szövetséggel) több, mint 14 ezer felvidéki óvodás 

kapta meg a Rákóczi Szövetség ajándékcsomagját, amely 

a nagycsoportosok számára iskolakezdéshez hasznos tár-

gyakat, a kisebbek számára egyebek mellett népmesés 

CD-lemezt rejt. Mindannyian megtalálják azonban cso-

magjukban a magyar iskolaválasztás fontosságát hang-

súlyozó, szüleik számára írt levelet is.

A magyar iskolaválasztási kampány célja, hogy racionális 

érvekkel meggyőzze a határon túli magyar családokat ar-

ról, hogy gyermekük felnőttként remélt boldogulása és a 

magyar közösség hosszú távú megmaradása szempontjá-

ból az a leghelyesebb, ha magyar, és nem az államnyelvű 

iskolát választják gyermeküknek. A külhoni magyar iskolák 

többlettudást nyújtanak, hiszen a magyar nyelv és kultúra 

mellett magas szinten biztosítják a többségi nemzet nyel-

vének és kultúrájának oktatását is.

Az iskolaválasztási kampány érintette a teljes Felvidéket, 

ahol 4 100 iskolakezdés előtt álló gyermeket szólított meg, 

amellyel együtt a gyermekek szüleinek ígéretet tett a Rá-

kóczi Szövetség arra, hogy a szeptemberi iskolakezdést 

követően – magyar iskolaválasztás esetén – számíthatnak 

a magyarországi civil társadalom és a települési önkor-

mányzatok elismerését kifejező beiratkozási ösztöndíjra, 

amelyet személyesen, iskolai ünnepségek keretében ad-

nak át az ősz folyamán.

Beiratkozási Program 2018 
A Rákóczi Szövetség idén is meghirdeti Beiratkozási 

Programját. A Program célja, hogy az érintett határon 

túli területeken támogatást nyújtson a magyar csalá-

doknak, így hívva fel a szülők és a közélet figyelmét a 

magyar iskolaválasztás fontosságára.

A Program 2017. óta három lépésben szólítja meg a csa-

ládokat. A Gólyahír Program célja, hogy a határon túli 

magyar családok már gyermekük születésekor felismer-

jék a magyar közösséghez való tartozás, anyanyelvi ne-

velés fontosságát. Az újszülöttek szülei ezért vehetik át 

az Első Könyvem című, kifejezetten a téma szerint szer-

kesztett babanaplót. A nagycsoportos óvodások általá-

nos iskolai beiratkozásukat megelőzően az Iskolaválasz-

tási kampány során kapnak ajándékcsomagot a Rákóczi 

Szövetségtől. Minden csomag tartalmaz számos, az 

iskolakezdéskor hasznos felszerelést és egy szüleiknek 

címzett levelet, melyben egy 12. pontból álló érvgyűjte-

mény ösztönzi őket a magyar iskolaválasztásra. E levél-

ben tesz ígéretet a Szövetség, miszerint a tanulmánya-

ikat magyar iskolában kezdő diákoknak a tanévkezdést 

követően ünnepélyesen adják át az egyszeri, 10 000 fo-

rintos beiratkozási ösztöndíj támogatást. 

A Beiratkozási Program által érintett határon túli területek 

közé 2018-ban bekerült az erdélyi Beszterce-Naszód me-

gye, valamint Szászrégen és vidéke is, hogy a szórványban 

élő magyar családok is részesüljenek a támogatásban.
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PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁSOK

Óvodai pályázat 2017
Az óvópedagógus találkozókon fogalmazódott meg 

az igény, hogy az óvodák szerveznének közösségépí-

tő karácsonyváró programokat a gyermekek számára.  

Az óvodapedagógusok igényét meghallgatva a Rákóczi 

szövetség 2017 októberében pályázatot hirdetett a kül-

honi magyar óvodák részére. 

A pályázatra összesen 146 óvoda nyújtotta be kérelmét.   

A Szövetség az értékelés során 133 pályázatot ítélt támo-

gatásra alkalmasnak. Az óvodai pályázat célja, hogy anyagi 

támogatás révén elősegítse a Beiratkozási Programja által 

érintett óvodák közösségépítő és a magyar iskolaválasz-

tást segítő programjainak megvalósítását. 

A nyertes óvodák a következők:
Alsólánci Óvoda (Felvidék - Alsólánc), Aklihegyi Oktatá-

si - Nevelési Központ (Kárpátalja - Aklihegy), Magyar Tan- 

nyelvű Óvoda (Felvidék - Alistál), Alsószeli Magyar Nyelvű 

Óvoda (Felvidék - Alsószeli), Aranyosegerbegyi Óvoda (Ko-

lozs megye - Aranyosegerbegy), Méhecske Óvoda (Újvi-

dék - Bácskertes), Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék 

- Béke), Óvoda (Felvidék - Bély), Bihari 1-es számú Óvoda 

(Bihar megye - Bihar), Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Bős 

(Felvidék - Bős), Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék - 

Búcs), Szent Erzsébet Óvoda (Kárpátalja - Bustyaháza), Ma-

gyar Tanítási Nyevő Alapiskola és Óvoda (Felvidék - Buzita), 

Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék - Csallóközkürt), 

Csallóköznádasdi Magyar Nyelvű Óvoda (Felvidék - Csal-

lóköznádasd), Csapi Mese óvoda (Kárpátalja - Csap), Csatai 

óvoda (Felvidék - Csata), Óvoda (Felvidék - Csicser), Csom-

bordi Óvoda (Hefér megye - Csombord), Óvoda (Felvidék - 

Deresk), Törpike Óvoda (Kolozs megye - Dés), Móricz Zsig-

mond Alapiskola és Óvoda (Felvidék - Diósförgepatony), 

„Kuckó” gyermeksarok (Újvidék - Doroszló), Magyar Tanítá-

si Nyelvű Óvoda (Felvidék - Dunaszerdahely), Érkörtvélyesi 

1-es Számú Óvoda (Bihar megye - Érkörtvélyes), Farnadi 

Óvoda (Felvidék - Farnad), Magyar Nyelvu Óvoda, Fél (Fel-

vidék - Fél), Felsőpatonyi Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 

(Felvidék - Felsöpatony), Széchenyi István Alapiskola és 

Óvoda Felsőszeli (Felvidék - Felsőszeli), Felsővámosi Ma-

gyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék - Felsővámos), Dax- 

ner Utcai Óvoda Fülek (Felvidék - Fülek), Galántai Magyar 

Óvoda (Felvidék - Galánta), Óvoda (Felvidék - Gömörfalva), 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda Hegyéte (Fel-

vidék - Hegyéte), Szamóca Óvoda (Bihar megye - Hegyköz-

kovácsi), Hegyközújlaki 2-es Számú Óvoda (Bihar megye 

- Hegyközújlak), Hegyközszáldobágy-i 3-as számú óvoda 

(Bihar megye - Hegyközszáldobágy), Óvoda (Felvidék - 

Hodos), Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék - Husiná), 

Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék - Ipolybalog), Ma-

gyar Nevelési Nyelvű Óvoda (Felvidék - Ipolykeszi), Óvoda 

Ipolynyék (Felvidék - Ipolynyék), Fegyverneki Frenc Egyhá-

zi Óvoda (Felvidék - Ipolyság), Rövid Progamú Óvoda (Bihar 

megye - Kágya), Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék 

- Kassa), Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Kelenye (Felvidék - 

Kelenye), Magyar Tannyelvű Óvoda (Felvidék - Kiskövesd), 

Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék - Kisújfalu), Víz 

Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom (Felvidék - 

Komárom), Kossányi József Alapiskola és Óvoda (Felvidék 

- Komáromszentpéter), Köröstárkányi 1-es számú Gimnázi-

um (Bihar megye - Köröstárkány), Óvoda (Felvidék - Léva), 

Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Lúcs (Felvidék - Lúcs), 6-os 

Napközis Óvoda (Temes megye - Lugos), Magyarlapádi 

óvóda (Fehér megye - Magyarlapád), Leőwey Klára Elméle-

ti Líceum (óvoda) (Máramaros megye - Máramarossziget), 

Óvoda (Felvidék - Marcelháza), Magyar Tanítási Nyelvű 

Óvoda (Felvidék - Méhi), Micskei Óvoda (Bihar megye - 

Micske), Miriszlói Óvoda (Fehér megye - Miriszló), Muzslai 

Óvoda (Felvidék - Muzsla), Alapiskola és Óvoda Nádszeg 

(Felvidék - Nádszeg), Óvoda (Felvidék - Nagybalog), Otilia 

Cazimir Hosszított Programú Óvoda (Máramaros megye 

- Nagybánya), Step by Step Hosszított Programú Óvoda 

(Máramaros megye - Nagybánya), Nagyenyedi 4-es Szá-

mú Óvoda (Fehér megye - Nagyenyed), Magyar Tanítási 

Nyelvű Óvoda (Felvidék - Nagyfödémes), Magyar tanítási 

nyelvű óvoda Nagygéres (Felvidék - Nagygéres), Magyar 

Óvoda Nagykapos (Felvidék - Nagykapos), Alapiskola és 

Óvoda (Felvidék - Nagykér), Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda 

(Felvidék - Nagymegyer), Szivárvány Óvoda (Fehér megye - 

Nagyszalonta), Toldi Napközi- Kis Herceg Tagóvoda (Fehér 

megye - Nagyszalonta), „Toldi” Napköziotthon, „Naprafor-

gó” Tagóvoda (Fehér megye - Nagyszalonta), Magyar Taní-

tási Nyelvű Óvoda (Felvidék - Nagyszarva), Magyar Tanítási 

Nyelvű Óvoda (Felvidék - Nagyszelmenc), Nagyvaradi 48-

as Szúmú Óvoda (Bihar megye - Nagyvarad), 35-ös napközi 

Nagyvárad (Bihar megye - Nagyvárad), 25-ös Óvoda Nagy-

várad (Bihar megye - Nagyvárad), 34-es számú Napközi-

otthonos Óvoda (Bihar megye - Nagyvárad), Csillagocska 

Református ZeneóvodaÓvoda (Bihar megye - Nagyvárad), 

30-as számú „Rügyecske” Óvoda (Bihar megye - Nagy-

várad), 2-es számú normál programú óvoda(-tagóvoda) 

(Bihar megye - Nagyvárad), Szent László Római Katolikus 

Teológiai Líceum (Bihar megye - Nagyvárad), Napfény 

Csoport (Bihar megye - Nagyvárad), Óvoda Nána (Felvi-

dék - Nána), Óvoda Kajal (Felvidék - Nemeskajal), Óvoda 

(Felvidék - Nyírágó), Óteleki Óvoda (Temes megye - Óte-

lek), Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék - Óvár), Örösi 

Óvoda (Felvidék - Örös), Ötvösd-i rövid Programú Óvoda 

(Temes megye - Ötvösd), Óvoda Pelsőc (Felvidék - Pelsőc), 

Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék - Perbete), Magyar 

Tanítási Nyelvű Óvoda (Felvidék - Pered), Poklostelki Óvo-

da (Bihar megye - Poklostelek), Óvoda (Felvidék - Pozsony), 

Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Radnót (Felvidék - Radnót), 

Alapiskola és Óvoda (Felvidék - Ragyolc), Óvoda (Felvidék - 

Rimaszombat), Óvoda (Felvidék - Rimaszombat), Rozsnyói 

Magyar Tannyelvű Óvoda (Felvidék - Rozsnyó), Óvoda Sa-

jószentkirály (Felvidék - Sajószentkirály), Óvoda (Felvidék 

- Somorja), 2-es számú Napköziotthon (Bihar megye - Sza-

lárd), Alapiskola és Óvoda Szalka (Felvidék - Szalka), Sza-

mosardói Kós Károly Általános Iskola (Máramaros megye 

- Szamosardó), Szapáryfalvi Óvoda (Temes megye - Szapá-

ryfalva), „Petőfi Sándor” Elméleti Líceum - 1. számú Napkö-

zi Otthon (Bihar megye - Székelyhíd), „Mi örömünk” Óvoda 

(Újvidék - Székelykeve), Óvoda Szeszta (Felvidék - Szeszta), 

Alexiu Berinde Mezőgazdasági Líceum (Máramaros megye 

- Szinérváralja), Alapiskola és Óvoda Tallós (Felvidék - Tal-

lós), PU „Veljko Vlahović” IEI Temerin (Újvidék - Temerin), 

8-as Számú Napközis Óvoda (Temes megye - Temesvár), 

11-es Számú Napközi (Temes megye - Temesvár), 26-os 

Napközis Óvoda (Temes megye - Temesvár), Gerhárdinum 

Római-Katolikus Teológiai Líceum Óvodája (Temes megye 

- Temesvár), ”Notre Dame” Napközis Óvoda (Temes me-

gye - Temesvár), Bartók Béla Elméleti Líceum, 10-es számú 

Napközi Óvoda (Temes megye - Temesvár), 2-es számú 

Napközis Óvoda (Temes megye - Temesvár), Temesvári 

16-os Napközi Óvoda (Temes megye - Temesvár), 12-es 

Napközis Óvoda (Temes megye - Temesvár), Kolibri Óvo-

da (Újvidék - Torontálvásárhely), Tiszagyöngye Művelődési 

Egyesület (Újvidék - Törökkanizsa), Újmosnicai Napközis 

Óvoda (Temes megye - Újmosnica), Újszentesi Napközis 

Óvoda (Temes megye - Újszentes), Dunavirág Óvoda (Újvi-

dék - Újvidék), Vajasdi Óvoda (Fehér megye - Vajasd), Vég-

vári Napközis Óvoda (Temes megye - Végvár), Magyar Ta-

nítási Nyelvű Óvoda (Felvidék - Vezekény), Óvoda Vízkelet 

(Felvidék - Vízkelet), Zsombolyai Hosszú Programú Óvoda 

(Temes megye - Zsombolya).
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Az érthető Dél-Szlovákiáért című pályázatra összesen 204 

vállalkozás nyújtotta be kérelmét. A Szövetség a 2017. no-

vember 29-ei elbírálás során 174 pályázati anyagot támo-

gatásra méltónak ítélt meg. 

A pályázat célja, hogy anyagi és nyelvi támogatás révén 

elősegítse a szlovákiai magyar nyelvhasználat minél széle-

sebb körű alkalmazását a vállalkozások és civil szervezetek 

közreműködésével.

A nyertes pályázatok a következők:

Az érthető Dél-Szlovákiáért 2017

Peter Vörös - DOMIVO (Moča), Vox Juventae (Pozsony), 

JUDr. Nagy Tibor (Érsekújvár), KTI-Progress spol. s r.o. (Nové 

Zámky), Gabriel Kiss, SimKa (Samorin-Mliecno), UNITEL 

s.r.o. (Kolárovo), NÁŠ DOMOV ŇÁRAD o.z. - OTTHONUNK 

CSILIZNYÁRAD p.t. (Csiliznyárad), Szarka Ildikó Margit Profi-

Bag (Csallóközaranyos), Chacrys s.r.o. (Komárno), Szabóova 

Eszter 3 Tech Solutions (Komárno), Ms-Mária utcai Óvoda 

682 Somorja (Somorja), OFC SAP - ŇÁRAD (Csiliznyárad), 

ACADEMIA PRIMA (Dunaszerdahely), Szlovákiai Magyar 

Művelődési Intézet / Maďarský osvetový inštitút na Slo-

vensku, n.o. (Dunaszerdahely), Melinda Tomová (Kamenič-

ná), KRIBON s.r.o. (Dolný Bar), ZOLTRANS spol. s r.o. (Kráľovs- 

ký Chlmec), Unique Distribution SK s.r.o. (Moldava nad Bod-

vou), Párkányi Szabadidőközpont /Centrum voľného času 

Štúrovo (Párkány / Štúrovo), J&M Alfytour spol. s r.o. (Šahy), 

Monika Nagyová NALIMEX (Čoltovo), Szlovákiai Magyar Fi-

atal Vállalkozók Szövetsége (Moldava nad Bodvou), F.L.E. 

(Felvidéki Labdarúgó Egyesület) (Dunaszerdahely), Adria 

Gold Slovakia, spol. s r.o. (Fiľakovo/Fülek), Bóna Zoltán 

(Bátorkeszi), KOMAROMI ANNAMARIA/ /ANNAMARIA KO-

MAROMIOVA (DUNASZERDAHELY), Georgica, s.r.o. (Fülek / 

Fiľakovo), Szlovákia Magyar Könyvtárosok Egyesülete-Spo-

lok Maďarských knihovníkov na Slovensku (Érsekújvár), 

Obec Sirník (Szürnyeg - Sirník), JUVID, s.r.o. (Kistárkány), 

Štefan Ambrus (Bős), Ing.Ladislav Rási - KLM (Léva/Levi-

ce), Párkányi Városi Könyvtár - Mestská knižnica v Štúrove 

(Párkány - Štúrovo), Edina Liszka (Komárno), Elek&Ozsvald, 

spol. s r.o. (Dunajská Streda), Mestská športová organizácia 

(Štúrovo), Ing. Ladislav Borš - ELEKTROSERVIS (Kostolná pri 

Dunaji), Mediaworks s.r.o. (Moldava nad Bodvou), SilViRo 

s.r.o. (Párkány), Ing. Branislav ILDŽA (Richvald), BECSE BOR 

s.r.o. (Muzsla), Obchodná akadémia- Kereskedelmi Aka-

démia, Bratislavská 38, Veľký Meder- Nagymegyer (Veľký 

Meder- Nagymegyer), Kominvent s.r.o. (Komárno), Hair-Ve-

ronika (Zseliz), Július Fülöp (Komárno), Tibor Huszár (Veľký 

Meder), Ervín Bojtoš ECO (Balog nad Ipľom), Harangozó 

Ferenc (Velké Ludince), Tamás Nagy -PATRIOT (Brestovec), 

CSABA VARGA (Feled), CoolTour.sk, s.r.o. (Rimaszombat), 

Szukievents s.r.o. (Brestovec), STAVBYT - Lakásszövetkezet 

- Stavebné bytové družstvo STAVBYT (Nagymegyer), FIL-

LECK,s.r.o. (Filakovo), Ing. Zoltán Gasparik G-geo (Ipeľský 

Sokolec), Ing.Zoltán Jankó - VODNETURY.sk (Dobrohošť), 

TB AUTOKROS RACING TEAM (Šahy - Ipolyság), GREEN 

GARDEN (Gabčíkovo), Arpád Lelkes EWAENS (Bős), PRO 

SYNT s.r.o. (Šahy - Ipolyság), Solidaritas nonprofit szervezet 

(Trstice), Alfréd Mészáros ABC Mészáros (Bős/ Gabčíkovo), 

Béla Tomojka Vojtko einsteinDesignStudio (Poľany), TAN- 

DEM, n.o. (Komárom), Andrea Marková Flor Dekor (Veľké 

Kapušany), Boróka s.h.r. (Nána), Ing. Štefan Petrek - NATEX 

Kráľovský Chlmec (Kráľovský Chlmec), Ladislav Jesko, ml. 

(Vydrany), B.aden Panzió (Nagymegyer), REGFILM, s.r.o. 

(Szepsi), TreeM s.r.o. (Béna/Belina), Robustech s.r.o. (Ko-

márno), Mgr. Ádám Rusznák (Vágsellye, Šaľa), Icso Sándor 

(Vámosladány), CORVIN s.r.o. (Nagymegyer), Chateau Vé-

csey,s.r.o. (Slovenské Nové Mesto), Ing.Mgr. Beáta Nagyová 

(Komárno), Združenie maďarských rodičov na Slovensku 

Základná škola - Streda nad Bodrogom (Bodrogszerda-

hely), Csemadok Érsekújvári Alapszervezete - ZO Csema-

dok Nové Zámky (Érsekújvár), Občianske zdurženie Villa 

Camarum - Villa Camarum Polgári Társulás (Komárom), 

Vojtech Demeter - GLOBUS (Uzovská Panica), A-fashion DS 

(Dunaszerdahely), Just4keepers SK s.r.o. (Zemné), Vishnu 

s.r.o. (Dunajska Streda), ESCALUMEN s. r. o. (Bratislava-Staré 

Mesto), Ernő Papp - HOLDAS (Patince), Sjáli Consulting s.r.o 

(Komárno), Önkéntes Tűzoltók Bögellő (Bögellő), CASA- 

BLANCA BAR Peter Vincze (Jesenské), ArtVill s.r.o. (Jablo-

nov nad Turňou), Mgr. Kőrösi Ildikó, ügyvéd (Šaľa (Vágsely-

lye)), Rovás Polgári Társulás (Kassa/Košice), Zsolt Házi (Vásá-

rút / Trhová Hradská), Hydrek spol. s r.o. (Zalaba), Katarína 

Papp-Vital shop (Okoc), Anna Bődová (Jesenské), Harmo-

nia Dun.Streda, s.r.o. (Dunaszerdahely), Tünde Gaálová 

(Csallóközkürt / Ohrady), KÁVY SVETA s.r.o. (Kosice), Helios 

Spes-Gbelce o.z. (Gbelce), Spoločnosť Tavi-Klub (Bodrog-

szerdahely), Odkaz minulosti o.z. - Üzen a múlt p.t. (Malý 

Kamenec), Marian Petrovič (Dunajská Streda), Ladislav Gás-

pár (Vezekény/Vozokany), Štefan Nemcsok - SIMOL TEAM 

(Ipolyság), Kovox.eu s.r.o. (Rimavská Sobota), VVTech, 

s.r.o. (Rimaszombat), CreAD SK, s.r.o. (Jászó), Szabó Rudolf 

(Csilizradvány), Stavomat RS s.r.o. (Rimaszombat), Borvak-

Vin,s.r.o. (Muzsla), PosTel DS, s.r.o. (Dunajská Streda), Pier-

do Polgári Társulás / Občianske združenie Pierdo (Somor-

ja / Šamorín), ARPEKA s.r.o. (Senec), Tolerancia nonprofit 

szervezet (Trstice), Szűcs Roland (Zádor), Tibor Melečky 

- MELECSKY STREKOV (Kürt / Strekov), Gábor Szaller (Kéty 

/ Keť), Klaudia Gálová KNÍHKUPECTVO LITERA KÖNYVES-

BOLT (Šahy), Mgr.art Kiss Kósa Annamária KOKA Fashion 

Design (Patas), GT-INVEST s.r.o. (Horná Potôň), Nagy-Vet 

sro. (MAD), Balázs Zámbó (Patince), MILITARY HISTORICAL 

MUSEUM (Oroszka), Enikő Bettesová SHR (Zádor), Ondrej 

Simon Simon Styl (Lenartovce), Poľovnícke združenie Sova 

Streda nad Bodrogom (Bodrogszerdahely), Amethyste 

spol. s r. o. (Veľký Kýr (Nagykér)), NN FINANCE s.r.o. (Vra-

kúň), Kopecsni Gábor - Felföldi Baranta (Gömörpéterfala), 

Bartalos Péter (Balony / Baloň), Szabadság Vándorai Túra-

kerékpáros Egyesület / Cykloturistický klub Slobodní Pútni-

ci (Komárom / Komárno), TABU grill&bar (Dunajská Streda), 

J4K o.z. (Zemné), Ében Haézer Non-profit Szervezet (Ber-

zéte), ATECH.NET s.r.o. (Kolárovo), Katarína Brňáková Moro-

vicsová - ReRiDa (Šaľa), BENTEAM s.r.o. (Dunaszerdahely), 

ANNA - SHOP, s.r.o. (Fiľakovo), Peter Bukovský MIX-TEMPO, 

prevádzka: Penzion-Restaurant DORI** (Deáki / Diakovce), 

BOX SYSTEM, s.r.o. (Nové Zámky), Magán Szakközépiskola/

Súkromná stredná odborná škola (Diószeg/Sládkovičovo), 

Mgr. Sylvia Czafrangóová, DLA (Komárno-Ďulov Dvor), 

GUTTE s.r.o. (Gúta / Kolárovo), Viola Melinda (Bős / Gabčí-

kovo), EKOFERM, s.r.o. (Boheľov), Góra Zoltán (Music Shop 

Sturovo, Hudobné nástroje - Hangszerbolt) (Štúrovo), Iveta 

Pinkeová - Salon PEDES (Kolárovo), Športový klub Čakany 

(Csákány), TP-Tarnok s.r.o. (Izsa), Magyar Asszonyok Ligája 

- Gúta / Liga maďarských žien - Kolárovo (Kolárovo - Gúta), 

MultiMedia Kft. (Taksony), VAPAB s.r.o (Želiezovce), IP GLO-

BAL s.r.o. (Nádszeg / Trstice), Ing. Tímea Pálfy - Pálfy Projekt 

(Izsa), Tarcsi Pál e.v. (Nagymegyer), Zlatica Kondásová (Kis-

tárkány), Ing. Jaroslav Ružička (Ipolyság), Ing. Angelika Kul-

mon (Kalász/Klasov), Norbert FITOS - N-DESIGN (Kolárovo), 

Hedviga Varagyová - MINIBAZÁR - VARAGYA (Érsekújvár), 

ZELOSERVIS Tóthová Melánia (Kolárovo - Gúta), PROBUILD, 

s.r.o. (Nové Zámky), Ing. Tomáš Bozsaky (Trávnik), COS-

MOS s.r.o. (Rimavská Sobota), Štefan Simon ONE DESIGN 

(Tardoskedd), Beáta Horváthová - FLÓRA (Bős/Gabčíkovo), 

BRILLIANT CLEAN, s.r.o. (Mad), Pivnica T&T SZABÓ Pincé-

szet (Bátorove Kosihy), Kristián Vaškovič (velky cetín), Ríms-

kokatolícka cirkev Farnosť Mužla - Római Katolikus Egyház 

Muzslai Plôb§nia (Mužla-Muzsla), Árendás Zsolt egyéni 

vállalkozás (Muzsla), Pepita-Z, s.r.o. (Ipolyság - Šahy), Mgr.

Sebastián Gáspár - SEBI (Čakanovce), PaedDr. Katarína Lu-

kácsová (Komoca), Europe Center, s.r.o. (Dunajská Streda).

Kárpátaljai Utazási Program 2017 
A program tavalyi sikereit követően a Rákóczi Szövetség 

együttműködésben a Kárpátaljáért Felelős Kormány-

biztossággal ismételten kárpátaljai utazási pályázatot 

hirdetett 2017 márciusában magyarországi nyugdíjas 

és egyházi közösség részére annak érdekében, hogy a 

kárpátaljai régió idegenforgalmát fellendítsék és a ma-

gyar-magyar kapcsolatokat erősítsék, mivel az elmúlt 

években szinte teljesen megszűnt a Magyarországról ér-

kező turistaforgalom Kárpátalján. 

A pályázat keretében a Rákóczi Szövetség 125 utazó nyug-

díjas és egyházi közösség, közel 5000 tagjának kárpátaljai 

kirándulását támogatta, csoportonként 200 ezer forint 

utazási költségátvállalással.

A Kárpátaljára utazó csoportok átlagosan két-három éjsza-

kát töltenek el a régió panzióiban és falusi turizmusainak 

szállásain, több tízmillió forinttal támogatva így a nehéz 

gazdasági helyzetbe került helyi emberek megélhetését.
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Belső Pályázat
A Rákóczi Szövetség helyi és ifjúsági szervezetei minden 

évben pályázatot nyújthatnak be saját ötleteik, rendez-

vényeik, programjaik megvalósításának költségeire leg-

feljebb 100 000 forint értékben. E célt szolgálja a Rákóczi 

Szövetség weboldalán elérhető Belső Pályázati rendszer.

2017-ben 78 pályázat érkezett be, melyek közül a Szövet-

ség elnöksége 77 esetben ítélte meg támogatást összesen  

7 545 000 forint értékben.

Diaszpóra Program 2018 

A Rákóczi Szövetség – a Magyar Diaszpóra Tanács kérése 

alapján, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-

ságának támogatásával – 2018 januárja és decembere közt 

mintegy 1000 diaszpórában élő magyar fiatalnak teremt 

lehetőséget magyarországi tanulmányútra Diaszpóra 

Programja keretében.

A Rákóczi Szövetség a magyar identitás megőrzését szol-

gáló ifjúsági programjai mellett, 12 hónapon át, 16 külön-

böző tematikus, 5 és 10 nap között megvalósuló programi-

dőszakot biztosít a diaszpórában élő fiatalok számára a 

Diaszpóra Program keretében. A program azzal a kiemelt 

céllal valósul meg, hogy a diaszpórában élő magyar fiata-

lok kapcsolatai kialakuljanak és erősödjenek egymás és a 

Kárpát-medencei magyarság között. 

A Magyarországra látogató fiatalok 5-10 nap közötti időtar-

tamot tölthetnek el a program keretében. Útjuk során min-

den Magyarországon felmerülő költségüket a program fe-

dezi, az útiköltségükhöz pedig – régiótól függően – sávos 

rendszerben járul hozzá. A jelentkezés során feltétel, hogy 

a fiatalok a helyi magyar közösségekben működő hétvégi 

iskolák, cserkészcsapatok, hagyományőrző- és kulturális 

egyesületek, esetleg vallási közösségek munkájában lega-

lább egy éve aktívan vegyenek részt. A kiskorú résztvevők 

csoportjait kísérők többnyire néptánctanítók, pedagógu-

sok vagy a magyar közösségi életet szervező felnőttek kö-

zül szoktak jelentkezni. Az ő esetükben viszont előfeltétel 

a magyar nyelv ismerete.

A Program összeállításánál a Rákóczi Szövetség töreke-

dett arra, hogy az utazások a nagyobb nemzeti és egy-

házi ünnepeinkhez, illetve eseményeinkhez kapcsolód-

janak. A diaszpórából ide érkezők rendkívül változatos 

programokon vehetnek részt, melynek keretében egya-

ránt megismerkedhetnek Budapesttel, a vidéki Magyar-

országgal és egy, a Kárpát-medencén belüli, de határon 

túli magyar régióval is.

PROGR AM  NEVE IDŐPONT

1 Farsang 2018. február 3-12.

2 Tavaszi szél vizet áraszt 2018.marcius 10-19.

3 Húsvét 2018.márcuis 30.-április 9.

4 Majális – Pünkösd 2018.május 14-23.

5 Juniális 2018. június 2-11.

6 Összmagyar középiskolás tábor 2018. június 30.-július 9.

7 Néptánc tábor 2018. július 14-23.

8 I.Anyanyelvi tábor 2018. július 28.-augusztus 6.

9 II. Anyanyelvi tábor 2018. augusztus 12-21.

10 Sport tábor 2018. augusztus 12-21.

11 III. Anyanyelvi tábor 2018. augusztus 18-27.

12 Összmagyar egyetemista tábor 2018. augusztus 18-27.

13 Szüret 2018. szeptember 15-24.

14 Gloria Victis 2018. október 18-27.

15 Márton napi vigadalom 2018. november 10-19.

16 Advent 2018. december 13-22.

A Rákóczi Szövetség minden olyan szervezete, amely éves 

adminisztrációs kötelezettségének (Éves beszámoló, éves 

pénzügyi beszámoló, éves munkaterv) eleget tett, be-

nyújthatja 2018. évi pályázatát az elektronikus felületen. 

További részletekért keresse fel weboldalunkat, vagy írjon 

az info@rakocziszovetseg.hu e-mail címre!

2018-ban újra indul a Diaszpóra Program
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Díjat kapott a Rákóczi Szövetség elnöke

Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke kapta idén a Szent 

Márton-díjat, amelyet 2017. november 17-én, adtak át a 

Pannonhalmi Főapátságban. „Elévülhetetlen érdemeket 

szerzett a határon túli magyarság szolgálatában” – méltat-

ta Halzl Józsefet Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát.

A díjat a főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra és a 

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 2001-ben alapította. Olyan 

személyiségnek adományozzák Szent Márton napja al-

kalmából, aki az előző évben, években a legtöbbet tette 

a valamikori Pannónia területén lévő kulturális és turiszti-

kai, valamint térségfejlesztő programok megvalósításáért, 

hozzájárulva ezzel a nemzeti örökség és a kulturális érté-

kek megismertetéséhez és megőrzéséhez.

Várszegi Asztrik úgy fogalmazott, Halzl József a mérnö-

ki munkája során is mindig azt tekintette sikernek, ami-

nek kézzelfogható és hatékony eredménye volt. Talán 

ez a szemlélet is segítette és segíti a Rákóczi Szövetség-

Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke kapta idén a Szent Márton-díjat, 
amelyet 2017. november 17-én, adtak át a Pannonhalmi Főapátságban. 
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a határon túli magyarság szolgálatában, 
méltatta Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát.

ben, hogy „ne a beszéd, hanem a tettek számítsanak”. 

A főapát a díjazottat méltatva kiemelte, hogy a gyakorlat, 

a szervezés mestere, de szellemi és lelki vonásai is figyel-

met érdemelnek. A 2006-ban kiadott 1956-os naplója egy 

„lelkében és szellemében jól megalapozott fiatalember ta-

núságtétele életről, magyarságról, szabadságról”, mond-

ta. Várszegi Asztrik felidézte: a Pannonhalmi Főapátság a 

Rákóczi Szövetséggel közösen tizenhét éve rendezi meg 

a Cultura Nostra versenyt. A magyar történelem egy-egy 

fejezetének mélyebb megismerésére Kárpát-medencei 

középiskolásoknak meghirdetett vetélkedő évről évre 

mintegy ezer magyarországi és határon túli diákot mozgat 

meg, tette hozzá. A Rákóczi Szövetség célja, hogy minél 

több magyarországi és külhoni diák találkozhasson egy-

mással. Ezt szolgálja diákutaztatási programjuk, amelynek 

keretében évente csaknem tízezer Kárpát-medencei kö-

zépiskolás utazhat a nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan. 

Szent Mártonról szóló ünnepi beszédében Várszegi Aszt-

SZERVEZETI ÉLET

rik úgy fogalmazott, Szent Márton  gondolatai ma is idő-

szerűek, mert a szegények, kiszolgáltatottak sokasága és 

valósága mindannyiunk számára kihívás. Szólt arról, hogy 

Ferenc pápa november 19-én az egyházi év utolsó előtti 

vasárnapját a szegények világnapjának nyilvánítja, felhív-

va minden jóakaratú ember figyelmét arra: fokozottabban 

figyeljenek a szomszédságukban élő szegényekre és tet-

tekben is megnyilvánuló módon törődjenek velük. Ferenc 

pápa azt kéri, az „osztás életstílusát, az osztás életkultúrá-

ját” alakítsuk ki - fogalmazott Várszegi Asztrik, hozzátéve: 

Szent Márton kettévágott katonaköpenyében mindezek 

benne vannak. „Csak a másokért élő, másokat is szolgáló 

tevékenység hordoz mind az egyén, mind a köz számára 

békét, reménytelibb holnapot, teremt mindennapi kenye-

ret, emberhez méltó életkörülményeket.” Közel nyolcezer 

diák ünnepel egy határ átlépésével október 23-án Az idén 

145 Kárpát-medencei középiskola közel nyolcezer diákja 

utazik október 23-án legalább egy határ átlépésével ünne-

pelni - közölte a Rákóczi Szövetség. Az ünnepségen részt 

vett Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Balog 

Ádám, az MKB Bank Zrt. vezérigazgatója, Simon Attila, a 

Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója és Haál Gá-

bor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója is.

Forrás: KRÓNIKA online

Könyvadománnyal 
a bánáti magyarságért
A mai szerbiai Vajdaság Tiszán túli bánáti részein is számos 

településen jelen van a magyarság. Lelkes történelem ta-

nárok minden évben megrendezik a Torontál helytörté-

neti versenyt, az egykori nagy kiterjedésű Torontál várme-

gye területén található magyar, illetve magyar tagozatos 

12-14 éves iskolások három fős csoportokban mérik ösz-

sze tudásukat. Az idén 200 éves Ürményházán november 

25-én megtartott versenyen Ürményháza, Torontáltorda, 

Torontálvásárhely, Magyaritabé, Kisiratos, Oroszlámos, 

Székelykeve, Kikinda, Tiszasziget és Újszeged csapatai 

mérték össze tudásukat. Szoros közdelemben a Tisza-par-

ti lányok (Újszeged) csapata nyert, az Iratosi betyárok 

(Kisiratos) és az Ürményházi lányok (Ürményháza) előtt. 

A résztvevők és a felkészítő tanáraik részére könyvado-

mányt juttatott el a Rákóczi Szövetség szegedi helyi szer-

vezete. A köteteket Mikó Valér a Rákóczi Szövetség szegedi 

helyi szervezetének alelnöke adta át. Külön köszönet illeti 

a Lazi Kiadó és szerkesztője Hunyadi Csaba, valamint a Ma-

gyar Kultúra Emlékívek Kiadó és igazgatója Kollár Ferenc 

nagylelkű támogatását.

Kohári Nándor

alelnök, szegedi helyi szervezet

A marosszentgyörgyi helyi  
szervezet 2017-es éve

Eseménydús év volt a 2017-es a marosszentgyörgyiek 

számára. A helyi szervezet tagjai részt vettek több meg-

emlékezésen – Petőfi Sándor születésének évfordulója, 

a madéfalvi veszedelem és a Don-kanyarnál elesett ál-

dozatokra való emlékezés kapcsán. Egy Gödemester-

házán tett látogatás alkalmával pedig Csorba Árpád 

István bemutatta a Rákóczi Szövetség tevékenységét a 

magyar diákoknak, és megajándékozta őket egy érté-

kes könyvcsomaggal is, melyet anyaországi támogatók 

adtak össze. Márciusban megrendezésre került a „Föl-

támadt a tenger” című történelmi vetélkedő a Felcsíki 

diákok számára, melyet jelentős könyvadománnyal tá-

mogattak. Részt vettek a sarmasági találkozón, meg-

szervezték egy történelemverseny megyei fordulóját, 

és egy Szent László királyról szóló kiállítást, ellátogat-

tak Visk-re a Kárpátaljai Kirándulás keretében. Év vé-

gén pedig Marosszentgyörgy központjában felavattak  

egy Petőfi-mellszobrot.
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A Budapesti II. Rákóczi  
Ferenc Gimnázium ifjúsági  
szervezetének beszámolója
Az iskolai szervezet tagjai 2017-ben számos programon 

vettek részt a Rákóczi Szövetség szervezésében, köztük 

több emlékünnepségen és kiránduláson. Ellátogattak Rá-

kóczi-emléknap alkalmából a Kossuth téri koszorúzásra, és 

részt vettek az április 12-i parlamenti emlékünnepségen is. 

A kirándulások közül a Délvidéki Utazáson és a Felvidéki 

Sétákon is jelen voltak, illetve a királyszállási vezetőképzőn 

és a tatai vezetőtanár találkozón is képviseltette magát az 

iskola. Számos programot azonban az ifjúsági szervezet 

valósított meg, a Rákóczi Szövetség támogatásával, meg-

szervezték a Felvidékről kitelepített magyarok emléknap-

ját, egy nyári biológia és kulturális tábort, illetve a karácso-

nyi adománygyűjtést.

A Kisgejőci Egry Ferenc  
Iskola beszámolója

A Kisgejőci Ifjúsági Szervezet az elmúlt évben számos 

kulturális program, ünnepi rendezvény, kirándulás aktív 

résztvevője és szervezője volt. Január 22-én verses-zenés 

összeállítással méltatták a Magyar Kultúra Napját. Tanuló-

ik közül többen a Beregszászi Illyés Gyula Színház ünnepi 

előadását is megtekintették.

A szervezet tagjai részt vettek Magyar Kultúra napi, 

Március 15-i és Október 23-i emlékünnepségeken, meg-

emlékeztek Arany János és Szabó Magda születésének 

évfordulójáról.

A Rákóczi Szövetség központi rendezvényeibe is aktívan 

bekapcsolódott a tagság. A diákok és tanárok részt vettek 

a Sátoraljaújhelyi Középiskolás Táborban, valamint a Gloria 

Victis 56-os ünnepségsorozaton.

A Kisgejőci Ifjúsági Szervezet 2017 folyamán sikerrel pá-

lyázott a Szövetség Belső Pályázatán, melynek keretében 

100 000 Ft-os támogatást nyertek, melyet egy szülőföldük 

ikonikus helyszíneit bebarangoló kirándulás költségeinek 

csökkentésére fordították.

A Debreceni helyi  
szervezet beszámolója
A Debreceni Helyi Szervezet nagy lelkesedéssel, szin-

te havi rendszereséggel szervezett értékeket közvetítő 

és őrző előadásokat, programokat tagsága, sőt széle-

sebb közönség részére is. Sokoldalú tevékenységük az 

előadások szervezése mellett kiterjedt szavalóverseny 

szervezésére és emlékünnepségeken való részvétel-

re is, de több más helyi szervezettel is jó kapcsolatot 

ápolnak. A szervezet tagjai ellátogattak a Tarpai Kuruc 

Napokra, részt vettek a Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából rendezett ünnepségen Debrecenben, kép-

viselték a szervezetet a Mikeprécsi Rákóczi Emlékpark 

létrehozásának apropóján tartott összejövetelen, vala-

mint részt vettek a Rákóczi Szövetség által szervezett 

Esterházy János emlékünnepségen Budapesten. A he-

lyi szervezet lehetőségeihez mérten a 2017-es évben 

is igyekezett támogatni a kárpátaljai Szalóka és Técső 

települések magyarságát. A Debreceni helyi szervezet  

a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést áldoza-

tos munkájával segíti – a szervezet tagjai számos támo-

gatót állítottak az ügy mellé és aktívan részt vesznek  

az aláírásgyűjtésében is. A Helyi Szervezet mellett ak-

tívan működik az Ifjúsági Szervezet a Debreceni Refor-

mátus Kollégiumban. Katona Péter, a szervezet vezető  

tanára nagy lelkesedéssel vesz részt a diákokkal a Rákó-

czi Szövetség különböző központi rendezvényein.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Klubtársak! 
Szövetségünk Klubja 2018. februártól folytatja rendezvényeit.

PESTI VÁRMEGYEHÁZA 

BUDAPEST, V. KERÜLET, VÁROSHÁZA UTCA 7. (245. terem)

Martényi Árpád s.k., a Rákóczi Klub vezetője

2018. február 7.

10 éve halt meg Stelczer Elemér,  

az Esterházy kultusz megalapozója 

Előadó: Martényi Árpád 

2018. március 7.

Rákóczi emléke Jaroszlóban – a formálódó  

Rákóczi-zarándokút 

Előadó: Okos Márton

A KLUBNAPOK IDŐPONTJAI:

A klubnapok minden alkalommal 17:00 órakor kezdőd-

nek! Minden érdeklődőt szeretettel várunk a Rákóczi Klub  

rendezvényeire. Kérjük, a rendezvényekről tájékoztassák baráta-

ikat, ismerőseiket, hogy minél többen legyünk!

Az előadás helyszínét a Pestmegyei Önkormányzat biztosítja

A Rákóczi Klub hírei
A Rákóczi Klub szövetségünk budapesti tagjainak  

találkozóhelye. A 25 évvel ezelőtt alakult szervezet  

minden évben két szemeszterben - tavaszi és őszi - 4-4 

alkalommal tart társas összejövetelt, alkalmanként pe-

dig kirándulásra is sor kerül. A klub programja kötött 

napi politikával nem foglalkozunk, a határon túli ma-

gyarság, a nemzetpolitika, II. Rákóczi Ferenc és gróf 

Esterházy János ad elég témát és lehetőséget az alkal-

mak hasznos eltöltésére. A klub korábban a várbéli Ma-

gyarság Házában kapott helyet, most, hogy elköltöztek  

onnan, a belvárosi Megyeháza ad otthont a klubnak.

2017. második félévében négy alkalommal tartottunk ösz-

szejövetelt:

– Batta György felvidéki író segítségével megemlékeztünk 

a 120 éve született Fábry Zoltán íróról, a stószi remetéről

– a reformáció 500 éves évfordulója kapcsán Takaró Mihály 

irodalomtörténész a Szencen született Molnár Albert tevé-

kenységéről tartott előadást

– a határon túli magyar településeket bemutató sorozat-

ban Izsa község polgárai és elöljárói beszéltek településük 

történetéről és mai mindennapjairól, majd

– decemberben egy évértékelő teadélutánnal zártuk az 

évet.

A klub nyitott, bárki látogathatja, 80-100 fő tartozik a bő-

vebb tagságba, egy-egy összejövetelen 20-25 fő szokott 

megjelenni.

Már szervezzük a 2018. I. féléves programokat:

február 7-én, március 7-én, április 4-én és május 2-án lesz-

nek a klubnapok. A részletes program egyeztetése folya-

matban van. Tervezzük, hogy megemlékezünk a 10 éve 

elhunyt Stelczer Elemérről, beszámolunk a formálódó 

Rákóczi zarándokútról, Duray Miklós elemzi a felvidéki 

magyarság lelkiállapotát, és egy kirándulás keretében be-

mutatkozik Diószeg település. A klubtagokat külön is érte-

sítjük, sőt honlapunkra is feltesszük a programot!

Várunk minden érdeklődőt a Klub rendezvényeire!

Martényi Árpád

MEGHÍVÓ 2018. I. FÉLÉVES PROGRAMJAIRA

2018. április 4.

A magyar közösségi élet alakulása a Felvidéken

Előadó: Duray Miklós

2018. május 

Kihelyezett Klubnap:  

Felvidéki kirándulás -  bemutatkozik Diószeg

A település múltja, jelene és az örökségvédelem

Gyászhír
…sit tibi terra levis mollique tegaris arena… 

A Rákóczi Szövetség mély megrendüléssel tudatja, hogy 

Tőkéczki László – Széchenyi-díjas történész-politológus,  

a Szövetség rendezvényeinek rendszeres előadója – életé-

nek 66. évében, 2018. január 8-án eltávozott közülünk. 

 Tőkéczki László a magyar konzervativizmus, és a hazai ér-

telmiség kevés igazi egyéniségeinek egyike volt. Egyszerre 

volt merész gondolkodó, ugyanakkor a klasszikus polgári 

értékek példamutató képviselője. Közösségépítő és men-

tor. Tanítványait haláláig művelte, tanítványai pedig halála 

után is tovább adják majd, amit tőle kaptak! 

Tőkéczki László 1975-ben szerzett történelem–német 

szakos tanári diplomát az Eötvös Lóránd Tudományegye-

temen. Hamarosan a Magyar Tudományos Akadémia pe-

dagógiai kutatócsoportjának tagjává vált, illetve 1985-től 

az ELTE pedagógiai tanszékén tanított neveléstörténetet. 

1989-től a művelődéstörténeti tanszék munkatársa, ahol 

haláláig docensként tevékenykedett. 

Tőkéczki úr részt vett a Protestáns Közművelődési Egye-

sület megalapításában és a Protestáns Szemle újraindítá-

sában. A Duna TV kuratóriumának alapító tagja, a Tudo-

mányos Ismeretterjesztő Társulat alelnöke és az 1956-os 

Emlékbizottság kutatója volt. 

Élete példaértékű minden magyar számára. Munkája és 

eredményei hirdetik a mély haza szeretetét, a polgári és 

konzervatív értékekbe vetett hitét! 

Az örök világosság fényeskedjék neki! 

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

helyi és ifjúsági szervezetei számára a Felvidékről kitelepí-

tett magyarok április 12-i emléknapja alkalmából, azzal a 

céllal, hogy minél több településen, iskolában emlékezze-

nek meg, a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlo-

vák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített több 

mint százezer magyar emberről.

Az Országgyűlés 2012. december 4-én ellenszavazat nél-

kül fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a Felvidékről kite-

lepített magyarok emléknapja lesz.

„Az Országgyűlés szükségesnek tartja méltóképpen meg-

emlékezni a Beneš-dekrétumok következtében a Cseh-

szlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített 

mintegy százezres magyarságról; és támogatja olyan meg-

emlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, 

amelyek a Felvidékről való kitelepítéssel kapcsolatosak.

Az Országgyűlés emellett kifejezi nagyrabecsülését mind-

azoknak, akiket az adott időszakban csehországi kényszer-

munkára deportáltak, és ebben a szenvedésekkel teli hely-

zetben is igyekeztek megőrizni magyarságukat.”

A pályázat célja: minél több településen, iskolában em-

lékezzenek meg, a Beneš-dekrétumok következtében a 

Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra tele-

pített több mint százezer magyar emberről.

 Megpályázható maximális összeg: 100 000 forint

A pályázott programnak 2018. április 1-31. között kell meg-

valósulnia

Pályázat beadásának határideje 2018. március 19., hétfő

A KLUBNAPOK HELYSZÍNE: 
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AZ ÖN ADOMÁNYÁN IS MÚLIK, MILYEN NYELVEN TANUL MAJD OLVASNI!

Bankszámlaszámunk: 11705008-20488172

Adószámunk: 19719029-1-41

w w w. rako c zis zove tseg.o rg

M E S É L E K

K A C A G O K ,  S Í R O K

érvelek, tanulok, barátkozom 
 szeretek, szavalok, játszom

ÍROK, GONDOLKODOM, OLVASOK

KÉRJÜK, ADÓJA 1%-ÁVAL  
TÁMOGASSA ÖN IS A HATÁRON 

TÚLI MAGYARSÁG ÜGYÉT!


