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SZERVEZETI ÉLET
A Rákóczi Szövetség 2005-ben az immár 16. éve kialakult szervezeti keretek között folytatta működését. Ebben az
évben is igyekezett kiemelten közhasznú szervezeti státuszából adódó kötelezettségeit munkájában érvényesíteni és
az Alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítását elősegíteni.
A Szövetség elérhetőségei:
H-1027 Budapest, Szász Károly u. 1.
Tel.: 00-36-1-201-3067, 00-36-1-212-3854
Fax: 00-36-1-212-8891
Bankszámlaszámunk: OTP Budapest, V. ker. 11705008-20119193
Adószámunk: 19719029
info@rakocziszovetseg.hu
www.rakocziszovetseg.hu és www.rsz.hu
A Szövetség vezető szervei:
A Rákóczi Szövetség elnökségi tagjai a 2005. év végével a következők:
Elnök:
Alelnökök:
Főtitkár:
Titkárok:
További elnökségi tagok:

Dr. Halzl József
Dr. Vigh Károly, Kun Ferencz, Szabó József
Dr. Ugron Gáspár
Dr. Lukács Ferenc pénzügyi
Martényi Árpád szervezeti
Maruzsa Zoltán ifjúsági
Szalontay-Makláry Csaba
Sasvári Szilárd
Bíró Albert

Taglétszám bővülése
A Rákóczi Szövetség taglétszáma 2005. december 31-én 6030 fő, 2005-ben 1004 új taggal bővültünk. A 2005. évben
belépett új tagok átlag életkora 26 év.
2005-ben alakult helyi szervezetek
A helyi szervezetek száma 2005-ben tovább gyarapodott és 2005. végén a Szövetség már 158 helyi szervezettel
rendelkezett. A Szövetség Központja és a helyi szervezetek együttműködését nagymértékben erősítette az, hogy a
Szövetség képviselői az év folyamán több helyi szervezetet is meglátogattak és találkoztak azok tagjaival.
Január 22-én Martényi Árpád a romhányi szervezetnél, február 16-án Martényi Árpád a soproni szervezetnél, február
24-én Ugron Gáspár a miskolci szervezetnél, március 4-én Ugron Gáspár a soproni szervezetnél, március 12-én
Martényi Árpád az oroszlányi szervezetnél, március 22-én Nagy Zoltán a csurgói szervezetnél, április 3-án Kun
Ferencz a nagykéri szervezetnél, május 4-én Martényi Árpád a piliscsabai szervezetnél, május 7-én Halzl József és
Ugron Gáspár a nagyváradi Partiumi Keresztyén Egyetem diákszervezeténél, és a nagyváradi Rákóczi szervezetnél,
május 16-án Maruzsa Zoltán a vaskúti szervezetnél, május 27-én Halzl József, Nagy Zoltán és Zilizi Zoltán a
vágsellyei szervezetnél, május 28-án Maruzsa Zoltán a bácskai szervezetnél, június 2-án Halzl József és Nagy Zoltán a
szombathelyi szervezetnél, június 4-én Halzl József és Kiss Péter a várpalotai szervezetnél, június 27-én Halzl József
és Veress László a marosvásárhelyi szervezetnél, július 5-én Halzl József és Ugron Gáspár a bajai szervezetnél, július
8-án Ugron Gáspár a sátoraljaújhelyi szervezetnél, augusztus 1-jén Halzl József a győri szervezetnél, augusztus 25-én
Maruzsa Zoltán a bácskai helyi szervezetnél, augusztus 26-án Martényi Árpád a szécsényi helyi szervezetnél,
szeptember 16-án Ugron Gáspár a nyíregyházi helyi szervezetnél, szeptember 29-én Halzl József és Nagy Zoltán a
kassai ifjúsági szervezetnél, október 6-án Kun Ferencz, Ress Imre és Kiss Péter az oroszlányi szervezetnél, október
14-én Kun Ferencz a szigetvári szervezetnél, október 28-án Halzl József a budapesti Szent Benedek Általános Iskola
és Gimnáziumban lévő szervezetnél, november 1-jén Ugron Gáspár a tardoskeddi szervezetnél, november 11-én
Halzl József és Kiss Péter a tatai szervezetnél, december 10-én Martényi Árpád az oroszlányi szervezetnél, december
13-án Nagy Zoltán a komáromi Marianum Egyházi Gimnázium szervezeténél, december 16-án Cúth Csaba a Lévai
Egyházi Gimnáziumban működő szervezetnél tettek látogatást, illetőleg vettek részt azok rendezvényein.
Az év folyamán 28 új helyi szervezet létesült és 3 szervezetnél tartottak tisztújító taggyűlést.






















Január 21-én Dunaszerdahelyen két dunaszerdahelyi és egy somorjai szakmunkásképző diákjai 52 alapító
taggal megalakították ifjúsági szervezetüket. Az alakuló ülésen a Rákóczi Szövetség Központját Halzl József
és Kővári Dénes képviselték.
Január 21-én Somorján a helyi Gimnáziumban 21 alapító tag megalakította a Rákóczi Szövetség ifjúsági
szervezetét. Elnökké választották Óvári Pétert. A Szövetség Központja részéről Halzl József és Kővári
Dénes volt jelen.
Február 3-án 20 diák megalapította a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetét az érsekújvári Jedlik Ányos
Elektrotechnikai Szakközépiskolában. Részt vett az alakuló ülésen Halzl József és Nagy Zoltán.
Február 3-án Érsekújváron a Magyar Gimnáziumban 23 diák megalakította a Rákóczi Szövetség szervezetét.
Az ülésen jelen volt Halzl József és Nagy Zoltán.
Március 4-én a révkomáromi Selye János Gimnáziumban megalakították az iskola Rákóczi szervezetét.
Elnökké választották Ovsonka Márkot. A Rákóczi Szövetség Központját Ugron Gáspár képviselte az
alakuló ülésen.
Március 30-án Ellenőrző Bizottsági ülést tartott a Szövetség. Az ülésen az elnökséget Ugron Gáspár
képviselte. AZ Ellenőrző Bizottság ülésén megállapított, hogy bár a Szövetség 2004. évi működése rendben
zajlott, saját működésük bizonytalan.
Április 25-én 25 alapító tag létrehozta a nagymegyeri Magyar Tannyelvű Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola ifjúsági Rákóczi szervezetét. Az alapító tagok három tagú elnökséget választottak. A
Rákóczi Szövetség Központját Halzl József és Kiss Péter képviselték.
Április 29-én az Ipolysági Magyar Tannyelvű Állami Gimnázium 37 diákja megalakította a Rákóczi
Szövetség helyi szervezetét. Öt tagú elnökséget választottak. Az alakuló ülésen részt vett Halzl József és
Nagy Zoltán.
Április 29-én az Ipolyságban működő Fegyverneki Ferenc Egyházi Általános Iskola és Gimnázium 68 diákja
és 20 tanára megalakította az iskolai Rákóczi szervezetet. A jelenlévők három tagú elnökséget választottak.
Az alakuló ülésen részt vett Halzl József és Nagy Zoltán.
Május 23-án a szentendrei Ferences Gimnázium 27 diákja megalakította az iskola Rákóczi szervezetét. A
diákok három tagú vezetőséget választottak. A Rákóczi Szövetség Központját Halzl József és Nagy Zoltán
képviselték.
Május 27-én a Vágsellyei Magyar Házban megtartották a vágsellyei Rákóczi szervezet újjáalakulási gyűlését.
Elnökké választották Csizmadia Károlyt. Részt vett az ülésen Halzl József, Nagy Zoltán és Zilizi Zoltán.
Június 2-án Szombathelyen a TIT Székházában megtartották a szombathelyi Rákóczi szervezet tisztújító
közgyűlését. A gyűlésen 22 személy csatlakozott a Rákóczi Szövetséghez. A közgyűlés három tagú
elnökséget választott, Csehi József, Kukor Ferenc és Lődör Péter személyében.
Június 10-én 14 diák megalakította a Szövetség iskolai szervezetét a Királyhelmeci Magyar Tannyelvű
Gimnáziumban. A szervezet elnökévé Feke Györgyöt választották. A gyűlésen részt vett Halzl József, Kiss
Péter és Nagy Zoltán.
Június 15-én a révkomáromi Marianum Egyházi Alapiskola és Gimnáziumban megalakult az iskola ifjúsági
Rákóczi szervezete. A 47 alapító tag Sütő Balázst választotta a szervezet elnökévé. A Szövetség Központja
részéről jelen volt Halzl József és Pattantyús Ábrahám Vince.
Június 24-én 57 alapító taggal megalakult a Rákóczi Szövetség szervezete a Lévai Magyar Tannyelvű
Egyházi Gimnáziumban. A Szövetség részéről az alakuló ülésen részt vett Nagy Zoltán, Ferkó Zoltán és
Veress Orsolya.
Június 26-án az erdélyi Gyulakuta községben 34 alapító taggal létrejött a Rákóczi Szövetség helyi szervezete.
Elnökké választották Incze Jenőt. A Rákóczi Szövetség Központja részéről jelen volt Halzl József és Veress
László.
Október 4-én a szolnoki Jendrassik György Szakközépiskolában az iskola 34 diákja és tanára megalakította a
Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetét. A szervezet elnökévé Halászné Gerényi Mária tanárt választották. Az
alakuló ülésen a Rákóczi Szövetséget Halzl József és Nagy Zoltán képviselte.
Október 4-én megalakult a Rákóczi Szövetség komlói városi szervezete. Az alakuló ülésen 16 személy vett
részt, elnökké Hoppa Józsefet, a helybéli gimnázium tanárát választották. Az alakuló ülésen jelen volt Halzl
József és Nagy Zoltán.
Október 18-án jött létre a Rákóczi Szövetség siófoki városi szervezete. Az alakuló ülésen 25 tag vett részt,
akik a szervezet vezetőjévé Pap László főiskolai oktatót választották meg. Jelen volt a város polgármestere,
Balázs Árpád is. A megalakuláson a Szövetség központját Martényi Árpád és Nagy Zoltán képviselte.
November 11-én megújító közgyűlést tartott a Rákóczi Szövetség tatai szervezete a Református
Gimnáziumban. A szervezet elnökévé választották Vas Józsefet. Nagy számban csatlakoztak a szervezethez
a Református Gimnázium diákjai is. A Rákóczi Szövetség Központját a közgyűlésen Halzl József és Kiss
Péter képviselte.















November 18-án a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban 14 diák megalakította az
iskolai Rákóczi szervezetet, elnökké a gimnázium Diáktanácsának elnökét, Mihályi Pétert választották. Jelen
volt Halzl József és Kiss Péter.
November 19-én az erdélyi Gyimesfelsőlokon 17 taggal megalakult a Rákóczi Szövetség helyi szervezete.
Tiszteletbeli elnöknek Berszán Lajost, a szervezet vezetőjének Tankó Imre Szabolcsot választották meg.
November 19-én Gyimesfelsőlokon, a helyi Árpádházi Szent Erzsébet Gimnáziumban ifjúsági szervezet is
alakult, 25 taggal, vezetőjévé Ambrus Istvánt választották.
November 22-én Kazincbarcikán 12 személy megalakította a Rákóczi Szövetség városi szervezetét.
Háromtagú elnökséget választottak, a szervezet elnöke Tamás Gyula. Az alakuló ülésen részt vett Halzl
József és Nagy Zoltán.
November 22-én a Glória Victis rendezvény közreműködőinek közös vacsorája zajlott a budapesti Bem
téren a Steffl Sörözőben. A találkozón Ugron Gáspár, Gaal Borbála és Nagy Zoltán megköszönték a
közreműködők áldozatos munkáját.
November 29-én a felvidéki Zalabán megalakult a Rákóczi Szövetség Szikince nevű helyi szervezete. A
szervezetben Zalaba mellett részt vesznek Garamsalló és Kisölved polgárai is. A 20 alapító tag a szervezet
elnökévé Ambrus Erika református lelkészt választotta. A Szövetség Központját Kun Ferencz és Kiss Péter
képviselték.
December 1-jén a felvidéki Diószegen megalakult a Magán Szakközépiskola helyi szervezete. A 16 alapító
tag Takács Attilát választotta a szervezet elnökévé. Az ülésen a Rákóczi Szövetség részéről megjelent Halzl
József és Nagy Zoltán.
December 3-án a szerbiai Adán 26 személy megalakította a Rákóczi Szövetség helyi szervezetét, elnökké
választották Pintér Éva történelemtanárt. A Szövetség Központja részéről Ugron Gáspár jelent meg, részt
vett továbbá Pozsár Tibor a Szövetség Észak-bánáti szervezetének elnöke és Szeredi Kálmán, a
sátoraljaújhelyi szervezet részéről.
December 13-án megtartották a révkomáromi Marianum Egyházi Gimnáziumban az ifjúsági szervezet
tisztújító közgyűlését. Berta Pétert választották meg a szervezet új elnökévé. A Szövetséget Nagy Zoltán és
Pattantyús Ábrahám Vince képviselte.
December 14-én a Zselízi Gimnáziumban 64 diák megalakította a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetét. A
jelenlévők háromtagú vezetőséget választottak. A Szövetség Központját Halzl József, Lukács Ferenc és
Nagy Zoltán képviselték. Megjelent az ülésen Dr. Wurster Andor, a Zselíz és Vidéke Célalap elnöke is.
December 15-én a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskolában 40 diák és tanár megalakította az
iskola Rákóczi szervezetét. Háromtagú elnökséget választottak, az elnök Molnár Péter, az iskola tanára lett.
A Rákóczi Szövetség Központja részéről megjelent Halzl József és Nagy Zoltán.

TÁRSADALMI ÉS MÉDIA KAPCSOLATOK
Ahhoz, hogy a Szövetség célkitűzéseit minél hatékonyabban érvényesítse, törekednie kell arra, hogy minél sokrétűbb
kapcsolatai legyenek mind a társadalmi és gazdasági élet szereplőivel, mind a média képviselőivel. Ezt részben
személyes találkozásokkal, részben különböző rendezvényeken való részvétellel igyekezett a Szövetség előmozdítani.







Január 8-án Ugron Gáspár részt vett Bonyhádon a Wass Albert író első magyarországi köztéri szobrának
ünnepélyes felavatásán. Az ünnepséget követő baráti fogadáson találkozott Potápi Árpád országgyűlési
képviselővel, a város polgármesterével, valamint a Páll Gáborral, a Rákóczi Szövetség bonyhádi
szervezetének vezetőjével. A beszélgetés során Potápi Árpád megerősítette pozitív hozzáállását a Rákóczi
Szövetség tevékenységéhez, egyben szoros együttműködéséről biztosította a jelenlevőket úgyis, mint
polgármester, de úgy is, mint a Parlament külügyi bizottságának tagja.
Január 20-án Halzl József fogadta Dr. Jancsó Miklóst, a stuttgarti magyarok képviselőjét, akit tájékoztatott a
Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciójáról.
Január 20-án a pozsonyi Új Szó közölte a Rákóczi Szövetség 2004. évi beiratkozási programjának
eredményeit és a beiratkozási ösztöndíj akcióra vonatkozó felhívást.
Január 21-23-án Ugron Gáspár részt vett a Székelyudvarhely melletti Tibóld községben megrendezett
találkozón, ahol többek között találkozott Szalai Annamáriával, az Országos Rádió és Televízió Testület
tagjával és Kövér Lászlóval a Fidesz-MPSZ választmányi elnökével.
Január 25-én Halzl József és Ugron Gáspár személyes megbeszélést folytatott Csáky Pállal, a Szlovák
Köztársaság miniszterelnök-helyettesével az MVM Rt. ASTRA Vendégházában. Tájékoztatták Csáky Pált a
Szövetség ez év programjairól, különös tekintettel a beiratkozási programra és az annak szolgálatában
meghirdetett beiratkozási ösztöndíj akcióra. Halzl József említést tett arról, hogy sajnálatos módon a

Rákóczi Szövetség és a Magyar Koalíció Pártja között a korábbi rendszeres operatív együttműködés
megszakadt.
Ugron Gáspár a CIB Bank Rt.-től térítésmentesen átvett közel 100 db használt számítógépet teljes
felszereltséggel. A megállapodás szerint a számítógépeket határ menti és határon túli magyar iskolák
számára a Rákóczi Szövetség továbbszállítja.


Január 25-én Halzl József megbeszélést folytatott Dr. Kocsis Istvánnal, a Magyar Villamos Művek Rt.
vezérigazgatójával. Arra kérte őt, hogy az MVM Rt. az évtizedes hagyományt folytatva jelentős támogatással
segítse továbbra is a Rákóczi Szövetségnek a határon túli magyarság érdekében végzett tevékenységét.
Kocsis István erre ígéretet tett, különös tekintettel arra, hogy az MVM Rt. stratégiai célja Kárpát-medencei
szerepkörének bővítése.



Január 26-án Ugron Gáspár találkozott Atzél Endrével a Fráter Julianus Alapítvány vezetőjével. Megegyezés
született egy csángóföldi közös látogatásról, egy ottani Rákóczi szervezet megalakításának lehetőségeiről.



Január 31-én Ugron Gáspár találkozott Granasztói Györggyel és Kodolányi Gyulával a Szabad Szó
Alapítvány vezetőivel. Megegyezés született arról, hogy az Alapítvány pályázatot nyújt be a Nemzeti Civil
Alapprogramhoz, az általuk szerkesztett magyar nyelvű folyóiratnak, a Magyar Szemlének határon túli
területeken történő terjesztése ügyében.



Február 1-jén Halzl József a Duna TV műsorában tájékoztatást adott a folyamatban lévő felvidéki
beiratkozási programról.



Február 3-án a Magyar Demokrata c. hetilap beszélgetést közölt Halzl Józseffel, az „Asszimiláció ellen”
címmel. A cikk a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióját ismerteti.



.Február 7-én Halzl József személyes megbeszélés keretében tájékoztatta a Rákóczi Szövetség ez évi
terveiről Szabó Tibort, a HTMH volt elnökét.



Február 9-én Ugron Gáspár megbeszélést folytatott Henn Péterrel, aki neves szervezetépítő szakember,
egyben a Keresztény Ifjúsági Koordinációs Iroda vezetője is. A megbeszélésen a Rákóczi Szövetség
szervezeti fejlődését szolgáló „átvilágítás” elvégzéséről született előzetes megállapodás.



Február 10-én Halzl József személyes megbeszélést folytatott Repa Károllyal, a SIEMENS Rt. PG-PTD
igazgatójával, ennek során Repa Károly ígéretet tett arra, hogy a SIEMENS Rt. ebben az évben is támogatja
a Szövetség tevékenységét.



Március 1-én Ugron Gáspár részt vett a Duna Televízió reggeli adásában, ahol a Rákóczi Szövetség tavaszi
rendezvényeiről, elsősorban a március 15-i diákutaztatási programról és az Esterházy János
Emlékünnepségről tájékoztatta a Duna Tv nézőit.
Este Ugron Gáspár részt vett a Sátoraljaújhelyi helyi szervezet „Téli Esték” című rendezvénysorozatának
utolsó előadásán. Ugron Gáspár mintegy 300 érdeklődőt tájékoztatott a Rákóczi Szövetség tevékenységéről,
valamint a december 5-i népszavazás nyomán adódó feladatokról.



Március 4-én Ugron Gáspár részt vett a Siófoki Polgármesteri Hivatalban rendezett megbeszélésen, ahol a
nyári siófoki Rákóczi Napokról, valamint a siófoki helyi szervezet létrehozásáról született megállapodás.
Jelen volt Balázs Árpád polgármester, valamint Aján Gerő az Örmény Kisebbségi Önkormányzat vezetője.



Március 8-án Ugron Gáspár találkozott Bobrovniczky Kristóffal a Heti Válasz hetilap lapigazgatójával. A
megbeszélésen megállapodás született arról, hogy a Heti Válasz térítésmentesen közzé teszi a Szövetség
1%-os hirdetését, amelyért cserébe a Heti Válasz hirdetése is térítésmentesen elhelyezésre kerül a Rákóczi
Hírvivőben. A Rákóczi Szövetség kész közreműködni a Heti Válasz határon túli, elsősorban felvidéki
példányszámnövelésében, amelyért cserébe a Heti Válasz rendszeresen tájékoztatást ad a határon túli
magyar eseményekről, kiemelten a Rákóczi Szövetséggel kapcsolatos eseményekről.



Március 10-én Ugron Gáspár részt vett a Polgári Magyarországért Alapítvány és 22 országos Civil Szervezet
által létrehozott Civil Egyeztető Forum alakuló ülésén.


























Március 17-én Ugron Gáspár a HÍR TV reggeli műsorában a Rákóczi Szövetség március 15-i Diákutaztatási
Programját ismertette.
Március 22-én Ugron Gáspár találkozott Kovács Ferenccel a Regionális Fejlesztési Holding Rt. volt
vezérigazgatójával. A megbeszélésen a Kárpát-medencei magyarság gazdasági fejlesztését szolgáló
elképzelésekről tárgyaltak.
Március 24-én Halzl József Kuti Áronnak, a Magyar Televízió munkatársának meghívására részt vett az
MTV Határátkelő c. műsorában. Tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj
akciójának eddigi eredményeiről.
Március 29-én Ugron Gáspár részt vett Gödöllőn a Másik Rádióban egy egyórás beszélgetésen. A
Rádióadásban a Szövetség tevékenységéről és a határon túli magyarságról esett szó
Április 6-án Halzl József látogatást tett az Adenauer Alapítvány budapesti irodájában és találkozott annak
vezetőjével, Klaus Weigelttel. Az Alapítvány támogatását kérte a Rákóczi Szövetség egyik ez évi
rendezvényéhez. Klaus Weigelt ígéretet tett arra, hogy a szentendrei főiskolás tábort támogatni fogják,
figyelemmel arra, hogy annak tárgya a Kárpát-medence országainak nemzetiségi politikája.
Április 7-én Halzl József látogatást tett Balogh Andrásnál, az EGI Rt. vezérigazgatójánál, ismertette a
Rákóczi Szövetség ez évi programjait és azok megvalósításához a fennálló évtizedes kapcsolatokra való
tekintettel a cég támogatását kérte. Balogh András a támogatásra ígéretet tett.
Április 14-én Ugron Gáspár részt vett és előadást tartott a Sapientia Hungariae Alapítvány által rendezett
Kárpát-medencei továbbképzésen. Az előadásában ismertette a Rákóczi Szövetség tevékenységét, mint az
egyik legjelentősebb Kárpát-medencei magyar civil szervezetet, valamint a Nemzeti Civil Alapprogram
működését is, amely 2005. évben Ugron Gáspár kezdeményezésére kifejezetten magyar-magyar civil
kapcsolatépítésre vonatkozó pályázatokat is kiírt.
Április 20-án Halzl József megbeszélést folytatott Kövér Lászlóval, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
Választmányának elnökével és Veress Lászlóval, az Illyés Közalapítvány volt irodavezetőjével. Halzl József
tájékoztatta Kövér Lászlót a Szövetség folyamatban lévő programjairól és középiskolai szervezeteinek
megalakításáról Magyarországon és a Felvidéken. Kövér László hangsúlyozta, hogy ez a tevékenység
rendkívül fontos, mert hozzájárul a jövő nemzedék fogékonyságának kialakításához a határon túli
magyarság ügye iránt.
Április 21-én Halzl József a Hír TV reggeli műsorában tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség aktuális
programjairól, beleérte a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciót.
Április 26-án Halzl József látogatást tett Hernádi Zsoltnál, a MOL Rt. elnök-vezérigazgatójánál.
Tájékoztatta őt a Rákóczi Szövetség ez évi terveiről és azokhoz a MOL Rt. fokozott támogatását kérte. Erre
Hernádi Zsolt ígéretet tett és jelezte, hogy a Szövetség felvidéki partnereinek támogatására is készen állnak.
Ugron Gáspár találkozott Tárnok Máriával a Pro Minoritate Alapítvány elnökével, akivel a magyarországi
civil pályázatokkal kapcsolatos lehetőségekről, az Alapítvány és a Szövetség közötti együttműködésről
folytattak megbeszéléseket.
Május 17-én Halzl József látogatást tett Dr. Bartha Ferencnél, a TriGránit Fejlesztési Rt. elnökénél, a Bartha
Pénzügyi Tanácsadó Rt. vezérigazgatójánál. Tájékoztatást adott a Rákóczi Szövetség 2005. évi
programjairól. Bartha Ferenc jelezte, hogy az elmúlt évhez hasonlóan cége révén támogatást kíván nyújtani
a Szövetségnek.
Május 24-én Ugron Gáspár Brüsszelben találkozott Gyürk Andrással, az Európai Parlament fideszes
képviselőjével és tájékoztatta őt a Rákóczi Szövetség folyamatban lévő programjairól.
Május 26-án Halzl József látogatást tett a II. kerületi Önkormányzatnál és találkozott Porkoláb Mátyás
alpolgármesterrel. Porkoláb Mátyás elismerését fejezte ki a II. kerületben működő Rákóczi Szövetség
tevékenységével kapcsolatban és kilátásba helyezte az Önkormányzat támogatását, hasonlóan az elmúlt
évekhez.
Június 1-jén Halzl József látogatást tett Dr. Penninger Antalnál, a Budapesti Műszaki Egyetem
tanszékvezető tanáránál, a Gépészmérnöki Kar dékánjánál. Megtárgyalták az ez évi Gloria Victis
rendezvénysorozattal kapcsolatos szervezési kérdéseket. Penninger Antal kilátásba helyezte segítségét arra
az esetre, ha a Rákóczi Szövetség kezdeményezni fogja a Műegyetemen működő Rákóczi szervezet
újjászervezését.
Június 1-jén Halzl József részt vett a Parlament épületében tartott sajtótájékoztatón, amelyen Németh Zsolt
a Parlament Külügyi Bizottságának elnöke bejelentette, törvényjavaslatot kíván benyújtani a Benes
dekrétumok alapján Felvidékről Magyarországra kitelepített állampolgárok kárpótlása ügyében. A
sajtótájékoztatón Halzl József tájékoztatást adott arról, milyen lépéseket tett a Rákóczi Szövetség az elmúlt
15 évben ebben a témakörben.
Június 2-án Halzl József találkozott Dr. Kapolyi Lászlóval, a System Consulting Rt. elnökével és Milován
Sándorral, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökével. Kapolyi László kifejezte készségét olyan
projektek támogatására, amelyek hozzájárulhatnak a kárpátaljai magyarság gazdasági megerősödéséhez.


























Június 29-én Halzl József látogatást tett a Budapesti Műszaki Egyetemen és találkozott Molnár Károly
rektorral. Tájékoztatta őt a Gloria Victis rendezvénysorozat előkészületeiről és azt kérte, hogy a
rendezvényhez a Rákóczi Szövetség ebben az évben is ugyanolyan feltételek mellett kapjon lehetőséget a
Műegyetemen, mint az előző években. Erre Molnár Károly ígéretet tett.
Július 13-án Halzl József interjút adott a Petőfi Rádió Hajszálgyökerek c. műsora részére, amelyben
beszámolt a Rákóczi Szövetség nyári rendezvényeiről.
Július 13-án Halzl József látogatást tett az E-ON Hungária Rt. székházában és találkozott Konrad
Kreuzerrel, a társaság elnökével. Konrad Kreuzer pozitívan értékelte a Szövetség tevékenységét és ígéretet
tett arra, hogy cégei fenntartják támogatási készségüket a Rákóczi Szövetség iránt.
Július 31-én Halzl József az INFO Rádió Aréna c. műsorának vendége volt. Tájékoztatást adott a Szövetség
nyári táborairól és a felvidéki beiratkozási programról.
Augusztus 1-jén Halzl József személyes megbeszélést folytatott Dr. Kapolyi Lászlóval, a System Consulting
Rt. elnökével. Tájékoztatta őt a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akcióról, amelyet adományával Kapolyi
László is támogatott.
Augusztus 2-án Halzl József interjút adott Gecse Gézának, a Kossuth Rádió Határok Nélkül c. műsora
szerkesztőjének a nyári rendezvényekről.
Augusztus 4-én Halzl József látogatást tett Kovács F. Lászlónál, a BorsodChem Rt. vezérigazgatójánál.
Kovács F. László pozitívan értékelte a Szövetség munkáját és kifejezte támogatási készségét.
Augusztus 11-én Halzl József látogatást tett Dr. Tombor Antalnál, a MAVIR Rt. elnök-vezérigazgatójánál,
aki jelezte, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is támogatni kívánja a Gloria Victis rendezvénysorozatot.
Augusztus 12-én Halzl József megbeszélést folytatott Janzsó Viktorral, a Reform c. lap munkatársával, aki
ígéretet tett arra, hogy a lap a jövőben tájékoztatást fog adni a Rákóczi Szövetség ifjúsági rendezvényeiről.
Augusztus 26-án Ugron Gáspár Székelyudvarhelyre utazott, hogy ott a Szövetség Nyikómentén élő
tagjainak személyesen elvigye árvízsegélyként az azonnal támogatását. Találkozott számos árvízsújtotta
településen élő emberrel, polgármesterekkel. Ezt követően a Szövetség országos gyűjtőakciót indított, ennek
során Székelyföldre közel 2,5 millió forint adományt sikerült lejuttatni.
Szeptember 1-jén a Pedagógus Fórum c. szlovákiai folyóirat a Rákóczi Szövetség nyári történelemtanár
táboráról számolt be, a Pozsonyi Diákhálózat folyóiratának, az Alma Maternak első száma pedig a Gloria
Victis rendezvénysorozatot mutatta be.
Szeptember 5-6-án a Rákóczi Szövetség Központi Irodája megtartotta első Csapatépítő Tréningjét. A
tréning jó hangulatban telt és lehetőséget adott a közelebbi emberi kapcsolatok kialakítására, egymás jobb
megismerésére is.
Szeptember 20-án Halzl József látogatást tett az E-ON Hungária Rt. központjában és megbeszélést
folytatott Bakács Istvánnal, az Igazgatóság tagjával a Szövetségnek az E-ON Hungária Rt. áramszolgáltatói
társaságai részéről történő támogatásáról.
Szeptember 27-én Halzl József látogatást tett az ESMA Spanyol-Magyar Reklám Kft. székhelyén és
találkozott Dr. Bleuer István ügyvezető igazgatóval, aki kilátásba helyezte a cég támogatását a Szövetség
programjaihoz.
Október 3-án Halzl József látogatást tett a Duna TV elnökénél, Cselényi Lászlónál. Cselényi László közölte,
hogy nagyra értékeli a Szövetség tevékenységét és javasolja együttműködési megállapodás létrehozását a
Szövetség és a Duna TV között.
Október 6-án Halzl József és Nagy Zoltán Komáromban találkozott Nemes Andrásnéval, a kitelepített
felvidéki magyarok érdekében munkálkodó Kecskés László Társaság elnökével. Szoros együttműködésben
állapodtak meg ebben a tárgykörben, Nemes Andrásné pedig jelezte, hogy a Társaság tagjai készek a
Rákóczi Szövetség komáromi szervezetébe bekapcsolódni.
Október 11-én Halzl József interjút adott Dormán Lászlónak, a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság c. műsora
részére a felvidéki beiratkozási programról és a Gloria Victis rendezvénysorozatról.
Október 14-én Halzl József látogatást tett Dr. Mitnyan György XII. kerületi polgármesternél, akit
tájékoztatott a Rákóczi Szövetség tevékenységéről. Mitnyan György pozitívan értékelte a Szövetség
munkáját és sokoldalú támogatást helyezett kilátásba a Szövetség akcióihoz.
November 3-án Halzl József látogatást tett a Pro Professione Alapítvány irodájában és megbeszélést
folytatott Entz Gézával. Megállapodtak abban, hogy az Alapítvány 2006-ban is jelentős összeggel támogatja
a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciót.
November 3-án Ugron Gáspár találkozott Méry Gáborral, a Méry Ratio Kiadó tulajdonosával. A
megbeszélésen megtárgyalták a Kiadó közreműködését a Rákóczi Szövetség 2006. évi naptárának, valamint
a karácsonyi és újévi köszöntőinek elkészítésében.
November 6-án Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség szövetségi
gyűlésén.


















November 17-én a Rákóczi Szövetség Elnöksége részéről Halzl József, Vigh Károly és Martényi Árpád
látogatást tettek Stelczer Elemér lakásán, hogy felköszöntsék az Esterházy János Emlékbizottság elnökét 80.
születésnapja alkalmából.
November 29-én Halzl József személyes megbeszélést folytatott Singlovics Bélával, a K&H Bank
Igazgatóságának elnökével a Rákóczi Szövetség tevékenységének a Bank által történő támogatási
lehetőségeiről.
December 1-jén Halzl József megbeszélést folytatott Várszegi Asztrik pannonhalmi főapáttal, akit
tájékoztatott a Szövetség felvidéki beiratkozási programjáról.
December 5-én Halzl József Bécsben látogatást tett Deák Ernőnél, a Bécsi Napló c. folyóirat
főszerkesztőjénél, akit tájékoztatott a Rákóczi Szövetség munkájáról, különös tekintettel a felvidéki
beiratkozási programra.
December 7-én a Rákóczi Szövetség részéről Halzl József, a Polgárok Háza részéről annak kulturális
igazgatója, Bíró Ildikó, valamint Száraz Dénes, a Szülőföldön Magyarul Társulás elnöke sajtótájékoztatót
tartottak a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akció eredményeiről és ismertették az annak folytatására
vonatkozó felhívást. A sajtótájékoztatóról beszámolt a Hír TV és a Duna TV. A Hír TV reggeli műsorában
Ugron Gáspár, a Magyar Televízió Határátkelő c. műsorában pedig Halzl József adott további tájékoztatást
a programról.
December 10-én Pataky István a Magyar Nemzet c. napilapban adott tájékoztatást a felvidéki beiratkozási
ösztöndíj akcióról.
December 11-én a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság c. műsorában Halzl József adott interjút Dormán László
szerkesztő részére a felvidéki beiratkozási programról.
December 14-én a pozsonyi Szabad Újság c. hetilap ismertette a Rákóczi Szövetség felhívását a beiratkozási
ösztöndíj akcióval kapcsolatban.
December 19-én Halzl József részt vett az Antall József Alapítvány karácsonyi összejövetelén, amelyet a
Hotel Pest Szállodában rendeztek meg.
December 20-án Halzl József személyes megbeszélést folytatott Ferencz Csabával, a Szent István
Lovagrend vezetőjével a két szervezet együttműködéséről.
December 21-én Ugron Gáspár részt vett a Pro Minoritate Alapítvány és a Budapest Külügyi Klub által
rendezett adventi fogadáson a ZÁRT Galériában.
December 23-án B. Walkó Györgynek, a Kárpáti Krónika felelős szerkesztőjének meghívására Halzl József
interjút adott a Kárpáti Krónika munkatársának a Szövetség felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciójáról.
December 29-én Halzl József a MATÁSZ főtitkárának, Garbai Lászlónak meghívására részt vett a szervezet
hagyományos évzáró rendezvényén. Rövid tájékoztatást adott a megjelenteknek a Rákóczi Szövetség
munkájáról.
December 30-án Halzl József látogatást tett Dr. Kapolyi Lászlónál, a System Consulting Rt. elnökénél, aki
közölte, hogy ismételten támogatni kívánja a felvidéki beiratkozási ösztöndíj akciót.
December 30-án Halzl József interjút adott Simon Györgynek az egri székhelyű Szent István Rádió
munkatársának a Rákóczi Szövetség tevékenységéről.

RENDEZVÉNYEK
A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI
A Rákóczi Szövetség tevékenységében, mint az elmúlt években, úgy 2005-ben is jelentős szerepet töltöttek be a
Szövetség céljait támogató, elsősorban ifjúsági rendezvények és akciók. A központi rendezvények mellett ebben az
évben egyre több programot bonyolítottak le a helyi szervezetek is, ami azt mutatja, hogy a Szövetség céljai iránt
vidéken és a határon túl is egyre nagyobb az érdeklődés a helyi közösségeknél.
A rendezvények között megkülönböztetett helye van az olyan országos rendezvényeknek, amelyek évről-évre
ismétlődnek, elsősorban azért, hogy a rendezvény tárgyát, illetve alapgondolatát minél szélesebb körben és minél
hatékonyabban lehessen népszerűsíteni. Évek óta fontos szerepet játszik a Szövetség életében a Rákóczi kultusz
ápolása, amelynek jegyében ebben az évben is több jelentős rendezvényre került sor.
Tátra 2005. (Február 24-27.)
A Rákóczi Szövetség és a Felvidéki Magyar Ifjúsági Közösség közös szervezésében a Magas Tátrában megrendezték
a „Tátra 2005.” elnevezésű programot. A rendezvényen a Magyar Ifjúsági Közösség felvidéki tagjai és magyarországi
fiatalok, elsősorban a Rákóczi Szövetségnek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen működő diákszervezeti tagjai

vettek részt. A rendezvényen jeles közéleti szereplők tartottak előadást politikai és közéleti kérdésekről, emellett a
mintegy 150 résztvevő számára a kapcsolatépítést szolgáló kulturális programokat szerveztek. A Rákóczi Szövetség
Központját a rendezvényen Ugron Gáspár és Bíró Albert képviselték.
Esterházy-emlékünnepség (Március 6.)
A Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékbizottsága 14. alkalommal rendezte meg az Esterházy János
Emlékünnepséget. A felvidéki mártír politikus születésének évfordulóján tartott megemlékezés alkalmat ad a
szlovenszkói magyarság egykori vezetője sorsának felvázolására, a népéért elszenvedett mártíromság felidézésére. Az
Emlékbizottság minden évben emlékéremmel tünteti ki azt a magánszemélyt vagy intézményt, amely sokat tett a
felvidéki magyarságért, tevékenységével méltó volt Esterházy Jánoshoz, vagy részt vesz emléke megőrzésében.
A koszorúzási ünnepség Budapesten, az V. kerületi Szép utcában lévő Esterházy János emléktáblánál került
megrendezésre. Moderátorként Mátyus Katalin, a Duna TV munkatársa, működött közre, a főszónok pedig Szabó
Tibor, a Határon Túli Magyarok Hivatalának korábbi elnöke volt. Az ünnepség hangulatához színvonalas
produkcióval járult hozzá ebben az ében is az ipolybalogi Szent Korona Kórus. Az ünnepség a Himnusz
eléneklésével kezdődött, majd a Szövetség nevében Ugron Gáspár főtitkár köszöntötte az egybegyűlteket. A
rendezvény szónoka, Szabó Tibor beszédében kiemelte Esterházy János fontos szerepét a felvidéki magyarság
életében, de hangsúlyozta, hogy kiállása az üldözöttek védelmében a második világháború vérzivataros időszakában
az egész magyarság számára tőkét jelent. Az ünnepség második felét a koszorúzás tette ki. Beethoven zenéjének
ünnepélyes taktusaira több mint 30 magyarországi és határon túli szervezet helyezte el az emlékezés virágait. A
koszorúzási ünnepség után a résztvevők átvonultak a Magyarok Házába, ahol a program az Esterházy Emlékérmek
átadásával folytatódott. Az ünnepség főszónoka Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság Kormányának miniszterelnökhelyettese volt, aki nagyívű és megindító beszédében a felvidéki magyarság elkötelezettségét demonstrálta az
Esterházy-örökség ápolására. Kiemelte, hogy a felvidéki magyarság és a Magyar Koalíció Pártja is mindent megtesz
Esterházy János rehabilitálása érdekében, amitől eddig a szlovák kormánypártok mereven elzárkóztak. A beszédet a
Szent Korona kórus műsora követte.
Az első díjazott Hetényi József, Esterházy János egykori rabtársa volt, akit fiatalemberként hurcoltak el a szovjet
csapatok és vitték a sarkkörön túli fogolytáborba. Itt találkozott a nagybeteg gróffal, akinek ápolója volt betegsége
idején. Hetényi József laudációjára az Emlékbizottság Molnár Imre történészt, a varsói magyar nagykövetség
kulturális attaséját kérte fel. A beszédet Molnár Imre távollétében Kiss Péter, a Rákóczi Szövetség munkatársa olvasta
fel. A kitüntetett az Emlékplakettet Stelczer Elemér, az Esterházy Emlékbizottság elnökének kezéből vette át.
Hetényi József lendületes beszédben köszönte meg a kitüntetést. A második díjazott Burián László, ebedi katolikus
plébános volt. A nyolcvanöt éves Burián László hosszú pályafutása során mindenkor népéért kiállva, gyülekezetét
még a csehországi deportálásba is követve végezte lelkipásztori tevékenységét, és maradt meg a börtön és a
meghurcoltatások ellenére embernek az embertelenségben. Hosszú pályafutását a párkányi gimnázium tanára,
Himmler György ismertette, laudációjában hangsúlyozva, hogy Burián László egész életében hű maradt
közösségéhez, a legnehezebb időszakokban is kitartva mellette. A kitüntetett magas korára és betegségére való
tekintettel Burián László helyett nevelt lánya vette át a kitűntetést. Az ünnepség végén Ugron Gáspár köszönte meg a
jelenlévőknek, hogy részt vettek a Szövetség rendezvényén és jelenlétükkel is kiálltak Esterházy emlékének
megőrzése mellett.
Március 15-i diákutaztatási program (Március 15.)
A Rákóczi Szövetség Alapszabályában rögzített céloknak megfelelően igyekszik támogatni a határainkon túl élő
magyarság kulturális és nemzeti identitásának megőrzését, fejlesztését. E cél megvalósításának egyik eszköze a
Rákóczi Szövetség által 1993. óta évente hagyományosan megrendezett március 15-i diákutaztatási program. Ennek
keretében magyarországi középiskolák számára a Szövetség pályázatot ír ki, ahol utazási támogatást igényelhetnek.
Az iskolák diákjai határon túlra utaznak, az ottani magyar közösséggel együtt ünneplik meg a nemzeti ünnepet. Ez
lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy személyesen is megismerhessék a határon túli magyarság életét és jó alkalom
az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is. Az utazás alkalmából a diákok megismerhetik a meglátogatott
város és környékének magyar kulturális és történelmi emlékeit, ami erősítheti nemzeti elkötelezettségüket.
Lehetőségük van továbbá az utazó iskoláknak, hogy az ünnepségen saját műsorral is közreműködjenek. A közös
program szervezése és lebonyolítása külön élmény a résztvevő diákok számára a határ mindkét oldaláról.
A március 15-i diákutaztatási program évről-évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. 2005-ben is számos iskola
jelezte részvételi szándékát és a Szövetség igyekezett minden olyan utazni kívánó iskolát támogatni, amely eleget tett a
pályázati feltételeknek. 2005-ben rekord számú iskolát sikerült támogatni a Nemzeti Civil Alapprogramon elnyert
pénzeszközök és több hazai gazdasági szervezet támogatása jóvoltából. A Szövetség így a 2004-ben támogatott 34
iskolához képest 2005-ben 55 busznyi, mintegy 2000 magyarországi középiskolást utaztatott határon túlra, hogy az
ottani diákokkal közösen ünnepeljék március 15-ét. A pályázati felhívás alapján prioritást élveztek azok az iskolák,
amelyeknek még nincs kapcsolata határon túli iskolákkal, így őket a Szövetség segítette a megfelelő kapcsolatok

kialakításában. Természetesen a támogatott iskolák között szerepeltek olyanok is, amelyek már több éves határon túli
kapcsolattal rendelkeznek. Többnyire az iskolákhoz legközelebb eső határon túli régióba utaztak a diákok, így
legtöbben, 37 busznyi diák Felvidékre, 9 busszal Erdélybe utaztak, 4 busznyi diák pedig Kárpátaljára és 3 Délvidékre
utazott.
Az iskolák beszámolóiból kiderül, hogy sok diáknak ez az utazás jelentette az első találkozást a határon túl élő magyar
közösségekkel. Gyakran elementáris élményekről számolnak be. A beszámolók egyértelműen bizonyítják, hogy a
diákutaztatási program elérte célját, ezért indokolt folytatni a kialakult sokéves hagyományt, amelynek segítségével
bővíthetik a tanár és diákkapcsolatokat a Kárpát-medencei magyar iskolák között.
Iskola neve
Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola

Helység
Szolnok

Eötvös József Középiskola
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium
Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola
Kossuth Lajos Gimnázium
Szent Imre Katolikus Gimnázium és Kollégium
Szent Mór Iskolaközpont
Bottyán János Műszaki Szakközépiskola
Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium
Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
Vajda János Gimnázium
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola
Gépipari, Közlekedési Szakközép és Szakiskola
Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola-Teleki László Gimnázium
Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és
Kollégium
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola
Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium
Asbóth János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium

Heves
Szombathely

ÚTI CÉL
Udvard
GyergyószentmiklósRO
Alsóbodok-SK

Gyöngyös
Budakeszi
Szekszárd
Cegléd
Nyíregyháza
Pécs
Esztergom
Ajka
Bonyhád
Győr
Keszthely
Oroszlány
Szolnok
Székesfehérvár
Gyömrő

Tornalja-SK
Párkány-SK
Párkány-SK
Csíkszereda-RO
Munkács-UA
Szabadka
Komárom-SK
Dunaszerdahely-SK
Tardoskedd-SK
Nagymegyer-SK
Somorja-SK
Oberwart/Felsőőr-A
Kassa-SK
Nevetlenfalu-UA
Losonc-SK

Budapest
Szekszárd
Debrecen
Keszthely
Pannonhalma

Komárom-SK
Fülek-SK
Székelyhíd RO
Hidaskürt-SK
Érsekújvár-SK

Piarista Általánis Iskola és Középiskola
Pápai Református Kollégium Gimnáziuma
Református Általános Iskola és Gimnázium
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Garay János Gimnázium
Svetits Katolikus Általános Iskola Gimnázium és Diákotthon
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium
Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és
Kollégium
Bánki Donát Szakképző Iskola
Budapest Fasori Evangélikus Gimnázium
Vajda Péter Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
Kós Károly Építőipari Szakközépiskola
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium
Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnázium
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti SZKI és Kollégium
Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium
Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnázium
Mészáros Lőrinc Katolikus Általános Iskola

Mosonmagyaróvár Szenc-SK
Pápa
Ógyalla-SK
Kisvárda
Kolozsvár-RO
Sopron
Pozsony-SK
Szekszárd
Galánta-SK
Debrecen
Karácsfalva-UA
Esztergom
Párkány-SK
Szigetvár
Eszék-YU
Pásztó
Kisbér
Budapest
Szarvas
Miskolc
Nyíregyháza
Miskolc
Budapest
Aszód
Székesfehérvár
Balassagyarmat
Cegléd

Kassa-SK
Hidaskürt-SK
Dunaszerdahely-SK
Déva-RO
Székelyudvarhely-RO
Székelykeresztúr-RO
Rimaszombat-SK
Beregszász-UA
Rimaszombat-SK
Galánta-SK
Ipolyvarbó-SK
Ipolyság-SK

Szent László ÁMK
Gábor Áron Gimnázium
Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és
Kollégium
Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép- és
Szakiskola
II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola
Magyaregregyi Általános Iskola
Csiha Győző Általános, Közép és Szakképző Iskola
Sátoraljaújhelyi Helyi Szervezet
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma
Szent István Gimnázium

Baja
Karcag

Zombor-YU
Rimaszombat-SK

Karcag
Karcag
Miskolc

Rimaszombat-SK
Rimaszombat-SK
Nagyvárad-RO

Eger
Kisvárda
Magyaregregy
Hajdúnánás
Sátoraljaújhely
Debrecen
Budapest

Rozsnyó-SK
Királyhelmec-SK
Mezővári-UA
Fülek-SK
Nagykapos-SK
Székelyudvarhely-RO
Komárom-SK

Koszorúzási ünnepség a Kossuth téren (2005. április 2. )
A Rákóczi Szövetség 2005-ben is megszervezte hagyományos Rákóczi koszorúzási ünnepségét a Kossuth téri
Rákóczi lovas szobornál, a Nagyságos Fejedelem születésnapja alkalmából. A több száz fiatalt megmozgató ünnepség
lehetőséget nyújt a Szövetség névadójának mélyebb megismerésére, illetve a hazai és határon túli fiatalok közötti
kapcsolatok megerősítésére. Az ünnepségen a hazai magyar közéleti személyeken túl részt vettek azon országok
Budapestre akkreditált képviselői is, amely országokhoz a Nagyságos Fejedelemnek élete során szoros kapcsolata
fűződött. A rendezvényen csaknem 500 fő vett részt.
Cultura Nostra vetélkedő (Elődöntő: február 10., döntő: április 16-17.)
A Pannonhalmi Bencés Főapátság és a Rákóczi Szövetség 2005-ben negyedik alkalommal szervezte meg a Kárpátmedence magyar középiskolásai számára a Cultura Nostra történelmi vetélkedőt. A verseny témája idén a Tihanyi
Bencés Apátság alapításának 950. évfordulóján Magyarország története az Árpád-házi királyok idején (997-1301) volt. A
2005. február 10-én megrendezett első fordulón a megadott szakirodalom alapján több mint 450 (magyarországi és
határon túli) három fős csapat mérte össze felkészültségét a Kárpát-medence több városában. Magyarországon az
alábbi helyszíneken írták az első forduló vetélkedőjét a versenyzők: Baja, Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs,
Szeged, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg. Határon túli színhelyek a következők voltak:
Dunaszerdahely, Érsekújvár, Tornalja, Beregszász, Szilágysomlyó, Csíkszereda, Szabadka.
Az első fordulóban legjobban teljesítő 10 csapat számára idén Tihanyban, a Bencés Apátságban volt a verseny
döntője április 16-17-én
I. helyezett:
II. helyezett:
III. helyezett:
IV. helyezett:
V. helyezett:
VI. helyezett:
VII. helyezett:
VIII. helyezett:
IX. helyezett:
X. helyezett:

Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár
Fráter György Katolikus Gimnázium, Miskolc
Tamási Áron Elméleti Líceum, Székelyudvarhely
Selye János Gimnázium, Révkomárom
Kodály Zoltán Magyar Tannyelvő Gimnázium, Galánta
Gundel Károly Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Budapest
Avasi Gimnázium, Miskolc
Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest
Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
Márai Sándor Gimnázium, Kassa

A szóbeli döntő zsűrijének tagjai az Árpád-korral foglalkozó szakemberek voltak: Dr. Solymosi László tanszékvezető
egyetemi tanár (Debreceni Egyetem, ELTE) (elnök), Dr. Érszegi Géza címzetes egyetemi tanár, főlevéltáros (Magyar
Országos Levéltár), Dr. Korzenszky Richárd, perjel (Tihanyi Bencés Apátság), Dr. Csóka Gáspár házfőnök-igazgató
(Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr). A verseny a színes feladatokat összeállító Csonka István tanárnak
(Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr), a kiváló felkészültségükről tanúságot tevő diákoknak és a zsűri
szakszerű és közvetlen munkájának köszönhetően kiválóan sikerült. A zsűri elnöke szerint a középiskolás diákok
többsége egy egyetemi középkor-szigorlaton is megállta volna a helyét.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a Pannonhalmi Főapátság részéről Dr. Várszegi Asztrik főapát, a Rákóczi
Szövetség részéről Dr. Halzl József elnök köszöntötte a résztvevőket, majd Solymosi László értékelte a diákok
teljesítményét és hirdette ki a verseny végeredményét. Ezután a résztvevők Korzenszky Richárd perjel vezetésével az
apátsági templom altemplomában, I. András király sírjánál elénekelték a Himnuszt.

A döntő résztvevői értékes könyvjutalomban részesültek. Az eredményhirdetést az Apátság kerengőjének udvarán
ünnepi vacsora követte. Vasárnap, az ünnepi szentmise után a diákok, tanáraik és a szervezők közösen tekintették
meg az Apátságot és a két jubileumi kiállítást.
Július 2-8 között a döntőbe jutott csapatok immár hagyományosan jutalomutazáson vettek részt. Ennek
megszervezését a Pannonhalmi Gimnázium tanára, Dénesi Tamás vállalta, míg a résztvevők kísérője a jutalomút
során a Rákóczi Szövetség Központja részéről Nagy Zoltán volt. A résztvevők ellátását és szállását a Pannonhalmi
Főapátság, a Bábolnai Ménesbirtok Kft. és a Herendi Porcelánmanufaktúra biztosította, mint a verseny támogatói.
A budapesti indulás után a résztvevők az első két éjszakát a Főapátságban töltötték. Itt értő kalauzolás mellett
megnézhették a Levéltár értékes dokumentumait, sőt kézbe is vehették az eddig csak tankönyvek ábráiból ismert
iratokat. A Főapátság könyvtárában megnézték a legfontosabb és többnyire ritkaságszáma menő, évszázadok óta
őrzött darabokat. Az apátsági templomban meghallgatott orgonakoncert és a múzeum megtekintése tette teljessé az
itt töltött másfél napot, ezután a résztvevők autóbusszal Bábolnára utaztak, ahol újabb két napot töltöttek el.
A bábolnai napok legizgalmasabb része természetesen a lovaglás volt. A kirándulás résztvevői, ki kissé félve, ki
bátrabban, valamennyien kipróbálták ezt a nem mindennapi élményt. A bábolnai napokat egy lovaskocsis kirándulás
zárta, melynek során meglátogatták a csikótelepet és a bábolnai arborétumot is. A ménesbirtokról Zirc érintésével
Veszprémbe utaztak, ahol az egyetem kollégiumában kaptak szállást.
A veszprémi megérkezés napját esti városnéző séta zárta. A másnapi herendi kirándulás során nem csupán a
manufaktúra történetét és működését ismerhették meg a diákok, hanem maguk is készíthettek porcelánfigurát. A
múzeum nagyszerű gyűjteménye hosszú órákra lekötötte a résztvevőket. A délutáni veszprémi múzeum- és
várlátogatás betekintést adott az ősi királynéi székhely történetébe.
Az ajándékút végén a résztvevőket autóbusz szállította vissza Budapestre, ahol igen nehezen váltak el egymástól.
Göndöcs Emléktúra (2005. május 28.)
A Szövetség hat éve folyamatosan megrendezi a Göndöcs Emléktúrát a Rákóczi Szövetség egykori főtitkárának
emlékére. A Túra mint minden évben, 2005-ben is Garamkövesdről indult. A Burda hegy szikláin két megemlékező
előadásra került sor, majd ezt követően a résztvevők Leléd és Bajta érintésével indultak haza. A túrára Érsekújvárról,
Léváról, Párkányról, Losoncról, valamint Prágából érkeztek a felvidéki, továbbá Budapestről, Sütőről, Győrből a
magyarországi résztvevők.
Bajai anyanyelvi tábor (Július 1-7.)
A Rákóczi Szövetség harmadik alkalommal szervezte meg anyanyelvi táborát Baján, a Szent László ÁMK-val és a
Tisza István Baráti Társasággal együttműködve. A program célja a hátrányos helyzetű délvidéki szórványban élő
magyar gyermekek nevelési szándékkal való nyári táboroztatása volt.
A tábor előkészítése 2005. áprilisában indult, amikor a szervezők kapcsolatba léptek a Zombor környéki régió
településeinek iskoláival. Minden évben iskolánként 5-6 gyermeket látnak vendégül Bácskertesről, Bezdánból,
Doroszlóról, Gombosról, Nemesmiliticsről és Csonoplyáról, Szilágyiról, Kuláról, Telecskából, valamint Zomborból.
Településenként 1-1 kísérő tanár jön a gyerekekkel. A tábor végén átadják a résztvevőknek a Rákóczi Szövetség
ajándékait. A tanárok a bajai iskolák és a Szövetség jóvoltából könyveket vagy CD-ket és oktatási segédanyagokat
kaptak ajándékba.
A kapcsolatfelvétel és az egyeztetések eredményeképpen Baján 52 alsótagozatos általános iskolás diák és 9 kísérő
tanár kezdte meg a táborozást. A tábor során a gyermekek részére szabadidős és oktatási programokat szerveztek. A
csoportok oktatási programok során mondókákat, verseket tanultak, magyar általános iskolai olvasókönyvből
gyakoroltak, kézműves foglalkozásokat tartottak és színdarabot tanultak be az esti bemutatóra. A foglalkozások
mellett csoportokban sportoltak is. Ebben az évben először, egyes programokban a baráti kapcsolatok építése
céljából bajai diákok is részt vettek a táborban.
A táborozás záró estéjén Dr. Halzl József, Ugron Gáspár és Tarján Levente, a Szent László ÁMK igazgatója is
meglátogatták a gyermekeket. A tábor lezárását követően valamennyi diáknak egy csoportképet és a résztvevők
címlistáját postázták el a szervezők.
Középiskolás tábor – Sátoraljaújhely (Július 8-14.)
„Fogd kézen az Ifjúságot” – Ezzel a jelmondottal hívta a Rákóczi Szövetség vendégeit a „VI. Magyar diákok és
tanárok találkozójára a Magyar Kálvárián” c. hatnapos együttlétre Sátoraljaújhelyre. A hívó szóra 20 tanár, felnőtt
fogadta meg id. Szemlér Ferenc erdélyi költő felszólítását és fogta meg 180 középiskolás diákja kezét és hozta el őket
Zemplén fővárosába, Sátoraljaújhelyre. Ebben az évben először jöttek a Magyar Kálvárián megörökített városok
(Székelyudvarhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Kassa, Borsi, stb.) képviselői mellett a Rákóczi Szövetség helyi ifjúsági
szervezetei (Érsekújvár, Komárom, Ipolyság, Kassa, Gyergyószentmiklós, Ada, Szolnok, Szentendre, stb.), valamint a
Rákóczi vetélkedők győztesei (Székelyhíd, Ipolyság). Az újhelyiekkel kiegészülve 203 fő volt a résztvevők száma. A
találkozó anyagi fedezetét a Rákóczi Szövetség biztosította (szállás, étkezés, programok), a résztvevőknek csak az

utazás költségeit kellett fizetni. Találkozhattak a résztvevők a fájdalom emlékeivel: Kis- és Nagyszelmenc a szlovákukrán határon kettévágott magyar falu vagy az alig 2-3 méter széles, a trianoni határok indoklása érdekében
„hajózhatónak” nyilvánított Ronyva, ami 2/3-át vágta le Zemplén vármegyének és szakította ketté Sátoraljaújhelyt.
Ugyanakkor erőt is meríthettek az ide látogatók: Dobóruszkán Dobó István sírjánál, Borsiban II. Rákóczi Ferenc
szülőházánál, Nagykaposon a római katolikus szentmisén, és a református istentiszteleten, a Piarista Rendházban,
ahol Kossuth Lajos diákéveit töltötte, Széphalomban Kazinczy Ferenc sírjánál, Sárospatakon a Rákóczi várban,
Tokajban a Világörökség központjában, a Magyar Kálvária Emlékkő előtt. Fogadalmat tehettek a Kis-Szárhegyen a
100. Országzászló és a Szent Korona alakú Szent István kápolna előtt, ahol együtt imádkoztak.
Erőt meríthettek a résztvevők Döbrentei Kornél költő, dr. Ugron Gáspár főtitkár, Damjanovics József görög
katolikus parókus, Gubala Róbert esperes, Bartis Ferenc költő, Kocsis István szavaiból, előadásaiból.
A zene, a tánc, a versek, a színház mind a szellemi, lelki gazdagodást segítették. Köszönet érte a Körömi
Asszonykórusnak, a Bodor Péter színjátszó csoportnak Erdőszentgyörgyről, a KESICE együttesnek
Gyimesfelsőlokról, a Gondűző együttesnek Adáról, a Turul és Just Dream együttesnek Budapestről, a Titán
együttesnek Szászrégenből, a 37-es együttesnek Sátoraljaújhelyről.
Arra vonatkozóan, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos anyagi áldozat és a munka nem volt hiábavaló, bíztatást és
bátorítást adnak a jövőre nézve az egyik résztvevő diáklány visszaemlékező sorai tanúskodnak:
„Utolsó este szerintem magunk sem tudtuk eldönteni, hogy búcsúzzunk egymástól, vagy inkább még használjunk ki
minden közös pillanatot. Így, utólag már csak arra emlékszem, hogy mindenki a csomagjaival szaladgált, én meg azt
sem tudtam, hogy kinek a nyakába ugorjak, kinek a címét kérjem, kitől búcsúzzak? A következő pillanatban meg már
a buszon ültünk, integettünk és bámultuk egymást! Tudtuk, hogy ezek az utolsó pillanatok, mert talán soha többet
nem találkozunk. A lenyűgöző helyek emlékét már csak a fényképek őrzik, de azokat az utolsó pillanatokat, azokat az
arcokat azt hiszem, örökre a szívünkbe zártuk! Csodálatos tábor volt, hálás vagyok, és bármit megtennék, hogy újra
Ott és Velük lehessek … mert Ott és Velük éreztem, hogy ha csak öt napra is, de újra együtt volt a magyarság!”
Kovácsics Judit, Rákóczi Szövetség Gyergyószentmiklós.
A 2004. évi Gloria Victis vetélkedő nyerteseinek ajándékutazása (Július 10-16.)
A Gloria Vicits középiskolás történelmi vetélkedő legjobb 5 helyezett csapata számára, kiváló szereplésük
jutalmaként minden évben ajándékutazást szervez a Szövetség. Többnyire valamilyen elcsatolt országrészre utaznak a
fiatalok, hogy ezáltal is minél jobban megismerjék a történelmi Magyarországot. 2005-ben a Gloria Victis
ajándékutazás úti célja Erdély volt. A 2004. évi vetélkedő első 5 helyezett csapatának tagjai július 10-én indultak útra
Lados Balázs tanár vezetésével, aki az útiterv kidolgozója is volt egyben és aki – jelentős terepismerete révén – az
úton több előadást is tartott a Kárpát-medence azon részeiről, ahol éppen elhaladt a csapat.
Nagybányát, Máramarost, Zilahot, Körösfőt, Kolozsvárt és még sok egyéb települést, egészen Székelyhidig. A diákok
a magyar nemzet történelmét meghatározó események helyszíneit láthatták, mint pl. Muhi, Majtény vagy éppen
Sződemeter, ahol a magyar Himnusz íródott, ismereteket szereztek a Szilágyságban, a Mezőségben élő magyarok
életéről.
A csapat hangulata nagyon sokszor borúsra fordult, mert szembesülniük kellett azzal, hogy az épületeket, amelyek a
magyar kultúrát, hagyományt, múltat tükrözik, sok helyen nem tartják karban, pusztulásra ítélik.
A fárasztó kirándulásról a baráti közösséggé formálódó diákcsapat rengeteg élménnyel ért haza. A diákok
elhatározták, hogy a következő évben ismét részt vesznek a Gloria Victis versenyen, hiszen jövőre Székelyföld várja
őket, hogy megmutathassa titokzatos múltját és nehéz jelenét.
Kispap tábor – Pannonhalma (Július 13-17.)
2005-ben hetedik alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencei katolikus kispaptábor Pannonhalmán. A
tábor célja, hogy programjaival hozzájáruljon az egyház társadalomban betöltött nemzetépítő és megőrző
tevékenységének elmélyítéséhez. A résztvevők olyan kispapok, akik pappá szentelésük előtt is, de pappá szentelésük
után még inkább értelmiségiként formálhatják és alakíthatják környezetük magyar gondolkodását.
A táborban az idén húszan vettek részt, mindannyian a gyulafehérvári római katolikus teológia hallgatóiként. A
tábornak az idén is a Pannonhalmi Bencés Főapátság gimnáziumi kollégiuma adott otthont. A korábbi évekhez
képest az idei tábor kötetlenebb programot biztosított a résztvevőknek, több kirándulást és szabadtéri programot
kínálva. Dr. Beer Miklós Váci Megyéspüspök az idén is vállalta a tábor fővédnökségét. A tábor támogatója volt a
Polgári Magyarországért Alapítvány is.
A tábor hivatalos megnyitóján, július 13-án délelőtt dr. Ugron Gáspár a Rákóczi Szövetség főtitkára és Pintér
Ambrus bencés atya köszöntötte a résztvevőket. Dr. Ugron Gáspár ismertette a Rákóczi Szövetség munkáját és a
tábor célkitűzéseit, valamint Pintér Ambrus örömét fejezte ki, hogy a résztvevők az idén is ellátogattak
Pannonhalmára. Ebéd után Sopronba indultak, ahol Horváth Imre plébános fogadta a vendégeket és idegenvezetést
biztosított számukra. Este közös szentmisén vettek részt a Szentlélek templomban. A plébános a vendégeket
bemutatta a híveknek, akik a szentmise után tapssal köszöntötték őket. Vacsora után visszatértek Pannonhalmára.
Másnap Várpalotára mentek a vendégek, ahol az országban egyedülálló múzeum található a Zichy Kastélyban. A

múzeum a trianoni békediktátumnak állít emléket. Ebéd után Kaposvárra látogattak, ahol Balás Béla kaposvári
megyéspüspököt látogatták meg, aki bemutatta a kaposvári papképzést és az egyházmegyét. Ezután megtekintették a
Székesegyházat, amelynek plébánosa bemutatta a templom történetét. Este a Kaffka Margit Tanítóképző Főiskola
kollégiumában szálltak meg. Másnap Balatonalmádiba utaztak, ahol a balatoni fürdőzés után a Rákóczi Szövetség
elnökével, Dr. Halzl Józseffel találkoztak és együtt ebédeltek. A délutáni program Vácott folytatódott, ahol
találkoztak Dr. Beer Miklós váci megyéspüspökkel, aki körbevezette őket a Püspöki Palotában, röviden elmesélve a
város, illetve az egyházmegye helytörténetét. Vacsora után Budapestre indultak, ahol az Apor Vilmos Vendégházban
szállásolták el őket. A másnapi reggeli jelentette a tábor utolsó eseményét. Reggeli után mindenki útnak indult
hazafelé. Megállapítható, hogy az idei kispaptábor jellegében ugyan eltért a korábban megszokottól, de így is szép
emlékeket hagyott a résztvevőkben.
Történelemtanár tábor – Mátrafürfed (Július 25-29.)
A Rákóczi Szövetség hagyományos és népszerű rendezvényei közé tartozik a Kárpát-medencei történelemtanárok
találkozója, amely immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre. A találkozó színhelye korábban a Pannonhalmi
Főapátság volt, ez évben azonban a mátrafüredi Vadas Jenő Erdészeti Szakképző Intézet Kollégiuma adott otthont a
rendezvénynek, melyen 90 fő vett részt Magyarországról és a szomszédos országokból. A rendezvény szakmai
tartalmának kidolgozását és lebonyolítását ebben az évben is a Rákóczi Szövetség Oktatási és Ifjúsági Csoportja
vállalta magára, Petri Zsolt vezetésével.
A találkozó címe a „Közös barakk” lett, tehát a szervezők a Kárpát-medencei magyarság 1945-1990. közötti sorsát
választották témául, melyet a kommunista diktatúrák közege határozott meg. A találkozó felépítése megfelelt a több
országba szakadt magyar nemzeti közösségnek, a neves előadók külön-külön foglalkoztak az egyes határon túli
régiókban élő magyarok történetével. A találkozót Tőkéczki László „Világmegváltásból nyomorúság” c. előadása
nyitotta meg, majd Kun Miklós elemezte a közép-európai szovjet jelenlétet. A Rákosi- és Kádár-korszak
Magyarországát Kiss Réka és Szerencsés Károly mutatta be. A határon túli magyarság történetével a Kárpátmedencében négy előadó is foglalkozott. Stefano Bottoni, Simon Attila, Brenzovics László és Szerbhorváth György.
A találkozót Bárdi Nándor „Migráció és reintegráció – a határon túli magyar társadalmak átalakulása a kilencvenes
években” c. előadása zárta le.
Kulturális programok is helyet kaptak a találkozón, így a „Temetetlen halott” c. film vetítése, egri városnézés és a
KOR-ZÁR együttes koncertje. A múlttal való érintkezés közvetlen módját kínálta a Recski Nemzeti Emlékpark
meglátogatása. Ellátogatott a táborba és találkozott a résztvevőkkel Dr. Halzl József és Ugron Gáspár is.
Győri anyanyelvi tábor – Győr (Augusztus 1-11.)
A Rákóczi Szövetség 22. alkalommal rendezte meg Nemzetközi Anyanyelvi Táborát a győri Szent László Katolikus
Szakkollégiumban. Az idei tábor résztvevőinek száma 46 volt, ebből 40 a középiskolás diákok száma, 6 fő pedig
pedagógus. A táborba a Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról érkeztek középiskolás résztvevők, valamint néhányan az
anyaország területéről. A tábor célja ebben az évben is a magyarságtudat erősítése volt a résztvevőkben, továbbá
baráti kapcsolatok kialakítása és az anyaország megismertetése a határon túli fiatalokkal. A tábor megnyitásán részt
vett Halzl József a Szövetség elnöke, aki áttekintést adott a Rákóczi Szövetség sokrétű tevékenységéről. Ellátogatott a
táborba Pápai Lajos győri megyéspüspök is, aki a kereszténység és magyarság 1000 éves kapcsolatáról tartott előadást.
A színvonalas szakelőadások közül nagy sikert aratott Tomka Péter régész „Magyarságunk 1000 éve” című előadása,
valamint Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő, aki felolvasást tartott verseiből. „Média és valóság” címmel Juhász Judit,
a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese tartott nagysikerű előadást. Az előadásokat kiscsoportos
foglalkozások egészítették ki, nagy sikere volt a Magyar Táncháznak is.
A magyarországi kirándulásokon a résztvevők felkeresték az 1000 éves Pannonhalmát. A balatoni barangolást
összekötötték az éppen 950 éves Tihany „felfedezésével”, tiszteletüket tették I. András király sírjánál. Ellátogattak a
„Hűség városába” Sopronba és tisztelegtek a legnagyobb magyar, Széchenyi István előtt, nagycenki sírjánál.
Esztergomi anyanyelvi tábor – Esztergom (Augusztus 15-21.)
A Rákóczi Szövetség a hagyományoknak megfelelően 2005-ben megszervezte 16. Anyanyelvi Táborát
Esztergomban. A rendezvény célja, hogy a szomszédos országokban hátrányos helyzetben élő gyermekek számára
lehetőséget nyújtson a magyar anyanyelv, kultúra ápolására, felébressze a magyar történelem iránti érdeklődést.
Az esztergomi anyanyelvi tábor lakói ezúttal is 8-15 éves korú magyar gyerekek voltak, 25 kisdiák érkezett
Kárpátaljáról és 15 Felvidékről. A kárpátaljai gyerekek 2, a felvidékiek 1 kísérő tanárral érkeztek. A tábor szakmai
részének lebonyolítását a nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub pedagógus növendékei végezték Balázs Katalin
vezetésével. A 9 felvidéki fiatal nagy szakértelemmel és szeretettel gondoskodott a gyermekek minél változatosabb
programjáról. A Rákóczi Szövetség célja – hogy a hét nap alatt megerősödjön a résztvevőkben az anyanyelv, a
magyar kultúra iránti fogékonyság – megvalósult. Elősegítette ezt az is, hogy a tábor helyszínéül szolgáló Esztergom

városa – különösen az augusztus 20-i ünnepségsorozat – kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a táborlakók
megismerkedjenek az államalapítás és Magyarország történetével.
A rendezvény színhelye a József Attila Általános Iskola volt, ahol a résztvevők játékos „magyar nyelvtanfolyamon”
vettek részt. A tábor bemutatkozással indult, amikor a gyerekek magyar nyelven beszéltek magukról. A későbbiekben
a szervezők magyar mondákat, regéket meséltek, melynek alapján mindenki rajzokat készített és saját szavaival
mondta el a számára legérdekesebb történeteket. A társaság hajóval ellátogatott Visegrádra, ahol megtekintették a
Fellegvárat, a Királyi Palotát, a Salamon-tornyot és sétáltak a városban. Esténként mesevetítésen vettek részt.
Esztergom városát is felfedezték, városnéző kisvasúttal körbeutazták a várost, megnézték a Bazilikát és a
Vármúzeumot, részt vettek az augusztus 20-i ünnepségen és tűzijátékon. Ezen kívül számos érdekes program
töltötte ki napjaikat: így a kézműves foglalkozások, pólófestés, üvegfestés, aszfalt-rajzverseny, „szalvétatechnika”,
gyurmázás. Nagy segítséget jelentett Esztergom polgárainak támogatása, akik mindent elkövettek, hogy a táborlakók
jól érezzék magukat: ruhaneműt, élelmiszert, mesekönyvet ajándékoztak a nehéz sorsú, szórványban élő
gyermekeknek.
A rendezvényre ellátogatott a Szövetség Központja részéről Kun Ferencz alelnök és Lukács Ferenc pénzügyi titkár,
továbbá Horváth István, az esztergomi Vármúzeum igazgatója, a helyi Rákóczi szervezet elnöke. Augusztus 20-án a
Kossuth Rádióban Kun Ferencz beszélt a táborról, a Szövetségről és Szent Istvánról.
Főiskolás tábor – Szentendre (Augusztus 29-szeptember 3.)
A Rákóczi Szövetség legrégebbi, 1989. óta minden évben megrendezett programja a Kárpátok Főiskolás Tábor amely
a határon túli egyetemi és főiskolai magyar hallgatói szervezetek vezetőit, illetve tagjait fogadja. A tábor színhelye a
hagyományoknak megfelelően Szentendrén, a Pap-szigeti Kemping területén volt. A táborban mintegy száz
főiskolás-egyetemista volt jelen a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és vajdasági diákszervezetek és a Rákóczi Szövetség
helyi szervezetei részéről. A tábor megrendezését ebben az évben különleges izgalom övezte, hiszen a Pap-szigetet
fenyegette az augusztusi dunai árhullám, amely éppen a tábor kezdőnapján érte el a tetőzést. A kemping
tulajdonosainak kitartó munkája eredményeként azonban sikerült megvédeni a tábort az árvíztől.
A Konrad Adenauer Alapítvány által támogatott tábor témája „A magyar nemzetstratégia a Kárpát-medencében”
volt. A táborba meghívott magyar politikusok, neves szakemberek mind gyakorlati, mind elméleti oldalról bemutatták
az egyes magyar közösségek, régiók viszonyait, lehetőségeit a helyi többségi politikai viszonyok keretén belül.
Az anyaországi nemzetstratégiai vízió lehetőségeit és korlátait Kövér László, a FIDESZ-MPSZ Országos
Választmányának elnöke mutatta be, kitérve arra a felelősségre, amelyet a mindenkori magyar kormány visel a
határon túli nemzetrészek iránt. A magyar-magyar kapcsolatok európai dimenzióiról Németh Zsolt, az Országgyűlés
Külügyi Bizottságának elnöke tartott előadást „Európai Unió és a magyarság” címmel. A határon túli régiókat
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Veress Emőd, az RMDSz ügyvezető alelnöke, Józsa László, a VMSz alelnöke és
Jakab Sándor, a HMDK elnöke képviselte. Az előadók célja annak a közegnek a bemutatása volt, amelyben a helyi
magyar politika reprezentánsai dolgoznak és próbálták érvényesíteni a magyar közösség érdekeit.
A táborban történész és néprajztudósok is részt vettek: Andrásfalvi Bertalan „Megmaradásunk főbb kérdései”,
Szarka László pedig „Kisebbségi magyar közösségek önkormányzati modelljei” címmel tartott előadást.
Veress László előadása a magyarországi média felelősségét emelte ki a határon túli régiókról szóló tájékoztatásban,
míg Barthel-Rúzsa Zsolt és Ugron Gáspár a Nemzeti Civil Alapprogram támogatási lehetőségeit ismertette. Értékes
programpont volt a határon túli régiók iránt felelősséget érző szervezetek, a Rákóczi Szövetség, a Kárpátaljai
Szövetség, az Erdélyi Szövetség, és a Hunyadi Szövetség tevékenységének kerekasztal-beszélgetés formájában való
ismertetése is. Nagy érdeklődés kísérte a jelenlévő ifjúsági szervezetek fórumbeszélgetését Ugron Gáspár
moderálásában, amely alkalmat adott a határon túl élő magyar fiatalok problémáinak, a szervezetek működési
körülményeinek bemutatására.
Ismét nagy sikert aratott a Benkő-kvartett kamaraestje, mely az esti dunai sétahajózás mellett az egyik legnépszerűbb
programja volt a tábornak. A jó hangulatról a Rákóczi Szövetség munkatársai által szervezett mókás vetélkedő is
gondoskodott, amely alkalmat teremtett a résztvevők kötetlenebb formában való ismerkedésére.
Gloria Victis rendezvénysorozat – Budapest (Október21-23.)
A Rákóczi Szövetség XIII. alkalommal rendezte meg a Műegyetem ’56 Alapítvánnyal közösen Gloria Victis
rendezvénysorozatát. A rendezvénysorozat eseményei nagyrészt a korábbi években kialakult forgatókönyv szerint
zajlottak.

Műegyetemi ünnepség
Október 22-én a Műegyetem Aulájában került sor a hagyományos 1956-os emlékünnepségre, amelyen részt vett
Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Kormány részéről Bozóki András a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának minisztere. A rendezvény házigazdáiként a díszasztalnál Molnár Károly, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem rektora, Vajna Zoltán, a Műegyetem 1956 Alapítvány elnöke és Halzl József foglalt
helyet. A rendezvény programját egyenes adásban közvetítette a Duna Televízió. A program megkezdése előtt Halzl

József interjút adott a Duna TV riporterének, Mucsányi Jánosnak. Beszámolt a Gloria Victis történetéről, ebben a
határon túli fiatalok részvételéről. Az ünnepélyen Vajna Zoltán és Molnár Károly BME rektora mondott köszöntőt,
majd Bozóki András mondta el ünnepi beszédét. Ezt követően a határon túli fiatalok nevében beszédet mondott
Hadnagy László, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnöke, valamint a BME Hallgatói Önkormányzatának
nevében Dibó Zoltán mondott köszöntőt. 1956 emlékét idézte fel Márai Sándor „Mennyből az angyal” című
költeménye, amelyet Ferenczy Csongor színművész adott elő, majd Pintér Gábor előadásában Illyés Gyula „Haza a
magasban” című alkotása hangzott el. Az ünnepség keretében a díszvendégek megkoszorúzták a Műegyetem hősi
halottainak emléktábláját, miközben a Műegyetem szimfonikus zenekara Beethoven Egmont nyitányát játszotta.

Fáklyás felvonulás
Az ünnepség után a Rákóczi Szövetség szervezésében megtartották a hagyományos fáklyás felvonulást a történelmi
útvonalon, a Műegyetemtől a Bem térig annak emlékére, hogy itt tartották meg 1956-ban a műegyetemisták
szolidaritási gyűlésüket a lengyelországi eseményekkel kapcsolatban. A fáklyás felvonuláson mintegy 2500 fős tömeg
vett részt, köztük a közel 1000 főnyi határon túli magyar ifjúság csoportjai. A három napra érkezett főiskolások és a
történelmi vetélkedőre érkező középiskolás csapatok mellett 6 busszal mintegy 240 középiskolás jött az október 22-i
ünnepségre, Révkomáromból, Ipolyságról, Érsekújvárból, Udvardról, Rimaszombatból és Miskolcról.

Bem téri koszorúzási ünnepség
A Bem téri ünnepségen Ugron Gáspár köszöntötte az egybegyűlteket, majd Jónás Csaba révkomáromi színművész
újból elszavalta Márai Sándor „Mennyből az angyal” c. versét. A határon túli fiatalok nevében Krúzs Judit, a kassai
Kikelet Egyetemi Diákszervezet elnöke beszélt, majd a nyitrai Konstantin Egyetem vegyeskórusa adta elő Kodály
Zoltán „Esti dal” c. művét. Az ünnepség fő szónoka Erdélyi Géza felvidéki református püspök volt, aki saját 1956-os
élményeit osztotta meg a közönséggel. Az ünnepi műsort Bárdos Lajos „Boldogasszony” c. művének előadása zárta
le, majd a koszorúzás következett. Magyarországi pártok, ifjúsági szervezetek és iskolák, határon túli magyar
középiskolák és ifjúsági szervezetek, végül a Rákóczi Szövetség és Alapítványa helyezték el az emlékezés koszorúit.

Kossuth téri megemlékezés
Az október 22-i állami ünnepség záróeseménye a „forradalom lángjának” fellobbantása volt a Kossuth téren. A
rendezvényt a Miniszterelnöki Hivatal rendezte, a Rákóczi Szövetség közreműködőként vett részt ezen az
eseményen. A határon túli fiatalok három korhű Csepel teherautóval vonultak át a Kossuth térre zászlókkal és
fáklyákkal felszerelve. Ők voltak azok, akik szimbolikusan meggyújtották a „forradalom lángját”. Ezen az ünnepségen
részt vett Gyurcsány Ferenc miniszterelnök is.
Az október 22-i ünnepség záróeseménye a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok hagyományos hangversenye volt a
Műegyetem Aulájában.

Középiskolás történelmi vetélkedő
A rendezvénysorozat másik fő eseménye a középiskolás történelmi vetélkedő volt. A vetélkedőre bejelentkező 146
csapat közül a legjobb 60 vehetett részt az október 22-i elődöntőn, majd a 10 legjobb csapat az október 23-i döntőn.
A vetélkedő idei témája: „S nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára”, „A középkori magyar királyság
tündöklése és bukása (1437-1526)” volt. A meghívott csapatok közül 26 csapat Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből
és Délvidékről érkezett. A vetélkedő fő szervezői Kuli János, Mészáros Kálmán és Schmidttmayer Richárd voltak. A
szóbeli döntő zsűrijének elnöke Bertényi Iván volt, a vetélkedő levezetését Mészáros Kálmán vállalta magára. A
döntőbe jutott csapatok végső sorrendje a következő volt:
1. Avasi Gimnázium Miskolc,
2. Kodály Zoltán Gimnázium Galánta,
3. Szent László ÁMK Baja,
4. és 5. Magyar Tannyelvű Gimnázium Pozsony,
6. Avasi Gimnázium Miskolc,
7. Szent István Líceum Munkács,
8. Selye János Gimnázium Révkomárom,
9. Tamási Áron Gimnázium Székelyudvarhely,
10. Zentai Gimnázium Zenta.

Főiskolás találkozó
A rendezvénysorozat harmadik része a főiskolás találkozó volt, amelyen Erdélyből 195, Felvidékről 145,
Csehországból 10, Horvátországból 5, Kárpátaljáról 45, Vajdaságból pedig 50 résztvevő érkezett. A résztvevőket a
középiskolásokkal együtt a szervezők a Hotel Bentában, a Hotel Zuglóban, a Hotel Terminusban és a Hotel
Góliátban szállásolták el. A főiskolások többsége október 21-én délután érkezett, ezt követően az Újvár Klubban
táncos mulatságon vettek részt. Október 22-én részükre két ’56-os filmet vetítettek a Műegyetemen.

A műegyetemi ünnepség és az esti hangverseny után a főiskolások táncos mulatságon vettek részt a Márton Áron
Szakkollégiumban.
Október 23-án délelőtt a főiskolások két előadáson vettek részt a Műegyetemen: Szász Jenő Székelyudvarhely
polgármestere „Árvíz és autonómia Székelyföldön” címmel, Gál Gábor MKP képviselő „A felvidéki magyarság
aktuális kérdései” címmel tartott előadást.

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG HELYI SZERVEZETEINEK RENDEZVÉNYEI
A Rákóczi Szövetség tevékenységének kiterjedtségét jól mutatja helyi szervezeteink aktivitása, azok programjainak
sokfélesége, amelyekről a teljesség igénye nélkül a Rákóczi Szövetség beszámolója ebben az évben is áttekintést ad.
ABAÚJ
Augusztus 23-26. között a rászoruló és az arra érdemes diákokat és felnőtteket az Abaúj Polgáraiért Alapítvánnyal
közösen Erdélybe utaztatták. Részükről 24 fő vett részt a kiránduláson. Megnézték Székelyföld nevezetességeit és
bejárták Erdély, valamint Partium számos ismert táját (Nagyvárad, Kolozsvár, Királyhágó, Segesvár,
Székelyudvarhely, Csíkszereda, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Farkaslaka, Korond, Parajd, Szováta).
Ez évben is megrendezték a helyi szervezet által, általános iskolások számára szervezett levelezős versenyt.
Más civil szervezetekkel közösen koszorúzást szerveztek nemzeti ünnepeinken (március 15. és október 23.).
BÁCSKA
A szervezet május 28-án tartotta taggyűléssel egybekötve a több éves hagyományra visszatekintő Felvidékiek
találkozóját Csávolyon, melyen részt vettek Csávoly, Felsőszentiván és Rém községek polgármesterei és jegyzői is.
Augusztus 25-26-27-én harmadik alkalommal került megrendezésre a Szentiváni Napok programsorozat, a
Felsőszentiván testvértelepüléséről, Naszvadról érkezett vendégek részvételével. 26-án a naszvadi általános iskolások
részt vettek a Szent Iván Kupa labdarúgótornán a környező települések, Bácsbokod, Csávoly és Borota diákjaival.
Másnap a programok ünnepi szentmisével kezdődtek, majd a CSEMADOK énekkara és citerazenekara adott ízelítőt
a felvidéki magyarság hagyományápolásából a helybélieknek. Ezután a Felsőszentiváni Önkormányzat és a helyi
Rákóczi szervezet közös megemlékezést tartott abból az alkalomból, hogy 10 éve írták alá a Felsőszentiván –
Naszvad testvérkapcsolat dokumentumait.
Szeptember 15-18. között 5. alkalommal rendezték meg Naszvadon a II. világháború után kitelepítettek és
leszármazottaik találkozóját. A rendezvény programjainak színesítéséhez hozzájárultak a bácsbokodi és csávolyi
kézilabdás lányok, a bácsbokodi fúvósok, a felsőszentiváni tamburások, színjátszók és az általános iskolai labdarúgók.
A találkozó keretében a Naszvadiak Emlékművénél ünnepi megemlékezést és koszorúzást szerveztek.
A rendezvényekről részletesen beszámolt a helyi média – Naszvadi Televízió, Felsőszentiváni Falutévé, Szentiváni
Híradó, Petőfi Népe.
BAJA
A bajai helyi szervezet tagjai részt vettek a városi ünnepségeken a nemzeti ünnepek alkalmából, valamint a Szövetség
több központi rendezvényébe is bekapcsolódtak.
Támogatták a IV. Bajai Anyanyelvi Tábor lebonyolítását 2005. július 2-6. között. A táborban ismét mintegy 60
délvidéki (Nyugat-Bácska) általános iskoláskorú gyermek, továbbá 30 bajai és környékbeli vett részt.
A zombori és bezdáni általános iskolások (20 fő) részére magyar tankönyvcsomagot biztosítottak az Apáczai Kiadó
támogatásával.
2005. április 8-án halászlével látták vendégül a zombori Magyar Polgári Kaszinó és a Szövetség zombori
szervezetének tagságát (40 főt). A baráti kapcsolatok építése mellett a két város közötti kapcsolatok erősítése is
fontos szerepet kapott a megbeszéléseken
BALOGVÖLGY
Az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére Bátkában rendeztek emlékünnepséget március 13-án.
A Rákóczi Szövetség Központja által Budapesten, II. Rákóczi Ferenc lovas szobránál rendezett április 2-i
ünnepségen elhelyezték a megemlékezés virágait.
Anyák napján, május elsején a radnóti temetőben Pósa Lajos édesanyjának a sírjánál tartottak megemlékezést, majd a
gyülekezeti teremben Bodonyi András Csillagszóró című megzenésített versekből összeállított műsorát élvezhette a
közönség.
Nyár elején a szervezet pályázatot írt ki Emlékezzünk: József Attila címmel, várva a pályamunkákat és a jelentkezőket a
IV. Alkotótáborba, amelyet a Peszétyi pusztán – Uzapanyit határában tartottak meg augusztus elején. 73-an küldtek be
pályamunkát, közülük 50 gyermeket meg is hívtak az Alkotótáborba. A táborban napi négy kézműves foglalkozás
volt, délutánonként pedig zenés- és sportprogramok, esténként tábortűz.

A szervezet szeptember 14-én a szécsényi Rákóczi Szövetség futócsapatát látta vendégül. A futás Cigánd városából
indult több országon keresztül Ipolybalogig, s egyik állomása Rimaszombat volt. Az esemény célja a Rákóczi által
megszentelt útvonalon, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna érintésével bizonyítani:
„becsüljük egymást, barátsággal együttműködünk”.
A szervezet tagjai részt vettek a Segítsünk a Székelyeknek címmel szervezett jótékonysági esten, melyet szeptember 27én rendezett a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Nógrádi és Gömöri szervezete.
BARCS
A szervezet március 15-én emlékestet rendezett a szabadságharc tiszteletére. Beszédet mondott Tamáska Péter
történész.
Június 25-én Barcs város napja alkalmából a szervezet fogadta a felvidéki Zselíz város küldöttségét.
Augusztus hónapban egyhetes kirándulást szerveztek a Felvidékre „A magyar történelem és II. Rákóczi Ferenc
nyomában” címmel.
Október 23-án megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom tiszteletére.
BÁTASZÉK
A bátaszéki helyi szervezet tevékenysége több helyi intézmény és civil szervezet munkájára támaszkodik,
közreműködésükkel a helyi szervezet 2005-ben az alábbi rendezvényeket valósította meg:
A Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola megszervezte hagyományos matematika versenyét, amelybe határon túli
magyar gyerekek is bekapcsolódtak.
A Bátaszéki Pedagógus Kórus november 19-én vendégül látta a somorjai Híd Vegyeskórust, amellyel közel egy
évtizede testvérkapcsolatot tart fenn.
A Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület ifjúsági csoportja Zselízen néptánc táborban vett részt az ottani gyerekekkel
közösen. Felnőtt csoportjuk szeptember közepén a zselízi 10 éves KINCSŐ tánccsoport meghívásának tett eleget.
Részt vettek az István, a király című rockopera augusztus 20-i előadásában. A nagysikerű előadást szeptember 24-én az
erdélyi árvízkárosultak megsegítésére megismételték, továbbá október 23-án, Bonyhádon szintén előadta a művet a
társulat.
BEREGSZÁSZ
Március 31-én a Rákóczi Szövetség Beregszászi Városi Szervezete megemlékezést tartott II. Rákóczi Ferenc
Nagyságos Fejedelem születésének 329. évfordulóján a Bethlen kastély falán elhelyezett emléktáblánál. Az
egybegyűlteket Valla György elnök köszöntette, majd Csobolya József történész ismertette azokat a körülményeket,
melyek hatására a fiatal főnemes a Habsburg-ellenes felkelés élére állt. Ezt szavalat követte, majd a megjelent
társadalmi szervezetek képviselői elhelyezték a tisztelet koszorúit az emléktáblánál.
BONYHÁD
A szervezet augusztus 17-21 között egy Munkács és környékének megismerésére irányuló tanulmányutat bonyolított
le. A határt Beregsuránynál lépték át, majd megtekintették Beregszászt, ahonnan Mezőváriba utaztak. Itt családoknál
volt elszállásolva a csapat, innen látgatták meg csillagtúraszerűen a helyi nevezetességeket: Munkács várát, Ungvárt –
ahol Petőfi szobránál koszorút helyeztek el -, és a nevickei várromot. A Vereckei-hágónál elszavalták Ady Endre:
„Góg és Magóg fia vagyok én” című költeményét. Meglátogatták a Szinevéri Nemzeti Parkot, majd a hazaindulás
előtt megkoszorúzták a mezővári református templom oldalában található II. Rákóczi Ferenc fejedelem emléktáblát.
CSÍKSZEREDA
A szervezet a Rákóczi kultuszának az egyetemisták és középiskolások körében történő népszerűsítése céljából
januárban tudományos előadást szervezett részükre. Februárban megszervezték a „Cultura Nostra” történelmi
vetélkedő regionális selejtezőjét, a környékbeli diákok részére. Március 9-én a kommunista diktatúra áldozatainak
tiszteletére koszorúztak, március 15-én pedig az 1848-as szabadságharcra emlékezve a Sapientia Egyetembe
„költöztették” két napra a Pilvax kávéházat, ahol kávéval és teával kínálták a betérőket. A szervezők különböző
programokról gondoskodtak, például kokárdát készítettek a fiatalok, hogy azokat a délutáni programok résztvevőinek
adják, majd szavalóestet tartottak, ahol verseket olvastak fel. Az este további részében gitárosok szórakoztatták a
„Pilvax kávéház” vendégeit.
A szervezet tagjai április 11-én József Attila emlékünnepséget szerveztek, majd májusban a csíksomlyói búcsú
alkalmából a Rákóczi Szövetséget népszerűsítő rendezvényt tartottak.
DEBRECEN
A Rákóczi Szövetség debreceni szervezete karöltve az Erdélyi Szövetséggel és a gyűjteményeknek helyet adó MDFfel 2004 őszén gyűjtési akciót hirdetett meg a moldvai csángók és kárpátaljai magyarok számára. A szervezők a

felhívást a helyi újságban, televízióban hozták nyilvánosságra, aminek köszönhetően számos adományozó jelentkezett
Debrecenből és környékéről. A beérkezett használt, illetve új ruhaneműket, könyveket, műszaki cikkeket - mintegy
700 000 Ft értékű adományt – 2005. február 6-án gépkocsikkal szállították el Kárpátaljára, a Kárpátaljai Pedagógusok
Szövetségéhez.
DUNASZERDAHELYI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ INTÉZETEK SZERVEZETE
A szervezet tagjai részt vettek a dunaszerdahelyi önkormányzat által szervezett március 15-i megemlékezésen és
koszorúzáson, melyre a város főterén, a Vámbéry Ármin téren, a turul-emlékműnél került sor. Április 2-án a
szervezet két diákja részt vett a Rákóczi Szövetség által szervezett megemlékezésen és koszorúzáson a budapesti
Rákóczi lovasszobornál. A tagok június és szeptember folyamán osztálykirándulásokon vettek részt (június 15.:
Székesfehérvár – Tihany; június 17.: Győr – Sopron – Kőszeg, szeptember: Esztergom – Visegrád).
ÉSZAK-BÁNÁT
Április 2-án a szervezet keretében működő Csókai férfikórus részt vett és közreműködött a Rákóczi Szövetség
Központjának budapesti Kossuth téri Rákóczi koszorúzási ünnepségén.
FARKASLAKA – SZENTLÉLEK - NYIKÓMALOMFALVA
A tanév ideje alatt minden szombat este a nyikómalomfalvi hittanteremben Ifjúsági Kör elnevezéssel találkozót
szerveztek a fiatalság számára.
A Szervezet történelmi vetélkedőt szervezett az 1848-as szabadságharcról középiskolás diákok és a Rákóczi
Szövetség ifjabb tagjai részére.
Az augusztus 23-án bekövetkezett székelyföldi árvíz utáni munkálatokban a helyi szervezet tagjai aktív szerepet
vállaltak.
November 5-én a szentléleki általános iskola tanulóinak bált szerveztek néptáncok bemutatásával.
December 4-én a szervezet tagjai részt vettek a Felsőzsolca testvértelepülésen létesített Trianoni Emlékoszlop avatásán.
FELSŐZSOLCA
December 4-én Felsőzsolcán, a helyi szervezet közreműködésével az Összetartozás emlékparkban került sor a
Trianoni emlékmű felállítására. A felállított öt kopjafa Felsőzsolcát és a településnek a történelmi Magyarország
elszakított területein található testvértelepüléseit jelképezi. Balázs István művét tárogatómuzsika mellett a Rákóczi
Szövetség Felsőzsolcai Szervezete képviseletében Kovács Miklós, Fehér Attila és Juhász Attila, a Csengey Dénes
Polgári Kör képviseletében pedig Széchenyi Sándor leplezte le.
GYERGYÓSZENTMIKLÓS
A Rákóczi Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete 2005. január 28-án délután szervezte meg a Balassi Bálint
emlékműsort, melyet este a már második alkalommal megrendezésre kerülő Rákóczi Bál követett. Délután a Salamon
Ernő Gimnázium dísztermében a Szövetség tagjai emlékműsort mutattak be a nagy költő tiszteletére, műveiből adtak
elő és méltatták munkásságát.
Este a helyi Szilágyi vendéglőben kezdődött a bál hagyományosan a palotással, amit ugyancsak a Szövetség tagjai
táncoltak el, a külön erre az alkalomra varratott ruhákban.
GYÖMRŐ
Márciusban 45 tanulóval részt vettek a losonci magyar iskolában a szabadságharc tiszteletére rendezett városi
ünnepségen, ahol elhelyezték a tisztelet koszorúit. 2005. június 4-én helytörténeti konferenciát rendeztek, ahol
díszvendég volt Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke.
A szervezet legfontosabb rendezvényére július elején került sor. A Rákóczi Napok keretében július 1-jén Darázs István
fafaragóművész kiállítása kezdődött, mellyel egybekötve a beregszászi Petőfi Nyugdíjas Kör tagjai adtak műsort. Este
megemlékeztek a trianoni békediktátum 85. évfordulójáról. Július 2-án került sor a városháza melletti parkban az ifj.
Pál Mihály szobrászművész által készített II. Rákóczi Ferenc mellszobor felavatására. Az ünnepségen megjelent
Martényi Árpád, a Szövetség elnökségi tagja, továbbá Balla Tibor és Duray Miklós is. Július 3-án a református
templomban ünnepi istentiszteletre került sor.
Szeptember hónapban B-A-Z megyei kirándulást szerveztek 50 fő részvételével, melynek során ellátogattak
Vizsolyba, Füzérbe, Hollóházára és Tolcsvára.
GYÖNGYÖS
Január 21-én immár ötödik alkalommal emlékeztek meg a Magyar Kultúra Napjáról. A kulturális megemlékezés
magyarországi és határon túli magyar fiatalok közreműködésével zajlott. A Gyimesfelsőlokról érkezett gyerekek a
csíki székely, gyimesi és moldvai csángók népviseletébe öltözve léptek a Mátra Művelődési Központ színpadára.

Március 15-én a szervezet részt vett a Szövetség Diákutaztatási programjában. Ennek keretében Tornaljára utaztak a
Vak Bottyán János Szakközépiskola diákjai.
Szeptember 22-26-án a Vak Bottyán János nevét viselő szakközépiskola diákjai megemlékeztek névadójuk halálának
évfordulójáról.
A székelyföldi árvízről értesülve pénzgyűjtő akcióba kezdtek. Az összegyűlt közel 220 ezer forintot és 30 ezer
forintnyi új ruhaneműt személyesen adták át az árvízkárosultaknak.
Június 11-én a gyöngyösi diákok részt vettek a gyimesi ballagáson, ahol műsorral kedveskedtek a búcsúzó diákoknak.
Ez a program része volt a 2004. decembere óta, a gyimesiek és a gyöngyösiek között tartó kapcsolat folyamatos
ápolásának. Másfél hónap elteltével ismét úton voltak hat cserediákkal Gyimesfelsőlokra. November 19-én a
gimnázium búcsújára, Szent Erzsébet ünnepére voltak hivatalosak.
Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 49. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségen
képviselte a szervezet a Rákóczi Szövetséget.
GYŐR
A Rákóczi Szövetség győri szervezete részt vett a március 15-i ünnepségekhez kötődő diákutaztatási program
megszervezésében; környezetükből a Deák Ferenc Szakközépiskola diákjai utaztak el Nagymegyerre. 2005-ben már
ötödik alkalommal működtek közre a Nyugat-magyarországi Egyetem Gyakorló Iskolája által kezdeményezett az Én
újságom című nemzetközi diákújság-pályázat lebonyolításában. Júniusban részt vettek a Rákóczi vezette
szabadságharcra emlékező tárogatókoncerten, amelyet Győrött rendezett a Kuruc Tárogató Együttes és Talpasok Kara.
A nyár folyamán – immár nyolcadik alkalommal – megszervezték a felvidéki kirándulást, melyen felkeresték a II.
Rákóczi Ferenccel kapcsolatos emlékhelyeket. A bényi templom megtekintése után ellátogattak Krasznahorkára,
majd Rozsnyón megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát. Borsiban Hajdú Jenő kalauzolásával megismerkedtek a
Nagyságos Fejedelem életével és koszorút helyeztek el a szobránál.
A Győri Tagozat 22. alkalommal szervezte meg a Nemzetközi Anyanyelvi Tábort, amelyen felvidéki, erdélyi,
kárpátaljai és moldvai középiskolás diákok vettek részt.
Decemberben a Bercsényi Gimnáziumban a Bercsényi Napok keretében a győri szervezet vezetője, Szabó József tartott
megemlékezést a Rákóczi szabadságharcról.
HÁROMSZÉK
Május 27-30. között negyedik alkalommal szervezték meg a „Városunk Épületei” című makett-kiállítást. A város
nevezetes épületeit bemutató kiállítást a Háromszéki Szervezet és a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum
közösen szervezte.
A két világháború közötti romániai magyar kisebbség (1918-1940) címmel diákkonferenciát szerveztek. Pályázatot írtak ki
ebben a témában, a legjobb 10 pályamunka szerzője vehetett részt a diákkonferencián., amelyre 2005. május 27-én
került sor a Mikes Kelemen Líceumban. A dolgozatokat Durucz István, a pécsi Pollack Mihály Műszaki
Szakközépiskola igazgatója, Jancsó Árpád, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum igazgatója és Már István, a
Rákóczi Szövetség Háromszéki Szervezetének elnöke értékelte ki. A zsűri Ratiu Kinga, az aradi Csiky Gergely
Iskolacsoport tanulójának munkáját találta a legjobbnak.
„A két nagy háború” címmel I. és II. világháborús, székelyföldi vonatkozású fényképeket és dokumentumokat
bemutató CD-ROM-ot készítették el. Ennek anyagát a szervezet történelem tanár tagjai gyűjtötték össze. Az anyag
bemutatására 2005. szeptember 24-én került sor.
IPOLYMENTI REGIONÁLIS SZERVEZET
A szervezet 2005-ben az év elejétől egészen decemberig folyamatosan építette a Kalondai Palóc Múzeum és Közösségi Ház
épületegyüttesét, amely egyben a Szervezet székhelye is. Sikerült felépíteni az intézmény szabadtéri színpadát.
Júniusban, majd júliusban a CSEMADOK-kal együttműködve szervezték Kalondán az Ipoly Menti Művészeti Fesztivált.
Augusztusban bemutatásra került az István a király című nagysikerű rockopera az új szabadtéri színpadon. Szintén
augusztusban, a Szervezet fiatal tagjai részt vettek és segítséget nyújtottak az Esztergomi Anyanyelvi Tábor
megvalósításában.
KARCAG
A Karcagi Rákóczi Szövetség Egyesület március 15-ét Rimaszombaton töltötte és az ottani fiatalokkal együtt
emlékezett az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire.
Augusztus 19-21. között az Egyesület részt vett a Nagykunsági Kulturális Napok lebonyolításában.
Október 6-án az Aradi vértanúk terén emlékeztek az 1848/49-es szabadságharc áldozataira, kiváltképp az aradi
vértanúkra. Október 23-án az 1956-os forradalom hőseinek tiszteletére elhelyezték az emlékezés virágait a városháza
falán lévő emléktáblánál.

Október 29-30-án Rákóczi-túrát szerveztek, melynek során meglátogatták a II. Rákóczi Ferenccel kapcsolatos
emlékhelyeket: az ónodi várat és tájházat, a körömi barokk parókiát és a Rákóczi emlékparkot, a szerencsi várat, a
sárospataki várat, a sátoraljaújhelyi Trianon emlékparkot és a borsi-kastélyt.
KASSAI IFJÚSÁGI FÓRUM
Március 15-én bekapcsolódtak a kassai 1848-as ünnepi rendezvények megemlékezéseibe. Június végén évadzáró
táncos mulatságot szerveztek a Márai Sándor Gimnázium udvarán a helyi fiatalok számára. Szeptember 29-én,
ugyanennek a gimnáziumnak stúdiójában évnyitó összejövetelt szerveztek, ahol a helyi gimnázium zenekara is
fellépett.
November 8-án megemlékezést tartottak II. Rákóczi Ferenc újratemetésének 99. évfordulója alkalmából a Szent
Erzsébet dóm Rákóczi kriptájában. A szervezet tagjai továbbá részt vettek a Rákóczi Szövetség központi
rendezvényei közül április 2-án a Rákóczi koszorúzási ünnepségen, augusztus 29. és szeptember 3. között a Nyári
Főiskolás Táborban és október 21-23. között a Gloria Victisen.
KESZTHELY
Február 16-án ifjúsági klubot indítottak az egyetemi hallgatóság körében.
Megszervezték a Vajda János Gimnázium részvételét a Rákóczi Szövetség március 15-i diákutaztatási programjában.
Április 2-án koszorúztak a budapesti Kossuth Lajos téri Rákóczi koszorúzási ünnepségen, valamint II. Rákóczi
Ferenc szobránál Balatongyörökön.
Július 1-7. között 50 moldvai csángó gyermek és három felvidéki középiskolás nyaraltatását szervezték meg.
November 6-án találkoztak a szlovéniai magyarság képviselőivel Lendván és Csentén.
A szervezet rajz és történelmi vetélkedőt hirdetett meg a hazaszeretetről óvodások, általános iskolások és
középiskolások részére. A 137 beérkezett versenymunkából kiállítást nyílt a Városi Könyvtárban. Az ünnepélyes
díjkiosztóra december 18-án került sor. Az eseményről beszámolt a Városi TV és a Zalai Hírlap.
KIRÁLYHELMECI IFJÚSÁGI SZERVEZET
A Királyhelmeci Gimnázium ad otthont a Rákóczi Szövetség Királyhelmeci Ifjúsági Szervezetének, mely 2005. június
10-én alakult meg. Az eltelt 6 hónapban több fiatal is csatlakozott a szervezethez, mely az alábbi rendezvényekben
vállalt szerepet:
Október 23-án részt vettek a központi Rákóczi Szövetség által rendezett Gloria Victis rendezvénysorozaton. A
rendezvényről visszatérve, a Rákóczi Szövetség népszerűsítése érdekében fejtettek ki tevékenységet; az iskolaújságban
cikket közöltek a Gloria Victisen való részvételről, valamint kieszközölték, hogy az iskola egyik faliújságján
folyamatosan a Királyhelmeci Rákóczi Szövetség hirdetményei legyenek közzétéve.
KISVÁRDA
A szervezet március 15-én közreműködött a kisvárdai középiskolások határon túli utaztatási programjának
megszervezésében.
Március 16-19 között a II. Rákóczi Ferenc Szakiskolával közösen megszervezték a Rákóczi-hét programját.
Március 28-án részt vettek és koszorúztak a borsi Rákóczi emlékünnepségen.
Június 13-án a trianoni békeszerződés évfordulóján koszorúztak a kisvárdai emlékműnél.
Július 18-án részt vettek Kárpátalján a tiszaújlaki Turul ünnepségen.
December 6-án ünnepélyesen felavatták a kisvárdai Rákóczi szervezet zászlaját.
KÖRÖM
Májusban megrendezték a VIII. Körömi Rákóczi Fesztivált, több mint 800 vendég részvételével. A fesztivál
megrendezésére a Rákóczi szabadságharc 300. évfordulója jegyében került sor. Az ünnepség keretén belül leplezték le
a körömi történelmi emlékpark újabb létesítményét, Mikes Kelemen emlékkeresztjét, rajta a tűzzománc táblán a
„Törökországi levelek” utolsó bekezdésével. A templomtérről ünnepi menet indult az emlékparkhoz: történelmi
lovas huszárok, a tiszaújvárosi mazsorettek, cserkészek, népviseletbe öltözött hagyományőrző ének- és
tánccsoportok, valamint a meghívott vendégek és a község lakossága. Ünnepi beszédet mondott Halzl József a
Rákóczi Szövetség elnöke, valamint Berszán Lajos, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium
igazgatója. Csángó növendékei kíséretében ő leplezte le az emlékkeresztet is.
Júniusban a szervezet tagjai ellátogattak Sátoraljaújhelyre, Hernádnémetibe és Oroszlányba, majd júliusban Debrőre
látogattak, ahol részt vettek a község alapításának 500. évfordulójára rendezett ünnepségen. Szeptemberben vendégül
látták a Karcagi Rákóczi Szövetséget.
LEPSÉNY
Április elején az egyesület kerékpártúrát szervezett Balatonakarattyára a Rákóczi-fához.

Április 30-án megrendezték a hagyományos Labdarúgó kupa rendezvényt, melyen a kispályás mérkőzések nyolc csapat
részvételével zajlottak. A családtagok, gyermekek és egyéb érdeklődők részére további programokat szerveztek. A jó
hangulatú, sporttal, szórakozással eltelt napot utcabál zárta.
Szeptember elején a szervezet tagjai Balatonakarattyán üdültek, majd koszorút helyeztek el a Rákóczi-fánál.
LOSONC-SALGÓTARJÁN
A szervezet közreműködésével július 16-28 között 40 fő részvételével olvasótábort rendeztek középiskolásoknak
„Útjaink, állomásaink József Attila nyomában” címmel. A tábor színhelye Balatonmáriafürdő volt.
MAGYARFENES
A magyarfenesi szervezet több felvidéki Rákóczi szervezet (Madar, Perbete és Szentpéter) tagjaival közös programot
bonyolított le Erdélyben augusztus 11-21. között. Ennek során többek közt Marosvécsre, Székelyudvarhelyre,
Szejkefürdőre, Korondra és Pasrajdra, valamint Marosvásárhelyre látogattak. A közös program Magyarfenesen a
Szent István-napi nemzetközi kisebbségi népdal-találkozón való részvétellel zárult.
MEZŐVÁRI
Május 21-én a szervezet a KMKSZ-szel és a II. Rákóczi Ferenc Középiskolával közösen megemlékezést tartott a
Rákóczi szabadságharc kezdete és Esze Tamás mezővári zászlóbontása tiszteletére. A megemlékezést koszorúzás
zárta.
MISKOLC – MISKOLC IFJÚSÁGI SZERVEZET - GÖRÖMBÖLY
2005. március 15. alkalmából az Ifjúsági Szervezet tagjai Beregszászon ünnepeltek a vendéglátó iskola diákjaival
együtt. A Kossuth téren, II. Rákóczi Ferenc lovasszobránál tartott megemlékezésen a miskolci, a görömbölyi és a
miskolci ifjúsági szervezet egy busznyi résztvevővel képviseltette magát.
A Görömbölyi Helyi Szervezet június 11-12. között megrendezte a II. Hagyományőrző Kuruc Napokat. A kétnapos
rendezvény a Regionális Kuruc Dalversennyel kezdődött, melyen felvidéki, kárpátaljai és anyaországi 10-16 éves
fiatalok vettek részt. Június 11-én este a Nagyváradi Színház Szigligeti Társulata bemutatta Páskándi Géza: A hazáért és
a szabadságért című történelmi játékát. Másnap került sor a szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi
megemlékezésre. Az ünnepség a helyi hagyományőrzők kuruc lovas bevonulásával kezdődött tárogató kíséretében,
majd ünnepi beszédekkel és koszorúzással folytatódott. Ezt követően megrendezésre került a Kuruc Hétpróba,
gyermek ügyességi sportverseny. Azt est fénypontja az Avas néptáncegyüttes bemutatója volt. Ezután szabadtéri
táncmulatság következett.
Az Ifjúsági Szervezet június 16-án kirándulást szervezett a Felvidékre, melyen a négy miskolci egyházi gimnázium
tanulói vettek részt. A csapat első útja a Rákóczi szülőházához vezetett, Borsiba. A következő állomás Szalánc
falucska volt, ahol megtekintették a várromot. Ezután Kassára látogattak, ahol a megtekintették a dómot, a Thália
Magyar Színházat, elmentek a Kis-Rodostóhoz és koszorút helyeztek el a dóm oldalán lévő Rákóczi-szobornál.
November 3-án kirándulást szerveztek Kárpátaljára, amelynek célja egyrészt helyismeret szerzése, másrészt magyar
könyvek kivitele volt az ottani középiskolásoknak. A csoport ellátogatott Beregszászra, megtekintették a Bethlenkastélyt, melynek oldalán a Nagyságos Fejedelem domborműve található. Megcsodálták Huszt várát, majd Viskre
érkeztek, ahol átadták a középiskolásoknak a tankönyveket.
NAGYKÉR
Májusban a helyi tagság vendégül látta a Szövetség 45 Budapestről érkező kiránduló csoportját.
A nagykéri szervezet július 24-én egynapos nyugat-dunántúli tanulmányutat bonyolított le. Kora reggel autóbusszal
indult el a 32-fős csoport – Nagykér húsztagú hagyományőrző csoportja, valamint a helyi Rákóczi Szövetség tagjai.
Első úticéljuk Magyarország egyik legnagyobb és legszebb gyógyfürdője, a büki gyógyfürdő volt. Fürdőzés után
továbbindultak a Velem-Novákfalva üdülőfaluba, ahol a „Mesteremberek sokadalma” című programra kaptak meghívást
a szervezőktől. Délután a hagyományőrző csoport fellépett nagy sikert arató műsorával; négy felvidéki
népdalcsokorral, szólóénekekkel és hangszerszólistákkal. Ezután a csapat útja Kőszegen keresztül vezetett hazafelé,
ahol megtekintették a várat, valamint a város más nevezetességeit.
OROSZLÁNY
Január 8-án a Helyi Szervezet megkoszorúzta az oroszlányi II. világháborús emléktáblát. A február 3-i és a március 3i taggyűlésen egy-egy magyar hírességre (Bornemisza Péterre és Szerb Antalra) emlékeztek, meghívott előadókkal.
Március 15-én a városi ünnepségen megkoszorúzták a Kossuth Lajos szobrot és részt vettek a Szövetség
Diákutaztatási programjában. Ennek keretében az oroszlányi diákok Felsőőrbe látogattak. Április 7-én, halálának 145.
évfordulóján gróf Széchenyi Istvánra emlékezett a szervezet. Április 22-24-én Nemzetközi Irodalmi Vetélkedőt
szerveztek helyi és határon túli iskolák bevonásával. Április 30. és május 1. között kétnapos ausztriai autóbuszos

kiránduláson vettek részt, ennek keretében meglátogatták Lánzsér várát, Fraknó várát, a kismartoni Esterházy
kastélyt és részt vettek egy pincelátogatáson Lajtaszentgyörgyön.
Május 28-án a Szervezet részt vett a körömi Rákóczi Fesztiválon, majd 29-én a Magyar Hősök Napja tiszteletére
megemlékezést tartottak az evangélikus templom bejáratánál elhelyezett I. és II. világháborús emléktábláknál. A
június 2-i taggyűlésen egy helyi történelemtanár előadásával Trianonra emlékeztek. Július 23-án került sor a X. Majki
Rákóczi Napra, ahol a kulturális előadások mellett közéleti személyiségek osztották meg gondolataikat a közönséggel.
Szeptember 8-i taggyűlésén Tompa Mihályra emlékezett a szervezet. Október 6-án az Aradi Vértanúk tiszteletére
megemlékezést tartottak a városban, amelyen Dr. Ress Imre tartott ünnepi beszédet, majd december 10-én a
Borostyán Vendéglőben évzáró rendezvénnyel zárta a szervezet a 200-ös évet.
PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM IFJÚSÁGI SZERVEZETE, NAGYVÁRAD
A szervezet október 6-án tagtoborzással egybekötött zarándokutazást szervezett Aradra, a tizenhárom tábornok
obeliszkjéhez vonultak, ahol részt vettek a megemlékezésen és koszorúzáson. Ezután a belvárosi református
templom gyülekezeti termében szeretetvendégségen vettek részt, kiscsoportokban körbejárták a város központját és
megnézték a nevezetességeket. Délután a Szabadság szobornál megrendezett hivatalos ünnepségen vettek részt.
Helyi, bukaresti és budapesti politikusok szólaltak föl, ezt követte a koszorúzás. A helyi szervezet nevében az elnök
és az alelnök helyezte el az emlékezés koszorúját. Ezután a belvárosi református templomban volt megemlékező
istentisztelet és ünnepi műsor. Este, a Csíky Gergely Líceum étkezdéjében már várta a csoportot a többfogásos
ünnepi vacsora és a finom Arad-hegyaljai borok.
PÁPA
A Szervezet által megvalósított programok többségének színhelye a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának
díszterme volt. Január 13-án dr. Szabó János tárogatóművészt látták vendégül. Február 19-én a helyi Jókai Körrel
együtt Révkomáromban megkoszorúzták a Jókai-szobrot. Szeptember 10-én a Szervezet szerepet vállalt az Acsády
Ignác emléktábla avatóünnepségének szervezésében.
A Rákóczi Szövetség központi rendezvényei közül részt vettek az Esterházy- és a Rákóczi koszorúzási ünnepségen,
valamint a diákutaztatási programban. Május 5-én a Pápai Szervezet vendégül látta az ógyallaiakat, akikkel a
diákutaztatási program keretében kerültek kapcsolatba.
Április 14-én volt a döntője a Balassi-vetélkedőnek, amit középiskolások számára hirdetett meg a szervezet. A
vetélkedőn győztes 3 csapat részt vehetett a Balassi és Bornemisza nyomában elnevezésű emléktúrán.
Az év folyamán két ismeretterjesztő előadást tartottak; dr. H. Szabó Lajos helytörténész és Tőzsér Árpád Kossuthdíjas költő és irodalomtörténész osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.
PILISCSABA
A piliscsabai szervezet rendezésében február 22-én a Ward Mária iskolában Ujházy Kolos Erdély arcai címen
diavetítéssel egybekötött előadást tartott. Április 13-án a PPKE BTK Történettudományi Intézetével közösen
ugyanitt Rákóczi emlékműsort szerveztek a fejedelem halálának 270. évfordulóján. Az épület aulájában a Magyar
Emlékhelyek a világban alapítvány Rákóczi emlékhelyek címmel rendezett fotókiállítást.
Május 6-án, a brezáni kiáltvány évfordulóján a Fejedelem piliscsabai emlékművénél tartottak megemlékezést, ahol
Kassay Balázs történelemtanár mondott beszédet.
Júliusban a szervezet tagjai részt vettek a kalotaszegi Vasvári-napokon, a diákok pedig indultak a Ki tud többet Vasvári
Pálról? című történelmi vetélkedőn.
Szeptember 16-án jótékonysági hangversenyt szerveztek a székelyföldi árvízkárosultak javára a Ward Mária iskolában.
Gyűjtést tartottak továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a létükért küzdő nagysallói, garamszentgyörgyi,
gímesi, szalatnyai, zsérei, százdi, ipolykiskeszi és málási magyar óvodák és iskolák számára.
RÁKÓCZI IFJÚSÁGI KLUB (RIK)
A Márton Áron Szakkollégium hallgatói által alapított RIK tagjai részt vettek az Esterházy János emlékére rendezett
ünnepségen, valamint a II. Rákóczi Ferenc lovasszobornál tartott koszorúzási ünnepségen. Több tagjuk részt vett a
Szakkollégium amatőr színtársulatának munkájában, a színtársulat június 7-én a Rimaszombati Művelődési Házban
előadta Wass Albert „13 almafa” című művét. A Klub aktivistái 15 fővel segítették október 21-23. között a Rákóczi
Szövetség Gloria Victis rendezvényének megszervezését és lebonyolítását.
RÉVKOMÁROM, SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM
A Selye János Gimnázium mellett működő helyi szervezet 2005. március 4-én alakult meg, így már a március 15-i
komáromi ünnepségen részt vettek a szervezet tagjai. Április elsején vetítették le a Magyar Kálvária című filmet a
gimnázium aulájában, amelyet Kovács Irén történelemtanár előadása egészített ki. A gimnázium diákjai megjelentek a
Kossuth téri Rákóczi szobor koszorúzásán is, április 2-án. Négy diákjuk július 8-14. között részt vett a Rákóczi
Szövetség sátoraljaújhelyi középiskolás táborában. Jelen voltak az aradi vértanúkra történt megemlékezésen

Révkomáromban október 6-án, majd nagyobb létszámban részt vettek a Rákóczi Szövetség által október 21-23.
között megszervezett Gloria Victis rendezvénysorozat programjában.
SALÁNK
2005. július 11. és 18. között rendezte meg a Szervezet Salánkon a II. Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábort.
A tábort a salánki Mikes Kelemen Középiskola bázisán szervezték meg. 108 iskoláskorú gyereket és 62 felnőttet
fogadtak Kárpátalja különböző településeiről, de napközben szép számmal látogattak ki a táborba a helyi iskolások is.
A táborozó gyerekek, nemcsak elmélyíthették elméleti ismereteiket a magyar történelemből, de gyakorlati ismereteket
is szerezhettek; megtanulhattak lovagolni, íjászni, helyi és magyarországi szakemberek segítségével elsajátíthatták a
honfoglalás-kori mesterségek (rézdomborítás, szövés-fonás, agyagozás, bőrözés, gyöngyfűzés stb.) alapjait. A
programot kirándulások, íjászbemutatók, előadások, vetélkedők bábszínház-előadás, történelmi filmek megtekintése
tették még változatosabbá. A tábor egyfajta életmódtábor is volt: a gyerekek korhű nemezjurtákban laktak, magukra
próbálhatták a honfoglalás-kori vagy középkori magyar viseleteket. A magyarországi, erdélyi és kárpátaljai művészek a
tábor végére kifaragták Salánk község címeres falu-névtábláját, továbbá Mikes Kelemen emlékművét. Az emlékművet
október elején avatták fel a Rákóczi-emlékparkban.
SÁTORALJAÚJHELY
A Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi szervezete 2005-ben a Nagykapos és Vidéke Polgári Társulással együttműködve
meghirdette Téli esték elnevezésű programsorozatát. A programsorozat keretében több alkalommal neves előadók
közreműködésével előadóesteken vehettek részt az érdeklődők
A rendezvénysorozat célja az volt, hogy jobban megmutassa a szervezet jelenlétét Sátoraljaújhelyen, illetve segítse a
nagykaposi Magyar Ház programválasztékát. Időrendben a következő programokat bonyolították le:
- Nagykapos (2005.02.08.), meghívott előadók Dévai Nagy Kamilla és Krónikásai. Résztvevők száma kb. 250 fő.
- Sátoraljaújhely (2005.02.16.), meghívott előadó: Jókai Anna írónő. Résztvevők száma kb. 120 fő.
- Sátoraljaújhely (2005.03.0l.), meghívott előadók Bayer Zsolt újságíró és dr. Ugron Gáspár a Rákóczi Szövetség
főtitkára. Résztvevők száma kb. 120 fő.
- Sátoraljaújhely (2005.10.04.); a rendezvény címe a Turulmadár visszaszáll a munkácsi várra. A résztvevők száma
meghaladta a 200 főt.
- Nagykapos (2005.10.18.), a Vérrel és kötéllel című dokumentumfilm vetítése az 1956-os forradalom alkalmából. A
résztvevők száma kb. 25 fő volt.
Előre nem tervezett programként valósult meg Nagykaposon 2005. májusában egy Áprily Lajos és Mécs László
verseiből összeállított előadói délután.
A szervezet március 15-én Nagykaposra utazott négy középiskola diákjaival. Borsiban II. Rákóczi Ferenc
születésének 329. évfordulójára rendezett ünnepségen ünnepi műsorral és koszorúzással tisztelegtek a Nagyságos
Fejedelem emlékének.
2005. július 8-13. között megszervezték a VI. Kárpát-medencei Magyar Diákok és Tanárok találkozóját, mely nagy sikert
aratott a több száz résztvevő körében. Október 4-én a Magyar Kálvárián a XIV. stációra elhelyezték egy ünnepi
műsor keretében a megtalált eredeti turulmadarat. Az ünnepségen Sátoraljaújhely elöljárói mellett mintegy 200 diák
vett részt. December 23-án a sátoraljaújhelyi szervezet 19 fővel képviseltette magát a székelykapus határátkelőhely
megnyitásán Szelmencen.
SIÓFOK
Október 18-án megalakult a Rákóczi Szövetség siófoki szervezete. E hónap 23-án 14 fővel részt vettek Budapesten a
minden évben megrendezésre kerülő „Gloria Victis” központi rendezvényen és a fáklyás menetben.
A szervezet képviselői november 24-én megjelentek a „Városi Napok” keretében megrendezett Rákóczi
konferencián.
SOMBEREK
A sombereki helyi szervezet heti rendszerességű taggyűlései mellett az alábbi rendezvényeket valósította meg 2005ben: A helyi művelődési házzal közösen megrendezték a Szent István napi Ünnepélyt és az Aratási Fesztivált. E jeles
napon a község díszvendége és egyben ünnepi szónoka Mayer Mihály megyés püspök volt. Szintén a művelődési
házzal és egyéb művészeti csoportokkal együtt megszervezték a Szüreti Fesztivált, ahová meghívták a felvidéki Jóka
település delegációját is. A Szervezet képviseltette magát a Szövetség központi rendezvényein, az egész év folyamán.
SZÉCSÉNY
2005-ben tizenkettedik alkalommal szervezte meg a Rákóczi Városa Alapítvány és a Rákóczi Szövetség szécsényi
helyi szervezete a Rákóczi Emlékfutást.
A résztvevők 2005. szeptember 4-én indultak Szécsényből, ahova szeptember 17-én érkeztek vissza. A túra során
meglátogattak számos híres magyar várost a Kárpát-medence különböző területein. Mindenhol koszorút helyeztek el

valamelyik nemzeti hősünk szobránál. A szállásról, vendéglátásról több helyen a városvezetés gondoskodott. Egyes
helyszíneken a futásról és a koszorúzásról a helyi televízió, vagy a helyi újság is tudósított.
Az emlékfutás az alábbi városokat érintette: Szécsény, Cigánd, Vaja, Fehérgyarmat, Mátészalka, Szatmárnémeti,
Majtény, Tarpa, Szatmárcseke, Beregsurány, Munkács, Nagykapos, Dobóruszka, Szelmenc, Borsi, Sárospatak, Ónod,
Kassa, Rozsnyó, Késmárk, Ó-Szandec, Rimaszombat, Losonc, Gyürki, Ipolybalog.
SZEGED
A Rákóczi Szövetség Szegedi Helyi Szervezete a 2005. évben a már hagyományossá vált rendezvényeket igyekezett
megvalósítani. Februárban a délvidéki Adán a Vadvirág Hagyományápoló Egyesülettel közösen „Bocskai és a hajdúk”
címmel történelmi vetélkedőt szervezett. Március 27-én Rákóczi Ferenc lovas szobrát koszorúzták meg a szegedi
Aradi vértanúk téren.
Technikai segítséget nyújtottak a Kárpát-medencei költőtalálkozó megszervezéséhez, amely 2005-ben a Balassi-karddal
kitüntetett költők, fordítók találkozója volt. Határon túli költők meséltek költészetükről és szavalták Balassi-ihletésű
verseiket. A helyi televízió beszámolt a rendezvényről.
Novemberben a már szintén hagyományossá vált, általános iskolás-korú szegedi és határon túli diákok történelmi
vetélkedőjét tartották meg, amelynek témája az idén a Hallottad e hírét Attila királynak címet viselte. E vetélkedőt
minden évben a szegedi Somogyi-könyvtár gyermekkönyvtárával és az Ötágú Síp Kulturális Egyesülettel együtt szervezik.
SZÉKELYUDVARHELY
A székelyudvarhelyi Rákóczi Egyesület a 2005-ös esztendő folyamán is megpróbálta folyamatosan ébren tartani az
érdeklődést a kisebbségi magyarság sorsa iránt, segítette a város oktatási, kulturális és közművelődési tevékenységét.
Rendezvényeikkel, melyek főként II. Rákóczi Ferenc emlékét és kultuszát elevenítették fel, igyekeztek felkelteni az
érdeklődést az Egyesület céljai iránt. Folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a határon túli magyarság szervezeteivel,
elsősorban a felvidéki CSEMADOK-kal. Elősegítik az udvarhelyszéki írók, művészek könyvbemutatóit, illetve
tárlatait, melyeknek minden alkalommal a székelyudvarhelyi II. református egyházközség ad otthont.
A magyarságtudatot, kisebbségi létet érintő események felidézésére megemlékezéseket szerveztek március 15-én,
június 4-én, augusztus 20-án, október 6-án és október 23-án. Ezen alkalmakkor koszorúkat helyeztek el II. Rákóczi
Ferencnek a város szoborparkjában álló mellszobránál, illetve a főtéri Vasszékely szobornál.
A szervezet kezdeményezésére a város diákjai részt vettek a Cultura Nostra és a Gloria Victis történelmi
vetélkedőkön, illetve a szentendrei főiskolás táborban és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett
budapesti megemlékezéseken.
A szervezet jó kapcsolatot ápol a Magyarok Székelyföldi Társaságával, mely szervezettel 2005-ben két alkalommal is
szerveztek közös rendezvényeket: a nyár folyamán vendégül láttak egy 100 fős csoportot Felvidékről és augusztus
végén székelykaput állítottak Rodostón a Rákóczi Múzeum előtt.
SZENTPÉTER
A szervezet március 20-án az 1848-as szabadságharcra emlékezett a református templom előtt lévő kopjafánál.
Koszorúztak, majd a templomi ünnepi istentisztelet után került sor szervezésükben a Kaláka együttes koncertjére.
SZENT IMRE GIMNÁZIUM, BUDAPEST
A 2004. év végén alakult helyi szervezet tevékenysége során kiemelten kezelte a határon túli iskolákkal való
kapcsolatépítést, azok támogatását. A dévai Szent Ferenc Alapítvány és Böjte Csaba iskolája számára videomagnót,
televíziót, ruhákat juttattak el, Beregszászra két mosógépet küldtek ki. A szervezet tagjai tél elején Beregszászra
utaztak, ahol egy hetet töltöttek el a helybéli iskolával való kapcsolatépítés jegyében.
SZIGETVÁR
Január 8-án részt vettek a Wass Albert szoboravatáson, Bonyhádon.
Február 13-án Szigetvár törökök alóli felszabadulásának emlékünnepségén képviseltette magát a Szervezet.
Február 17-én Okos Márton: Erdélyért Budapesttől Párizsig c. könyvének bemutatását és élménybeszámolóját szervezték
meg a Városi Könyvtárban.
Február 24-én Szűcs László felvidéki festőművész nagy sikerű kiállítását nyitották meg a Városi Könyvtárban. A két
hétig nyitva tartó tárlat megnyitására meghívták a barcsi Rákóczi Szövetség helyi szervezetét is. Utána igen jól sikerült
családi estet rendeztek a résztvevőknek.
Március 15-én bekapcsolódtak a Szövetség diákutaztatási programjába; a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai Eszékre
utaztak.
Május 28-án a Várbaráti Körrel közösen megrendezték a hagyományos Zrínyi túrát, melyen a Zrínyi Miklós
Gimnázium meghívására a bánffyhunyadi középiskola diákjai is részt vettek.
Július 7-11. között 18 fővel részt vettek a körösfői Vasvári Pál Emlékünnepségen. Az út során meglátogatták
Nagyváradot, majd a Királyhágón csodálták meg a táj szépségét, végül Körösfőn családoknál kaptak szállást.

Ellátogattak Tordára, Torockóra is, ahol a történelmi, kulturális és természeti látványosságok mély nyomot hagytak a
résztvevőkben. Az erdélyi út során a fiatalok részt vettek a Vasvári Pál emléktúrán, míg az idősebbek Kolozsvárt
csodálták meg. Utolsó napon Körösfőn a helyi Rákóczi Kultúregylet által szervezett koszorúzási ünnepségen vettek
részt.
Július 21-27. között 14 fő részére felvidéki kirándulást szerveztek. A kirándulás első állomása Vizsoly volt, ahol
megtekintették a Református Templomot és a Vizsolyi Bibliát, majd délután a II. Rákóczi Ferenc és édesanyja, Zrínyi
Ilona sírjánál koszorúztak Kassán.
A kirándulás további állomásai voltak: Csécs, Krasznahorka, Betlér, Rozsnyó, a Dobsinai Jégbarlang, Nagyőr,
Csütörtökhely, Kakaslomnic, Késmárk, Káposztásfalva, a Hernád-áttörés, Szepesbéla, Lőcse, Eperjes, Borsi.
Október 14-én a II. Rákóczi Ferenc Magyarország Vezérlő Fejedelemmé választásának 300. évfordulója alkalmából
koszorúzási ünnepséget tartottak Szigetváron, a Rákóczi Emléktáblánál. Az ünnepségen Kun Ferencz, a Rákóczi
Szövetség alelnöke, Lukács Ferenc pénzügyi titkár és Kiss Péter képviselte a Szövetség Központját.
Október 23-án az 1956-os emlékműnél megemlékeztek 1956 hőseiről, majd november 4-én gyertyát gyújtottak az
1956-os hősök tiszteletére.
SZOLNOK, HUMÁN INTÉZET GIMNÁZIUM
A szervezet népszerűsítette a Rákóczi Szövetség ügyét más szolnoki iskolákban is. Ennek eredményeként 2005-ben
megalakult a Jendrassik György Szakközépiskola Rákóczi szervezete.
Felvették a kapcsolatot a magyar tannyelvű, székelyudvarhelyi Palló Imre Szakközépiskolával.
Részt vettek 2005. június 8-14. között a Szövetség által szervezett sátoraljaújhelyi programon 3 tanulóval és egy
kísérővel.
A „Japán-Magyar év” rendezvény keretében szeptember 18-án japán egyetemistákat és tanszékvezető tanárokat
fogadtak Szolnokon. Erre az alkalomra japán kiállítással készültek és magyar néptáncokat tanítottak a japán
diákoknak.
Október 3-13. között Oszakában tartózkodtak, az Olimpikonok Világszövetségének rendezvényén, ahol kiállításokon
mutatták be a magyar folklórt. Felvették a kapcsolatot az oszakai Néptánc Szövetséggel. Az Ő szervezésük keretében
ellátogattak egy balettintézetbe, ahol a japán gyerekeknek magyar néptáncot tanítottak.
TÓTHFALU
A Tóthfalusi Szervezet 2005. március 12-én avatta fel a Délvidék legnagyobb Turul-szobrát. A szobrot márvány
talapzaton a római katolikus templom kertjében helyezték el. Az avató ünnepségen beszédet mondott Hegedűs
Lóránt református püspök, és Hegedűs Zsuzsanna elénekelte a Magyar Hiszekegyet.
UDVARD
Március 6-án a szervezet több tagja részt vett a központi Rákóczi Szövetség által rendezett Esterházy koszorúzási
ünnepségen. Március 9-én megrendezték az érsekújvári járás magyar tannyelvű iskoláinak szavaló és prózamondó
versenyét 100 versenyző részvételével. Március 15-én az 1848-49-es szabadságharc emlékére ünnepséget rendeztek.
Áprilisban 16-án Magyar Bált szerveztek, majd 30-án a helytörténészek országos konferenciájára került sor. 300
résztvevős folklórfesztivált rendezett a szervezet augusztus 27-én. Október 8-án a római katolikus templomban
koncertet szerveztek, melyen a szombathelyi Erkel Kórus lépett fel. Október 22-én a Helyi Szervezet Budapesten
részt vett a Gloria Victis rendezvénysorozaton.
VASKÚT
A Rákóczi Szövetség vaskúti helyi szervezete 2005-ben az alábbi programokat valósítatta meg:
Pünkösdkor - a helyi közösség kérésére - kopjafát állítottak a vaskúti temetőben az itt elhunyt áttelepítettek emlékére.
A kopjafát egy helyi fafaragó készítette, felállítására nagy ünnepséget szerveztek.
A szervezet részt vett más helyi szervezetek rendezvényein, és vendégül látta a barcsi csoportot.
Augusztus 19-21-én a vaskúti szervezet tagjai közösen ellátogattak Felvidékre, Nagypakára.
November 4-én megszervezték a már hagyományosnak számító Felvidékiek Bálját. Ezen az élőzenés esten, amely
egyben az éves programok lezárását is jelenti, körülbelül 200 fő vett részt.
VISK
A szervezet február 13-án a Kölcsey Ferenc Középiskolában farsangi bált rendezett.
Március 15-én megkoszorúzták az 1849. májusi budavári ostrom viski résztvevőinek kopjafáját a református
templom előtti téren.
Augusztus 20-án a szervezet tagjai részt vettek az aknaszlatinai Szent István-napi búcsún.
Október 13-án felavatták a koncepciós perek viski áldozatainak emlékművét. Ünnepi beszédet mondott Milován
Sándor, a KMKSZ alelnöke.

Október végén a református templom falán elhelyezett emléktáblánál megemlékeztek a „malenkíj robot” 96 viski
áldozatáról.
ZOMBOR
A zombori szervezet a Magyar Polgári Kaszinóval együtt részt vett a március 15-i forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett zombori ünnepségen. Ekkor látták vendégül a bajai Szent László ÁMK diákjait és tanárait.
A 2004/2005-ös iskolaév végére megszervezték a József Attila emlékév szavalóversenyét, melyből hagyományt
szeretnének teremteni: minden évben egy meghatározott költő műveiből fognak szavalóversenyt rendezni általános
és középiskolás diákok részére.
Kirándulást szerveztek a zombori Testvériség – Egység Általános Iskola alsós tanulóinak; a diákok színházi
előadáson és állatkertben tettek látogatást.
Októberben az 1956-os forradalom tiszteletére szervezett megemlékezést a Magyar Polgári Kaszinóval együtt
tartották.

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BELSŐ PÁLYÁZATI RENDSZERE
A Rákóczi Szövetség mint kiemelten közhasznú országos társadalmi szervezet pályázatot hirdet minden évben a
Rákóczi Szövetség helyi szervezetei számára. A pályázat „belső” pályázat, melyre kizárólag a helyi szervezetek
pályázhatnak. A pályázat célja a helyi szervezetek olyan programjainak támogatása, melyek a Rákóczi Szövetség
Alapszabályában megjelölt feladatokat, II. Rákóczi Ferenc fejdelem szellemi örökségének népszerűsítését, vagy a
határon túli magyarsággal való kapcsolatépítést szolgálják.
A pályázat helyi szervezetenként megítélhető összege évente legfeljebb 100.000 Ft, indokolt esetben azonban ennél
nagyobb támogatás is megítélhető. A támogatást előfinanszírozási formában nyújtja az országos központ,
amennyiben az ehhez szükséges feltételek teljesülnek. A pályázat értékelését az Elnökség által meghatározott
háromtagú bizottság végzi folyamatosan a pályázatok beérkezésének megfelelően.
A Bizottság az alábbiakban felsorolt pályázatra összesen 4.250.000 Ft támogatást ítélt meg.
Helyi szervezet
Debrecen
Vaskút
Zombor
Bácska
Baja
Szentpéter
Tótfalu
Gyergyószentmiklós
Sátorlajaújhely
É-Bánát ( Csóka)
É-Bánát ( Csóka)
Szeged
Beregszász város
Beregszász város
Salánk
Bonyhád
Kisvárda
Oroszlány
Pápa
Keszthely
Piliscsaba
Mezővári
Körösfő
Iponymenti
Regionális Szervezet
Lepsény

Pályázott program
Összegyűjtött könyv, élelmiszer, és ruha szállítása Kárpátaljára
2005. évi programok
2005. évi programok
2005. évi programok
2005. évi programok
Kaláka együttes koncertje
Turul Emlékműállítás
Rákóczi bál
„Téli esték” rendezvénysorozat
„Szikesek virágai” rendezvény
Működési költségek
2005. évi programok
Dolhai megemlékezés
II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 329. évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepség
II. Mikes Kelemen Alkotótábor
Munkács és környéke tanulmányút
2005. évi programok
Nemzetközi iskolai irodalmi vetélkedő
Kirándulás Balassi és Bornemissza nyomában
Rajz és történelmi vetélkedő a hazaszeretetről irodalmi
alkotásokon át
Zoboraljai népzenei diáktábor
Rákóczi Napok
Rákóczi Klub felújítása
István a Király előadása Kalondán
Majális - Május 1. kupa

Gyömrő
Udvard
Köröm
RIK
Visk
Győr
PPKE JÁK
Győr
Miskolc Ifjúsági Helyi
Szervezet

II. Rákóczi Ferenc Gyömrőn elhangzott beszédének tiszteletére
rendezett ünnepségsorozat
Mérföldkövek II. - A szlovákiai magyar helytörténészek
kilencedik országos találkozója
VIII. Körömi Rákóczi Fesztivál
A MÁSZ Színpad felvidéki vendégjátéka
A "sztálini koncepciós perek viski áldozatai" - emlékmű
elkészítése és felállítása Visk falunapján
Kazinczy Szép Magyar Beszédben való közreműködés
Ünnepi kötet Péteri Zoltán 75. születésnapjára
Rákóczi emlékhelyek felkeresése a Felvidéken a pápai helyi
szervezettel együtt

Rákóczi túra a Felvidéken (a kassai ifjúsági szervezettel együtt)
Nyugat-Dunántúl műemlékei, hagyományápolás - tanulmányút és
Nagykér
fellépés
Barcs
Emléktúra a magyar történelem nyomában + vendéglátás
Miskolc-Görömböly
II. Hagyományőrző Kurucnapok, Görömböly
Szécsény
XII. Rákóczi Emlékfutás
Átjárás a "Felvidék és Erdély közötti hídon"- Rákóczi
Magyarfenes
partnerszervezetek találkozója
Balogvölgyi szervezet
IV. Alkotótábor - Peszétyi pusztán
Kassai Ifjúsági Fórum
Ifjúsági Sportnap
"Útjaink állomásaink … József Attila nyomában" olvasótábor
Losonc-Salgótarján
középiskolásoknak
A XXII. Nemzetközi Anyanyelvi Tábor, határon túli és
Győr
anyaországi középiskolások részvételével
Karcag
Rákóczi emlékek felkutatása, látogatás Borsiba
Miskolc ifjúsági Helyi
Szervezet
Rákóczi túra Kárpátalján
Felsőzsolca
Trianoni emlékmű elkészítése és felállítása
Gyöngyös
2005. évi programok
Partiumi Egyetem
Zarándokutazás az aradi vértanúk október 6-i ünnepségére
Nyikómalomfalva
Közösségi helység kialakítása
"Három éjjel, három nap" zselízi néptánctalálkozón való
Bátaszék
részvétel
Szigetvár
Kirándulás Felvidékre, Emléktábla koszorúzás Szigetváron

RÁKÓCZI KLUB RENDEZVÉNYEI
A Rákóczi Klub, amely elsősorban a Rákóczi Szövetség budapesti tagjai és szimpatizánsai részére kíván tartalmas
programokat és találkozási lehetőséget biztosítani, 2005-ben is havi rendszerességgel megtartotta összejöveteleit a
Magyarok Házában. A házigazda szerepkörét minden esetben a Klub vezetője, Martényi Árpád töltötte be.
A megvalósított rendezvények programja:
Február 2.
Népszavazás után.
Szabó Tibornak, a Határon Túli Magyarok Hivatala volt elnökének elemzése a 2004. december 5-i
népszavazás következményeiről.
Március 2.
Rákóczi a magyar színi-irodalomban.
Cseh Gizella tanár (Károli Gáspár Egyetem) előadása a Rákóczival kapcsolatos magyar színmű-irodalomról.
Április 6.
Dunaszerdahely egykor és ma.
Dunaszerdahelyi vendégek előadása a város történetéről és jelenlegi helyzetéről. A műsort szervezte és vezette
Molnár Ilona, a Dunaszerdahelyi Egyesített Középiskola igazgatója.

Május 4.
300 éve történt.
Mészáros Kálmán történész (Hadtörténeti Intézet) előadása „A Rákóczi szabadságharc 1705. évi eseményei” címmel.
Június 1.
Egy francia-magyar Párizsból.
Bernard le Calloc’h Rákóczi-kutató mesél kutatásairól és élményeiről.
Július 2.
Kirándulás Gyömrőre.
Részvétel a gyömrői helyi szervezet által rendezett Rákóczi Napokon.
Szeptember 21.
Így készül a Rákóczi Hírvivő.
Beszélgetés Dr. Koltay András főszerkesztővel.
Október 5.
Bemutatkozik Somorja.
Előadások a Somorja és Vidéke Kulturális Társulás, valamint a somorjai CSEMADOK szervezésében a város
megalapításának 600. évfordulója alkalmából.
Október 26.
A székelyföldi árvíz és a magyar összefogás.
Szász Jenő Székelyudvarhely polgármesterének előadása.
December 7.
Ötórai tea zenével.
Beszélgetés teadélután keretében a Szövetség és a Klub életéről a piliscsabai Kovács Márton és zeneiskolás
tanítványainak közreműködésével.

RÁKÓCZI HÍRVIVŐ
A Rákóczi Szövetség kiadványának, a Rákóczi Hírvivőnek 2005. évben három száma jelent meg.
A márciusi szám beszámol a „Tátra 2005. Szabadegyetem” programjáról, az Esterházy János emlékünnepségről, a
Szövetség március 15-i diákutaztatási programjáról, a Rákóczi Ferenc Kossuth Lajos téri szobránál tartott
hagyományos emlékünnepségről és a Pannonhalmi Főapátsággal közösen szervezett nagysikerű Cultura Nostra
történelmi vetélkedőről. A Rákóczi Hírvivő tájékoztat a Szövetség felvidéki oktatás-nevelési ösztöndíj akciójának
meghirdetéséről, előzetes eredményeiről. Ismerteti a Rákóczi Klub aktuális eseményeit és interjú formájában
beszámol Molnár Imre Esterházy János c. könyvének lengyel kiadásáról. Tájékoztat a Szövetség új helyi
szervezeteinek megalakulásáról.
A szeptemberi szám beszámol a Pannonhalmán megrendezett hagyományos Kárpát-medencei katolikus
kispaptáborról és az esztergomi anyanyelvi táborról. Tudósít a „VI. Magyar Kálvária Sátoraljaújhelyen” elnevezésű
középiskolás táborról, valamint a 2005-ben Mátrafüreden megrendezett történelemtanár táborról és az 1989 óta
minden évben megrendezett szentendrei főiskolás táborról. Beszámol a délvidéki gyermekek részvételével
megrendezett bajai anyanyelvi táborról. Cikket közöl Wass Albertről egy elmaradt szoborállítás kapcsán, valamint
Mécs Lászlóról és Vass Lászlóról. A helyi szervezetek programjai közül a „VIII. Körömi Rákóczi Fesztivál”-ról, és a
„Gyömrői Rákóczi Napok”-ról, valamint a vaskúti kopjafaállításról számol be, valamint bemutatja a Szövetség új
szervezeteit.
A decemberi szám részletes beszámolót tartalmaz a 2005. évi Gloria Victis rendezvénysorozatról és a felvidéki
beiratkozási ösztöndíj akció végleges eredményeiről, valamint közli a beiratkozási ösztöndíj akció folytatására
irányuló felhívást. Beszámol a „Rákóczi és kuruc emlékek Európában” c. nagysikerű kiállítás előtörténetéről és
országjárásáról, az oroszlányi szervezet által megszervezett „X. Majki Rákóczi Napok”-ról és a késmárki Thököly
Imre emlékünnepségről. A Hírvivő Stelczer Elemért köszönti 80. születésnapja alkalmából. Beszámol a Rákóczi
Szövetség új helyi szervezeteiről.

IFJÚSÁGSZERVEZÉS, ISKOLAI KAPCSOLATÉPÍTÉS
A Rákóczi Szövetségnek az ifjúságot szolgáló tevékenysége a rendezvények szervezésén, új ifjúsági szervezetek
létrehozásán kívül kiterjedt az iskolákkal való kapcsolatépítést elősegítő iskolalátogatásokra és más szervezetek
ifjúsági, illetve iskolai rendezvényein való részvételre is.




















Január 21-én Halzl József és Kővári Dénes látogatást tettek Dunaszerdahelyen és Somorján.
Dunaszerdahelyen a Szakmunkásképző Központjában Homoly Éva igazgató és munkatársai fogadták a
vendégeket, majd két dunaszerdahelyi és egy Somorjai Szakmunkásképző diákjai megalakították közös
ifjúsági szervezetüket.
Január 21-én Somorján a Gimnáziumban Kovács László igazgató üdvözölte a vendégeket, majd a
Gimnázium diákjai megalakították ifjúsági Rákóczi szervezetüket.
Február 2-án Halzl József találkozott Bödör Lászlóval, a Komáromi Egyetemen működő Hallgatói
Önkormányzat vezetőjével és megállapodtak abban, hogy összehívják az Egyetemen működő Rákóczi
szervezet tisztújító közgyűlését.
Február 3-án Halzl József és Nagy Zoltán a beiratkozási program keretében Naszvadra, Érsekújvárra és
Nyitranagykérre látogattak. Naszvadon Becse Norbert iskolaigazgatóval megtárgyalták az ez évi beiratkozási
programmal kapcsolatos teendőket. Érsekújváron előbb a Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskolába
látogattak, ahol a diákok egy csoportja megalakította az iskolai szervezetet, ezek után a Rákóczi Szövetség
képviselői az Érsekújvári Magyar Gimnáziumba látogattak, amellyel évtizedes kapcsolata van a Rákóczi
Szövetségnek. Itt is megalakult a Szövetség iskolai szervezete. A program utolsó állomása Nyitranagykér
volt, ahol a beiratkozási program keretében a magyar óvoda gyermekei kultúrműsort adtak elő, majd Halzl
József Nagy Zoltánnal együtt átadta az Apáczai Könyvkiadó tankönyvajándékát a magyar tannyelvű iskolába
beíratás előtt álló gyermekeknek.
Február 10-én egyidőben több mint 15 különböző helyszínen mintegy 300 középiskolás csapat részvételével
lezajlott a Pannonhalmi Bencés Főapátsággal közös Cultura Nostra Kárpát-medencei Középiskolás
vetélkedő írásbeli fordulója.
Február 11-én Nagy Zoltán részt vett a 29. felvidéki magyar matematika verseny ünnepi megnyitóján a lévai
Reviczky Házban.
Március 22-én Nagy Zoltán részt vett azon a II. Rákóczi Ferencre és korára emlékező történelmi
vetélkedőn, amelyet a csurgói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közösen szervezett a Rákóczi Szövetség
csurgói szervezetével.
Április 1-jén Halzl József fogadta Madarász Róbertet, a révkomáromi Marianum Egyházi Gimnázium
igazgatóját. Madarász Róbert jelezte, hogy szeretné megalakítani a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetét
iskolájukban.
Április 18-án Halzl József Farkas Ritával és Kiss Péterrel, valamint Hajdú Jenővel, a II. Rákóczi Ferenc
Emléktársaság elnökével Szőlőskén látogatást tettek az ottani Mezőgazdasági és Szőlészeti Szakközépiskola
igazgatójánál, Frenyó Lászlónál.
Április 23-án a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete iskolai irodalmi vetélkedőt szervezett oroszlányi,
csákvári, erdélyi és szlovákiai iskolák közreműködésével. A vetélkedőn jelen volt Ugron Gáspár, a Szövetség
főtitkára.
Április 27-én Halzl József és Kiss Péter Nagymegyerre látogattak, ahol a Nagymegyeri Magyar Tannyelvű
Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola tanára, Varga László fogadta a vendégeket. Az iskola
diákjainak egy csoportja megalakította a Szövetség ifjúsági szervezetét.
Április 29-én Halzl József Nagy Zoltánnal és Pénzes Évával együtt Ipolyságra látogattak, ahol a Magyar
Tannyelvű Állami Gimnáziumban Szkladányi Endre igazgató és Révész Ferenc igazgatóhelyettes fogadta a
vendégeket. Az iskola diákjai megalakították Rákóczi szervezetüket. Ezt követően a Szövetség képviselői a
Fegyverneki Ferenc Egyházi Általános Iskola és Gimnáziumba látogattak. Dr. Piri Lajos igazgató
köszöntője után az iskola diákjai megalakították Rákóczi szervezetüket.
Május 1-jén a Rákóczi Szövetség Füleki helyi szervezete, a Salgótarjáni Pénz és Számviteli Főiskola és a
Genius Polgári Társulás közösen megszervezte az InfoProg Kárpát-medencei középiskolás Informatikai
Vetélkedőt. A vetélkedőn mintegy 200 középiskolás vett részt, számos szövetséghez közel álló gimnázium
részvételével. A Szövetséget Bíró Albert elnökségi tag képviselte.
Május 7-én Halzl József és Ugron Gáspár Nagyváradra látogattak, ahol részt vettek és beszédet mondtak a
Partiumi Keresztyén Egyetem diákszervezete és az Egyetemen működő Rákóczi szervezet által rendezett
Diáknapok megnyitóján.
Május 22-én Halzl József Nagy Zoltánnal együtt a Galántai járásban lévő Kosut községbe látogattak, ahol a
beiratkozási program keretében rendezett óvodai ünnepségen ismertették a Szövetség beiratkozási
programját és ajándék tankönyveket adtak át az óvodások részére.
























Május 23-án Halzl József és Nagy Zoltán a szentendrei Ferences Gimnáziumba látogatott, ahol Fekete
András igazgató fogadta a vendégeket. A III. osztályos diákok osztályfőnöki óráján a diákok egy csoportja
megalakította a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetét.
Június 22-én Halzl József, Pattantyús Ábrahám Vince és Veress Orsolya látogatást tettek a Kassai
Ipariskolában, ahol Halzl József aláírta az iskola legjobb tanulóinak felajánlott Rákóczi Díj adományozásáról
szóló okleveleket.
Július 10-16-án az előző évi Gloria Victis történelmi vetélkedő első öt helyezett csapatának tagjai Lados
Balázs vezetésével ötnapos erdélyi ajándékutazáson vettek részt.
Augusztus 11-én Halzl József és Kiss Péter látogatást tettek Apáfújfaluban, ahol a Rákóczi Szövetség
beiratkozási programjának keretében találkoztak azon szülők egy csoportjával, akiknek gyermekei 2005.
évben kezdik meg iskolai tanulmányaikat.
Augusztus 11-12-én Nagy Zoltán és Ugron Gáspár Nagyváradon részt vett a Partiumi Keresztyén Egyetem
által szervezett Országos Konferencián. Nagy Zoltán a „Bolognai folyamat” c. kerekasztal beszélgetés egyik
meghívott előadója volt, a rendezvény záróbeszédét Ugron Gáspár tartotta.
Augusztus 12-én Halzl József fogadta Szakszon Norbertet, a Pozsonyi Diákhálózat elnökét és Pasztorek
Katalint a Diákhálózat alelnökét. Megbeszélték a Rákóczi Szövetség és a Diákhálózat együttműködésének
aktuális kérdéseit.
Szeptember 10-én Nagy Zoltán a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Bödör László
meghívására részt vett az Egyetem Gútán megrendezett Gólyatáborában és a 120 elsőéves hallgatónak
bemutatta a Rákóczi Szövetséget.
Szeptember 20-án Halzl József, Szabó Tibor, a HTMH volt elnöke és Nagy Zoltán a beiratkozási program
keretében Nagykérre látogatott.
Szeptember 22-én Halzl József látogatást tett a Fasori Evangélikus Gimnáziumban, ahol találkozott Ódor
László igazgatóval, aki közölte, szívesen venné a Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének megalakítását a
tanév folyamán.
Szeptember 29-én Halzl József és Nagy Zoltán Kassára látogatott, ahol a helyi Rákóczi szervezet
rendezvényén tájékoztatást adtak a középiskolai szervezetépítés eddigi eredményeiről. A Kikelet Egyetemi
Diákszervezet elnöke Krúzs Judit jelezte, hogy a szervezet kész integrálódni a Rákóczi Szövetség kassai
ifjúsági szervezetébe.
Október 4-én Halzl József és Nagy Zoltán a szolnoki Jendrassik György Szakközépiskolába látogattak, ahol
Gúth Ferenc főigazgató és Hicsó György intézmény igazgató fogadta a vendégeket. Az iskola diákjainak egy
csoportja megalakította a Rákóczi Szövetség helyi szervezetét.
Október 8-án Ugron Gáspár Révkomáromban a Selye János Kollégium tanévnyitó ünnepségén a Rákóczi
Szövetség és Alapítványa képviseletében átadta a Kollégium egyik tagjának a minden évben felajánlott
ösztöndíjat.
Október 27-én Kiss Péter és Nagy Zoltán Kosutra és Diószegre látogatott a beiratkozási program
szolgálatában. Mindkét helyen a helyi általános iskolában találkoztak a beiratkozás előtt álló gyermekek
szüleivel és az iskolások kultúrműsora után részükre ajándékokat adtak át.
Október 28-án Halzl József látogatást tett a Budapesti Szent Benedek Általános Iskola és Gimnáziumban,
ahol Nagy István igazgatóhelyettes köszöntője után két osztály tanulóival találkozott és tájékoztatta őket a
Szövetség tevékenységeiről, ifjúsági programjairól középiskolai szervezeteiről.
November 10-én Jeszenszky Géza volt külügyminiszter a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke a Pozsonyi
Diákhálózat hagyományos őszi Diákfesztiváljának keretében előadást tartott a pozsonyi magyar
egyetemistáknak a CSEMADOK nagytermében.
November 11-én Halzl József és Kiss Péter a Tatai Református Gimnáziumba látogatott, ahol Kálmán
Attila igazgató fogadta a vendégeket. A találkozón részt vett Madarász Róbert a révkomáromi Marianum
Egyházi Gimnázium igazgatója az iskola több diákjával együtt. A Református Gimnázium több tagja
csatlakozott a Rákóczi Szövetséghez.
November 11-én Halzl József és Kiss Péter látogatást tett a komáromi Kultsár István Szakközépiskolában.
Túri Bálint igazgató rokonszenvvel nyilatkozott a Rákóczi Szövetség tevékenységéről és ígéretet tett arra,
hogy az iskola bekapcsolódik a Szövetség munkájába.
November 18-án Halzl József és Kiss Péter Rimaszombatba látogattak, ahol részt vettek a Tompa Mihály
Református Gimnáziumban megrendezett Diáknapon. A vendégeket Sebők Valéria igazgató fogadta, majd
a diákok egy csoportja megalakította az iskolai Rákóczi szervezetet.
November 24-én Ugron Gáspár részt vett és felszólalt az erdélyi magyarnyelvű állami felsőoktatásért, a
kolozsvári Bolyai Egyetem újraindításáért több ifjúsági szervezet által megrendezett demonstráción a
budapesti Egyetem téren.
November 25-én Halzl József és Nagy Zoltán Deákira és Diószegre látogatott. Halzl József Deákiban
felszólalt a Szlovákiai Magyar Óvodapedagógiai Társaság ülésén és ismertette a Rákóczi Szövetség és a

















Szülőföldön Magyarul Társulás óvodai beiratkozási programját. A diószegi Magán Szakközépiskolában
Takács Attila igazgató fogadta a vendégeket. Az iskola diákjainak egy csoportja megalakította a Rákóczi
Szövetség ifjúsági szervezetét.
December 2-án Halzl József és Nagy Zoltán Alsóbodokra látogatott, ahol részt vettek az iskola alapításának
5. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Szigeti László szlovákiai oktatási államtitkár felszólalásában
méltatta a szakközépiskola jelentőségét Zoboralja magyarságának szolgálatában és az iskola működését
támogatók között dicsérően emlékezett meg a Rákóczi Szövetségről is. Halzl József felszólalásában
kiemelte, hogy a szakközépiskola léte a magyar iskolába történő beiratkozás folyamatát is segíti a régióban.
A Rákóczi Szövetség képviselői ezután Révkomáromba látogattak, ahol részt vettek a szlovákiai
Iskolavezetők Országos Társulásának alakuló ülésén. Halzl József felszólalásában az iskolák képviselőit a
Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj akciójában való részvételre kérte.
December 5-én Ugron Gáspár Leányváron Bánffy Miklós Polgármester meghívására részt vett a
Komárom-Esztergom megyei általános iskolák történelmi vetélkedőjén, ahol a Szövetség nevében átadta az
első három helyezett iskoláknak járó díjakat és röviden ismertette a Szövetség tevékenységét.
December 6-án Kiss Péter és Nagy Zoltán Bodrogszerdahelyen a magyar tannyelvű általános iskolában és
Királyhelmecen a magyar óvodában a gyermekeknek átadták az óvodai beiratkozási program keretében a
Szövetség által felajánlott karácsonyi ajándékokat.
December 11-én Szencen Nagy Zoltán részt vett azon a hagyományos iskolai rendezvényen, amelyen
átadták a Rákóczi Szövetség karácsonyi ajándékát az óvodásoknak.
December 13-án Nagy Zoltán és Pattantyús Ábrahám Vince Gútára, az Egyházi Magán Gimnáziumba és
Komáromba az Marianum Egyházi Gimnáziumba látogatott. Gútán Priskin Zoltán igazgatóval
megtárgyalták a Szövetség iskolai szervezetének megalakítását, a Marianum Egyházi Gimnáziumban pedig
részt vettek az ifjúsági szervezet tisztújító gyűlésén. A Rákóczi Szövetség képviselői ezután Somorján részt
vettek a Magyar Tannyelvű Általános Iskolában rendezett ünnepségen és átadták a Szövetség karácsonyi
ajándékait az óvodásoknak.
December 14-én Halzl József, Lukács Ferenc és Nagy Zoltán Zselízre látogattak, ahol a Magyar Tannyelvű
Gimnáziumban a diákok egy csoportja megalakította a Szövetség iskolai szervezetét.
December 15-én Halzl József és Nagy Zoltán a miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskolába
látogattak, ahol Székely András igazgató köszöntötte a vendégeket és összefoglalta az iskola eddigi határon
túli magyar kapcsolatait, többek között részvételét a Szövetség március 15-i diákutaztatási programjában. A
jelenlévő diákok megalakították az iskola Rákóczi szervezetét.
December 16-án Cúth Csaba részt vett és felszólalt a Lévai Egyházi Gimnázium és a gimnáziumban
működő Rákóczi szervezet közös rendezvényén, amelynek fő célja az volt, hogy népszerűsítse a nehéz
helyzetben lévő Lévai Egyházi Gimnáziumot.
December 20-án Halzl József és Nagy Zoltán Pozsonyba látogattak, ahol részt vettek a Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola és Gimnázium karácsonyi ünnepségén. Ennek során átadták Orbán Viktor volt
miniszterelnök új könyvét a szerző dedikálásával három jelentős közéleti személyiségnek, Takács
Andrásnak, a Pozsony és Vidéke Célalap elnökének, Ozsvald Erzsébetnek, a Pozsonypüspöki Magyar
Tannyelvű Alapiskola igazgatójának, valamint Dávid Bélának, a Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és
Gimnázium igazgatójának.
December 20-án Halzl József és Nagy Zoltán Győrben részt vett a Deák Ferenc Közgazdasági és
Informatikai Szakközépiskola karácsonyi ünnepségén. Az ünnepséget követően rövid megbeszélést tartottak
Kovácsné Zimborás Ágnes igazgatóasszonnyal Rákóczi szervezet létrehozásáról az iskolában.
December 21-én Halzl József és Nagy Zoltán Diószegre látogattak, ahol a magyar óvodában átadták a
Szövetség és a Szülőföldön Magyarul Társulás ajándékát az óvodásoknak.

RÉSZVÉTEL MÁSOK RENDEZVÉNYEIN
A Rákóczi Szövetség tisztségviselői és munkatársai ebben az évben is nagyon sok, mások által szervezett, a határon
túli magyarságot érintő rendezvényen vettek részt a határon túl és Magyarországon.



Január 25-én Halzl József és Ugron Gáspár részt vett azon az ünnepi hangversenyen, amelyet a Duna TV és
a Selye János Egyetem szervezett a budapesti Kálvin téri Református Egyházközség templomában. Ez volt
a Selye János Egyetem javára meghirdetett világméretű könyvgyűjtő akció lezáró eseménye.
Február 5-én Ugron Gáspár részt vett a Bécsi Szent István Magyar Bálon. A rendezvényen az Európában
élő magyar emigráns vezető személyei vettek részt, így alkalom nyílt számos, a Kárpát-medencei
magyarságot érintő kérdés megvitatására. Ugron Gáspár tájékoztatta a bécsi Szent István Egyesület vezetőit
a felvidéki oktatás-nevelési támogatási felhívásról.




























Február 16-án Martényi Árpád a soproni szervezet meghívására részt vett azon az összejövetelen, amelyet a
szlovákiai nevesítetlen földek ügyében rendeztek meg. Ezután Tamáska Péter történésszel sajtótájékoztatót
tartottak.
Február 24-én Ugron Gáspár részt vett a BAZ megyei Önkormányzat székhelyén tartott értekezleten,
amelyen a megyében működő Rákóczi szervezetek részvételével megtárgyalták az Önkormányzat
támogatásával megvalósítandó, a Rákóczi szabadságharc évfordulójához kapcsolódó ez évi programokat.
Március 4-én Ugron Gáspár részt vett a soproni Erdélyi Kör és a Rákóczi Szövetség soproni szervezete által
a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban megrendezett jótékonysági hangversenyen.
Március 5-én Ugron Gáspár részt vett a Kárpátaljai Szövetség 16. közgyűlésén a Magyarok Házában.
Március 15-én Kun Ferencz részt vett és ünnepi beszédet mondott március 15-i ünnepségeken
Nyitranagykéren és Párkány-Nána községekben.
Március 27-én Szajkó Gábor, a Szövetség sátoraljaújhelyi szervezetének elnöke részt vett Borsiban a II.
Rákóczi Ferenc Emléktársaság hagyományos ünnepségén II. Rákóczi Ferenc születésnapján.
Április 5-én a révkomáromi Duna-menti Múzeumban emlékünnepséget tartottak a kassai kormányprogram
és a benesi dekrétumok 60. évfordulója alkalmából. A Rákóczi Szövetséget Halzl József képviselte. A
program keretében aláírták április 5-ének nemzeti emléknappá nyilvánításáról szóló nyilatkozatot. Ezt
követően „A nemzetért, a megmaradásért” emlékplakettet adták át Halzl Józsefnek és más közéleti
személyiségeknek. Ezután megkoszorúzták a kitelepítési emlékművet.
Április 27-én Ugron Gáspár részt vett az Erdély Művészetéért Alapítvány rendezvényén a Vármegye Galéria
bemutatótermében Budapesten. A kiállítást követően találkozott Kulcsár Edittel az Alapítvány és a Galéria
vezetőjével.
Május 4-én Martényi Árpád részt vett Piliscsabán a II. Rákóczi Ferenc fejedelemre emlékező ünnepségen és
koszorúzáson, amelyet a helyi Rákóczi emlékműnél tartottak meg.
Május 14-én Halzl József Ambrus Sándorral együtt Siófokra látogatott, ahol részt vettek az Önkormányzat
által szervezett balatoni szezonnyitó fesztiválon. Halzl József az ünnepség keretében a Rákóczi
szabadságharc 300. évfordulója alkalmából zászlót adott át Balázs Árpád polgármesternek.
Ugron Gáspár részt vett a Kárpát-medence legjelentősebb keresztény rendezvényének számító székelyföldi
Csíksomlyói Zarándoklaton.
Május 16-án Maruzsa Zoltán részt vett a vaskúti szervezet ünnepségén, amelynek keretében a helyi
szervezet kopjafát állított a Felvidék 25 településéről 1947-ben Vaskútra áttelepített 202 család emlékére.
Május 24-én Halzl József a Gellért Szálló Teaszalonjában részt vett a Konrad Adenauer Alapítvány
konferenciáján, amelyet a II. világháború befejezésének 60. évfordulója alkalmából tartottak meg.
Május 26-án Ugron Gáspár részt vett és előadást tartott a Hungarian Human Rights Foundation budapesti
továbbképzésén, amelyen határon túli magyar fiatal emberjogi aktivisták vettek részt. Az előadáson a
Rákóczi Szövetség munkáját és a NCA lehetőségeit ismertette.
Május 27-én Kun Ferencz részt vett a Magyar-Horvát Baráti Körnek a Selyemgombolyító épületében
megrendezett vitaestjén, amelynek témája: „Miért késik Horvátország európai integrációja” volt. Az ülésen
előadást tartott többek között Jeszenszky Géza, a Szövetség tiszteletbeli elnöke.
Május 27-én Vigh Károly Rozsnyón részt vett és előadást tartott a Rozsnyói Magyar Közművelődési Intézet
által Vass László születésének 100. évfordulója tiszteletére megrendezett emléknapon.
Május 28-án Maruzsa Zoltán részt vett a bácskai szervezet „Felvidékiek találkozója” elnevezésű
rendezvényén Csábolyon.
Május 28-án Halzl József, Martényi Árpád és Ugron Gáspár részt vett a Körömi Rákóczi Hagyományőrző
Egyesület és a Szövetség körömi szervezete által rendezett VIII. Körömi Rákóczi Fesztiválon. Halzl József
rövid köszöntőjében méltatta a Körömi Rákóczi Fesztivál szervezőinek sok éve tartó munkáját és a Rákóczi
emlékpark létesítését, bővítését. Berszán Lajos, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium
igazgatója az ünnepség keretében felavatta Mikes Kelemen emlékkeresztjét.
Május 29-én Martényi Árpád, Stelczer Elemér és Török Bálint részt vett a Magyar Koalíció Pártja által
alapított Pro Probitate Díj átadási ünnepségén Révkomáromban, majd megkoszorúzták Széchenyi
Istvánnak a Klapka téren lévő emléktábláját. Ezt követően részt vettek és koszorúztak Esterházy János
búcsi szobrának avatási ünnepségén.
Május 30-án Martényi Árpád részt vett és megnyitó beszédet mondott a „Magyar Emlékekért a Világban
Egyesület” Rákóczi fényképkiállításának munkácsi bemutatása alkalmából.
Június 3-án Ugron Gáspár és Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke közösen vett részt és mondott
emlékbeszédet a trianoni békediktátum 85. évfordulóján Kisvárdán. Az emlékező összejövetelt más helyi
civil szervezetekkel közösen a Szövetség kisvárdai szervezete rendezte. Az ünnepségről beszámolt a Kassai
Figyelő júniusi száma.
Június 3-án Vigh Károly részt vett a budapesti Belvárosi Főplébánia templomban azon az ökumenikus
megemlékezésen, amelyet a trianoni békediktátum 85. évfordulója alkalmából rendeztek.




























Június 4-én Halzl József és Kiss Péter részt vettek azon az emlékülésen, amelyet a trianoni békediktátum
évfordulója alkalmából rendeztek a Trianon Múzeumban. Beszédében hangsúlyozta a trianoni
békeszerződésre való emlékezés fontosságát és megemlítette, hogy a Szövetség képviselői sok színhelyen
vesznek részt emlékgyűléseken. A Rákóczi Szövetség képviselői az alkalmat felhasználva megtekintették a
Trianon Múzeumot.
Június 11-én Martényi Árpád, Stelczer Elemér és Török Bálint részt vett azon a hagyományos Esterházy
emlékünnepségen, amelyet a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetsége az Észak-morvaországi mirovi
rabtemetőben rendez évről-évre Esterházy János emlékére.
Június 16-án Martényi Árpád a nagykaposi Rákóczi házban részt vett és megnyitó beszédet mondott a
Rákóczi emlékhelyek fotóit bemutató kiállításon.
Június 17-én Halzl József és Nagy Zoltán Csúzra látogattak és részt vettek a csúzi kastélyban rendezett
Esterházy János ünnepségen. Az ünnepségen részt vett többek között Esterházy Alice grófnő férjével és
Csáky Pál a szlovák kormány alelnöke. Halzl József „Esterházy János szellemi hagyatéka a Rákóczi
Szövetség tevékenységében” címmel tartott előadást.
Június 24-én Vigh Károly részt vett a Mécs László születésének 100. évfordulója alkalmából Nagykaposon
megrendezett Mécs László Emléknapokon. Ugron Gáspár részt vett Solymáron a Wass Albert
Szoboravatási ünnepségen.
Június 25-én Halzl József Székelyudvarhelyen részt vett a VI. Lármafa elnevezésű találkozón, majd a
Székelyudvarhelyi Városházán találkozott Szász Jenő polgármesterrel.
Július 3-án Ugron Gáspár részt vett a Rákóczi Szövetség Hídverő szervezetének közreműködésével
megvalósított Hídverő Napok karvai programjában. Itt a falú 760. éves fennállása alkalmából hídverő
oszlopot avattak és avató beszédet mondott Ugron Gáspár.
Július 3-án Martényi Árpád részt vett az ez évi Gyömrői Rákóczi Napok programjában. Ennek során
felavatták II. Rákóczi Ferenc mellszobrát Gyömrő város központjában.
Július 10-én Halzl József és Pattantyús Ábrahám Vince Dunaszerdahelyre látogattak és részt vettek a
Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség által rendezett 14. Nyári Egyetem megnyitó ünnepségén.
Július 16-án Szalontay Csaba részt vett a Rákóczi szabadságharc első győztes csatájának emlékére
Tiszaújlakon a Turul-szobornál megrendezett ünnepségen és a Szövetség nevében elhelyezte koszorúját.
Július 16-17-én Veress László, Kövér László és Ugron Gáspár közös két napos délvidéki körutazáson vettek
részt, amelynek keretében a Zentai Ifjúsági Szabadegyetemen vettek részt.
Július 17-én Bíró Albert részt vett a Pro Minoritate Alapítvány által szervezett tusnádfürdői táborban és
találkozott több, ott megjelent közéleti személyiséggel.
Július 23-án Halzl József és Ugron Gáspár részt vett a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete és
Millenniumi Alapítványa által megrendezett X. Majki Rákóczi Napon. A rendezvényen Halzl József
elismerő szavakkal méltatta a tíz éves oroszlányi Rákóczi szervezet érdemdús munkáját.
Július 26-án Ugron Gáspár részt vett és előadást tartott Sümegen a Kárpát-medencei magyar erdészmérnök
doktoranduszok táborán Vígh Péter soproni egyetemi docens meghívására. A Táborban mintegy 40 határon
túli magyar fiatal erdészmérnök hallgató vett részt, akik nagy érdeklődést mutattak a Szövetség Kárpátmedencei társadalmi hálózatépítése és tevékenysége iránt.
Július 30-án Kapolyi László a Rákóczi Szövetség képviseletében koszorúzott Esze Tamás szobránál a Tarpai
Kuruc Fesztivál alkalmából rendezett ünnepség során.
Augusztus 5-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc ellátogattak a Rákóczi Szövetség felvidéki balogvölgyi
szervezete által rendezett 4. Alkotó táborba, amelyet Uzapanyit és Nagybalog határában a Peszétyi pusztán
rendeztek meg.
Augusztus 13-án Halzl József látogatást tett a Dunakeszi Nyári Szabadegyetemen, amelyen nagy számban
vettek részt határon túli fiatalok.
Augusztus 13-21-én Kun Ferencz a Magyar Vár Alapítvány meghívására részt vett és előadást tartott a
Pomázi Nemzetközi Kalotaszeg Tábor rendezvényein.
Augusztus 14-én Kun Ferencz részt vett és beszédet mondott a kisölvedi aratóünnepen.
Augusztus 25-27-én a Rákóczi Szövetség bácskai szervezetének szokásos Szent Iváni Napok c.
rendezvénysorozatán részt vett Maruzsa Zoltán.
Szeptember 3-án Ugron Gáspár Székelyudvarhelyre utazott, hogy ott a Szövetség Nyikómentén élő
tagjainak személyesen elvigye árvízsegélyként az azonnali támogatást. Székelyudvarhelyen találkozott
számos árvízsújtott településen élő emberrel, polgármesterekkel. Ezt követően a Szövetség országos
gyűjtőakciót indított, ennek során Székelyföldre közel 2,5 millió forint adományt sikerült lejuttatni.
Szeptember 7-én Molnár Imre Lengyelországban részt vett „A szovjet elnyomás tényei a Közép-európai
országok 1945. utáni történelmében” c. konferencián és ott Esterházy János életéről tartott előadást. Ezt
követően Esterházy János anyai őseinek lakóhelyén Esterházy emléktábla avatáson vett részt.




























Szeptember 13-án Martényi Árpád részt vett és koszorúzott azon az emlékünnepségen, amelyet Thököly
Imre halálának 300. évfordulója alkalmából rendeztek Késmárkon az evangélikus templomban.
Szeptember 15-17-én Pálmány Béla a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke részt vett Szécsényben a
Nógrád megyei Múzeumi Szervezet „Rákóczi állama Európában” c. konferenciáján és előadást tartott
„Szécsény, az újratelepített végvár-mezőváros társadalma 1690-1715” címmel.
Szeptember 16-án Ugron Gáspár részt vett és „Hogyan segíti a Rákóczi Szövetség a határon túli
magyarokat” címmel előadást tartott a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, a Szent Imre
Katolikus Szülők Egyesülete és a Szent Imre Katolikus Alapítvány közös nyíregyházi konferenciáján,
amelyen nagy számban vettek részt kárpátaljai és szatmárnémeti fiatalok.
Szeptember 16-án Halzl József és Ambrus Sándor részt vett a Márton Áron Szakkollégium tanévnyitó
ünnepségén, amelynek keretében Márton Áron halálának 25. évfordulója alkalmából felavatták mellszobrát.
Szeptember 16-18-án Kun Ferencz, Lukács Ferenc és Kiss Péter részt vett az „Első gömöri országnapok”
c. rendezvénysorozaton Tornalján és Sajógömörben. Petrás Mária csángó iparművész és Pécsi L. Dániel
jelképtervező közös tárlatának megnyitó beszédét Kun Ferencz tartotta.
Szeptember 23-án Szalontay Csaba részt vett és koszorúzott II. Rákóczi Ferenc szobrának felavatási
ünnepségén a tatabányai Rákóczi Ferenc téren.
Szeptember 28-án Halzl József részt vett a Kanadai Magyar Társaság és az Országos Trianon Társaság
Astoria Szállodában rendezett konferenciáján, amelyen a résztvevők a trianoni békeszerződéssel összefüggő
mai teendőket tárgyalták meg.
Október 2-án Kun Ferencz részt vett és beszédet mondott a terménybetakarítás hálaadó ünnepén Zalabán.
Október 6-án Kun Ferencz, Ress Imre és Kiss Péter részt vett az oroszlányi helyi szervezet és a Millenniumi
Alapítványnak az aradi vértanúk emlékére rendezett ünnepségén. Az emlékbeszédet Ress Imre tartotta.
Október 11-én Ugron Gáspár előadást tartott a Budapesti Rotary Klub ülésén. Az előadáson a Rákóczi
Szövetség munkájáról beszélt és arról, hogy milyen civil akciókkal lehet segíteni a határon túli magyarságot.
Október 13-án Halzl József részt vett a Magyar Energetikai Társaság által a Rákóczi Szövetség
közreműködésével szervezett X. Kárpát-medencei energetikusok találkozóján. Felszólalásában Halzl József
méltatta a Magyar Energetikai Társaság szerepét az ügy felkarolásában. Az este folyamán baráti vacsorán
vettek részt a magyarországi és a határon túli energetikusok.
Október 14-én Kun Ferencz Szigetváron részt vett a Rákóczi emléktábla koszorúzási ünnepségén, majd
ünnepi beszédet mondott a Városi Könyvtárban megtartott fogadáson.
Október 19-én Halzl József részt vett és előadást tartott a Magyar Szemle Alapítvány „Energiaforrásaink ma
és holnap” c. szimpóziumán. Ebben tájékoztatást adott az energiatakarékos égőknek a HÉRA Alapítvány
részéről történő adományozásáról határon túli magyar szervezetek részére.
Október 22-én Szabó József alelnök részt vett Somorján azon a nagyszabású ünnepségen, amelyet Somorja
szabad királyi várossá nyilvánításának 600. évfordulója tiszteletére rendeztek.
Október 22-én Kun Ferencz és Lukács Ferenc részt vett és emlékzászlót adott át azon az ünnepségen,
amellyel a CSEMADOK pozsonypüspöki szervezete emlékezett meg megalakításának 55. évfordulójáról.
Október 23-án Martényi Árpád az Igazolt Magyar Szabadságharcos Szövetség meghívására részt vett és a
Szövetség nevében koszorúzott a Corvin-közi ’56-os emlékünnepségen.
Október 31-én Ugron Gáspár részt vett és beszédet mondott azon az ünnepségen, amelyet a „malenkij
robot”-ra elhurcolt és soha haza nem tért áldozatok emlékére Nagykaposon szerveztek.
November 1-jén Ugron Gáspár Bara Mihály polgármester meghívására részt vett a Tardoskedden felújított
Rákóczi emlékmű átadási ünnepségén. Beszédében méltatta Rákóczi életművét és megkoszorúzta az
emlékművet.
November 12-én Halzl József a szervezők meghívására részt vett a magyarkanizsai Kamara Színház
előadásán a Marczibányi téri Művelődési Központban. Előadásra került Siposhegyi Péter „Halottak napjától
virágvasárnapig” c. színdarabja.
November 18-án Halzl József és Kiss Péter részt vett a Pannonhalmi Főapátság által szervezett
hagyományos Szent Márton-napi ünnepségen.
November 21-24-én Lukács Ferenc részt vett az „Egyház-Önkormányzat-Magyarság” című első Harkányi
Szabadegyetemen. Megbeszélést folytatott harkányi közéleti személyiségekkel a Szövetség helyi
szervezetének megalakításáról.
December 1-jén Halzl József Pattantyús Ábrahám Vincével Balatonfüreden részt vett és felszólalt Bánkuti
Imre történész „Veszprém megye a Rákóczi szabadságharcban” c. könyvének bemutatóján. A
könyvbemutatót követően átadták Halzl Józsefnek ajándékként a könyv 20 példányát. A rendezvény
záróeseménye Rákóczi emlékfa elültetése volt, ebben Bóka István polgármesterrel együtt Halzl József is
közreműködött.
December 10-én Martényi Árpád részt vett a Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezetének hagyományos
évzáró rendezvényén.




December 17-én Halzl József és Bíró Albert részt vett a Magyar Fejlesztési Bank Rt. jótékonysági
hangversenyén a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében. Halzl József felszólalásában megköszönte
a Banknak a Rákóczi Szövetség részére nyújtott ez évi támogatását.
December 17-én Kun Ferencz vezetésével részt vett és ismételten győzelmet szerzett a Rákóczi Szövetség
csapata a hagyományos felvidéki terem labdarúgó tornán.

A 2005. ÉVI SZLOVÁKIAI BEIRATKOZÁSI PROGRAM
A Rákóczi Szövetség és Alapítványa, a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány a szlovákiai Magyar
Pedagógus Szövetséggel és a Szülőföldön Magyarul Társulás tagszervezeteivel, a 25 Város és Vidéke Célalappal, az
érintett iskolákkal és óvodákkal együttműködve hatodik alkalommal szervezte meg országos beiratkozási programját.
A program megindítását annakidején az tette lehetővé, hogy 1999. őszén az Illyés Közalapítvány a 2000. évi
beiratkozási programra 10 millió Ft-ot, majd a 2001. évi programra 40 millió Ft-ot, a 2002-2003. évi programra 50-50
millió Ft-ot szavazott meg. A 2003. évi programra megszavazott 50 millió Ft-ból az Illyés Közalapítványnak a
magyarországi kormányváltás után létrejött új kuratóriuma 12 millió Ft-ot végleg elvont, 12 millió Ft pedig csak késve
került folyósításra. Időközben az Apáczai Közalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy 10,5 millió Ft-ot folyósít a
2005. évi beiratkozási program támogatására, elsősorban az óvodások részére átadandó karácsonyi tanszercsomag
ajándékok céljára.
A beiratkozási program az évről-évre változó pénzügyi háttér ellenére a kezdetben meghatározott módszer és
tematika szerint bonyolódott és jórészt a következő feladatokra terjedt ki:
-

Potenciálisan magyar iskolába beiratkozó diákok adatbázisának összeállítása.
Valamennyi érintett család levélben, vagy személyesen történő megszólítása, ennek során a magyar
iskola mellett szóló érvek bemutatása.
A beiratkozást elősegítő közösségi programok szervezése.
Az iskolát bemutató kiadvány, vagy a beiratkozást szolgáló könyvek átadása a szülőknek.
A tanévnyitó ünnepségen tanszercsomagok átadása minden diák részére.
A rászoruló diákok részére szociális támogatás felajánlása (bejárási és étkezési támogatás).
A beiratkozási programban legsikeresebb iskolák részére az oktatást szolgáló tárgyi ajándékok átadása.

A beiratkozási program új eleme volt 2005-ben az un. beiratkozási ösztöndíj, amelyet Szlovákia meghatározott
régióiban adtak át a magyar iskolába beiratkozó kisdiákok családjainak. Ezt az akciót külön fejezetben ismertetjük.
A beiratkozási program szervezési feladatait döntő részben a 25 Város és Vidéke Célalap munkatársai végezték,
támaszkodva a kb. 300 körzeti megbízottra, akik az egyes településeken az adatbázis összegyűjtésében és a
kommunikációban segítették a szervezőket. A koordináció feladatát, az eredmények kiértékelését, a támogatást nyújtó
alapítványok felé történő elszámolás feladatát a Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért
Alapítvány munkatársai látták el.
A 2005. évi felvidéki beiratkozási program értékelését a Szlovák Oktatási Minisztérium által közölt tényadatok alapján
végeztük el. Az értékelést egyrészt a 16 magyarlakta járásra, másrészt a Célalapok illetékességi területét képező 24 délszlovákiai régióra végeztük el. Az alábbiakban a járásonként összegzett beiratkozási tényszámokat ismertetjük.
Eszerint megállapítható, hogy a magyarlakta járásokban a magyar iskolába beiratkozó diákok száma 2004. évhez
képest 0,16 %-kal növekedett, míg számarányuk az összes beiratkozott diákhoz képest 0,10 %-kal csökkent.
Lényegesen eltérő eredményt kapunk ezzel szemben akkor, ha külön vizsgáljuk azokat a járásokat, illetve városokat,
ahol a beiratkozási ösztöndíjat meghirdettük és a családoknak átadtuk, és külön azokat a régiókat, amelyekre a
beiratkozási ösztöndíj akciót nem terjesztettük ki. Az ösztöndíj akciót Ipolyságtól keletre teljeskörűen meghirdettük,
nyugaton viszont csak azokban a régiókban, illetve településeken, ahol a magyarok szórványban élnek.
Megállapítható, hogy a beiratkozási ösztöndíj akcióra kijelölt városokban, illetve járásokban a magyar iskolába
beíratott diákok száma 3,87 %-kal növekedett. Ezzel ellentétes eredmény adódott azokban a járásokban, ahol a
forrás szűkössége miatt a gyermekek nem részesülhettek beiratkozási ösztöndíjban, itt a beíratott diákok száma a
múlt évhez képest 2,39 %-kal csökkent.
A beiratkozási kampány sikere több tényező együttes hatásából adódik, mindenekelőtt szerepet játszott az iskolák
szervezőmunkája, nagy számú közösségi programok rendezése, a beiratkozási ösztöndíj akcióval kapcsolatos
kommunikációs és operatív tevékenység. Pozitív szerepe volt a beiratkozási kampányban annak a ténynek is, hogy a
Pázmány Péter Alapítványhoz benyújtott pályázatok alapján az iskolák, illetve az iskolák mellett működő szervezetek

jelentős pénzforráshoz jutottak és ebből a forrásból a korábbi évekhez hasonlóan a diákok túlnyomó többsége a
tanszercsomagot a szeptemberi tanévnyitó ünnepségen megkaphatta.
Visszatekintve a beiratkozási program kezdete óta eltelt időszakra megállapítható, hogy 1999-2005. között sikerült a
magyar iskolák korábbi térvesztését megállítani, sőt az öt évvel ezelőtti állapothoz képest a magyar iskolába beíratott
diákok számarányát az összes beíratott diákhoz képest Dél-Szlovákia magyarlakta régióban 34 %-ról 38 %-ra
megnövelni. A beiratkozási program jövő feladatait tekintve abból kell kiindulni, hogy egy korábbi vizsgálatból
láthatóan a felvidéki magyar nemzetiségű gyermekek több mint 20 %-a szlovák iskolába jár. A valóság valószínűleg
ennél kedvezőtlenebb, mivel ezek az adatok a családok önbevallására alapozódnak és feltételezhető, hogy a szlovák
iskolában tanuló magyar nemzetiségű gyermekek közül nem mindenki vallja magát magyarnak, ha már szlovák
iskolába jár.
Fentiekre tekintettel az asszimilációs tendenciák megállítása érdekében a beiratkozási programot a jövőben az
eddiginél is intenzívebben tovább kell folytatni. Ennek fontosságát az a tény is aláhúzza, hogy a kedvezőtlen
demográfiai tendenciák miatt sok magyar iskola léte veszélybe kerülhet, az iskolák megszüntetése pedig egy
településen az egész közösség magyar identitástudatának csökkenéséhez vezet. A beiratkozási programot megfelelő
állami költségvetési források igénybe vételével folytatni és a programot fokozottan az óvodai beiratkozásra is
kiterjeszteni szükséges. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy a kedvezménytörvény szerinti oktatás-nevelési
támogatás – a többi szomszédos országhoz hasonlóan – Szlovákiában is közvetlenül a családokhoz jusson el.
Elsőosztályos iskolások száma járásonként
Járás
M

2004
Ö

M/Ö

Dunaszerdahely
844
1154
73,13%
Érsekújvár
380
1361
27,92%
Galánta
274
990
27,67%
Komárom
652
1022
63,80%
Léva
238
1208
19,70%
Vágsellye
119
557
21,36%
Nyitra
25
1614
1,55%
Losonc
205
777
26,38%
Nagyrőce
128
550
23,27%
Rimaszombat
647
1158
55,87%
Nagykürtös
63
481
13,09
Rozsnyó
156
765
20,39%
Kassa vidék
134
1559
8,59%
Nagymihály
149
1406
10,60%
Tőketerebes
262
1485
17,64%
Szenc
38
501
7,58%
összesen
4314
16588
26,01%
x/ = Nem tartalmazza a Pozsony, Kassa város adatait.

M

2005
Ö

M/Ö

810
409
231
637
245
126
36
273
138
597
61
135
162
166
249
46
4321

1124
1418
958
1022
1234
583
1637
844
543
1135
507
756
1629
1447
1350
489
16676

72,06%
28,84%
24,11%
62,33%
19,85%
21,61%
2,19%
32,34%
25,41%
52,59%
12,03%
17,85%
9,94%
11,47%
18,44%
9,41%
25,91%

2004/2005
%
%
M/Ö
M/M
-1,07%
-4,19%
0,92%
7,6%
-3,56%
-18,6%
-1,47%
-2,35%
0,15%
2,94
0,25%
5,8%
0,64%
44%
5,96%
33,1%
2,14%
7,8%
-3,28%
-8,3%
-1,06%
-3,2%
-2,54%
-15,5%
1,35%
20,8%
0,87%
11,4%
0,80%
-5,22%
+1,83%
21%
-0,10%
0,16%

Elsőosztályos iskolások száma a beiratkozási ösztöndíj akcióra kijelölt járásokban, illetve városokban

Település/város
M
Nyitra
Vágsellye
Nagykürtös
Losonc
Nagyrőce
Rimaszombat
Rozsnyó
Kassa vidék
Nagymihály
Tőketerebes

25
119
63
205
128
647
156
134
149
262

2004
Ö
1614
557
481
77
550
1158
765
1559
1406
1485

M/Ö

M

1,54%
21,36%
13,09%
26,38%
23,27%
55,87%
20,39%
8,59%
10,60%
17,64%

36
126
61
273
138
597
135
162
166
249

2005
Ö
1637
583
507
844
543
1135
756
1629
1447
1350

M/Ö
2,19%
21,61%
12,03%
32,34%
25,41%
52,59%
17,85%
9,94%
11,47%
18,44%

2004 /2005
%
%
M/O
M/M
0,65%
44%
0,25%
5,88%
-1,06%
-3,27%
2,14%
33,17%
2,14%
7,81%
-3,28
-8,37%
-2,54%
-15,5%
1,35%
20,89%
0,87%
11,4%
0,80%
-5,22%

Szenc
Somorja város
Léva, Zselíz és
Ipolyság városok
Galánta város
ÖSSZESEN

38
54
110

501
154
644

7,58%
35,06%
17,08%

45
63
119

489
147
608

9,20%
42,85%
19,57%

1,62%
7,79%
2,49%

18,42%
16,6%
8,18%

29
2119

185
11836

15,67%
17,90%

31
2201

164
11839

18,90%
18,59%

3,23%
0,69%

6,89%
3,87%

Pozsony
Kassa

27
18

x/
x/

x/
x/

22
24

x/
x/

x/
x/

x/
x/

-22,7%
33,3 %

x/ = Nincs adat
Elsőosztályos iskolások száma azokban a járásokban, ahol a családok nem részesültek beiratkozási
ösztöndíjban
Járás

2004

2005

2004/2005

M

Ö

M/Ö

M

Ö

M/Ö
76,45%

%
M/Ö
-2,55%

%
M/M
-5,7%

Dunaszerdahely x/

790

1000

747

977

Érsekújvár

380

1361

409

Galánta xx/

245

805

Komárom

652

1022

Léva xxx/

128

564

összesen

2195

4752

79,00
%
27,92
%
30,43
%
63,80
%
22,69
%
46,19
%

1418

28,84%

0,92%

7,6 %

200

794

28,40%

-2,03%

-22,5%

637

1022

62,33%

-1,47%

-2,3%

126

626

20,12%

-2,57%

-1,58%

2119

4837

43,80%

-2,39%

-3,58%

X/ = Somorja város nélkül
XX/ = Galánta város nélkül
XXX/ = Léva, Zselíz és Ipolyság városok nélkül

FELVIDÉKI OKTATÁS-NEVELÉSI TÁMOGATÁS
A Rákóczi Szövetség 2004 novemberében hirdette meg felvidéki oktatási-nevelési támogatási programját, melynek
célja a 2005/2006-os tanévben gyermekeiket magyar nyelvű általános iskola első osztályába írató felvidéki családok
támogatása. A kezdeményezés ahhoz a Magyar alkotmányban rögzített követelményhez kapcsolódik, mely szerint az
anyaország felelősséget érez a határon túli magyarok sorsa iránt és támogatni kívánja hosszú távú megmaradásukat a
szülőföldjükön.
A Rákóczi Szövetség azért tartotta fontosnak a program beindítását, mivel a „Státusztörvény” szlovákiai
alkalmazásáról született szlovák-magyar államközi megállapodás nem teszi lehetővé a családok közvetlen támogatását.
A támogatás folyósítására kijelölt Pázmány Péter Alapítvány az oktatás-nevelési támogatást csupán a magyar
tannyelvű iskolák mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége alapszervezeteinek adhatja azok pályázatai
alapján. Felhívásunk nyomán megmozdult a magyarországi civil társadalom és az összegyűjtött csaknem 20 millió Ft
lehetővé tette 1950 felvidéki kisdiák és családja részére 10 ezer Ft beiratkozási ösztöndíj iskolai közösségi ünnepségek
keretében történő átadását.
Fontos partnerünk volt az akciót jelentős összeggel támogató Pro Professione Alapítvány, továbbá a Demokrácia
Központ és a Budaörsi Polgári Kerekasztal, akik a kezdeményezés terjesztésében nyújtottak segítséget, valamint a
felvidéki Város és Vidéke Célalapok, amelyek helyi szervező munkájukkal járultak hozzá az akció sikeréhez
A támogatási akció tervezésénél abból indultunk ki, hogy a 2005/2006-os tanévben a demográfiai tényezőket is
figyelembe véve előreláthatólag 4000-4200 kisgyermek kezdi meg tanulmányait valamely magyar iskola első
osztályában a Felvidéken. Annak érdekében, hogy minél több kisdiák részesülhessen támogatásban, a Rákóczi

Szövetség partnereivel is egyeztetve úgy döntött, hogy a felhívásban eredetileg meghatározott 20 000 Ft-os
ösztöndíjat 10 000 Ft-ra módosítja, kétszer annyi kisdiák támogatását téve így lehetővé.
A Rákóczi Szövetség, felvidéki partnerszervezeteivel konzultálva, úgy döntött, hogy a 2005/2006-os tanévben
elsősorban a szociálisan és gazdaságilag hátrányos helyzetű, illetve a szórványosodás jeleit mutató régiók kisdiákjait
kívánja támogatni. Ezekben a régiókban ugyanis különösen felértékelődik a támogatás, mint a magyar iskolába
történő beiratkozás motiváló tényezője. A támogatott régiók járások szerint a következők: Pozsony, Pozsony-vidéke,
Szenc, Vágsellye, Nyitra, Losonc, Nagykürtös, Rimaszombat, Nagyrőce, Rozsnyó, Kassa, Kassa-vidék, Tőketerebes, Nagymihály.
Ehhez járul még néhány további város – Galánta, Somorja, Léva, Zselíz, Ipolyság – ahol az átlagosnál magasabb a nem
magyar iskolába járó magyar nemzetiségű diákok számaránya. Január közepén minden érintett felvidéki általános
iskolához és óvodához, valamint a Rákóczi Szövetséggel a beiratkozási program végrehajtásában évek óta szorosan
együttműködő felvidéki magyar civil szervezetekhez (Város és Vidéke Célalapokhoz) eljutattuk a beiratkozási
támogatásra való pályázati felhívást és adatlapot. A felhívás a felvidéki Új Szó című napilap 2005. január 19-i
számában is megjelent. Az ösztöndíjak átadására az alapiskola első osztályába ténylegesen is beiratkozott és a
pályázati űrlapot részünkre visszaküldő kisdiákoknak iskolai rendezvények keretén belül került sor május végétől
június végéig.
Az átadási ünnepségeket két fordulóban bonyolítottuk le. Az első átadási ünnepségsorozatra 2005.május 27. és 2005.
június 24. között, összesen 38 helyszínen került sor Pozsonytól egészen Nagykaposig. Az 1840 nyertes pályázó
kisgyerekből 1719 kisgyermek vette át a Rákóczi Szövetség által meghirdetett és adományozóink által összegyűjtött
támogatást. Azok a pályázó kisdiákok, akik az átadási ünnepségeken valamilyen oknál fogva nem tudtak részt venni, a
decemberi második fordulón vehették át a támogatást. Ezen a második fordulón vehették át a támogatást azok a
pályázók is, akik megkésve iratkoztak be az iskolába, illetve szlovák iskolából iratkoztak át magyar iskolába. A
második fordulón összesen 231 kisdiák vehette át a részére megítélt támogatást.
A 2005/2006. évi 10 000 Ft értékű ösztöndíjat tehát összesen 1950 kisgyermek részére osztottuk ki.
Az átadási ünnepségeken a Rákóczi Szövetség vezető tisztségviselői, munkatársai, a Rákóczi Szövetség által felkért
közéleti személyiségek, ifjúsági szervezet-vezetők, valamint a Célalapok és iskolák képviselői vettek részt. Az
ünnepségek rendszerint egy kis kultúrműsorral kezdődtek, melyeken a jelenlegi, illetve a leendő elsősök mondtak
verset, mutatták be ének és tánctudásukat. Ezután a Rákóczi Szövetség és a területileg illetékes Célalap képviselője,
valamint az általuk meghívott vendégek szóltak a jelenlevőkhöz, kihangsúlyozva, hogy a támogatás fedezete
széleskörű társadalmi gyűjtés eredményeként teremtődött meg, és fő célja, hogy kifejezze sokak szolidaritását a
határon túli magyarok iránt, valamint hogy ösztönzőként hasson a magyar iskolába történő beiratkozáshoz. A
felszólalásokban mindenütt hangsúlyt kaptak azok az érvek, amelyek jelenleg és a jövőben még inkább a magyar
iskola mellett szólnak. Ezek után a Rákóczi Szövetség munkatársai kiosztották az előkészített támogatási
szerződéseket és azoknak a megjelent szülők által történt aláírását követően átadták részükre a 10 000 Ft-os
ösztöndíjat.
Az akció kiértékelése után örömmel állapíthatjuk meg, hogy a beiratkozási kampány sikeres volt: azokban a
régiókban, ahol a rendelkezésre álló pénzforrás figyelembe vételével az akciót meg tudtuk valósítani, a magyar
iskolába beíratott diákok száma a Szlovákiában is tapasztalható kedvezőtlen demográfiai tendenciák ellenére 3,87%kal növekedett. Ezzel szemben azokban a járásokban, ahol a családok nem részesültek beiratkozási ösztöndíjban, a
magyar iskolába beíratott diákok száma 2,39 %-kal csökkent.
A beiratkozási ösztöndíj akció fontos eredményének tekinthetjük továbbá, hogy a december 5-i népszavazás kudarca
után a magyar civil társadalom szép összefogással egy nemzetstratégiai szempontból fontos területen megmutatta
szolidaritását a határon túli magyarság ügye iránt. Ezt a kezdeményezést indokolt folytatni, részben ennek a
szolidaritásnak a további kibontakoztatása céljából, részben annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a
kedvezménytörvény eredeti koncepciójának alkalmazására, az oktatás-nevelési támogatás családok részére történő
eljuttatásának szükségességére éspedig nemcsak az oktatási intézményekben tanuló diákok családja, hanem az
óvodáskorú gyermekek családja részére is. Ez az egyik legfontosabb eszköz arra, hogy a bizonytalan identitású, vagy a
múltbeli félelmeket zsigereikben hordozó családokat gyermekeik magyar iskolába történő beíratására bátorítsuk.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a beiratkozási ösztöndíj akció azon felül, hogy látványosan demonstrálta a
magyarországi civil társadalom jelentős részének szolidaritását a felvidéki magyarsággal, ezen belül a magyar iskola
ügyével, érzékelhetően hozzájárult a magyar iskolába beiratkozó diákok számának és számarányának növekedéséhez.
Az elért kedvező eredményekre hivatkozva a beiratkozási ösztöndíj akciót 2006. évre újból meghirdettük. A 2006. évi
beiratkozási ösztöndíj akció újdonsága, hogy felvidéki partnerszervezeteinkkel együttműködve a gyűjtési akciót
kiterjesztjük a Felvidékre is azzal a céllal, hogy az ott összegyűjtött pénzek segítségével akciónkat a Felvidék azon
régióiban is megvalósíthassuk, ahol a beiratkozási ösztöndíj felajánlására forráshiány miatt múlt évben nem volt
lehetőség.

SZÁMÍTÓGÉP AKCIÓ
A Rákóczi Szövetség 2003. őszén használt, de használható számítógépek gyűjtését határozta el. 2004. tavaszára
sikerült vállalati felajánlásokból közel 150 számítógépet a határon túli magyar iskolák számára informatikai termek
kialakítására összegyűjteni. A számítógép felajánlások 2005. évben is folytatódtak, ennek köszönhetően közel 130
számítógépet kaptunk abból a célból, hogy határon túli és határ menti magyar iskolások informatikai oktatását
támogassuk. 2005. évben a számítógépek raktározását vállalkozók segítségével sikerült megszerveznünk. A határon
túli magyar területeken létrejött helyi szervezeteinken keresztül hirdettük meg idei évben is a lehetőséget, hogy
jelezzék iskolák igényeiket számítógépek ajándékozására. A Szövetség főleg kistelepüléseken, általános iskolák
számára kívánt lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy az iskolások elsajátíthassák a számítógépes ismereteket.
Felvidéken az iskolák többsége ma már jól el vannak látva számítógépekkel, azonban Erdély nagy területein és
Kárpátalján egyáltalán nem megoldott az új számítógépek beszerzése, ezért nagy jelentősége volt akciónknak.
Kárpátaljára a jogszabályi rendelkezések miatt csak nagyon körülményes úton lehet számítógépet bevinni az
országba, ezért főként Erdélybe, a Mezőség településeinek iskoláiba szállítottuk a szovátai Teleki Oktatási Központ
közreműködésével a számítógépeket.

SEGÉLYAKCIÓ A SZÉKELYFÖLDI ÁRVÍZKÁROSULTAK JAVÁRA
A Rákóczi Szövetség 2005. augusztus végi napokban értesült arról, hogy Székelyudvarhely és a környező falvak
súlyos árvízkárokat szenvedtek. A Rákóczi Szövetségnek Székelyudvarhelyen és Farkaslaka-Nyikómalomfalván is
helyi szervezete működik. A Szövetség országos központja azonnal elkülönített az Udvarhely-szék területén élő
magyarság megsegítésére 1 millió forintot, amelyet Szombatfalván a református és katolikus egyházközségek
rendelkezésére bocsátott.
Ezt követően tagságunk és szimpatizánsaink körében adománygyűjtő akciót hirdettünk, amelynek eredményeként 1
298 000,- forint támogatást gyűjtöttünk össze egy hónap leforgása alatt.
A Szövetség elsősorban pénzadománnyal támogatta az árvízkárosultakat. Ez bizonyult a segítség leghatékonyabb
módjának. A boltokban minden kapható volt, azonban a magyar családok nem rendelkeztek anyagi tartalékokkal
sem a tisztítás, a fertőtlenítés elvégzéséhez szükséges eszközök megvásárlására, sem az újjáépítéshez.
Az adományt a Székelyudvarhely-Szombatfalvi Szent György Római Katolikus Plébánia részére adtuk át, mert ők
voltak azok, akik legközvetlenebbül érintkeztek felekezetre való tekintet nélkül a károsultakkal. Beszámolójuk alapján
a kapott adományt a következőképpen használták fel:
1.

150 darab udvari toalett, amit Nyikómalomfalván, Farkaslakán, Siménfalván, Kobátfalván, Bögözben és
Székelyszentléleken osztottunk ki – összesen 1.100 000 HUF értékben

2.

10 darab gőzborotva amit szintén a felsorolt falvakban osztottunk ki. 98 000 HUF

3.

143 darab vásárlási utalvány iskola kezdésre egyenként 3571 HUF értékben ami összesen 510.715 HUF

4.

Mész és cement az újjáépítéshez összesen - 600.000 HUF értékben

TÁJÉKOZTATÓ A CSEHORSZÁGI ÉS SZLOVÁKIAI MAGYAR KULTÚRÁÉRT
ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítványt (korábbi nevén: a Csehszlovákiai Magyar Kultúráért
Alapítványt) 1990-ben a Rákóczi Szövetség hozta létre. 2000-től kiemelten közhasznú szervezetként támogatja a
csehországi, szlovákiai és kárpátaljai magyarság társadalmi, gazdasági és kulturális életét. Az Alapítvány jellemző
vonása, hogy bár a Kuratórium és Titkársága Budapesten működik, döntéseiben mindenkor a felvidéki Városi
Célalapok és Szakalapok munkabizottságainak munkájára támaszkodik.

Az Alapítványi támogatási rendszer három részegységből áll: a felvidéki magyarság egészét érintő projekteket
támogató un. törzsalapból, a főképpen magánszemélyek által speciális támogatási céllal létrehozott Szakalapokból és
az alapítványi vagyon túlnyomó részét magába foglaló Város és Vidéke Célalap-hálózatból áll. Az Alapítvány
működése óta 297 millió Ft támogatást nyújtott a pályázóknak.
Felvidéki Város és Vidéke Célalapok
Az 1993-ban a Rákóczi Szövetség által kezdeményezett Város és Vidéke Célalap-hálózat lényege, hogy az Alapítók az
alapítványi tőke nagyobbik részét 24 kis régióra osztották fel, amelyek behálózzák a felvidéki magyarság által lakott
dél-szlovákiai területsávot. (Dunaszerdahely, Érsekújvár, Galánta, Gúta, Ipolyság, Kassa, Királyhelmec, Komárom,
Léva, Losonc-Fülek, Nagykapos, Nagykürtös, Nagymegyer, Nyitra, Párkány, Pozsony, Rimaszombat, Rozsnyó,
Somorja, Szenc, Szepsi, Tornalja, Vágsellye, Zselíz). 2001. évben a Losonc-Fülek régió különvált, ennek folytán
jelenleg 25 Célalap működik. Ez a Célalap-hálózat, amely Pozsonytól Nagykaposig húzódik minden évben
pályázatokat hirdet, támogatásokat oszt, amellyel segíti az egyes régiókban a magyar kultúra és oktatás ügyét. Emellett
ezek a Célalapok a Rákóczi Szövetséggel együttműködve társadalom-szervezői tevékenységet is folytatnak, ezek közül
kiemelhető az óvodai és iskolai beiratkozás programjában való részvételük.
Minden Célalap működtetésére a helyi magyar közösségek intézményeinek, szervezeteinek képviselőiből széleskörű
munkabizottság alakult, amelyek egyúttal Szlovákiában bejegyzett jogi személyként (a legtöbb esetben Polgári
Társulásként) működnek. Ezek a Társulások a hálózat jobb érdekérvényesítése érdekében létrehozták
ernyőszervezetüket, a Szülőföldön Magyarul Polgári Társulást. A tavalyi évben az Alapítvány Kuratóriuma 14 Célalap
részére ítélt meg pályázataik alapján támogatást. A támogatások összege 7.252.571.- Ft volt az alábbiak szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Érsekújvár és Vidéke Célalap
Ipolyság és Vidéke Célalap
Kassa és Vidéke Célalap
Léva és Vidéke Célalap
Nagykapos és Vidéke Célalap
Nagykürtös és Vidéke Célalap
Nagymegyer és Vidéke Célalap
Nyitra és Vidéke Célalap
Párkány és Vidéke Célalap
Pozsony és Vidéke Célalap
Rimaszombat és Vidéke Célalap
Somorja és Vidéke Célalap
Szenc és Vidéke Célalap
Zselíz és Vidéke Célalap

358.765.- Ft
347.680.- Ft
1.260.008.- Ft
682.600- Ft
748.000.- Ft
250.000.- Ft
449.780.- Ft
524.800.- Ft
388.200.- Ft
301.760.- Ft
617.162.- Ft
443.564.- Ft
661.000.- Ft
219.252.- Ft

Szakalapok
A Szakalapok közül legjelentősebb a Jedlik Ányos Szakalap, amelyet az Alapítók felvidéki és kárpátaljai – elsősorban
Magyarországon tanuló – főiskolások támogatására hoztak létre. A Szakalap azokat a diákokat kívánta támogatni,
akik tandíjat fizetnek, államilag elismert oklevelet adó felsőoktatási intézményben tanulnak és állami ösztöndíjban
nem részesülnek. A 2004. őszi pályázat keretében az Alapítvány a pályázótól egy legalább kétoldalas „Az oktatásinevelési támogatás hatása szülő környezetemben” témájú tanulmány megírását kérte. A 2004/2005-ös tanévben 25
diák részesült tanulmányi ösztöndíjban. A pályázatok beadási határideje: 2004. október 25. volt, de a kifizetés csak
2005. januárjában történt, a kifizetett támogatás összege: 1.000.000.- Ft volt. Az Alapítvány 2005. őszén is pályázati
felhívást jelentetett meg az Új Szó c. lapban, a Gömöri Hírlapban, illetve a Rákóczi Szövetség honlapján. A pályázati
felhívásra 18 diák adta be pályázatát, ebből a Kuratórium 17-et részesített támogatásban. A pályázóknak a kötelező
formai követelmények teljesítése mellett egy pályamunkát is írniuk kellett, melynek témája: „A Kárpát-medencei
magyar kisebbség jövője” volt. Az ösztöndíjakat 2006. januárjában kapták meg a pályázók, a teljes kifizetett ösztöndíj
összege: 580.000.- Ft volt.
Fentieken kívül 2005. évben további 18 pályázatot más szakalapokhoz nyújtottak be. Az ezek alapján megítélt
támogatásokat részben az érintett szakalapok pénzügyi forrásaiból, részben a törzsalapból fizették ki. E támogatások
összege 2.704.058 Ft volt.
Az Alapítvány pályázati úton elnyert támogatás birtokában június 29-én jeles előadók közreműködésével konferenciát
szervezett a nyitrai Konstantin Tudományegyetem Magyar Tanszékével együttműködve, amelynek célja a Felvidéken
kialakult új, a felsőoktatást érintő helyzet bemutatása és értékelése volt. A konferenciát követte a Besey-Tatárik Díj
átadása (személyenként 10.000 Ft) 7 főiskolás részére pályamunkájukért, vagy kimagasló tanulmányi eredményeikért.
A díj forrását a hasonló nevű Szakalap fedezte.

Az Alapítvány sikeresen pályázott a Nemzeti Civil Alapprogram kollégiumaihoz, a 2005-ben benyújtott pályázatai
alapján 8.100.000 Ft támogatást nyert el. A Nemzeti Civil Alapprogramtól elnyert támogatás és a MOL Rt. által
nyújtott támogatás képezte az alapját az Alapítvány és a Rákóczi Szövetség által a Célalapokkal közösen megvalósított
felvidéki óvodai karácsonyi ajándékprogramnak.
Célalap találkozók
A Rákóczi Szövetség és Alapítványa külön-külön operatív munkakapcsolatot tart fenn valamennyi Célalappal.
Esetenként a Szövetség képviselői részt vettek a Célalapok munkabizottsági ülésén, továbbá szakértői bizottsági
ülésen foglaltak állást az egyes Célalapok által előterjesztett támogatási javaslatokkal kapcsolatban. A szakértői
bizottsági üléseket rendre a Célalapok székhelyén, vagy Budapesten tartották.
A Város és Vidéke Célalap-rendszer 2005-ben két alkalommal tartott közgyűlést, amelynek keretében a Célalapok
vezetői a Rákóczi Szövetség és a Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány vezetőivel együtt
áttekintették a rendszer működési tapasztalatait és megállapodtak a jövőben elvégzendő feladatokban.
Az első közgyűlés március 6-án volt a budapesti Magyarok Házában. Balázs György, a CSSZMKA kuratóriumi
elnöke ismertette a 2004. évben nyertes pályázatokat, majd Kővári Dénes, a Kuratórium leköszönő titkára beszámolt
a 2004. évi felvidéki beiratkozási programról és hangsúlyozta annak pozitív eredményeit. Balázs György ezután
bemutatta a résztvevőknek a Kuratórium új titkárát, dr. Kiss Pétert. dr. Ugron Gáspár a Rákóczi Szövetség főtitkára
a Szövetség által kezdeményezett felvidéki beiratkozási ösztöndíj akció előzetes eredményeit ismertette és
megköszönte a Célalapok, valamint az iskolák és óvodák közreműködését a beiratkozási kampányban. Javaslatára a
közgyűlés úgy döntött, hogy az ösztöndíjakat iskolai közösségi ünnepségek keretében május-június hónap folyamán
fogják átadni a pályázatot benyújtó családoknak, de az ösztöndíjat a tanév megkezdése után az ősz folyamán azok is
megkaphatják, akik csak később iratkoztak be (vagy át) magyar iskolába. Ugron Gáspár ezután a Rákóczi Szövetség
azon kampányát ismertette, amellyel a magyarországi adózó állampolgárokat személyi jövedelemadójuk 1 %-ának a
Szövetség részére történő felajánlására buzdítja. Arra kérte a Célalapok képviselőit, hogy ugyancsak folytassanak
kampányt Szlovákiában is, ahol mind a magánszemélyek, mind a vállalatok felajánlhatják adójuk 2 %-át civil
szervezeteknek. Végül Balázs György és Ugron Gáspár a Nemzeti Civil Alapprogramról adott tájékoztatást a
résztvevőknek.
Október 1-jén a Célalapok újabb közgyűlést tartottak a budapesti Magyar Kultúra Alapítvány székházában. A
Rákóczi Szövetség és Alapítványa képviselőin kívül részt vett az ülésen Szabó Tibor, a Határon Túli Magyarok
Hivatalának volt elnöke, valamint többek között a Budaörsi Polgári Kerekasztal részéről Éhn József.
Szabó Tibor köszöntőjében tájékoztatást adott arról, hogy a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség felkérésére egy általa
vezetett munkacsoport elkészíti a FIDESZ nemzetstratégiai programját, amely fontos szerepet szán a civil
szervezeteknek mind Magyarországon, mind a szomszédos országokban. Éhn József örömét fejezte ki a 2005. évi
beiratkozási ösztöndíj akció eredményes megvalósításával kapcsolatban és jelezte, hogy továbbra is támogatni fogják
a Rákóczi Szövetség kezdeményezését. Balázs György a CSSZMKA helyzetéről adott beszámolót, Halzl József pedig
a beiratkozási ösztöndíj akció eredményeinek bemutatása után javaslatot tett az ösztöndíj akciónak 2006. évben
történő megismétlésére. A közgyűlés állásfoglalást fogadott el a határon túli magyarságot érintő aktuális
nemzetstratégiai kérdésekben és döntött arról, hogy a beiratkozási ösztöndíj akciót – annak sikerére való tekintettel
– 2006-ban is megvalósítja.
Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára ismételten arra buzdította a Célalapokat, hogy hatékony szervező
munkával biztosítsák a személyi és vállalati adó 2 %-ának a Célalapok részére történő felajánlását Szlovákiában.
Ezután beszámolt a Nemzeti Civil Alapprogram helyzetéről és azokról a jelentős támogatásokról, amelyeket mind a
Rákóczi Szövetség, mind annak Alapítványa elnyert a 2005. év folyamán.
A közgyűlés résztvevői megtárgyalták az óvodai beiratkozási program feladatait, különös tekintettel arra, hogy a
magyarországi Szülőföld Alap jelentős támogatást ítélt meg erre a célra.

GAZDASÁGI KÉRDÉSEK
A Rákóczi Szövetség működésének pénzügyi feltételeit, rendezvényeinek és akcióinak költségfedezetét pályázati úton
elnyert állami költségvetési támogatásokból, a Nemzeti Civil Alapprogram forrásaiból, gazdasági szervezetek és
önkormányzatok által nyújtott támogatásokból, magánszemélyek adományaiból és személyi jövedelemadójuk 1 %ának felajánlásából, valamint a tagdíjakból igyekszik megteremteni.
A gazdasági szektortól kapott támogatás vagy egy-egy rendezvényhez kötődő, vagy a Szövetség céljait szolgáló
általános pénztámogatás, vagy az egyes rendezvényekkel összefüggő különböző jellegű költségek (elsősorban a
diákutaztatási költségek) átvállalása formájában valósul meg.

A Rákóczi Szövetség az állampolgárok adományaiból, pályázati úton elnyert támogatásokból, illetve a vagyon
kamataiból, és több gazdasági szervezet jelentős összegű adománya következtében összesen 96.198 millió Ft bevételt
könyvelhetett el 2005-ben. A közhasznú és egyéb cél szerinti tevékenységének költségei 81.018 millió Ft-ot tettek ki.
Ezen belül a Rákóczi Szövetség a Központ és a helyi szervezetek által szervezet programokra mindösszesen 53.507
millió Ft-ot, működésre pedig 27.511 millió Ft-ot fordított. Az SZJA 1 % felajánlásokból befolyt 2.302 millió Ft-ot a
Rákóczi Szövetség az Elnökség határozatának megfelelően a helyi szervezetek támogatására fordította. A Rákóczi
Szövetség munkáját irányító Elnökség elnöke és tagjai munkájukért semmiféle juttatásban nem részesültek.
A Szövetség 2004. és/vagy 2005. évi főbb intézményi és vállalati támogatói a teljesség igénye nélkül a következők:
ABB Kft.
Adaptatio-M Kft.
Apáczai Könyvkiadó
Auguszt Cukrászda
Baja Város Önkormányzata
Bakonyi Erőmű Rt.
Bartha Pénzügyi Tanácsadó Rt.
Belügyminisztérium
BorsodChem Rt.
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzata
Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata
Budapest Főváros XI. kerületi Önkormányzata
Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzata
Budapest Bank Budapestért Alapítvány
Budapesti Elektromos Művek Rt.
Budapesti Erőmű Rt.
Clevelandi Magyar Segély Egyesület
Csepeli Erőmű Kft.
Dunamenti Erőmű Rt.
E-ON Északdunántuli Áramszolgáltató Rt.
E-ON Déldunántuli Áramszolgáltató Rt.
E-ON Tiszántuli Áramszolgáltató Rt.
ÉMI Kht.
EGI Energiagazdálkodási Rt.
ERBE Energetika Mérnökiroda Kft.
Esély a Stabilitásra Közalapítvány
ESMA Kft.
Esztergom Polgármesteri Hivatal
EXPANDER Kft.
FCI-Fischer Kft.
Felsőzsolcai Önkormányzat
FÉMALK Rt.
Fortuna Immobilien Kft.
FŐTÁV Rt.
Fővárosi Önkormányzat
Guardian Orosháza Üvegipari Kft.
Gyermek, Ifjúsági- és Sport Minisztérium
GYŐRHŐ Kft.
Határon Túli Magyarok Hivatala
HÉRA Alapítvány
Ifjúsági, Családügyi, Szociális- és Esélyegyenlőségi Minisztérium
Illyés Közalapítvány
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Keszthely Város Polgármesteri Hivatala
Konrad Adenauer Alapítvány
Kossuth Könyvkiadó
Magyar Alumínium Rt.
Magyar Energetikai Társaság
Magyar Fejlesztési Bank
Magyar Nemzeti Bank
Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

Máltai Magyar Szeretetszolgálat
Marossport Kft.
Márton Áron Szakkollégium
MASZER Rt.
Mátrai Erőmű Rt.
Magyar Olaj és Gázipari Rt.
Magyar Villamos Művek Rt.
MAVIR Rt.
Miniszterelnöki Hivatal
Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Hírközlési Hatóság
NEXUS Reklámügynökség
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Oktatási Minisztérium
OLAJTERV Rt.
Osiris Könyvkiadó
OTP Bank Rt.
Ottawa Hungarian Community Center
OVIT Rt.
Paksi Atomerőmű Rt.
PANNON GSM
Pannonhalmi Főapátság
PANNONPOWER Rt.
Polgári Magyarországért Alapítvány
Pro Iuventute – A Jövőért Alapítvány
Pro Professione Alapítvány
Püski Könyvkiadó
Richter Gedeon Rt.
S&T Magyarország Kft.
Salgótarjáni Polgármesteri Hivatal
Siemens Rt. PG-PTD
System Consulting Rt.
Szerencsejáték Rt.
THETA JK Kft.
VEGYÉPSZER Rt.
Vértesi Erőmű Rt.
VG Consulting

A Rákóczi Szövetség köszönetet mond mindazoknak az intézményeknek, vállalatoknak és magánszemélyeknek, akik
támogatásukkal 2005-ben hozzájárultak a Rákóczi Szövetség működéséhez, a határon túli magyarság megmaradását
szolgáló tevékenységéért és programjainak támogatásáért.
Budapest, 2006. február
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