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Január 9.
A Farkasréti temetőben nagy 

részvét mellett vettek búcsút 
tisztelői Várkonyi Ágnes a Rá-
kóczi-korszak nagyhírű kuta-
tójától. A Rákóczi Szövetség 
részéről Pálmány Béla a fel-
ügyelőbizottság elnöke, Marté-
nyi Árpád alelnök és Bajnóczi 
Gábor vettek részt a temetésen.

Január 13.
A Rákóczi Szövetség képvise-

letében Bajnóczi Gábor és Csáky 
Csongor a szlovéniai Lendvára 
látogattak. A látogatásra Márky 
Zoltán lendvai főkonzul kezde-
ményezésére került sor, aki a 
Muravidéken fontosnak és in-
dokoltnak tartana egy iskolai 
beiratkozási programot a mura-
vidéki magyar anyanyelvoktatás 
megmentése érdekében.

Január 14.
2014. december 11-én, csütör-

tökön lezárult a tizennegyedik 
Cultura Nostra című történelmi 
vetélkedő első fordulója. A vetél-
kedőre 208 iskolából 279 csapat 
jelentkezett; összesen 837 diák 
kapcsolódott be.

Február 3.
A Pannonhalmi Főapátság és a 

Rákóczi Szövetség tizennegyedik 
alkalommal hirdette meg Cultura 
Nostra címmel történelmi verse-
nyét, a „Megújulási törekvések 

a megosztott Magyarországon 
– Magyarország művelődéstörté-
nete 1526-1635 között” témában. 
A vetélkedő első fordulójára 208 

iskolából 279 csapat jelentkezett 
(összesen 837 diák). A vetélkedő 
pannonhalmi döntőjébe jutott leg-
jobb 10 csapat március 28-29-én 
mérheti össze tudását.

Február 4.
A Rákóczi Klub 2015. I. féléves 

programjában a február 4-i klub-
napot a Szövetség újságjának, a 
Rákóczi Hírvivőnek az elemzé-
sére szánták.

Február 10.
A Rákóczi Szövetség a mura-

vidéki magyarul beszélő 
iskolakezdés előtt álló 50 óvo-
dásnak vitt ajándékot, a szülei-
ket megszólító levéllel együtt.
Az eseményt Márky Zoltán 

lendvai magyar konzul készítet-
te elő, a 2015. január 13-i meg-
beszélés értelmében. A lendvai 
kétnyelvű általános iskolában, az 
iskolakezdés előtt álló gyerme-
kek szüleinek rendezett szülői 
értekezletén kapott lehetőséget 
a Rákóczi Szövetség arra, hogy 
elmondja érveit a magyar anya-
nyelvi oktatás választása mellett. 
A szülői értekezletet követően a 
Szövetég jelen lévő képviselői 
Csáky Csongor főtitkár és Pá-
linkás Barnabás átadták az aján-
dékcsomagokat a szülőknek, 
akikkel igyekeztek személyes 
beszélgetést folytatni.
Még ezen a napon Pálinkás 

Barnabás és Csáky Csongor a 

muravidéki magyar nyelvű saj-
tót tájékoztatták a beiratkozási 
program részleteiről.

Február 11.
A Rákóczi Szövetség 
elnökségi ülése.

Február 12.
Pálinkás Barnabás és Csáky 

Csongor látogatást tettek Ópusz-
taszeren, Csókán és Szabadkán. 
Ópusztaszeren a Nemzeti Emlék-
parkban a nyári történelemtanár 
tábor előkészítéséről tárgyaltak 
a helyi rendezvényszervezővel.  
Csókán a helyi szervezet két 
vezetőjével, Szigeti Szabolccsal 
és Süli Zoltánnal találkoztak, 
akik tájékoztatást adtak a helyi 
szervezet helyzetéről, terveiről, 
illetve egy képzési központ fel-
állításáról. Szabadkán a Magyar 
Nemzeti Tanács Székházában 
az oktatási bizottság új elnöké-
vel és munkatársával folytat-
tak megbeszélést a délvidéki 31 
szórványtelepülésen a korábbi-
akban megvalósult beiratkozási 
program folytatásáról. Megálla-
podtak abban, hogy március 15-
ig megközelítőleg 300 óvodás 
részére kellene ajándékcsoma-
gokat eljuttatni Szabadkára.

Február 14-16.
A délvidéki helyi és ifjúsá-

gi szervezeteinek találkozója 
Törökbecsén, melyen a Szö-
vetség központjának képvise-
letében Bajnóczi Gábor, Csáky 
Csongor, Pálinkás Barnabás, 
Papp Imre, Petrovay László és 
Nagy Domonkos vettek részt. 
A találkozó fő céljai a délvidéki 
szervezetek, civilek együttmű-
ködésének segítése, a civil te-
vékenységek hatékonyságának 
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javítása, illetve az emberi kap-
csolatok erősítése voltak.

Február 16.
A Rákóczi Szövetség pályázatot 

hirdetett magyarországi és határon 
túli középiskolások, valamint főis-
kolások és egyetemisták számára a 
Felvidékről kitelepített magyarok 
április 12-i emléknapja alkalmából, 
azzal a céllal, hogy minél több fiatal 
kerülhessen közelebbi kapcsolat-
ba – önálló alkotó- vagy kutató-
munkával – a Beneš-dekrétumok 
következtében a Csehszlovák 
Köztársaságból kizárt, Magyaror-
szágra telepített több mint százezer 
magyar ember sorsával.

Február 18.
Halzl József elnök, Csáky 

Csongor főtitkár és Pálinkás 
Barnabás a Temes megyei ma-
gyar óvodásokat látogatták meg a 
Beiratkozási Program népszerű-
sítésének érdekében. A program 
előkészítésében Halász Ferenc 
megyei főtanfelügyelő-helyettes 
és a Bartók Béla Líceum vezeté-
se vett részt.

Február 23.
Halzl József elnök és Pálinkás 

Barnabás munkatárs látogatást 
tettek a Budapest-Fasori Evangé-
likus Gimnáziumban, ahol Hajdó 
Ákos igazgatóval és az iskolában 
működő szervezet vezetőjével, 
Csordás Jánossal folytattak meg-
beszélést a jövendőbeli tervekről. 
Megállapodás született arról is, 
hogy a nagykárolyi testvériskola 
márciusi látogatásakor egy bemu-
tatkozást tarthatna a Szövetség a 
két iskola diákjainak.

Február 27-március 1.
A Rákóczi Szövetség közép-

iskolai ifjúsági szervezetei szá-
mára tizenötödik alkalommal 
szervezte meg Kárpát-medencei 
Középiskolás Vezetőképző ren-
dezvényét Budapesten. A ve-
zetőképzőre 81-en érkeztek, 23 
középiskolából, a Felvidékről és 
Magyarországról. Iskolánként 
két diák és egy tanár vehetett 
részt az eseményen, aminek köz-
ponti témáját ezúttal is az érték 
és ifjúság képezte. A megnyitón 
Halzl József, a Rákóczi Szövet-
ség elnöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd Fluck Benedek 
humánerőforrás-szakértő tartott 
előadást, akit Margittai Gábor, a 
Magyar Nemzet újságírója köve-
tett. Az estét a tanárok számára 
közös beszélgetés zárta, míg a 
diákok egy néptánc-tanulással 
egybekötött játékos ismerkedé-
sen vettek részt. A vezetőképző 
másnapján az előadássorozatot 
Morvay Levente civil pályázati 
szakértő folytatta, akit Halzl Jó-
zsef követett a Rákóczi Szövetség 
küldetéséről tartott előadásával, 
majd Takaró Mihály irodalom-
történész zárta a sort. A nap zá-
rásaként a diákok és a tanárok a 
Nemzeti Színházba látogattak el. 
A rendezvény utolsó napján Zichy 
László pszichológus tartott inter-
aktív foglalkozást a diákoknak és 
tanároknak. A Daróczi Bárdos 
Tamás zenetudós előadását köve-
tő közös értékelő beszélgetéssel 
zárták a vezetőképzőt.

Március 8.
A Rákóczi Szövetség és az 

Esterházy Emlékbizottság szer-
vezésében 2015-ben is megren-
dezésre került a hagyományos 
emlékünnepségét a mártír sorsú 
felvidéki politikus, gróf Ester-
házy János tiszteletére. Kitünte-

tést kapott Jan Ciechanowski, a 
lengyelországi Veteránok és Ül-
dözöttek Kormányhivatalának 
államtitkára, valamint a lévai 
Reviczky Társulás. Az emlékün-
nepség után megvalósult a felvi-
déki Város és Vidéke Célalapok 
Közgyűlése.

Március 9.
Petrovay László és Pálinkás 

Barnabás munkatárs a Rákóczi 
Szövetség képviseletében, az 
Óvodai ajándékcsomag-akció 
keretein belül tettek látogatást 
a Bihar megyei magyar óvodá-
soknál Nagyszalontán, Tenkén 
és Bélfenyéren, melynek során a 
Beiratkozási Programot népsze-
rűsítették.

Március 10.
Csáky Csongor főtitkár és 

Nagy Domonkos István a Rá-
kóczi Szövetség képviseletében, 
az Óvodai ajándékcsomag-akció 
keretein belül tettek látogatást 
Dés és a környékbeli magyar 
szórványfalvak óvodásainál - 
Szásznyíres, Felőr, Szentmar-
gita, Baca, Kozárvár, Retteg, 
Magyardécse, Bálványosváralja 
– a Beiratkozási Program nép-
szerűsítése céljából.
A késődélutáni órákban Nagy 

Domonkos István, Csorba Ár-
pád István és Józan Erzsébet 
kíséretében Kolozsvárra uta-
zott, ahol a Báthory István Lí-
ceum tanárával, Váradi Évával 
találkozott. A tanárnő beszá-
molt a diákok érdeklődéséről, 
terveiről, valamint kifejezte 
abbéli szándékukat, hogy szí-
vesen részt vennének minél 
több rendezvényen és lehető-
ségeikhez mérten bekapcso-
lódnának a Rákóczi Szövetség 

– elsősorban Erdélyben folyta-
tott – munkájába.

Március 12.
Fekete Zsuzsanna és Nagy Do-

monkos István a Rákóczi Szö-
vetség képviseltében Felvidékre, 
Érsekújvár környékére látogattak, 
hogy néhány szervezet vezetőjé-
vel és tagságával találkozzanak, 
számukra különböző könyve-
ket juttassanak el. A Szövetség 
képviselői tájékoztatást adtak a 
diákok számára rendelkezésre 
álló lehetőségekről, a Szövetség 
munkájáról. Az utolsó állomáson, 
Zsitvabesenyőn a Szövetség tevé-
kenységeiről tartott tájékoztatás 
elhangzását követően sikeresen 
megalakult a helyi szervezet, 
melynek megválasztott vezetője 
Ozsvald Norbert. 

Március 13.
A könyvtárfejlesztésre vonat-

kozó pályázat kiírása. A pályá-
zaton a Rákóczi Szövetség azon 
ifjúsági szervezetei pályáz-
hattak, melyek megfelelnek a 
belső pályázati rendszer felté-
teleinek, így nyilvántartásunk 
szerint rendelkeznek a folyó 
évre vonatkozó éves munka-
tervvel, a múlt évről pedig éves 
beszámolóval, illetve pénzügyi 
beszámolóval.
A pályázatra meghívott ifjú-

sági szervezetek, illetve azok 
intézményei március végéig 
pályázhattak, a kért könyveket 
pedig április végéig kellett el-
szállítaniuk a raktárból. A kül-
honi intézmények 182 féle, míg 
a magyarországi intézmények 
144 féle kiadványra pályázhat-
tak. A kiadványok között kü-
lönböző könyvek, lexikonok, 
folyóiratok, a Rákóczi Szövet-

ség archív Hírvivői, illetve be-
számolói is megtalálhatóak.

Március 14-15.
5 középiskolás csoport érkezett 

Felvidékről a Rákóczi Szövetség 
és a Honvédelmi Minisztérium 
Nemzeti Rendezvényszervező 
Hivatalának meghívására, akik 
budapesti középiskolásokkal 
együtt ünnepelték az 1848/49-
es szabadságharc emlékét és 
közösen vettek részt a budapes-
ti központi rendezvényeken. A 
Szövetség a felvidéki iskoláso-
kat az ifjúsági szervezeteinek 
hálózatán keresztül szólította 
meg, míg a budapesti és kör-
nyékbeli iskolákat közvetlenül a 
Honvédelmi Minisztérium hívta 
meg. Felvidékről összesen 178 fő 
(szervezetenként 12-15 fő – diá-
kok és tanárok), a budapesti kö-
zépiskolákból pedig 200 fő vett 
részt a közös ünnepségen.

Március 20.
A Felvidékről kitelepített ma-

gyarok április 12-i emléknapjá-
ra kiírt pályázatra 2015. március 
20-ig lehetett pályázni irodalmi 
művel (vers vagy próza), törté-
nelmi esszével, tanulmánnyal, 
interjúval, rövidfilmmel, illet-
ve egyéb szabadon választott 
műfajban elkészített pályamun-
kával. Összesen 66 pályázat ér-
kezett be zömében Felvidékről 
valamint Magyarországról, de 
küldtek munkákat Kárpátaljá-
ról és Székelyföldről is.
Minden beküldött pályázatot 

zsűri értékelt. A zsűrit Dr. Izsák 
Lajos történész, egyetemi tanár, 
Nagy István történelem tanár és 
Kun Ferencz, a Rákóczi Szövet-
ség egyik alapító tagja képez-
ték. A zsűri két kategóriában, 

egyetemisták és középiskolások 
között díjazott három-három 
pályamunkát és további tíz kö-
zépiskolás és két egyetemista 
különdíjat is odaítélt.

Március 26-29.
A 2014. októberi Gloria Vic-

tis vetélkedő döntőjének első öt 
győztes csapata vehetett részt 
a Jutalomúton Lengyelország-
ban, amely a verseny témájára 
reflektálva az Osztrák-Magyar 
Monarchia galíciai és kis-len-
gyelországi első világháborús 
emlékhelyeit barangolta be. A 
kirándulás először egészült ki 
a Gloria Victis 1956-os irodal-
mi pályázatának díjazottjaival. 
Összesen hét középiskola és 
egy egyetem diákjai vehettek 
részt felkészítőn. A hétvége fo-
lyamán meglátogatták Kassát, 
megálltak a Duklai-hágónál, 
felkeresték Bem József síremlé-
két Tarnóban. Przemyslben lévő 
szálláshelyük lehetőséget adott, 
hogy megtekinthessék a város 
körül található erdőrendszert, 
majd Krakkó nevezetességeit 
keresték fel. Az utolsó nap reg-
gelén búcsút intettek Krakkó vá-
rosának és elindultak Budapest 
felé, azonban az útvonalat úgy 
tervezték, hogy a limanowai 
Muhr Ottmár emlékműnél elhe-
lyezhessék koszorújukat és egy 
néma perccel adózzanak a ma-
gyar honvédek hősiességének. 
Virágvasárnap lévén az ószan-
deci Szent Kinga kolostort is 
megtekintették, majd megálltak 
egy rövid pihenőre Késmárkon 
a Hunfalvyak emléktáblájánál. 
A programot megtervezte és 
a szellemi hátterét biztosította 
Lados Balázs, a Szent Margit 
Gimnázium történelem-földrajz 
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szakos tanára, a Rákóczi Szövet-
ség részéről Fekete Zsuzsanna 
vett részt a program lebonyolí-
tásában.

Március 27.
A Rákóczi Szövetség képvise-

letében Pálinkás Barnabás mun-
katárs és Máté Orsolya komáromi 
PhD hallgató a törökbecsei és 
beodrai magyar óvodásokat ke-
resték fel.
Rövid ünnepség keretében a 

törökbecsei művelődési egye-
sület fiataljai szavalatokból, 
hegedű előadásból és néptánc-
bemutatóból nyújtottak egy 
csokorra valót a helyi és beodrai 
magyar óvodásoknak és szüle-
iknek, majd Báló Tibor tanár úr, 
Jerasz Anikó az MNT végrehaj-
tó bizottságának elnöke és Pá-
linkás Barnabás szólt röviden a 
programról és bíztatott minden 
szülőt, hogy gyermekét magyar 
iskolába írassa. A beiratkozási 
ajándékcsomag akció keretében 
19 törökbecsei és 4 beodrai óvo-
dás részesült egy kis figyelmes-
ségben, míg Vajdaság szerte 
320 magyar kisgyermek kapja 
meg a Szövetség ajándékát és 
szüleik a magyar iskola mellett 
szóló 12 pontból álló levelet.
Külön öröm és talán a program 

sikerességét is jelezheti, hogy 
2014-ben csak 14 elsős volt, 
míg 2015 szeptemberében 19-
en kezdik meg tanulmányaikat 
Törökbecsén.

A Rákóczi Emléknapon, me-
lyet a Magyar Országgyűlés 
nyilvánított emléknappá, több 
mint 300 fős közönség gyűlt ösz-
sze - zömmel budapesti középis-
kolák diákjai és tanárai, valamint 
a Szövetség elnökségi tagjai és 

a központi iroda képviselői, dr. 
Halzl József elnök, Martényi Ár-
pád alelnök, Csáky Csongor fő-
titkár. Ünnepi köszöntőt mondott 
Kövér László nevében Kelemen 
András, az országgyűlés elnöké-
nek külpolitikai főtanácsadója, a 
Rákóczi Szövetség részéről Mar-
tényi Árpád, a Szövetség alelnö-
ke, később Mészáros Kálmán, 
elismert történész emlékezett II. 
Rákóczi Ferencre. Az egyórás 
műsor végén a résztvevők el-
helyezték koszorúikat a szobor 
talapzatánál. Ezt követően a ház-
elnök jóvoltából minden meghí-
vott tanár és diák állófogadáson 
vehetett részt az Országházban, 
két 40 fős csoportnak pedig ide-
genvezetés mellett alkalma nyílt 
megtekinteni a Parlamentet is.

Március 27-29.
A Pannonhalmi Főapátság és a 

Rákóczi Szövetség közös szer-
vezésében tizennegyedik alka-
lommal került megrendezésre a 
Cultura Nostra történelmi vetél-
kedő, melyen a legjobb 10 csapat 
vehetett részt. A március 28-án, 
a Pannonhalmi Főapátság kon-
ferenciatermében megrendezett 
díjátadó ünnepségén Várszegi 
Asztrik püspök, pannonhalmi 
főapát gratulált a diákoknak és 
a tanároknak egyaránt, köszön-
tötte a vendégeket és a támoga-
tókat. A döntőbe került csapatok 
és tanáraik egy immár hagyo-
mányossá vált nyári nyugat-ma-
gyarországi jutalomúton vettek 
részt július 1-6. között.

Április 1.
Az 1945. április 5-én, Kassán 

Benes által kihirdetett kormány-
programról Popély Gyula tör-
ténész tartott előadást „70 éve 

történt” címmel a Rákóczi Klub 
keretein belül.
Az előadás utáni beszélgetések 

is rámutattak arra a tarthatatlan 
helyzetre, hogy Benes ma is köz-
megbecsülésnek örvend mind 
Csehországban, mind Szlová-
kiában, továbbá arra az ellent-
mondásra, miszerint a kollektív 
bűnök máig érvényben vannak, 
de a kollektív jogokról hallani 
sem akarnak Szlovákia vezetői. 
A Magyar Rádió munkatársa, 
Cservenka Judit is interjút készí-
tett az előadóval.

Barkóczi Csaba a Rajk László 
Szakkollégiumban tartott isme-
retterjesztő estet a Rákóczi Szö-
vetség tevékenységéről, amelyen 
a Rajk László Szakkollégium di-
ákbizottsága és a szakkollégium 
igazgatója, Ilyés Márton vettek 
részt. A beszélgetésen szóba ke-
rült, hogy mely pontokon lenne 
képes kooperációra a Szakkollé-
gium és a Szövetség.

Április 7.
A felvidéki és magyarországi 

szervezetek közösen emlékeztek 
meg a Romák Világnapján az I. 
Roma Világkongresszus össze-
hívásáról, amelyre Londonban 
1971. április 8-án került sor. A 
találkozó a Ternipe szervezet, az 
Európai Integrációs Cigányszö-
vetség, a Rákóczi Szövetség és a 
Magyar Közösség Pártja közös 
szervezésében került megrende-
zésre Rimaszombaton, az Arany 
Bika szállodában. A megem-
lékezésen Kamarás István az 
Európai Integrációs Cigány-
szövetség elnöke köszöntette a 
résztvevőket, és örömét fejezte 
ki, hogy ezen a napon közösen 
emlékezik két roma és két nem 

roma szervezet. Kamarás István 
mellett az eseményen felszólalt 
még Rostás-Farkas György, az 
1971-es Roma Világkongresz-
szus nyelvi bizottságának elnö-
ke, Rigó László Rimaszombat 
alpolgármestere, Szajkó Béla a 
Ternipe szervezet elnöke és Be-
rényi József a Magyar Közösség 
Pártja elnöke is. Kotlár Ildikó, 
fülei igazgatóhelyettes asszony 
köszönetet mondott a Rákóczi 
Szövetségnek a magyar első-
söknek nyújtott ösztöndíjprog-
ramért és kiemelte, hogy a roma 
közösségnek a nehézségek mel-
lett is különösen fontos mind-
két anyanyelv ápolása. Pálinkás 
Barnabás a Rákóczi Szövetség 
nevében az esemény utáni foga-
dás előtt röviden köszöntette az 
egybegyűlteket, és reményét fe-
jezte ki, hogy a húsvéti ünnepek 
után megrendezett ünnepség azt 
is jelzi, hogy a felvidéki magyar 
és magyar ajkú roma közösség 
közös útja új lendületet kap.

A nap végén került sor a felsőok-
tatásban működő – BME, ELTE, 
Kaszás Attila Diákkör, Károli 
Gáspár Református Egyetem, 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
- Rákóczi Szervezetek vezető-
inek találkozójára. Megegyez-
tek abban, hogy április 12-én 
valamennyien igyekeznek dele-
gációt küldeni a Felvidékről kite-
lepített magyarok emléknapjára; 
igyekeznek újabb ismerősöket 
bevonni a Szövetség munkájába; 
folyamatos vezetői egyeztetést 
tartanak 3 hetente az egyetemi 
szervezetek vezetőinek részvé-
telével; április 20. és május 10. 
között mindegyik csoport ren-
dez egy előadást/vitafórumot, 
ahová egy neves magyar közéle-

ti szereplőt kívánnak meghívni; 
meghatározott időközönként 
csapatépítő rendezvényt, közös-
ségi estet szerveznek; részt vesz-
nek a Szentendrei Határon Túli 
Magyar Egyetemisták és Főis-
kolások Táborának megszer-
vezésében; céljuk nyaranta egy 
közös határon túli kirándulás 
megszervezése a Rákóczi Szö-
vetség támogatásával. További 
szervezet alakulhat a jövőben a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen (vezető: Kovach Zsolt) és 
a Budapesti Corvinus Egyete-
men (leendő vezető: Perzen[ová] 
Noémi).

Április 8.
Nagy Domonkos István és Pet-

rovay László a Rákóczi Szövet-
ség képviseletében a belvárosi 
Veres Pálné Gimnáziumba lá-
togattak Désfalvi-Tóth András, 
a nemrégiben megalakult helyi 
szervezet elnökének meghívá-
sára. A látogatás célja a Rákóczi 
Szövetség munkájának bemu-
tatása, és a Szövetség szelle-
miségének megismertetése a 
tanárokkal. Petrovay László 
nagy vonalakban ismertette a 
Rákóczi Szövetség negyed év-
százados történetét, valamint 
bemutatta céljait. Nagy Domon-
kos István a Szövetség rendezvé-
nyeit ismertette. A tanárok nagy 
érdeklődést mutattak a két tanár-
tábor, a Diákutaztatás, valamint 
a történelmi vetélkedők iránt.

Április 12.
A Rákóczi Szövetség a Kas-

sai Kormányprogram meghir-
detésének 70. évfordulója és 
a Felvidékről kitelepített ma-
gyarok április 12-i emléknapja 
alkalmából a Parlament Felső-

házi Termében emlékezett a Be-
neš-dekrétumok következtében 
a Csehszlovák Köztársaságból 
elüldözött, Magyarországra te-
lepített több mint százezer ma-
gyar emberre.
A Rákóczi Szövetség az em-

léknap alkalmából Kárpát-me-
dencei középiskolások és 
egyetemisták részére irodalmi- 
és történelmi pályázatot hirde-
tett, valamint a Parlamentben 
rendezett megemlékezést.
Az emlékműsor elején Hal-

zl József, a Rákóczi Szövet-
ség elnöke mondott köszöntőt, 
melyben kiemelte, hogy a 68 
éve történtek a magyarság tör-
ténetének egyik legnegatívabb 
eseménye. Ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy a felvidéki ma-
gyarság megmaradása a fiatalok 
identitásának megőrzésén mú-
lik, melyben igyekszik segíteni a 
Rákóczi Szövetség, különösen a 
Beiratkozási Ösztöndíjprogram-
jával. A megemlékezés fővédnö-
ki szerepét vállaló Kövér Lászlót 
távollétében Gulyás Gergely, az 
Országgyűlés alelnöke képvisel-
te, mellette felszólalt Őry Péter, 
az MKP önkormányzati alelnö-
ke és a Szövetség nevében, vala-
mint egykori kitelepítettként Dr. 
Lukács Ferenc. A megemlékezés 
az emléknap alkalmából meg-
hirdetett pályázat díjátadásával 
ért véget. 2015. március 20-ig le-
hetett pályázni irodalmi művel, 
történelmi esszével, tanulmány-
nyal, interjúval, rövidfilmmel, 
illetve egyéb szabadon válasz-
tott műfajban elkészített pálya-
munkával. Összesen 66 pályázat 
érkezett be többségében Felvi-
dékről és Magyarországról, de 
Kárpátaljáról és Székelyföldről 
is küldtek munkákat. Minden be-
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küldött pályázatot zsűri értékelt, 
melynek tagjai Dr. Izsák Lajos 
történész, egyetemi tanár, Nagy 
István történelem tanár és Kun 
Ferencz a Rákóczi Szövetség 
egyik alapító tagja voltak. A zsűri 
két kategóriában, egyetemisták 
és középiskolások között díja-
zott három-három pályamunkát 
és további tíz középiskolásnak, 
valamint két egyetemistának 
különdíjat is odaítélt. A zsűri 
a pénzdíjakon kívül nagy ér-
tékű könyvjutalmakat is átadott 
minden pályázónak. A díjazot-
taknak személyesen gratulált 
Gulyás Gergely, Halzl József és 
Kun Ferencz.

Április 15-16.
Az ukrajnai általános iskolai 

beiratkozások előtt a Rákó-
czi Szövetség – a Felvidéken 
sikerrel működő Beiratkozá-
si Programjának mintájára – a 
Kárpátalja Felső-Tisza-vidéken 
107 iskolakezdés előtt álló ma-
gyarul beszélő óvodásának 
juttatta el ajándékcsomagját a 
szülőkhöz szóló magyar iskol-
aválasztás mellett érvelő leve-
lével együtt, különös tekintettel 
a régióban tapasztalható asszi-
milációs tendenciákra. 
A Rákóczi Szövetség raci-

onális és érzelmi érvekkel 
arra biztatta és bátorította 
a kárpátaljai szülőket, hogy 
gyermekük felnőttként re-
mélt boldogulása érdekében 
kárpátaljai magyar iskolát vá-
lasszanak, különös tekintettel 
az ott megszerezhető többlet-
tudás és szélesebb kapcsolat-
rendszer lehetőségére, hiszen 
egy kárpátaljai magyar iskola 
a magyar nyelv és kultúra mel-
lett az ukrán nyelv és kultúra 

magas szintű elsajátítását is 
biztosítja. 
A csomagok átadásában a hely-

színen a Szövetség képviseleté-
ben Pálinkás Barnabás és Csáky 
Csongor főtitkár vettek részt. A 
média kiemelt figyelme mellett 
valósult meg a program.

Április 16.
A Rákóczi Szövetség – az MT-

VA jóvoltából – Pécsett és Győr-
ben egy-egy vetítést rendezett, 
melynek helyszíneit a Cinema 
City mozik biztosították, a Cso-
csó-sztori 3D című animációs 
filmet vetítették 14 órától. A Szö-
vetség a két városban működő 
iskolai szervezeteinek küldött ki 
meghívót; annak ellenére, hogy 
az egyik pécsi iskola sajnálatos 
módon lemondta a részvételt az 
utolsó nap, a helyi vetítésen 69 
fő, a győri vetítésen 177 fő jelent 
meg. A filmet megelőzően a Rá-
kóczi Szövetség munkatársai rö-
viden beszámoltak a találkozás 
apropójáról, a Szövetség mun-
kájáról és a középiskolások szá-
mára kínált lehetőségeiről.

Április 17-19.
Idén negyedik alaklommal ke-

rült megrendezésre a Délvidéki 
Utazás elnevezésű program, 
melyre dél magyarországi és 
vajdasági középiskolák kaptak 
meghívást. A kirándulás 82 fő 
részvételével valósult meg. A 
kirándulásba összesen 14 iskola 
kapcsolódott be (8 magyarorszá-
gi, 6 vajdasági).

Április 22.
A Rákóczi Szövetség elnökségi 

ülést tartott a központi irodájá-
ban, melyen jelen volt Dr. Halzl 
József elnök, Martényi Árpád al-

elnök, Dr. Ugron Gáspár Gábor 
alelnök, Csáky Csongor főtitkár, 
Dr. Lukács Ferenc pénzügyi tit-
kár, Makláry-Szalontai Csaba és 
Sasvári Szilárd elnökségi tagok. 
Az ülésen szó esett a Rákóczi 
Szövetség tavaszi rendezvényei-
nek megtárgyalásáról, a megva-
lósult programok értékeléséről, a 
2014. évi beszámoló és költség-
vetés megvitatásáról és elfogadá-
sáról, a 2014. évi közhasznúsági 
jelentés megvitatásáról, a 2015. 
évi program és költségterv meg-
vitatásáról, a Tisztújító Köz-
gyűlés időpontjának kitűzéséről 
és a Közgyűléssel kapcsolatos 
feladatok megvitatásáról, a he-
lyi- és ifjúsági szervezetek bel-
ső pályázatainak elbírálásáról, 
a Csehországi és Szlovákiai 
Magyar Kultúráért Alapítvány 
Alapszabályának elfogadásáról, 
az elnökségi tagok az elmúlt idő-
szakról készített beszámolóiról.

Csengeri Krisztina és Nagy 
Domonkos István a Rákóczi 
Szövetség képviseletében Érse-
kújvárra utaztak, ahol aznap egy 
új szervezet alakult meg a Keres-
kedelmi Akadémián.

Este a Ráday utcában lévő kol-
légiumban került sor egy a Szö-
vetség tevékenységét bemutató 
beszélgetésre, ahová a Széchenyi 
István Szakkollégium érdeklődő 
hallgatóit várták. A bemutatko-
zó estet Komándi Krisztián és 
Kis Dániel felsőbb éves közgaz-
dász hallgatók szervezték.

Április 23.
A Rákóczi Szövetség képvise-

letében Szenyó Diana és Nagy 
Domonkos István Zetelakára 
utaztak. A községben e napon 

egy új szervezet alakult meg a 
Dr. P. Boros Fortunát Elméle-
ti Középiskolában. Az alakuló 
szervezetet Sebestyén István 
Elemér, az iskola igazgatója, Pé-
ter Andrea Gabriella és Somorai 
Irén, az iskola tanárai képvisel-
ték. Ezt követően az iskola két 
diákja és Somorai Irén tanárnő 
Szovátán részt vettek a vezető-
képzőn.

Április 24-26.
A Rákóczi Szövetség tizenha-

todik alkalommal szervezte meg 
az erdélyi középiskolai ifjúsági 
szervezetei számára a középisko-
lás vezetőképzőjét. Az esemény-
re Szovátán a Teleki Oktatási 
Központban került sor, míg az 
előadások a közeli a Danubius 
Hotel konferenciatermében vol-
tak. A középiskolás vezetőkép-
zőn 79 partiumi és erdélyi diák 
vett részt, 24 iskolából.

Április 28.
A központi iroda tárgyalójában 

Barkóczi Csaba szervezésében 
az egyetemi szervezetek veze-
tőinek nagy része találkozott 
(BCE Deák Tibor Szkoll, BME, 
felvidéki Diákhálózat, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, 
Kaszás Attila Diákkör, Károli 
Gáspár Református Egyetem, 
Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem, Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem) és az egyetemi szerve-
zetek közös programalkotásáról 
tanácskoztak. 

Április 29.
Újjáalakult a Rákóczi Szövet-

ség ELTE-n működő tagszer-
vezete. Vezetője Czáboczky 
Szabolcs, első éves történész-
hallgató lett, korábban a kassai 

Márai Sándor Gimnázium diák-
jaként Rákóczis csoportvezető.

Május 6.
A Rákóczi Klub májusi klub-

napján az évek óta folyó prog-
ramsorozat – a felvidéki magyar 
települések megismerése – kere-
tében Ipolynék község mutatko-
zott be. Martény Árpád, a klub 
vezetője az összejövetel elején 
beszámolt a Rákóczi Szövetség 
elmúlt időszaki eseményeiről, a 
Lakosságcsere emléknapjáról, a 
Délvidéki sétáról és a közgyűlést 
előkészítő elnökségi ülésről.

Május 8-10.
Idén tizenhetedik alkalommal 

kerül sor a középiskolásokat 
megszólító „Felvidéki Séta” el-
nevezésű programra, a Rákóczi 
Szövetség diákutaztatási prog-
ramja keretében. Az utazáson 
mintegy 100 magyarországi 
és felvidéki középiskolás vett 
részt 10 észak-magyarországi 
és 7 felvidéki középiskolából. A 
meghívott iskolákból 5 diák és 
1 kísérőtanár jelentkezhetett a 
rendezvényre. A program célja 
volt, hogy a határ két oldalán élő 
középiskolás diákok egy jó han-
gulatú és tartalmas hétvége ke-
retében megismerjék egymást és 
a Felvidék magyar vonatkozású 
kulturális és történelmi helyszí-
neit, emlékeit.

Május 12.
A Ménesi út 94. szám alatti kol-

légiumban megalakult a Rákóczi 
Szövetség Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetemen működő tagszer-
vezete. Vezetője Balogh Péter 
lett, aki korábban a szombathelyi 
Premontrei Gimnázium diákja-
ként a Szövetség aktív tagja volt. 

Alelnöke Gali Dóra, pénzügyes 
munkatársuk Tóth Péter lett. A 
csoport 17 fővel alakult meg.

Május 14.
Az Óbecsei Gimnáziumban 

megalakult a Rákóczi Szövetség 
tagszervezete, melynek elnöke 
Kiss Igor, gimnáziumi tanár lett. 
A csoport 26 fővel alakult meg, 
melyből hárman az iskola tanárai.

Május 16.
A Rákóczi Szövetség megtar-

totta 2015. évi Tisztújító Köz-
gyűlését, melyen a következők 
voltak a napirendi pontok: a 
Rákóczi Szövetség ellenőrző 
bizottsági jelentésének megtár-
gyalása, a Szövetség 2014. évi 
tevékenységének összefogla-
lása, 2014. évi beszámolójának 
megtárgyalása és elfogadása, 
2014. évi gazdálkodásának meg-
tárgyalása és 2014. évi közhasz-
núsági jelentésének elfogadása, 
2015. évi programtervének és a 
költségvetésének megtárgyalása 
és elfogadása, tisztújítás.

Május 17.
A Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem, Károli 
Gáspár Református Egyetem és 
a Budapesti Műszaki Egyetem 
diákjai a Margitszigeten figye-
lemfelhívó kampányt tartottak 
bekapcsolódva a Rákóczi Szö-
vetség „1% a Magyarságért!” 
személyi jövedelemadó 1%-nak 
felajánlásával kapcsolatos kam-
pányába.

Június 4-5.
A Rákóczi Szövetség a Hon-

védelmi Minisztérium Nemzeti 
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Rendezvényszervező Hivatalá-
nak jóvoltából 250 felvidéki és 
délvidéki középiskolás meghí-
vására kapott lehetőséget, akik 
a Nemzeti Összetartozás napi 
ünnepi programokon vehettek 
részt. Összesen 242 résztve-
vővel kezdődött meg a rendez-
vény. A Rákóczi Szövetséget a 
helyszínen Hertelendy Anna, 
Rácz Hajnalka, Fekete Zsu-
zsanna, Banai Zsófia, Balázs 
Péter, Petrovay László és Nagy 
Domonkos István képviselték. 
A második napon 3 iskola több 
mint 50 diákja az Országházban 
tett látogatást, a többi iskolából 
érkezett résztvevők pedig a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum állandó 
kiállítását tekintették meg, majd 
a Citadellánál tett körsétával 
zárták le a programsorozatot.

Június 5-7.
A kárpátaljai Visken 57 kö-

zépiskolás diák és tanár vett 
részt a Rákóczi Szövetség 
középiskolás vezetőképző-
jén a nemzeti összetartozás 
jegyében. A rendezvényen 9 
kárpátaljai középiskola Rákó-
czi szervezetének diák és ta-
nár képviselői vettek részt. A 
rendezvény fő célja a nemzeti 
összetartozás erősítése, a kár-
pátaljai diák és tanár vezetők 
képzése, kapcsolatrendszerük 
erősítése, illetve egy tartal-
mas és jó hangulatú együttlét 
biztosítása volt. A program 
az érték és ifjúság gondolata 
mentén szerveződött. A ren-
dezvényen Bacska József, 
ungvári főkonzul, Fráter Oli-
vér, a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet elnökhelyettese, 
Balogh Tamás, az OTP Bank 
senior menedzsere, Takaró 

Mihály, irodalomtörténész és 
Jenei Károly, viski református 
tiszteletes adtak elő.

Június 11.
A Rákóczi Szövetség elnöksé-

gi ülést tartott központi irodá-
jába késő délutáni időpontban. 
Az ülésen a következő napi-
rendi pontokat tárgyalták: a 
Rákóczi Szövetség 2015. évi 
tisztújító közgyűlésén megvá-
lasztott elnökség tájékoztatá-
sa az alapszabály értelmében 
ráháruló feladatokról. A Szö-
vetség belső szabályzatainak 
áttekintése, megtárgyalása, 
szükség szerinti módosítása; a 
Rákóczi Szövetség nyári ren-
dezvényeinek megtárgyalása; 
a Rákóczi Szövetség Alapítvá-
nya részére új kuratórium meg-
választása, tekintettel arra, 
hogy a Szövetség tisztújítását 
követően az alapító döntő befo-
lyást szerzett a kuratóriumban; 
a helyi- és ifjúsági szervezetek 
belső pályázatainak elbírálása 
és egyéb témák.

Június 18.
Horvátországi magyar telepü-

lésekre – Vörösmart, Kórógy, 
Szentlászló, Sepse, Belje, Csú-
za, Újbezdán, Kopács, Daróc, 
Laskó, Eszék – látogatott a Rá-
kóczi Szövetség képviseletében 
Csáky Csongor főtitkár és Petro-
vay László. A látogatás során 28 
magyarul beszélő, iskolakezdés 
előtt álló gyermek családját ke-
resték fel.

Július 1-6.
A Cultura Nostra történelmi 

vetélkedő döntőjébe bekerült 
legjobb 10 csapat diákjai és taná-
rai jutalomkiránduláson vettek 

részt Pannonhalmán, Bábolnán 
és Herenden.

Július 4-7.
A Rákóczi Szövetség és a SPES 

szervezésében került megrende-
zésre a négynapos Bajai Anya-
nyelvi Tábor, melyre délvidéki 
magyar általános iskolák alsó 
tagozatos diákjai kaptak meg-
hívást. A táborban 53 általános 
iskolás (tízzel több, mint tavaly) 
diák és 11 felnőtt vett részt a tá-
borban.

Július 6-12.
A Magyar Diákok és Tanárok 

Találkozója a Magyar Kálvá-
rián elnevezésű középiskolás 
tábor 16. alkalommal került 
megrendezésre Sátoraljaújhe-
lyen. A táborba az egész Kár-
pát-medence területéről olyan 
középiskolák jelentkezhettek, 
ahol a Rákóczi Szövetségnek 
ifjúsági szervezete működik. 
Összesen 62 iskolából 370 
résztvevő volt jelen a diáktalál-
kozón (22 magyarországi, 27 
erdélyi és partiumi, 7 felvidé-
ki, 3 kárpátaljai és 3 délvidéki 
iskolából). A Rákóczi Szövet-
ség nevében Csáky Csongor 
köszöntette a résztvevőket, 
majd Csűry István, a Király-
hágómelléki Református Egy-
házkerület püspöke adott „lelki 
útravalót” a héthez. A tábor a 
Rákóczi Szövetség részéről 
Csáky Csongor (főtitkár), Pá-
linkás Barnabás (munkatárs), 
Nagy Domonkos István, Feke-
te Zsuzsanna, Petrovay László, 
Szenyó Diana (irodai egyete-
mista önkéntes), Máté Orsolya, 
Bognár Ádám, Rácz Hajnalka, 
Balázs Péter, Czábóczky Sza-
bolcs, Nyakas Gergő, Cselényi 

Krisztina, Csengeri Krisztina, 
Bajkó Ervin és Bálinger Péter 
(egyetemista önkéntes) szerve-
zésében valósult meg.

Július 19-24.
Petrovay László és Szenyó Dia-

na kíséretében a Szövetség részt 
vett az Ivói Erzsébet tábor első 
turnusán, ahová 9 Nyugat-felvi-
déki iskola diákjait juttatta el a 
Rákóczi Szövetség.

Július 20-22.
Szentendrén, Visegrádon és 

Budapesten megrendezett há-
romnapos program a Honvé-
delmi Minisztérium Nemzeti 
Rendezvényszervező Hivatala 
(HMNRH) és a Rákóczi Szövet-
ség közös szervezésében való-
sult meg. A Rákóczi Szövetség 
szervezésében 100 kárpátaljai 
diák és kísérőik, valamint a Fel-
vidékről Kitelepített Magyarok 
Emléknapja alkalmából meg-
hirdetett kiírásra pályamunkát 
beadó fiatalok érkeztek a szent-
endrei Altiszti Akadémiára, 
hogy az ünnepi programon részt 
vegyenek. Emellett egy 55 fős 
magyarországi diákcsoportot 
látott vendégül a HMNRH a há-
rom nap során.

Július 20-25.
A Rákóczi Szövetség 18. alka-

lommal szervezte meg a Kár-
pát-medencei Történelemtanár 
Tábort Ópusztaszeren, 102 tör-
ténelem tanár részvételével, akik 
között 56 magyarországi, 17 er-
délyi, 13 felvidéki, 9 délvidéki és 
7 kárpátaljai tanár szerepelt. A 
tábor azzal a céllal valósult meg, 
hogy a résztvevő tanárok szak-
mai továbbképzésben részesül-
jenek, illetve minél több emberi, 

szakmai és intézményi kapcsolat 
kialakulását segítse elő.

Július 26-31.
A tavaly nyári tábort követően 

a Rákóczi Szövetség idén is le-
hetőséget kapott, hogy felvidéki 
diákokat utaztathasson az Ivói 
Erzsébet Táborba. Ezen a nyá-
ron a tábor két turnusán is részt 
vehettek a Rákóczi Szövetség 
felvidéki ifjúsági szervezetei. 
A tábor második turnusába 
harminckilenc résztvevő érke-
zett a Rákóczi Szövetség szer-
vezésében. A diákok négy 
kelet-felvidéki iskola ifjúsági 
szervezetéből érkeztek. A ki-
rándulásra iskolánként 10 diák 
és 1 kísérőtanár jelentkezhetett. 
A Rákóczi Szövetséget Balázs 
Péter és Bajkó Ervin Antal kép-
viselték.

Július 27-31.
A Rákóczi Szövetség harma-

dik alkalommal rendezte meg a 
Kárpát-medencei Irodalomtanár 
Tábort, melyen összesen 80 iroda-
lom tanár vett részt Gyöngyösön.

Július 27-augusztus 2.
A Rákóczi Szövetség 32. alka-

lommal szervezte meg a Győri 
Anyanyelvi Tábort, melyen ösz-
szesen ötven kárpát-medencei 
iskolás vehetett részt Felvidék-
ről, Erdélyből, Délvidékről és 
Kárpátaljáról. A tábor céljai 
változatlanul a résztvevők nem-
zettudatának erősítése és a négy 
ország magyar anyanyelvű diák-
jai találkozási lehetőségének biz-
tosítása az anyaországban voltak.

Augusztus 2-7.
A Palágykomoróci Általános 

Iskola diákjai 5 napot tölthettek 

el a Rákóczi Szövetség szerve-
zésében, a Nyíregyházától nem 
messze elhelyezkedő Harangodi 
Erdészeti Erdei Iskolában, mely 
előzetes telefonhívás keretében 
ajánlotta fel egy határon túli is-
kola diákjainak nyári táborozta-
tását. Az ötnapos kiránduláson 
összesen 31 diák és 3 nevelőta-
nár vett részt. 

Augusztus 9-14.
A Rákóczi Szövetség 26. alka-

lommal rendezte meg általános 
iskolások számára anyanyelvi 
táborát, augusztusban Tatán, 
amelyen mintegy 120 fő vett 
részt, akik a Felvidékről és Kár-
pátaljáról érkeztek táborozni. 
A rendezvény a felvidéki és a 
kárpátaljai szórványból érkező 
magyar kisdiákok anyanyelv-
ismeretét igyekszik szolgálni, 
erősítve kötődésüket a magyar 
kultúrához és identitáshoz a kor-
osztálynak szóló programok ke-
retében.

Augusztus 15-21.
A zánkai úttörőtábor helyén, az 

Új Nemzedék Központban ren-
dezték meg 2015 nyarán immár 
negyedik éve az Erzsébet Tábort. 
Az előző évekhez hasonlóan, ha-
táron túli magyar résztvevőket 
is hívtak a Határtalan Túra ke-
retén belül a táborba. A felvidéki 
csoport szervezését a Rákóczi 
Szövetség vállalta el. A meg-
szólított célalap vezetők segít-
ségével igyekezett elérni olyan 
hátrányos helyzetű, de jó tanuló 
8 és 15 év közötti diákokat, akik 
Kelet- vagy Közép-Szlovákia 
magyarlakta, szórványosodó 
területein járnak iskolába. Az 
összlétszám 2000 fő volt, ami 
hozzávetőlegesen 250 kárpát-



14 Rákóczi Szövetség Éves beszámoló 2015 15

aljai, 250 erdélyi, 110 felvidéki, 
120 vajdasági, egy-egy csoport 
szlovéniai és horvátországi va-
lamint 1000-1200 anyaországi 
résztvevőt jelentett. A Rákóczi 
Szövetséget Szenyó Diana és 
Fekete Zsuzsanna képviselték.

Augusztus 16.
Ébert Tibor, a Rákóczi Szövet-

ség alapító tagja, író, közíró 89 
éves korában 2015. augusztus 
16-án elhunyt. Temetése 2015. 
szeptember 3-án 8 óra 30 perc-
kor a Farkasréti temető ravata-
lozójánál volt. Az evangélikus 
gyászszertartás után Szentmár-
toni János, az Írószövetség el-
nöke és Kun Ferencz, a Rákóczi 
Szövetség alapító tagja méltat-
ták az elhunytat.

Augusztus 24-29.
Idén, huszonhetedik alkalom-

mal került sor a Szentendrei Főis-
kolás Táborra, melyre a Rákóczi 
Szövetség egyetemi városokban 
működő Helyi Szervezetei mel-
lett meghívót kaptak az aktív 
határon túli diákszervezetek 
képviselői is. A rendezvényen a 
szervezőkel együtt összesen 78 
fő vett részt. Az eseményen szer-
vezőként részt vettek: Nagy Do-
monkos István, Petrovay László, 
Szenyó Diana, Fekete Zsuzsan-
na, Pálinkás Barnabás és Csáky 
Csongor.

Augusztus 29.
A Rákóczi Szövetség Beirat-

kozási programjának ösztöndíj 
átadása a magyar iskolakezdők 
részére a szlovákiai magyar is-
kolák országos évnyitó ünnepsé-
gén, Gútán vette kezdetét. Csáky 
Csongor főtitkár és Pálinkás 
Barnabás a Rákóczi Szövetség 

képviseletében az ünnepség ke-
retén belül adták át a beiratko-
zási ösztöndíjat a Gútai Egyházi 
Iskolaközpont 8 első osztályba 
lépő diákjának.

Szeptember 3.
Kassán a Márai Sándor Alapis-

kolában ünnepélyes keretek 
között 28 magyar iskolakezdő 
kisdiák vette át a Rákóczi Szö-
vetség beiratkozási ösztöndíját. 
Az ünnepséget a diákok rövid 
műsorát követően Csurkó Éva, 
az iskola igazgatónője nyitot-
ta meg, majd Halzl József, a 
Szövetség elnöke fejezte ki az 
ösztöndíj üzenetét és a magyar 
iskola fontosságát beszédében. 
A rendezvényen a Rákóczi Szö-
vetség képviseletében az elnök 
mellett Csáky Csongor főtitkár 
és Bajkó Ervin vettek részt. 

Szeptember 22.
A Rákóczi Szövetség elnök-

ségi ülést tartott a központi iro-
dájában, melyen a következő 
pontokban egyeztettek: a Rákó-
czi Szövetség 2015. évi nyári ren-
dezvényeinek megtárgyalása, 
értékelése; a Rákóczi Szövetség 
gazdasági ügyeinek áttekintése, 
megtárgyalása; a 2015. évi ren-
dezvényeknek megtárgyalása; a 
Szövetség működésének, admi-
nisztratív ügyeinek áttekintése, 
megtárgyalása; a helyi- és ifjú-
sági szervezetek belső pályáza-
tainak elbírálása; a Tanácsadó 
Testület kijelölése, megválasz-
tása és egyéb pontok.

Szeptember 23-24.
A Felvidéken több mint tíz éve 

sikeresen zajló magyar iskolavá-
lasztást elősegítő Beiratkozási 
Programját a Rákóczi Szövetség 

2015-ben kiterjesztette az asszi-
miláció által leginkább veszé-
lyeztetett kárpátaljai Felső-Tisza 
vidéki régióra, a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógus Szövetség véle-
ménye alapján. A Beiratkozási 
Program keretében hat Felső-Ti-
sza vidéki településen összesen 
119 magyar iskolakezdő része-
sült a magyar civil társadalom és 
a magyarországi önkormányza-
tok szolidaritását és elismerését 
kifejező iskolakezdési ösztön-
díjban. A Szövetség képvisele-
tében Csáky Csongor főtitkár és 
Petrovay László nyújtották át az 
ösztöndíjakat.

Szeptember 25-27.
A kárpátaljai Visken 85 közép-

iskolás fiatal vett részt a Rákóczi 
Szövetség Középiskolás Veze-
tőképzőjén. A fiatalok 11 olyan 
kárpátaljai középiskola képvise-
letében érkeztek a rendezvényre, 
ahol működik a Szövetség ifjú-
sági szervezete. A hétvégi ren-
dezvény azzal a céllal valósult 
meg, hogy lehetőséget teremtsen 
a diákok és a tanárok kapcsola-
tépítésére, illetve olyan prog-
ramokban részesülhessenek 
az „érték és ifjúság” jegyében, 
amelyek segíthetik a résztvevők 
egyéni és közösségi életét. A ren-
dezvényen a Rákóczi Szövetség 
képviseletében Petrovay László, 
Nagy Domonkos István, Bajkó 
Ervin, Szenyó Diána és Csáky 
Csongor voltak jelen.

A Rákóczi Szövetség szerve-
zésében megrendezésre került 
a 2015. évi Őszi Partiumi kirán-
dulás, melyen 8 magyarországi 
és 8 partiumi iskolából 96 ke-
let-magyarországi és partiumi 
magyar középiskolás vett részt. 

A program célja a partiumi váro-
sok, magyar vonatkozású kultu-
rális és történelmi emlékhelyek 
felkeresése és megismertetése. 
Ezzel együtt kiemelt cél, hogy a 
Kárpát-medencei ifjúsági szer-
vezetek diákjai megismerjék 
egymást és egy jó hangulatú 
hétvégét töltsenek el közösen. 
A kiránduláson térítésmentesen 
vehettek részt a kirándulók. 

Szeptember 30.
A Rákóczi Szövetség Alapít-

ványa kuratóriumi ülést tartott, 
melyen Czenthe Miklós, Gabri 
Rudolf, Jeszenszky Géza, Kun 
Ferencz, Pálinkás Barnabás és 
Dr. Halzl József vettek részt. Az 
ülésen a következő pontokról 
esett szó: az alapítvány koráb-
bi működésének és folyamat-
ban lévő ügyeinek áttekintése, 
megvitatása; az alapítvány ak-
tuális vagyoni helyzetének és 
pályázatainak áttekintése; az 
alapítvány tevékenységének, 
jövőképének megvitatása; a ku-
ratórium elnökének megválasz-
tása és egyéb pontok.

Október 2-4.
A Rákóczi Szövetség 19. alka-

lommal szervezte meg a Kár-
pát-medencei középiskolák diák 
és tanár képviselői számára a 
vezetőképzőt Budapesten. A 
hétvégi rendezvény azzal a céllal 
valósult meg, hogy lehetőséget 
teremtsen a diákok és a tanárok 
kapcsolatépítésére, illetve olyan 
programokban részesülhesse-
nek az érték és ifjúság jegyében, 
amelyek segíthetik a résztve-
vők egyéni és közösségi életét. 
A rendezvényre közel 80 diák 
és tanár érkezett 25 olyan Kár-
pát-medencei középiskola kép-

viseletében, ahol a Szövetségnek 
ifjúsági szervezete működik. A 
rendezvényt Halzl József elnök 
és Csáky Csongor főtitkár nyi-
tották meg, majd Kun Ferencz és 
Ugron Gáspár Gábor előadásai-
val folytatódott az ünnepség.

Október 9-11.
A Város és Vidéke Célalapok 

vezetői a szlovákiai magyar ok-
tatás kihívásairól és az arra adha-
tó civil válaszokról tanácskoztak 
Gyűgyön a Rákóczi Szövetség 
szervezésében. A konferencián 
a Szövetség 25 regionális part-
nerszervezetének képviselői 
vettek részt. A konferencia célja 
volt, hogy a szlovákiai magyar 
oktatás kihívásaira megfelelő 
civil választ és cselekvési tervet 
dolgozzanak ki a jelenlévők, a 
szakmai szervezetek és az okta-
tási intézmények segítése érde-
kében.

Október 16-18.
2015. ősz folyamán immáron 

tizennyolcadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Felvidéki 
Séta elnevezésű program a Rá-
kóczi Szövetség szervezésében, 
melyre nyugat magyarországi 
és felvidéki középiskolák kaptak 
meghívást. A kiránduláson közel 
100 fő vett részt. A meghívott is-
kolákból 5 diák és 1 kísérőtanár 
jelentkezhetett a rendezvény-
re. A kiránduláson összesen 16 
iskola diákjai vettek részt (10 
magyarországi, 6 felvidéki). A 
kiránduláson résztvevő iskolá-
sok a felvidéki bányavárosokba 
– Selmecbánya, Besztercebá-
nya, Körmöcbánya -, valamint 
Árva várába és Zólyomba láto-
gattak el. A gyerekek a három-
napos program alatt az említett 

városok főbb nevezetességeinek 
és látványosságainak köszön-
hetően ismerkedhettek meg a 
térség kulturális és történelmi 
jelentőségével.

Október 21-23.
A Rákóczi Szövetség 23. alka-

lommal rendezte meg a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen a Gloria Victis 
elnevezésű 1956-os emlékün-
nepségét, Kárpát-medencei ifjú-
sági találkozóval és középiskolai 
történelmi vetélkedővel össze-
kötve. A rendezvényen idén is 
több mint 1300 Kárpát-meden-
cei egyetemista és középiskolás 
vett részt.

Emellett 124 Kárpát-meden-
cei középiskola több mint 4500 
diákja utazhatott a Szövetség 
Október 23-i Diákutaztatási 
Programja keretén belül, lega-
lább egy Kárpát-medencei határ 
átlépésével egy másik magyar 
középiskolához ünnepelni.

November 26.
A Rákóczi Szövetség a Nem-

zetpolitikai Kutatóintézettel 
közösen szakmai konferenciát 
szervezett a budapesti Magyar-
ság Házában A felvidéki ma-
gyar oktatás címmel, amelynek 
keretében a felvidéki magyar 
oktatásügy aktuális kérdéseit vi-
tatták meg. A konferenciát Halzl 
József, a Rákóczi Szövetség el-
nöke, valamint Kántor Zoltán, a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
igazgatója nyitották meg.

December 3.
A Rákóczi Szövetség felvidéki 

vállalkozások és civilszerveze-
tek részére meghirdette az Ért-
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Január 5.
Kapolyi László állami-dí-

jas tudóst, akadémikust, poli-
tikust és Újpest díszpolgárát 
nagy részvét mellett tették örök 
nyughelyére Újpesten. A Rákó-
czi Szövetség képviseletében 
Martényi Árpád alelnök volt 
jelen.

Január 7.
Csáky Csongor Vasas Joachim-

mal, az Egri Kereskedelmi, Me-
zőgazdasági, Vendéglátóipari 
Szakközép-, Szakiskola és Kol-
légium igazgatójával folytatott 
megbeszélést a 2015-ös év kö-
zös szervezésben megrendezés-
re kerülő programokról.

Január 8.
Csáky Csongor Őry Péterrel, 

az MKP alelnökével találkozott 
Komáromban. A találkozó kere-
tében átadta részére az ősz folya-
mán elkészült felvidéki magyar 
oktatási és iskolabusz hálózatra 
vonatkozó anyagot, valamint a 
Szövetség oktatás-nevelési tá-
mogatás reformjára vonatkozó 
koncepcióját. 

Január 13.
A Rákóczi Szövetség képvise-

lői tájékoztatást adtak a Duna 
Televíziónak a Szövetség múlt 

évi tevékenységéről és az ez évi 
tervekről.

Január 14.
Halzl József, Éhn József vállal-

kozóval megbeszélést folytatott, 
aki ígéretet tett arra, hogy ebben 
az évben is támogatni fogja a Rá-
kóczi Szövetség tevékenységét.

Halzl József a képviselői iroda-
házban találkozott Harrach 
Péterrel. A Rákóczi Szövetség 
képviselői ismertették a Szövet-
ség tevékenységét kiemelve a be-
iratkozási ösztöndíj programot. 
Harrach Péter bejelentette, hogy 
a KDNP frakció minden tagja 
csatlakozik a Rákóczi Szövetség 
programjához. Az átutalás né-
hány nap múlva megtörtént.

Január 15.
Halzl József látogatást tette 

az EON cégnél, amely évek óta 
rendszeresen támogatja a Rá-
kóczi Szövetség programjait. 
Jamniczki Zsolt vezérigazgató 
helyettes ígéretet tett arra, hogy 
cégük ebben az évben is hasonló 
támogatást ad a Rákóczi Szövet-
ség programjaihoz.

Január 16. 
Halzl József elnök, Csáky Cson-

gor főtitkár és Bajnóczi Gábor Sze-
geden, Aradon és Temesváron tett 
munkalátogatást, melynek során 
egy-egy helyi oktatási intézmény 

képviselőjével (egyetem, középisko-
la, gimnázium és líceum) folytattak 
megbeszélést a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezetének létrehozásáról. 

Január 19.
Halzl József elnök és Csáky 

Csongor főtitkár látogatást tet-
tek Czunyiné dr. Bertalan Judit 
köznevelési államtitkárnál, akit a 
Szövetség képviselői tájékoztat-
tak a Szövetség tevékenységéről, 
valamint felkérték az azzal való 
együttműködésre. A pénzügyi 
kérdésekkel kapcsolatban a to-
vábbi egyeztetéseket Balog Zoltán 
miniszter úrral kell folytatniuk. A 
Diákutaztatási Program összefog-
laló anyagait átadták Czunyiné dr. 
Bertalan Juditnak.
A Szövetség képviselői kérték 

az államtitkár bekapcsolódását a 
Szövetség 2015. évi programjai-
ba, amelyre ígéretet tett, továbbá 
tájékoztatták őt, hogy a Rákóczi 
Szövetség keretében működő 
irodalom és történelem tanár 
szervezet szakmai véleményére 
és támogatására számíthat.

Január 20.
Halzl József elnök megbeszélést 

folytatott Jeszenszky Géza volt 
külügyminiszterrel, aki közölte, 
hogy készen áll bekapcsolódni a 
Rákóczi Szövetség munkájába.

Január 21.
Halzl József elnök találkozott 

Závodszky Péterrel, akit tájé-
koztatott a Rákóczi Szövetség 

hető Dél-Szlovákiáért pályázatát 
a kétnyelvűség minél szélesebb 
előmozdítása érdekében.

December 4.
A Rákóczi Klub Martényi Ár-

pád jelenlétében teadélutánnal 
zárta a 2015. évet, melynek min-
den hónap első szerdáján került 
megrendezésre a találkozó.

December 16.
A Rákóczi Szövetség elnökségi 

ülést tartott központi irodájában.
 

TáRsAdALMI- és
MédIAkApcsOLATOk

2. rész
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programjairól. Závodszky Péter 
rendszeres támogatója a Szö-
vetségnek; ígéret tett arra, hogy 
idén is segíteni fogja a Szövetség 
munkáját.

Január 22.
Kun Szabó István vezérőrnagy-

nál, a Honvédelmi Minisztérium 
társadalmi kapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkáránál a Rákó-
czi Szövetség képviseletében Csá-
ky Csongor főtitkár és Pálinkás 
Barnabás tettek látogatást. A meg-
beszélésen a HM részéről Kun 
Szabó István mellett jelen volt Ivá-
dy Nóra, a Nemzeti Rendezvény-
szervezési Hivatal főigazgatója és 
munkatársa Igazság Arnold.
A látogatás témája a Rákó-

czi Szövetség és a Honvédelmi 
Minisztérium 2015. évi lehet-
séges együttműködéseinek átte-
kintése volt. Kun Szabó István 
jóindulatáról és segítő együttmű-
ködéséről biztosította a Rákóczi 
Szövetséget. 

A Rákóczi Szövetség elnöke 
Halzl József, Csáky Csongor főtit-
kárral együtt a nagykürtösi járás 
két településén, Lukanényén és 
Bátorfaluban keresett fel egy-egy 
családot azzal a céllal, hogy megy-
győzzék a családokat a magyar is-
kolaválasztásról. A szülőkkel való 
beszélgetés végén áttörést nem le-
hetett tapasztalni, de látszott, hogy 
új gondolatokat sikerült elhinteni a 
döntést illetően. 
Az MTA munkatársai a Rákó-

czi Szövetség központi irodájába 
látogattak, ahol Csáky Csongor 
főtitkár adott tájékoztatást a Szö-
vetség programjairól.

Január 23.
Balassagyarmaton, vers- és 

prózamondó versenyen zsűri-
tagként vett részt Kun Ferencz.

Január 26.
Halzl József elnök a MVM 

Zrt.-nél tett látogatást, melynek 
során köszönetet mondott Baji 
Csaba vezérigazgatónak a Rá-
kóczi Szövetség részére nyújtott 
támogatásért.

Halzl József elnök a VIII. kerü-
leti Önkormányzatnál tett láto-
gatást, melynek során köszönetet 
mondott Sára Botondnak az ön-
kormányzat által nyújtott támo-
gatásért.

A Lánchíd Rádió stúdiójában a 
Beiratkozási Programról szerve-
zett közel félórás beszélgetésen 
vett részt Csáky Csongor főtitkár.

Január 27.
A Lánchíd Rádió riportere Hor-

váth Ágnes portrébeszélgetést 
készített Halzl Józseffel, a Rákó-
czi Szövetség elnökével.

Január 28.
Halzl József elnök és Csá-

ky Csongor főtitkár a Rákóczi 
Szövetség központi irodájában 
megbeszélést folytattak Brenzo-
vics Lászlóval, a KMKSZ elnö-
kével, akivel megállapodtak az 
együttműködésben a Beiratko-
zási Program Kárpátaljára való 
kiterjesztésében.

Január 29.
Halzl József és Csáky Csongor 

látogatást tettek Szász Jenőnél, a  
Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
(NSKI) elnökénél, akivel megál-
lapodást kötöttek a jövőben törté-
nő sokoldalú együttműködésről. 
Halzl József elnök és Csáky 

Csongor főtitkár a megbeszélés 
keretében az NSKI elnökét tájé-
koztatták a Beiratkozási Prog-
ram által érintett régiókról és az 
elért eredményekről, valamint a 
Szövetség ifjúsági programjai-
ról, szervezeti bázisáról. Átad-
ták Szász Jenő részére a Rákóczi 
Szövetség 2015. évi programter-
vezetét a lehetséges együttműkö-
dések kialakítása érdekében. 
Szász Jenő összefoglaló tájé-

koztatást adott az NSKI céljairól, 
különös tekintettel az Európai 
Uniós alapok újszerű megkö-
zelítéséről, kihasználásáról a 
Kárpát-medencei magyarság 
megtartása érdekében. Átadta 
a Szövetség képviselőinek az 
Intézet Kárpát-haza fejlesztési 
koncepció 2030 tervezetét és az 
Intézet külhoni magyar ifjúság-
kutatásra vonatkozó kiadványát.  

Január 30.
A Rákóczi Szövetség elnöke, 

főtitkára és több munkatársa lá-
togatást tettek a Parlamentben, 
ahol Gulyás Gergely, az Országy-
gyűlés alelnöke fogadta őket és 
jelezte, hogy fontosnak tartja a 
Szövetség tevékenységét, vala-
mint személyesen is szívesen se-
gíti a Szövetség munkáját.

Február 2.
A Kun Szabó Istvánnal a Hon-

védelmi Minisztérium helyet-
tes államtitkárával történt 2015. 
január 22-i megbeszélés értel-
mében 2015. február 2-án Ivády 
Nóra a Nemzeti Rendezvény 
Szervezési Hivatal főigazgatója, 
munkatársával, Igazság Arnold-
dal együtt felkeresték a Rákóczi 
Szövetség központi irodáját, ahol 
Csáky Csongor főtitkárral és Pá-
linkás Barnabással folytattak 

megbeszélést a 2015. évi együtt-
működésekről.

Halzl József elnök és Brányik 
Ottó a Magyar Történelmi Csa-
ládok elnökségének tagja előze-
tes megbeszélése alapján létrejött 
a Rákóczi Szövetség és az MT-
CSE közötti megállapodás, mi-
szerint az utóbbi részt vállal és 
segíti a Szövetséget a határon túli 
magyarok támogatásában.

Február 5.
Csáky Csongor a Március 15-i 

Diákutaztatási Program felhívá-
sáról tartott tájékoztatást az Info 
Rádiónak és a Kossuth Rádiónak.

Február 9.
Csáky Csongor Fritz Tamással 

a Civil Rádióban vett részt Zsolt 
Péter műsorának felvételén. A 
Rákóczi Szövetség tevékenysé-
gét bemutató műsor 2015. febru-
ár 25-én 19 órakor hangzott el.

Február 10. 
Halzl József Gyálra látogatott, 

ahol Pápai Mihály polgármester 
tájékoztatta a Szövetség Beirat-
kozási Programjáról. A polgár-
mester ígéretet tett a program 
támogatására. 
Halzl József találkozott az OTP 

Bank marketingért felelős ve-
zetőjével, Nagy Zoltán Péterrel, 
aki kifejezte elismerését a Rá-
kóczi Szövetség tevékenységét 
illetően, és közölte, hogy az OTP 
Bank 2016-ban is jelentős támo-
gatásban kívánja részesíteni a 
Szövetséget. 

Február 11.
Halzl József elnök Fabiny Ta-

mással, az Evangélikus Egyház 
püspökével találkozott, akit tá-

jékoztatott arról, hogy egy ki-
vétellel valamennyi evangélikus 
egyházi iskolában megalakult és 
működik a Rákóczi Szövetség.

Február 16.
Az Új Szó megkeresésére Csá-

ky Csongor értékelte a felvidéki 
beiratkozási program 2014. évi 
eredményeit és tájékoztatott a 
program idei meghirdetéséről.

Február 17.
Csáky Csongor az Info Rádió 

megkeresésére tájékoztatást 
adott a felvidékről kitelepített 
magyarok emléknapja alkalmá-
ból meghirdetett középiskolá-
soknak és egyetemistáknak szóló 
pályázatról.

Csáky Csongor sajtóközle-
ményt adott ki az MTVA-nak 
a temesvári Beiratkozási Prog-
ramról.

Február 24.
A Rákóczi Szövetség képvise-

letében Halzl József elnök, Csá-
ky Csongor főtitkár és Pálinkás 
Barnabás munkatárs látogatást 
tettek a Nemzeti Kommuniká-
ciós Hivatal elnökénél, Nobilis 
Mártonnál.
A megbeszélésen tájékoztatták 

a hivatal elnökét a Szövetség te-
vékenységeiről támogatását kér-
ve a Rákóczi Szövetség céljainak 
finanszírozásához.

Február 26.
Kun Ferencz a Hetényi Álta-

lános Iskolában mintatanításon 
vett részt.

Március 4.
Az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériumában Balog Zoltán 

miniszterrel találkozott a Rá-
kóczi Szövetség képviseletében 
Halzl József és Csáky Csongor. 
A találkozó keretében a Diáku-
taztatási Programról, az ifjúsági 
szervezetépítésről, az éves köz-
ponti programokról és a Beirat-
kozási Programról tájékoztatták 
a Minisztert, és átadták a Szövet-
ség egyes programjaira vonatko-
zó kiadványait. A Miniszter 
kifejezte elismerését a Szövetség 
munkája iránt és ígéretet tett az 
ennek megfelelő támogatásra. 

Még ezen a napon Halzl József 
elnök és Csáky Csongor főtitkár 
látogatást tettek az MTVA vezér-
igazgatójánál Szabó Lászlónál. 
A találkozón a Rákóczi Szövet-
ség nevében megköszönték az 
MTVA figyelmét a Rákóczi Szö-
vetség ügyei iránt és a jövőre néz-
ve is ezt kérték. A vezérigazgatót 
röviden tájékoztatták a Rákóczi 
Szövetség ügyeiről, kiemelten a 
diákutaztatási és a beiratkozási 
programról. Az 1%-os kampány 
ügyének segítésére kérték fel a 
vezérigazgatót, aki biztosította a 
Szövetséget támogatásáról.

Március 5.
A Rákóczi Szövetség képvi-

seletében Pálinkás Barnabás 
munkatárs látogatást tett Kiss 
Norbert sportért felelős helyettes 
államtitkárnál, melynek során 
tájékoztatást adott a Szövetség 
tevékenységeiről támogatását 
kérve a Rákóczi Szövetség célja-
inak finanszírozásához. Továbbá 
áttekintették a Fiatalok lendü-
letben és az Erasmus+ pályáza-
tok lehetőségeit. Az államtitkár 
biztosította Pálinkás Barnabást 
a Szövetség támogatásáról, va-
lamint a támogatás közvetlen 
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módon történő lehetőségeinek 
felkutatásáról.

Halzl József elnök és Csáky 
Csongor főtitkár látogatást tettek 
Pirityiné Szabó Juditnál, és tájé-
koztatást adtak a Szövetség tevé-
kenységéről, különös tekintettel 
a Beiratkozási Programra.

Március 10.
Halzl József elnök látogatást tett 

a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
tériumban, ahol Seszták Mik-
lós miniszter fogadta, akinek 
beszámolt a Rákóczi Szövetség 
tevékenységeiről és arra kérte a 
miniszter urat, hogy ösztönözze 
az állami vállalatokat a Szövetség 
programjainak támogatására.

Március 11.
A Rákóczi Szövetség képvi-

seletében Halzl József elnök 
és Csáky Csongor főtitkár 
részt vettek a Képviselőház-
ban a KDNP sajtótájékoztató-
ján, ahol a Rákóczi Szövetség 
beiratkozási programjának 
felvidéki eredményeiről és az 
ifjúságszervezés terén elért 
eredményekről tájékoztatták a 
sajtó képviselőit. 

A tájékoztatón Harrach Péter 
frakcióvezető és Vejkey Im-
re képviselő elmondták, hogy 
fontosnak és hatékonynak tart-
ják a Rákóczi Szövetség tevé-
kenységét, amit a jövőben is 
támogatni kíván a frakció.

Benkei Ildikó, a Kossuth Rádió 
szerkesztője a Rákóczi Szövet-
ség március 15-i diákutaztatási 
programjáról készített stúdió 
felvételt Csáky Csongorral a Rá-
dió Határok Nélkül című műsora 

részére. A felvétel 2015. március 
14-én került adásba.

Március 12.
Pálinkás Barnabás munkatárs 

a Magyar Televízió Ma Reggel 
című műsorában adott tájékozta-
tást a Rákóczi Szövetség Beirat-
kozási Programjáról és az elmúlt 
év sikereiről.

Kamarás István és Csáky 
Csongor főtitkár Pozsonyban, az 
MKP székházában Berényi Jó-
zsef elnökkel és Őry Péter alel-
nökkel találkoztak. A találkozón 
a Rákóczi Szövetség felvidéki 
magyar ajkú cigányok között 
folytatott eddigi tevékenységéről 
és tapasztalatairól tájékoztatták 
az MKP képviselőit és a téma jö-
vőjéről egyeztettek.

Március 15.
Antala Éva, nagyölvedi refor-

mátus lelkész, a Rákóczi Szövet-
ség helyi szervezete vezetőjének 
meghívásának eleget téve Csá-
ky Csongor főtitkár részt vett a 
nagyölvedi március 15-i ünnepi 
megemlékezésen.
Az eseményen több százan vet-

tek részt, ahol a helyi iskola tanulói 
műsort adtak. Az ünnepi beszédet 
a lelkész asszony kérésének eleget 
téve Csáky Csongor tartotta.

Március 16.
Halzl József elnök részt vett Bé-

res József könyv bemutatóján. Az 
alkalmat felhasználva köszöntet 
mondott a Beiratkozási Program 
részére nyújtott támogatásáért. 

Március 17.
Csáky Csongor főtitkár meg-

állapodott a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság főosztályveze-

tő helyettesével, Haraszti Atti-
lával, hogy a felvidéki magyar 
ajkú cigányság témakörében 
március 20-án, pénteken 10 óra-
kor egy operatív megbeszélést 
szervezzenek az államtitkársá-
gon. A BGA Zrt. szervezésében 
megvalósult egyeztetésen el-
hangzott, hogy a múlt évi keret-
számok alapján, 2015 nyarán is 
alapiskolás diákokat üdültethet 
a Rákóczi Szövetség Zánkán, a 
székelyföldi Ivóban pedig kö-
zépiskolásokat. A megbeszélé-
sen Fekete Zsuzsanna, Pálinkás 
Barnabás és Csáky Csongor 
képviselték a Rákóczi Szövet-
séget. 
A Magyarság Háza igazgató-

nőjével, Csibi Krisztinával és 
Seres Zsuzsanna főosztályve-
zetővel abban állapodott meg 
a főtitkár, hogy az április 12-i 
Felvidékről kitelepített magya-
rok emléknapi rendezvényt a 
Magyarság Házában közösen 
szervezik. Az esemény április 
12-én délután egy kiállítás meg-
nyitóból és egy gálaműsorból 
tevődik össze.

Március 18.
A Rákóczi Szövetség mun-

katársai – Halzl József elnök, 
Csáky Csongor főtitkár, Pálin-
kás Barnabás, Rozgonyi Péter, 
Nagy Domonkos, Petrovay 
László, Hertelendy Anna, Ka-
tona Csilla, Fekete Zsuzsanna 
és Szenyó Diána - Gulyás Ger-
gely, a Magyar Országgyűlés 
alelnökével folytattak megbe-
szélést. Az alelnök biztosította 
a Szövetséget, hogy részt vesz 
a Felvidékről kitelepített ma-
gyarok emléknapja alkalmából 
szervezett ünnepségen (Parla-
ment, április 12.), valamint segít 

a FIDESZ frakció támogatását 
megnyerni a Beiratkozási Prog-
ram ügyét illetően.

Március 19.
A Rákóczi Szövetség képvise-

letében Csáky Csongor főtitkár 
és Pálinkás Barnabás látogatást 
tettek a beregszászi II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola elnökénél, Orosz Ildikónál 
és az ungvári magyar főkonzu-
látuson. A beregszászi találko-
zón egyeztettek a Beiratkozási 
Program népszerűsítéséről (2015. 
április 15.) a Felső-Tisza vidéki is-
kolakezdés előtt álló óvodások és 
családjaik körében. Az ungvári 
magyar főkonzulátuson, a fő-
konzul Bacskai József kérésére, a 
Rákóczi Szövetség is bekapcso-
lódott a Nemzetstratégiai Kutató-
intézet (NSKI) magyar zászló és 
címer pályázatának díjátadó ün-
nepségébe. A Rákóczi Szövetség 
a pályázat meghirdetésében köz-
reműködött 2015 januárjában. A 
pályázatra 4000 képzőművészeti 
pályamű érkezett. A kárpátaljai 9 
díjazott ünnepélyes keret között 
vehette át az elismerést Fráter 
Olivértől az NSKI elnökhelyette-
sétől, Bacskai József főkonzultól 
és Csáky Csongor főtitkártól. A 
diákok szüleik és tanáraik kísére-
tében könyv és pénzjutalmakban 
részesültek. A Rákóczi Szövetség 
3 középiskolás diákot jutalmazott 
könyvekkel és 15 ezer forint ér-
tékű ösztöndíjjal.
A Rákóczi Szövetség képviselői 

a megbeszélésen felajánlották, 
hogy a konzulátuson keresztül a 
kárpátaljai magyar oktatási intéz-
mények diákjainak és tanárainak 
jutalmazására nagy mennyiségű 
könyv adományt biztosítanak.  
Ennek szállítása a konzulátus 

kisbuszával 2015. március 23-án, 
a Szövetség budapesti központjá-
ból megtörtént.  
A konzulátus a Rákóczi Szö-

vetség és csoportjai részére fel-
ajánlotta a határátlépés segítését 
és a Felső Tisza vidéki beiratko-
zási program segítését.

Március 24.
Csáky Csongor főtitkár az OTP 

Bank elnöki tanácsadójával, ügy-
vezető igazgatójával, Benedek 
Fülöppel találkozott. A megbeszé-
lésen a Rákóczi Szövetség egyes 
határon túli helyi szervezeteinek 
program finanszírozásáról, illetve 
az éves program együttműködési 
lehetőségeiről esett szó. Halzl Jó-
zsef elnök látogatást tett a Távfűtő 
Művek vezérigazgató-helyettesé-
nél, Orbán Tibornál, aki ígéretet 
tett a Rákóczi Szövetség tevékeny-
ségének támogatására.

Március 25.
Sajtóközlemény a március 27-i 

Rákóczi emléknapról. 2015. már-
cius 27-én 11 órától a budapesti 
Kossuth téri lovas szobornál 
emlékünnepséggel egybekötött 
koszorúzást szervez a Rákóczi 
Szövetség. Az eseményen mint-
egy 300 budapesti középiskolás 
vesz részt, a Szövetség középis-
kolai szervezeteinek képvisele-
tében. A rendezvény fővédnöke 
Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke.

Március 31.
Schmidtné Cser Viktória pol-

gármester asszony meghívására 
a Fehérvárcsurgói Önkormány-
zat soros ülésén vett részt Hal-
zl József elnök megbízásából 
Pálinkás Barnabás, aki az ülés 
napirendje szerint, a civil szerve-

zetek 2014. évi beszámolói között 
ismertette a Szövetség munkáját 
és elmúlt évi programjait, kü-
lönös tekintettel a Beiratkozási 
Ösztöndíjprogramra.
Pálinkás Barnabás megköszön-

te az Önkormányzat 2014. évi 
támogatását és kérte a képviselő-
testületet, hogy Fehérvárcsurgó 
– lehetőségeihez mérten – idén 
is csatlakozzon a Beiratkozási 
Ösztöndíjprogramot támogató 
településekhez.

Április 7.
A Rákóczi Szövetség képvise-

letében Csáky Csongor és Pálin-
kás Barnabás Fráter Olivérrel, a 
Nemzetstratégiai Kutató Intézet 
elnökhelyettesével találkoztak. A 
megbeszélésen az Intézet és a Szö-
vetség közötti lehetséges együtt-
működésekről egyeztettek. 

Április 21.
A Honvédelmi Minisztérium 

Nemzeti Rendezvény Szervezé-
si Hivatal főigazgatójával, Ivády 
Nórával és munkatársával, Igaz-
ság Arnolddal folytatott meg-
beszélést a Rákóczi Szövetség 
képviseletében Csáky Csongor 
és Nagy Domonkos István. A 
találkozón a június 4-i nemzeti 
összetartozás napjának és a Nán-
dorfehérvári diadal emléknap-
jának közös megszervezéséről 
folytattak megbeszélést.

Csáky Csongor főtitkár a Külgaz-
dasági és Külügyminisztériumban 
tett látogatást – Balog Csaba he-
lyettes államtitkár közvetítésével 
– Kecskés Tibornál, a Visegrádi 
Együttműködés magyarországi 
vezetőjénél. A konzultáción szó 
esett a Rákóczi Szövetség te-
vékenységéről, a Nemzetközi 
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Visegrádi Alaphoz benyújtott pá-
lyázatairól, a rendezvények tartal-
máról, valamint Csáky Csongor 
átadta a programok pontos pályá-
zati leírását Kecskés Tibornak. A 
Rákóczi Szövetség összesen 3 pá-
lyázatot nyújtott be (Sátoraljaújhe-
lyi Tábor, Történelemtanár Tábor, 
Főiskolás Tábor), melyekre part-
nereivel együtt összesen 10 millió 
forint értékben pályázott.

Április 22.
Hábel György, a Rákóczi Szö-

vetség egyik alapító tagja látoga-
tást tett Nagy Domonkos István 
munkatárssal együtt a felvidéki 
Köbölkúton és Szőgyénben, ahol 
mintegy 200 alapiskolai magyar 
tanulónak és tanáraiknak tartott 
átfogó magyarságtudományi 
előadást kihangsúlyozva a ma-
gyar-csehszlovák, illetve a ma-
gyar-szlovák XX-XXI. századi 
viszonyt.

Április 23.
Csáky Csongor a Rákóczi Szö-

vetség képviseletében részt vett az 
Infoprog elnevezésű Kárpát-me-
dencei informatikai versenyen, 
Füleken. A látogatás alkalmával 
a verseny főszervező tanárának, 
Tomolya Róbertnek, a Fülek és Vi-
déke Célalap vezetőjének átadásra 
került 690 euró, a versenyre érke-
zett délvidéki és erdélyi verseny-
zők útiköltség hozzájárulásához. A 
támogatás átadására Biró Albert-
tel, a Rákóczi Szövetség elnökségi 
tagjával egyeztetve került sor. A 
Budai Polgár című újságnak adott 
interjút Halzl József elnök a Rákó-
czi Szövetség beiratkozási prog-
ramjának eddigi sikereiről.

Április 24.
Dr. Halzl József elnök interjút 

adott a Rákóczi Szövetség Be-
iratkozási Programjáról a Budai 
Polgár Egy százalék című rova-
tában, 2015. április 24-i lapjában. 

Azok, akik adójuk 1%-val tá-
mogatni szeretnék a Szövetséget 
a határon túli magyarság ügyé-
ben kifejtett tevékenységében, a 
cikk mellett találhatják az ehhez 
szükséges információt.

Április 27.
Az Országgyűlés Nemzeti Ösz-

szetartozás Bizottságának 2015. 
április 27-i ülésén Pánczél Ká-
roly bizottsági elnök meghívá-
sára a Rákóczi Szövetség vezetői 
- Halzl József elnök, Ugron Gás-
pár Gábor alelnök, Csáky Cson-
gor főtitkár - tájékoztatást adtak 
a szervezet tevékenységéről, 
különös tekintettel a szervezet-
építésre, ifjúsági és beiratkozási 
programokra, valamint a Szövet-
ség jövőbeni terveire.

Hanesz Zoltán, kassai ma-
gyar civil aktivista, informati-
kus mérnök látogatott el Csáky 
Csongorhoz a Rákóczi Szövet-
ség irodájába. A megbeszélésen 
Hanesz Zoltán a kassai viszo-
nyokról adott tájékoztatást.

Április 28.
Csáky Csongor főtitkár Harasz-

ti Attilával, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság főosztályvezető-
jével és Pathó Mariannával foly-
tatott megbeszélést a következő 
témákról: az MKP-val folytatott 
cigány téma, a 2015. évi támoga-
tás lehetőségei. 

Haraszti Attila a felvidéki és 
középiskolai hálózatépítéssel 
kapcsolatban azt kérte, hogy 

minél szorosabban működjenek 
együtt egymással.

Május 7.
Pálinkás Barnabás és Nagy Do-

monkos István a Deák Téri Evan-
gélikus Gimnázium vezetése, és 
tanára, Őze Sándorné meghívá-
sának eleget téve ellátogattak az 
iskolába, hogy ott az érdeklődő 
diáksággal találkozzanak.

Május 14.
Csáky Csongor, Petrovay László 

és Barkóczi Csaba látogatást tettek 
a Szegedi Tudományegyetemen, 
ahol az egyetem három oktatójával 
és két diákjával (Homa Mónika, 
Engi Krisztián) folytattak meg-
beszélést egy tagszervezet meg-
alakításáról. Ennek értelmében 
a jelenlévő oktatók és hallgatók 
vállalták, hogy támogatják a Szö-
vetség egyetemi szervezetének 
megalapítását, valamint az ehhez 
szükséges létszámot (12 fő) is biz-
tosítják a vizsgaidőszak zárásáig.

Május 15.
A Kossuth Rádió Határok Nél-

kül című műsorának Pálinkás 
Barnabás és Csáky Csongor 
stúdió beszélgetés keretében in-
terjút adtak a Rákóczi Szövetség 
Diákutaztatási Programjairól, 
a Beiratkozási Programról és 
az egyéb rendezvényekről. A 
beszélgetését korábbi helyszíni 
rádió felvételek színesítették – 
Halzl József elnökkel Temesvá-
ron készített interjú, a Felvidéki 
Sétán készült riport. A felvétel 
2015. május 17-én került adásba.

Május 20.
A Rákóczi Szövetség Nemzeti 

Összetartozás Napi Diákutazta-
tási Programjáról Csáky Csongor 

adott tájékoztatást a Magyar Te-
levízió hírcsatornáján élő stúdió 
beszélgetés keretében.

Május 27.
Hertelendy Anna és Csáky 

Csongor a Rákóczi Szövet-
ség képviseletében a tatai vá-
rosházán találkozott Osgyáni 
Zsuzsannával, Michl József 
polgármester munkatársával. A 
megbeszélés témáját a Rákóczi 
Szövetség augusztusban Tatán 
megvalósuló anyanyelvi táborá-
nak egyeztetése képezte.

Május 28.
Halzl József és Csáky Csongor a 

Rákóczi Szövetség képviseletében 
találkozott Hernádi Zsolttal a MOL 
Nyrt. elnök-vezérigazgatójával, 
valamint Ferencz I. Szabolccsal a 
vállalat kommunikációs vezető-
jével. A találkozón a Diákutazta-
tási Programról és a Beiratkozási 
Programról folytattak megbeszé-
lést. Hernádi Zsolt ígéretet tett ar-
ra, hogy a hagyományt követve a 
MOL Nyrt. ebben az évben is meg-
felelő mértékben támogatni fogja a 
Rákóczi Szövetség tevékenységét. 

Május 30.
Kun Ferencz előadást tartott 

a Göndöcs László Emléktúrán, 
melyen 90 fő vett részt.

Június 5.
Halzl József elnök és Csáky 

Csongor főtitkár látogatást tettek 
a Benedek Elek Könyvtárban, 
ahol a Rákóczi Szövetség ered-
ményeiről, terveiről és céljairól 
tartottak előadást.

Június 11.
Kun Szabó István honvédel-

mi helyettes államtitkár, ve-

zérőrnagy kezdeményezésre 
Csáky Csongorral, a Rákóczi 
Szövetség főtitkárával talál-
kozott. A megbeszélésen Kun 
Szabó István kifejezte örömét 
és köszönetét a Rákóczi Szö-
vetségnek a június 4-i Nemzeti 
Összetartozás Napi együttmű-
ködésért. A helyettes államtit-
kár megerősítette, hogy július 
10-én a Szövetség sátoraljaúj-
helyi középiskolás táborában 
a debreceni dandár katonai 
bemutató napot tart, és ehhez 
kapcsolódóan ebédet biztosí-
tanak a tábor résztvevőinek. 
Továbbá ígéretet tett arra, hogy 
az augusztus végi főiskolás tá-
borban a Rákóczi Szövetség 
számíthat rá előadóként.
Ezt követően Csáky Csongor 

és Nagy Domonkos István a 
Nemzeti Rendezvényszervező 
Hivatal főigazgatójával, Ivády 
Nórával és Igazság Arnolddal 
folytattak megbeszélést. A ta-
lálkozón kiértékelték a június 
4-i fővárosi emlékünnepséget, 
mely részben közös szervezés-
ben zajlott. Továbbá megegyztek 
a Nándorfehérvári Diadal Em-
léknapjához kapcsolódó rendez-
vényről, melyre a Szövetség 120 
középiskolás diákot szervezhet. 
Közülük 90 diák Kárpátaljára, 
30 diák pedig az április 12-i fel-
vidékről kitelepített magyarok 
emléknapjához kapcsolódó pá-
lyázat középiskolás díjazottjai 
közül érkezhet. Az emlékünnep-
ség június 20. és 22. között zajlik 
Szentendrén, Visegrádon és Bu-
dapesten. A Szövetség költségeit 
a Hivatal megtéríti.

Június 12.
Kun Ferencz ’A Felvidék ér-

tékei’ címmel előadást tartott a 

nagypeszeki Hungarikum kon-
ferencián.

Június 22.
Tokár Géza, a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztalának 
szóvivője találkozott Csáky 
Csongorral a Rákóczi Szövetség 
irodájában. Tokár Géza elmond-
ta, hogy a kerekasztal a beirat-
kozási kampánnyal szeretne 
kiemelten foglakozni a követke-
zőkben, azzal a céllal, hogy egy 
összehangolt, professzionális, 
hatékony és mérhető program 
valósuljon meg. 
Elmondta a beszélgetés során, 

hogy Magyarországon Haraszti 
Attilától kapott biztatást ennek 
megvalósítására, Felvidéken pe-
dig Tóth Károlytól. 

Június 29.
Kövér László levélben tájé-

koztatta Halzl József elnököt 
részvételéről a július 28-án 
megrendezésre kerülő Kár-
pát-medencei Magyartanárok 
Kulturális Egyesületével közö-
sen szervezett táborban.

Július 1.
A kassai Szakkay József Szak-

középiskola (korábbi neve Ipari 
Szakközépiskola) tanévzáró ün-
nepségén a Thália Színházban a 
korábbi évek hagyományainak 
megfelelően átadásra került az is-
kola tantestülete által kiválasztott 
hat kitüntetett tanuló részére a Rá-
kóczi Szövetség által adományo-
zott Rákóczi-díj. A díjakat Matej 
Éva, az iskola igazgatónője és Csá-
ky Csongor a Rákóczi Szövetség 
főtitkára Pálinkás Barnabással 
együtt adták át a kiváló tanulmá-
nyi eredményt elért diákoknak. 
A Nemzetpolitikai Államtitkár-
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ság főosztályvezetője Pirityiné 
Szabó Judit fogadta a Rákóczi 
Szövetség képviseletében Halzl 
Józsefet, Csáky Csongort és Pá-
linkás Barnabást. A Szövetség 
képviselői részletesen tájékoz-
tatták a főosztályvezetőt, a Ha-
tártalanul program és a Rákóczi 
Szövetség helyzetéről.

Július 31.
Szabadkán Ambrus Sándor 

a Rákóczi Szövetség felügyelő 
bizottságának elnöke és Csáky 
Csongor, a Szövetség főtitkára a 
Szabadkai Magyar Nemzeti Ta-
nács elnökével, Hajnal Jenővel és 
Jerasz Anikóval, a Tanács végre-
hajtási bizottságának elnökével 
találkoztak. A megbeszélésen át-
tekintették a két szervezet eddigi 
együttműködéseit, különös te-
kintettel a Beiratkozási Program 
vajdasági lebonyolítására, ered-
ményeire, illetve a középiskolai 
szervezetek helyzetére.

Augusztus 6.
Kun Ferencz a felvidéki Oroszkán 

vett búcsút beszédében a Rákóczi 
Szövetség egyik alapító tagjától, 
Pereszlényi Gyuszi bácsitól.

Augusztus 29.
Kun Ferencz az oroszlányi 20 

éves helyi szervezet ünnepsé-
gén tartott beszédet.

Szeptember 2.
A Hódmezővásárhelyi Eötvös 

József Szakképző témanapot 
tartott a Rákóczi Szövetség he-
lyi szervezetének tagtoborzása 
érdekében. A középiskola tel-
jes diáksága meghallgatta a kb. 
másfél órás előadást, három tur-
nusban érkeztek a városi Em-
lékpont előadótermébe. Képíró 

Ágnes, a helyi szervezet tanári 
vezetője a rendezvényre meg-
hívta a központi iroda képvise-
lőit is, hogy az előadások első 
10-20 percében beszéljenek a 
Rákóczi Szövetség tevékeny-
ségéről, történetéről, a közép-
iskolás tagság számára kínált 
lehetőségeiről. A rendezvényre 
a Szövetség képviseletében Pet-
rovay László és Nagy Domon-
kos István utaztak el. 

Szeptember 14.
A Rákóczi Szövetség képvisele-

tében Csáky Csongor főtitkár és 
Pálinkás Barnabás a Honvédel-
mi Minisztériumban Kun Szabó 
István társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkárral és 
Ivády Nórával, a Nemzeti Rendez-
vényszervezési Hivatal főigazga-
tójával folytattak megbeszélést. 
A megbeszélés témája az október 
23-i nemzeti ünnep állami ren-
dezvényei és a Rákóczi Szövetség 
Gloria Victis rendezvénysoroza-
tának kapcsolódása, az abban való 
együttműködés kialakítása volt. 

Szeptember 27.
Kun Ferencz ünnepi szónoklatot 

tartott a 950 éves Zsemlét község 
egész napos rendezvényén.

Október 5.
A Rákóczi Szövetség elnö-

kének, Halzl Józsefnek a 125 
éves aradi Szabadság-szobor 
tiszteletére, a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség és 
a Szabadság-szobor Egyesület 
jubileumi emlékérmet adomá-
nyozott.

Október 6.
Kun Ferencz ünnepi beszédet 

tartott Izsán. Ezt követően részt 

vett a komáromi központi ün-
nepségen az MKP meghívására.

Október 17.
A Rákóczi Szövetséget a Szlo-

vákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége, annak 25. évfordulója 
alkalmából emlékplakettel jutal-
mazta.

Október 22.
Halzl József elnök részt vett 

az 1956-os forradalom és sza-
badságharc műegyetemi meg-
emlékezésén, mely a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, a „Műegyetem 1956” 
Alapítvány és a HM Nemzeti 
Rendezvényszervezői Hivatal 
közös szervezésében került meg-
rendezésre.

November 12.
A Nemzetpolitikai Kutatóin-

tézet igazgatója, Kántor Zoltán 
fogadta Csáky Csongor főtitkárt 
és Tárnok Balázs munkatársat. 
A megbeszélésen a november 
20-i közös szervezésű felvidéki 
oktatásügyi konferencia és a két 
szervezet közötti tudományos 
együttműködés került szóba.

November 15.
A Magyar Szórvány Napján 

Borbás Mária és Böjte Csaba ven-
dégeként Csáky Csongor főtitkár 
televíziós beszélgetés keretében 
beszámolt a Rákóczi Szövetség 
szórványprogramjairól. A beszél-
getésre elkísérte őt egy nagyszől-
lősi egyetemista lány a Márton 
Áron Szakkollégiumból.

November 20.
A CÖF, CÖKA ünnepélyes 

közgyűlésén Halzl József átvet-
te a Nemzeti Honvédő-díjat a 

Rákóczi Szövetség nevében. Az 
ünnepségen jelen volt többek 
között Kövér László, az Országy-
gyűlés elnöke, Soltész Miklós 
államtitkár és Csizmadia László 
a CÖF elnöke. A Rákóczi Szö-
vetség képviseletében az elnök 
mellett Martényi Árpád alelnök, 
Makláry Szalontai Csaba elnök-
ségi tag, Csáky Csongor főtitkár 
és Pálinkás Barnabás munkatárs 
vettek részt.

November 25.
Csizmadia László a CÖF elnö-

ke fogadta Halzl József elnököt 
és Csáky Csongor főtitkárt. A 
találkozón a 2016. évi együtt-
működésről folytattak megbe-
szélést.

December 2.
A Rákóczi Szövetség képvi-

seletében Halzl József elnök és 
Csáky Csongor főtitkár részt 
vettek a Diaszpóra Tanács ülé-
sén a Várkert Bazárban.

December 3.
A Rákóczi Szövetség képvi-

seletében Halzl József elnök és 
Csáky Csongor főtitkár részt vet-
tek a MÁÉRT ülésén a Várkert 
Bazárban.

December 4.
Csáky Csongor, Pálinkás Bar-

nabás és Nagy Domonkos a 
Seacon Europe Kft. vezetőivel 
folytattak megbeszélést a Rákó-
czi Szövetség adatbázis kezelő 
programjának fejlesztéséről.

December 7.
Csáky Csongor Harasz-

ti Attilával a nemzetpolitikai 
Államtitkárság főosztályveze-
tő-helyettesével folytatott meg-

beszélést, a Rákóczi Szövetség 
jövő évi terveiről és támogatá-
sáról.

December 8.
Fráter Olivér, a Nemzetstraté-

giai Kutatóintézet elnökhelyet-
tesével találkozott a Rákóczi 
Szövetség képviseletében Csáky 
Csongor és Pálinkás Barnabás. A 
megbeszélés főtémája a 2016. évi 
együttműködés volt.

December 10.
Halzl József elnök és Csáky 

Csongor főtitkár látogatást tet-
tek az OTP Bankban, Benedek 
Fülöp elnöki tanácsadónál. A 
megbeszélésen megerősítette 
Benedek Fülöp, hogy a Rákóczi 
Szövetség 2016-ban is számíthat 
a Bank támogatására. 2015-ös 
maradvány keretből 950 ezer 
forint azonnali támogatást ítélt 
meg a Szövetség karácsonyi óvo-
dai programjának támogatására.
A Honvédelmi Minisztérium 

Nemzeti Rendezvényszervező 
Hivatalának karácsonyi összejö-
vetelén Kun Szabó István helyet-
tes államtitkár meghívására részt 
vettek Csáky Csongor, Nagy Do-
monkos és Pálinkás Barnabás.

December 11.
Gulyás Gergely az Országgyűlés 

alelnöke fogadta hivatalában Hal-
zl József elnököt és Csáky Csongor 
főtitkárt. A megbeszélésen ígéret 
született arra, hogy Gulyás Ger-
gely segít a beiratkozási program 
támogatására megnyerni azokat a 
jobboldali kötődésű önkormány-
zatokat, akik még nem részesei a 
támogatói körnek. Az április 12-i 
felvidéki emléknap kiemelt em-
léknappá emeléséhez segítséget 
ígért és az ünnepségen szívesen 

mond beszédet. A Rákóczi Szö-
vetség tevékenységéről elismerő-
en nyilatkozott.

December 14.
Az Emberi Erőforrások Minisz-

tériumában Ötvös Sándor főosz-
tályvezető kezdeményezésére 
Katona Csilla és Csáky Csongor 
tettek látogatást. A megbeszé-
lésen egy szorosabb együttmű-
ködés kezdeményezésére került 
sor a Diákutaztatási Program 
kulturális programjainak és a 
Kárpát-medencei kulturális há-
lózatépítés témájában. Abban 
maradtak, hogy januárban foly-
tatják az egyeztetéseket.

December 15.
Csáky Csongor, Pálinkás Bar-

nabás és Nagy Domonkos, Püsök 
Ruben és Mlinkó Balázs média 
szakértővel és vállalkozóval foly-
tattak megbeszélést a Rákóczi Szö-
vetség Facebook kampányairól. A 
Rákóczi Szövetség központi irodá-
jában Duray Miklós és Pogány Er-
zsébet felkeresték Csáky Csongort. 
A találkozás alkalmával átvettek 
50 Esterházy konferencia kötetet 
a júniusi Prágai Konferenciáról. A 
beszélgetés során a felvidéki köz-
életi témákról esett szó.
A Kossuth Rádió december 30-i 

Napközben című műsorának felvé-
telén Horváth Ágnes meghívására 
Csáky Csongor részt vett, ahol a 
Rákóczi Szövetség szórványt érin-
tő programjairól beszélgettek.

December 18.
Kun Ferencz immáron harmad-

szor tartott előadást Dunaszer-
dahelyen, a Felvidéki Értéktár 
konferenciáján.
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MegvALósuLT 
Rendezvények

3. rész

A Rákóczi Szövetség 2015. évi megvalósult programjai

IDŐPONT PROGRAM MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN
Résztvevő 

intézmények 
száma

Részt-
vevők 
száma

1. 2015. január 30 - február 1. Felidéki magyar kultúra konferencia Eger 50
2. 2015. február 3. Cultura Nostra Történelmi Verseny Kárpát-medence 344 1232
3. 2015. február 27.-március 1. Középiskolás Vezetőképző Budapest 24 80
4. 2015. március 8. Esterházy János emlékünnepség Budapest 300
5. 2015. március 8. Célalap közgyűlés Budapest 50

6. 2015. március - április Beiratkozási Program - Óvodai kampány
Partium, Temesvár, Vajdaság, 
Horvátország, Muravidék, 
Kárpátalja

2200

7. 2015. március 15. Március 15. Diákutaztatási Program Kárpát-medence 105 4500

8. 2015. márcus 15-október 23. Gloria Victis Történelmi Vetélkedő meghir-
detése Kárpát-medence 180 720

9. 2015. március 26-29. Gloria Victis jutalomkirándulás Lengyelország 5 20
10. 2015. március 27. Rákóczi Emléknap Budapest 20 300
11. 2015. március 27-29. Cultura Nostra döntő Pannonhalma 10 40
12. 2015. április 12. Felvidékről Kitelepített Magyarok Emléknapja Budapest 400

13. 2015. április 17-19. Délvidéki Utazás Zombor, Tótfalu, Aracs, Bács, 
Szabadka, Óbecse 15 100

14. 2015. április 17-19. Magyar-magyar kapcsolatok és az agrár szak-
képzés Eger 20 70

15. 2015. április 24-26. Erdélyi Középiskolás Vezetőképző Szováta 25 80
16. 2015. május 16. Közgyűlés Budapest 200

17. 2015. május 8-10. Felvidéki Séta Magyar Kálvária (SAÚH), 
Borsi, Kassa, Szepesség 15 100

18. 2015. június Tanácsadó Testületi Ülés Budapest 40
19. 2015. június 4. Június 4-i Diákutaztatási Program Kárpát-medence 80 3000
20. 2015. június 5-7. Kárpátaljai Középiskolás Vezetőképző Visk 15 50
21. 2015. július 1-6. Cultura Nostra jutalomkirándulás Pannonhalma, Bábolna, Herend 10 40
22. 2015. július 4-7. Bajai Anyanyelvi Tábor Baja 15 70
23. 2015. július 6-12. Sátoraljaújhely Középiskolás Tábor Sátoraljaújhely, Várhegy Üdülő 70 300
24. 2015. július 19-24. Ivói Erzsébet Tábor (I. turnus) Ivó 10 100

25. 2015. július 20-22. Nándorfehérvári diadal Emléknapja Szentendre, Visegrád, 
Budapest 20 110

26. 2015. július 20-25. Kárpát-medencei Történelem Szakos tanár 
Tábor Ópusztaszer 80 130
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27. 2015. július 26-31. Ivói Erzsébet Tábor (II. turnus) Ivó 4 44

28. 2015. július 27-31. Magyar Nyelv és Irodalom Szakos Tanárok 
Találkozója Gyöngyös 60 100

29. 2015. július 27-augusztus 2. Győri Anyanyelvi Tábor Győr 8 50
30. 2015. augusztus 2-7. Harangodi Erdei Iskola Kárpátaljai diákoknak Harangod 35
31. 2015. augusztus 9-14. Tatai Anyanyelvi Tábor Tata 11 123
32. 2015. augusztus 9-14. Zánkai Erzsébet Tábor Zánka 10 110
33. 2015. augusztus 10-14. Pécsi Sport és Újságíró Anyanyelvi Tábor Pécs 10 70
34. 2015. augusztus 24-29. Főiskolás Tábor Szentendre 30 130

35. 2015. szeptember-december Beiratkozási Ösztöndíj Program
Felvidék, Partium, Temesvár, 
Dés, Vajdaság, Horvátország, 
Kárpátalja

210 5500

36. 2015. szeptember 25-27. Partiumi - Bánsági Kirándulás Nagyszalonta, Arad, Temesvár, 
Világos, Solymos, Pécska 15 100

37. 2015. szeptember 25-27. Középiskolás vezetőképző Visk 10 80
38. 2015. október 2-4. Középiskolás vezetőképző Budapest 25 80
39. 2015.október 9-11 Célalap Közgyűlés Gyűgyfürdő 40

40. 2015. október 14-16. Felvidéki Séta ősz
Selmecbánya, Körmöcbánya, 
Besztercebánya, Zólyom, 
Szentantal

16 100

41. 2015. október 21-23. Gloria Victis 1956-os emlékünnepség Budapest 100 1400
42. 2015. október 23. Október 23-i Diákutaztatási Program Kárpát-medence 100 4000
43. 2015. október 24-25. Rákóczi emlékünnepség Kassa 50

44. 2015. november 13-15. Kárpát-medencei történelem és irodalom szakos 
tanárok konferenciája Eger 30 100

45. 2016. november 26. A felvidéki magyar oktatás - Konferencia Budapest 100
46. 2015. december Karácsonyi Óvodai Program Felvidék 350 13000

47. 2015. minden hónap első 
szerdáján Rákóczi Klub Budapest 100

ÖSSZESEN: 2052 39594

Felvidéki Magyar Kultúra 
Konferencia – Eger 
(2015. január 30 – február 1.)
Első ízben szervezete meg a Rá-

kóczi Szövetség a felvidéki cigány 
értelmiségiek találkozóját 2015. 
január 30. és február 1. között 
Egerben, a Kereskedelmi, Me-
zőgazdasági és Vendéglátóipari 
Szakközépiskolában. A találko-
zón 24 felvidéki és magyarorszá-
gi cigány értelmiségi vett részt. A 
résztvevők valamennyien diplo-
mával rendelkező, a közösségük-
ben meghatározó személyiségek 
voltak, köztük tanárok, polgár-
mesterek, nyelvészek, rendőrök, 
illetve vállalkozók. 
A találkozó azzal a céllal ke-

rült megvalósításra, hogy a 

Beiratkozási Program során lé-
tesült kapcsolatokat szorosabb-
ra fűzzék az egyes magyar ajkú 
cigány közösségek meghatáro-
zó személyiségeivel, valamint 
megosszák egymással a felvi-
déki cigány-magyar együttélés-
re vonatkozó gondolataikat. Az 
egri Kereskedelmi Középiskola 
igazgatója, Vasas Joachim biz-
tosította a találkozó helyszínét, 
aki házigazdaként köszöntötte a 
rendezvényre érkezőket a janu-
ár 30-i megnyitón. A megnyitó 
keretében a Rákóczi Szövetség 
nevében Csáky Csongor főtitkár 
üdvözölte a vendégeket, majd 
Kamarás István magyarországi 
cigányértelmiségi, a rendezvény 
egyik szervezője köszöntötte 

az egybegyűlteket. A megnyitó 
keretében Balázs József borsod-
bótai római katolikus plébános 
mondott áldást.
A találkozó első napjának es-

téje éjszakába nyúló rendkívül 
tanulságos beszélgetéssel telt. 
A rendezvény második napján 
elsőként Vasas Joachim tartott 
előadást a cigánysággal kapcso-
latos meglátásairól, megoldási 
javaslatairól. Az előadást kö-
vetően Orosz Örs, a Szlováki-
ai Magyarok Kerekasztalának 
ügyvivője köszöntötte a résztve-
vőket, kifejezve örömét a kezde-
ményezésért. Ezt követte Vavrek 
István, rimaszécsi polgármester 
felvidéki helyzetértékelése és vi-
taindító beszéde.  Ebédnél Habis 

László Eger város polgármestere 
köszöntötte a találkozó résztve-
vőit pohárköszöntője keretében. 
Délután előbb Halzl József, a Rá-
kóczi Szövetség elnöke üdvözöl-
te a résztvevőket, majd Őry Péter, 
a felvidéki Magyar Közösség 
Pártjának alelnöke köszöntötte a 
találkozót. Őry Péter és a részt-
vevők között érdemi vita alakult 
ki a témában. 
Az esti záró beszélgetés kere-

tében abban született megálla-
podás, hogy a témát folytatni 
kell, és törekedni kell a kialakult 
társaság bővítésére, a párbeszéd 
folytatására. Megfogalmazó-
dott, hogy a felvidéki magyar 
ajkú cigányság képviselőinek 
helyet kell biztosítani a Szlová-
kiai Magyarok Kerekasztalában, 
a Pedagógus Szövetségben, il-
letve az érdekképviseleti szer-
vezetekben. Megállapították a 
találkozó résztvevői, hogy a fel-
vidéki magyar ajkú cigányság-
ra természetes szövetségesként 
kell tekinteni a magyar kultúra, 
nyelv és identitás megőrzése ér-
dekében.   Megállapították, hogy 
nagyobb nyitottságra, kölcsö-
nösségre és felelős egyenran-
gúságra van szükség mindkét 
oldalon. Megállapították, hogy a 
felvidéki magyar ajkú cigányság 
megszervezéséhez szakmai és 
anyagi segítségre van szükség.

XIV. Cultura Nostra 
Történelmi Verseny II. 
fordulója (2015. február 3.)
A Rákóczi Szövetség és a Pan-

nonhalmi Főapátság 2001 óta 
minden évben meghirdeti Cul-
tura Nostra címmel történelmi 
versenyét. A két szervező in-
tézmény egyetértése alapján a 
vetélkedő küldetése a magyar 

fiatalság összetartozás-tudatá-
nak megerősítése és a magyar 
történelem egy fontos fejezetére 
vonatkozó ismeretek elmélyíté-
se. A vetélkedő a Kárpát-meden-
ce egész területéről szólítja meg 
a középiskolákat. A vetélkedően 
részt vehetnek magyarországi és 
határainkon túl élő magyar kö-
zépiskolások (14–18 év között) 3 
fős csapatokban képviselve isko-
lájukat. Az elmúlt esztendőkben 
300 és 2000 között mozgott a 
vetélkedőre jelentkezett tanulók 
száma, emellett 150-600 törté-
nelem szakos tanár járult hozzá 
munkájával a program sikeréhez.
A Pannonhalmi Főapátság és a 

Rákóczi Szövetség tizennegye-
dik alkalommal hirdette meg 
Cultura Nostra címmel történel-
mi versenyét, idén a „Megújulási 
törekvések a megosztott Ma-
gyarországon – Magyarország 
művelődéstörténete 1526-1635 
között” témában. A vetélkedőre 
208 iskolából 279 csapat jelent-
kezett: ez 837 diákot jelent, akik 
bekapcsolódtak a vetélkedőbe. 
Jelentkezni 2014. november 30-
ig lehetett a culturanostra.ben-
ces.hu oldalon.
Ezt megelőzően az első forduló-

ra 2014. december 11-én, csütörtö-
kön került sor. A 100 kérdésből álló 
teszt-feladatsort délután 14-16 óra 
között a csapatoknak saját iskolá-
jukban, számítógép használatával 
kellett megoldaniuk. A második, 
regionális fordulóba 201 csapat ju-
tott, melynek 25%-a határon túli 
iskolából jelentkezett.
A továbbjutott csapatok 2015. 

február 3-én megírták a 2. for-
dulós feladatlapot a Kárpát-me-
dence 20 településén: Budapest, 
Komárom, Eger, Salgótarján, 
Miskolc, Debrecen, Nyíregy-

háza, Hódmezővásárhely, Pécs, 
Zalaegerszeg, Győr, Kaposvár, 
Balatonfüred, Dicsőszentmár-
ton, Kraszna, Kassa, Léva, 
Székelyudvarhely, Sepsiszent-
györgy, Szabadka. A fordulóból 
a legjobban teljesítő 10 csapat ju-
tott a pannonhalmi döntőbe.

Középiskolás Vezetőképző 
– Budapest 
(2015. február 27. - március 1.)
A Rákóczi Szövetség közép-

iskolai ifjúsági szervezetei szá-
mára tizenötödik alkalommal 
szervezte meg 2015. február 27 
- március 1. között Kárpát-me-
dencei Középiskolás Vezetőkép-
ző rendezvényét Budapesten. Az 
eseményre a Tulip Inn Budapest 
Millenium Hotelben került sor, 
míg az előadások a közeli Hungest 
Hotel Platánus különtermében 
voltak. A vezetőképzőre 81-en 
érkeztek, 23 középiskolából, a 
Felvidékről és Magyarországról. 
Iskolánként két diák és egy ta-
nár vehetett részt az eseményen, 
aminek központi témáját ezúttal 
is az „érték és ifjúság” képezte. 
A középiskolás vezetőképző az-
zal a céllal került megrendezés-
re, hogy lehetőséget biztosítson 
a kapcsolatépítésre, elősegítse a 
középiskolai szervezetek mun-
káját, hatékonyságát, illetve egy 
tartalmas és jó hangulatú együtt-
létet teremtsen a résztvevőknek.
A megnyitón Halzl József, a 

Rákóczi Szövetség elnöke kö-
szöntötte az egybegyűlteket, 
majd Fluck Benedek humá-
nerőforrás-szakértő tartott előa-
dást „Kapcsolatok, Karrier a 
Kárpát-medencében” címmel, 
melyben a közösség fogalmát a 
családnál kezdte és tágította a 
kört egészen a virtuális kapcsolati 
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rendszerekig és ezeken keresztül 
mutatott rá a Rákóczi Szövet-
ségben is rejlő lehetőségekre. 
Őt követte Margittai Gábor, a 
Magyar Nemzet újságírója, aki a 
világban található magyar emlé-
kekről tartott előadást, felhívva 
a figyelmet, hogy milyen nagy-
szerű dolgokról mond le önként 
a magyarság, azáltal, hogy külső 
nyomásra vagy a magyar közös-
ség lustaságából ezek a tények, 
helyek és történetek kikoptak a 
nemzeti emlékezetből. Előadása 
végén felhívta a figyelmet arra, 
hogy útikönyvek összeállításá-
nál különös figyelmet kellene 
fordítani egy sajátos magyar né-
zőpont megteremtésére, melyek 
a magyar emlékekre is felhívják 
a figyelmet. Az estét a tanárok 
számára közös beszélgetés zárta, 
míg a diákok egy néptánc-tanu-
lással egybekötött játékos ismer-
kedésen vettek részt.
A vezetőképző másnapján 

Morvay Levente civil pályázati 
szakértő egy tömör előadásban 
mutatta be a civil világ lehető-
ségeit, különös tekintettel a kü-
lönböző pályázati rendszerek 
sajátosságaira és a határon át-
nyúló magyar-magyar kapcsola-
tok rendszerére. Őt követte Halzl 
József, aki a Rákóczi Szövetség 
küldetéséről tartott előadást, 
hangsúlyozva a fiatalság szerepét 
a külhoni magyar kapcsolatok 
ápolásában. Ezután a Szövetség 
központi irodája mutatkozott be, 
majd az ebéd utáni szekciót Ta-
karó Mihály irodalomtörténész 
nyitotta meg, aki a fiatalokat 
érintő értékválasztás fontosságá-
ra hívta fel a résztvevők figyel-
mét. Őt követte Beer Miklós, a 
váci egyházmegye püspöke, aki 
az ifjúsági nevelésről és a keresz-

tény felelősségvállalásról tartott 
előadást. A nap zárásaként a diá-
kok és a tanárok a Nemzeti Szín-
házba látogattak el, ahol Csiky 
Gergely Ingyenélők című művét 
tekinthették meg.
A rendezvény utolsó napján Zi-

chy László pszichológus tartott 
interaktív foglalkozást a diá-
koknak és tanároknak, melyben 
a közösség fontossága és meg-
tartó ereje volt a középpontban. 
Ezután Daróczi Bárdos Tamás 
zenetudós édesapjáról, a husza-
dik század legnagyobb hatású 
magyar karnagyáról Bárdos La-
josról tartott egy zenei betétekkel 
tűzdelt előadást.

Esterházy János 
emlékünnepség – Budapest
(2015. március 8.) 
A Rákóczi Szövetség és az Es-

terházy Emlékbizottság idén is 
megrendezte hagyományos em-
lékünnepségét a mártír sorsú fel-
vidéki politikus, gróf Esterházy 
János tiszteletére. 2015. március 
08-án számos szervezet képvi-
seltette magát, és rótta le tiszte-
letét a Szép utcában.
Reggel tíz órakor, az V. kerületi 

Esterházy Emléktábla előtt, az 
Esztergomi Ferences Gimnázi-
um Kórusa elénekelte az ünnep-
lő sokadalommal a Himnuszt. 
Ezt követően Martényi Árpád, 
az Esterházy Emlékbizottság el-
nöke köszöntötte az egybegyűl-
teket. Beszédét követően Ősi 
Barnabás, a Rákóczi Szövetség 
volt munkatársa, szavalatával 
emelte az ünnepi hangulatot. 
Ünnepi beszédet mondott Csáky 
Pál, Európai Parlamenti képvise-
lő. Elismerő oklevélben részesült 
Piotr Gasenica, a Lengyelsel-
meci Intézet igazgatója. A meg-

emlékezés virágait számos civil 
szervezet, intézmény és azok 
képviselői helyezték el az emlék-
tábla alatt. A Szép utcai ünnep-
séget a Szózat zárta, amelyet a 
tömeg a kórussal együtt énekelt.
A megemlékezés a Múzeum 

körúti Bölcsészettudományi Ka-
ron folytatódott, ahova a résztve-
vők gyalogosan érkeztek. A kórus 
a Himnusszal köszöntötte az 
átérkező vendégeket, majd Mar-
tényi Árpád méltatta a megjelent 
díszvendégeket. Szavait köve-
tően Soltész Miklós az egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtit-
kára mondta el ünnepi beszé-
dét. Szenyó Diana, a Szövetség 
munkatársa szavalatát követően 
kiosztották az idei elismerése-
ket. Esterházy Emlékplakettel 
tüntették ki Jan Ciechanowskit, a 
lengyelországi Veteránok és Ül-
dözöttek Kormányhivatalának 
államtitkárát, akit Molnár Imre, 
az Esterházy Emlékbizottság 
elnökségének tagja méltatott. A 
másik díjazott a lévai Reviczky 
Társulás volt, a laudációt Gabri 
Rudolf, a Szülőföldön Magyarul 
Társulás elnöke tartotta. Elisme-
rő oklevelet kapott Karola Butora 
volt polgármester (Nyitraújlak) 
és Dr. Arkadyusz Adamczyk 
professzor. Zárszóként Dr. Halzl 
József, a Rákóczi Szövetség el-
nöke mondott köszönetet a díja-
zottaknak és mindazoknak, akik 
tevékenységükkel elősegítik a 
Szövetség munkáját.

Gloria Victis jutalomki-
rándulás – Lengyelország 
(2015. március 26-29.) 
2014. október 23-án a Budapesti 

Műszaki Egyetem dísztermében 
a Gloria Victis Történelmi vetél-

kedő döntőjén győzedelmeske-
dett első öt csapat vehetett részt 
a Jutalomúton Lengyelország-
ban, amely a verseny témájára 
reflektálva az Osztrák-Magyar 
Monarchia galíciai és kis-len-
gyelországi első világháborús 
emlékhelyeit barangolta be. A 
kirándulás először egészült ki 
a Gloria Victis 1956-os irodal-
mi pályázatának díjazottjaival. 
Összesen hét középiskola és egy 
egyetem diákjai vehettek részt 
felkészítő tanáraikkal (Nagyka-
nizsáról a Batthyány Lajos Gim-
názium és a Műszaki Szakképző 
Iskola és Kollégium Cserháti Ta-
gintézménye, Zalaegerszegről 
a Zrínyi Miklós Gimnázium, 
Érsekújvárból a Pázmány Péter 
Gimnázium, Komáromból a Se-
lye János Gimnázium, Barótról a 
Baróti Szabó Dávid Technológi-
ai Liceum, Kiskőrösről a Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázi-
um, a Selye János Egyetem.)
Első nap a budapesti Márton 

Áron Szakkollégium bejárata elől 
indult a kirándulás korán reggel. 
A kitűzött úti cél, Przemysl felé 
vezető úton megálltak Kassán, 
ahol megkoszorúzták II. Rákó-
czi Ferenc sírját a Szent Erzsébet 
Dómban, majd a Duklai-hágónál 
megpihenve rótták le tisztele-
tüket a világháborús emlékmű-
nél. Már egészen beesteledett, 
mire Przemyslben megérkeztek 
a szálláshelyre. Másnap a vá-
ros körül található erődrendszer 
látogatható részeit keresték fel 
helyi idegenvezető segítségével, 
majd folytatták útjukat Kis-Len-
gyelországba az 1848-49-es 
szabadságharc hősének, Bem 
József tábornoknak szinte már 
magyar zarándokhellyé vált sí-
remlékéhez, Tarnóba. Sajnos, 

az időjárás délután már nem 
kedvezett a kirándulóknak, de a 
cudar idő ellenére is sétát tettek 
Tarnó belvárosában a magyar 
emlékek nyomában. Este már 
Krakkóban voltak, ahol a teljes 
harmadik napot töltötték. Felke-
resték a Waweli Székesegyházat 
és megkoszorúzták Báthory Ist-
ván és Szent Hedvig sírját, majd 
megcsodálták Jagelló Egyetem 
Múzeumának kincseit, a Mária 
Templomot, a Barbakánt, a Posz-
tócsarnok forgatagát. A napot 
a Kazimirz negyedben zárták, 
ahol a Shabbat ellenére is meg-
tekinthették az Öreg Zsinagógát. 
Az utolsó nap reggelén búcsút 
intettek Krakkó városának és 
elindultak Budapest felé, azon-
ban az útvonalat úgy tervezték, 
hogy a limanowai Muhr Ottmár 
emlékműnél elhelyezhessék ko-
szorújukat és egy néma perccel 
adózzanak a magyar honvédek 
hősiességének. Virágvasárnap 
lévén az ószandeci Szent Kin-
ga kolostort is megtekintették, 
majd megálltak egy rövid pihe-
nőre Késmárkon a Hunfalvyak 
emléktáblájánál.
A programot megtervezte és 

a szellemi hátterét biztosította 
Lados Balázs, a Szent Margit 
Gimnázium történelem-földrajz 
szakos tanára, a Rákóczi Szö-
vetség központja részéről Fekete 
Zsuzsanna vett részt a program 
lebonyolításában.

Rákóczi Emléknap – 
Budapest (2015. március 27.)
A Rákóczi Szövetség öröm-

mel üdvözli, hogy a Magyar 
Országgyűlés március 27-ét 
Rákóczi emléknappá nyilvá-
nította. A Szövetség 1989 óta 
a Nagyságos Fejedelem kul-

tuszának ápolását a maga civil 
eszközeivel szolgálja, példa-
képként állítva II. Rákóczi 
Ferencet a Kárpát-medencei 
magyar ifjúság elé.
A Rákóczi Szövetség 2015. 

március 27-én 11 órai kezdet-
tel tartott megemlékezést a bu-
dapesti Kossuth Lajos téren, 
a Nagyságos Fejedelem lovas 
szobránál. Az esemény fővéd-
nökségére a Szövetség Kövér 
Lászlót, az Országgyűlés el-
nökét kérte fel, aki e kérésnek 
örömmel tett eleget. Az ün-
nepségre több mint 300 fős kö-
zönség gyűlt össze – zömmel 
budapesti középiskolák diákjai 
és tanárai, de az ünneplők sora-
iban természetesen ott voltak a 
Szövetség elnökségi tagjai – dr. 
Halzl József elnök, Martényi 
Árpád alelnök, Csáky Csongor 
főtitkár   és a központi iroda 
képviselői is. Ünnepi köszöntőt 
mondott Kövér László nevében 
Kelemen András, az Országy-
gyűlés elnökének külpoliti-
kai főtanácsadója, a Rákóczi 
Szövetség részéről Martényi 
Árpád, a Szövetség alelnöke, 
később Mészáros Kálmán, el-
ismert történész emlékezett II. 
Rákóczi Ferencre.
Az ünnepség hangulata Vesz-

tergám Miklós tárogatóművész 
muzsikájának és a Szigetszent-
miklósi Batthyány Kázmér 
Gimnázium gyermekkórusa 
előadásának köszönhetően vált 
igazán meghitté. Az egyórás 
műsor végén a résztvevők el-
helyezték koszorúikat a szo-
bor talapzatánál. Ezt követően 
a házelnök jóvoltából minden 
meghívott tanár és diák álló-
fogadáson vehetett részt az 
Országházban, két 40 fős cso-
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portnak pedig idegenvezetés 
mellett alkalma nyílt megte-
kinteni a Parlamentet is.

XIV. Cultura Nostra 
döntője (2015. március 27-29.)
A tizennegyedik alkalommal 

megrendezett történelmi ve-
télkedő döntője 2015. március 
27-29. között a Pannonhalmi 
Főapátságban került megrende-
zésre, ahol a csapatok és kísérő-
tanáraik a szervezők vendégei 
voltak. Az eseményre a szombat 
délelőtti ünnepélyes megnyitót 

követően délután került sor, ne-
ves szakemberekből álló zsűri 
előtt: Horn Ildikó, Fazekas Ist-
ván, Koltai András és Várkonyi 
Gábor.
A március 28-án, a Pannonhal-

mi Főapátság konferenciater-
mében megrendezett díjátadó 
ünnepségén Várszegi Asztrik 
püspök, pannonhalmi főapát 
gratulált diákoknak és taná-
roknak egyaránt, köszöntötte a 
vendégeket és a támogatókat. A 
vetélkedő idei témájával kap-
csolatban kitért Pannonhalma 

16-17. századi történetére is, 
amikor a monostor is csatatérré 
változott és megszűnt a bencés 
szerzetesi élet Szent Márton 
hegyén, de az akkor tapasz-
talt elveszett helyzetből még-
is megtalálták az újrakezdés 
lehetőségét. Az ünnepségen a 
Rákóczi Szövetség központi 
irodáját Halzl József képviselte. 
A Herendi Porcelánmanufaktú-
ra különdíját Horn Ildikóval, a 
zsűri elnökével adták át az első 
helyezett csapatnak.

Település Iskola neve Csapattagok Felkészítő tanár
1. Szigetszentmiklós Batthyány Kázmér Gimnázium Lőcsei Virág, Nagy Szilárd, Takács Károly Nyuli Kinga

2. Miskolc Lévay József Református Gimnázium 
és Diákotthon

Csehes András, Nagy András, 
Újhelyi János Ábel Gecse Angéla

3. Nyergesújfalu Szalézi-Irinyi Középiskola Sánta Barbara, Imre Bence, 
Eckl Gergő Lux Ambrus

4. Komárom Selye János Gimnázium Dóczé Bálint Jonatán, Horváth Ádám, 
Oros Jonatán PhDr. Deák Irén

5. Budapest Újpesti Babits Mihály Gimnázium Mázsár Kata, Budinszki Bence, Nagy 
Botond Németh Máté

6. Eger Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
és Kollégium Antal Áron, Kis Botond,  Becze Dániel Cs. Németh Péter

7. Székesfehérvár Tóparti Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola

Marton Gergő Zsolt, 
Zsákovics Kevin Gujdó, Pernyész Zoltán Brunner Éva

8. Vác Piarista Gimnázium és Kollégium, Vác Horváth Hanga, Petrik Regina, 
Sipos Réka Pálfai I. Remig

9. Dicsőszentmárton Andrei Bârseanu Elméleti Líceum Pataki Aranka Tímea, 
Szász János Csongor, Soós Éva Beatrix Béres Ilona

2. táblázat. A vetélkedő végeredm
énye

Felvidékről Kitelepített 
Magyarok Emléknapja – 
Budapest (2015. április 12.)
A Rákóczi Szövetség a Kas-

sai Kormányprogram meghir-
detésének 70. évfordulója és 
a Felvidékről kitelepített ma-
gyarok április 12-i emléknapja 
alkalmából a Parlament Felső-
házi Termében emlékezett a Be-
neš-dekrétumok következtében 
a Csehszlovák Köztársaságból 
elüldözött, Magyarországra tele-
pített több mint százezer magyar 
emberre. A Rákóczi Szövetség 

az emléknap alkalmából Kár-
pát-medencei középiskolások 
és egyetemisták részére irodal-
mi- és történelmi pályázatot hir-
detett, valamint a Parlamentben 
rendezett megemlékezést.
Az emlékműsor elején Halzl Jó-

zsef, a Rákóczi Szövetség elnöke 
köszöntötte a megjelenteket és 
kiemelte, hogy a 68 éve történtek 
a magyarság egyik legnegatí-
vabb eseménye. Figyelmeztetett 
ugyanakkor arra, hogy a Felvi-
déki magyarság megmaradása a 
fiatalok identitásának megörzé-

sén múlik, és megjegyezte, hogy 
ebben igyekszik segíteni a Rákó-
czi Szövetség is a maga eszkö-
zeivel, különösen a Beiratkozási 
Ösztöndíjprogramjával, mely a 
magyar iskolaválasztást céloz-
za. A megemlékezés fővédnöki 
szerepét vállaló Kövér Lászlót 
távollétében Gulyás Gergely az 
országgyűlés alelnöke képvisel-
te, aki beszédében elmondta: a 
kollektív bűnösség doktrínája 
összeegyeztethetetlen az emberi 
méltósággal. A politikus rámu-
tatott: „Amíg az Európai Unió 

bármely tagállamában a kollek-
tív bűnösséget rögzítő rendel-
kezések akár csak elviekben is 
a jogrend részei lehetnek, addig 
hiteltelen az európai közösség-
től minden az emberi jogok és a 
demokratikus, jogállami alapér-
tékek védelmére irányuló erőfe-
szítés.” Felszólalt Őry Péter, az 
MKP önkormányzati alelnöke 
is, aki emlékeztetett: az átélt bor-
zalmakon és szenvedéseken vál-
toztatni nem lehet, de emlékezni 
és emlékeztetni kötelességünk. 
A Rákóczi Szövetség nevében és 
egykori kitelepítettként Dr. Lu-
kács Ferenc emlékezett az átélt 
borzalmakra. Az emlékműsor 
keretében Korpás Réka komá-
romi népdalénekes, a Felszállott 
a páva tehetségkutató felvidéki 
résztvevője adott elő egy népdal-
csokrot. A megemlékezés az em-
léknap alkalmából meghirdetett 
pályázat díjátadásával ért véget. 
A rendezvény díjazottjai:

Egyetemista kategória:

I. helyezett. Bencze Dávid (Se-
lye János Egyetem): Felvidéki 
magyarok a sorstalanság éveiben 
(Etnikai tisztogatások Szlováki-
ában 1945-1948) - történelmi esz-
szé, tanulmány

II. helyezett. Vass Szabina 
(Ungvári Nemzeti Egyetem): 
Csehszlovákia történelmének 
szégyenfoltja, avagy a kassai 
kormányprogram és az annak 
nyomában járó kitelepítetések 
Kassán és vidékén - tanulmány

III. helyezett. Bertók And-
rea (Színház-és Filmművészeti 

Egyetem): Angéla – fiktív nap-
lótöredék
Középiskolás kategória:

I. helyezett. Csanádi István 
Márk (Szentannai Sámuel 
Gimnázium): 1947-A lakosság 
cserének titulált kitelepítése - 
történelmi tanulmány

II. helyezett. Bayer Zsuzsanna, 
Czenthe István (Deák Téri Evan-
gélikus Gimnázium): 
A felvidéki magyarok élete 

Trianontól a kiutasításig (1920-
1945) - interjú és történelmi esszé

III. helyezett. Nagy Zoltán 
(Fehérgyarmati Deák Ferenc 
Gimnázium): “Ha az a bűnöm, 
hogy magyarnak születtem, hát 
vigyenek!” Szlovák-magyar la-
kosságcsere Nyíregyházán és 
környékén 1947-ben - tanulmány

Különdíjat kapott:

• Brusch Tímea (Bp. I. Ker. Pe-
tőfi Sándor Gimnázium): A vesz-
teség - novella
• 9/A-9/N osztály (Boronkay 

György Műszaki Szakközépis-
kola Gimnázium és Kollégium) 
- plakát
• Bott Barnabás (Nagymegyeri 

Kereskedelmi Akadémia): Be-
szélgetés nagyapámmal a kitele-
pítésről - interjú
• Rancsó Máté (Selye János 

Gimnázium): Hontalanság évei - 
elbeszélt történelem
• Sárics Sarolta (Pécsi Leőwey 

Klára Gimnázium): Szülőföl-
dem szép határa - családtörténet
• Bíró Adél (Pázmány Péter 

Gimnázium Érsekújvár): Egy 
élet története  
• Kiss Orsolya (Czeglédi Péter 

Református Gimnázium): Viol-
ka néni emlékei - esszé
• Rózsa Roland (Újhelyi Imre 

Mezőgazdasági Iskola): Emberek 
és sorsok - történelmi tanulmány
• Rancsó Dorottya (Selye János 

Gimnázium): Hétköznapi hősök 
a hetényiek kálváriájában - esszé
• Tohol Orsolya (Márai Sándor 

Gimnázium): Magyar Tragédia - 
rövidfilm - interjú
• Pénzes Dorina (Pécsi Tudo-

mány Egyetem): SZESZI 
Udvardiak kálváriája - elbeszélés
• Szűcs Brigitta (Eötvös Loránd 

Tudományegyetem): A hontalan-
ság évei - A határon túli, felvidéki 
magyar családok életének ala-
kulása az 1920-as éveket követő 
időszakban, különös tekintettel 
Edvard Beneš elnöki dekrétuma-
ira - történelmi tanulmány

Magyar-magyar kapcsola-
tok és az agrár szakképzés 
- Eger (2015. április 17-19.)
A Rákóczi Szövetség, Eger Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata 
és a KLIK Egri Tankerület veze-
tői a magyar-magyar kapcsolatok 
ápolása, fejlesztése érdekében 
a „szakképzéssel a magyar-ma-
gyar kapcsolatok fejlesztéséért 
és a vidék népességmegtartó 
szerep erősítéséért a Kárpát-me-
dencében” témakörében szak-
mai találkozót szerveztek a 
Kárpát-medencei agrárszakkép-
zésben érintett iskolák vezetői, 
tanárai és diákjai részvételével.
A rendezvény helyszíne az Egri 

Kereskedelmi, Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégiuma volt. A 
rendezvény előadói között szere-
pelt Halzl József, a Rákóczi Szö-
vetség elnöke, Habis László Eger 
polgármestere, Ballagó Zoltán 
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a KLIK egri igazgatója, Vasas 
Joachim agrártörténész, Palotás 
József, Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal igazga-
tó-helyettese, Benedek Fülöp, 
az OTP Bank agrárdivízió veze-
tője, elnöki főtanácsadó, Percze 
László, a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet tudományos munka-
társa, Sztolyka Zoltán, Rozsály 
község polgármestere. A rendez-
vény bor- és pálinkaversennyel 
is kiegészül, melyen a résztvevő 
iskolák dolgozói, tanulói által ké-
szített termékek versenyeztek.

Erdélyi Középiskolás 
Vezetőképző – Szováta 
(2015. április 24-26.) 
A Rákóczi Szövetség erdélyi 

középiskolai ifjúsági szervezetei 
számára szervezte meg 2015. áp-
rilis 24-26. között középiskolás ve-
zetőképzőjét, mely a sorban már a 
tizenhatodik volt. Az eseményre 
Szovátán a Teleki Oktatási Köz-
pontban került sor, míg az előa-
dások a közeli a Danubius Hotel 
konferenciatermében voltak. A 
vezetőképzőre 79-en érkeztek, 
24 középiskolából, Partiumból és 
Erdélyből. Iskolánként két diák és 
egy tanár vehetett részt az esemé-
nyen, aminek központi témáját ez-
úttal is az érték és ifjúság képezte.
A rendezvényt elején Pálinkás 

Barnabás, a Rákóczi Szövetség 
munkatársa köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd Nagy Domonkos 
István munkatárssal közösen be-
széltek a Szövetség programjairól 
és az ifjúsági szervezetek előtt is 
nyitott pályázati lehetőségekről. 
Őket követte Papp Márton, imecs-
falvi római katolikus lelkipásztor 
előadása, aki az értékek válasz-
tásáról és a fiatalok előtt álló dön-
tésekről beszélt. Vacsora után a 

tanárok és diákok egy néptánc-ta-
nulással egybekötött játékos is-
merkedésen vettek részt.
A vezetőképző másnapján 

Bánffy Farkas tartott előadást a 
közösségi szerepvállalásról és a 
felelős közösségi gondolkozás-
ról. Saját pályáján mutatta be, 
hogyan jut arra az elhatározás-
ra egy magyarországi fiatalem-
ber, hogy hazaköltözzön ősei 
földjére Erdélybe és sziszifuszi 
harcba kezdjen a román bürok-
ráciával birtokai visszaszerzé-
séért. Őt követte Vass Levente, 
marosvásárhelyi orvos a Studi-
um Alapítvány vezetője, aki az 
erdélyi civil világról és a ma-
gyar közösség lehetőségeiről 
tartott előadást. Délután Zichy 
László és felesége Éva tartott 
páros előadást a kisebbségi ma-
gyar közösségekről és az iden-
titásról. Majd Fráter Olivér, a 
Nemzetstratégia Kutatóintézet 
elnökhelyettese tartott előa-
dást az Intézet munkájáról és 
az előtte álló feladatokról. A 
délután hátralévő részében egy 
szovátai sétán vettek részt a di-
ákok és tanáraik. A kalauzolást 
Csorba Árpád István, az Erdé-
lyi Rákóczi Szövetségek Egye-
sület elnöke vállalta magára, 
aki korábban tanított is a város 
középiskolájában. A vezetőkép-
ző résztvevői megkoszorúzták 
Márton Áron püspök szobrát és 
körbe sétálták a Medve-tavat és 
a környező só sziklákat is. A nap 
zárásaként a diákok táncházban 
vettek részt, míg a tanárok egy 
beszélgetés keretében vitatták 
meg az erdélyi és partiumi rá-
kóczis ifjúsági szervezetek le-
hetőségeit és igényeit.
A rendezvény utolsó napján 

Lokodi Edit Emőke, a Maros 

Megyei Önkormányzat korábbi 
elnök asszonya tartott előadást, 
majd Zichy László pszichológus 
és neje vezetésével interaktív 
foglalkozáson vehettek részt a 
diákok és tanárok, melyben a 
közösség fontossága és megtar-
tó ereje volt a középpontban. A 
vezetőképző közös ebéddel zá-
rult.

Közgyűlés – Budapest 
(2015. május 16.) 
A Rákóczi Szövetség 2015. évi 

tisztújító közgyűlését 2015. má-
jus 16-án a budavári Magyarság 
Házában tartotta. A Szövetséget 
továbbra is Halzl József vezeti. 
A közgyűlés előbb megtárgyalta 
a Rákóczi Szövetség ellenőrző 
bizottsági jelentését, majd kö-
vetkezett a 2014. évi tevékeny-
ség összefoglalása, 2014. évi 
beszámolójának megtárgyalása 
és elfogadása, a 2014. évi gaz-
dálkodásának megtárgyalása és 
2014. évi közhasznúsági jelenté-
sének elfogadása, majd a Szövet-
ség 2015. évi programtervének 
és költségvetésének megtárgya-
lása és elfogadása. Ezt követően 
megtörtént a Rákóczi Szövetség 
tisztújítása, amelynek értelmé-
ben a Szövetség elnöke tovább-
ra is Dr. Halzl József, alelnökök 
Martényi Árpád és Dr. Ugron 
Gáspár Gábor. A Szövetség főtit-
kára Csáky Csongor, a pénzügyi 
titkára pedig Dr. Ősi Barnabás. 
A további elnökségi tagok Mak-
láry-Szalontai Csaba, Őry Péter, 
Németh Zsolt és Biró Albert. A 
felügyelő bizottságot a szavazás 
értelmében Dr. Ambrus Sándor, 
Nagy Csaba, Tóth Tibor, Szajkó 
Gábor és Gabri Rudolf alkotják. 
A közgyűlés ezen felül elfogad-
ta a Rákóczi Szövetség 2014. évi 

beszámolóját és közhasznúsági 
jelentését.

Kárpátaljai Középiskolás 
Vezetőképző – Visk 
(2015. június 5-7.) 
A kárpátaljai Visken 57 közép-

iskolás diák és tanár vett részt a 
Rákóczi Szövetség középiskolás 
vezetőképzőjén a nemzeti ösz-
szetartozás jegyében június 5. 
és 7. között. A rendezvényen 9 
kárpátaljai középiskola Rákóczi 
szervezetének diák és tanár kép-
viselői vettek részt. A résztvevők 
Ungvárról, Kisgejőcről, Nagy-
muzsalyról, Váriból, Técsőről, 
Karácsfalváról, Nagyberegről 
és Beregszászról érkeztek.  A 
rendezvény fő célja a nemzeti 
összetartozás erősítése, a kár-
pátaljai diák és tanár vezetők 
képzése, kapcsolatrendszerük 
erősítése, illetve egy tartalmas 
és jó hangulatú együttlét bizto-
sítása volt. A program az érték 
és ifjúság gondolat mentén szer-
veződött. A rendezvény előadói 
között szerepel: Bacskai József, 
ungvári főkonzul, Fráter Olivér, 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnökhelyettese, Balogh Tamás, 
az OTP Bank senior menedzse-
re, Takaró Mihály, irodalom-
történész és Jenei Károly, viski 
református tiszteletes.
A péntek esti megnyitó ün-

nepségen a Rákóczi Szövetség 
nevében Csák Csongor főtitkát 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
Balogh Tamás az OTP Bank Ag-
rárigazgatóságának seinor me-
nedzsere mondta el gondolatait 
az agráriumban rejlő lehetősé-
gekről, a szülőföldön maradás 
és az agrárium kapcsolatáról, 
valamint kitért az OTP Bank 
Kárpátaljai jelenlétére. Balogh 

Tamást követően Fráter Olivér, 
a Nemzetstratégiai Kutatóin-
tézet elnökhelyettese fejezte ki 
örömét a rendezvény kárpátaljai 
megvalósulásért, és a meghívá-
sért. Részletesen tájékoztatta a 
résztvevőket az intézet tevékeny-
ségéről, különös tekintettel a 
Kárpátaljára irányuló program-
jairól. Az előadásokat követően 
minden résztvevő a falusi turiz-
mus keretében szállásadójánál 
vacsorázott, majd a viski iskola 
dísztermében a Beregszászi Ily-
lyés Gyula Nemzeti Színház 
művészeinek verses, zenés előa-
dását tekinthették meg.
A vezetőképző második nap-

jának délőttjén Ötvös Sándor 
helytörténeti előadását hallgat-
hatták meg a diákok és tanáraik, 
majd Takaró Mihály irodalom-
történész nagysikerű, lelkesítő 
előadása hangzott el, a magyar 
kultúra, a megmaradás, az érték 
és az ifjúság témakörében. Az 
előadásokat követően rövid vis-
ki séta következett, melynek ke-
retében a híres viski református 
templomot is megtekinthettek a 
résztvevők. Délután Takaró Mi-
hály folytatta előadását elsőként, 
majd Bacskai József ungvári 
főkonzul beszélt Magyarország 
Kárpátaljára irányuló figyelmé-
ről, illetve gyakorlatias informá-
ciókkal látta el a résztvevőket az 
útlevél, a vízum, a magyarigazol-
vány igénylését illetően. A hozzá 
intézett kérdések számából érzé-
kelhető volt a téma fontossága. A 
délután további része táncházzal 
folytatódott a viski tájháznál, 
majd a vacsorát követően tábor-
tűz melletti énekléssel és beszél-
getéssel ért véget az este.
Vasárnap délelőtt a Rákóczi 

Szövetség tevékenységéről, a di-

ákok, tanárok részére kínálkozó 
lehetőségekről adott részletes 
tájékoztatást Pálinkás Barnabás 
és Csáky Csongor. A beszélgetés 
párbeszéddé alakult, ahol meg-
osztották véleményüket a részt-
vevők is. A felekezetek szerinti 
Istentiszteleteket követőn közös 
ebéddel zárult a középiskolás 
vezetőképző. A rendezvénynek a 
viski Kölcsey Ferenc Középisko-
la adott otthont, az ellátást és az 
elszállásolást a helyi Zöld Falusi 
Turizmus Egyesület biztosította. 
A Rákóczi Szövetség képvise-
letében Csáky Csongor főtitkár, 
Pálinkás Barnabás és Szenyó Di-
ána vett részt az eseményen.

XIV. Cultura Nostra 
jutalomkirándulás
(2015. július 1-6.)
A történelmi vetélkedő döntő-

jébe került csapatokat és tanára-
ikat egy immár hagyományossá 
vált nyári jutalomúton is vendé-
gül látjuk július 1-6. között. Pan-
nonhalmán a Főapátságot, annak 
gyűjteményeit (könyvtár, levéltár) 
és az időszaki kiállítást mutatjuk 
be számukra, illetve részt vehet-
nek orgonahangversenyen is. Bá-
bolnán felülhetnek a híres arab 
lovakra, Tihanyban és környékén 
a Balaton szépségeit fedezhe-
tik fel a jutalomúton résztvevők. 
Herendi porcelánfestés és veszp-
rémi kirándulás teszi gazdagabbá 
a dunántúli térség kultúrájának 
megismerését. A részt vevő Kár-
pát-medencei fiatalok a tartalmas 
nyári kiránduláson ismeretséget 
köthetnek, amit az egyetemi évek 
tovább mélyíthetnek.

Bajai Anyanyelvi Tábor 
(2015. július 4-7.)
A Rákóczi Szövetség azt a célt 
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tűzte ki maga elé, hogy tagjainak 
szellemi és szervező munkájá-
val, anyagi támogatásával és ren-
dezvényeivel segíti a határon túli 
magyarságot identitástudatának 
megerősítésében. Ennek szel-
lemében került megrendezésre 
idén is a Bajai Anyanyelvi Tábor.
A táborba a délvidéki magyar 

általános iskolák alsó tagoza-
tos diákjai kaptak meghívást. A 
gyerekeket az iskolák tanárain 
és igazgatóin keresztül sikerült 
megszólítani. A meghívásban 
szerepelt, hogy a diákok térítés-
mentesen kapják a szállást, étke-
zést, a belépőket, a kellékeket. A 
szülőknek csupán el kellett hoz-
niuk Bajára a gyerekeket, és ott 
egy regisztráció keretében átad-
ni őket a tábor szervezőinek. A 
szállást a Szent László Általános 
Művelődési Központ biztosítot-
ta. Baján a diákokat helybeli ta-
nárnők felügyelték és oktatták, 
együttműködve a délvidéki kísé-
rőkkel. A táborozás időtartama 
alatt a résztvevőknek ingyenesen 
biztosítottuk a szállást (4-6 ágyas 
szobákban), az étkezést (teljes 
ellátás, háromszori étkezés), va-
lamint a programokon való rész-
vételt. A táborban jelen voltak a 
Rákóczi Szövetség képviselői, 
szervezői is, akik jelenlétükkel 
biztosították a tábor zökkenő-
mentes lebonyolítását.
A tábor előkészítése 2015. má-

jus végén indult, amikor kapcso-
latba léptünk a Nyugat-Bácska 
magyarok lakta településeinek 
iskoláival. Ebben a tábor szerve-
zését támogató Maruzsa Zoltán 
és felesége, Maruzsa Mária is a 
Rákóczi Szövetség segítségére 
voltak. A táborban iskolánként 
4-6 gyermeket láttunk vendé-
gül Bácskertesről, Doroszlóról, 

Nemesmiliticsről, Kuláról, Bá-
csgyulafalváról és Zomborból. 
A településekről 1-2 kísérő jött 
a gyermekekkel, akik szükség 
esetén a szervezők munkáját se-
gítették. A kapcsolatfelvétel és az 
egyeztetések eredményeképpen 
Baján 53 általános iskolás (tízzel 
több, mint tavaly) diák, és 11 fel-
nőtt vett részt a táborban.
A tábor folyamán igyekeztünk 

a gyermekek részére olyan ren-
dezvénysorozatot összeállítani, 
amelyben hangsúlyt kapnak a 
kulturális, a szabadidős és az 
oktatási programok. A foglal-
kozásokon, a jobb hatásfok ér-
dekében, a kisdiákokat négy 
csoportba osztottuk be. Minden 
csoport élére egy bajai tanító 
került, akik napi 8 órában a cso-
portjukkal maradtak. A csopor-
tok az oktatási programok során 
mondókákat, verseket tanultak, 
magyar általános iskolai olvasó-
könyvből gyakoroltak, kézmű-
ves foglalkozásokat tartottak, és 
a hétfő esti bemutatóra egy kis 
színdarabbal készültek, amelyek 
főleg a magyar népmesékből jól 
ismert történeteket dolgozták fel. 
A foglalkozások mellett szintén 
csoportokban sportoltak, ját-
szottak. Július 5-én (vasárnap) a 
gyermekeket a szervezők a bajai 
belvárosi római katolikus Plébá-
niatemplom reggeli szentmiséjé-
re vitték el.
A kulturális műsorok között 

szerepelt Figura Ede előadómű-
vész – kifejezetten ilyen korú 
gyermekeknek összeállított – 
műsora, melyet a gyermekek (és 
a tanító nénik is) nagy örömmel 
hallgattak. Idén lehetőség nyílt 
a strandolásra is, így vasárnap 
délután a csapat megmártózott 
a Sugovicában. Ebben az évben 

Simon Viktor zenetanár foglal-
kozása is gazdagította a prog-
ramot: ’48-as katonadalokat 
tanított a gyerekeknek, amelyet 
zongorával kísért. Hétfőn sor 
került a hagyományos bajai ha-
lászlé megízlelésére is, amit a 
kisdiákok örömmel fogadtak. 
A tábor zárásaként átadásra ke-
rültek a Rákóczi Szövetség ál-
tal felajánlott ajándékok: sapka, 
nyakba akasztó, pólók és toll, 
egy névre szóló emléklap és 
egy közös csoportkép. A gyere-
kekért július 7-én, délben jöttek 
a szülők, és a kicsik, az ebédet 
követően, élményekkel gazda-
gon távoztak. 

Sátoraljaújhely 
Középiskolás Tábor 
(2015. július 6-12.)
A Magyar Diákok és Tanárok 

Találkozója a Magyar Kálvá-
rián elnevezésű középiskolás 
tábor 2015. július 6-12. között 
16. alkalommal került megren-
dezésre Sátoraljaújhelyen. A tá-
borba az egész Kárpát-medence 
területéről olyan középiskolák 
jelentkezhettek, ahol a Rákóczi 
Szövetségnek ifjúsági szerve-
zete működik. A vendégek ösz-
szesen 370-en voltak, az alábbi 
régiókból: Magyarországról 22 
iskola, Erdélyből és Partiumból 
27 iskola, Felvidékről 7 iskola, 
Kárpátaljáról 3 iskola és Délvi-
dékről 3 iskola.
A diáktalálkozó július 12-én 

hétfőn vette kezdetét. Regisztrá-
ciót és elszállásolást követően a 
Magyar Kálvária tetején, az Or-
szágzászló és a kápolna közötti 
területen került sor a hivatalos 
megnyitóra. A Rákóczi Szövet-
ség nevében Csáky Csongor kö-
szöntötte a résztvevőket, majd 

Csűry István, a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület 
püspöke adott „lelki útravalót” 
a héthez. Az üdülőbe való visz-
szaérkezés után vacsora, majd 
ismerkedés kezdődött tanárok-
nak és a tíz csoportba osztott di-
ákságnak.
A tábor második napja kassai 

kirándulással telt. Szakszerű 
idegenvezetés mellett tekintet-
ték meg a csapatok a történelmi 
belváros nevezetességeit: a Szent 
Erzsébet Dómot, Márai Sándor 
szobrát, a Fő utcát, a Színházat, 
az Orbán-tornyot és a Rodostói 
házat. A városban forgásban köz-
lekedő csoportok délután fél egy-
kor találkoztak a Dóm oldalánál 
található Rákóczi-emléktáblá-
nál, melynél koszorút helyeztek 
el. Az egybegyűlteket Lezsák 
Sándor, az országgyűlés alel-
nöke és Szesztay Ádám, kassai 
főkonzul köszöntötték. Beszé-
dükben mindketten kiemelték 
a nagyságos fejedelem életének 
példáját és a nevét viselő Szövet-
ség nemzetegyesítő munkáját. 
Ezután közös ökumenikus isten-
tiszteleten vett részt a tábor min-
den résztvevője a Szent Erzsébet 
Dómban, melynek végén 370-en 
együtt énekeltük a Himnuszt és a 
Boldogasszony Anyánk kezdetű 
népéneket, a magyarság ősi him-
nuszát. Ezután folytatódott a vá-
rosnézés, és aki még nem került 
sorra, az a Rákóczi-kriptába is 
lemehetett. Késődélután érkezett 
vissza a csapat Sátoraljaújhelyre, 
ahol Fűzfa Balázs, a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem tanára 
tartott előadást a magyar nyelv 
szépségeiről és gazdagságáról. 
Őt követte Deák-Bárdos Mihály, 
Európa-bajnok birkózó, aki hite-
lesen beszélt arról, hogy mivel jár 

egy élsportoló élete, miről kell 
lemondani a siker érdekében és 
milyen érzés a dobogó tetején áll-
va hallgatni a Himnuszt. A napot 
egy jó hangulatú táncház zárta.
A szerdai délelőtt a szellemi- és 

sportvetélkedőké volt a főszerep. 
A diákok fociban, kosárlabdában, 
asztaliteniszben mérkőzhettek, 
valamint versmondó- és rovásíró 
versenyen vetélkedhettek. Dél-
után Lovas István újságíró a 
magyarság helyzetéről és lehető-
ségeiről beszélt az Európai Unión 
belül, majd Takaró Mihály tanár 
úr tartott nagysikerű előadást a 
magyar kultúra sokszínűségéről. 
Vacsora után a sárospataki Ár-
pád Vezér Gimnázium diákjai és 
a közelmúltban a „Fiatalok a Pol-
gári Magyarországért” díjjal ki-
tüntetett Magyar Ifjak a Nemzeti 
Közösségvállalásért Egyesület 
adott verses-zenés pódiummű-
sort a székelység történetéről.
Negyedik nap újra a Felvidékre 

látogatott a tábor apraja-nagyja. 
A délelőtt folyamán ellátogattak 
Széphalomba, a Magyar Nyelv 
Múzeumába, Borsiba, a Rákóczi 
kastélyba, Dobóruszkára, Do-
bó István sírjához és Nagyszel-
mencre a kettévágott településre. 
Ebéddel a nagyszelmenci taná-
rok és helyi önkéntesek várták 
a társaságot, majd fél négykor 
már az üdülőben tartott előadást 
Seszták Miklós nemzeti fejlesz-
tési miniszter, aki nagysikerű 
előadása után örömmel válaszolt 
a diákok kérdéseire is. Este a Cre-
do verséneklő együttes adott egy 
hitről és hazaszeretetről szóló 
versekből álló dalcsokrot a tábor 
résztvevőinek. Még az este befu-
tott a táborba Hídvégi-Üstös Pál 
hosszútávfutó, aki Kőszegről 
Kárpátaljára tartva tartott egy 

rövid pihenőt a táborban. Rövid 
köszöntőjében elmondta, hogy 
ezzel az extrém-hosszútávfutás-
sal fel szeretné hívni a figyelmet 
a kárpátaljai magyarság sorsára.
Péntek reggel a tanárok meghí-

vást kaptak a Kazinczy levéltár-
ba és megtekinthették a páratlan 
irodalmi- és kulturális emléke-
ket őrző gyűjteményt. A diákok 
a Honvédelmi Minisztérium jó-
voltából egy katonai bemutatón 
vehettek részt, amely előtt Kun 
Szabó István államtitkár kö-
szöntötte a résztvevőket. Beszé-
dében kiemelte a minisztérium 
rendkívül jó együttműködését 
a Szövetséggel, melynek kereté-
ben már több nemzeti ünnepre is 
érkezhetett külhoni diákcsoport. 
A közelharc és fegyverbemutató 
után a diákok ki is próbálhatták 
a hatástalanított fegyvereket és a 
katonák segítségével álcázó arc-
festést is kérhetett, aki akart. Az 
ebédet szintén a Debrecenből ki-
települt dandár szolgáltatta, ez-
zel is autentikussá téve a katonai 
napot. Délután, már az üdülőben 
tartott bemutatót a Sátorelő Íjász 
Klub, akik a régi magyar harcá-
szatot mutatták be gyakorlatban. 
Az igazi élményt viszont az je-
lentette, hogy a korhű ruhákat és 
fegyvereket ki lehetett próbálni, 
így lehetőség nyílt célba lőni, fo-
kossal vívni és karikás ostorral 
durrogtatni. Vacsora előtt még 
Katona Dénes BMX világbaj-
nok és barátai kápráztatták el a 
közönséget biciklis trükkjeikkel. 
Az estét a felsőzsolcai Halas ze-
nekar rock koncertje zárta.
Szombat délelőtt a sportver-

senyek döntői következtek és 
lehetőség nyílt fakultatív Kálvá-
ria-túrára is Szajkó Gábor veze-
tésével. Az egész hét folyamán 



38 Rákóczi Szövetség Éves beszámoló 2015 39

egymással vetélkedő csapatok 
még egy akadálypályán is ösz-
szemérhették ügyességüket és 
tudásukat. A délutáni strandolást 
követően Dr. Horvát Pál nyugal-
mazott dandártábornok tartott 
előadást Trianonról, majd Tábori 
szentmise következett. Az este a 
várva-várt búcsúest következett 
a csoportok előadásaival, majd 
hajnalig tartó bulival és táncház-
zal. Vasárnap reggelre a búcsúz-
kodás maradt, és a remény, hogy 
„jövőre ugyanitt”.

Ivói Erzsébet Tábor 
(I. turnus) – Ivó 
(2015. július 19-24.)
A tavalyi nyári tábort követően 

a Rákóczi Szövetség idén is le-
hetőséget kapott, hogy felvidéki 
diákokat utaztathasson az Ivói 
Erzsébet Táborba. Ezen a nyá-
ron a tábor két turnusán is részt 
vehettek a Rákóczi Szövetség 
felvidéki ifjúsági szervezetei. 
A július 19-étől 23-áig tartó tá-
borba nyolcvanhárom résztvevő 
érkezett a Rákóczi Szövetség 
szervezésében. A diákok kilenc 
Nyugat-Felvidéki iskola ifjúági 
szervezetéből érkeztek, illetve 
részt vettek a rendezvényen az 
Egri Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Szakközépiskola diákjai 
is. A kirándulásra iskolánként 
10 diák és 1 kísérőtanár jelent-
kezhetett.
A buszok július 18-án, az esti 

órákban vették fel a csoporto-
kat, majd indultak tovább az er-
délyi Ivóba. A diákok így 19-én 
délelőtt érkeztek a táborba, ahol 
a regisztrációt ebéd követte. A 
program ismerkedős játékokkal 
indult, majd kézműves és sport 
programokkal folytatódott. Ezt 
követte a vacsora, majd az ün-

nepélyes megnyitó, melynek 
a keretében a diákok átvették 
a táborvezetőtől a tábor zász-
laját. A napot a Rákóczi Szö-
vetség bemutatkozó előadása 
zárta. Július 20-án, délelőtt az 
ivói vadasparkba látogattak a 
résztvevők, majd ebéd, játékos 
vetélkedő és sport program kö-
vetkezett. A vacsorát követő-
en táncházon vehettek részt a 
diákok. Kedden Szentegyhá-
zasfaluba látogatott a csoport, 
ahol megtekintették a városi 
Filharmóniát, a „Filit”, ezt kö-
vetően strandolással telt a dél-
után. A táborba visszaérkezve 
szabadtéri játékokkal és közös-
ségi programokkal tölthették az 
időt a diákok. Szerdán a regge-
lit követően Tábori Olimpiával 
indult a program, majd az ebé-
det követően a Madarasi Har-
gitára túráztak a résztvevők. 
Az idő remek volt, így csodás 
kilátásban gyönyörködhettek a 
diákok. A táborban a vacsorát 
követően bukovinai népmesé-
ket hallhattak a diákok, ízes, 
székely beszéddel elmondva. A 
napi programot a bátorságpróba 
zárta.
A tábor utolsó napjának déle-

lőttjén az Erzsébet Vetélkedőn 
mérettettek meg a diákok, va-
lamint plakátokat készítettek a 
jövőben a táborba érkező diá-
koknak. Ezt követően a táborba 
érkezett Fráter Olivér, a Nemzet-
stratégiai Kutatóintézet elnökhe-
lyettese, aki „Kárpát-medencei 
körkép” címmel tartott előadást 
a résztvevőknek. Majd Benedek 
Fülöp, az OTP Agrárágazatá-
nak ügyvezető igazgatója tartott 
előadást a szlovákiai és románi-
ai EU-s agrár támogatásokról. A 
délután folyamán a „Ki mit Tud”-

on mutatták meg a diákok tehet-
ségüket. Elhangzottak népdalok, 
volt aki táncolt, vagy éppen me-
sét mondott. A tábort díjátadó, 
táborzáró ünnepség, valamint a 
búcsúest zárta. Ezt követően a 
résztvevők éjfélkor elindultak a 
buszokkal otthonuk felé.
A tábor jó hangulatba telt, a di-

ákok jól érezték magukat, megis-
merkedtek egymással, így a tábor 
elérte célját. A Rákóczi Szövetsé-
get a helyszínen Szenyó Diana és 
Petrovay László képviselte.

Nándorfehérvári diadal 
Emléknapja – Szentendre, 
Visegrád, Budapest 
(2015. július 20-22.)
A 2015. július 20-22. között 

Szentendrén, Visegrádon és 
Budapesten megrendezett há-
romnapos program a Honvé-
delmi Minisztérium Nemzeti 
Rendezvényszervező Hivatala 
és Rákóczi Szövetség közös szer-
vezésében valósult meg. A Rá-
kóczi Szövetség szervezésében 
100 kárpátaljai diák és kísérőik, 
valamint a Felvidékről Kitele-
pített Magyarok Emléknapja 
alkalmából 2015. április 12-ére 
meghirdetett kiírásra pályamun-
kát beadó fiatalok érkeztek a 
szentendrei Altiszti Akadémi-
ára, hogy az ünnepi programon 
részt vegyenek. Emellett egy 55 
fős magyarországi diákcsopor-
tot látott vendégül a HM NRH a 
három nap során.
2015. július 20-án, hétfőn dél-

ben kezdődött a regisztráció – a 
meghívottak fokozatosan érkez-
tek meg és foglalták el szállásu-
kat. A kárpátaljai meghívottak 
két, a Rákóczi Szövetség által 
szervezett autóbusszal jutottak el 
a helyszínre. Sajnos ők a hajnali 

indulás, valamint a Beregszászi 
és Ungvári Konzulátus hathatós 
segítsége mellett is néhány órás 
késésre tettek szert út közben az 
autóbuszokkal kapcsolatos tech-
nikai nehézségek miatt. Hétfő 
délután a rendezvény megnyitó-
ját követően a diákság a laktanya 
katonazenekarának előadását, 
kutyás bemutatót, török kori ha-
gyományőrző harci bemutatót, 
katonai jármű- és fegyverbemu-
tatót tekintett meg. Vacsora után 
Ruszin Romulusz és Molnár 
Zsolt ezredesek történeteit hall-
gatták meg a Magyar Honvédség 
külföldön teljesített misszióiban 
eltöltött évek eseményeiről.
2015. július 21-én, kedden reg-

geli után a közel 200 fős csapat 
besétált a Duna korzóra, ahol 
hajóra szálltak és elindultak Vi-
segrád felé. Visegrádra érkezve 
a királyi palotát látogatták meg, 
majd egy korhű lovagi torna né-
zői voltak. Ebéd után a csapat a 
Salamon-toronyhoz kirándult el, 
a délután további része pedig a 
Fellegvár megtekintésével telt. 
Vacsora után a Történelmi Ani-
mációs Egyesület által készített 
1456: Nándorfehérvári diadal c. 
történelmi animációs filmet néz-
ték meg a résztvevők, ezt követő-
en a filmről Baltavári Tamással, 
a film rendezőjével beszélgettek.
2015. július 22-én, szerdán a diá-

kok és kísérőik reggelit követően 
ismét hajóra szálltak, ezúttal Bu-
dapest felé indultak el. Az út során 
megalakult hajókötelék a Magyar 
Tudományos Akadémiánál kötött 
ki, utasai a flottila Dunáról leadott, 
ünnepi díszsortüze után gyalogo-
san indultak Hunyadi János lovas 
szobrához. Az itt elhangzott ün-
nepi beszédet koszorúzás követte, 
majd a közönség a Hadtörténeti 

Intézet és Múzeum épületében 
rendezett ünnepségen vett részt. 
A háromnapos rendezvény vendé-
gei a budavári Mátyás Étteremben 
fogyasztották el ebédjüket, majd a 
Hadtörténeti Múzeum kiállítását 
tekintették meg tárlatvezetés ke-
retében. A program délután 15:00-
kor ért véget, a búcsút követően a 
kárpátaljai csapat a megszervezett 
buszokkal, az április 12-i pályázók 
pedig egyénileg indultak útnak – s 
az utólagos visszajelzések tanúsá-
ga szerint mindannyian szeren-
csésen meg is érkeztek.

Kárpát-medencei 
Történelem Szakos 
tanár Tábor 
A XVIII. Kárpát-medencei 

Történelemtanár Tábor 2015. 
július 20-25-e között zajlott 
Ópusztaszeren a Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkban a Rákóczi 
Szövetség szervezésében. A ren-
dezvényt 1997 óta szervezi meg a 
Szövetség, nem csak tagságához 
csatlakozó történelemtanárok, 
hanem minden kárpát-medencei 
magyar iskolában vagy magyar 
tagozaton tanító történelem sza-
kos tanár részére. Nem rejti el a 
szervezet azon szándékát sem, 
amely a határon inneni és túli 
kollégák között új személyes és 
intézményi kapcsolatok létrejöt-
tére irányul, az egyébként szak-
mai előadásokkal megtöltött 
program ideje alatt. Idén össze-
sen 102 résztvevője volt a tábor-
nak, amelynek több mint felét 
magyarországi tanárok tették ki, 
továbbá 13 kolléga érkezett Fel-
vidékről, 17 Erdélyből, 7 Kárpát-
aljáról és 9 Vajdaságból.
A rendezvény első helyszínei 

között ott volt hosszú éveken 
keresztül Pannonhalma, Mát-

rafüred, az elmúlt négy évben a 
gyöngyösi Károly Róbert Főis-
kola. 2015-ben pedig első ízben 
az Ópusztaszeri Nemzeti Tör-
téneti Emlékpark adott otthont 
az eseménynek. Az Emlékpark 
vadonatúj konferenciatermét a 
Történelemtanár Tábor avathat-
ta fel, amelynek megnyitóján a 
Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl 
József köszöntette a résztvevő-
ket, majd Kiss Róbert Károly a 
Történeti Emlékpark igazgató-
helyettese mutatta be az intéz-
mény történetét és jelenét, aki 
reményét fejezte ki, hogy ha-
gyományteremtő helyszínnek 
bizonyul Ópusztaszer a tábor 
történetében. Ezután Vásáry 
István az ELTE BTK egyetemi 
tanára tartotta meg a konferen-
cia nyitóelőadását „Tudomány, 
ideológia és hagyományőrzés” 
címmel, amelyben a magyar ős-
történet három aspektusa alapján 
jelölte ki a hét alappilléreit. 
Másnap Zimonyi István, az 

SZTE BTK tanszékvezető taná-
ra kezdte meg az előadások sorát. 
Zimonyi ismertette az őstörté-
net-kutatás forrásbázisait, a ma-
gyar nyelv kialakulását, amelyben 
leszögezte, hogy csak nyelvrokon-
ságról beszélhetünk, néprokon-
ságról nem. Majd Fóthi Erzsébet, 
a Magyar Természettudományos 
Múzeum munkatársa követke-
zett, aki biológiai és antropológi-
ai szempontból közelítette meg a 
magyarság őstörténetét. A délután 
folyamán Sándor Klára, a SZTE 
BTK egyetemi docense is előa-
dott „Kulturális örökség vagy le-
gendagyártás, avagy miért fontos 
jól tanítani a magyar őstörténetet” 
címmel. Főként a rovásírás tanítá-
sáról értekezett, illetve felhívta a 
figyelmet arra, hogy az őstörténet 
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szakszerű oktatásának hiánya mi-
lyen következményekkel járhat, 
miért fontos állást foglalni és már 
általános iskolában is oktatni azt. 
A szerdai napon, Fodor István, 

az ELTE BTK tanára beszélt az 
őstörténet-kutatás aktuális kér-
déseiről, amelyet tovább fűzött 
Révész László, a SZTE BTK ré-
gészeti tanszékvezetője a 9. és 10. 
századi leletek bemutatásával. 
Témájukhoz kapcsolódóan adott 
elő Türk Attila, a PPKE egyete-
mi adjunktusa, aki többek között 
megemlítette a PPKE által indí-
tott régészeti képzést, amelynek 
során hosszú idő után ismét kuta-
tó csoport utazik majd ki magyar 
leletek feltárására. Veszprémy 
László, a Hadtörténeti Intézet 
igazgatója mutatta be a Pozsonyi 
csata eseményeit és körülménye-
it, hozzáfűzve a magyarság ka-
landozásait. Raskó István, SZTE 
professzor emeritusa „Gyökerek. 
Az őstörténet-kutatás genetikai 
lehetőségei” címmel tartotta meg 
előadását, amelyben a genetikai 
kutatások és összefüggéseit ma-
gyarázta el a közönségnek. Voigt 
Vilmos, ELTE BTK professzor 
emeritusa, a magyar őshitről és 
ősvallásról, tartott elemzést. 
A csütörtök délelőtti előadások 

a hét tematikájától eltértek. Nya-
kas Szilárd előadó által levetített 
A szárszói időkapszula című do-
kumentumfilm, jelenkori témát 
foglalt magába. Ezt követte Vasas 
Joachim, egyetemi tanár előadá-
sa a „Szakképzés a szülőföldön 
maradásért” címmel. Kránitz 
Péter doktorandusz terelte ismét 
az őstörténet-kutatáshoz a témát 
a konferencián, a „Magyarok 
a Kaukázusban – A kaukázusi 
őshaza kutatása a XIX. század-
ban” címmel megtartott előadá-

sával. A magyar arisztokrácia 
úttörő és hiánypótló kutatásait 
és kalandjait ismertette Kránitz, 
különös tekintettel Zichy Jenő 
személyére. Ezt követően Bí-
ró András Zsolt antropológus a 
honfoglalás kori népesség em-
bertani struktúráját rajzolta fel a 
történelemtanárok előtt, előadva 
a dagesztáni őshaza kulcsfontos-
ságát a magyarság történetében. 
A konferencia záróelőadását, az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark munkatársa, Kardos 
Tamás, múzeumpedagógus tar-
totta, amellyel muníciót adott 
a közönségnek, hogyan adhat-
ják tovább és építhetik be órai 
anyagaikba a héten megszer-
zett tudást. A résztvevők utolsó 
programja Szegedre vezetett, 
ahol városnézésre és némi sza-
badprogramra volt lehetőségük.  
Természetesen az Emlékpark-
ban lévő skanzent és Feszty-kör-
képet a tábor résztvevői közösen 
is, szakszerű idegenvezetéssel és 
egyénileg is megcsodálhatták a 
hét folyamán akár több alaklom-
mal is.

Ivói Erzsébet Tábor 
(II. turnus) – Ivó 
(2015. július 26-31.)
A tavaly nyári tábort követően 

a Rákóczi Szövetség idén is le-
hetőséget kapott, hogy felvidéki 
diákokat utaztathasson az Ivói 
Erzsébet Táborba. Ezen a nyá-
ron a tábor két turnusán is részt 
vehettek a Rákóczi Szövetség 
felvidéki ifjúsági szervezetei. 
A július 26-ától 31-éig tartó tá-
borba harminckilenc résztvevő 
érkezett a Rákóczi Szövetség 
szervezésében. A diákok négy 
kelet-felvidéki iskola ifjúsági 
szervezetéből érkeztek. A kirán-

dulásra iskolánként 10 diák és 1 
kísérőtanár jelentkezhetett.
A buszok július 25-én, a késő 

délutáni órákban vették fel a cso-
portokat, majd indultak tovább 
az erdélyi Ivóba. A diákok így 
26-án délelőtt érkeztek a táborba, 
ahol a regisztrációt ebéd követte. 
A program a kárpátaljai és a dél-
vidéki csoportok határon való 
átlépési nehézségei, valamint a 
rossz útviszonyok miatt ugyan 
késve, de ismerkedős játékokkal 
indult, majd kézműves és sport 
programokkal folytatódott, ezt 
követte a vacsora. 
Július 27-én, délelőtt az ivói 

vadasparkba látogattak a részt-
vevők, ahol a társaság egy ré-
szét végig elkísérte Bambi, a 
vadaspark növendék szarvasa, 
de a gyerekek találkozhattak 
Dezsővel, a vadasparkban fel-
nőtt vadmalaccal is. Majd ebéd, 
játékos vetélkedő és sport prog-
ram következett. A vacsorát kö-
vetően táncházon vehettek részt 
a diákok. Ezt követően került 
sor az ünnepélyes tábornyitóra, 
melynek keretén belül a csapatok 
átvették a tábor zászlaját Fazakas 
Zsolt táborvezetőtől.
Kedden Szentegyházasfaluba 

látogatott a csoport, ahol megte-
kintették a városi Művelődési há-
zat, mely egyben múzeumszálló 
is, ezt követően strandolással telt 
a délután. A táborba visszaérkez-
ve szabadtéri játékokkal és kö-
zösségi programokkal tölthették 
az időt a diákok. Szerdán a reg-
gelit követően Tábori Olimpiával 
indult a program, majd az ebédet 
követően a Madarasi Hargitára 
túráztak a résztvevők. Az idő re-
mek volt, így csodás kilátásban 
gyönyörködhettek a diákok. A 
táborban a vacsorát követően bu-

kovinai népmeséket hallhattak a 
diákok, ízes, székely beszéddel 
elmondva. A napi programot a 
bátorságpróba zárta.
Utolsó nap került sor az „Üzenj 

a jövőnek” plakátkészítő ver-
senyre valamint az „Erzsébet 
vetélkedőre” ahol a Tábor né-
vadójának életéből álló kvíz-
kérdéseket válaszoltak meg a 
gyerekek, majd csoportokba ren-
deződve különböző ügyességi és 
logikai feladatokat teljesítettek. 
A vacsorát követő esti tábortűz, 
majd a búcsúbuli zárta a tábor 
programjainak sorát. A bulit kö-
vetően a búcsú nehéz pillanatai 
után bepakoltunk a buszba és 
helyi idő szerint éjfélkor nagy-
szerű pilótánk a buszba szerelt 
villamos csengőjének jelzésével 
elköszönt a Hargitától és az ivói 
Erzsébet tábortól. Az éjszakát át-
utazva másnap délután Nagyka-
poson kezdve a táborozó diákok 
és kísérőtanáraik leszállingóz-
tak a buszról és szívükbe zárták 
Székelyföldet és az ivói Erzsébet 
tábort.

Magyar Nyelv és Irodalom 
Szakos Tanárok 
Találkozója – Gyöngyös 
(2015. július 27-31.) 
2015-ben harmadik alkalom-

mal rendezte meg a Rákóczi 
Szövetség a Kárpát-medencei 
Magyar Nyelv-és Irodalomtaná-
rok Találkozóját, amelynek szer-
vezésében a tavalyi évhez képest 
lényegesen nagyobb teret kapott 
a Kárpát-medencei Magyarta-
nárok Kulturális Egyesülete. A 
2015. július 27-31-e között zajló 
tábor helyszíne első alkalommal 
volt a gyöngyösi Károly Róbert 
Főiskola Diákhotele. A program 
összeállítását és az előadók meg-

hívását Takaró Mihály, a KMKE 
elnöke vállalta magára. 
Az első napon, július 27-én Csá-

ky Csongor, a Rákóczi Szövetség 
főtitkára köszöntötte a magyar-
tanárokat, majd Takaró Mihály 
fogalmazta meg gondolatait az 
előttük álló hétről. Egyben kife-
jezte reményét, hogy a KMKE 
eléri kitűzött céljait és a talál-
kozó igazán eredményes lesz. 
Az estét ismerkedési est zárta, 
Pálinkás Barnabás a Rákóczi 
Szövetség munkatársa vezeté-
sével. Másnap Pánczél Károly, 
az Országgyűlés Nemzeti Ösz-
szetartozás Bizottságának el-
nöke tartotta meg előadását az 
Oktatás a Nemzetpolitikában 
címmel, majd Dr. Halzl József, 
a Rákóczi Szövetség elnöke üd-
vözölte a résztvevőket. Őt Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke 
követte nemzetstratégiáról szóló 
előadásával, felvázolva az ak-
tuálpolitikai helyzetet és a kor-
mány hivatalos álláspontját. Az 
előadás után, a fórumon szemé-
lyesebb hangvételt megütve Kö-
vér elnök úr válaszolt a közönség 
által feltett kérdésekre a migrán-
sokról. szomszédságpolitikáról 
és a nemzeti alaptantervről és 
Magyarország egységes Kár-
pát-medencei oktatási stratégiá-
járól a magyar iskolákban.
A délután folyamán, mint a tá-

bor többi napján, a KMKE egy-
egy regionális felelőse vezette a 
délutáni előadásokat és szekcióü-
léseket, amelyeken bemutatásra 
kerültek olyan határon túli ma-
gyar írók és költők, akiket a KM-
KE javasolni szeretne az oktatási 
alaptantervbe. Kedden Szántó 
Edit, a KMPSZ alelnöke, Király 
Katalin, a Gáti Középiskola taná-
ra és Varga Sándor, a Nagydobro-

nyi Középiskola tanára tartottak 
előadást Kovács Vilmos és Balla 
László kárpátaljai magyar írók-
ról. Szerdán Szilágyi Éva, a 
szatmárnémeti Kölcsey Ferenc 
Főgimnázium igazgatóasszo-
nya vezette a szekcióülést és Gál 
Gyöngyivel, a szatmárnémeti 
Református Gimnázium tanárá-
val tartott előadást az 1945 utáni 
erdélyi magyar irodalomról. Saj-
nos, a délvidéki/vajdasági ma-
gyar irodalomról szóló délután 
az előadó megbetegedése miatt 
elmaradt. Ezen kívül előadott 
Vasas Joachim egyetemi tanár, 
a „Magyar nemzeti vidékfejlesz-
tési stratégia kérdése az oktatás-
ban” címmel. Több alkalommal 
tartott előadást Takaró Mihály 
tanár úr, aki József Attiláról és a 
magyar irodalom és kultúra teg-
nap, ma és holnapjáról beszélt. 
Csütörtökön Németh Zsolt, 

az Országgyűlés Külügyi Bi-
zottságának elnöke látogatott 
el a magyartanárok táborába, 
valamint Répás Zsuzsanna a 
Magyar Művészeti Akadémia 
főosztályvezetője. Mindketten 
a magyar kormány oktatás po-
litikáját fejtették ki, kiemelten a 
kárpátaljai magyarok helyzeté-
ről. Utolsó előtti nap Jókai Anna, 
Kossuth-díjas írónő mutatta be 
„Éhes élet”  című könyvét, va-
lamint Lukács Csaba, a Magyar 
Baptista Szeretetszolgálat mun-
katársa számolt be élményeiről 
Dél-Amerikából és a Távol-ke-
letről. Az egész napos előadás 
sorozatot esténként lazább prog-
ram zárta. Az első este az ismer-
kedés jegyében telt, a második 
nap végén a mátrai borokat for-
galmazó Borpalota borkóstoló-
ján vehettek részt a táborozók, 
harmadnap filmvetítésre került 
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sor, utolsó este pedig az elmúlt 
öt nap eseményeit értékelték ki a 
résztvevők.
Pénteken, július 31-én Egerbe lá-

togattak a tanárnők és a tanár urak, 
ahol a Városházán fogadta őket 
Habis László polgármester úr és 
Vasas Joachim, az Egri Kereske-
delmi Szakközépiskola igazgató-
ja. A városnézés során felkeresték 
Eger városának legnevezetesebb 
belvárosi helyszíneit, majd egy 
kellemes ebédet követően indul-
tak haza a résztvevők.

Győri Anyanyelvi Tábor 
–  Győr (2015. július 27 – 
augusztus 2.)
Az immár 32. alkalommal meg-

szervezett anyanyelvi táborban 
ezúttal is határainkon túli magyar 
anyanyelvű középiskolás diákok 
vettek részt Felvidékről, Erdély-
ből, Délvidékről és Kárpátaljáról. 
A tábor célja változatlanul a részt-
vevők nemzettudatának erősítése 
és a négy ország magyar anya-
nyelvű diákjainak találkozási le-
hetősége az anyaországban.
A tábor szakmai célját változa-

tos programokkal igyekeztünk 
elérni. A tábor hivatalos megnyi-
tását követően a nagy háborúra 
emlékező műsort hallhattak a 
résztvevők Kulcsár Béla har-
monikaművész előadásában. A 
műsorban katonadalok, a harcok 
hangulatát felidéző irodalmi rész-
letek hangzottak el. A második 
napon a tábor résztvevői avatott 
szakember vezetésével városunk 
kultúrtörténeti nevezetességei-
vel ismerkedtek, majd dr. Tomka 
Péter régész előadását hallgatták 
meg a honfoglalás történeti ese-
ményeiről. A nap méltó befejezé-
seként a Hangraforgó Együttes 
Radnóti Miklósra emlékező mű-

sorát hallgathatták a résztvevők, 
amit nagy ovációval fogadtak.
A harmadik napon a rábaközi 

falucsúfolókról tartott a részt-
vevők elismerését maximálisan 
kiváltó előadást Balázs Lívia 
etnográfus. Majd köszönthettük 
körünkben dr. Halzl Józsefet, a 
Rákóczi Szövetség elnökét, Csá-
ky Csongor főtitkárt és dr. Kisida 
Elek sebész professzort. Elnök úr 
köszöntötte a résztvevőket, be-
szélt a szövetség ifjúság körében 
végzett munkájáról, Főtitkár úr 
pedig ajándékokat adott át a részt-
vevőknek. Őket követte Kisidai 
Elek professzor előadása, aminek 
célja a résztvevők önbizalmának 
növelése saját életéből hozott pél-
dák alapján, s amit vastapssal ju-
talmaztak a diákok. Ezt követően 
előadtuk vendégeink számára 
táborunk himnuszát, amit Botló 
Judit felvidéki tanár tanított meg 
a résztvevőknek. Úgy érzékel-
tük, hasonló sikert arattunk mi 
is vendégeink előtt ezzel a pro-
dukcióval. Ezt követően szintén 
jelentős érdeklődés fogadta ma-
gyar nép hagyományairól, szo-
kásairól és népdalairól tartott 
előadást, amit dr. Lanczendorfer 
Zsuzsanna néprajzkutató tartott. 
A történeti-néprajzi blokkot az 
esti táncház keretezte Kakuk 
János koreográfus vezetésével. 
E viszonylag megterhelő napot 
egy balatoni kirándulás követte, 
amely napon a fürdés a rossz idő 
miatt elmaradt, de ez sem tudta 
igazán befolyásolni a kiváló han-
gulatot. Paloznakon élvezhettük 
a község önkormányzatának 
vendéglátását, Czeglédy Ákos 
polgármesternek pedig a kala-
uzolást Hild-díjas településén. 
Meglátogattuk a Tihanyi Apát-
ságot is, ahol Lőwey Félix atya 

kalauzolt bennünket a résztve-
vők megelégedésére. 
A néprajzi ismereteket átadó 

előadásokat és a kirándulást az 
anyanyelv és az irodalom követ-
te. Az anyanyelvi ismereteikről 
egy játék keretében adhattak íze-
lítőt a résztvevők, amit Horváth 
Ferenc könyvtáros, népművelő 
vezetett. A játékos vetélkedőt 
egy Lőrincze Lajos 100. szü-
letésnapjára emlékező előadás 
követte, amit Baksa Péter iro-
dalomtörténész tartott. Majd 
ezt követően szerveztük meg 
a Lőrincze vetélkedőt, amit az 
előadás és a meghívóval együtt 
kiküldött feladatlapok alapján 
készítettünk elő. Délután Du-
naszegre látogattunk ahol a 
polgármester köszöntője után 
megtekintettük a falu tájházát, 
katolikus templomát, majd egy 
rövid sétát követően a helyi mű-
velődési házban hallgattuk meg 
a Dunaszegi Rezeda Népzenei 
Együttes fergeteges műsorát és 
egy baráti vendéglátás részesei 
is lehettünk a délután végén.
Szombaton manuális foglalko-

zás keretében Szabó Józsefné 
rajztanár irányításával a Rákóczi 
Szövetség logóját készítették el a 
résztvevők vörösrézből készült 
orvosságos kenőcsök dobozából, 
majd ékszeres ládikókat festettek 
maguknak előre gyártott fából 
készült anyagokra.
Délután pótoltuk a Balatonon el-

maradt fürdést a győri élményfür-
dőben mindenki megelégedésére. 
Vasárnap egész napos kirándulás-
ra indultunk Nagycenkre, Sopron-
ba és Fertőrákosra. Nagycenken 
megemlékeztünk a legnagyobb 
magyarról; Széchenyi Istvánról 
és koszorút helyeztünk el mauzó-
leumában. Sopronban városnéző 

sétán vettünk részt, majd ez évben 
is élvezhettük dr. Molnár Ágnes 
országgyűlési képviselő immár 
évtizedes múltra visszatekintő 
vendégszeretetét egy kitűnő ebéd 
elfogyasztása által. Ezt követően 
felkerestük a határnyitás emlék-
helyét, majd a felújított fertőrákosi 
kőfejtő látogatásával zártuk a nap 
kötött programját.
Hétfőn meghallgattuk a külön-

böző országokból jövő diákok 
beszámolóját, amit Gülch Csaba 
költő, újságíró előadása követett a 
37 éve működő Műhely című fo-
lyóiratról, ami először biztosított 
közlési lehetőséget megyénkben a 
nyugati emigrációba kényszerült 
magyar irodalmi alkotóknak. Ezt 
követően tettünk eleget a Csem-
adok Dunaszerdahelyi Választ-
mánya meghívásának, akik egy 
fürdőzésre invitáltak bennünket 
Somorján, majd fogadott bennün-
ket Somorja város polgármestere. 
Búcsúzóul pedig egy hangulatos 
vacsorán láttak bennünket ven-
dégül a honismereti ház udvarán, 
ahol természetesen a honismereti 
házat is megtekintettük. A fel-
vidéki kirándulást és a vacsorát 
ezúttal is nagyon köszönjük a 
polgármesteri hivatalnak illetve a 
Csemadok Dunaszerdahelyi Vá-
lasztmányának.
Összefoglalva elmondható, hogy 

táborunk ez évben is elérte célját, 
találkozhattak négy ország ma-
gyar anyanyelvű fiataljai az anya-
országban, barátságok születtek 
és minden bizonnyal nemzettuda-
tuk is erősödött a résztvevőknek.

Harangodi Erdei Iskola 
Kárpátaljai diákoknak - Ha-
rangod (2015. augusztus 2-7.)
Az idei évben először lehetőség 

nyílt a Palágykomoróci Általános 

Iskola diákjainak, hogy 5 napot 
tölthessenek el a Nyíregyházától 
nem messze elhelyezkedő Ha-
rangodi Erdészeti Erdei Iskola 
kellemes, természetes környeze-
tében.  A nyári tábort összesen 
31 gyerek és 3 nevelőtanár vette 
igénybe. Fantasztikus élményt, 
feltöltődést jelentett a az isko-
la kis csapatának kiszakadni a 
megszokott hétköznapjaiból és 
beleolvadni az erdei iskola gyö-
nyörű, csendes, természetes kör-
nyezetébe. 
A palágykormóci általános isko-

lások vasárnap délután érkeztek 
meg a táborhelyre, ahol Támba 
Miklós a Napkori Erdőgazdák Zrt 
főigazgatója, valamint Tibel János 
az Erdei Iskola igazgatója fogadta 
őket. Minden nap sűrű és hasznos 
program várta a gyerekeket.  Az 
egy hét alatt senkinek sem volt ide-
je unatkozni, a diákok minden per-
ce le volt kötve. Az ott eltöltött idő 
alatt emlékezetes maradt számuk-
ra a reggeli torna, az állatetetés, az 
íjászat, a célba lövés, a vadászku-
tya bemutató, a kézműves foglal-
kozások, a különböző ügyességi 
játékok, a sportjátékok az erdőben, 
az erdei játszótér, a rőzsegyűjtés 
a pizzasütéshez, valamint a kör-
nyezetvédelmi problémáról szóló 
filmvetítés. Különösen nagy él-
ményt nyújtott a túrázás a Haran-
godi erdőben, ahol a Pagony és az 
Őzike tanösvényen felfedezhették 
az erdő ébredését és a rejtőzködő 
állatok világát.  Az erdőben a fel-
hőtlen jókedv és a vidámság került 
a középpontba, az önfeledt szóra-
kozás, a kötetlen beszélgetések, az 
érdekes programok biztosították a 
kellemes kikapcsolódást minden 
korosztály számára. Nagy öröm 
volt még a gyerekeknek a fürdő-
zős napok a nagykállói strandon, 

ahol nem lehetett panaszuk az idő-
járásra, bőven volt részük stran-
didőben.
Az utolsó napon Nyíregyházá-

ra, a Sóstói Vadasparkba látogat-
tak el. Végigjárták a park minden 
szegletét, miközben a gyerekek 
többsége ámulva nézte az általa 
addig szinte soha élőben nem lá-
tott állatokat. Az egzotikus állatok 
mellett élmény volt az óriási akvá-
rium látványa. A Vadasparkban 
tett hosszú séta után mindenkinek 
jól esett a meglepetés fagyizás. 
Mindenképpen hasznos volt 

a palágykormóciak számára az 
erdei iskolában tett táborozásuk, 
mert rengeteg élménnyel lehet-
tek gazdagabbak és lehetőségük 
nyílt bepillantást nyerni egy er-
dészeti-és vadászati oktatóköz-
pont mindennapjaiban. 
A Rákóczi Szövetség segítséget 

nyújtott a rendezvény szervezé-
sében, valamint közreműködött 
a résztvevők és a szervezők közti 
kapcsolatok megteremtésében. 

Tatai Anyanyelvi Tábor – 
Tata (2015. augusztus 9-14.)
A Rákóczi Szövetség 26. alka-

lommal rendezte meg általános 
iskolások számára anyanyelvi 
táborát, augusztusban. A tavalyi 
évhez hasonlóan idén is Tata törté-
nelmi városa adott otthont azoknak 
a résztvevőnek, akik a Felvidékről 
és Kárpátaljáról érkeztek táboroz-
ni. A közel egy hetes rendezvény 
programjainak összeállításában 
közreműködött a Tatai Önkor-
mányzat munkatársa, Osgyáni 
Zsuzsanna, nemzetközi referens. 
A tábor idén is a Nyitrai Egyetem 
hallgatói vezetésével zajlott.
A táborba meghívott települé-

sek és célalapok: Aknaszlatina, 
Técső, Visk, Beregszász, Fülek, 
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Csáb, Galánta, Léva, Losonc, 
Zoboralja, Nagysalló. A tábort, 
a regisztrációt követően 2015. 
augusztus 9-én Lukács Ferenc, a 
Rákóczi Szövetség volt pénzügyi 
titkára és Brutovszky Gabriella, 
a nyitrai szervezők vezetője nyi-
totta meg. A Szövetséget a tábor 
ideje alatt Bányay Judit, a közpon-
ti iroda munkatársa képviselte. 
A vacsora után a gyerekeket kor-
csoportok szerint felosztották, és 
elfoglalták szállásaikat. Az est 
folyamán ismerkedő játékokat 
játszottak valamint megtanulták 
a „tábortáncot” és a „tábordalt”, 
amelyet a csoportvezetők ko-
reografáltak.
Hétfőn (augusztus 10-én), Mi-

chl József, Tata polgármestere 
üdvözölte reggeli után a táborla-
kókat. Tata városa számos mó-
don segíti a Szövetség céljait, 
támogatja a Beiratkozási Prog-
ramot és az Anyanyelvi tábort. 
A délelőtt folyamán a gyerekek 
buszos kirándulást tettek a Ta-
tabányán található Turul-szo-
borhoz. Idegenvezetőjük, Gútay 
Jánosné pedagógus ismertette a 
szobor történetét, és beszélt Ta-
ta és Tatabánya történetéről is. 
A szobornál a táborozók a cso-
portvezetőkkel körjátékokat ját-
szottak, dalokat tanultak. Ebédet 
követően a táborba látogatott 
Novák Katalin, család- és ifjú-
ságügyért felelős államtitkár, 
akit Maklári-Szalontai Csaba 
a Rákóczi Szövetég elnökségi 
tagja és Michl József, a tatai Pol-
gármester köszöntött. A gyere-
kek és a szervezők dalos, táncos 
köszöntőműsorral készültek ez 
alkalomból, ami mindenkinek 
nagyon tetszett, és külön dicsé-
retet kaptak. A délután folyamán 
a csoportok között ügyességi ve-

télkedő zajlott. Majd a táborba 
érkezett a Tatai Hagyományőr-
zők csapata, akik a tavalyi év-
hez hasonlóan íjász bemutatót 
tartottak. Megtanították hogyan 
kell használni a karikás ostort, 
és a gyerekek vacsoráig gyako-
rolhattak is a hozott íjakon, os-
torokon.
Kedden (augusztus 11-én), a 

Kuny Múzeumba látogattak a 
gyerekek. Három csoportban 
zajlott a program: a résztvevők 
első harmada hajós kirándulá-
son vett részt az Öreg-tavon. A 
második csoport a helyi parkban 
játszott, míg a harmadik a Kuny 
Múzeumban, illetve a Tatai Vár-
ban vett részt tárlatvezetésen. A 
három csoport programjai után a 
csapat visszasétált a kempingbe. 
Délután kézműves foglalkozás 
következett majd a gyerekek és a 
szervezők elmentek az Öreg tó-
hoz egy közös fürdésre, aminek 
a nagy meleg miatt különösen 
örültek a gyerekek. Visszafelé 
pedig a szervezők fagyival ked-
veskedtek a gyerekeknek. A va-
csoráig szabadfoglalkozás volt a 
kemping területén.
Szerdán (augusztus 12-én), a 

reggeli után érkeztek a táborba 
az Aranykacsa és a Mátyás ki-
rály irodalmi foglalkozást tartó 
pedagógusok. A táborozók cso-
portbontásban élvezhették az ér-
dekes és tanulságos műsorokat, 
amelyekből Tata történelmébe is 
betekintést kaptak. A harmadik 
csoport kisvasutas városnéző 
kirándulás keretében megtekint-
hette Tata belvárosát. Vetésfor-
góban mindhárom csapat részt 
vett az összes programon. Ebéd 
után rövidfilmkészítés követke-
zett, Magyar hősök és hétköznapi 
hősök témakörben. A gyerekek, 

szervezői felügyelettel az utcán 
interjúkat készítettek, és ezekből 
érdekes rövidfilmek születtek, 
amit vetítés keretében bemutat-
tak. A szabadfoglalkozás ideje 
alatt, a nagy hőség miatt a gye-
rekek nagy része ismét az Öreg 
tóban való fürdést választotta. 
Néhányan a kemping területén 
maradtak kézműveskedni. A va-
csora után táncház következett, 
ahol közös néptánc tanulásra és 
éneklésre is volt lehetőség.
Csütörtökön (augusztus 13-én), 

reggeli után,a gyerekek elutaztak 
a Fényes-fürdőbe, ahol a stran-
dolás és csúszdázás alaposan 
kifárasztotta őket.  Ebéd után 
néptánc, népzenei foglalkozást 
tartott Szegvári Ildikó, amely 
foglalkozás alatt a gyerekek 
megismerkedhettek a népzené-
hez használatos hangszerekkel 
is. A délután további részében a 
pedagógusok rohampályát, szi-
nonimavadászatot, számháborút 
szerveztek, valamint megtar-
tották a tábor lezárását jelentő 
búcsúműsort, amelynek során 
minden csapat előadta a saját 
műsorát, megnézhették egymás 
rövidfilmjeit amit a csapatok 
közösen forgattak, majd a KI-
MIT-TUD következett ahol a 
gyereknek bemutathatták egyé-
ni produkcióikat. A vacsorát kö-
vetően táncház és gyerekdiszkó 
következett, ami oldott hangulat-
ban telt: az est hangulatát megha-
tározták a színes szörpkoktélok 
és a zsíros kenyér hagymakari-
kákkal. Az est végén pedig egy-
más kezét fogva gyertyafényes 
éneklés következett.Ezt köve-
tően a csoportok külön-külön 
visszavonultak és megkapták 
csoportvezetőjüktől a névre 
szóló oklevelet, csoportképet és 

ajándékokat, amiket a gyerekek 
meghatódva, és nagy-nagy öröm-
mel vettek át. Pénteken (augusz-
tus 8-án) a nap rendrakással és a 
csomagok összekészítésével kez-
dődött. Reggeli után, könnyek 
között búcsúztak a gyerekek. 
A tábor azon célkitűzése, hogy 

összekovácsolja a különböző 
szórványokban élő magyar gye-
rekeket, és életre szóló barátsá-
gok, kapcsolatok kialakulását 
segítse elő, teljes mértékben 
megvalósult. Ezt támasztja alá, 
hogy a közösségi hálón tovább 
folytatódik a „tábor élete”. En-
nek elősegítéseként a Rákóczi 
Szövetség igyekszik minél több 
képet megosztani, hogy az él-
mények ilyen módon is megma-
radjanak. 

Zánkai Erzsébet Tábor – 
Zánka 
(2015. augusztus 9-14.)
A zánkai úttörőtábor helyén, 

az Új Nemzedék Központban 
rendezték meg 2015 nyarán im-
már negyedik éve az Erzsébet 
Tábort. Az előző évekhez hason-
lóan, határon túli magyar részt-
vevőket is hívtak a Határtalan 
Túra keretén belül a táborba. A 
felvidéki csoport szervezését a 
Rákóczi Szövetség vállalta el. 
A megszólított célalapvezetők 
segítségével igyekezett elérni 
olyan hátrányos helyzetű, de 
jó tanuló 8 és 15 év közötti di-
ákokat, akik Kelet- vagy Kö-
zép-Szlovákia magyarlakta, 
szórványosodó területein járnak 
iskolába. Összesen 100 gyermek 
és 10 kísérő tanár vehetett részt 
a programban. A táborozók Zo-
boraljáról, Léváról, Ipolyságról, 
Ipolybalogról, Ipolynyékről, 
Ipolybélről, Palástról, Csábról, 

Rozsnyóról, Rimaszombatból, 
Losoncról, Fülekről, Buzitáról, 
Királyhelmecről, Nagykaposról 
és nem utolsó sorban Nagyszel-
mencről érkeztek. 
A tábor programja a korábbi 

években megszokott forgató-
könyv szerint zajlott. A szombati 
érkezést követően Balaton parti 
strandolás következett, ami min-
den napsütéses órára alternatívát 
jelentett egész héten.  Másnap 
megérkeztek a magyarországi 
táborozók is és a szervezők is. 
Az összlétszám 2000 fő volt, ami 
hozzávetőlegesen 250 kárpátal-
jai, 250 erdélyi, 110 felvidéki, 120 
vajdasági, egy-egy csoport szlo-
véniai és horvátországi valamint 
1000-1200 anyaországi résztve-
vőt jelentett.  
Akadályversenyek, bátorság 

próbák, ügyességi vetélkedők 
váltották egymást napközben, 
este pedig koncert, táncház, ka-
raoke és diszkó színesítette to-
vább a programot, amit a tanárok 
és a gyerekek is egyaránt élvez-
tek. A határon túli résztvevők 
hétfő és kedd délután adhatták 
elő a bemutatkozó műsoraikat, 
ahol többen kitűntek a felvidéki-
ek közül tehetségükkel éneklés-
ben, szavalásban, táncban, amit 
a Ki mit tud-on szélesebb kör-
ben is megmutathattak. A zsűri 
tetszését elnyerve több kategó-
riában is eredményt értek el a di-
ákok: ének kategóriában Sávoly 
Boglárka, egyéb kategóriában 
Farkas János Szilárd lett első he-
lyezett. A sportversenyek közül 
labdarúgásban második lett a 
Rozsnyón-Tornalja-Rimaszom-
bat csapat és a tábori olimpián 
több dobogós címet sikerült el-
nyerni. Ezen kívül az augusztus 
20-i ünnepélyes kenyérszente-

lésre felkérést kapott szereplés-
re az erdélyi néptánc csoportok 
mellett Sávoly Boglárka is, így a 
tizennégy éves gimesi diáklány 
vezetésével énekelte el a kétezer 
résztvevő a magyarság legszebb 
ünnephez kapcsolódó énekeit.
A hét folyamán két kirándu-

lásra került sor. A szerdai nap 
Tihanyban tettek egy sétát a fel-
vidékiek, majd pénteken hazafe-
lé megálltak Budapesten, ahol a 
Magyarság Háza vendégei vol-
tak. A baráti viszonyt idén ismét 
ápolták a felvidékiek közös prog-
ramok beiktatásával Pál Kinga, 
az RMPSZ munkatársa által 
koordinált erdélyi csoporttal va-
lamint Krajnc Sebastian, lendvai 
magyar egyetemista által veze-
tett szlovéniai csapattal.

Főiskolás Tábor 
– Szentendre 
(2015. augusztus 24-29.)
Idén, huszonhetedik alkalom-

mal került sor a Szentendrei Főis-
kolás Táborra, melyre a Rákóczi 
Szövetség egyetemi városok-
ban működő Helyi Szervezetei 
mellett meghívót kaptak az ak-
tív határon túli diákszervezetek 
képviselői is. Augusztus 24-én, 
hétfőn délután, a regisztrációt kö-
vetően Frank Spengler, a Konrad 
Adenauer Stiftung magyarorszá-
gi irodavezetője és Halzl József, 
a Rákóczi Szövetség elnöke nyi-
tották meg a huszonhat évvel ez-
előtt induló és most sorrendben 
a XXVII. Szentendrei Főiskolás 
Tábort. Halzl József köszöntötte a 
résztvevőket, majd Frank Speng-
ler beszélt a Konrad Adenauer 
Stiftung tevékenységéről, a kö-
zép-európai fiatalság számára 
kínált lehetőségeiről. A megnyitó 
előadás és a vacsora után Kriz-
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manits József, a Magyar Bor 
Intézet alapítója tartott jó hangu-
latú, borkóstolóval egybekötött 
borbemutató előadást. Az estét a 
résztvevők csapatokba osztása és 
ismerkedési játékok zárták.

Augusztus 25-én, kedden Ma-
ruzs Roland alezredes tartotta 
meg a nap programindító előa-
dását Hadisírgondozás címmel. 
Őt követte Kántor Zoltán, a 
Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
igazgatója, aki Nemzetpolitika: 
a közösségépítéstől az autonó-
miáig címmel tartott előadást 
Kárpát-medencei múltunkról, 
jövőképünkről. Az ebédet kö-
vetően Bárdi Nándor, az MTA 
TK Kisebbségkutató Intézet 
osztályvezetője A budapesti kor-
mányzatok magyarságpolitiká-
ja 1920-2010 című előadásában 
egészen újszerű megközelítésben 
beszélt a témáról. Ezután Kun Fe-
rencz, a Rákóczi Szövetség egyik 
alapítója vezette be hallgatóságát 
a budapesti színházi élet rejtel-
meibe, majd Őry Péter, a Magyar 
Közösség Pártjának alelnöke a 
felvidéki magyarság helyzetét 
és a magyarlakta települések 
helyzetét, ezen belül is a nyelv-
használat lehetőségeit vázolta 
fel. Vacsora után Dr. Bárdi Lajos 
Konfliktuskezelési technikák, 
tárgyaláskultúra című interaktív 
tréningje zárta a napot.

Héjj Tibor, stratégiai tanácsadó 
nyitotta a szerdai napot – előadása 
során az életben, munkaerőpia-
con való becsületes érvényesülés 
fontosságáról hallhattak a fiata-
lok. Ezt követően Szász Jenő, a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnöke beszélt az intézet felada-
táról, tevékenységéről, valamint 

a mai fiatalok fontos tennivalóiról 
a nemzet érdekében. A délutáni 
szekciót Benedek Fülöp, az OTP 
Bank agrárágazati igazgatóságá-
nak ügyvezető igazgatója, elnöki 
főtanácsadója beszélt a közép-eu-
rópai térség agráriumot érintő 
kihívásairól és a termőföld-támo-
gatások rendszeréről. Őt követte 
Margittai Gábor, a Napi Gazdaság 
újságírója, aki A Balkánra hurcolt 
magyar hadifoglyok halálmarsá-
nak története címmel az első világ-
háborúban a Balkánon fogságba 
esett magyar katonák sorsát mu-
tatta be. Ezután Nógrádi György, 
biztonságpolitikai szakértő be-
szélt a napjainkban világszerte ki-
robbanó és zajló konfliktusokról, 
különös tekintettel az ukrajnai és 
kárpátaljai helyzetre, valamint a 
hazánkat és Nyugat-Európát érin-
tő migrációval kapcsolatos válság 
kialakulására. Az utolsó szerdai 
előadást Baritz Sarolta Laura, köz-
gazdász, domonkos nővér és Kol-
lár László közgazdász tartották a 
keresztény értékrend szerinti gaz-
dálkodás sikerességének lehetősé-
geiről. Vacsora után Kővári Péter 
bandája zenélt, Szente János pedig 
néptáncoktatást tartott az érdeklő-
dők számára – az este a többéves 
hagyományokhoz híven idén is 
kiemelkedően jó hangulatban telt.

Csütörtökön reggeli után a tá-
borban magukat képviseltető 
szervezetek vezetői fórumbe-
szélgetésen vettek részt Nagy 
Domonkos István moderálása 
mellett – a téma a határon tú-
li magyar nyelvű felsőoktatás 
volt. A nap első előadását Feledy 
Botond, a Szent Ignác Jezsuita 
Szakkollégium rektora, külpoli-
tikai elemző tartotta Közép-eu-
rópai geopolitika címmel, majd 

az ebéd és lasertag bajnokság 
következett a közönség legna-
gyobb örömére. Az első délutáni 
előadó Tirts Tamás, az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő fő-
igazgató-helyettese volt, aki a 
rendszerváltástól napjainkig el-
telt évekről, valamint a támoga-
táskezelő működéséről beszélt. 
A nap utolsó előadójaként a dél-
vidéki születésű Ducsai-Oláh 
Zsanett, a Magyar Nemzeti Ke-
reskedőház Zrt. vezérigazgatója 
számolt be a kereskedőház tevé-
kenységéről, a sokat emlegetett 
„keleti nyitás” mögött rejlő óri-
ási lehetőségekről. A követke-
ző egy órában az egyetemisták 
folytatták a reggel félbemaradt 
fórumbeszélgetést, majd Halzl 
Józseffel beszélgettek – elmond-
hatták ötleteiket, tapasztalatai-
kat. Ekkor fogalmazódott meg 
az idei tábor nyilatkozata. Va-
csora után a Benkő vonósnégyes 
örvendeztette meg a publiku-
mot klasszikus darabokkal és 
néhány modern átdolgozással, 
majd a napot a filmvetítés zárta.

Pénteken került sor a hagyo-
mányos kirándulásra, melynek 
keretében a résztvevők délelőtt 
idegenvezetés mellett nézték 
meg Szentendre városát, majd 
ebéd után busszal Gödöllőre, 
a Királyi Kastélyba látogat-
tak. A délután záróakkordja az 
Országház megtekintése volt, 
amit a Budai Várban elköltött 
kiváló vacsora követett. Rövid, 
a Várnegyedben tett séta után az 
egyetemisták a Batthyány téren 
hajóra szálltak – a Rákóczi hídig 
leereszkedve megcsodálhatták 
a kivilágított belvárost, majd a 
hajó a szentendrei hajóállomásig 
vitte őket. Az estét és a tábort az 

előző évek hagyományait követ-
ve búcsú buli zárta. 

Középiskolás 
vezetőképző – Visk 
(2015. szeptember 25-27.)
Szeptember 25. és 27. között a 

kárpátaljai Visken 85 középis-
kolás fiatal, tanárai kíséretében 
vett részt a Rákóczi Szövetség 
Középiskolás Vezetőképzőjén. A 
fiatalok 11 olyan kárpátaljai kö-
zépiskola képviseletében érkez-
tek a rendezvényre, ahol működik 
a Szövetség ifjúsági szervezete. A 
hétvégi rendezvény azzal a céllal 
valósult meg, hogy lehetőséget 
teremtsen a diákok és a tanárok 
kapcsolatépítésére, illetve olyan 
programokban részesülhessenek 
az érték és ifjúság jegyében, ami 
segítheti a résztvevők egyéni és 
közösségi életét. A rendezvény-
nek a Viski Zöldfa Falusi Turiz-
mus biztosította a helyszínt. A 
rendezvény előadó között szere-
pelt többek között Orosz Ildikó 
a beregszászi II. Rákóczi Ferenc 
Főiskola elnöke, Takaró Mihály 
irodalomtörténész, Torzsa István 
beregszászi konzul, Pálmány Béla 
történész, Kvascsuk András ró-
mai katolikus pap. A program az 
előadások mellett a Beregszászi 
Színház előadását, néptáncestet, 
filmvetítést és helytörténeti sétát 
is magába foglalt. A rendezvényen 
a Rákóczi Szövetség képviseleté-
ben jelen volt Petrovay László, 
Nagy Domonkos, Bajkó Ervin, 
Szenyó Diána és Csáky Csongor.

Középiskolás vezetőképző
 – Budapest 
(2015. október 2-4.)
A Rákóczi Szövetség idén ősz-

szel immáron tizenkilencedik 
alkalommal rendezte meg a 

Kárpát-medencei Középiskolás 
Vezetőképzőjét. A rendezvény 
helyszíne a budapesti Tulip Inn 
Budapest Millenium Hotel volt, 
míg az előadások a Hunguest 
Hotel Platánus szállodában va-
lósultak meg. A hétvégi veze-
tőképzőre 80 résztvevő érkezett 
a Kárpát-medence különböző 
pontjairól.
Október 2-án, pénteken a re-

gisztrációt követően 17 órakor, 
Halzl József, a Rákóczi Szövet-
ség elnöke nyitotta meg a ren-
dezvényt. Halzl József köszöntő 
szavait követve, Csáky Csongor 
főtitkár üdvözölte a résztvevőket. 
A hétvége első előadója Kun Fe-
rencz volt, aki a különböző nem-
zetek futballjáról beszélt, illetve 
azok történetét, nemzeti jellegét 
mutatta be. Ezt követően Ugron 
Gáspár, az Rákóczi Szövetség 
alelnöke és a Magyar Villamos 
Művek vezérigazgató-helyet-
tese köszöntötte a diákokat. Az 
előadásokat vacsora, majd pedig 
ismerkedési est követte. A diá-
kok táncházon vehettek részt, a 
tanárok pedig egy jó hangulatú 
beszélgetés során ismerhették 
meg egymást.
Szombaton a reggelit követően 

Pálinkás Barnabás és Petrovay 
László tájékoztatta a résztvevő-
ket a Rákóczi Szövetség mun-
kájáról, az év során megvalósult 
rendezvényekről, valamint a 
Szövetség nyújtotta lehetősé-
gekről. A tájékoztató után Ta-
karó Mihály irodalomtörténész 
tartott magával ragadó előadást 
Madách Imre – Ember Tragédi-
ájáról. Ezt követően Raffay Ernő 
történész beszélt Trianon okairól 
és következményeiről. Raffay Er-
nő előadását ebéd követte, majd 
pedig Bogár László közgazdász 

tartott előadást Európa jelenlegi 
helyzetéről, valamint a migrációs 
válságról. A hétvége következő 
előadója Lados Balázs történész 
volt, aki 1848-ról, a 12 pontról, 
és az aradi vértanúkról beszélt. 
Lados Balázst Matuska Márton 
délvidéki történész követte, aki a 
délvidéki mészárlásokról tartott 
előadást. Az előadást vacsora kö-
vette, ami után a Planetáriumba 
látogattak a résztvevők, ahol egy 
Plútóra utazás keretében ismer-
kedhettek naprendszerünkkel.
Vasárnap reggeli után római ka-

tolikus szentmisén vettek részt 
a diákok, majd pedig a hétvége 
programját Feledy Botond, a 
Szent Ignác Jezsuita Szakkollé-
gium rektorának előadás zárta. 
Ezt követően a résztvevők a mi-
előbbi viszontlátás reményében 
búcsút vettek egymástól.

Célalap Közgyűlés – 
Gyűgy (2015. október 9-11.)
A szlovákiai magyar oktatás ki-

hívásiról és az arra adható civil 
válaszokról tanácskoztak a Vá-
ros és Vidéke Célalapok vezetői 
Gyűgyön október 9. és 11. között 
a Rákóczi Szövetség szervezésé-
ben. A konferencián a Rákóczi 
Szövetség 25 regionális partner-
szervezetének képviselői vettek 
részt, Pozsonytól Nagykaposig. 
A konferencia célja volt, hogy a 
szlovákiai magyar oktatás kihí-
vásaira megfelelő civil választ és 
cselekvési tervet dolgozzanak ki 
a jelenlévők, a szakmai szerve-
zetek és az oktatási intézmények 
segítése érdekében. 
A rendezvény péntek délután 

vette kezdetét a gyűgyi Hotel 
Minerál konferenciatermében. 
A Rákóczi Szövetség nevében 
Halzl József elnök köszöntötte 
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a megjelenteket és üdvözölte a 
konferenciát. Ezt követően Csá-
ky Csongor főtitkár ismertette a 
találkozó összehívásának célját, 
a jövő évtől Szlovákiában változó 
oktatási jogi környezet aktualitá-
sát, valamint ismertette a konfe-
rencia programját. Gabri Rudolf 
a Szülőföldön Magyarul Társu-
lás nevében köszöntötte a meg-
jelenteket, kiemelve a célalapok 
eddigi munkájának jelentőségét, 
illetve hogy a jövőben is hasonló-
an fontos szerep jut majd a célala-
poknak. Őry Péter a szlovákiai 
magyar önkormányzatokat ösz-
szefogó Pro Civis Társulás képvi-
seletében vett részt a konferencia 
megnyitóján. Az első előadást a 
konferencia megnyitása után Jó-
kai Tibor, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógus Szövetség elnöke, il-
letve Fodor Attila oktatáskutató 
tartotta. A két szakember közös 
előadásának tárgyát a felvidéki 
oktatási helyzetkép bemutatása, 
a beiratkozási és iskolakezdési 
statisztikák ismertetése, illetve 
elemzése, valamint a lehetséges 
megoldási alternatívák felvázo-
lása képezte. Az első este utolsó 
felszólalójaként  Morvay Leven-
te civil szervezeti szakértő tartott 
előadást a civil szervezetek be-
jegyzéséről, működéséről, vala-
mint a pályázati lehetőségekről. 
A konferencia másnapján el-

sőként Tárnok Balázs tartott 
előadást a Rákóczi Szövetség 
Beiratkozási Programjának el-
múlt 10 évét értékelő tanulmány-
ról. Ezt követte a konferencia első 
vitafóruma a felvidéki kétnyel-
vűségről. A fórumot követően Ta-
karó Mihály irodalomtörténész 
Madách Imréről tartott előadást 
a találkozó résztvevőinek. Dél-
után Albert Sándor professzor, 

a Selye János Egyetem korábbi 
rektora, oktatásügyi szakember 
tartott előadást a külföldi és ha-
zai oktatási trendek összehason-
lításáról, valamint a felvidéki 
magyar oktatásügy megrefor-
málásának alternatíváiról. A nap 
második fórumbeszélgetésének 
témája a Város és Vidéke Célala-
pok finanszírozása kérdése köré 
szerveződött. Gabri Rudolf, a 
Szülőföldön Magyarul Társulás 
vezetője, illetve Csáky Csongor 
főtitkár mutatták be a Rákóczi 
Szövetség koncepcióját. Este az 
ipolynyéki Csernus pincészet 
tartott borkóstolóval egybekötött 
bemutatót pincészetük borainak 
bemutatásával. Vasárnap déle-
lőtt az állami oktatási-nevelési 
támogatás reformjával kapcsola-
tos vitafórumra került sor.

Gloria Victis 1956-os 
emlékünnepség 
– Kárpát-medencei Törté-
nelmi Vetélkedő és Ifjúsági 
Találkozó – Budapest 
(2015. október 21-23.)
Az 1956-os forradalom és sza-

badságharc emlékére a Rákó-
czi Szövetség 23. alkalommal 
szervezte meg „Gloria Victis” 
rendezvénysorozatát, mellyel 
erősíteni kívánja a résztvevő Kár-
pát-medencei magyar fiatalok 
nemzeti összetartozás érzését. 
A háromnapos találkozóra vala-
mennyi szomszédos országból 
érkeztek magyar középiskolások 
és egyetemisták. Ebben az évben 
összesen 1360 Kárpát-medencei 
magyar fiatal vett részt a találko-
zón, köztük 170 egyetemista és 
1130 középiskolás, valamint 60 
segítő. Az ifjúsági találkozóra az 
egyetemisták Erdélyből, Vajda-
ságból, Kárpátaljáról, Felvidék-

ről és Magyarországról érkeztek, 
a Rákóczi Szövetség helyi szer-
vezeteit és együttműködő partne-
reit képviselve. A középiskolások 
harmada a történelmi vetélkedő-
re érkezett, az egész Kárpát-me-
dencét képviselve. Másik részük 
a Rákóczi Szövetség ifjúsági 
szervezeteinek küldötte volt. Idén 
újra nagyszámú szlovák diákcso-
port is együtt ünnepelt a magyar 
fiatalokkal.
A Rákóczi Szövetség és annak 

Rákosmezeje Helyi Szervezete 
Kárpát-medencei 1956-os iro-
dalmi pályázatának ünnepélyes 
eredményhirdetésével indult 
az idei eseménysorozat a Ma-
gyarság Házában. Az idei pá-
lyázatra 81 pályamű érkezett a 
Kárpát-medence minden szeg-
letéből. Az ifjúsági találkozó 
keretében 2015. október 21-én 
este a középiskolások a Nemzeti 
Színházban a János vitéz című 
darabot tekinthették meg, míg 
az egyetemistáknak a Mansfeld 
című filmet vetítettük. 
Másnap délelőtt, akik nem 

voltak érintettek a történelmi 
vetélkedő középdöntőjében, az 
Újköztemető 301-es parcellá-
jánál emlékeztek, valamint a 
Nemzeti Múzeum kiállításait 
tekintették meg. Az egyete-
misták a Várkert Bazárban és a 
Magyarság Háza Mi Magyarok 
kiállításán jártak. Eközben a 
történelmi vetélkedőre érkezett 
középiskolások a 2. fordulós fel-
adatlapot írták, felkészítő taná-
raik Halzl Józseffel, a Rákóczi 
Szövetség elnökével találkoztak 
kötetlen beszélgetés keretében. 
Az eperjesi szlovák egyetemis-
ták a városnézést követően Kä-
fer István, irodalomtörténész, 
bibliográfus előadását hall-

gatták meg. Október 22. dél-
utánja az ifjúsági találkozó 
legfelemelőbb része. 1956-ban 
az egyetemista fiatalok éppen 
ezen a napon indították el meg-
mozdulásukkal a forradalmat, 
éppen ugyanezen az útvonalon 
vonultak fel tömegesen a Bem 
szoborhoz. A rendezvény célja, 
hogy ezt a hagyományos útvo-
nalat és ezeket a forradalmi ese-
ményeket elevenítse fel a mai 
fiatalokban, közülük is külön 
kiemelve a határon túli ifjúsá-
got, akik iskoláikban nem fel-
tétlenül kaphattak teljes értékű 
tájékoztatást az 1956-os esemé-
nyekről. Ezért is különösen fon-
tos éreztetni a mai fiatalsággal, 
hogy 1956. október 22-én dön-
tő szerepet játszott az esemé-
nyek alakulásában az ifjúság. 
A Műegyetem központi épüle-
tében megszervezett központi 
ünnepségen a határon túli ma-
gyarság nevében Kotiers Róza, 
a felvidéki Diákhálózat elnöke 
mondott beszédet. A megemlé-
kezést követte a fáklyás felvo-
nulás a Műegyetemtől a Bem 
térig. A Bem téren 1956-ban 
a műegyetemisták Lengyelor-
szággal fejezték ki szolidaritá-
sukat, ennek emlékére szolgál 
a felvonulás. A felvonulást 22. 
alkalommal szervezte meg a 
Rákóczi Szövetség. A menet 
16 óra 30 perckor indult útnak 
a Rákóczi Szövetség koszorújá-
val. A felvonulás útvonala: Mű-
egyetem – Műegyetem rakpart 
– (alsó rakpart) – Sztehlo Gábor 
rakpart – Halász utca – Fő ut-
ca – Bem tér. A Bem térre érve 
Bem téri koszorúzási ünnepség 
következett a csaknem 2000 
fős ünneplő közönség részvé-
telével, amely 17.30 órakor a 

Himnusz eléneklésével vette 
kezdetét. Az ünnepség mode-
rátora Erdélyi Claudia volt, az 
általa felkonferált szónokok 
beszédeit a székesfehérvári Ko-
dály Zoltán Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény kó-
rusának előadásai szőtték át. A 
megemlékezés főszónoka Szász 
Jenő, a Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet elnöke volt. A határon 
túli magyar ifjúság gondolatait 
Tubák Nimród, a Marosvásár-
helyi Magyar Diákszövetség el-
nöke, a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem 
hallgatója tolmácsolta. Verset 
mondott a nagykaposi születé-
sű Krupi Bernadett, a Rákóczi 
Szövetség korábbi munkatár-
sa. A rövid megemlékezés után 
kezdetét vette a koszorúzási 
ünnepség. Az emlékezés és ke-
gyelet koszorúit magyarországi 
és határon túli pártok, társadal-
mi szervezetek és egyesületek, 
intézmények, diákszervezetek, 
hallgatói önkormányzatok, kö-
zépiskolák, továbbá a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezeteinek 
képviselői helyezték el Bem 
József szobra előtt. A megem-
lékezés a Szózat eléneklésével 
zárult. A Weiner Szász Kama-
raszimfonikusok koncertje zár-
ta az ünnepi napot a Műegyetem 
Központi épületének Aulájá-
ban, amely idén is hatalmas si-
kert aratott.
Az ifjúsági találkozó közép-

iskolás és egyetemi résztvevői 
meghívást kaptak az október 
23-i Kossuth téri ünnepi zász-
lófelvonásra. Majd a délelőtt és 
a programsorozat előadással 
zárult: Pozsgai Imre, egyetemi 
tanár beszélt a rendszerváltás-

ról és arról, hogy ebben a folya-
matban milyen szerep jutott az 
56-os eseményeknek és a forra-
dalmárok szellemiségének.

Gloria Victis Kárpát
-medencei Történelmi 
Vetélkedő és Ifjúsági 
Találkozó – Budapest 
(2015. október 22-23.)
A Rákóczi Szövetség 2015-ben 

20. alkalommal hirdette meg 
Kárpát-medencei középiskolá-
sok számára Gloria Victis elne-
vezésű történelmi vetélkedőjét. 
Az évente más-más témakörben 
meghirdetett vetélkedő idén A 
magyar őstörténet, a honfoglalás 
és az államalapítás címmel került 
meghirdetésre március 25-én.
A vetélkedőre háromfős csapa-

tokban jelentkezhettek a diákok 
egy tesztsor kitöltésével, vala-
mint egy történelmi esszé meg-
írásával. Összesen 211 dolgozat 
érkezett a felhívásra június 15-
ig, közülük a legjobb 60 csapat 
kapott meghívást a második for-
dulóra, amelyet a Rákóczi Szö-
vetség egy háromnapos ifjúsági 
találkozó és 1956-os emlékün-
nepség keretében Budapesten, a 
Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen rendezett meg a 
hagyományoknak megfelelően 
október 21–23. között.
A második fordulóba bejutott 

60 csapat október 22-én írásbe-
li fordulón mérte össze tudását, 
és ennek eredménye alapján a 
legeredményesebb tíz csapat ju-
tott tovább az október 23-i szó-
beli döntőbe. A döntőben neves 
szakemberekből álló zsűri előtt, 
számos igényes feladat révén dől 
el a vetélkedő végső sorrendje. A 
zsűri elnöki tisztét Dr. Draskóczy 
István, az ELTE BTK Középkori 
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és Kora Újkori Magyar Történe-
ti Tanszékének egyetemi tanára 
töltötte be, a zsűri további tagja 
volt Schmidtmayer Richárd, a 
tatai Kuny Domonkos Megyei 
Múzeum igazgatóhelyettese, 
Glauziusz Anna, nyugdíjas ta-
nárnő és Nagy István, a budapes-
ti Szent Benedek Gimnázium és a 
Leöwey Klára Gimnázium taná-
ra. A zsűri titkára Nagy Domon-
kos István, a Rákóczi Szövetség 
munkatára volt, míg a középdön-
tő és döntő feladatait Csizmadia 
Anna az ELTE BTK hallgatója 
és Nagy István történelemtanár 
állította össze.
Az október 22-i írásbeli fordu-

lóra meghívott 60 csapat közül 42 
magyarországi, 9 felvidéki, 5 er-
délyi, 3 kárpátaljai és 1 délvidéki 
középiskolát képviselt.
Valamennyi döntőbe és kö-

zépdöntőbe jutott csapat értékes 
könyvjutalomban részesült, a 
legeredményesebb öt csapat tag-
jai, valamint a felkészítő tanáraik 
egy erdélyi körutazást jelentő ki-
rándulást nyertek.
Meglepetésre a döntőben az 

ötödik-hatodik helyen holtver-
seny született, így mindkét csa-
pat meghívást nyert a fődíjat 
jelentő kirándulásra.

Kárpát-medencei törté-
nelem és irodalom szakos 
tanárok konferenciája – 
Eger (2015. november 3-5.)
November 3-án, pénteken zaj-

lott a résztvevők regisztrációja, 
majd este a vacsora után a jelen-
lévők a Borpalota Kft . borbemu-
tatóját tekinthették meg. Dunai 
György Sándorné ügyvezető 
igazgató előadásában. 
Másnap, november 4-én került 

sor a konferencia keretén belül 

Helyezés Csapat Felkészítő 
tanár Csapattagok Összesen

1.

Pozsonyi Magyar 
Tanítási Nyelvű 
Alapiskola és 
Gimnázium

Kulcsár 
Mónika

Kovács 
Orsolya 

Sára

Molnár 
András

Haják 
Norbert 70,75

2. Zalaegerszegi Zrínyi 
Miklós Gimnázium

dr. Beckné 
Sallai 
Anikó 

és Stárics 
Roland

Holányi 
Ákos

Nagy 
Eszter

Lakatos 
Szilárd 69,75

3. Galántai Kodály 
Zoltán Gimnázium

Veres 
László

Konderka 
Jessica

Konderka 
Vanessa

Menyhárt 
Máté 69,5

4. Komáromi Selye 
János Gimnázium

PhDr. 
Deák Irén

Adouki 
Flóra Anna

Bozsaky 
Gábor

Sánta 
Norbert 67,75

5. Komáromi Selye 
János Gimnázium

PhDr. 
Deák Irén

Rancsó 
Dorottya

Šiška 
Dávid Fehér Ákos 65,25

6.
Gárdonyi Géza 

Ciszterci Gimnázium, 
Szki. És Kollégium

Kovács 
Ottó

Fekete 
Sándor

Miklós 
Evelin

Veres 
Evelin 65,25

7. Esztergomi Dobó 
Katalin Gimnázium

Gergely 
Endre

Novák 
Boglárka

Tánczos 
Dániel

Vachaja 
Fanni 62

8.
Lévai Czeglédi Péter 

Református 
Gimnázium

Heren-
csár-Rózsa 

Szilvia

Kiss 
Orsolya

Pólya 
Réka

Kovács 
Nándor 61

9. Nagyberegi 
Református Líceum

Szabó 
György

Kész 
Ádám

Homoki 
Dániel

Komonyi 
Arnold 59,5

10.
Szegedi Radnóti 
Miklós Kísérleti 

Gimnázium

Csősz 
Róbert

Sántha 
Bence

Vidács 
Dániel 
László

Harangozó 
Márk 56

3. táblázat. A döntő végeredménye

megszervezett tanácskozásra az 
egri városháza dísztermében. 
A konferenciát Prof. Dr. Vasas 
Joachim az Egri SZC Kereske-
delmi, Mezőgazdasági és Ven-
déglátóipari Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma in-
tézmény-vezetője nyitotta meg. 
Dr. Ternyák Csaba egri érsek 
levélben köszöntötte a megje-
lenteket, a helyszínen üdvözölte 
a megjelenteket Palotás József a 
Nemzeti Szak- és Felnőttképzé-
si Hivatal főigazgató-helyettese, 
Habis László Eger Megyei |ogú 
Város polgármestere, valamint 
Csáky Csongor Rákóczi Szövet-
ség főtitkára. A rendezvényen a 
Rákóczi Szövetség képviseleté-
ben részt vett még Katona Csilla, 
a Szövetség munkatársa. A nap 
folyamán előadást tartott Taka-

ró Mihály irodalomtörténész, 
Kálinger Roland őrnagy, tábo-
ri lelkész, Dr. Kelenik József, a 
történelemtudomány kandidá-
tusa, a Hadtörténeti Múzeum 
igazgatóhelyettese, Papné Fe-
hér Ingrid történész, muzeoló-
gus, a Dobó István Vármúzeum 
munkatársa, valamint Dr. Pin-
tér Márta Zsuzsanna egyetemi 
docens, az Eszterházy Károly 
Főiskola Magyar Irodalomtudo-
mányi Tanszék képviseletében. 
A délelőtt folyamán a résztvevők 
megkoszorúzták Dobó István és 
Gárdonyi Géza szobrát. Délután 
14 órától került sor a szekcióülé-
sekre, melynek az Egri SZC Ke-
reskedelmi, Mezőgazdasági és 
Vendéglátóipari Szakközépisko-
lája, Szakiskolája és Kollégiuma 
adott otthont. Este 19 órától kö-

vetkezett az ünnepi díszvacsora 
és kötetlen beszélgetés, melyen a 
Szövetséget Dr. Halzl József el-
nök képviselte. 
Vasárnap a résztvevők megis-

merkedhettek Eger város történel-
mi, kulturális nevezetességeivel.  

A felvidéki magyar oktatás 
konferencia – Budapest 
(2015. november 26.) 
2015. november 26-án a Rákó-

czi Szövetség a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézettel közösen szak-
mai konferenciát szervezett a 
budapesti Magyarság Házában 
A felvidéki magyar oktatás cím-
mel, amelynek keretében a felvi-
déki magyar oktatásügy aktuális 
kérdéseit vitatták meg.
A konferencia 11 órakor kezdő-

dött, melyet Halzl József, a Rá-
kóczi Szövetség elnöke, valamint 
Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai 
Kutatóintézet igazgatója nyitnak 
meg. A konferencián előadóként 
részt vett Németh Zsolt, az Or-
szággyűlés Külügyi Bizottságá-
nak elnöke, Czunyiné Bertalan 
Judit, köznevelésért felelős állam-
titkár, valamint Grezsa István, 
a határon átnyúló beruházások 
ellenőrzéséért felelős miniszteri 
biztos. A felvidéki magyar köz-
életi személyiségek közül előadást 
tartott Berényi József, az MKP el-
nöke, Bárdos Gyula, a CSEMA-
DOK elnöke, Őry Péter, az MKP 
alelnöke, A. Szabó László, az 
MKP alelnöke, valamint Csáky 
Pál, Európai Parlamenti képviselő.
A rendezvényen a szakmai szer-

vezetek képviselői és egyes szak-
emberek is értekeztek a felvidéki 
magyar oktatásügy kérdéseiben. 
Előadást tartott Jókai Tibor, a 
SZMPSZ elnöke, Fodor Attila, 
a Comenius Pedagógia intézet 

igazgatója, Orosz Örs, a Fórum 
Kisebbségkutató Intézet mun-
katársa, Albert Sándor, oktatási 
szakértő, Gabri Rudolf, a Szülő-
földön Magyarul Társulás elnöke, 
valamint Tárnok Balázs, a Rákó-
czi Szövetség képviseletében. 
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HeLyI szeRvezeTek
2015. évI Tevékenysége

4. rész

Aszódi Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium – 
ifjúsági szervezet
Iskolánk kapcsolatot létesített 

az Ipolysági Fegyverneki Ferenc 
Közös Igazgatású Katolikus Is-
kolával, és átadásra került 1200 
könyv, amit az aszódi iskola 
tanulói és pedagógusai gyűjtöt-
tek össze a felvidéki intézmény 
számára. 2015. február 17-én 
délután Wittner Mária tartott 
előadást az 1956-os forradalom-
ról, és az azt követő megtorlásról, 
2015. április 26-án délután pedig 
az iskolai Rákóczis csoport tag-
jai a Mi, magyarok c. kiállítást 
tekintették meg a Budapesten, a 
Magyarság Házában.

Bácsalmási Hunyadi János 
Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
Tanulóink 2015. március 13-án 

a Diákutazatási Program keretén 
belül Eszékre látogattak, ahol kö-
zösen emlékeztek a forradalom 
és szabadságharc eseményeire. 
Április 12-én a Rákóczi Szövet-
ség szervezésében megvalósult 
felvidékről kitelepített magyarok 
emléknapján 5 fő vett részt Buda-
pesten. 2015. július 6-12. között 

6 fővel részt vehettünk a sátoral-
jaújhelyi táborban, nyár végén, 
2015. augusztus 21-23. Bezdán-
ban táboroztunk.  Az ősszel újra 
az utazásé volt a főszerep: szep-
temberben 5 bácsalmási diák vett 

részt az őszi Partiumi kirándulá-
son, október 21-23 között pedig a 
budapesti Gloria Victis keretében 
töltöttünk el három nagyszerű 
napot a fővárosban. Mindemel-
lett október 22-én az iskolában 
is méltóképp megemlékeztünk 
az ’56-os forradalomról egy két-
napos rendezvény keretén belül. 
Először Kun Ferenc történész, a 
Rákóczi Szövetség alapító tag-
ja tartott előadást az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
eseményeiről, majd a Rákó-
czi-emlékverseny következett a 
Kulturális Központ épületében. 
A második napon a római kato-
likus templomban szentmisével 
kezdődött az ünnepi megemlé-
kezés. Iskolánk tanulói adták a 
színvonalas ünnepi műsort az 
1956-os emléktáblánál. Végül 
október 26-án iskolánk tanulói 
és 9 bezdáni diák, tanáraik kísé-
retében Aradra utaztak busszal, 
ahol rövid megemlékezés kere-
tében megtekintették az aradi 
vértanúk emlékművét a Rákóczi 
Szövetség Diákutaztatási prog-
ramja keretében. 

Bácskai helyi szervezet
Február 06-07-én a Felsőszen-

tiváni Önkormányzat csapatával 

részt vettünk a naszvadi „Polgár-
mester Kupa” teremlabdarúgó 
tornán. Június 20-án került sor 
a „Felvidékiek Találkozója” c. 
rendezvényre a Felsőszentiváni 
Faluházban, melyre ellátogatott 

a CSEMADOK Naszvadi Alap-
szervezetének csoportja is. A 
rendezvényen részt vett a Hagyo-
mányőrző Népdalkör – Érsekhal-
ma, Borostyán Dalkör – Csávoly, 
Aranyág Dalkör – Felsőszenti-
ván, Gyöngyvirág Népdalkör és 
Citera Együttes – Rém, Búzavi-
rág Éneklőcsoport, a Sústya és a 
Viza Citerazenekar – Naszvad. 
Augusztus 20-21-22-23-án tartott 
„Szentiváni Napok” rendezvény-
sorozat keretén belül fogadtuk és 
vendégül láttuk Naszvad telepü-
lés hivatalos delegációját, majd 
szeptember 11-12-13-án részt 
vettünk a Naszvadi Napok ren-
dezvénysorozatán.

Mikszáth Kálmán Szakkö-
zépiskola Balassagyarmat 
- ifjúsági szervezet
Február 27. és március 1. között 

immár negyedik alkalommal 
vettünk részt a Rákóczi Szövet-
ség budapesti vezetőképzőjén, 
március 6-án pedig a Rákóczi 
Akadémián, ahol Trianon okai 
és következményei címmel tar-
tott előadást dr. Raffay Ernő 
történész iskolánk tanulóinak és 
Balassagyarmat város középis-
kolásainak. A Rákóczi Szövet-
ség segítségével megvalósuló 
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előadást közel 300 diák, vala-
mint a városból érkezett vendé-
gek hallgatták végig. Március 
8-án a szervezet képviselői az 
Esterházy János Emlékünnep-
ségen vettek részt, Budapesten. 
Március 13-15.között került sor 
a Vajdasági kirándulásra, amely-
nek keretében Szabadkára utaz-
tunk. Április 10-én a Felvidékről 
kitelepített magyarok emléknap-
ja alkalmából szervezett ünnepi 
megemlékezésen képviseltük 
szervezetünket az Országház-
ban. A mikszáthos diákok ebben 
a tanévben is rendhagyó iroda-
lom-és történelemórán vettek 
részt, amelyek a felvidéki ma-
gyarság jelenét és múltját voltak 
hivatottak bemutatni. Június 
5-én a Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából felvidéki ki-
rándulást szerveztünk, a Diáku-
taztatási Program keretén belül. 
Ellátogattunk Domicára, a Ma-
gas-Tárába, a Csorba tóhoz, illet-
ve Szepesváraljára és Rozsnyóra.  
Szeptember 27-28-án újabb ki-
ránduláson vettünk részt, ezúttal 
a magyar emlékhelyek nyomá-
ban, szintén Felvidéken. Ezen 
alaklommal Alsósztregova volt 
az úti cél. A felvidéki kirucca-
nások sora ezzel azonban nem 
ért véget: október 16-18. között 
a Felvidéki séták keretén belül 
látogattunk a Felvidékre, majd 
október 23-án szintén diákutaz-
tatás kapcsán látogattuk meg 
Hidaskürtöt, Trencsént és Baj-
mócot. 

Balatonfüredi 
helyi szervezet
A 2015. év során három fonto-

sabb eseményt bonyolítottunk le 
Balatonfüreden, ezek a követke-
zők voltak: június 4. - a Nemzeti 

Összetartozás Napja, kirándulás 
Szabadkára, az Egészségügyi 
Középiskolába; június 6-12. Ma-
gyar Kálvária – Sátoraljaújhelyi 
Nyári Középiskolás Tábor; októ-
ber - Nemzeti Emlékhelyek – a 
szabadkai Egészségügyi Közép-
iskola tanulóinak látogatása Ba-
latonfüreden. 

Balogvölgyi 
helyi szervezet (Felvidék)
A hagyományos málenkij robot 

áldozataira való megemlékezés 
Nagybalogon idén január 3-án 
valósult meg. Évkezdő munka-
értekezletet január 20-án tartott 
a szervezet tagsága Balogta-
másiban, ahol megtárgyalták 
a 2015-ös év munkatervét. A 
Magyar Kultúra Napját a Ri-
maszécsi Vállalkozói és Polgári 
Szövetsége polgári társulás ün-
nepi estjén ünnepelték meg ja-
nuár 23-án Rimaszécsen. Részt 
vettek a Herman Ottó szobo-
ravatáson Budapesten február 
26-án. Ott voltak a  Csemadok 
Nagybalogi Alapszervezete év-
záró ünnepségén március 6-án 
Nagybalogon, ahol a kulturális 
és társadalmi szervezet alakulá-
sának 65. évfordulójára emlékez-
tek. Március idusán részt vettek 
a Balogiványi Református Egy-
házközség, a Bátkai Reformá-
tus Egyházközség és Csemadok 
Nagybalogi Alapszervezete által 
szervezett ünnepségeken. Bátká-
ban és Nagybalogon megkoszo-
rúzták az 1848/49-es kopjafákat. 
A Rákóczi Szövetség által meg-
hirdetett felhíváshoz csatlakozva 
először sikerült megemlékez-
ni április 12-én a kitelepítettek 
emléknapjáról Balogtamásiban. 
Majd ezt követően került sor áp-
rilis 23-án a jászberényiek gö-

möri baráti útjára, kirándulására. 
Éközben előkészítették a VI. Rá-
kóczi nyomában túrát, ezúttal 
Jászberénybe. Határoztak arról, 
hogy a Balogiványi Református 
Egyházközségnek magyar zász-
lót adományoznak, ennek az át-
adási ünnepségére 2016. március 
16-án kerül majd sor. A VI. „Rá-
kóczi nyomában” túrát összekö-
tötték a jászberényi KÉSZ 15. 
évfordulójának ünnepi alkalmá-
val, eleget téve a KÉSZ Jászberé-
nyi Csoport meghívásának.  Az 
aradi vértanúkra Nagybalogon, 
október 6-án; a reformációra és 
a gályarabokra Nemesradnó-
ton, október 31-én emlékeztek. 
Az ünnepi évzáró taggyűlésre 
december 13-án került sor Bát-
kában. A szervezet vezetősége 
december 20-án látogatást tett 
Kun Ferencznél, a Rákóczi Szö-
vetség egykori alelnökénél, és 
részt vettek a Credo Magyar 
Örökség-díj ünnepségén.

Baróti Szabó Dávid 
Technológiai Líceum - 
ifjúsági szervezet (Erdély)
Március 27-én II.Rákóczi 

Ferencről emlékezett meg az 
ifjúsági szervezet a fejedelem 
születésének évfordulóján. Már-
ciusban a Rákóczi Szövetség 
ifjúsági szervezete sikeresen pá-
lyázta meg a központi szervezet 
által meghirdetett könyvtárfej-
lesztési lehetőséget. Az adomány 
által közel 60 kötettel bővült is-
kolánk könyvtárának állománya. 
Április 24-26. között a szervezet 
képviselői a Középiskolás veze-
tőképzőn vettek részt Szovátán. 
Május végén megtartottuk szer-
vezetünk tisztújítását. A tagok 
szavazatai alapján Farkas Gyu-
la elnökként, Jakab-Domokos 

Áron alelnökként és Kolumbán 
Ildikó titkárként irányítja a szer-
vezet tevékenységét. Július 6-12. 
között a sátoraljaújhelyi közép-
iskolás táborban vettek részt a 
szervezet diákjai Keserű Sándor 
kísérő tanárral. Október 6-án az 
aradi vértanukra emlékeztek az 
iskola udvarán, október 21-23. 
között pedig részt vettek az 1956-
os budapesti Gloria Victis emlé-
künnepségen. 

Bátaszéki helyi szervezet
Január 17-én jótékonysági kon-

certet szervezett a bátaszéki he-
lyi szervezet, Február 7-én pedig 
a Székely bálon vettek részt, egy 
héttel később pedig székely disz-
nóvágást tartottak. Március 28-
án nemzetiségi estet tartottak. 
Április 10-én a Holokausztról, 
április 19-én az 1849-es csatá-
ról, június 4-én pedig a triano-
ni döntésről emlékezett meg a 
szervezet. Szeptemberben uta-
zott a szervezet a Somorja Híd 
Vegyeskarhoz, december 19-én 
pedig a városi karácsonyi hang-
versenyen vettek részt.

Bátorkeszi Magán Szak
középiskola – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
A Bátorkeszi Magán Szakkö-

zépiskola, 2015-ben három Rá-
kóczi Szövetség által rendezett 
programba kapcsolódott be. Az 
1848-as forradalom ünnepén 
az érsekújvári középiskolások 
társaságában részt vettünk a bu-
dapesti március 15-i állami meg-
emlékezésen.  Július 18-án utunk 
Erdélybe, Ivóba vezetett, ahol az 
Erzsébet-tábor lakói lehettünk 
néhány napon keresztül, sok más 
felvidéki iskola diákjaival együtt. 
2015. október 22-én a Gloria Vi-

ctis 1956-os emlékünnepségen 
jártunk Budapesten. 

Bótrágyi helyi szervezet 
(Kárpátalja)
2015. január 17-én évkezdő el-

nökségi ülésre került sor. Már-
cius 15-én a helyi református 
templomban tartott megem-
lékezésünk a helyi KMKSZ 
alapszervezettel együtt került 
megszervezésre. Julius 12-én 
helyi szervezetünk tagjai részt 
vettek a Rákóczi-szabadságharc 
első győztes csatájának emléket 
állító emlékműnél megtartandó 
ünnepségen Tiszaújlak és Ti-
szabökény határában, illetve az 
aznap megrendezett Kuruc Fesz-
ten. Augusztus 22-én a belső 
pályázatnak köszönhetően hon-
ismereti kirándulást szerveztünk 
a tagok illetve a bótrágyi lakosok 
számára, amelyen 45 felnőtt és 10 
gyerek vett részt. Meglátogattuk 
a Perényi kastélyt, a huszti vár-
romot, illetve végezetül a Sajáni 
tó partján pihentük ki az utazás 
fáradalmait. November 27-én a 
bótrágyi KMKSZ-alapszerve-
zettel közösen megemlékeztünk 
a málenkij robot áldozatairól. 
December 19-én évzáró elnök-
ségi ülést tartottunk, ahol ösz-
szegeztük az elmúlt hónapok 
munkáját, és megbeszéltük az 
előttünk álló esztendő teendőit, 
feladatait. 

Ady Endre Gimnázium – 
Vágtató Hippók ifjúsági 
szervezet 
2015-ben tovább mélyítettük 

kapcsolatunkat a marosvásár-
helyi Szász Adalbert Sport-
líceummal, a nagyszalontai 
Arany János Gimnáziummal 
és megismerkedtünk a révko-

máromi és ipolysági magyar 
gimnáziumokban működő helyi 
szervezetekkel is. Részt vettünk 
a Kölcsey-napokon Szatmárné-
metiben, a program zárásaként 
szervezett versmondó versenyen 
(Egycsillagú égbolt) sikeresen 
képviseltük iskolánkat. Öröm-
mel láttuk vendégül határon tú-
li testvériskoláinkat (rozsnyói 
Safarik Gimnázium, szatmár-
németi Kölcsey Ferenc Főgim-
názium, nagyszalontai Arany 
János Gimnázium), az októberi 
diákutaztatási program keretén 
belül, illetve mi magunk is tet-
tünk egy utazást Révkomárom-
ba, Bősre és Pozsonyba.
2015-ben sem maradtak el az 

utazások: két alkalommal jár-
tunk a Felvidéken, vendéglátónk 
mindkét esetben a Safarik Gim-
názium és Laco tanár úr volt. El-
ső utunk célja a márciusi nemzeti 
ünnepünkről való közös megem-
lékezés volt. A megemlékezés 
mellett jártunk Alsósztregován, 
Lőcsén, Eperjesen, Kassán is. 
Rozsnyóra vezetett utunk akkor 
is, amikor a 2015/2016-os tanév 
elején, októberben a csapatépí-
tés jellegével szerveztünk két-
napos kirándulást új tagjaink 
számára. Ezen az úton célunk az 
volt, hogy a Felvidék minél több 
magyar vonatkozású emlék-
helyét felkeressük. Így jártunk 
Somoskőn, Füleken, Rozsnyón, 
Krasznahorkán, Lőcsén, Sze-
pesváron, Kassán, Boldogkővá-
ralján. A Nemzeti Összefogás 
Napja alkalmából részt vettünk 
a Rákóczi Szövetség diákutazta-
tási pályázatán. Sikerült most is 
egy buszt megtöltenünk és szer-
vezni egy felvidéki kirándulást. 
Ennek keretében találkoztunk és 
ismerkedtünk meg az ipolysági 
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magyar tannnyelvű gimnázium 
tanáraival, tanulóival, néztük 
meg Selmecbányát és környékét 
és koszorúztuk meg Esterházy 
János szobrát Ipolynyéken. 
2015 egyik kiemelkedő feladata 

volt, hogy a tagságot megújítsuk, 
a régi tagok helyére újakat tobo-
rozzunk. Örömmel mondhatjuk, 
hogy sikerült megújítanunk a 
tagságot, a bejövő osztályokból 
több mint húszan lettek tagjai 
helyi ifjúsági szervezetünknek 
és számítunk arra, hogy ahogy 
az újak megismerik programja-
inkat, eljönnek és, újabb csatla-
kozók is akadnak!

Budapesti Balassi Bálint 
Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
2015. március 26-án a Rákó-

czi Szövetség diákutaztatási 
programja keretében délvidéki 
tanulmányúton vehetett részt di-
ákcsoportunk. Az utazás a már-
cius 15-ei nemzeti ünnephez 
kapcsolódva valósult meg. Az úti-
célok között szerepelt Szabadka 
és Zenta látványosságainak meg-
tekintése, valamint Újvidék, ahol 
a Duna partján álló péterváradi 
erődöt szemlélhettük meg, va-
lamint látogatást tehettünk Bel-
grádban, a nándorfehérvári vár 
történelmi falai között. Március 
28-án a fővárosban a Parlament 
előtt, a Rákóczi szobornál zajlott 
le a Rákóczi Szövetség központi 
megemlékezése, amelyen helyi 
szervezetünk is képviseltette ma-
gát. Április 26-án Holokauszt-ki-
állítás volt a Balassiban, a Pávai 
utcai Holokauszt Emlékközpont 
Falak, jelek, sorsok - A magyar 
zsidóság deportálása Auschwitz-
ba c. vándorkiállítása nyílt meg 
a gimnáziumban. Május 30-án 

a Határtalanul pályázat kereté-
ben idén harmadszor jutottak el 
iskolánk hetedikes diákjai hatá-
rontúli magyarlakta területekre. 
Az idei úticél a szlovéniai Mura-
vidék volt. Az utazás május első 
hetében valósult meg, 80 diák és 
8 pedagógus részvételével. Az is-
kolánkban működő Rákóczi Szö-
vetség helyi szervezete ebben a 
tanévben kitüntetést hozott létre, 
melyet olyan pedagógusoknak és 
diákoknak kíván adományozni, 
akik sokat tesznek a nemzeti és 
iskolai hagyományok ápolásáért, 
példát mutatnak hazaszerete-
tükkel, fontos szerepet töltenek 
be a közösségépítésben. Az idei 
kitüntetett Ficzekné Molnár Má-
ria tanárnő lett. Októberben ta-
nulmányi kiránduláson vehetett 
részt  iskolánk diákcsoportja az 
őszi szünet előtti napokban. A 
program során a tanulók - akik a 
Rákóczi Szövetségi iskolai cso-
portjának tagjai - a Partiumban (a 
mai Románia nyugati peremén) 
található magyar történelmi, 
kulturális emlékeket keresték fel. 

Deák Téri Evangélikus Gimná-
zium – ifjúsági szervezet 
A Deák Téri Evangélikus Gim-

názium 2015 májusából kérte tag-
felvételét a Rákóczi Szövetségbe. 
Azt megelőzőleg négy diákunk 
vett részt a Csehszlovákiából 
kitelepítettek emlékére hirdetett 
pályázaton. Két pályázó, Czent-
he István és Bayer Zsuzsanna a 
díjazottak között szerepelt, ők 
családjukkal együtt a parlamenti 
ünnepélyen is jelen voltak. Má-
sik két pályázónk, Taba Áron és 
Őze Sándor könyvjutalomban 
részesült, melyet ezúton is kö-
szönünk. Szervezetünk ifjúsági 
vezetője, Czenthe István részt 

vett az őszi vezetőképző foglal-
kozásán. Élményeiről, tapaszta-
latairól beszámolt tanárainak és 
osztálytársainak.

Budapesti II. Rákóczi 
Ferenc Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
A Rákóczi Szövetség március 

27-én Rákóczi-emléknapi ün-
nepséget rendezett a Kossuth 
téren, amelyre iskolánk is meg-
hívást kapott. Helyi tagszerveze-
tünk diákjai koszorút helyeztek 
el a Nagyságos Fejedelem szobra 
előtt. Iskolánk immár harmad-
szor emlékezett meg április 12-
én a jogfosztottá vált felvidéki 
magyarokról. A megemlékezé-
sen minden osztályt két-két ta-
nuló képviselt, a többi diák pedig 
az iskolarádión keresztül hall-
gatta meg az előadást. 2015-ben 
negyedik alkalommal rendeztük 
meg iskolánkban magyarországi 
és határon túli, Rákóczi-hagyo-
mányt őrző iskolák részvételével 
a II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és 
Műveltségi Csapatversenyt. A 
verseny célja, hogy ápoljuk és 
élővé tegyük a Nagyságos Feje-
delem életművét, szellemiségét. 
A versenyt ebben az évben a 
„Rákóczi és vezérei” téma köré 
építettük.  2015 márciusában si-
keres pályázatot nyújtottunk be 
a Rákóczi Szövetséghez, így újra 
megrendezhettük a II. Rákóczi 
Ferenc Országos Latin Fordítá-
si Versenyt. Nagy örömünkre 
most is sokan, 120 főt megha-
ladó létszámban jelentkeztek 
versenyünkre az ország legkü-
lönbözőbb pontjairól. Iskolánk 
2015-ben is részt vett a Cultura 
Nostra történelmi vetélkedőn. A 
10. H osztály háromfős csapata 
(Szűcs Benedek, Balázs Réka, 

Minik Bernadett) továbbjutott 
a verseny középdöntőjébe. Az 
őszi Felvidéki Sétára tagszer-
vezetünk is meghívást kapott. 
Diákjaink nagyon jól érezték 
magukat, és a színvonalas ide-
genvezetésnek, valamint a kitű-
nő programoknak köszönhetően 
új ismeretekkel gazdagodtak. 
Gimnáziumunk 2015 decembe-
rében ismét csatlakozott a Szent 
László Társulat és a Rákóczi Szö-
vetség fővédnökségével meghir-
detett ajándékgyűjtéshez. 

Budapesti Komplex Szak-
képzési Centrum Kozma 
Lajos Faipari Szakközépis-
kolája – ifjúsági szervezet
2015. január 15-én a helyi szerve-

zet tagjai gyűlést tartottak, mely-
nek keretein beül a diákszervezet 
összeállította a 2015-ös év prog-
ramjait. Terveink között az sze-
repelt, hogy a lehetőségeinkhez 
képest minden a Szövetség által 
szervezett rendezvényen képvi-
seljük az iskolánkat. Az év elején 
pályáztunk a március 15-i utazá-
si lehetőségre. Ezen út keretein 
belül tekintettük meg Révkomá-
rom és Pozsony nevezetességeit. 
A helyi szervezet második meg-
mozdulása az iskolanapon kö-
vetkezett, ahol a szervezet tagjai 
illetve a helyi hagyományőrző 
csoport bemutatót tartott a kö-
zépkori ruházatról, harcmodor-
ról és fegyvereiről. A 2015-ös év 
második kirándulására is sike-
res pályázatot adtunk be, mely 
kiránduláson Ipolyságra illetve 
Selmecbányára utazhattunk. 
Ezen a kiránduláson is kiemel-
kedően nagy létszámban tudtunk 
jelen lenni. A kirándulások terén 
újabb szerencsés utat tudhattunk 
magunkénak októberben, ami-

kor Fülek és a környék neveze-
tességeit tudtuk megtekintetni 
a Szövetség jóvoltából. A helyi 
szervezet minden kiránduláson 
és minden Nemzeti ünnepünkön 
külön koszorút készíttet az éppen 
aktuális emlékhelyekre.

Veres Pálné Gimnázium 
– ifjúsági szervezet 
Intézményünkben 2015. márci-

us 18-án alakult meg a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezete. He-
lyi szervezetünk életében a 2015-
ös év legfontosabb eseménye a 
Nemzeti Összetartozás Napjá-
hoz kapcsolódó rendezvényünk 
volt: június 4-e és 7-e között 21 
nagyszőlősi (Kárpátalja) és 17 
gyergyószentmiklósi (Erdély) 
diákot és kollégát láttunk vendé-
gül iskolánkban. Május 9-e és 12-
e között kilenc fős küldöttségünk 
utazott vonattal Gyergyószent-
miklósba, a Salamon Líceum 
Hagyományőrző Napjára. Július 
folyamán a 9.d osztály töltött egy 
hetet Székelyvarságon az Erdélyi 
Magyarokért Közhasznú Ala-
pítvány kezdeményezésére és 
segítségével. Az alapítványnak 
kétszer is sikerrel rendeztünk 
gyűjtést: ősszel tanszereket, ad-
ventben karácsonyi ajándékokat 
gyűjtöttünk mezőségi és székely-
földi, nehéz sorsú gyerekeknek. 
Novemberben küldöttségünk 
ismét részt vett a Salamon Ernő 
Gimnázium szavalóversenyén, 
ahol 5-6 székelyföldi középisko-
la diákjai mondanak verset. 

Csiliznyárad 
helyi szervezet (Felvidék)
A Rákóczi Szövetség Csiliz-

nyáradi Helyi Szervezete nagyon 
aktív évet tudhat a háta mögött. 
A Csiliznyárad Önkormányza-

ta által szervezett március 15-ei 
ünnepségeken már aktívan részt 
vettünk. A szervezet elhelyezte 
a kegyelet és az emlékezés ko-
szorúit Szini Sebő Alajos hon-
védezredes, a tápióbicskei csata 
hősének sírjára. Első önálló ren-
dezvényünket a 2015. április 11-
én tartottuk a helyi kultúrházban, 
ahol a községünk versszerető 
tagjai láttuk vendégül. Az előa-
dáson fellépett a Csiliznyáradi 
Egyházi Zenekar, akik megze-
nésített verseket adtak elő. Nyá-
ron sikerült a Rákóczi Szövetség 
Központi Irodája hathatós segít-
ségével megszerveznünk az I. 
Rákóczi Tábort, melynek Mátyás 
és Beatrix udvara volt a témája. A 
táborban 45 kisdiák vett részt. A 
legifjabb négy éves a legidősebb 
tizennégy éves volt. A táborozás 
hét napja alatt nagyon sokat ját-
szottunk, énekeltünk, tanultunk, 
bicikliztünk, sőt még hajókirán-
duláson is részt vettünk a Dunán. 
Jövőre szeretnénk újra megszer-
vezni a tábort. Színpadra állítot-
tuk Szent István tiszteletére az 
István a király című rockoperát 
helyi amatőr színészek és tán-
cosok segítségével. Az ingyenes 
előadásra, melyet a templomud-
varon rendeztünk több mint 150 
fő jött el. A 2015-ös esztendőt 
egy szilveszteri batyus bállal 
zártuk, melynek neve Csiliznyá-
radi Ifjak és Örökifjak Szilvesz-
teri Batyus Bálja. 

Debreceni helyi szervezet
2015. január 28-án fogadtuk el 

debreceni szervezetünk 2015. évi 
terveit. Azonos napon tartottuk 
a “Beteg voltam, meggyógyul-
tam 2” című kötet bemutatóját, 
amelynek egyik szerzője Papp 
Lajosné tagtársunk. Magyari 
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Vilmos költő, újságíró emléke-
zetére gyűltünk össze február 
4-én. Hortobágy az irodalom-
ban címmel Bakó Endre előa-
dását hallhattuk március 4-én. 
Budapesten az Esterházy János 
emlékünnepségen az ELTE dísz-
termében, majd a koszorúzáson 
képviseltük a debreceni szerve-
zetünket március 9-én. Tóth Pál 
tanár-idegenvezető tagtársunk 
II. Rákóczi Ferenc fejedelemről 
tartott színes, sok új ismeretet 
adó, a debreceni vonatkozások-
ra is kitérő előadást márc. 25-én. 
Május 6-án Kolozsvár 1989. de-
cember címmel dr. Medgyessy 
István tagtársunk vetítettképes 
úti beszámolóját láthattuk-hall-
hattuk a romániai forradalom 
ma már történelemmé lett meg-
rázó napjairól. Debreceni szer-
vezetünk nevében elnökünk és 
Böszörményi Bernadett tagtár-
sunk helyezte el a megemlékezés 
koszorúját a Bem téri Fájdalom 
szobránál június 4-én Debre-
cen városának ünnepi megem-
lékezésén. Október 23-án, az 
Egyetem téri Melocco Miklós 
„A Szabadság Rózsája” c. 56-os 
szobránál,  Dr. Lovas Márton Le-
vente és Böszörményi Bernadett 
helyezte el a megemlékezés és a 
tiszteletadás koszorúját szerve-
zetünk nevében, tagtársaink je-
lenlétében.
A Rákóczi Szövetség támo-

gatásával, ötven Székely-Mikó 
Kollégiumi diák és tanár látogat-
ta meg a hajdúnánási testvéris-
koláját. Október 24-én városuk 
nevezetességeit tekintették meg, 
a Debreceni Szervezetünk titká-
rának vezetésével.Megtartottuk 
az 1000 éves magyar-lengyel 
barátság c. előadásunkat. A már 
közismert dokumentumokon 

túl kevésbé ismert története-
ket, igazi „gyöngyszemeket” is 
hallhattunk Kovács Csaba ta-
nár úr jó hangulatú előadásában 
november 4-én.Konfliktusok a 
magyar népdalokban címmel 
dr. Kálmánchey Albert előa-
dását hallgattuk meg decem-
ber 2-án. Az előadáson 50-60 
fő vett részt. Nyíregyházán, a 
Hősök terén, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye Közgyűlése 
és a Trianon Társaság Nyíregy-
házi Szervezete által rendezett 
Székely Hadosztály emléktáb-
lájának avató ünnepségen vet-
tünk részt december 12-én. 
Hajdúhadház Város Napján 

(dec.12.) - Halzl József elnök úr 
megbízásából – ünnepélyes ke-
retek között Együttműködési 
Szerződést írtunk alá és átadtuk 
a Rákóczi Szövetség zászlóját a 
polgármester úrnak.

Diószegi Magán Szakkö-
zépiskola – ifjúsági szer-
vezet (Felvidék)
A diákrendezvényeken be-

lül sportnapra (május, június, 
szeptember), gyermeknapi ren-
dezvényre (június) került sor  a 
diákokkal és a tanárokkal, vala-
mint az iskolabarátokkal együtt. 
Emellett decemberben látogatást 
tettek diákjaink Pozsonyba. A 
tanulmányi kirándulás színház-
látogatással volt egybekötve, az 
Ifjú Szívek Táncszínház előadá-
sában A kakukktojás című re-
mek előadást tekinthettük meg. 
Áprilisban iskolánk diákjai és 
tanárai Budapesten kirándultak, 
ahol a Parlament megtekintése 
mellett este színházi előadásra 
is ellátogattak (Operettszínház, 
A Bajadér). Júniusban Viseg-
rádon voltunk tanulmányi ki-

ránduláson, amelyre tatabányai 
testvériskolánk diákjaival együtt 
indultunk. Megnéztük a várát, a 
kézműveseket, majd bobozással 
zártuk a napot. Szeptemberben 
látogatást tettünk a tatabányai 
testvériskolánál, októberben 
megemlékeztünk az aradi vér-
tanúkról. Október folyamán a 
nagykanizsai testvériskolánk 
képviselői és diákjai látogatták 
meg iskolánkat, valamint októ-
ber 22-én részt vettünk a Gloria 
Victis Kárpát-medencei találko-
zón. Novemberben kirándulást 
szerveztünk a szentendrei skan-
zenbe.

Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola, 
Dunaszerdahely – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
A Mikes Kelemen Felnőtt 

és Ifjúsági Gimnáziummal, 
Szakközépiskolával és Szak-
iskolával közösen június 4-ére 
emlékeztünk 2015. június 12-én. 
Kirándulásunk két fontos állo-
mása Zsámbék és Esztergom 
volt. Zsámbékre megérkezve már 
messziről láttuk a premonterei 
romtemplomot. Esztergomba 
továbbhaladva elsőként felmen-
tünk Babits Mihály nyaralójá-
hoz. majd a Bazilikát látogattuk 
meg. A Mikes Kelemen Felnőtt és 
Ifjúsági Gimnáziummal, Szak-
középiskolával és Szakiskolával 
újfent közösen ünnepeltük októ-
ber 23-át, 2015. október 22-én, 
Székesfehérváron. A városban 
sétálva láttuk a középkori rom-
kertet, majd a veszprémi várat 
néztük meg. 2015. október 16-18. 
közt a 2.L osztályos diákokkal a 
Rákóczi Szövetség által szerve-
zett, XVIII. Felvidéki séták el-
nevezésű kiránduláson vettünk 

részt Selmecbányán, Beszterce-
bányán és Körmöcbányán. 2015. 
október 22-én a Rákóczi Szövet-
ség által szervezett GloriaVictis 
elnevezésű, 1956-os emlékün-
nepségen vettünk részt Budapes-
ten. Az ünnepségre a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen került sor. 

Szakközépiskola, Du-
naszerdahely – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
2015. március 15 alkalmával 

ünnepi megemlékezésre ke-
rült sor. Iskolánk diákjai a vá-
rosi művelődési központban 
tartották az ünnepi műsort, 
melynek címe: 1848-A népek 
tavasza volt. A műsorban nép-
tánc, ének, gitár, zongora vala-
mint szavalatok hangzottak el. 
A dunaszerdahelyi Szabó Gyu-
la 21 Szakközépiskola diákjai 
és kísérőtanáruk, Klőr Leven-
te felejthetetlen két napot töl-
töttek Budapesten június 4-én 
és 5-én. A diákok a Rákóczi 
Szövetség diákutaztatási prog-
ramjába bekapcsolódva vettek 
részt a Nemzeti Összetartozás 
napja alkalmából szervezett 
programokon. 2015 júniusában 
a Szakközépiskola 45 diákja és 
három pedagógusa Erdélybe 
látogatott. Rákóczi Szövetség 
Diákutaztatási Programja le-
hetővé tette számunkra, hogy 
a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából fölkeressünk egy 
Kárpát-medencei országban 
működő magyar iskolát. Júni-
us 30-án rendhagyó tanévzáró 
keretében ünnepeltünk. Az is-
kola diákjai és a helyi szervezet 
tagjai egy jótékonysági kon-
certet adtak elő melynek bevé-
telét Csernyánszky Lilike, 11 

éves naszvadi kislány kezelési 
költségeinek fedezésére aján-
lották fel. Az új tanévet is jó-
tékonysági koncerttel kezdtük 
és adományokat gyűjtöttünk 
egy erdélyi balesetben megsé-
rült lány gyógykezelésére.  A 
dunaszerdahelyi Szabó Gyula 
21 Szakközépiskola diákjait az 
1956-os események 59. évfor-
dulója emlékezésre késztette. 
A Rákóczi Szövetség meghí-
vásának eleget téve, október 
22-én, az iskolában működő 
helyi szervezet tagjai részt vet-
tek Budapesten a Gloria Victis 
rendezvényen a Műszaki Tu-
dományegyetemen és a hagyo-
mányos fáklyás felvonuláson 
a Bem térre. Október 23-án az 
iskola diákjai ünnepi műsorral 
emlékeztek az 1956-os esemé-
nyekre, melyre az iskola aulá-
jában került sor. Rendhagyó 
történelemóra is volt a délelőtt 
folyamán, amelyen a diákok 
megtekintették a Wittner Má-
riáról készült Hóhér, vigyázz! 
című filmet, melyet beszélgetés 
követett. December 22-én, az 
utolsó tanítási napon, az előző 
évekhez hasonlóan, a dunaszer-
dahelyi Szabó Gyula 21 Szak-
középiskolában a diákok együtt 
készültek a szeretet ünnepére, 
karácsonyra. Az iskola diákjai 
két koncerttel kedveskedtek ta-
náraiknak, diáktársaiknak és a 
közönségnek. 

Dunaújvárosi Széchenyi 
István Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
A 2015. évben első jelentős ren-

dezvényünk a Magyar Kultúra 
Napja tiszteletére a Mezőföld 
egészére kiterjedő versengő ta-
lálkozó volt (vers- és prózamon-

dás, népdaléneklés, esszéírás, 
rajzpályázat tartalommal). 
Gimnáziumunk által a 24. al-
kalommal lebonyolított talál-
kozó az évek alatt a régióban 
az egyik legtöbb embert meg-
mozgató kulturális eseménnyé 
vált. Sokéves hagyomány ná-
lunk is a Szép magyar beszéd 
(Kazinczy-verseny) rendezvé-
nyének februári megszervezé-
se. Csoportunk jelentős rész 
vállalt ennek lebonyolításában 
is. Nagyrészt a Rákóczi Szö-
vetség gimnáziumi tagjai adták 
elő az 1956-os forradalom em-
lékére rendezett városi műsort. 
A felkérést a polgármesteri hi-
vataltól kaptuk, s tekintélyes 
hallgatóság előtt a dunaújvárosi 
56-os emlékhelyen tartottuk a 
megemlékezést. Büszkeségünk 
a folyamatosan szerveződő kul-
turális teaház. Elsősorban vá-
rosunk diákjainak rendeződik 
havi, kéthavi rendszerességgel. 
A sorozat 2012 őszétől a „Gon-
dolkodó” nevet kapta.
Természetesen a Rákóczi Szö-

vetség versenyein is ott voltunk. 
A Cultura Nostra Kárpát-me-
dencei versenyen a 2. fordulóba 
jutott Hutvágnerné Róth Éva 2 
csapata és Kácserné Tallósi Éva 
6 csapata. A Gloria Victis Kár-
pát-medencei vetélkedőn Hut-
vágnerné Róth Éva és Horváth 
Viktor csapatai vettek részt. Szá-
mos népdalos versenyen vettünk 
részt országos eredményeket 
elérő 2 fiú és 2 lány csoportunk-
kal. Különleges hagyományőr-
ző rendezvénysorozatunk volt 
az ősz folyamán az egykori 
Dunapenteléhez tartozó régió 
népszokásainak felelevenítése. 
Szeptemberben szüretet ren-
deztünk, novemberben a Már-
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ton-napi folklór eseményeivel 
telt egy hétvége, decemberben a 
Mezőföld karácsonyi ünnepkö-
rét idéztük fel. 

A Rákóczi Szövetség Egri 
Szilágyi Erzsébet Gimná-
zium és Kollégiumban mű-
ködő Ifjúsági szervezete
Az elmúlt naptári évben 5 di-

ákkal és egy tanárral részt tud-
tunk venni a Rákóczi Szövetség 
XVII. alkalommal megszerve-
zett Felvidéki Séták elnevezésű 
programon. A gimnázium diák-
jai ezen felül részt vettek a Glo-
ria Victis történelem versenyen, 
ahol a 3 fős csapat az előkelő 6. 
helyen végzett. A Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja alkalmából a 
hagyományoknak megfelelően 
megrendeztük „ A kezek össze-
érnek, Isten magyarnak terem-
tett…” elnevezésű történelem 
versenyt, amin szép számmal 
vettek részt Felvidékről és Kár-
pátaljáról érkező magyar diákok 
is. A Szövetségnek köszönhető-
en idén is értékes díjakkal tudtuk 
jutalmazni a résztvevő diákokat 
és csapatokat, valamint egy hét-
végére vendégül is tudtuk látni 
Őket, ami alatt meg tudtuk mu-
tatni nekik Egert. Az október 
23-i megemlékezésen a diákuta-
zási programnak köszönhetően 
3 napra vendégül láttuk a Me-
zőkaszonyi Középiskola diákjait 
és kollégáit. A három nap alatt a 
csoporttal bejártuk Eger és kör-
nyékének nevezetességeit.

Jedlik Ányos Elektrotech-
nikai Szakközépiskola, 
Érsekújvár – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
Iskolánk sikeresen pályá-

zott a Rákóczi Szövetség ál-

tal meghirdetett június 4-i 
Diákutaztatási programra. A 
budapesti Verebély László Szak-
középiskola és Szakiskola öröm-
mel fogadta megkeresésünket 
és biztosítottak bennünket az 
együttműködésükről. A Nemze-
ti Összetartozás Napja céljából 
készített programok a budapesti 
iskola dísztermében zajlottak le. 
A Kárpát – Medencei Középis-
kolás Vezetőképzőre 2015. ok-
tóber 2-4. között, Budapesten, a 
Tulip Inn Budapest Millenium 
hotelben került sor. A rendez-
vény célja az ifjúsági szervezetek 
kapcsolatépítésének elősegítése 
volt, továbbá vezetők képzése és 
a szervezet munkájának segíté-
se. Október 22-én részt vettünk 
a Gloria Victisen is. 

Pázmány Péter Gimnázium  
Érsekújvár – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
A 2015/2016-os tanévben lesz 

hatodik éve annak, hogy megala-
pítottuk a Rákóczi Szövetség helyi 
ifjúsági csoportját. Intézményünk 
korábban is aktívan együttműkö-
dött az alapszervezettel, lehető-
ségeinkhez képest igyekeztünk 
bekapcsolódni az általuk szerve-
zett versenyekbe, rendezvények-
be. Idén az új diákok körében 
népszerűsítettük a szervezetet, 
bekapcsolódva az egyes rendez-
vényekbe, együttműködve az 
anyaországi testvériskolával, ill. 
pályázati partneriskolával. A már-
cius 15-ei megemlékezés kapcsán 
meghívást kaptunk a központi 
budapesti ünnepségekre, amelyen 
a bátorkeszi szakközépiskolával 
közösen vettünk részt. Gimnázi-
umunkat elsősorban az elsős di-
ákjaink képviselték, a célunk az 
volt, hogy megismertessük őket a 

szervezet munkájával és céljaival, 
a jövőben pedig aktívan bekap-
csolódjanak a helyi csoport újra-
szervezésébe és népszerűsítésébe. 
Márciusban látogattak el hozzánk 
a szentendrei Ferences Gimná-
zium diákjai. A Diákutaztatási 
program jóvoltából a két iskola di-
ákjai közösen vettek részt egy ta-
nulmányi kiránduláson, melynek 
keretén belül felkeresték Selmec-
bányát, ill. megtekintették az al-
sósztregovai Madách-kastélyt és a 
nagy magyar drámaíró életművét 
bemutató kiállítást.  Márciusban 
került sor arra a lengyelországi ta-
nulmányútra is, amelyen a Gloria 
Victis elnevezésű történelmi ve-
télkedő legeredményesebb csapa-
tainak tagjai vehettek részt. 2014 
őszén, az 56-os forradalom emlé-
kapja alkalmából a zuglói Álmos 
Vezér Gimnázium diákjai látogat-
tak el hozzánk a Diákutaztatási 
program jóvoltából, 2015 nyarán a 
nemzeti összetartozás napja alkal-
mából mi viszonoztuk a partneris-
kolák látogatását. Diákjaink egyik 
csoportja a szentendrei testvéris-
kolába, a Ferences Gimnáziumba 
látogatott, ahol felkeresték a helyi 
skanzent, ill. közös programokon, 
városnézésen vettek részt. A töb-
biek folytatták az útjukat Zuglóra, 
az Álmos Vezér Gimnáziumba, 
ahol megismerkedhettünk az in-
tézménnyel, megemlékeztünk a 
trianoni békediktátum évforduló-
járól, ezután egy közös kirándulás 
keretén belül megtekinthettük a 
történelmi jelentőségű, gödöllői 
Grassalkovich-kastélyt. 

Feketeardói helyi 
szervezet (Kárpátalja)
2015. január 24-én a “magyar 

kultúra” témájú utazásunk célja 
Budapest volt, ahol városnézés 

mellett egy színházi előadást is 
sikerült megnéznünk. Először 
láttunk igazi színházi előadást 
magyar nyelven. Január 27-én 
megvalósult az éves programot 
tervező, s egyben az előző évet 
értékelő közgyűlésünk. Márci-
us 15-én a magyar forradalom 
és szabadságharc 1848-1849-es 
eseményeire emlékeztünk meg 
a Feketeardói Középiskola dísz-
termében. Június 29-én csopor-
tos kirándulást szerveztünk a 
Szülőföldem Kárpátalja címmel. 
Meglátogattuk a Munkácsi és az 
Ungvári várat, utunk során  Re-
zes Géza elnök tartott rövid törté-
nelmi ismertetőt Kárpátajáról és 
annak kincsiről. Оktóber folya-
mán koszorúzási megemlékezést 
tartottunk az 1956-os októberi 
forradalom eseményeiről vala-
mint a „malenykij robot” áldoza-
tainak elhurcolásáról.  A szüreti 
mulattságról sem feledkeztünk 
meg, amit a szomszédos község 
fiataljaival közösen szerveztünk 
a Szőlősgyulai Kultúrházban. 
Néptánccal és népzenével nyi-
tották meg az estet, ami szüreti 
bállal folytatódott. November-
ben megemlékeztünk az első 
világháborúban elesettekről és a 
helyi ifjúsági szervezettel közös 
megemlékezésen vettünk részt 
a feketeardóiak emlékműjénél. 
December 22-án karácsonyi mű-
sorunk került megrendezésre a 
Feketeardói  Középiskola tanuló-
inak előadásában. 

Felsődobszai 
helyi szervezet
A 2015. év első rendezvénye, 

melyen a helyi szervezetünk 
részt vett, az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc 167. évfor-
dulója alkalmából 2015. március 

15-én az erdélyi Nyárádremetén 
megtartott turulszobor avatással 
egybekötötten megtartott ün-
nepi megemlékezés, ahol elhe-
lyeztük az emlékezés és tisztelet 
koszorúit. Szervezetünk tagsága 
2015. augusztus hónapjában be-
kapcsolódott a településünkön 
már hagyománnyá vált „ Őszi 
vigasságok és testvér-települési 
találkozó” c. önkormányzati ren-
dezvény tervezési munkálataiba. 
Fölvettük a kapcsolatot erdélyi, 
felvidéki és délvidéki honfitár-
sainkkal, hogy az ősz folyamán 
településünkön vendégül láthas-
suk őket. A baráti kapcsolatok 
ápolása mellett főzőversenyt is 
szerveztünk. 2015. október 22. 
napján a felsődobszai reformá-
tus templomban a településünk 
lakosságával közösen ünnepi 
műsoron és fáklyás felvonuláson 
vettünk részt az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc hőseinek 
emléke előtt tisztelegve. 2015. 
december 18. napján ünnepi év 
végi záró ülést tartottunk, ahol 
vázlatosan meghatározásra ke-
rültek a jövő célkitűzései.

Felsőzsolcai Zeneiskola 
– ifjúsági szervezet
A Felsőzsolcai Zeneiskola Fú-

vószenekara lassan 3 éve tagja a 
Rákóczi Szövetségnek. Az em-
berekkel a kapcsolatot a zenén 
keresztül tudjuk megteremteni, 
ezért is fontos, hogy minél több, 
tartalmasabb koncertet, ráadásul 
egyre több helyszínen tudtunk 
tartani. A zenekar repertoárjában 
a kezdetektől helyet foglaló in-
dulók, Rákóczi- és Kossuth-nó-
ták hazánkban és külföldön élő 
magyar emberek számára az ösz-
szetartozást, a hagyományőrzés 
érzését adják át. A 2015-ös évben 

Felsőzsolcán is volt néhány fellé-
pésünk. A zenekar másodszorra 
látogatott el Lengyelországba, 
2015-ben Rybnikben (Lengyel-
ország) egy nemzetközi fúvósze-
nekari fesztiválon és versenyen 
vettünk részt. Rengeteg külön-
féle koncertünk volt, a Miskolci 
Mazsorett csoporttal kiegészül-
ve. Királyhelmecen (Felsőzsolca 
testvértelepülése) a szüreti fesz-
tiválon és felvonuláson vettünk 
részt. A Rákóczi Szövetség egy 
nagy rendezvényén vehettünk 
részt, a Körömi Rákóczi feszti-
válon zenéltünk. A zeneiskola 
hagyományaihoz híven az évet 
az adventi koncerten való sze-
repléssel zártuk. A növendékek 
színvonalas hangversenyét ka-
rácsonyi dallamokkal zárta a Fú-
vószenekar. A Sátoraljaújhelyi 
középiskolás táborban 2015-ben 
7 fővel vettünk részt, mind-
egyikőjük rendkívül jól érezte 
magát, csak úgy, mint a 2 éve 
résztvevők. 

Gyergyószentmiklósi 
helyi szervezet (Erdély)
Február 8-án Orbán Balázsra 

emlékeztünk a városban talál-
ható szobornál. A megemlékezé-
sen Kissné Portik Irén és Selyem 
Antónia méltatták a legnagyobb 
székelyt. Áprilisban 17-18-19-
én részt vettünk Egerben a ma-
gyar-magyar találkozón. Június 
4-én a városi megemlékezésen 
Kissné Portik Irén emlékezett a 
95 évvel ezelőtti eseményre és 
koszorúzta meg a temetőben a 
katonai emlékhelyet. Július 7-8-
9-én részt vettünk egy kegye-
leti túrán, amely során nyolcan 
felkerestük az első világháború 
legvéresebb csatáinak színhelyét 
Gorizát. Itt bejártuk a doberdói 
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harcteret és koszorúztunk a Re-
dipugliában levő katonai teme-
tőben, ahol a Monarchia katonái 
vannak eltemetve, a San Miche-
le csúcsán lévő olasz-magyar 
emlékműnél, ahol a nagyváradi 
4-es Gyalogezred katonái nyug-
szanak. Július 20-25 között a tör-
ténelem tanár tábor vendégeként 
sok érdekességet tudtunk meg a 
honfoglalásról és láthattuk Sze-
ged város szépségeit. Augusz-
tus 26-29 között a budapesti 
Rákosmezeje Rákóczi Szövet-
ség szervezetével egy délvidéki 
kiránduláson vett részt a gyer-
gyói városi szervezet két tagja. 
A kiránduláson meglátogattuk 
Újvidéket, Pétervárad erődjét, 
Nándorfehérvár várát, Zimonyt, 
Zentát, Törökbecsét, Aracsi 
pusztatemplomot, Szabadkát. 
Tófalu rákóczisaival jó barátság-
ba kerültünk. Szeptember 6-án 
a Gac oldalban lévő II világhá-
borús emlékművet koszorúztuk 
meg és fogadtuk Székesfehérvár 
emlékező küldöttségét. Október 
6-án a városi rendezvény kereté-
ben emlékeztünk a tizenhárom 
aradi hősre és koszorút helyez-
tünk el Krecz János honvéd őr-
nagy emléktáblájánál. Október 
23-án a városi emlékezésen 
vettünk részt és koszorúztunk. 
November 11-12-13-án Egerben 
a magyar és történelemtanárok 
konferenciáján hallgathattuk 
az újabb kutatási eredményeket 
illetve sétát tettünk a felújított 
várban. December 4-én emlé-
külést szerveztünk, a téma a 
világháborúk szerepe a magyar 
történelemben. A hevesi, szé-
kesfehérvári, gyergyóremetei 
illetve gyergyói előadók mellett 
a diákok szavalataiban illetve 
az Ipartestület Férfi Kórusának 

előadásában gyönyörködhettek 
a hallgatók.

Gyergyószentmiklósi
Batthyány Ignác Techni-
kai Kollégium - ifjúsági 
szervezet (Erdély)
A hagyományokhoz híven feb-

ruár 15-én a batthyányis diákok 
csapata búcsúztatta el a farsan-
got. Az eseményt a katolikus 
templomtól a tájházig a város 
lakói szép számban kísérték 
és igen jó hangulatban zárult a 
rendezvény. Március 13-án az 
iskolában az egri Keris diákok-
kal együtt emlékeztünk meg a 
forradalomról, Petőfi verseket 
és forradalmi dalokat énekelve. 
Március 17-én együtt kirándul-
tunk az egriekkel Madéfalvára 
és Csíkszeredába. Megálltunk 
a felújított madéfalvi emlékmű 
előtt, majd a csíksomlyói kegy-
templomot néztük meg, majd 
következett a Mikó vár. Április 
24-26 között vezetőképzőn vet-
tünk részt Szovátán. Május 8-án 
egy busznyi diák meglátogatta a 
Sinaiai királyi palotát, a törcsvári 
kastélyt és Brassó városát. Május 
16-án és 17-én egy tíz főből álló 
csoport fogadta székely ruhában 
a zarándok vonatokat.  Június 
4-6. között Székesfehérváron 
vendégeskedtünk az Összetarto-
zás napja alkalmából. Negyedi-
kén délelőtt felléptünk Pákozdon 
a Katonai Emlékparkban.  Dél-
után fél háromkor a Szent Ist-
ván Művelődési Központban 
a mi szavalataink, énekünk és 
táncunk nyitotta meg a városi 
emlékezést. Megismerkedtünk 
Pákozd, a Velencei tó, a Katonai 
Emlékpark és Székesfehérvár 
nevezetességeivel. Október 6-án 
Antal Arnold és Simon Adorján 

szavaltak a vértanúk emlékün-
nepségén. Október 23-án öt di-
ák utazhatott a budapesti Gloria 
Victis rendezvényre, ahonnan 
rengeteg élménnyel tértek haza. 
November 26-27-28-án Hevesen 
jártunk. A két iskola között hu-
szonöt éve van testvérkapcsolat 
és ezt ünnepeltük meg közösen 
a hevesi művelődési központban. 
Énekünk és táncaink hatalmas 
sikert aratott. Másnap a hevesi 
iskola igazgatója, Együd László 
vezetésével Budapestre mentünk 
a parlament, a budai vár, a Csont-
váry kiállítás és a Vörösmarty tér 
megtekintése céljából. 

Salamon Ernő Gimnázium 
- ifjúsági szervezet  
(Erdély)
A gyergyószentmiklósi Sala-

mon Ernő Gimnáziumban 2015. 
január 22-én a magyar kultúra 
napján tartottuk a X. B. osztály 
részvételével az irodalmi ver-
senyünket „Zrínyi és a Szigeti 
veszedelem a miénk” címmel, 
amely egyben fejezetzáró ismét-
lés volt a magyar órák keretében. 
A vetélkedőn résztvevő tanulók 
nagy lelkesedéssel és őszinte 
hazafias érzelmekkel szerepel-
tek. Kreatív ötleteik, bemutatott 
jeleneteik és gazdag ismereteik 
révén újból meggyőződhettem, 
hogy tanítványaim büszkék a 
nemzeti értékeinkre és példakép-
ként tekintenek az olyan hősökre, 
mint Zrínyi Miklós. Februárban 
hagyományteremtő szándék-
kal szervezte meg a IX. osztály 
Székely Álmos vezetésével a 
farsangtemetést és táncházat. A 
rendezvény nagy sikernek örven-
dett, ezért az a döntés született, 
hogy évente legalább három al-
kalommal (ősszel, farsangkor és 

a Hagyományőrző nap alkalmá-
val) legyen táncház. A magyar 
szabadságharcra március 13-án 
emlékezett meg iskolánk, Erdős 
Annamária történelem szakos 
tanárnő és Korpos Szabolcs ze-
netanár irányításával. Ennek 
keretén belül a székely katonák 
1848-1849-es szerepvállalásáról 
készült egy zenés-táncos előa-
dás, amelyben iskolánk kórusa 
mellett a néptáncos diákjaink 
vettek részt. Május 15-én Tarisz-
nyás Márton útján címmel ha-
gyományőrző napot tartottunk. 
A programok között szerepelt az 
egész napon át tartó “Lánc, lánc, 
népdallánc” elnevezésű népda-
léneklés, az osztálymúzeumok 
bemutatása, ahol a régi idők kin-
cseit láthatták kiállítva. A tavalyi 
évben megtartott hagyományos 
rendezvényünket 514 diák tisz-
telte meg azzal, hogy a nagyszü-
leitől örökölt, vagy az újonnan 
készített népviseletben jelent 
meg. „Elhull a virág, eliramlik 
az élet…”Petőfi idézettel jelzett 
őszi témájú szavalóversenyt tar-
tottunk a gyergyószentmiklósi 
Salamon Ernő Gimnáziumban, 
immár 26. alkalommal. A ren-
dezvényre 2015. nov. 7-én ke-
rült sor. Az idén is nagy volt az 
érdeklődés iskolánk tanulóinak 
körében. Több mint 40 szavaló 
jelentkezett az előválogatásra. 
2015 októberében a XII. D. fil-
ológia osztályban irodalmi ve-
télkedőt szerveztünk az elmúlt 
tanév anyagának egy részéből. 
A feladat az volt, hogy az osztály 
tanulóinak 5-6-os csoportokba 
szerveződve szabad választás 
szerint egy rövid jelenetet kellett 
bemutatniuk a tanult drámai mű-
vek valamelyikéből. December 
16-án, XII. alkalommal került 

sor a karácsonyi énekversenyre. 
A versenyzők idén is 5 hagyo-
mányos (népi vagy egyházi) és 
egy szabadon választott énekkel 
nevezhettek be, egyénileg vagy 
csoportosan. A versenyre össze-
sen 141 tanuló nevezett be.

Győri Deák Ferenc Köz-
gazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola 
– ifjúsági szervezet
Hagyományainkhoz híven 

2015-ben is a március 15-i nem-
zeti ünnepünket testvériskolánk 
diákjaival ünnepeltük Nagyme-
gyeren. Szívélyesen fogadtak 
bennünket, amelyet mi ünnepi 
műsorunkkal viszonoztunk. A 
műsor után koszorúztunk, majd 
a város történelmi nevezetessé-
geivel ismerkedtünk, amelyeket 
az iskola egyik történelemtanára 
mutatott be. 
A Rákóczi Szövetség által meg-

hirdetett diákutazási program 
keretében októberben a felvidéki 
bányavárosokat tekintettük meg. 
A három nap alatt eljutottunk 
Selmecbányára, Körmöcbá-
nyára, Árva városába, Beszter-
cebányára. Iskolánk 100 éves 
jubileumát ünnepelte ebben az 
évben. Az ünnepségsorozatot 
testvériskolánk is megtisztelte 
látogatásával és fellépésével. 

Kazinczy Ferenc Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
Januárban az éves munkatervet 

beszéltük meg. Februárban isko-
lai csapataink a Cultura Nostra 
második fordulójában vettek 
részt. Március 15-én a magyar 
forradalom és szabadságharcot 
ünnepeltük, Petőfi Sándor szob-
rának megkoszorúzása a somor-
jai Madách Imre Magyar Tanítási 

Nyelvű Gimnázium tanulóival 
közösen történt. Áprilisban részt 
vettünk a Rákóczi Szövetség ál-
tal ajánlott Emlékezz Felvidék! 
1945-48 című vetélkedő döntő-
jén, ahol hetedik helyezettek let-
tünk. Részt vettünk továbbá az 
iskolánk által rendezett 50. Szép 
magyar beszéd verseny meg-
rendezésében és a határon túli 
versenyzők fogadásában. Május 
21-én a Győri séta keretén belül 
I. világháborús emlékhelyeket 
tekintettünk meg városunkban 
Pintér Ildikó tanárnő vezetésével. 
Június 4-én megemlékeztünk a 
Nemzeti Összetartozás napjáról 
az Országzászló emlékműnél, 
és megkoszorúztuk a győri Tria-
non emlékművet. Júliusban részt 
vettünk a Rákóczi Szövetség ál-
tal szervezett Sátoraljaújhelyen 
lezajló XIV. Magyar Diákok és 
Tanárok Találkozója elnevezésű 
táborban. Novemberben részt 
vettünk a Rákóczi Szövetség Fel-
vidéki séták című programján. 

Gyulai Hunyadi János 
Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
Meghívást kaptunk a 2015-ös 

Partiumi Kirándulásra, amely-
re az emelt történelem szakos 
gimnazisták közül örömmel 
vállalkoztak és ez meghozta a 
kedvüket is. A kirándulás alkal-
mával megismerhették Nagysza-
lonta, Arad és Világos magyar 
történelmi emlékeit, vonatkozá-
sait és bepillantást nyerhettek a 
határon túlra szakadt szórvány 
magyarság mindennapjaiba. A 
HATÁRTALANUL! Kárpát-
aljai akcióprogram keretében 
iskolánk pedagógusai látogatást 
tehettek Munkácson, ahol fel-
vehettük a kapcsolatot az ottani 



64 Rákóczi Szövetség Éves beszámoló 2015 65

rákóczis helyi szervezet vezető-
jével. Az év végén szerencsésen 
új tagokat sikerült felvenni. 

Hatvani Bajza József Gim-
názium és Szakközépiskola 
– ifjúsági szervezet
Január 12–én rendhagyó törté-

nelemórán vettünk részt a városi 
könyvtárban. Nagy Nándor előa-
dását hallgattuk meg A történe-
lem nagy fordulói egy kisváros 
életében címmel. Január 22–én 
megünnepeltük a magyar kul-
túra napját. Prezentációkat és 
kiállítást készítettek diákjaink a 
magyar kulturális élet nagysága-
iról. Január 30-án megemlékezés 
zajlott Bajza Józsefről iskolánk-
ban és Szücsiben, valamint a 
Nemzeti Színházban. Megem-
lékező műsort készítettünk, 
megkoszorúztuk Bajza József 
szobrát iskolánk kertjében. Már-
cius 13-án iskolánkban, 15-én 
pedig a városban is részt vettünk 
az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére rendezett ün-
nepségeken. Március 14-15-16. 
között az Ünnepeljünk együtt! 
program támogatásával  elláto-
gattunk egy határon túli magyar 
iskolába Felvidéken, Rozsnyón. 
Április 10-én, a költészet nap-
ján, iskolánkban az épület kü-
lönböző pontjaira helyezünk el 
kinyomtatott verseket, költők 
arcképét, életrajzát, plakátokon. 
Június 4-én részt vettünk a Nem-
zeti Összefogás Napja alkalmá-
ból rendezett iskolai és városi 
megemlékezésen. Szeptember 
30-án megünnepeltük a magyar 
népmese napját. Ez alkalomból 
ellátogattunk Turára, a Csűrdön-
gölő rendezvényházba, ahol me-
semondótól hallgattunk mesét és 
turai népdalt tanultunk helyi éne-

kesektől. Október 6-án megem-
lékeztünk az aradi vértanúkról. 
A műsort a 10.A osztály készí-
tette; 20-án Balassi Bálint szob-
rát koszorúztuk meg a városban, 
hagyományainkhoz híven. 21-
én az 56-os forradalomra em-
lékeztünk iskolai ünnepi műsor 
keretében. Október 23-24-25-én 
ismét Rozsnyóra kirándultunk a 
Rákóczi Szövetség támogatásá-
val. Ezúttal a Felvidék eddig még 
meg nem látogatott műemlékeit, 
természeti kincseit kerestük fel. 
November 14-én rendeztünk 
szavalóversenyt a régió általá-
nos iskolás 7-8. osztályos di-
ákjai számára. Decemberben 
karácsonyi műsort készítettünk 
iskolánk és a város számára is, 
melyet a helyi idősek otthonában 
is bemutattunk.

Hatvani helyi szervezet
Iskolánkban, a Széchenyi István 

Római Katolikus Középiskolában 
immáron 2006 óta működik a Rá-
kóczi Szövetség helyi szervezete. 
Idén próbáltuk iskolai szinten meg-
rendezni a már szinte hagyomány-
nyal bíró rendezvényeinket, ám 
az előző évekhez képest kevesebb 
programot sikerült megvalósíta-
nunk.  Március 19-én ellátogattunk 
a Terror Háza Múzeumba a végzős 
és a „rákóczis” diákokkal. Április 
24-én részt vettünk az iskolánk 
által szervezett jótékonysági kon-
certen, szereplőként, ahol a nem-
zetközi találkozó diákjaival együtt 
szórakoztattuk a közönséget. A 
bevételt a hatvani kórház gyerme-
kosztályának ajánlottuk fel.
November 7-én, iskolai támo-

gatással a helyi szervezet néhány 
tagja egy kiránduláson vett részt 
Gyergyószentmiklóson, aho-
vá az Erdélyi Szavalóversenyre 

meghívott diákokat kísértük el. 
A versenyen szépen szereplő 
diákokkal együtt aztán megis-
merhettük az iskolát, illetve a 
környéken rövid kirándulást tet-
tünk. Októberben iskolánkból 
részt vehetett 2 diák és 1 tanár a 
Rákóczi Szövetség által szerve-
zett vezetőképzőn.

Hidasnémeti 
helyi szervezet
Munkánkat ebben az évben 

is munkaterv alapján végeztük, 
melynek középpontjában to-
vábbra is az I. világháborúra való 
megemlékezés állt. Éves progra-
munkban a hadiesemények fel-
idézése, hadtörténeti értékelés 
állt. Az év során igyekeztünk be-
mutatni, ismertetni fiataljainkkal 
Abaúj középkori kincseit, a kelta 
és avarkori leletanyagot, mely-
hez felhasználtuk B. Hellebrandt 
Magdolna: Kelta és avarkori le-
letek a Hernád mentén Abaújban 
című gyűjtését. Kiránduláson 
beszéltük meg az Aba nemzetség 
és Abaújvár történelmi szerepét. 
Megtekintettük az Abaújvári Vár 
leletanyagát és a műemlék temp-
lomot. A Gönci Tankerület iskolái 
számára történelmi vetélkedőt 
szerveztünk, „Rákócziak földjén” 
címmel. A vetélkedőre nyolc isko-
la nevezett be, mintegy 40 fővel. 
Megemlékeztünk 1848. március 
15-ről fáklyás felvonulás keretén 
belül (a Hernád hídhoz). II. Rákó-
czi Ferenc születésének napjáról is 
emlékeztünk egy kiállítással. 

Hódmezővásárhelyi 
Bethlen Gábor 
Református Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
Az év elején került sor az évzáró 

közgyűlésre, melyen beszámol-

tunk a 2014-es év tevékenységé-
ről, és megbeszéltük a 2015-ös 
év programját. Februárban ren-
deztük meg a Cultura Nostra 
verseny területi fordulóját a 
pannonhalmi szervezők kéré-
sére. Szeptember 11-én újabb 
közgyűlést tartottunk, melynek 
programja volt az új tagok felvé-
tele, a taglétszám megállapítása, 
a tisztségviselők megválasztása 
illetve megerősítése. 2015. szep-
tember 25-27-én öt diákunk és 
egy pedagógus kolléga vett részt 
a partiumi kiránduláson. 2015. 
október 5-én és október 6-án 
három kísérőtanár és tizenegy 
diák kerékpártúrával tisztelgett 
az aradi vértanúk emléke előtt, s 
részt vett a Minorita templombe-
li gyászmisén és a Vesztőhelynél 
rendezett koszorúzáson.

Hódmezővásárhelyi 
Szakképzési Centrum 
Corvin Mátyás Szakképző 
Iskolája – ifjúsági szervezet
Március 13 -15-én Aradra, a 

Csiky Gergely Gimnázium ta-
nulóihoz látogattunk. Kirándul-
tunk Dévára és Vajdahunyadra, 
koszorúztunk az aradi városi ün-
nepségen. 2015. április 17 – 19-én 
részt vettünk a Délvidéki séták 
nevű programban. Június 11-én 
az aradi Csiky Gergely Főgim-
názium tanulói látogattak el hoz-
zánk. Velük együtt emlékeztünk 
meg a Nemzeti Összetartozás 
Napjáról. Július 6 – 12-én részt 
vettünk a sátoraljaújhelyi tábor-
ban. Szeptember 25 – 27-én részt 
vettünk a Partiumi kirándulás ne-
vű programon. Október október 
22-26-án Székelyföldre látoga-
tott két csoportunk: az egyik Szé-
kelyudvarhelyre, a Bányai János 
Műszaki Szakközépiskolához, a 

másik Csíkszeredára a Kós Ká-
roly Szakközépiskolához. Mind-
két iskolával folytatni szeretnénk 
a kapcsolatot. December 11-én az 
aradi Csiky Gergely Főgimná-
zium meghívásának eleget téve, 
részt vettünk a Csiky-napok tisz-
teletére rendezett Mini Színházi 
Fesztiválon. December 12-én 
Kányádi Sándor Szavalóversenyt 
rendeztünk a Hódmezővásár-
helyi Szakképzési Centrum, a 
hódmezővásárhelyi általános és 
középiskolák, és az aradi Csiky 
Gergely Főgimnázium tanulói-
nak részvételével. Az utóbbi is-
kolával hivatalos testvériskolai 
kapcsolatot létesítettünk. 

Ipolysági Fegyverneki 
Ferenc Közös Igazgatású 
Katolikus Iskola – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
2015 –ben is elsődleges célunk 

a Kárpát-medencei magyarság-
gal való szorosabb kapcsolat-
tartás, identitásunk megőrzése, 
anyanyelvünk méltó használata, 
a magyar kultúra, hagyomá-
nyaink továbbvitele volt. Január 
29-én gimnáziumunk háromfős 
csapata ismét bekerült a Civitas 
Fortissima kárpát-medencei tör-
ténelemverseny élmezőnyébe, 
megszerezve az előkelő 2.helyet 
Balassagyarmaton. Március 14-
15-én történelmi múltunk irán-
ti tisztelet okán részt vettünk a 
március 15-i emlékünnepsége-
ken, Budapesten. Április 12-én 
a Felvidékről Kitelepített Ma-
gyarok Emléknapja alkalmából 
az aszódi Petőfi Sándor Evangé-
likus Gimnázium látott minket 
vendégül.  Május 15-én hálát ad-
ni és ünnepelni jöttünk össze az 
ipolysági katolikus templomban, 
ahol Magnificat gyermekkarunk 

20 éves jubileumi koncertet tar-
tott. A gálaműsor vendége ma-
gyarországi baráti iskolánk, az 
Aszódi Evangélikus Gimnázium 
énekkara volt. Ez a kapcsolat is a 
Rákóczi Szövetségnek köszön-
hetően köttetett meg. Múltunkat 
kötelessége minden magyarnak 
tisztelni, ennek a nemes külde-
tésnek a jegyében június 4 -én 
emlékműsor keretén belül em-
lékeztünk trianoni sérelmeinkre 
együtt testvériskolánk gimna-
zistáival, ugyancsak Aszódon. A 
nyári szünetben, júl.19-23. között 
8 diák és egy pedagógus vett részt 
az ivói Erzsébet Táborban. A Rá-
kóczi Szövetség által meghirde-
tett Beiratkozási Program keretén 
belül szeptember 11-én iskolánk-
ban üdvözölhettük a szervezet 
elnökét Dr. Halzl József urat nejé-
vel és a szervezet főtitkárát, Csá-
ky Csongor urat, valamint Lévai 
Anikó asszonyt. Történelmi 
vonatkozású emlékhelyek felke-
resésére került sor október 14-16. 
között a Felvidéki Séták elneve-
zésű program keretein belül.  Az 
úticél ezúttal Közép-Szlovákia 
volt:  fiataljaink megismerkedhet-
tek Selmecbánya, Körmöcbánya, 
Árva, Zólyom és Besztercebánya 
gazdag történelmi múltjával és a 
múltat ápoló jelenével. Október 
22-én részt vettünk a Gloria Vi-
ctis rendezvényen. Óriási élmény 
volt több mint 1300 határon túli 
magyar fiatallal együtt fáklyás 
felvonulással tisztelegni az ’56-
os forradalmat elindító magyar 
ifjúság emléke előtt.

Ipolysági Szakközépiskola 
– ifjúsági szervezet
 (Felvidék)
Iskolánk, az ipolysági Szakkö-

zépiskola már több évtizede ápol 
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baráti kapcsolatot magyarorszá-
gi testvériskolájával, a Boglári 
Kollégiummal. 2015-ben is részt 
vettünk a Balatonbogláron meg-
rendezett Boglári Diáktalálko-
zón, melyen több, környékbeli 
iskola és kollégium diákjai mérik 
össze erejüket különböző sportá-
gakban. Április 24-én 35 diákkal 
és 3 kísérő tanárral indultunk út-
nak Balatonboglárra. A Boglári 
Kollégium a verseny teljes ideje 
alatt szállást és kosztot biztosított 
diákjainknak és tanárainknak 
egyaránt. 

Kaposvári Eötvös Loránd 
Műszaki Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 
– ifjúsági szervezet
Sikerrel pályáztunk a 2015. évi 

Határtalanul! – Együttműködés 
szakképző iskolák között prog-
ramra. A támogatás segítségével 
4 napot töltöttünk Délvidéken 
(Tóthfalu, Nándorfehérvár, Pé-
tervárad, Újvidék, Szabadka, 
Zenta), illetve a magyarkanizsai 
partneriskolát is fogadtuk 4 na-
pos magyarországi (Kaposvár, 
Taszár, Fonyód, Badacsony) ki-
rándulásra. A magyarkanizsai 
Színházban a Rákóczi Szövetség 
Tóthfalusi Helyi Szervezetével 
közösen részt vettünk a Hazajáró 
című műsor közönségtalálkozó-
ján. Szálláshelyünkön, Tóthfa-
luban a helyi szervezettel együtt 
ünnepeltünk március 15-én. De-
cemberben ismét pályáztunk a 
Határtalanul! programra, ezúttal 
egy csíkszeredai iskolával mű-
ködünk együtt, a tervek szerint 
5-5 napos kirándulásokon. Tag-
jaink közül szereplőként többen 
is részt vettek az iskolai triano-
ni megemlékezésen. Tagjaink 
rendszeres látogatói a kaposvári 

Örökség Egyesület által szerve-
zett előadásoknak (történelem, 
irodalom, néphagyomány).
 
Kassai Szakkay József 
Szakközépiskola – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
Mint minden éven, 2015-ben is 

megemlékeztünk az 1848-as sza-
badságharcról. Ünnepségünkön 
az idén magyarországi vendég 
diákok is részt vettek: a Debre-
ceni Svetits Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium 
diákjai gazdag műsorukkal tet-
ték emlékezetessé ezt a napot. 
Június 30-án, a tanévzáró ün-
nepségünkön egy rövid kultúr-
műsort követve többek között sor 
került az iskolai év kiértékelésé-
re. Tanévzáró ünnepségünkre 
az idén is ellátogattak a Rákóczi 
Szövetség küldöttei, akik átad-
ták a Rákóczi Szövetség pénz-
beli támogatását – ajándékát az 
iskola által kitüntetésre javasolt 
diákoknak. Október 21-én az 
56-os forradalomról emlékez-
tünk. Egyben vendégül láttuk a 
Budapesti Weiner Leó Zenei és 
Zeneművészeti Szakközépiskola 
diákjait, akik színes műsorukkal 
gazdagítottak minket. Október 
21 – 23-án a Gloria Victis em-
lékünnepségre 15 diákunk és 
2 kísérő tanárunk utazott, akik 
élményekben, történelmi fele-
melkedésben gazdagon, és ho-
vatartozásukban megerősödve 
tértek vissza iskolánkba.

Keszthelyi Vajda János 
Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
2015. március 3-án történe-

lem-kiselőadás konferenciát 
rendeztünk. A tíz legjobb diák 
előadását az iskola tanáraiból ál-

ló szakmai zsűri értékelte. 2015. 
március 15-én a Rákóczi Szö-
vetség diákutaztatási pályázat 
keretében a 7-12. évfolyamokból 
összesen 48 diákkal a felvidéki 
Gútára látogattunk. A kirándu-
lók között szép számmal voltak 
alsóbb évfolyamos diákok is, 
akik megtapasztalhatták a hatá-
ron túli magyarsággal való kap-
csolattartás élményét. Március 
27-én szervezetünk tagjai részt 
vettek az első alkalommal meg-
rendezésre került városi Rákó-
czi-emléknapon, a megemlékező 
beszédet Varga Sz. Gábor tanár 
tartotta.   A nemzeti összetartozás 
napján iskolai emlékünnepséget 
rendeztünk. A helyi szervezet 
tagjai szerepeltek az iskolarádi-
ós műsorban. Június 14-én a 9. 
A osztály tanulóival honismereti 
kerékpártúrára mentünk Keszt-
hely környékén. Első célunk 
Zalaszántó Árpád-kori templo-
ma volt. A román-gótikus temp-
lombelső megtekintése után a 
templomkertben található első 
világháborús emlékhelyen meg-
emlékeztünk a nagy világégés 
áldozatairól. Utunkat Várvölgy 
felé folytattuk, majd az egykor 
német telepesek által újraalapí-
tott Válluson keresztül érkez-
tünk haza Keszthelyre. 2015. 
október 7-én hagyományterem-
tő szándékkal hely- és iskolatör-
téneti versenyt rendeztünk a 9. 
évfolyamos tanulók számára. A 
verseny szervesen kapcsolódott 
október 6-a emlékezetéhez is, 
hiszen névadója Laky Demeter 
(1818-1902), iskolánk egykori 
diákja, premontrei kanonok és 
műfordító, aki az 1848/1849-es 
szabadságharcban nemzetőrként 
teljesített szolgálatot és bátor ki-
állásáért börtönbüntetést is szen-

vedett. Október 23-án, nemzeti 
ünnepünkön jelen volt lengyel 
testvérvárosunk Stary Sacz kül-
döttsége is, a két testvérnemzet 
együtt emlékezett. 2015. decem-
ber 10-én egy csapatunk (Kolt-
hay Edina, Gárdos Piroska és 
Kalmár Dóra) részt vett a Cultura 
Nostra vetélkedő első fordulóján 
és a második fordulóba jutott.

Kisgejőci Egry Ferenc 
Oktatási-Nevelési 
Komplexum 
– ifjúsági szervezet
Január 22-én a magyar kultúra 

napját méltattuk iskolánkban, 
verses-zenés összeállítással em-
lékeztünk Kölcsey Ferencre. 
Már hagyománnyá vált intézmé-
nyünkben a magyar nyelv hetének 
megrendezése, amelyet minden 
évben az anyanyelv világnapjá-
hoz, február 21-hez igazítunk. 
Nyelvi játékokkal, fejtörőkkel, 
irodalmi vetélkedővel hívtuk 
fel a gyerekek figyelmét anya-
nyelvünk szépségére, kultúránk 
gazdagságára. Az 1848-49-es 
forradalom évfordulóját minden 
március 15-én ünnepi műsorral 
méltatjuk. Ha van rá mód ifjúsá-
gi szervezetünk néhány tagja az 
ungvári Petőfi téri ünnepségen 
is részt vesz. Szavalóverseny-
nyel ünnepeltük meg a költészet 
napját, méltón emlékezve József 
Attilára születésének 110-ik év-
fordulóján a magyar irodalom 
egyik legnagyobb költőjére. 
Ifjúsági szervezetünkből 5 diák 
július első hetében ismét részt 
vehetett a Rákóczi Szövetség 
által szervezett Magyar diákok 
és tanárok találkozóján, Sáto-
raljaújhelyen, a Magyar Kálvá-
rián. Maradandó élményekkel, 
magyarságtudatunk megerősö-

désével térhettünk haza a prog-
ramokban gazdag hét után. 2015 
nyarán először vehettünk részt 
a Nándorfehérvári Diadal em-
léknapjára rendezett ünnepség-
sorozaton, a Rákóczi Szövetség 
meghívására, mely felejthetetlen 
élményt nyújtott számunkra. A 
Rákóczi Szövetség Diákutazta-
tási Programja jóvoltából megva-
lósíthattuk ifjúsági szervezetünk 
őszre tervezett kirándulását: 
Kárpátalja Rákóczi emlékhelye-
inek meglátogatását. November 
7-én iskolánk 50 diákja vehe-
tett részt ezen a kiránduláson, 
melynek során felkerestük és 
bebarangoltuk a munkácsi várat, 
valamint ellátogattunk a bereg-
szentmiklósi várkastélyba. Ifjú-
sági szervezetünket az októberi 
Gloria Victis ifjúsági találkozón 
9 tanuló képviselte. December 
10-én iskolánkba látogatott a Sá-
toraljaújhelyi Rákóczi Szövetség 
képviseletében Szajkó Gábor 
és a Sárospataki Református 
könyvtár igazgatója Kiss Endre 
József, akik értékes könyvado-
mányokkal, karácsonyi édesség-
csomagokkal ajándékozták meg 
a gyerekeket és a tanárokat. Majd 
érdekes vetélkedővel egybekö-
tött rendhagyó történelem órát 
tartottak fiataljainknak II. Rákó-
czi Ferenc életútjáról.

Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és 
Kollégium 
Kiskunfélegyházi PG 
Tagintézménye 
– ifjúsági szervezet
Január hónapban tartottunk 

egy megbeszélést, ahol tájéko-
zódtunk a Rákóczi Szövetség or-
szágos programjairól, terveiről, 
majd közös döntéseket hoztunk 

saját programjainkról. Részt vet-
tünk a Szövetség által szervezett 
vezetőképzőn Budapesten. El-
határoztuk, hogy március 15-én 
meglátogatjuk a segesvári test-
vériskolánk tanulóit. Utazásunk 
célja a testvériskolával való kap-
csolat ápolása és a közös ünneplés, 
valamint Erdély nevezetességei-
nek, tájainak megismerése volt. 
Majd áprilisra viszontlátogatás-
ra készültünk. Pályázatot adtunk 
be a március 15. Diákutaztatási 
programra. A sikeres pályázat 
hozzájárult, hogy szép tartalmas 
napokat töltsünk együtt a test-
vériskolánk diákjaival. A prog-
ram megvalósult: 37 tanuló és 
4 kísérő tanárral a testvériskola 
meghívására március 12-én Se-
gesvárra vezetett utunk. Ápri-
lisban a testvériskola diákjaival 
Kiskunfélegyházán sok színes 
programot valósítottunk meg. 
Meglátogattuk Pannonhalmán 
az Apátságot, Kecskeméten szín-
házlátogatáson vettünk részt és 
megmutattuk Kiskunfélegyháza 
és környékének nevezetességeit. 
Júniusban szerveztünk egy ke-
rékpártúrát a közeli erdőbe, 20 
fővel. Október 23-án nagyszabá-
sú városi megemlékezést tartot-
tunk. 

Komáromi helyi szervezet
Alapszervezetünk szorosan 

együttműködik a komáromi 
egyházi és civilszervezetek-
kel, kiemelten a Kecskés László 
Társasággal. Alapszervezetünk 
már 2014-ben megkezdte a fel-
készülést a benesi dekrétumok 
kihirdetésének 70. évfordulójára 
emlékező rendezvényre. Tavaly 
elkészült a Madari za Dunaj! 
címet viselő, középiskoláknak 
szóló, a korszakot feldolgozó tan-
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könyv. Szintén tavaly szeptem-
berben meghirdettük Emlékezz, 
Felvidék! hívószóval az orszá-
gos középiskolai történelmi ve-
télkedőt. Egyben megkerestük 
Bonyhád-Deáki települések 
vezetőit, hogy testvértelepülés-
ként legyenek díszvendégei az 
április emléknap programjának. 
A felvidéki kitelepítettek és de-
portáltak országos parlamenti 
emléknapja rendezvényének 
helyszíne a Monostori Erőd 
Klapka terme volt, mintegy 350 
fős hallgatóság előtt. Az orszá-
gos találkozóra ezúttal is meghí-
vást kapott két vendégtelepülés, 
Deáki és Bonyhád mutatkozott 
be Komáromban. Az emlékna-
pon került sor az országos kö-
zépiskolai vetélkedő döntőjére. 
Az első forduló meghirdetésekor 
nagy segítséget jelentett a Rákó-
czi Szövetség alapszervezete-
inek szervező munkája, ennek 
köszönhető, hogy a versenyki-
írásra 10 határon túli iskola is 
jelentkezett. A versenykiírás-
ra összesen 47 iskola )ebből 10 
határon túli iskola) jelentkezett. 
Alapszervezetünk Kecskés 
László Társasággal együttmű-
ködve az utóbbi években emlék-
tábla állítását kezdeményezte 
azokon a magyarországi és fel-
vidéki településeken, ahonnan 
szerencsétlen sorsú honfitár-
saink származtak, illetve ahol 
tovább folytatták az életüket. 
Felvidéken Martoson, Izsán, He-
tényben és Bátorkeszin van már 
ilyen tábla a templomban. 2015-
ben azért esett a választásunk 
Szőnyre, mert itt leltek új otthon-
ra azok, akik az Alföldről vagy 
a keleti országrészből érkeztek, 
hogy közelebb lehessenek egy-
kori szülőföldjükhöz. Célunk, 

hogy a fiatalok többet tudjanak 
meg nagyszüleik sorsáról.  

Komáromi Marianum 
Egyházi Gimnázium 
– ifjúsági szervezet 
(Felvidék)
A 2015-ös év első programja egy 

összetett március 15-i megem-
lékezés volt. Az 1. gimnáziumi 
osztály pár tanulója Budapest-
re utazhatott, hogy ott lehessen 
részese a történelmi évforduló 
megünneplésének. Ugyanezen 
jeles ünnep alkalmából gimná-
ziumunk 2. osztályos tanulói a 
mezőörsi testvériskola tanulóival 
együtt részt vettek egy történelmi 
sétán Pozsonyban március 17-én, 
ahol megtekinthették az óváros 
magyar vonatkozású helyszíneit. 
Valamint március 15-én koszo-
rút helyeztünk el Klapka György 
szobra előtt Komárom város 
megemlékezésén. Májusban a 
gimnázium diákjai tanulmányi 
kiránduláson vehettek részt Kas-
sán, mely a történelmi emlékhe-
lyeken kívül lehetőséget nyújtott 
éjszakai múzeumlátogatásra is, 
hiszen aznap tartották ország-
szerte a múzeumok éjszakáját. 
Útközben Esztergomban egy 
Balassi-emlékhelyet látogattunk 
meg, valamint nagy élmény volt 
Mikszáth szklabonyai szülő-
házának és Madách Imre gyö-
nyörűen fejújított kastélyának a 
megtekintése Alsósztregován. 
Októberben a Kárpát-medencei 
középiskolák diák és tanár képvi-
selőivel találkoztunk Budapesten 
a vezetőképzőn, immáron meg-
újult vezetőinkkel. A 19. alka-
lommal megrendezett találkozó 
alatt, az érték és ifjúság jegyé-
ben kilenc színvonalas előadást 
hallgattunk meg. Október 6-án 

megemlékezést tartottunk isko-
lánkban illetve megkoszorúz-
tuk Klapka György és az Aradi 
Vértanúk emlékművét a városi 
megemlékezésen. A 2015-ös év 
utolsó programjaként megduplá-
zott létszámmal részt vettünk az 
1956-os magyar forradalomnak 
emléket állító programsorozaton. 
Délelőtt látogatást tettünk a Ter-
ror Házában, délután a Műszaki 
Egyetem aulájában tartott ünnepi 
megemlékezés után részesei le-
hettünk a fáklyás felvonulásnak, 
amely a Bem téren ért véget.

Komáromi Selye János 
Gimnázium – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
Az év elején vezetőképző tan-

folyamon vettünk részt febru-
ár-március fordulóján. Március 
15-én budapesti vendégeket fo-
gadtunk a magyar forradalom 
kitörésének évfordulóján. A 
Rákóczi Szövetség diákutazta-
tási programján keresztül ezen a 
napon a budapesti Arany János 
Szakközépiskolát láttuk vendé-
gül, velük együtt koszorúztuk 
meg az iskola udvarán álló kop-
jafát, amelyet székelyudvarhe-
lyi testvériskolánktól, a Tamási 
Áron Líceumtól kaptuk. Részt 
vettünk a Cultura Nostra verse-
nyében, a döntőben Pannonhal-
mán. A Rákóczi Szövetségnek 
köszönhetően 2015. június 3-án 
a Selye János Gimnázium diák-
jai felejthetetlen kiránduláson 
vehettek részt Gödöllőn, ahol a 
trianoni békediktátummal kap-
csolatban megható megemléke-
zési műsornak lehettek tanúi a 
Premontrei Szent Norbert Gim-
náziumban, illetve betekintést 
nyerhettek Magyarország egyik 
kedvenc királyi rezidenciájára, 

azaz a Grassalkovich kastélyba. 
A Rákóczi Szövetségnek kö-
szönhetően többi iskola diákjával 
együtt mi, a Selye János Gimná-
zium tanulói is részt vehettünk 
a székelyföldi ivói Erzsébet Tá-
borban július 18. és 24. között. 
Ezen kívül részt vettünk a Gloria 
Victis történelmi vetélkedőn és a 
háromnapos rendezvényen. Ok-
tóber 23. alkalmából fogadtuk a 
budapesti Ady Endre Gimnázi-
um diákjait.

Máramarosszigeti 
Leőwey Klára Elméleti 
Líceum – ifjúsági 
szervezet (Erdély)
Márciusban az iskolánk könyv-

tárát sikerült bővítenünk, igénybe 
vettük a könyvadomány igénylés 
lehetőségét. Az új könyvek, főleg 
a történelmet, a földrajzot, de fő-
leg a magyar irodalmat szerető 
diákok körében nagy sikert arat-
tak. Március 15-e alkalmából a 
hajdúböszörményi Veress Ferenc 
Szakközépiskola küldöttségét 
láttuk vendégül és ünnepeltünk 
együtt, helyeztünk el koszorúkat 
Asztalos István és Leöwey Klára 
szobrai előtt. Május hónapban két 
ügyes diák kíséretében Szovátára 
utaztunk és vettünk részt a Rákó-
czi Szövetség által ott megszerve-
zett Vezetőképzőn. A június 4-i 
Diákutaztatási Program keretén 
belül viszontlátogatást tettünk a 
hajdúböszörményi Veress Ferenc 
Szakközépiskolában, ahol jó volt 
újra találkozni a pár hónappal 
azelőtt megismert kedves szemé-
lyekkel, és koszorút helyezni el a 
trianoni emléktábla előtt. Július 
6-12 között csodás hetet töltöt-
tünk el Sátoraljaújhelyen, amely 
hét nem csak a diákok számára, 
hanem nekem is, mint kísérő 

tanárnak, igazán csodálatos él-
ményeket szolgáltatott. Ősszel, 
szeptember végén, az országunk 
olyan részét látogattuk meg, ahol 
még sosem jártunk, Partium dé-
li része és a Bánság. A IV. Par-
tiumi kirándulás tette széppé és 
emlékezetessé az új iskolai év 
kezdését is. Október 2-4 között 
két ügyes diák kíséretében részt 
vettünk és sokat tanultunk Bu-
dapesten az őszi Középiskolás 
vezetőképzőn. Október hónap és 
az év csúcspontját a Gloria Victis 
ünnepségsorozat jelentette Buda-
pesten, 21-23 között. 

Mezővári helyi szervezet
Május 7-én zajlott a helyi szerve-

zeti éves közgyűlés. Május 18-23-
án hagyományos „Rákóczi hét” 
került megrendezésre a helyi II. 
Rákóczi Ferenc Középiskolában. 
Május 21-én megemlékeztünk a 
Rákóczi Szabadságharc zászló-
bontásáról a mezővári református 
templomnál és az emléktáblánál. 
Július 19-én részt vettünk a Turul 
ünnepségen, Tiszaújlakon. Szep-
tember 26-án került sor a hagyo-
mányos autóbuszos kirándulásra 
a beregszászi Illyés Gyula Nem-
zeti Színháztól bérelt autóbusz-
szal. A kirándulás a „Rákóczi 
útjain” elnevezést kapta, melyet a 
Mezővári – Huszt – Visk – Técső 
– Aknaszlatina – Tatár-hágó – 
Hoverla –Mezővári útvonalon, 
mintegy 475 km-t tettünk meg. 

Miskolci Lévay József 
Református Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
A 2015-ös évben négy utazásra 

vihettük el a tanulókat. Az első 
út 2015. március 20-21-én volt. 
Kassára indultunk, Rozsnyóra 
és Betlérre mentünk. A folytatás 

Rimaszombat volt, majd meg-
tekintettük a füleki várat. Bu-
dapesten töltöttük az éjszakát, 
majd másnap a Kerepesi teme-
tőbe tettünk látogatást. A máso-
dik utazásra május 22-24 került 
sor. Marosvásárhelyre utaztunk, 
hogy a Bolyai líceum vendég-
szeretetét élvezhessük. Utunk a 
Királyhágón át vezetett. Kolozs-
váron megnéztük a város köz-
pontjában található látnivalókat. 
Másnap reggel megtekintettük 
Marosvásárhelyt, úton hazafe-
lé megnéztük a tordai sóbányát, 
illetve a nagyváradi bazilikát. A 
2015/2016 tanév első utazása az 
október 23-i diákutaztatás pályá-
zat keretében valósult meg. Par-
tiumba utaztunk, végső célként 
Nagykárolyba. Előbb Tokajban 
álltunk meg, hogy lássuk a Bod-
rog és Tisza egyesülését, majd 
kicsit hosszabb időt szántunk ar-
ra, hogy Nyírbátorban megnéz-
zük a református templomot. A 
nagykárolyi Károlyiak kastélyát 
nagy élvezettel barangoltuk be. 
Innen Kaplonyba mentünk, majd 
Domahidára, Szatmárnémetibe, 
Vásárosnaményba, Túristvándi-
ba, Szatmárcsekére, Csarodára, 
Tákosra, végül pedig Nyíregyhá-
zára, ahol az 1700-as évek köze-
pén épült református templomot 
néztük meg. Az év utolsó utazá-
sa november hetedikén történt, 
amolyan bónuszként kaptunk rá 
engedélyt és támogatást a Szövet-
ségtől. Ennek keretében ismerős 
helyeket látogattunk meg, így Fü-
leket, Rimaszombatot, Rozsnyót, 
Betlért és Kassát. 

Nagybányai Németh 
László Elméleti Líceum  
– ifjúsági szervezet
A 2015-ös esztendő a Nagybá-
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nyai Rákóczi Diákszövetség a 
kitűzött céljait megvalósította, 
ezeken felül pedig tovább ápol-
ta kapcsolatait a magyarországi 
iskolák Rákóczi Szövetségeivel. 
Éves tevékenységünk hivatalos 
nyitánya minden évben a Már-
cius 15-i megemlékezésekben 
való aktív részvétel, társszer-
vezői voltunk a nagybányai 
zászlós menetnek és a hivatalos 
koszorúzó ünnepség megrende-
zésének. Tagjaink koszorúztak 
és felléptek a szamosardói re-
formátus templomban és a helyi 
kultúrházban rendezett ünnepi 
műsoron. II. Rákóczi Ferenc szü-
letésének napján előadást tartot-
tunk diákoknak a Németh László 
elméleti Líceumban. Április-jú-
nius között kivettük részünket 
a XVI. Nagybányai Történelem 
Vetélkedő megszervezéséből, 
ami a Máramaros megyei ma-
gyar diákok magyarság történeti 
ismereteit hivatott elmélyíteni. 
Könyvadományokkal jutalmaz-
tuk a győzteseket. Október 23-
án, Nagybányán emlékműsort 
szerveztünk a forradalommal 
kapcsolatosan, szemléltető ki-
állítással mutattuk be a Líceum 
diákjainak a forradalmi esemé-
nyeket, mécsest gyújtva az áldo-
zatok emlékére, ami három napig 
lángjával emlékeztetett. Márci-
usban a budapesti Teleki Blanka 
Gimnázium diákjait fogadtuk, 
körbe utazva velük Nagybánya 
és környékének nevezetességeit, 
ellátogatva Teleki Blanka grófnő 
szőlőházához. Június 5-7. között 
Trianon emléktúrát tartottunk 
Észak- Kelet-Magyarországon 
a következő megállóhelyekkel: 
Nagybánya – Tokaj – Miskolc 
– Lillafüred – Szerencs - Sáros-
patak. Vendéglátónk a miskolci 

Stúdium Szakközépiskola ta-
nára, a helyi Rákóczi Szövet-
ség elnöke, Péteri Erzsébet volt. 
Állandó jelleggel mintegy 20 
diákkal foglalkozunk, akik év-
ről-évre kiveszik részüket a Rá-
kóczi-rendezvényekből. 

Nagykanizsai Szakképzési 
Centrum Cserháti Sándor 
Szakképző Iskolája 
– ifjúsági szervezet
Iskolánk ifjúsági csoportja 2014 

márciusában alakult 30 taggal. 
Ebben az évben több mint 80 
diákot utaztattunk határon túli 
területekre a Rákóczi Szövetség 
diákutaztatási programja segít-
ségével. Márciusban Dunaszer-
dahelyen jártunk az Építőipari 
Szakközépiskolában. Megismer-
kedtünk az iskolával, a várossal, 
a bősi vízerőművel. Látogatást 
tettünk Pozsonyban is, megnéz-
tük a város magyar történelmi 
események emlékét őrző épüle-
teit. Dévényben felidéztük Ady 
Endre sorait. Októberben egy új 
kapcsolatot sikerült életben tar-
tanunk. A Délvidéken, Adán, a 
Műszaki Iskola vendége volt 40 
diákunk. Nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket. Október 23-a 
alkalmából egy közös ünnepsé-
gen vettünk részt. Három napos 
ott-tartózkodásunk alatt módunk 
volt a városban idegenvezetővel 
sétálni, megnézni az ortodox 
templomot, a tájházat, megkós-
tolni a helyi specialitásokat, be-
tekinteni az iskola életébe, órákat 
látogatni, s este kötetlen beszél-
getésen, egy kis vetélkedőn részt 
venni a diákokkal és tanárokkal. 
Zentán és Szabadkán is eltöltöt-
tünk egy kis időt. Leróttuk tisz-
teletünket a zentai emlékműnél, 
megismerkedtünk a Magyar 

Kulturális Intézet munkájával. 
Szabadkán a szecessziós épüle-
tek és a zsinagóga kápráztatott 
el bennünket. Egy 3 fős csapattal 
részt vettünk a Gloria Victis Kár-
pát-medencei vetélkedőn is. 

Nagymegyeri Kereskedelmi 
Akadémia és Corvin 
Mátyás Gimnázium 
– ifjúsági szervezet 
(Felvidék)
Iskolánk és a Rákóczi Szövet-

ség Nagymegyeri Alapszerveze-
tének tagjai a 2015-ös évben több 
mint 20 rendezvényen vettek 
részt, illetve valósítottak meg. 
Programjainkat 4 nagy csoport-
ba lehet besorolni: nemzeti ün-
nepeink alkalmából szervezett 
megemlékezések, hagyományok 
őrzése, részvétel a Rákóczi Szö-
vetség által szervezett progra-
mokon, valamint vetélkedők, 
versenyek szervezése és azokba 
való bekapcsolódás. Március 
13-án sor került iskolánkban az 
ünnepi megemlékezésre. A ha-
gyományokat folytatva idén is 
a győri baráti iskola diákjaival 
közösen ünnepeltünk. A színvo-
nalas előadás után diákjaink egy 
csoportja városi sétára kísérte a 
vendégdiákokat, akiket Varga 
László, a város helytörténésze 
vezetett. A Nemzeti Összetar-
tozás Napja alkalmából részt 
vettünk a budapesti megemléke-
zésen, októberben pedig rendha-
gyó történelemóra keretén belül 
megismertük az aradi vértanúk 
életét, majd a város által szerve-
zett koszorúzási ünnepségen rót-
tuk le kegyeletünket a hősök előtt. 
A hagyományok ápolása volt a 
célja a decemberben megszerve-
zett Bessenyei György Napnak, 
hiszen a bibliafordító városunk-

ban is tevékenykedett. Ebből az 
alkalomból egy történelmi pá-
lyázatot hirdettünk meg. Ápri-
lis végén diákjaink részt vettek 
Mátyás király és Beatrix király-
né lakodalmán Nagymegyeren, 
persze csak szimbolikusan. Eb-
ben a tanévben is kreatív fel-
adattal bíztuk meg tanulóinkat. 
Mátyás és Beatrix lakodalma 
alkalmából leporellót készítettek 
nászajándékul az ifjú párnak, 
melyet egy kiállítás keretén belül 
tekinthettek meg az érdeklődők 
az iskola épületében. Továbbá 
megemlékeztünk a Mátyás ki-
rály által Nagymegyer városának 
adományozott kiváltságokról. A 
hagyományőrző napot egy rövid 
színdarabbal zártuk, melyben 
gimnazistáink bemutatták aján-
dékait. További hagyományőrző 
programjaink közt szerepelt a 
Farkas Jenő papköltőről elneve-
zett szavalóverseny megszerve-
zése, irodalmi műsor készítése 
adventre, a rovásírás elsajátítása, 
majd diákok részvétele az orszá-
gos versenyen. Ebben az évben 
is több könyvbemutatót szervez-
tünk, melyek témája szorosan 
kapcsolódott a magyarságtudat 
erősítéséhez valamint városunk, 
Nagymegyer történetéhez. 
A helyi szervezetünk igyeke-

zett bekapcsolódni minden olyan 
központi rendezvénybe, melyre 
meghívást kaptunk a Rákóczi 
Szövetségtől. Így eljutottunk 
március 15-én és június 4-én Bu-
dapestre, a központi ünnepségre; 
az ivói táborba; tavasszal és ősszel 
részt vehettünk a Vezetőképző 
konferenciákon; a Gloria Victis 
emlékünnepségen és a Felvidéki 
séták alkalmából megismertük 
bányavárosaink történelmét. A 
vállalkozó szellemű diákjaink 

bekapcsolódtak a Tompa Mihály 
Vers –és Prózamondó Verseny-
be, a Most mutasd meg települé-
sed kincseit! elnevezésű alkotói 
pályázatra 2 munkát is küldtünk. 
A kollégium nevelőnői is minden 
hónapban kedveskednek az ott 
lakó diákoknak egy-egy vetélke-
dővel. A rejtvényfejtők versenye 
után februárban megrendezték a 
magyar nyelvi vetélkedőt, ahol 
a diákok játékos formában bizo-
nyíthatták tudásukat. Diákjaink 
sikeresen bekapcsolódtak a Rá-
kóczi Szövetség által meghirde-
tett versenyekbe is, így jutottunk 
el Komáromba a Cultura Nostra 
középdöntőjére. 

Nagymegyeri Magán 
Szakközépiskola – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
Az elmúlt éveknek köszönhető-

en iskolánk számos magyarorszá-
gi iskolával vált testvériskolává, 
így idén új csapatként megismer-
hettük az esztergomi „Balassá-
sokat”. A „Rákóczis” évet szinte 
hagyományosan, programok 
tekintetében március 15-vel, 
nemzeti ünnepünkkel kezdjük, 
amikor általában testvériskolá-
inkkal emlékezünk együtt az 
1848/49-es magyar forradalom 
és szabadságharc eseményeire. 
Idén ez március 16-án történt 
meg formabontó keretek kö-
zött, ugyanis vendégünk volt 
Duray Miklós, valamint isko-
lánk alapító igazgatója Cserven-
ka János. Iskolánkba ellátogatott 
Zorkóczy Zenóbia, színművész 
Kovásznáról és Incze Gergely 
Katalin, a Kolozsvári Opera kar-
mestere és zeneszerzője, akik 
egy kultúrműsorral készültek. 
A kultúrműsor után iskolánk di-
ákjai a tanári karral kivonultak a 

helyi temetőbe, ahol megkoszo-
rúzták Nagy Rátz József sírját. 
A Diákutaztatási Programnak 
köszönhetően tanulóink idén 
Esztergomban ünnepelhették 
október 23-át, mikor diákjaink 
egy másik testvériskolánkhoz 
látogattak. Az elmúlt évekkel el-
lentétben, idén új úti célt válasz-
tottunk, úgy döntöttünk, hogy 
Esztergom irányába szeretnénk 
ellátogatni. Mivel testvérisko-
lánk azon a környéken nem volt, 
a pályázatot remek lehetőségnek 
találtuk arra, hogy új iskolával, 
tanárokkal, diákokkal, új kör-
nyezettel ismerkedhessünk meg 
mi is. A Tatabányai SZC Balassa 
Bálint Gazdasági Szakközépis-
kolája és Szakiskolája örömmel 
fogadta jelentkezésünket, hisz ők 
maguk is számtalan „Rákóczis” 
programon vesznek részt. 

Nagymuzsalyi Középiskola 
– ifjúsági szervezet 
(Kárpátalja)
Szervezetünk a 2015-ös évben 

23 taggal működött. Az év fo-
lyamán megtartottuk a Magyar 
Kultúra Napját, melyet a helyi 
középiskolában rendeztünk meg, 
s ahol felléptek a Tárogató Ha-
gyományőrző csoport tagjai. Ha-
gyományőrzőink többsége tagja 
a Szervezetünknek is. A követ-
kező rendezvény, amelyen részt 
vettünk és fel is léptünk műsorral 
az iskolában megtartott március 
15-ei rendezvény volt, ahon-
nan beutaztunk Beregszászba, 
KMKSZ által szervezett, s a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskolán megrendezett 
március 15-i ünnepségre, mely 
a Petőfi szobor koszorúzásával 
ért véget. Júniusban részt vet-
tünk a Viski ifjúsági képzésen, 
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Nemzeti Összetartozás Napi 
megemlékezést tartottunk, vala-
mint a Szigetszentmiklósi június 
4-i rendezvényen képviseltük 
Kárpátalját. Minden év júliusá-
ban megrendezik Tiszaújlakon 
a Turul-ünnepséget, mely a Rá-
kóczi Szabadságharc első győz-
tes csatájának a helyén történik. 
Tavaly ide is sikerült eljutnunk, 
és elhelyeztük koszorúnkat, sőt 
megtiszteltetés volt, hogy el-
mondhattuk a nyitó verset. A 
rendezvényen több mint ezer em-
ber volt jelen. Július folyamán 5 
tagunk egy kísérővel részt vehe-
tett a Sátoraljaújhelyi Középisko-
lások táborában. Részt vettünk a 
Nándorfehérvári emlékmene-
ten is. A tanévkezdést követően 
megemlékeztünk az aradi vér-
tanukról, s a Szövetség támo-
gatásával két nagy rendezvényt 
sikerült lebonyolítani: egy igazi 
magyar hagyományőrző napot, 
majd a Mikulás ünnepséget. Őszi 
programjaink közül kiemelném 
a Málenykij Robot emléknapján 
való részvételt. Szervezetünk 
tagjai lelkiismeretesen gondoz-
zák az Emlékmű körüli kertet. 
Csapatunk sikeresen pályázott a 
kampányfilmjével, amellyel el-
ső helyen végzett, így 100 fővel 
kirándulhattunk egész Verecké-
ig. Részt vettünk a Gloria Victis 
rendezvényen. A Nemzeti Szín-
ház előadása maradandó élmény 
számunkra, annál inkább, hogy 
találkozhattunk Vidnyánszki 
Attilával, aki falunkbeli.

Nagyszalontai Arany 
János Elméleti Líceum – 
ifjúsági szervezet (Erdély)
Március 13-án a Rákóczi Szö-

vetség jóvoltából két magyar-
országi gimnázium diákjai 

látogatták meg iskolánkat, hogy 
együtt ünnepelhessük az 1848-as 
forradalom emlékét, a karczagi 
Szentannai Sámuel Gimnázium 
és a hajdúböszörményi Bocskai 
István Gimnázium. A közös ün-
nepség során a nagyszalontaiak 
műsora változatosan és gazda-
gon elevenítette fel a hajdani ese-
ményeket. Május 22-25 között 
iskolánk 46 diákja, a szövetség 
tagjai, 6 kísérő tanárral szervezte 
azt a kirándulást, melynek célja 
nemzetünk múltjának és jelené-
nek megismerése, valamint kul-
turális örökségünk, gazdasági 
kincseink felkutatása. A kirán-
dulásnak több fontos állomása 
volt úgy, mint Győr, Sopron, 
Pannonhalma és Székesfehérvár. 
Június 13-án, a június 4-i diáku-
taztatási program keretein belül 
kirándultunk Ópusztaszerre és 
Szegedre a Dugonics András 
Piarista Gimnázium megláto-
gatásával. A Magyar Diákok és 
Tanárok Találkozója a Magyar 
Kálvárián elnevezésű rendezvé-
nyen iskolánkat Bordás Dániel, 
Csukás Bálint, Kovács Ádám, 
Lakatos Tamás és Török Orsolya 
10.a osztályos diákok és osztály-
főnökük Domján Laura kémia-
tanárnő képviselték. Tartalmas, 
érdekes előadásokat tartottak a 
tábor meghívott vendégei. Szep-
tember 25 – 27. között került sor 
a partiumi és bánsági kirándulás-
ra. Október 21-23-án egy buda-
pesti kiránduláson vettünk részt, 
a Gloria Victisen. Az Emlékhe-
lyek program keretén belül októ-
ber 22-24. között iskolánk 46 fős 
csoportja Budapesten megláto-
gatta az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékhelyeit, il-
letve kultúránk és történelmünk 
állomásait. Diákjainknak olyan 

programot állítottunk össze, 
melyben a történelmi események 
mellett magyar kultúránk kiváló 
képviselőire is emlékezhettünk, 
illetve felkereshettünk olyan 
nevezetes helyeket, melyek ma-
gyarságtudatuk erősítését szol-
gálta. Október 20-án iskolánk 
diákjai szeretettel fogadták a 
Balassi Bálint Nyolc évfolyamos 
Gimnázium rákóczis diákjait, 
akik szintén pályázat segítségé-
vel jutottak el városunkban. No-
vemberben a Rákóczi Szövetség 
Belső pályázatának keretén be-
lül Egyetemi túrát szerveztünk. 
Célunk a diákokban határozott 
elképzeléseket ébreszteni, meg-
mutatni lehetőségeiket és biz-
tatni őket arra, hogy vállalják a 
továbbtanulás nehézségeit, és 
azt itt Erdélyben tegyék meg. Is-
kolánk 40 végzős diákja három 
kísérőtanárral ellátogatott Ko-
lozsvárra, az egyetemi városba. 
A tanulmányi út során a diákok 
megismerhették a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem, Műszaki 
Egyetem és a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem ko-
lozsvári karait.

Nagyváradi Lorántffy 
Zsuzsanna Református 
Gimnázium 
– ifjúsági szervezet 
(Erdély)
Január 27-én a Holocaust nem-

zetközi emléknapján, Takács 
Zoltán, földrajz-történelem sza-
kos tanár tartott képes-vetített 
előadást a Holocaust borzal-
mairól. Március 15-én Tamás 
Péter Réka magyar szakos és 
Takács Zoltán, földrajz-történe-
lem szakos tanár szervezésében 
ünnepi megemlékezést, zenész 
képes-vetített előadást tartot-

tunk iskolánk dísztermében, 
majd délután a Rákóczi Szövet-
ség diákjaival részt vettünk az 
ünnepi fáklyás felvonuláson és 
koszorúzáson, Nagyváradon. 
A Március 15-i Diákutaztatási 
programban iskolánk már évek 
óta részt vesz. Ebben az évben 
is vendégül láttuk az egri Ward 
Maria Gimnázium, az egri Szent 
Lőrinc szakközépiskola, Nyírbá-
tori Bethlen Gábor Középiskola, 
Szakközépiskola és Kollégium, 
illetve a Ceglédi Ungváry Lász-
ló Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Szakközépiskola és 
Szakiskola tanárjait és diákjait. 
Április 17-19-én részt vehettünk 
Egerben két diák és két tanár kí-
séretében a IV. Magyar-magyar 
kapcsolatok fejlesztéséért és a 
vidék népességmegtartó szere-
pe erősítéséért a Kárpát-meden-
cében címmel tartott szakmai, 
tudományos tanácskozáson. Áp-
rilis 10-15 között “az Iskola más-
képp” tanügyminisztérium által 
elindított programban az iskola 
diákjaival történelmi-kulturális 
tevékenységekben vettünk részt: 
megtekintettük a híres nagyvá-
radi várat, a váradi Bazilikában 
Szent László hermáját, az Ady 
múzeumot valamint a szecesz-
sziós városközpontot és annak 
műemlék épületeit. A június 4-i 
diákutaztatási program kereté-
ben, június 18-án jutottunk el 
Miskolcra a Lévay József refor-
mátus iskolába. A kedves fogad-
tatás után, megcsodáltuk a város 
szépségeit, majd ellátogattunk a 
diákság nagy örömére Lillafü-
redre, ahol fantasztikus élmény 
volt az erdei vasúttal történő 
utazás és a csodálatos üdülő-
központ megtekintése, végül a 
miskolctapolcai barlangfürdő 

medencéinek a kipróbálása még 
emlékezetessé tette a csodás na-
punkat. Júliusban részt vettünk 
a Magyar Diákok és Tanárok 
Találkozóján, Sátoraljaújhelyen 
5 diák részvételével, ami tartal-
mas programokban, jó hangulat-
ban, élményekben gazdagon és 
kellemesen telt mindannyiunk 
számára. Október 2-4 között 
ifjúsági vezetőképzőn vettünk 
részt Budapesten. Október 21-
23 a Gloria Victis elnevezésű 
1956-os emlékünnepségen is 
részt vehettünk az iskola 5 di-
ákjával és történelem tanárjával, 
Takács Zoltánnal. Az október 
23-i diákutaztatási pályázatban 
mi is részt vehettünk, és így jut-
hattunk el Budapestre és Szent-
endrére, befogadó iskolánk és 
egyben a testvériskolánk is a 700 
diáksággal rendelkező szentend-
rei Református Gimnázium volt. 
November 13-15 Egerben részt 
vettünk iskolánk két tanárja kísé-
retében a Magyar és történelem 
szakos tanárok konferenciáján, 
ahol érdekes előadások zajlottak 
különböző témákban. 

Nagyváradi Szent László 
Római Katolikus Teológiai 
Líceum – ifjúsági szervezet 
(Erdély)
A Rákóczi Szövetség Helyi 

Szervezetének tagjai - diákok 
és tanárok egyaránt - 2015-ben 
is részt vettek a nemzeti törté-
nelmünkhöz kötődő nagyvára-
di megemlékező és koszorúzási 
ünnepségeken: március 15-re, 
október 6-ra és október 23-ra 
megemlékezve. Az utóbbi alkal-
mából október 21-23. között isko-
lánk 5 rákóczis diákja és 1 kísérő 
tanára vett részt Budapesten a 
Rákóczi Szövetség Gloria Victis 

elnevezésű 1956-os emlékünnep-
ségén és Ifjúsági Találkozóján. 
Aktívan kapcsolódtunk be a Rákó-
czi Szövetség nemzeti ünnepeink 
alkalmából meghirdetett Diáku-
taztatási Programjába is. Március 
12-én a gyulai Göndöcs Benedek 
Középiskola, június 8-án a nyír-
egyházi Szent Miklós Görög Ka-
tolikus Óvoda és Általános Iskola, 
október 30-án a debreceni Svetits 
Katolikus Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium és Diákotthon 
tanulóit és tanárait láttuk vendé-
gül. Az említett iskolák részt vet-
tek ünnepi rendezvényeinken és 
együtt ünnepeltek velünk nemzeti 
ünnepeink alkalmával. A Diáku-
taztatási Program jóvoltából Szer-
vezetünk tagjai is kirándulhattak: 
2015. október 16-17-én 43 diák és 
5 pedagógus szegődött II. Rákó-
czi Ferenc nyomába a Nagyvárad 
– Tokaj – Kassa – Borsi - Sáros-
patak útvonalon. Kirándulásunk 
során a magyar-szlovák tannyelvű 
Szakkay József Szakközépiskola 
vendégszeretetét is élvezhettük. A 
Festum Varadinum ünnepségso-
rozathoz kapcsolódva, május 3-án 
részt vettünk a nagyváradi ró-
mai-katolikus székesegyházban 
Böcskei László megyés püspök 
által celebrált ünnepi szentmisén, 
majd az azt követő Szent Lász-
ló-körmeneten. Május 8-9-én a 
nagyváradi Ady Endre Elméleti 
Líceum által szervezett nemzet-
közi történelmi vetélkedőn (Nem-
zetközi kapcsolatok a XIX. század 
végén-XX. század elején. Az első 
világháború) mérettettük meg 
magunkat iskolánk és szerveze-
tünk háromfős csapatával.

Nézsai helyi szervezet
A Szövetség helyi szervezete 

az év programsorozatát Zentai 
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József történész és egyben az is-
kola igazgatójának előadásával 
kezdte meg, aki Civitas fortis-
sima címmel tartott előadást az 
1919. január 29-i balassagyar-
mati eseményekről. A szervezet 
tagjai több alkalommal is eljutot-
tak kirándulásokra, megemléke-
zésekre: február 21-én Prágában 
emlékeztek meg Rákóczi Fe-
rencről és elhelyezték koszorúju-
kat emléktáblájánál; június 3-4. 
között a Szepességbe látogattak 
és lukanényei testvériskolájuk-
kal emlékeztek meg Trianonról. 
Októberben közös színházi láto-
gatáson vettek részt, melynek ke-
retében Nyírő József Jézus faragó 
ember című előadását tekintették 
meg. Novemberben és december-
ben két előadót fogadott a helyi 
szervezet: Molnár V. József grafi-
kus és néplélek kutató Ki a ma-
gyar, mi a magyar címmel, Géczi 
Gábor pedig Nyelvében él a nem-
zeti címmel tartottak előadást a 
nézsai könyvtár segítségével.

Nyírbátori Bethlen 
Gábor Középiskola,
 Szakképző Iskola és 
Kollégium 
– ifjúsági szervezet
A 2015. Március 15-i Diáku-

taztatási Pályázat keretén be-
lül kirándulást szerveztünk a 
Partium és Erdély területére 
a Nagyszalonta – Belényes – 
Nagyvárad – Kolozsvár – Só-
lyomkővár – Szilágysomlyó 
– Zsibó útvonalon. Fogadóisko-
lánk a nagyváradi Lorántffy Zsu-
zsanna Református Gimnázium 
volt. Kolozsváron részt vettünk a 
városi megemlékezésen és együtt 
ünnepelhettünk határon túl élő 
testvéreinkkel. Május 8. és 10. 
között iskolánk részt vett a Rá-

kóczi Szövetség XVII. Felvidéki 
Séták elnevezésű programján. 
Június 4-én a Nemzeti Össze-
tartozás Napjának alkalmából 
a Partium területére szerveztük 
egynapos kirándulásunkat. Fo-
gadóiskolánk a nagyváradi Lo-
rántffy Zsuzsanna Református 
Gimnázium volt. Július 6-12 
között részt vettünk a Sátoralja-
újhelyi Középiskolás Táborban, 
október elején pedig részt vet-
tünk a Kárpát-medencei Közép-
iskolás Vezetőképzőn. 

Nyíregyháza 
helyi szervezet
Január 12-én ünnepséget rendez-

tünk és koszorúztunk a doni áttö-
résnél hősi halált halt megyebeli 
honvédek részben kezdeménye-
zésünkre állított emléktáblájánál. 
Március 27-én - hagyományaink-
hoz híven - a domborműves Rákó-
czi-utca névtáblánál emlékeztünk 
meg a Nagyságos Fejedelem szü-
letésének évfordulójáról. Mar-
tinovszky István, szervezetünk 
tagja tárogatózott, majd Dalmay 
Árpád, a szervezet elnöke kö-
szöntötte az immár hivatalosan 
Rákóczi-emléknappá nyilvánított 
ünnepség részvevőit. Máté Zoltán 
történelemtanár, szervezetünk 
alelnöke mondott ünnepi beszé-
det, majd koszorúzásra került sor. 
Március végén szervezetünk 43 
fős küldöttsége részt vett a Bors-
iban, Rákóczi Ferenc születésé-
nek 339. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen. Április 
12-én a Felvidékről kitelepített 
magyarokra emlékeztünk. Áp-
rilis 25-én 39 fős küldöttséggel 
vettünk részt a kismajtényi meg-
emlékezésen, ahol elhelyeztük 
a Szatmári béke emlékművénél 
városi szervezetünk koszorúját. 

Májusban Kassára látogattunk 
el, ahol megtekintettük a dómot, 
a kriptát és a belvárost. Koszorút 
helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc 
szarkofágján és az epitáfiumnál. 
A hónap végén a Hősök Napján 
szervezetünk megkoszorúzta a 
doni harcokban elesett megye-
beli hősök részben általunk állí-
tott emléktábláját a megyeháza 
falán. Június 4-én szervezetünk 
képviselői részt vettek a városi 
Trianon-megemlékezésen, elhe-
lyezték koszorúnkat az első világ-
háború hőseinek emlékművénél, 
majd rövid ünnepség keretében 
megkoszorúzták gróf Apponyi 
Albert emléktábláját. Szeptember 
végén szervezetünk képviselői 
részt vettek a Civil Egyeztető Fó-
rum által szervezett Rákóczi nyo-
mában Kárpátalján című utazáson 
és Munkácsi Emlékkonferencián. 
Beregszászon megkoszorúztuk 
II. Rákóczi Ferenc emléktábláját 
és Esze Tamás mellszobrát, majd 
Munkácson a várban Zrínyi Ilona 
és a fiatal Rákóczi Ferenc szob-
rát. Támogatásunkkal a Rákóczi 
Szövetség beregszászi Bethlen 
Gábor Gimnáziumban működő 
ifjúsági szervezetének két diák-
ja utazott a székelyföldi Szent-
egyházára a Ciripelő versenyre. 
December 12-én szervezetünk 
képviselői részt vettek a Székely 
Hadosztály nyíregyházi emlék-
táblájának avatásán. 

Nyíregyházi Szent Imre 
Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola, 
Kollégium, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
– ifjúsági szervezet
Az iskolában működő Rákóczi 

Szövetség Ifjúsági tagozatának 
a célja évről-évre az, hogy az 

iskola tanulói minél több szállal 
kötődjenek a leszakadt részek-
hez, ismerjék meg a jelentősebb 
földrajzi, történelmi és kulturá-
lis emlékhelyeket, eközben kap-
csolatokat építsenek az ott élő 
magyarsággal, a velük egykorú 
diákokkal. A Rákóczi Szövetség 
támogatásával az elmúlt évben is 
sok helyre eljutottunk, sok szép 
emlékkel gazdagodtunk. Márci-
us közepén a Határtalanul! című 
pályázat keretében Nagyvárad-
ról, a Szent László Líceumból 
érkezett diákok vendéglátásában 
segédkeztünk, valamint szatmá-
ri táncházzal, élő muzsikával tet-
tük hangulatossá és élménnyel 
telivé iskolánkban való vendéges-
kedésüket. A Rákóczi Szövetség 
Diákutaztatási programjának se-
gítségével március 15-ét a Hám 
János Katolikus Líceumban, 
Szatmárnémetiben ünnepeltük. 
Megemlékeztünk az 1848-49-
es forradalomról és testvérisko-
lánkkal együtt részt vettünk a 
városi ünnepségen is, ahol meg-
koszorúztuk a Petőfi-szobrot. A 
nagyságos Fejedelem, II. Rákó-
czi Ferenc élete és kora elnevezé-
sű Kárpát-medencei történelem 
versenyen, 2015. március 20-án, 
Lakitelken csapatunk második 
helyezést ért el. Jutalom kirán-
dulásuk júliusban zajlott, bele-
kapcsolódva a nyári tábor kassai 
kirándulásába is. Szerencsénkre 
májusban mi is a Felvidéki Sé-
ta meghívottai között voltunk, 
amit örömmel el is fogadtunk. 
A nemzeti összetartozás napja 
alkalmából kiállítást rendez-
tünk ifjúsági szervezetünk éves 
tevékenységéből, a pályázatok 
segítségével megvalósított útja-
inkról, programjainkról, hogy 
kedvet ébresszünk a szentimrés 

diákokban a Rákóczi Szövetség 
munkájába való bekapcsolódás-
hoz. Július 6-11. között máso-
dik alkalommal vettünk részt a 
Kárpát-medencei Középiskolás 
Táborban, Sátoraljaújhelyen. 
Amikor nem kirándultunk, ak-
kor vagy a sportnak hódoltunk, 
vagy fürödtünk a medencében, 
vagy értékes előadásokon, ver-
senyeken, bemutatókon vettünk 
részt. A Rákóczi Szövetség 2015. 
október 2-4-ig Budapesten tar-
totta a középiskolás diákok veze-
tőképzőjét, melyen iskolánkból 
két diák vett részt. Majd a hónap 
végén 21-23. között a Gloria Vi-
ctis Történelmi Vetélkedőn vet-
tünk részt Budapesten. Október 
23-án a Rákóczi Szövetség diá-
kutaztatási programja segítsé-
gével pedig testvériskoláinkat 
fogadtuk Emlékezés a hősökre 
című emlékünnepségünkön. Az 
emlékhelyek közös felkeresése 
és a budapesti nevezetességek 
megtekintése során diákjaink 
kapcsolatokat építettek, s barát-
ságokat kötöttek. 

Nyíregyházi Szent Miklós 
Görögkatolikus Óvoda, 
Általános Iskola és 
Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
Rákóczi Szövetség nyíregy-

házi Szent Miklós Görögkatoli-
kus Ifjúsági (helyi) Szervezete 
2015. május 15-én alakult meg. 
A megalakulást követően a mun-
ka azonnal elindult és pályázatot 
nyújtottunk be a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja alkalmából, 
melyre sikeresen elnyertük a tá-
mogatást, így június 8–án Nagy-
váradra látogathattunk. Itt a Szent 
László Római Katolikus Teo-
lógiai Líceum vendégszeretetét 

élveztük és együtt emlékeztünk 
meg a trianoni békediktátum-
ról. Nyáron a Rákóczi Szövet-
ség Diákutaztatási Programja 
keretében a Bodrogszerdahelyi 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kolát látogattuk meg a Nemzeti 
Gyásznapon október 6-án. 

Óbecsei Közgazdasági- 
Kereskedelmi Iskola – 
ifjúsági szervezet 
(Vajdaság)
Iskolánk diákszervezete 2015. 

szeptember 25-én alakult meg. 
Főleg azok a második osztályos 
tanulók alapították, akik már 
általános iskolásként is tagjai 
voltak a Rákóczi Szövetség Tö-
rökbecsei Helyi Szervezetének. 
Októberben részt vettünk a 
Rákóczi Szövetség diákutazá-
si programjában, iskolánk 44 
diákja és kísérőtanárai immár 
másodszor utaztak a budapesti 
Than Károly Ökoiskola meghí-
vására Budapestre. A tanulók 
kísérőikkel kora hajnalban indul-
tak el, majd a Tropikárium láto-
gatása után kezdődött a hivatalos 
program az Ötvenhatosok terén, 
ahol a fogadóiskola 11. évfolya-
mának rendészeti szakosaival 
együtt kezdetét vette a rendkívü-
li történelemóra. November 16-
án ökológia akciót szerveztünk 
iskolánk udvarában. A száraz, 
lehullott faleveleket söpörtük 
össze és szedtük össze komposz-
tálásra, a helyi kommunális köz-
vállalattal egyeztetve.

Oroszlányi Rákóczi 
Szövetség Millenniumi 
Alapítvány helyi szervezet
A Szervezet tagjaival az év 

elején a Don-menti csaták során 
elesett és eltűnt magyar honvé-
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dekre emlékeztünk az evangéli-
kus gyülekezeti teremben, majd 
megkoszorúztuk a II. világhábo-
rús emléktáblát. Január 17-én a 
Vértesi Erdő Zrt. szervezésében, 
a Vértesben 1945. január végén 
hősi halált halt I. huszár hadosz-
tály katonáira emlékeztünk Vér-
teskozmán, majd elhelyeztük az 
emlékezés koszorúját. Március 
15-én, nemzeti ünnepünkön, 
míg alapítványunk koszorút 
helyezett el az oroszlányi Kos-
suth-szobornál, addig Ifjúsági 
Tagozatunk, valamint a Bakfark 
Bálint Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény diákjai felvidéki 
megemlékezéseken vettek részt, 
ahol nagy sikert arató ünnepi 
műsort adtak Martoson, Ógyal-
lán, valamint Hetényben. Április 
25-én rendeztük meg Nemzet-
közi Történelmi Vetélkedőnket 
In Memoriam II. Rákóczi Fe-
renc címmel. A megmérette-
tésen a helyi iskolákon kívül a 
csákvári, dadi általános iskola, 
a tatabányai Mikes Kelemen 
középiskola, a felvidéki Alsóbo-
dok, Bátorkeszi és Vágsellye di-
ákjai is részt vettek. A vetélkedő 
után a diákokkal közösen koszo-
rúztuk meg az oroszlányi Rákó-
czi-szobrot, majd ellátogattunk 
a majki Bányászati Múzeumba. 
Május 30-án a Magyar Hősök 
Napja tiszteletére megemléke-
zést tartottunk az evangélikus 
templomnál. Az ünnepségen vi-
téz Nagy Miklós, a Vitézi Rend 
Komárom-Esztergom megyei 
törzskapitánya mondott beszé-
det. A tiszteletadást a templom 
bejáratánál elhelyezett I. és II. 
világháborús emléktáblák ko-
szorúzása zárta. Június 4-én 
Oroszlány Város Önkormány-
zatával közösen szerveztük meg 

a Nemzeti Összetartozás Napját 
a Trianon Emlékhelynél. Júni-
us 15-én zenés megemlékezést 
tartottunk az 500 éve született 
Tinódi Lantos Sebestyén költő, 
énekmondó, zeneszerző tiszte-
letére. Nyáron alapítványunk de-
legációja is részt vett a felvidéki 
Vágsellyén megtartott testvérvá-
rosi találkozón, ahol fellépett az 
Oroszlányi Bányász Népdalkör 
Egyesület. Július 25-én rendez-
tük meg a XX. Majki Rákóczi 
Napot. Az ünnepségen beszédet 
mondott Nagy Csaba kuratóriu-
mi elnök, Lazók Zoltán, Orosz-
lány város polgármestere, Csáky 
Pál, felvidéki Európai Parlamenti 
képviselő és Sárossy Péter mű-
vészettörténész. Az ünnepség 
a Rákóczi-emléktábla koszorú-
zásával zárult. Augusztus 5–10. 
között hatnapos erdélyi kirándu-
lást szerveztünk. Ellátogattunk 
többek között Aradra, Dévá-
ra, Nagyszebenbe, Törcsvárra, 
Brassóba, a Szent Anna-tóhoz, 
Kézdivásárhelyre, Zágonba, 
Nagybaconra, Székelyudvar-
helyre, Farkaslakára és Kalota-
szentkirályra. Augusztus 20-án 
az államalapító Szent István ün-
nepe alkalmából megrendezett 
tiszteletadáson alapítványunk is 
részt vett a koszorúzással egy-
bekötött városi ünnepségen a 
Millenniumi Emlékműnél. Au-
gusztus 29-én az összetartozás 
jegyében pikniket szerveztünk 
a kőhányási Steinau Vendégház 
udvarán. Október 5-én az aradi 
vértanúk tiszteletére kegyele-
ti megemlékezést tartottunk a 
Munkás Szent József római ka-
tolikus plébániatemplom mellett 
álló emlékműnél. Október 15-én 
tisztújító közgyűlést tartottunk 
az Oroszlányi Közösségi Színtér 

és Könyvtárban. Október 23-án 
alapítványunk is részt vett a ko-
szorúzással egybekötött városi 
1956-os megemlékezésen. No-
vember 4-én az 1956-os forrada-
lom leverésének 59. évfordulója 
alkalmából szerveztünk megem-
lékezést az ’56-osok terén álló 
emlékműnél. November 28-án 
évzáró összejövetelt tartottunk 
az Oroszlányi Közösségi Színtér 
és Könyvtárban.

Oroszlányi ifjúsági
szervezet
2015. január 10-én a Don-menti 

csaták során elesettek és eltűnt 
magyar honvédekre emlékező 
előadáson és az azt követő koszo-
rúzáson vettünk részt. Az ifjúsá-
gi szervezet küldöttsége 15-én 
a Rákóczi Szövetség diákutaz-
tatási programja támogatásával 
megvalósult felvidéki megem-
lékezésen vett részt Martoson, 
ahol elhelyezték az emlékezés 
virágait. Május 30-án a Magyar 
Hősök Napja tiszteletére tartott 
megemlékezésen vettünk részt, 
ahol elhelyeztük koszorúnkat. 
Az ifjúsági szervezet részt vett 
a Nemzeti Összetartozás Nap-
ján tartott rendezvényen is. A 
további nyári programok között 
részt vettünk Tinódi Lantos Se-
bestyén születésének évforduló-
jára szervezett zenés előadáson. 
Augusztus elején tartottuk meg 
az Eleink nyomában néprajzi tá-
bort, melyet belső pályázaton ke-
resztül sikerült megrendeznünk 
a magyar néphagyományok iránt 
érdeklődő gyerekek részvételé-
vel. A táborlakók játékos, vidám 
formában ismerkedhettek meg 
népünk és szűkebb pátriánk ha-
gyományaival. Október 5-én az 
aradi vértanúk tiszteletére tartott 

kegyeleti megemlékezésen he-
lyeztük el koszorúnkat. 

Pápai helyi szervezet
Pápán az érdeklődés közép-

pontjában ebben az évben is a 
kirándulások álltak. Nyári több-
napos útjainkon igyekszünk a 
történelmi Magyarország kü-
lönböző régióit felkeresni. 2015-
ben a Felvidék került sorra, azon 
belül a Szepesség. Az 5 nap 
középponti eseménye Thököly 
Imre késmárki szarkofágjának 
megkoszorúzása volt. A törté-
nelmi nevezetességek mellett 
az irodalom is fő témája volt a 
kirándulásnak, Mikszáth, Jókai 
és Krúdy nyomában jártunk. 
A másik történelmi régió, amit 
felkerestünk, Burgenland, azaz 
Őrvidék volt, ahol kapcsolatba 
léptünk az ottani magyarokkal. 
Szept. 11-12-én megtekintettük 
Fraknó és Szalónak várát, Dobor-
jánban Liszt Ferenc szülőházát, 
Borostyánkőn a bányászati kiál-
lítást. Őriszigeten a helyi evan-
gélikus lelkész mutatta be a két 
templomot. Szűkebb hazánkban 
Asbóth Zsolt bábolnai idegen-
vezető kíséretében jártunk, aki 
igen jól ismeri a Festetics család 
történetét, így remekül vezetett 
minket a keszthelyi kastélyban 
és a Balaton-felvidéken. Döbrön-
tére és Gannára is kirándultunk, 
ahol a legfőbb nevezetesség az 
Esterházyak mauzóleuma. Az 
első világháború 100 éves évfor-
dulójára emlékezve idén Kulcsár 
Béla győr – ménfőcsanaki har-
monikaművészt hívtuk meg, aki 
számos Isonzó-túra aktív részt-
vevője volt, és vetített képekkel, 
szavalatokkal színesített, nagy 
sikerű zenés programmal szol-
gált. Ifjúsági tagozatunk élete is 

színes volt. A diákok kapcsolat-
ba léptek a Mária Rádióval, ahol 
többször is szerepeltek, verse-
nyeikről számoltak be. Márc. 
16-án együtt ünnepelte az 1848-
as márciusi forradalmat a Pápai 
Református Kollégium Gimná-
ziuma és Művészeti Szakközép-
iskolája a vendéglátó Ógyallai 
Építőipari Szakközépiskola di-
ákjaival. A városka emlékmű-
veit is együtt koszorúztuk. A 
Felvidéki utazások programra 
is meghívást kaptunk a Rákóczi 
Szövetségtől. Idén Pesei Petra 
tanárnő kísérte el diákjainkat a 
kirándulásra. Belső pályázatot 
nem nyújtottunk be, de az ifjúsá-
gi tagozat működéséhez hatha-
tós segítséget nyújtott a központ 
hozzájárulása. 

Pásztói Gárdonyi Géza 
Iskola – ifjúsági szervezet
Az iskolai szervezet tagjaival 

az év elején Krym Altynbekov 
professor szkíta aranykincseket 
bemutató kiállítását tekintettük 
meg Budapesten. Február 10-én 
részt vettünk a II. világháború 
befejezésének 70. évforduló-
ja alkalmából rendezett városi 
megemlékezésen, majd azt kö-
vetően Okos Márton „Erdélyért 
gyalog Párizsba” című előa-
dásán. Március 15-én iskolai 
szervezetünk tagjai részt vettek 
a nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból megrendezett helyi városi 
ünnepségen. Március 19-én, a 
helyi szervezet vezetője a tari 
Kodály Zoltán Általános Isko-
la meghívására interaktív előa-
dást tartott Erdély történelmi 
múltjáról, természeti, épített és 
szellemi örökségéről az iskola 
teljes közösségének. Május 1-3 
között Romániába utaztunk. A 

háromnapos kirándulásunk cél-
ja ismét a történelmi Magyar-
ország elszakított területeinek 
a megismerése volt. Ezúttal a 
Romániához csatolt Szatmár - 
Avasság – Máramaros vidékével 
ismerkedtünk. Kirándulásunk 
főbb állomásai voltak: Nagyká-
roly, Érmindszent (Adyfalva), 
Erdőd, a szaploncai vidámte-
mető, Desze, Koltó, - ahol Pe-
tőfi megírta a magyar irodalom 
legszebb szerelmes versét, a 
„Szeptember végén” című mű-
vet-, Nagybánya és Szatmárné-
meti. A Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából a szlovákiai 
Várhosszúréti Alapiskola meg-
hívásának köszönhetően har-
madszor utaztunk külhonba. 
Tervezett programunk volt még: 
Hanva, Betlér – az Andrássy 
család egykori vadászkastélya 
– és a Dobsinai jégbarlang. Júli-
usban diákjaink 8. alkalommal 
vettek részt Sátoraljaújhelyen, 
a magyar diákok és tanárok 
kárpát-medencei találkozóján. 
Szeptemberben tanórai keret-
ben megemlékeztünk II. Rákó-
czi Ferenc vezérlő fejedelemmé 
választásának 310. évforduló-
járól, mely a lakóhelyünkhöz 
közeli szécsényi országgyű-
lésen történt. Október 23-25. 
között Csehországba utaztunk. 
Világörökségek Csehország-
ban címszóval Konopiste, Prá-
ga, Kutna Hora legfontosabb 
történelmi nevezetességeit és 
Telc városát tekintettük meg. 
November 21-én 6. alkalommal 
szerveztünk hagyományőrző, 
történelmi kirándulást az oszt-
rák fővárosba, ahol ismét sorra 
vettük a magyar vonatkozású 
nevezetességeket. December 
22-én a csoport tagjai közös 



78 Rákóczi Szövetség Éves beszámoló 2015 79

színházlátogatás keretében az 
„Isten pénze” című darabot te-
kintették meg a budapesti Ope-
rett Színházban.

Ciszterci Rend Pécsi Nagy 
Lajos Gimnáziuma
– ifjúsági szervezet
Nemcsak részt vettünk, de ren-

deztük is a Cultura Nostra Törté-
nelmi Vetélkedőt. Jótékonysági 
gyűjtést szerveztünk kárpátal-
jai iskola támogatására. Három 
osztályunk erdélyi útjához biz-
tosítottam - kapcsolataim révén 
- a feltételeket. Szintén a szö-
vetségi tagok szervezték egyik 
osztályunk (10. C) dél- baranyai 
(horvátországi) útját. A 2014-
ben megkezdett emlékkiállítást, 
amit a történelem munkakö-
zösséggel együtt szerveztünk a 
Nagy (I. világ) Háború kitörésé-
nek 100. évfordulójára, 2015-ben 
is bemutattuk. Tanulóink a csa-
ládok birtokában lévő emlékek-
ből, levelekből, kitüntetésekből 
állítottak össze kiállítást.

Berettyóújfalui 
Szakképzési Centrum 
József Attila Gimnáziuma 
és Szakképző Iskolája 
– ifjúsági szervezet
A Berettyóújfalui Szakképzési 

Centrum József Attila Gimná-
ziuma és Szakképző Iskola Rá-
kóczi Szövetség tagszervezete 
2015. december 8-án tartotta 
megalakuló ülését. 

Rimaszombati Tompa 
Mihály Református 
Gimnázium – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
Az ifjúsági Szervezet tagjai 

az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc március 15-i 

emléknapja alkalmából több 
testvériskolájukkal is együtt 
rótták le tiszteletüket. Június 
4-i Nemzeti Összetartozás Nap-
ja alkalmából három testvéris-
kolát fogadtak, hogy közösen 
vegyenek részt az ünnepségen. 
Továbbá a Rákóczi Szövet-
ség Diákutaztatási programja 
keretén belül a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja alkalmából 
Sárospatakon emlékeztek meg 
közösen Trianonról. Nyáron 9 
diákkal vettek részt az ivói Er-
zsébet táborban. Október elején 
a Diákutaztatási program kere-
tén belül Ady Endre nyomában 
Érmindszent – Szilágylompért 
– Zilah – Nagyvárad útvonalat 
járták be. Október 23-a alkal-
mából ismét több testvériskolát 
fogadtak, hogy közsen emlé-
kezzenek meg a forradalomról, 
majd Budapesten is tiszteletü-
ket fejezték ki az elesettek iránt. 

Romhányi helyi szervezet
A Rákóczi Szövetség romhányi 

helyi szervezete az elmúlt évben 
nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy megfelelően fenntartsa II. 
Rákóczi Ferenc emlékét. Ennek 
megfelelően több alkalommal is 
szerveztek ünnepségeket, vetél-
kedőket, melyekkel tiszteletüket 
fejezték ki az egykori Nagyságos 
Fejedelem szelleme előtt. A leg-
nagyobb eseményre november 
23-án került sor, Sárospatakon 
a Rákóczi- kulturális útvonala 
létrehozásának konferenciája, 
amelyre Sárospatak azon pol-
gármesterek kaptak meghívást, 
ahol a fejedelemmel kapcsolatos 
események kapcsán ünnepsé-
geket, programokat rendeznek. 
Március 15-én szentmisével, 
emlékmű koszorúzásával egy-

bekötött megemlékezésen vettek 
részt Ipolyvarbón.

Sajósenye helyi szervezet
Hagyomány jelleggel megren-

dezésre került Sajósenye Ön-
kormányzat szervezésében az 
1848-49-es Szabadságharc em-
lékünnepsége március 15-én, 
mely alkalomból a helyi szö-
vetség elhelyezte koszorúját a 
Templomkert emlékműjén. Ez 
alkalomból ünnepi műsort a he-
lyi iskolások és óvodások adtak. 
Március 16-án pedig a felvidéki 
Péderen voltunk együtt emlékez-
tünk a Szabadságharc eseménye-
ire. Az ürmösi testvéreinkhez 
július 9-12. között látogattunk 
le. Régi barátokként üdvözöltük 
egymást, a viszontlátás alkal-
mával a sajósenyei Kicsi Madár 
Néptáncegyüttes, és a Dalkör 
kis műsort adott elő. Szeptember 
11-én a Sajósenyei Könyvtár-
ban került megrendezésre egy 
helyi vetélkedő, ahol a gyerme-
kek nemcsak II. Rákóczi Ferenc 
nagyfejedelem életútját, hanem a 
könyvtár használatának miként-
jét ismerhették meg a Könyvtár 
vezetőjének kíséretében. Ok-
tóber 23-án ünnepi megemlé-
kezést tartottunk, felelevenítve 
az ’56-os eseményeket. Az év 
végéhez közeledve a Sajósenyei 
Közösségi Könyvtárában, ami a 
Miskolci II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei könyvtár kistérségi könyv-
táraként üzemel, játszóházat 
szervezett óvodásainknak, isko-
lásainknak.

Sátoraljaújhelyi helyi 
szervezet
Az évet a Kommunizmus Áldo-

zatainak megemlékezésével kezd-
tük, majd a Nagyságos Fejedelem 

születésnapjára emlékeztünk /
Sátoraljaújhely/ a Petőfi Sándor 
általános iskola diákjaival, a helyi 
Rákóczi szobornál. Április 25-én 
Szepesi Bódog emléktáblájánál, 
halálának 75. évfordulóján meg-
emlékezést tartottunk, ahol leg-
nagyobb örömünkre a még élő 
rokonai is jelenvoltak. A rendez-
vény után az emlékére megtartott 
gyászmise előtt Dr. Nagy-Bozsoky 
József a Máltai Szeretetszolgálat 
helyi vezetője méltatta az egykori 
piarista szerzetest, a Magyar Kál-
vária megvalósítóját. Május 9-én 
szervezetünk tagjai kiegészülve 
családtagokkal a lengyelországi 
Gorlicébe utazott, ahol a 100 éves 
évforduló alkalmából megkoszo-
rúztuk a magyar hősök emlékmű-
vét. Útba ejtettük Krosnot is, ahol 
Bem Apó síremlékét koszorúztuk 
meg. Nyár elején a tordai magyar 
középiskola diákjainak mutattuk 
meg városunk nevezetességeit és 
láttuk vendégül őket egy ebéd-
del. A tavasz folyamán segítséget 
nyújtottunk a nagykaposi magyar 
középiskola megmentéséhez.
A kezdeti sikerek ellenére saj-

nos az iskola bezárásra került. Ezt 
sajnos nagy tragédiaként éltük 
meg mivel fennmaradása straté-
giailag nagyon fontos lett volna. 
Királyhelmecen, Nagykaposon a 
Beiratkozási program lebonyolí-
tásában segítettünk. December 
10-én immár X. alkalommal 
vittünk könyv és egyéb adomá-
nyokat a kárpátaljai Kisgejőc te-
lepülés diákjainak, melyet nagy 
örömmel fogadtak. A háború 
miatt az iskolai konyhák is sok 
hiányt szenvednek, így az 1200 
db-os konzerv adomány is jó 
helyre került. Elmondható, hogy 
határon túlról sok kisebb-na-
gyobb segítségkéréssel fordultak 

hozzánk, melyeket minden eset-
ben teljesítettünk.

Süttői helyi szervezet
Március 14-én Süttőn, 15-én 

Dunamocson koszorúztunk 
nemzeti ünnepünk alkalmából. 
Június 4-én, a Nemzeti Össze-
tartozás Napja alkalmából emlé-
keztünk meg Trianonról a helyi 
emlékműnél. Ezt követően 41 főt 
láttunk vendégül Felvidékről az 
est folyamán. Szeptember elején 
Lecsófőző versenyt rendeztünk a 
Nussgrom téren helyi és felvidéki 
résztvevőkkel. Októberben meg-
emlékeztünk az aradi vértanúkról, 
majd 23-án az ’56-os események-
ről és elhelyeztük az emlékezet 
koszorúját. December 12-én Luca 
napi újbor szemlét tartottunk meg-
hívott szakborászok előadásával, 
kóstolással, süttői és dunamocsi 
borosgazdák részvételével. A ren-
dezvényt színesebbé tette Kun 
Ferenc személye,aki a népi szo-
kásokat és múltbeli hiedelmeket 
elevenítette fel. A rendezvényeket 
a tagság anyagi forrásaiból, vala-
mint a Rákóczi Szövetség Köz-
ponti Szervezetének pénzügyi 
támogatásával valósítottuk meg. 
A magyarságtudat erősítése, a 
felvidéki magyarság iránti érdek-
lődés és együttérzés fenntartása, 
valamint nemzeti sorsforduló-
inkra történő közös emlékezés a 
személyes kapcsolatok építése és 
fenntartása által reményeink sze-
rint sikeres volt.

Szabadkai Oláh Balázs 
Kosztolányi Dezső 
Tehetséggondozó 
Gimnázium – ifjúsági 
szervezet (Vajdaság)
A szabadkai Kosztolányi 

Dezső Tehetséggondozó Gim-

názium diákjai több rendezvé-
nyen is részt vettek. Tavasszal 
részt vettünk a Délvidéki Uta-
záson. Júniusban egy nagyobb 
csoportunk Budapesten járt, az 
összetartozás napja alkalmából. 
20 diák vágott neki a fővárosnak. 
Nagyon jó élményekkel tértünk 
haza, erről a következő tanévben 
gyűlést is tartottunk.  A csapat 
többségének a Budán eltöltött 
idő tetszett, nem is csoda, mivel 
nagyon jó hangulatot teremtet-
tünk a kirándulók, valamint a 
turisták körében is. A Rákóczis 
tevékenységünket a nyári szü-
net kisebb ideig megszakította, 
ám voltak olyanok is, akik ek-
kor is aktívan táborokba jártak, 
mint például sátoraljaújhelyire. 
A 2015/2016-os tanév kezdete-
kor elnökválasztást tartottunk. 
Eszerint az új diákelnök egyhan-
gú döntés alapján Novák Lea, a 
titkár pedig Péter Luca lett. 

Szarvasi Vajda Péter 
Evangélikus Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
Január végén került sor Észbon-

tó versenyünk eredményhirdeté-
sére. Az „Észbontó” versennyel 
iskolánk az általános iskolásokat 
hívja az interneten egy három 
fordulóból álló csapatversenyre. 
Az első helyezett csapat részt ve-
het egy dévai kirándulásunkon. 
Célunk, intézményünk népszerű-
sítése mellett Erdély, és helyi szer-
vezetünk létének minél korábbi 
megismertetése, megszerettetése. 
Február végén vendégül láttuk a 
Téglás Gábor Iskola (Déva) csa-
patát, majd március 13-16. között 
a Rákóczi Szövetség támogatá-
sával Déván ünnepeltünk. Már-
cius 31-én rendezték meg a 38. 
Kárpát-medencei Középiskolás 
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Irodalmi Találkozót Sárváron, 
melyen egyik tanulónk próza ka-
tegóriában bronz fokozatot nyert 
el. Április 17-19. között Molnár-
né Tóth Katalin kíséretével 4 
diákunk vett részt a Szövetség 
délvidéki utazásán. Május végén 
5 napot tölthetett el egyik osztá-
lyunk a Határtalanul program ke-
retében, Erdélyben. Június 1-jén 
emlékeztünk meg a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról, melyet 
hagyományosan minden évben 
iskolánk egy osztálya tart meg. 
Szeptember 26-28. között részt 
vettünk a Szövetség által szer-
vezett Partiumi sétán. Október 
10-13. között a szarvasi Töltött-
káposzta-főző és kolbászkészí-
tő fesztiválon vendégül láttuk a 
Déváról érkező 12 fős csapatot. 
Idén a tantestület tagjai illetve az 
iskola dolgozói és hozzátartozói 
alkották a dévai csapatot.

Szatmárnémeti Hám János 
Római Katolikus 
Teológiai  Líceum 
– ifjúsági szervezet 
(Erdély)
Elégedetten mondhatom el, 

hogy a 2015-ös évben részt tud-
tunk venni az Október 23-i di-
ákutaztatási programon, ahol 
iskolánk közösen tudta ünne-
pelni a Nyíregyházi Szent Imre 
Római Katolikus Gimnázium 
diákjaival, valamint a Munkácsi 
vendégdiákokkal az 1956-os for-
radalom emlékét. 
Ami a szervezetünket illeti, 

a Hám János Római Katolikus 
Teológiai Líceum ifjúsági szer-
vezetét 21 tag képviseli. Szer-
vezetünk begyűjtötte 2016os 
évi tagsági díjat is, így Szer-
vezetünk jelenleg kiadásokkal 
együtt rendelkezik 10 ezer fo-

rint tagsági díjjal. Szervezetünk 
saját maga szeretne rendelkezni 
ezzel a pénzzel.

Szegedi 
Tudományegyetem 
helyi szervezete
Szervezetünk 2015. június 

24-én alakult Szegeden. Szer-
vezetünk tavaly novemberben 
karácsonyi adománygyűjtési 
akciót hirdetett a Szegedi Tu-
dományegyetem hallgatói és 
dolgozói körében.  Az akció ösz-
szesen 8 egyetemi létesítmény-
ben zajlott, több mint két héten 
át. A kezdeményezésünkhöz 
csatlakozott a Pécsi Székesegy-
ház Nagycsaládos Egyesület 
is. Felajánlott adományaikat 
a Pécsi Fiatalok a Magyarsá-
gért tagjai juttatták el a szegedi 
gyűjtőhelyünkre. Az összegyűlt 
adományokat (elsősorban tar-
tós élelmiszereket, ruhákat, 
taneszközöket és könyveket) a 
Hajdújárási székhelyű Kolibri 
Nagycsaládosok Egyesülete ré-
szére juttattuk el 2015. decem-
ber 19-én. 
Az utazás megszervezésében 

a Szegedi Tudományegyetem 
Mikrobiológiai Tanszéke volt 
segítségünkre. Hajdújáráson az 
egyesület elnöke, Gajda Nóra 
látott vendégül minket. Többek 
között mesélt az egyesület eddi-
gi munkájáról, eredményeikről, 
terveikről. Az egyesület 2011-
től végez kiemelten közhasznú 
tevékenységet 5 vajdasági te-
lepülésen: Királyhalmon, Haj-
dújáráson, Noszán, Ludason és 
Palicson. Célja többek között 
a nagycsaládok iránti tiszte-
let erősítése a társadalomban, 
a nagycsaládosok érdekeinek 
képviselete és szolgálata és a 

nagycsaládok egymást ismerő 
és segítő baráti közösségekké 
szervezése.

Székelyhídi Petőfi Sándor 
Elméleti Líceum – ifjúsági 
szervezet (Erdély)
A március 15-i emlékünnep-

ségeken helyi szervezetünk 
aktívan közreműködött. Elő-
ször az iskola által szervezett 
ünnepségen koszorúztuk meg 
Petőfi Sándor szobrát a Szövet-
ség nevében, majd a város által 
szervezett ünnepségen koszorút 
helyeztünk el a Petőfi-emlék-
táblánál. 
Május 30-án iskolánk 35 fős 

diákokból és tanárokból álló 
küldöttsége a Budapest-Fa-
sori Evangélikus Gimnázium 
meghívására érkezett Magyar-
országra a Június 4-i Diákutaz-
tatási Program 2015 keretében. 
A június 4-i Diákutaztatási 

Program 2015 keretében a kisúj-
szállási Illéssy Sándor Baptista 
Szakközépiskola és Szakiskola 
diákjait és tanárait láttuk ven-
dégül. 
Június 20-án, a Rákóczi Szö-

vetség (BP/2015/12) belső pá-
lyázata jóvoltából kirándulást 
szerveztünk a Nyíregyházi 
Állatparkba, Ócenáriumba és 
Debrecen történelmi belváro-
sába. Részt vettünk a sátoralja-
újhelyi középiskolás táborban, 
a Partiumi kiránduláson; októ-
berben a Gloria Victis rendez-
vénysorozaton, többek között a 
műegyetemi ünnepségen, a fák-
lyás felvonuláson, az Országhá-
za előtti zászlófelvonáson. 
Október 24-én a Rákóczi Szö-

vetség Október 23-i Diákutaz-
tatási Program keretében egy 35 
fős csoport (tanárok és diákok) a 

Gödöllői Premontrei Rendi Szent 
Norbert Gimnázium meghívásá-
ra látogatott el Magyarországra. 

Tamási Áron Gimnázium  
Székelyudvarhely 
– ifjúsági szervezet 
(Erdély)
2015. március 15-én az Ifjú-

sági Szervezetünk tagjai az 
1848/1849-es forradalom és 
szabadságharc 167. évfordu-
lója alkalmából megemlékező 
ünnepséget tartottak az iskola 
bentlakásának dísztermében, 
majd ezt követően részt vettek 
a városban megrendezett em-
lékünnepségen. Április 24-26. 
között került sor a XVI. Kár-
pát-medencei Középiskolás Ve-
zetőképzőre, Ifjúság és az érték 
témakörben a szovátai Teleki 
Oktatási Központban. A Veze-
tőképző ideje alatt tanulóink ér-
dekes előadásokon, táncházban 
és szovátai sétán vettek részt a 
tanulóink. Július 6-12.között ke-
rült sor a XVI.Magyar Diákok és 
Tanárok találkozójára a Magyar 
Kálvárián, Sátoraljaújhelyen, 
ahol iskolánkat három tanulónk 
képviselte. A tábor célja az volt, 
hogy minél több emberi és in-
tézményi kapcsolat jöjjön létre 
a Kárpát-medencei tanárok és 
diákok között, illetve egy tartal-
mas és értékes nyári kikapcsoló-
dást biztosításon. Tanulóink jól 
érezték magukat, új barátságok 
köttettek, hasznos és értékes is-
meretekkel gazdagodva tértek 
haza. Az október 21-23. között 
sorra kerülő „Gloria Victis” ren-
dezvénysorozatra 3 diákunk is 
meghívást kapott, akiknek sike-
rült elég jól kitölteniük a Gloria 
Victis történelmi vetélkedő fel-
adatlapját. Iskolánk tanulói részt 

vettek a budapesti Műegyetemen 
rendezett történelmi vetélkedőn, 
majd az ezt követő emlékünnep-
ségen. Tanulóinknak lehetősé-
gük nyílt összemérni tudásukat 
a Kárpát-medencei középiskolák 
diákjaival, valamint közvetlen 
kapcsolat alakulhatott ki a ma-
gyar diákok, illetve iskolák kö-
zött.

Szekszárdi Garay János 
Gimnázium 
– ifjúsági szervezet
2015. október 2-án az iskolai 

szervezet két diákja és egy kí-
sérőtanár utazott Budapestre, a 
Rákóczi Szövetség háromnapos 
vezetőképző konferenciájára. 
Megékrezésük és a szállásuk 
elfoglalása után a diákoknak 
táncház, a felnőtteknek bemutat-
kozó beszélgetés volt, melynek 
során ki-ki a saját iskolájában 
zajló munkáról beszélt. Másnap 
előadásokat hallhattunk törté-
nelmi, irodalmi és közgazdasági 
témákban. Az előadások után es-
te a Planetáriumba látogattunk el 
a diákokkal együtt, ahol sokrétű 
élményt szereztünk egy képze-
letbeli űrutazás során. A harma-
dik napon a délelőtti katolikus 
szentmisét követően Feledy Bo-
tond úr előadását hallgattuk meg, 
aki szakterületéről, az aktuális 
külügyi kérdésekről és azoknak 
a különféle médiumokban törté-
nő megjelenési formáiról beszélt. 

Szigetszentmiklósi 
Kardos István Általános 
Iskola és Közgazdasági 
Szakközépiskola 
– ifjúsági szervezet
Helyi szervezetünk 2015. már-

cius 27-én alakult, 30 diák és 3 
tanár részvételével. Áprilisban 

megemlékeztünk a Költészet 
Napjáról. Júniusban az Össze-
tartozás Napja alkalmából rádi-
ós műsort készítettünk, majd a 
Rákóczi Szövetség Iskolai Helyi 
Szervezete vezetésével élő per-
formansz keretében az iskola ösz-
sze tanulója egymást kézen fogva 
kiállt a folyósóra jelképezve ezzel 
a határok nélküli összetartozást, 
valamint minden szünetben egy 
határon túli terület népdalkincsé-
ből készült válogatás és magyar 
világzene szólt az iskolarádióban. 
Szeptemberben összefoglaltuk, 
milyen feladataink vannak még 
az évben (egy teadélután keretei 
közt). Októberben csapatépítő 
történelmi kirándulásra mentünk 
Sukoró-Pákozd-Székesfehérvár 
városok érintésével. A sukorói 
templomban megtekintettük a 
híres magyarok névtábláit a pa-
dokon (a haditanács helyszínén), 
és adakoztunk a templom és em-
lékhely karbantartására. Isko-
lánkban az október 23-i műsort a 
Rákóczi Szövetség tagjai és taná-
rai készítették és adták elő. Ebben 
a hónapban részt vettünk a buda-
pesti vezetőképzőn és a Felvidéki 
Sétán is. Novemberben a Magyar 
Nyelv Napja alkalmából ver-
senyt szerveztünk az iskolában. 
Decemberben a Kardos-hét ren-
dezvényei között önálló Rákóczi 
délutánt szerveztünk, melyre 
tagtoborzónak meghívtuk a Szö-
vetség két tagját. Részt vettünk a 
Cultura Nostra verseny első for-
dulóján egy, rákóczisokból álló 
csapattal, mely legnagyobb örö-
münkre és büszkeségünkre to-
vábbjutott a második fordulóba. 

Szilágysomlyói 
helyi szervezet
Mint minden évben, a Márci-
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us 15-i megemlékezéssel indult 
az események sorozata. Április 
29-én ott voltunk a majtényi 
síkon megtartott megemléke-
zésen és a cserkészekkel együtt 
a koszorúzással egybekötött 
ünnepségen. A nyár folyamán 
tovább folytattuk a gyűjtést 
a turulmadaras világháborús 
emlékmű újraállítása céljából, 
és örömmel mondhatjuk, hogy a 
szükséges összegnek több mint 
a felét már össze is gyüjtöttük, 
ebben nagy segítségünkre van 
a cserkészcsapat is, akikkel 
közösen tevékenykedünk. Au-
gusztus 7-8-a Sződemeteren 
megrendezett Kölcsey Napo-
kon való részvétellel zajlott. 
Szeptember 27-28-án, a Bátho-
ry Napok rendezvénysorozatán 
vettünk részt. Terveinkben nem 
szerepelt, de városunk szer-
vezetének képviselete nagy 
örömünkre ott volt az Októ-
ber 22-23-as rendezvénysoro-
zaton. A Szövetség önzetlen 
anyagi hozzájárulása nélkül ez 
kivitelezhetetlen lett volna. A 
résztvevőket Józsa Nándor, fia-
tal kollégám vezette. A novem-
berre tervezett érmindszenti 
zarándoklatra nem sikerült el-
menjünk. Közreműködésünk-
kel  Czibolya  Gabor, Rákóczi  
Szövetség tagja karácsonyi 
ajándékcsomagjait juttatta el a 
Szilágy-patak mentén húzódó 
apró kis magyar települések is-
koláskorú gyermekeihez.

Szolnoki Műszaki 
Szakképzési Centrum 
Jendrassik György Gépipari 
Szakközépiskola 
– ifjúsági szervezet
Nagy lelkesedéssel készültünk 

arra a kirándulásra, amelyet az 

Rákóczi Szövetség jóvoltából 
nyert meg. A Szövetség útiköltsé-
günket 100 000 Ft-ig finanszíroz-
ta. A kétnapos kiruccanásunkat 
szakmai kirándulással kötöttük 
össze. Ezúttal Nyugat – Szlová-
kiába indultunk. Az esztergomi 
Magyar SUZUKI Zrt. érinté-
sével Ógyalla és Révkomárom 
nevezetességeit tekintettük meg. 
2015. november 13-án délután 
három csoportban léptünk be a 
SUZUKI gyár területére. Tanu-
lóink érdeklődéssel hallgatták a 
tájékoztatót. Az előző tanévben 
a Mercedes - Benz kecskeméti 
gyárában jártunk, így a gyártási 
folyamatot össze tudták hasonlí-
tani. A gyár megtekintése után 
az ógyallai csillagvizsgálóban 
vártak bennünket, ahol érde-
kes előadást hallgattunk meg. 
Megcsodáltuk a Feszty- körkép 
kicsinyített másolatát. Nagy 
szeretettel várt bennünket Vrá-
bel Sándor úr, aki lenyűgöző 
előadással ismertette a Feszty 
család történetét és a család Jó-
kai Mórhoz kötődő kapcsolatát. 
Este hét óra után érkeztünk a 
szálláshelyünkre, a révkomáro-
mi Ipari kollégiumába. Az iskola 
meglátogatása után a Komáromi 
Információs Központ jóvoltából 
Hamran Szilvia idegenvezetővel 
az erődrendszerhez indultunk. 
Az erődrendszer megtekintése 
után Török Ignác és Lenkey Já-
nos aradi vértanúk révkomáromi 
emlékművénél elhelyeztük ko-
szorúnkat iskolánk és a Rákóczi 
Szövetségének nevében. Ezután 
idegenvezetőnkkel városnézés-
re indultunk. A városnézés után 
szabad program következett, 
majd az Alegra étteremben fi-
nom ebéddel vártak bennünket. 
Az idő rövidsége miatt nem si-

került mindent megnéznünk, 
de reméljük, hogy ide máskor is 
visszajövünk. 

Szombathelyi NYME 
Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gim-
názium – ifjúsági szervezet
2015. március 15-én szerveze-

tünk tagjai részt vettek a Rákóczi 
Szövetség diákutaztatási prog-
ramjában. Alsóbodokon részt 
vettünk a zoborhegyi millenni-
umi emlékmű restaurált turul-
madarának avatási ünnepségén. 
Nyitrán a ’48-as megemlékezés-
nél Poór Dániel, iskolánk igaz-
gatója mondott ünnepi beszédet, 
Nyitraújlakon, Esterházy János 
jelképes sírjánál is elhelyeztük 
az emlékezés koszorúit. A hónap 
végén közreműködtünk II. Rákó-
czi Ferenc születésnapjáról való 
megemlékezésben a Rákóczi Fe-
renc u. 14. sz. emléktáblánál. Má-
jus 8-10. között tanulóink részt 
vettek az alsóbodoki testvérisko-
lával lebonyolított testvériskolai 
programban, Szombathelyen és 
Vas megyében. Szeptember 19-
21. között szervezetünk tagjai 
részt vettek az alsóbodoki test-
vériskolával lebonyolított három 
napos felvidéki kiránduláson. 
Október 29-én társszervezőként 
rendeztük meg az Esterházy Já-
nos konferenciát a szombathelyi 
Őrvidék Házban. 

Tapolcai helyi szervezet
Január 11-én a doni áldozatok-

ra a tapolcai Honvéd Kulturális 
Egyesülettel együtt emlékeztek 
meg. Áprilisban a költészet nap-
ja alkalmából verses-zenés estet 
tartottak a Wass Albert Könyv-
tárban. Június 4-én, a Köztár-
sasági téren emlékeztek meg a 

trianoni békediktátumra, majd 
ünnepi szentmisén vettek részt 
a Nagyboldogasszony Temp-
lomban. Októberben az aradi 
vértanúkról emlékeztek meg a 
Nagyboldogasszony Római Ka-
tolikus Iskola diákjainak mű-
sorával, majd 23-án az ’56-os 
forradalom eseményeire és áldo-
zataira emlékeztek. December-
ben karácsonyi csomagosztást 
rendeztek a Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Iskola rászoru-
ló gyermekeinek a Tapolcai Ka-
ritásszal együtt.

Tatabányai Árpád 
Gimnázium  
– ifjúsági szervezet
A 2015. évben törekedtünk 

rá, hogy a meglévő határon tú-
li kapcsolatainkat ápoljuk, és 
lehetőség szerint újakat épít-
sünk ki, valamint arra, hogy a 
Rákóczi Szövetség által meg-
hirdetett programokon részt ve-
hessünk. A Rákóczi Szövetség 
diákutaztatási programjának 
segítségével március 15. alkal-
mával meglátogattuk testvéris-
kolánkat, a székelyhídi Petőfi 
Sándor Elméleti Líceumot. Tar-
talmas kirándulásunk kereté-
ben közösen emlékeztünk meg 
1848-as hőseinkről, illetve tör-
ténelmi-irodalmi vonatkozású 
emlékhelyeket látogattunk meg. 
Tantestületünk Felvidékre tett 
kirándulást a nyár végén: Rákó-
czi Szövetséges ismeretségnek 
köszönhetően kapcsolatunk van 
a tornaljai líceummal, az ottani 
tanárok is segítettek a szállás- és 
programszervezésben. Iskolánk 
diákönkormányzata a Rákóczi 
Szövetség ifjúsági tagozatával 
karöltve ősszel könyvgyűjtő ak-
ciót hirdetett, melynek kereté-

ben diákjainktól, tanárainktól és 
„külsős”-öktől vártunk könyv-
felajánlásokat. A felajánlott 
könyveket iskolai antikvárium 
keretében és a városi bolhapia-
con értékesítettük. Az így befolyt 
összeget egy kis delegáció elvit-
te Kárpátaljára, és felajánlotta a 
tiszakeresztúri általános iskolá-
nak. Immáron hagyományosnak 
mondható, hogy szervezetünk 
karácsonyi látogatást tesz a bu-
dapesti adventi vásárban, majd 
ezt követően megtekint egy előa-
dást az Új Színházban. 

Tatabányai Mikes 
Kelemen Szakközépiskola 
– ifjúsági szervezet
Márciusban nemzeti ünne-

pünk alkalmával, a Szövetség 
diákutaztatási programjának 
támogatásával 40 fős csoport-
tal diószegi testvériskolánkhoz 
látogattunk, akikkel közösen 
felkerestük a dévényi várat, 
majd Pozsonyt. Ugyanebből az 
alkalomból látogatott hozzánk 
a dunaszerdahelyi iskola 40 
fős csoportja, akikkel együtt 
felkerestük Székesfehérvárt. 
Áprilisban hetedik alkalom-
mal rendeztük meg a határon 
túli magyar iskolák számára 
nyelvhasználati versenyünket, 
amelyen a székelyföldi Sepsi-
szentgyörgy Mikes Líceumán 
kívül a felvidéki Diószegről és 
Gútáról érkeztek csapatok. Eb-
ből az alkalomból kiránduláso-
kat tettünk Székesfehérvárra. 
Iskolánk több tanulója vett részt 
a Szövetség által a felvidéki ki-
telepítettek emléknapja alkal-
mából meghirdetett pályázaton. 
Iskolánk csapata részt vett a 
Rákóczi Szövetség oroszlányi 
szervezete által rendezett Rá-

kóczi versenyen, ahol második 
helyezést értek el. Júniusban 
iskolánk két csapata vett részt a 
Gloria Victis történelmi verseny 
első fordulójában. Júliusban két 
kollégánk vett részt a Szövetség 
által magyar tanárok számára 
rendezett táborban, Gyöngyö-
sön. Szeptemberben a Rákóczi 
Szövetség „Emlékhelyek” di-
ákutaztatási programja alkal-
mából egy kb. 40 fős csoporttal 
a diószegi testvériskolánkhoz 
látogattunk, akikkel közösen 
ellátogattunk Pozsonyba. Ok-
tóberben a Szövetség Felvidéki 
Séták c. programján 5 diák és 
egy tanár vehetett részt a Mikes-
ből – ők a felvidéki bányaváro-
sokat keresték fel. A Szövetség 
október 23-i diákutaztatási 
programja keretében dunaszer-
dahelyi testvériskolánk kb. 40 
fős csoportját láttuk vendé-
gül, akikkel együtt felkerestük 
Veszprém városát. Az október 
23-i diákutaztatási program 
keretében diószegi testvérisko-
lánk kb. 40 fős csoportját láttuk 
vendégül, akikkel együtt felke-
restük Szentendrét, valamint a 
város melleti skanzent. Novem-
berben a Szövetség támogatásá-
val iskolánk egy 10 fős csoportja 
4 napos utat tett a Vág völgyében 
és a Tátrába, ahol számos várat 
kerestünk fel és több hegycsú-
csot hódítottunk meg. 

Temesvári Bartók Béla 
Líceum – ifjúsági 
szervezet (Erdély)
2015 tavaszán biciklitúrákat 

szerveztünk a Vadászerdőbe 
vagy a nemrég átadott bicikliúton 
egészen Ótelekig, ugyancsak 
ennek keretén belül elmen-
tünk együtt a Losonczi Hagyo-
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mányőrző Társulattal március 
15-én egészen Újbesenyőig, az 
1848 temesvári csata színhelyé-
re. Természetesen részt vettünk 
és besegítettünk a különböző is-
kolai rendezvényeken, amelyek 
történelmi tematikájúak. Tehát 
március 15-én, október 23-án 
vagy december 15-én, amikor is 
a temesvári eseményekre emlé-
keztünk. Segítettünk kiosztani a 
Rákóczi Szövetség által nyújtott 
ajándékcsomagokat az óvodák-
ba és iskolába beiratkozó gye-
rekeknek. Tehát azoknak, akik 
nem voltak ott, hanem elvittük 
mi nekik személyesen biciklin 
járva be a várost. Persze részt 
vettünk a Rákóczi Szövetség ál-
tal szervezett találkozókon, tehát 
voltunk vezetőképzőn 2 diákkal, 
és 5 diákkal elmentünk a sáto-
raljaújhelyi táborba is. Kihasz-
náltuk az útiköltségre nyújtott 
támogatást és iskolánk, közel 50 
diákkal megismerkedett októbe-
rében a Vajdaság szépségeivel, 
elérkezve egészen Belgrádig. 
Decemberben egy kicsit önkén-
teskedtünk, ajándékcsomagokat 
készítve otthonokban lévő gyer-
mekeknek, amelyet Mikulás 
és Karácsony között vittünk el 
hozzájuk.

Törökbecsei ifjúsági 
szervezet (Vajdaság)
Január 24-én a magyar kul-

túra napjának alkalmából ün-
nepi-műsort állítottak össze, 
melyen az iskola tanulói szaval-
tak és néptáncoltak. Februárban 
az anyanyelvüket ünnepelve 
szintén egy verses-prózamondó 
programmal készültek. Márci-
us 15-én a „Márciusi fiatalok-
ra” emlékeztek meg, melyre 8 
diák ünnepi műsort szervezett, 

majd elhelyezték az emlékezet 
koszorúját a Hungária szobor-
nál. Április és november kö-
zött valósították meg a Rákóczi 
Szövetség által támogatott „A 
mi történelmünk” című prog-
ramjukat. Április végén 5 di-
ák és 2 kísérő tanár vett részt a 
Délvidéki utazáson. Május 10-
én a Rákóczi-szabadságharcra 
emlékeztek. Június 4-5. között 
a szervezet 13 tanulója és 2 ta-
nára Budapesten emlékeztek 
meg a Nemzeti Összetartozás 
Napjáról. Augusztus közepén 55 
gyermekkel és 4 kísérő tanárral 
vettek részt a Pécsi történelmi, 
újságírói és sport ifjúsági tábor-
ban. Október 6-án az aradi vér-
tanúkra emlékeztek meg iskolai 
ünnepségük keretében, melyet 
koszorúzással zártak. Október 
21-23. között összesen hét rész-
vevővel vettek részt Budapesten, 
az 1956-os emlékünnepségen. 

Tótkomlósi helyi
 szervezet
Február 25-én megemlékez-

tünk a kommunista diktatúra ál-
dozatairaról. Megkoszorúztuk a 
katolikus templom falán Kurucz 
Ferenc felvidéki áttelepített már-
tír emléktábláját. A megemlé-
kező beszédet Motyovszkiné 
Udvaros Ida alelnökünk tartotta. 
Április 12-én 10 fővel vettünk 
részt és koszorúztunk Békéscsa-
bán a Felvidékről kitelepített ma-
gyarok emléknapja alkalmából. 
Helyi szervezetünk aktívan köz-
reműködött az I. világháborús 
emlékmű felújítása kapcsán szer-
vezett ünnepségen. Május 31-én 
kirándulást szerveztünk Buda-
pestre a helyi szervezet felnőtt és 
diák tagjai számára. Program a 
Parlament és a Terror Háza múze-

um megtekintése volt. Az egész 
napos programot közös vacsora 
zárta. Aktívan közreműködtünk 
június 4-én a Nemzeti Összetar-
tozás Napja alkalmából szerve-
zett ünnepségen is. Segítettünk 
megszervezni szeptember 10-én 
a Mária-Emlékhelyszentelő év-
fordulós ünnepséget az Erzsébet 
ligetben, ahol ez alkalommal a 
szobor körülötti világítás bőví-
tésének átadására is sor került. 
A díszvendég dr. Rétvári Bence 
államtitkár volt. Szeptember 25-
27. között ifjúsági szervezetünk 
tagjai részt vettek a IV. Patriumi 
kiránduláson 5 diákkal. Őket Sá-
rosi Ildikó tanárnő, helyi szerve-
zetünk tagja kísérte. November 
25-én tartott előadást városunk-
ban a Rákóczi Szövetség Helyi 
Szervezetének meghívására 
Bayer Zsolt újságíró: Merre tart 
Európa címmel. Tagságunk nagy 
létszámmal képviseltette magát 
és érdeklődve hallgatta a vitain-
dító gondolatokat. Az év folya-
mán minden alkalommal több 
fővel képviseltettük magunkat 
és koszorúztunk állami ünnepe-
ink városi megemlékezésein. 

Udvardi helyi szervezet 
(Felvidék)
A CSEMADOK-kal karölt-

ve március 15 én gyűltünk ösz-
sze, hogy megemlékezzünk az 
1848-as eseményekre. Az MKP 
képviseletében megjelen Nagy 
Dávid. A 28. Kaszap István cser-
készcsapat és a Majthényi Adolf 
alapiskola tanulói szép műsorral 
kedveskedtek, majd Maczkó Fe-
renc fellépése következett. Leg-
végül az udvardi dalárda énekelt 
katonadalokat. Az ünnepség 
végén átvonultak az ünneplők 
Majthényi Adolf főesperes sír-

jához, aki a Habsburg-elnyomás 
elleni küzdelem harcosa és az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharc tevékeny résztvevő-
je volt. Itt a helyi civilszervezetek 
és a politikai pártok képviselői 
koszorú elhelyezésével fejezték 
ki tiszteletüket. A rendezvényen 
körülbelül 80 ember jelent meg. 
A nemzeti összetatozás napján, a 
trianoni-békediktátum aláírásá-
nak napján összegyűltünk a helyi 
templomkertben és meghallgat-
tuk id. Maczkó Ferenc előadását, 
aki a udvardi krónikából idéze-
te fel az akkori eseményeket. 
Augusztus 9-én a Rákóczi Szö-
vetség helyi szervezete is bekap-
csolódott a magyarok kenyere 
programba. Szeptember 11-én a 
Rákóczi Szövetség és a CSEM-
ADOK tagok részvételével zenés 
kultúrműsorral szórakoztattuk 
a község lakosságát. Megem-
lékeztünk az első világháború-
ban elhunyt udvardi lakosokról. 
Minden elhunytért gyújtottunk 
egy gyertyát valamint koszorút 
helyeztünk el a Hősök Szob-
ránál. Október 6-án megemlé-
keztünk az Aradi vértanúkról a 
helyi katolikus templomban, ill. 
a kopjafánál, ahol Pele István tör-
ténelemtanár tartott előadást az 
október 6-i eseményekről. Ok-
tóber 23-án megemlékeztünk az 
56-os eseményekre. A Rákóczi 
Szövetség küldöttsége ellátoga-
tott hozzánk, és átadták az első-
söknek az ösztöndíjakat. 

Vaskúti helyi szervezet
Január 10-én nagy számban 

vettünk részt a PRÉLÓ bunye-
vácok bálján. Április 18-án tar-
tottuk meg a felvidékiek napját. 
Ennek keretén belül szentmise 
volt a katolikus templomban, 

majd a rendezvény helyszínén 
rövid műsor meghallgatása után 
ebédet szolgáltunk fel a 148 fő 
megjelentnek, majd zenés tán-
cos mulatsággal fejeztük be a 
rendezvényt. Május 16-án részt 
vettünk a Vaskúti Német Nem-
zetiségi Önkormányzat által 
rendezett „Német nemzetiségi 
kultúresten”. Június 3-5. között 
segédkeztünk a X. Vaskúti Ven-
dégváró Vigasságok megren-
dezésében. Szeptember 12-én 
kirándultunk a Puchner Birtok-
ra Bikalra, ahol bemutatták a lá-
togatóknak, hogy hogyan éltek 
elődeink a középkorban. A ki-
ránduláson 49-en vettünk részt. 
2015 decemberében az ádvent 
második gyertyagyújtását szer-
vezetünk rendezte meg, adtuk a 
műsort és vendégeltük meg az 
ott megjelent sokadalmat, süte-
ménnyel, forralt borral.

Vas-megyei helyi 
szervezet
Szervezetünk a városra vonat-

kozó rendezvényeket a társszer-
vezeteinkkel: a Polgári Szövetség
Szombathelyért és a Honderű 

Asztaltársasággal közösen szer-
vezzük. Február 25-én közösen 
emlékeztünk Szombathelyen a 
kommunizmus áldozataira fák-
lyás felvonulással. Március 8-án 
Csehi József elnök részt vett az 
Esterházy János emlékünnepsé-
gen, Budapesten. Március 15-én 
közös megemlékezés a szom-
bathelyi Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium 
Rákóczi szervezetének diákjai-
val. Koszorúztunk Nyitraújlakon 
Esterházy János emlékhelyén és 
a nyitrai temetőben. Március 27-
én megemlékeztünk a Nagysá-
gos Fejedelem születésnapjáról 

a Polgármester Úr részvételével. 
Közreműködtek a Rákóczi Szö-
vetség Premontrei gimnázium 
iskolai szervezetének diákjai és 
a Bolyai János Gyakorló Gimná-
zium diákjai. Május 21-én Heté-
nyi József a Rákóczi Szövetség 
örökös tagja Esterházy János 
volt rabtársa a gulágon meghívta 
Búcs község képviselőtestületé-
nek tagjait köztük Szigeti Jánost, 
Poór Istvánt. Meglátogatták a 
várost és a Ság hegyet majd egy 
baráti beszélgetése vettek részt. 
A találkozón részt vett Martényi 
Árpád alelnök és a Vas megyei 
szervezetünk alelnöke, Kukor 
Ferenc. Július 9-én társszervezői 
voltunk a Nagyságos Fejedelem 
halálának 280. évfordulóján, a 
szombathelyi Őrvidék Házban 
rendezett szakmai konferenci-
ának. Július 24-26. között vas 
megyei szervezetünk belső pá-
lyázaton lehetőséget kapott arra, 
hogy részt vegyen a Zoboraljai 
Kulturális és Információs Köz-
pont és a Csemadok által megren-
dezett „Generációk találkozása” 
című rendezvényen Kolonban és 
Alsóbodokon. 

Zalaegerszegi 
helyi szervezet
Az egyesület kiemelt program-

ját képezte a 907.évi Pozsonyi 
csata emlékművének felállítása 
közadakozásból Zalaegerszegen 
az országban elsőként, rendsze-
res ünnepséggel egybekötött 
megemlékezések kerülnek meg-
szervezésre. A saját szervezésű 
rendezvények élére kívánkozik 
Zrínyi Miklós, költő és hadvezér 
1664.november 18.-i halálának/ 
megöletésének/ 351. évforduló-
ja alkalmából november 16-án 
szervezett összevont Zrínyi em-
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lékünnepség. Ennek keretében 
a szigetvári Zrínyi Vitézek és a 
murakeresztúri Zrínyi Kadétok 
és helyi hagyományőrzők kor-
hű öltözetben színesítették a 
zalaegerszegi Zrínyi lovas szo-
bornál szervezett megemlékező 
ünnepséget és a Zrínyi emlék-
kiállítást, amelyet az Art mozi 
aulája fogadott be, megnyitását 
alpolgármestere végezte. Az évi 
rendszeres kulturális kiállítások 
szervezése és megyei középis-
kolai pályázatok meghirdetése 
keretében került sor Kultúrtör-
ténetünk kiválóságai címmel ja-
nuár 22-től rendezett kiállításra 
a helyi Deák F. Szakközépiskola 
aulájában, valamint „Magyaror-
szág belpolitikai és nemzetközi 
sikerei az 1920-as évektől a II. 
világháborús hadba lépésig„ 
címmel történelmi pályázat ki-
írását követő ünnepélyes ered-
ményhirdetésre és díjkiosztásra. 
Városi és egyéb területek ün-
nepségein való részvétel és ko-
szorúzás keretében az egyesület 
aktívan részt vett az 1848-as for-
radalommal és szabadságharccal 
kapcsolatos városi rendezvények 
szervezésében. A Szatmári bé-
kével lezárt Rákóczi szabadság-
harc emlékére a zalaegerszegi 
Hősök Parkjában megemlékezés 
és emlékszalag feltűzése történt 
az egyesület képviseletében áp-
rilis 30-án. Tagsági részvétel és 
koszorúzás május utolsó vasár-
napján a Hősök Napján Zala-
egerszeg város Hősök Parkjában. 
Trianoni megemlékezés és ko-
szorúzásra került sor a nagyka-
nizsai Kárpát-medencei Trianon 
emlékműnél Zalaegerszegen és 
Dobronhegyen a Trianon keresz-
tnél. Történelmi személyiségek 
és eseményekre szóló előadások 

és megemlékezésekre került sor 
havi aktualitások alapján a rend-
szeres taggyűléseken. 

Zalaegerszegi 
Mindszenty József 
Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium 
– ifjúsági szervezet
Január 22-én az iskolai szerve-

zet tagjai ünnepséget szerveztek 
a magyar kultúra napja alkal-
mából, ezt követően átmentek 
a Zala Megyei Kormányhivatal 
épületébe, ahol pályázati díjá-
tadó ünnepségen vettek részt. Az 
iskolások részt vettek a „Cultura 
Nostra” középiskolai történelmi 
verseny regionális fordulóján. A 
Rákóczi Szövetségben példamu-
tatóan kiemelkedő tevékenysé-
get folytató diákok február 4-6. 
között részt vettek a „Tantermi 
deszkák” c. beavató színházi 
előadáson, valamint megtekin-
tették a Cyber Cyrano c. darabot 
a Hevesi Sándor Színház előa-
dásában. Február 25-én városi 
megemlékezésen vettek részt a 
kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja alkalmából 
a Kosztolányi úti Gulag-emlék-
műnél. Március 27-én a diákok 
történelmi beszélgetéssel és fil-
mvetítéssel emlékeztek meg II. 
Rákóczi Ferenc születésére. 

Zetelaki Dr. P. Boros 
Fortunát Elméleti 
Középiskola – ifjúsági 
szervezet (Erdély)
A zetelaki Dr. P. Boros Fortunát 

Középiskolában 2015. május 13-án 
alakult meg a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezete.  Tevékenységi 
tervezetünkben több eseményen 
való részvétel, illetve pályázaton 
való részvétel is szerepelt, de ezek 

közül sajnos csak néhányat sike-
rült megvalósítani, kivitelezni. 
Májusban részt vettünk a Szová-
tán megszervezett Középiskolás 
Vezetőképzőn, amelyen Szerve-
zetünket 2 tanuló és egy kísérő 
tanár képviselték. Szervezetün-
ket egy tanuló, Szegedi Tímea 
és kísérő tanára, Somorai Irén 
képviselte a Sátoraljaújhelyi Kö-
zépiskolás Táboron. Az ezt követő 
beszámoló rávilágított arra, hogy 
egy tartalmas, hangulatos, sze-
mélyiséget és magyarságtudatot 
fejlesztő gazdag és színvonalas 
programban bővelkedett a tábor, 
amelyről Szervezetünk képvi-
selője elragadtatással beszélt. 
Nagymányokon, 10 tanuló részt 
vett a Nemzetközi Ifjúsági Tá-
borban, ahol anyaországi és szór-
ványvidéki magyar anyanyelvű 
diáktársaikkal közösen ünne-
pelték meg a Szent István-napot. 
Szervezetünk diákjai táncelőa-
dással tisztelegtek az államalapí-
tó ünnepén az e-nap alkalmából 
szervezett nagymányoki kulturá-
lis műsorok keretében. Iskolánk 
irodalom szakos pedagógusai a 
Magyar Nyelv Napja alkalmá-
ból színvonalas szavalóversenyt 
szerveztek, ahol a Helyi Szer-
vezetünk tagjai is szavaltak, így 
hódolva anyanyelvünkön alkotó 
íróink munkássága előtt. 

Zugló - Rákos Mezeje 
helyi szervezet
A 2015-ös évben igen sok ren-

dezvényt és több nagyobb projek-
tet bonyolítottunk le. Nagyszülők 
és unokák a történelem nyomá-
ban elnevezésű sorozatunkban 
ezúttal a Délvidékre utaztunk 
28 fővel. A körutazást a gyer-
gyószentmiklósi Batthyány Ig-
nác Technikai Szakközépiskola 

Rákóczi szervezetével közösen 
szerveztük, részükről 7 fő volt 
velünk. Voltunk Újvidéken, Pé-
terváradnál, Nándorfehérvárnál, 
Zentán, Csantavéren, Szabad-
kán, Tóthfaluban. A velünk uta-
zó fiatalok ezúttal is felkészültek 
történelmi és kulturális témák-
ból és a buszban kiselőadásokat 
tartottak. Az október 23-i iro-
dalmi-történelmi pályázatot az 
évben 9. alkalommal szerveztük 
meg újból közösen a Rákóczi 
Szövetséggel. A lebonyolítást a 
szövetség munkatársai, a zsűri-
zést mi végeztük. A díjátadásra 
ünnepélyes keretek között ok-
tóber 21-én a Magyarság Házá-
ban került sor. Ebben az évben 
rekordot ért el a pályázók száma, 
ugyanis összesen 84-en küldték 
el pályamunkájukat. Korábbi 
együttműködésünket folytat-
va meghívtuk az Álmos vezér 
Gimnázium felsőbb osztályos 
tanulóit irodalmi műsorunkra. 
Wesselényi Miklósról a téma ku-
tatója, Dávid Gábor Csaba egy. 
tanár adott elő, a felvidéki költők 
műveit Dráfi Mátyás szólaltatta 
meg . Sajnos a gyerekek a má-
sodikra már nem tudtak eljönni, 
így ezt a sorozatot, a további-
akban csak a felnőttek számára 
szervezzük. Rendeztünk egy 
kulturális kirándulást a Trianon 
Múzeumba és a zirci Ciszterci 
Apátságba, ahová sokan eljöttek 
az esős idő ellenére is. Több alka-
lommal is szerveztünk rendez-
vényeket (főképp előadásokat) 
este, melyek helyszínét a zuglói 
Civil Házban biztosítottuk. 

Zselízi Comenius 
Gimnázium – ifjúsági 
szervezet (Felvidék)
A Váci Piarista Gimnázium 

meghívását elfogadtuk a Nem-
zeti Összetartozás Napjára, és 
a Rákóczi Szövetség anyagi 
hozzájárulásával csodálatos, 
élményekben gazdag napot töl-
töttünk Vácott. Délelőtt a ven-
déglátóinkkal közösen tartalmas 
műsort állítottunk össze, majd a 
váci diákok mutatták meg a vá-
ros történelmi nevezetességeit. 
Az igazgató úr az iskola történe-
téről tartott előadást, a szerzetes 
és civil tanárok pedig a szaktan-
termeket mutatták meg. Tanúi 
lehettünk az izgalmas, színvo-
nalas oktató-nevelő munkának 
is. Szervezetünk négy diákja, 
Fasko Veronika Dóka tanárnő 
kíséretében vett részt a felvidéki 
bányavárosokban tett felejthe-
tetlen kiránduláson. Kitartó csa-
patunk ebben az évben is részt 
vett a Gloria Victis Kárpát-me-
dencei Ifjúsági Találkozón, a 
műegyetemi ünnepélyen és a 
fáklyás felvonuláson. Az utóbbi 
hatalmas élmény volt a diákok 
számára, az ünnepi műsor is 
emlékezetes marad. Folyamato-
san küzdünk a megmaradásért. 
Az identitás megőrzésére, a ma-
gyarságtudat elmélyítésére nagy 
hangsúlyt helyezünk. Nemzeti 
ünnepeinket megünnepeljük, 
az évfordulókon emlékezünk 
neves eleinkre, történelmi nagy-
jainkra. Október 6-ra látványos 
műsort készítettünk a Magyar 
Házban a iskola diákjai és váro-
sunk lakosai számára. 

Budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem ÁJK 
helyi szervezet
A 2015-es esztendő helyi szer-

vezetünk számára egy a korábbi 
évekhez képest kevésbé aktív, 
de azért eseménydús év volt. 

Az idei esztendőre kitűzött cé-
lokat szinte mindegyikét sike-
resen meg tudtuk valósítani. Az 
év folyamán több alkalommal 
is szerveztünk színház, mozi 
előadás látogatásokat továbbá 
gyalogtúrákat és kiránduláso-
kat. Ezek a programok nagyon 
jól összekovácsolták a társasá-
got és valódi közösséggé for-
málta a helyi szervezet tagjait. 
A központi iroda munkatársa-
inak segítségével és az ELTE-s 
tagszervezettel együttműködve, 
sikerült a korábban leégett bési 
könyvtár könyvgyűjtő akciójába 
becsatlakoznunk. Ősszel pedig 
Kárpátaljára sikerült könyveket 
eljuttatnunk, ugyancsak a köz-
ponti irodán keresztül. Október 
16-18. között Temesvár-Zen-
ta-Tóthfalu-Szabadka útvona-
lon kirándulást szerveztünk, 
aminek keretében találkoztunk 
az ottani diák és ifjúsági szer-
vezetekkel is. Év közben, idén 
is részt vettünk a központi rákó-
czis programokon.

Budapesti Puskás 
Tivadar Távközlési 
Technikum 
Infokommunikációs 
Szakközépiskola 
– ifjúsági szervezet
Az iskolai szervezet február 

közepén részt vett a Budai Ön-
kéntes Ezred emlékművének 
megkoszorúzásán, majd már-
cius elején az Esterházy János 
emlékünnepségen is, ahol szin-
tén elhelyezték az emlékezés 
koszorúját. A Rákóczi Szövetség 
emlékünnepségein szinte kivé-
tel nélkül képviseltették iskolai 
szervezetüket. Július végén részt 
vettek az Ópusztaszeren meg-
rendezésre került XVIII. Kár-
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pát-medencei Történelemtanár 
Táborban. 

Nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégium 
– ifjúsági szervezet 
(Erdély)
A Kollégiumunk Rákóczi Szer-

vezete az év első eseményeként 
az 1849. január 8-i nagyenyedi 
tömegmészárlásra emlékezett. 
Ezen a napon tört be a városba 
Axente Sever román mokányok-
ból összeverődött csapata, mely a 
település védtelen magyar lakos-
ságának nagy részével kegyet-
lenséggel végzett. A 6. osztály 
tartott emlékműsort az általános 
iskolások számára iskolánk dísz-
termében. Ezt követően március 
15-én a szabadságharc és forra-
dalom emlékére iskolai ünnep-
séget szerveztünk a nagyenyedi 
vártemplomban. A középiskolás 
diákok zenés, verses műsora a 
reformkor reményteli, bizakodó 
jövőszemléletét, valamint a sza-
badságharc szellemiségét eleve-
nítette meg. Áprilisban 24. és 26. 
között két diákunk Fodor Brigit-
ta tanárnő kíséretében vett részt 
a Szovátán megrendezett ifjúsági 
vezetőképzőn. Májusban Józsa 
Miklós nyugdíjas magyartanár 
vezetésével beindítottuk a vá-
ros- és iskolatörténeti sétát. A 
nyári vakációban 4 diák és egy 
tanár vett részt a központi szer-
vezet által megrendezett sátoral-
jaújhelyi táborban. Rendkívül 
nagy élményt jelentett a diákok 
számára a kárpát-medence fi-
atalságával való találkozás. A 
Szövetség belső pályázati lehe-
tőségének köszönhetően egy na-
pos szórványkirándulásra került 
sor szeptember 25-én. Úti célunk 
az volt, hogy olyan településeket 

keressünk fel, melynek magyar 
lakossága mára már elenyésző, 
ám kulturális örökségük ma is 
csodálandó. Október 23-án pedig 
4 diák vett részt Józsa Gabriella 
tanárnő kíséretében Budapesten 
az 1956-os megemlékezésen, a 
Gloria Victis emlékzarándokla-
ton. A magyar nyelv napján anya-
nyelvi vetélkedőt szerveztünk az 
általános iskolások számára. No-
vember első hetében három kö-
zépiskolás osztállyal felkerestük 
a tanári parcellát a református 
temetőben. Gyertyagyújtással 
és virágok elhelyezésével tisz-
telegtünk iskolánk neves tanárai 
és tudósai előtt, melyet a diákok 
rövid bemutatói tettek teljessé. 
A év utolsó hónapján zártuk a 
tanév elején meghirdetett fotó-
pályázatokat. Erdély természeti 
és kulturális kincsei, valamint 
Diákélet a nagyenyedi Bethlen 
Gábor Kollégiumban címmel 
hirdettünk meg pályázatot. Míg 
az első kimondottan diákoknak 
szólt, addig az enyedi diákélet té-
mában tanároktól, véndiákoktól 
is vártunk fényképeket. A szép 
számban összegyűlt anyagból 
egy válogatás készült, melynek 
kiállítására és bemutatására az 
iskola karácsonyi ünnepségén 
került sor. 

Tóthfalusi helyi 
szervezet (Vajdaság)
A szervezetünk a 2015-ös év-

ben is bőven kivette a részét a 
helyi, mint a tágabb környeze-
tünk nemzetmentő munkájából. 
Első programunk az évben közös 
program volt a kispiaci Rákóczi 
Szervezettel, akikkel együtt vit-
tünk élelmiszer csomagokat az 
elzárt tanyavilágban élő idős em-
bereknek, télvíz idején. Febru-

ár 7-én közösen a helyi ifjúsági 
szervezettel részt vettünk a Helyi 
Közösség által szervezett Far-
sangi mulatságon, illetve annak 
megszervezésébe. A farsangra a 
környező településekről illetve 
Magyarországról is jöttek vendé-
gek, tehát széleskörű rendezvény 
volt. A mi feladtunk a felvonulás 
koordinálása illetve a több mint 
1000 darab fánk és több 10 liter 
tea alapanyagának beszerzése 
volt. Március 15-én közösen a he-
lyi ifjúsági szervezettel több di-
ákcsoportot fogadtunk a faluban, 
akik a Diákutaztatási Program 
keretében jutottak el hozzánk. 
Együtt ünnepeltük meg a forra-
dalom kitörését, illetve koszo-
rúztuk meg Délvidék legnagyobb 
Turul emlékművét. Április 13-án 
közös szervezésben a Keskeny-
úton alapítvánnyal jótékonysági 
estet szerveztünk a budapesti 
Polgárok Házában a tóthfalusi 
iskola sportcsarnokának meg-
építéséért. A helyi gyermek ze-
nekar, és délvidéki származású 
Budapesten élő előadóművészek 
léptek fel a jótékonysági esten. 
Október végén megszerveztük 
egy busznyi falusi ember rész-
vételét a csúrogi ’44-es meg-
emlékezésen, ahol 1944-ben 
bestiális módon több ezer ártat-
lan magyart végeztek ki. Kollé-
giumunkban előadás sorozatot 
szerveztünk havi rendszeresség-
gel a helyi Rákóczi Szövetség 
Ifjúsági Szervezetével karöltve. 
Novemberben a helyi Rákóczi 
ifjúsági szervezettel, és a falusi 
Szabó Dénes Egyesülettel közö-
sen megkezdtük a Mini Délvidék 
kialakítását. Pályázaton nyert ke-
rítést helyeztük el, és vásároltunk 
szuper sövényt, amit szintén kö-
zösen ültettünk el a meglévő ke-

rítés köré, ami valójában egy zöld 
kerítés lesz majd a leendő Mini 
Délvidék körül. E mellett sike-
rült több minőségi facsemetére 
szert tennünk, amiket szintén 
közösen ültettünk el. December 
21-én immár hagyományosan 
Helyi Szervezetünk szervezi a 
Fénylánc Magyarországért című 
rendezvényt, amihez az egész vi-
lágon csatlakoznak szervezetek, 
csoportok.  A rendezvény lénye-
ge hogy megünnepeljük a Fény 
újjászületését a napfordulón, 
együtt imádkozunk Magyar-
országért, máglyát gyújtunk és 
megünnepeljük a fény újjászü-
letését.  A rendezvényt közösen 
szervezzük a helyi Ifjúsági Szer-
vezettel. A fiatalok készítik a ha-
rapnivalót, illetve főzik a bort, 
és a teát. Míg mi beszerezzük az 
alapanyagokat és megszervez-
zük a kulturális műsort.

Tóthfalusi Nyers István 
Gimnázium – ifjúsági 
szervezet (Vajdaság)
A szervezetünk alig több mint 

egy éves fanállása alatt számos 
rendezvényen, megmozduláson, 
megemlékezésen vett részt. Feb-
ruár 7-én részt vettünk a Helyi 
Közösség által szervezett Far-
sangi mulatságon, illetve annak 
szervezésében. Március 15-én 
több diákcsoportot fogadtunk a 
faluban, akik a Diákutaztatási 
Program keretében jutottak el 
hozzánk. Közösen ünnepeltük 
meg a forradalom kitörését, il-
letve koszorúztuk meg Délvidék 
legnagyobb Turul emlékművét. 
Ifjúsági szervezetünk tagjai 
részt vettek a Sátoraljaújhelyi tá-
borban, ahol kiváló kapcsolato-
kat alakítottak ki a táboron részt 
vevő diákokkal. Októberben 

részt vettünk a Diákutaztatási 
Programban, mely keretén belül 
ellátogattunk Szolnokra, ahol 
egy ünnepi műsort keretein belül 
emlékeztünk ’56-ról, majd rövid 
városnézés után Szarvasra láto-
gattunk, az arborétumba. Kollé-
giumunkban előadás sorozatot 
szerveztünk havi rendszeresség-
gel a helyi Rákóczi szervezettel 
karöltve. Novemberben a helyi 
felnőtt Rákóczi szervezettel, és a 
falusi Szabó Dénes Egyesülettel 
közösen megkezdtük a Mini Dél-
vidék kialakítását. December 21-
én immár hagyományosan Helyi 
Ifjúsági Szervezetünk szervezi a 
Fénylánc Magyarországért című 
rendezvényt, amihez az egész 
világon csatlakoznak szerveze-
tek, csoportok. 
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Január 30-február 1.
Csáky Csongor főtitkár, Halzl 

József elnök és Őry Péter elnök-
ségi tag a Cigány magyar együtt-
élés a felvidéki magyar kultúra, 
nyelviség és identitás megmara-
dásáért című konferencián vettek 
részt. Megállapodtak, hogy töre-
kedni fognak a társaság bővíté-
sére, a párbeszéd folytatására és 
a felvidéki magyar ajkú cigány-
sággal való együttműködésre.

Március 4.
A gyömrői helyi szervezetünk 

vezetőjének, Szende Mártának 
a meghívására Csáky Csongor 
főtitkár részt vett a szervezet 
évnyitó gyűlésén a gyömrői II. 
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
lában. Csáky Csongor az ese-
ményen tájékoztatást adott a 
Szövetség főbb programjairól, a 
szervezeti életről, a beiratkozási 
és diákutaztatási program ered-
ményeiről és aktualitásairól.

Március 28.
Kun Ferencz a komáromi já-

rásban, Dunamocson nóta esten 
vett részt, ahol üdvözlő beszédet 
mondott.

Március 28-29.
A Szlovákiai Magyar Pedagó-

gusok Szövetsége 21. alkalommal 

szervezte meg a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Országos Ta-
lálkozóját Rozsnyón, a történelmi 
Városháza dísztermében, melyen a 

Rákóczi Szövetség képviseletében 
Csáky Csongor főtitkár vett részt 
Jókai Tibor az SZMPSZ elnökének 
meghívására.
A találkozó a felvidéki magyar 

pedagógusok évenként megtartott 
legrangosabb szakmai rendezvé-
nye. A konferencia a „Társadalmi 
kihívások – oktatásügyi válaszok” 
témakörét járta körbe neves hazai 
és magyarországi szakemberek 
közreműködésével. Az eseményen 
közel fél ezer pedagógus vett részt. 
A Rákóczi Szövetséget Csáky 

Csongor képviselte a március 
29-i pódiumbeszélgetésen, mely 
a Társadalmi összefogás, közös 
cselekvés a magyar iskolákért 
címet kapta.

Március 30. 
Kun Ferencz Oroszlány Városi 

könyvtárában tartott előadást a 
város polgármesterének meghí-
vására.

Április 9-11.
A gyergyószentmiklósi Bat-

thyány Ignác Technológiai Lí-
ceum egyhetes, Multicult című 
rendezvényén egyik főtámogató-
ja, a Rákóczi Szövetség képvise-
letében Petrovay László és Nagy 
Domonkos István vettek részt. A 
rendezvényen részt vett Benedek 
Fülöp, az OTP Bank agrárágazati 

igazgató, elnöki főtanácsadó, Dr. 
Murvai László Románia Oktatá-
si Minisztériumának Nemzeti 
Kisebbségek és Parlamenti Kap-

csolatok Főosz-
tályáról. A 
rendezvény az 
arra meghívott 
iskolák diákjai 
kisfilmjeinek le-
vetítésével kez-
dődött, melyek 

szakmai elbírálását a Duna TV 
főszerkesztője, Dimény Zoltán 
végezte. Április 11-én, szomba-
ton a Szövetség két kollégája elő-
ször Selyem Antónia kíséretében 
a Békás-szorost tekintette meg, 
majd Marosfőre utazott, ahol a 
frissen megalapított, a Maros-
vásárhelyi Magyar Diákszö-
vetség legaktívabb tagságából 
megalakult helyi szervezetének 
tagságával és vezetőjükkel, Tu-
bák Nimróddal találkozott. A 
Ceauᶊescu-villában megren-
dezett tábor kb. 65 főnyi részt-
vevőjének rövid tájékoztatást 
tartottak a Rákóczi Szövetség 
munkájáról, szellemiségéről és 
az egyetemi szervezetek számá-
ra kínált lehetőségeiről.

Április 17-19.
A Rákóczi Szövetség, Eger Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata 
és a KLIK Egri Tankerület veze-
tői a magyar-magyar kapcsolatok 
ápolása, fejlesztése érdekében a 
szakképzéssel a magyar-magyar 
kapcsolatok fejlesztéséért és a vi-
dék népességmegtartó szerep erő-
sítéséért a Kárpát-medencében 
témakörében szakmai találkozót 
szerveztek a Kárpát-medencei 
agrárszakképzésben érintett is-
kolák vezetői, tanárai és diákjai 
részvételével. A rendezvényen 

RészvéTeL MásOk 
RendezvényeIn

5. rész
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Halzl József, a Rákóczi Szövet-
ség elnöke, Habis László, Eger 
polgármestere, Ballagó Zoltán, 
a KLIK egri igazgatója, Vasas 
Joachim agrártörténész, Palotás 
József, Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal igazga-
tó-helyettese, Benedek Fülöp, 
az OTP Bank agrárdivízió veze-
tője, elnöki főtanácsadó, Percze 
László, a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet tudományos munka-
társa, Sztolyka Zoltán, Rozsály 
község polgármestere és Csáky 
Csongor, a Rákóczi Szövetség 
főtitkára adtak elő.

Április 30.
Kun Ferencz részt vett a Szé-

kelyföld - Felvidék labdarugó 
mérkőzésen, Dunaszerdahelyen. 

Május 8.
Kun Ferencz emlékbeszédet 

tartott Garamsalló és Ipolypász-
tó református templomaiban a 
második világháború elesettjei-
nek emlékére.

Június 4.
Martényi Árpád alelnök a Rákó-

czi Szövetség képviseletében részt 
vett a Magyar Írószövetség szék-
házában a Teleki-díjak átadásán. 

A debreceni Trianon emlék-
mű megkoszorúzása, melyen v. 
Nagy Csaba, az Oroszlányi Rá-
kóczi Szövetség Millenniumi 
Alapítvány elnöke vett részt.

Oroszlányban a trianoni emlé-
künnepségen rövid beszédet tar-
tott Kun Ferencz.

Június 5.
Martényi Árpád alelnök a Rá-

kóczi Szövetség képviseleté-

ben részt vett a lévai Reviczky 
Házban megtartott a Pozsonyi 
Magyar Galéria Esterházy gyűj-
temény kiállításának megnyi-
tóján, melyet a lévai Reviczky 
Társulás az Összetartozás Napja 
alkalmából szervezett. A szín-
vonalas és hangulatteremtő kul-
túrműsor után Martényi Árpád 
nyitotta meg a kiállítást.

Június 17.
A Cseh- és Morvaországi Ma-

gyarok Szövetsége Ostrava-i 
alapszervezete szervezésében 
Esterházy Jánosra emlékeztek 
tisztelői. Az Esterházy János 
Emlékbizottságot Horváth Ár-
pádné, Martényi Árpád, Molnár 
Imre és Bajkó Ervin képviselték.

Július 9.
A Nemzetstratégiai Kutatóin-

tézet Szombathelyen II. Rákóczi 
Ferencről szervezett tudomá-
nyos konferenciát. Itt a Szövetség 
képviseletében Csáky Csongor 
mondott köszönetet Hende Csa-
ba miniszter úrnak, aki jelezte, 
hogy az ősz folyamán valame-
lyik ösztöndíj átadáson szívesen 
venne részt.

Július 17.
A Rákóczi Szövetség képvise-

letében Csáky Csongor és Pálin-
kás Barnabás látogatást tettek a 
Tusnádfürdői Nyári Egyetemen. 
A rendezvényen az Infotér szer-
vezésében „Digitális nemzet, 
avagy a határokon átívelő digi-
tális nemzetegyesítés” címmel 
zajló beszélgetésbe kapcsolódott 
be Csáky Csongor.

Augusztus 10-11.
A Partiumi Keresztény Egye-

tem hallgatóinak szervezésé-

ben tizenkettedik alkalommal 
megrendezett Kárpát-medencei 
Nyári Egyetem augusztus 10-én 
megtartott megnyitójára Petro-
vay László és Nagy Domonkos 
István utaztak el Nagyváradra 
a Rákóczi Szövetség képvisele-
tében. A helyszínre érve Kedves 
Péter, a rendezvény főszervezője 
köszöntötte őket.

Augusztus 19.
Kun Ferencz ünnepi beszé-

det tartott az államtitkár és a 
nagykövet jelenlétében a ma-
gyar-lengyel emlékünnepségen, 
Dunamocson. 

Augusztus 23.
Kun Ferencz Szent Istvánról 

tartott előadást a karvai katoli-
kus templomban.

Szeptember 5.
A Rákóczi Szövetség képvisele-

tében Bajkó Ervin Antal szerve-
zeti munkatárs és Balogh Eszter 
a KRE-ÁJK helyi szervezetének 
tagja részt vettek a Kárpátaljai 
Szövetség megalakulásának 25. 
évfordulója alkalmából szerve-
zett Jubileumi Emlékülésen és 
a Kárpátaljaiak Hagyományos 
Találkozóján a balatonföldvári 
Riviéra Hotelben.

Szeptember 7.
A Rákóczi Szövetség képvise-

letében Szenyó Diana és Bajkó 
Ervin Antal munkatársak láto-
gattak el a felvidéki magyar fi-
atal egyetemisták gólyatáborába 
Gímesre. A Rákóczi Szövetség 
a Gímesi Művelődési Tábor 
főszervezőjét, a Juhász Gyu-
la Ifjúsági Klubot (JUGYIK) 
anyagilag is támogatta, melyet 
a Rákóczi Szövetség képviselői 

át is adtak Kotiers Rebekának a 
JUGYIK elnökének. 

Október 11.
Kun Ferencz bevezető előadást 

tartott Teleki Júlia, A délvidéki 
vérengzés c. könyvének bemuta-
tóján a bonyhádi Városi Könyv-
tárban.

Október 16-17.
Dr. Halzl József elnök látogatást 

tett az ötödik Önkormányzati Sza-
badegyetemen, a Nagymegyeri 
Városi Művelődési Központban, 
amelynek kiemelt témájaként 
szerepelt a határon túli magyar 
iskolaügy aktuális kérdéseinek 
megvitatása. 

Október 28.
A Nemzetstratégiai Kutatóin-

tézet, a Rákóczi Szövetség Vas 
megyei Szervezete, valamint az 

NymE Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium 
közösen szervezték meg gróf 
Esterházy János, a 20. századi 
mártírsorsú felvidéki politikus 
emlékére megrendezett konfe-
renciát Szombathelyen, melyen 
dr. Halzl József elnök mondott 
megnyitó beszédet.

November 11.
Csáky Csongor és Pálinkás 

Barnabás részt vett Jászberény 
város önkormányzati ülésén, 
ahol egy millió forint támogatást 
szavaztak meg a Rákóczi Szö-
vetség kárpátaljai beiratkozási 
programjának céljaira.

November 13-15.
A Rákóczi Szövetség, Eger Me-

gyei Jogú Város Önkormányzata 
és az Egri Szakképzési Centrum 
harmadik alkalommal szervezték 

meg a Kárpát-medencében élő és 
tevékenykedő magyar irodalom 
és történelem szakos tanárok 
részére szakmai, tudományos, t 
anácskozást, eszmecserét Eger-
ben, melynek elsődleges célja 
volt a magyar-magyar kapcsola-
tok ápolása és fejlesztése. 

A tanácskozáson a határon túli 
magyar anyanyelven oktató, kö-
zel 20 iskolából és haza intézmé-
nyekből több mint 100 pedagógus 
vett részt.

December 15.
Kun Ferencz a győri Radnóti 

Társaság meghívására Kultúr-
történeti séta címmel előadást 
tartott. A helyi Rákóczi Szövet-
ség évzáró rendezvényen pedig 
Halzl József szólt a Beiratkozási 
Programról.
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Hírvivő
6. rész

A Rákóczi Szövetség kiadvá-
nyának, a Rákóczi Hírvivőnek 
2015. évben két száma jelent meg, 
egyenként kétezer példányban.
A Rákóczi Hírvivő elsőrendű 

célja, hogy tájékoztassa tagjait 
és a közvéleményt a szervezet 
életéről, tevékenységéről, infor-
mációkkal szolgáljon a Szövet-
ség helyi szervezetei, valamint 
magyarországi és határon túli 
partnerszervezetei által szerve-
zett programokról, rendezvé-
nyekről, kezdeményezésekről, 
továbbá a Kárpát-medencei ma-
gyarságot érintő legaktuálisabb 
események, hírek, tanulmányok 
közvetítője legyen. 
Tájékoztat az aktuális félév 

programjairól, közzé teszi a fel-
hívásokat és pályázatokat.
E mellett a Szövetség névadójá-

val, II. Rákóczi Ferenccel, és 20. 
századi magyar történelem továb-
bi kiemelkedő személyiségével 
kapcsolatos cikkek, történetek, 
tanulmányok is fontos helyet fog-
lalnak el a hírújság hasábjain.
A 2014-es évtől a lap bárki szá-

mára hozzáférhetővé vált a világ-
hálón. Az aktuális szám elérési 
helye: 

www.rakocziszovetseg.
org/sites/default/files/hirvi-
vo2015_1.pdf

2015-től újraszerveződtek a ro-
vatok, sorrendjük állandósult, a 
prioritásoknak megfelelően. Így 

a következő témakörökbe sorol-
hatóak a cikkek:
• Beiratkozási Program (Fon-

tos információk, eredmények, 
hírek, beszámolók.)
• Diákutaztatási Program (Az 

elmúlt fél/negyedévben lezajlott 
diákutaztatási programok ered-
ményeit tartalmazza, amelyeket 
személyesebb hangvételű beszá-
molókkal tesz a szerkesztőség 
érdekesebbé.)
• Központi Rákóczi rendez-

vények (Ez a rovat a Szövetség 
központja által szervezett prog-
ramok összefoglalóját tartalmaz-
za. Általában jeles alkalmakra 
szervezett ünnepségekről, ta-
nulmányi vetélkedőkről, talál-
kozókról, konferenciákról szóló 
képes beszámolók kerülnek ki-
válogatásra.)
• Nyári rendezvények (Ez egy 

ideiglenes rovat, amelyet az őszi 

megjelenésbe szánunk. A Rá-
kóczi Szövetség egész nyáron 
át szervez különböző táborokat 
általános iskolások, középisko-
lások és főiskolások részére. A 
programsorozat jelentősége és 
intervalluma miatt vált indokolt-
tá egy külön rovat indítása.)
• Szervezeti élet (Ebben a 

rovatban kapnak helyet a Szö-
vetség helyi szervezeteinek 
beszámolói, hírei. Sajnos egy 
komoly szűrésnek kell alávetni 
a cikkeket a befutó nagy meny-
nyiség miatt, de a szerkesztőség 
igyekszik a optimálisan kiválo-
gatni a beérkező anyagokat.)
• Felhívások, pályázatok 
(A Hírvivő utolsó rovata egy-

ben talán a legfontosabb is, emi-
att is került erre kiemelt helyre: a 
Szövetség aktuális, futó felhívá-
sait és pályázatait tartalmazza.)
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dIákuTAzTATásI 
pROgRAM 2015

7. rész

1994 óta hirdeti meg Diáku-
taztatási Programját a Rákóczi 
Szövetség magyarországi közép-
iskolások számára, azzal a céllal, 
hogy a Kárpát-medence valamely 
határon túli településére utazza-
nak és az ottani magyar társa-
ikkal közösen ünnepeljenek. A 
program fő célja, hogy minél több 
közvetlen kapcsolat alakuljon ki 
a magyarországi és a határon túli 
magyar diákok, tanárok, illetve 
iskolák között. A pályázatra bár-
mely magyarországi középiskola 
jelentkezhetett. 
A pályázat feltétele, hogy egy 

Kárpát-medencei határon túli 
település magyar középisko-
lájához látogasson a magyar-
országi középiskolás utazó 
csoport és közösen ünnepelje-
nek március 15-én, június 4-én 
és október 23-án. Iskolánként 
egy autóbusznyi diák utazhat 
a pályázat keretében, amihez 
a Rákóczi Szövetség az utazó 
diákok számától függően leg-
feljebb 200 ezer forint értékű 
utazási kerettámogatást ajánl 
fel a sikeres pályázóknak.

7.1. A nemzeti ünnepekhez 
és emléknapokhoz 
kapcsolódó középiskolai 
diákutaztatási programok

7.1.1. Március 15-ei 
Diákutaztatási Program
A Rákóczi Szövetség Március 

15-i Diákutaztatási Programja 
keretében 105 középiskola pályá-
zott sikerrel Kárpát-medencei 
utazási támogatásért. A Diáku-
taztatási Program keretében több 
mint 4700 magyarországi kö-
zépiskolás diák utazhatott már-
cius 15-én valamely határon túli 
magyar településre és ünnepel-
het közösen ott élő diáktársaival. 
Az utazó iskolák közül március 
15-én 41-en utaznak Felvidékre, 
42-en Erdélybe illetve Partium-
ba, 12 iskola utazott Vajdaságba, 
3 középiskolai csoport Szlovéni-
ába és kettő Horvátországba.

Rákóczi Hírvivo

25. évfolyam I. szám, 2015. március
A Rákóczi Szövetség és a CSSZMKA lapja

„
Sikeres a Beiratkozási ProgramTöbb a gyerek a felvidéki iskolákban

Gloria VictisSikeresen zárult  a vetélkedőVezetőképzőSzováta, Budapest
Halottainkra emlékezünkR. Várkonyi Ágnes, Pröhnéné Samarjai Éva

AjándékcsomagokOvisok idén is megkapták ajándékaikat

Helyi SzervezeteinkTóthfalu, Kispiac

„A nemzet sorsa a tanítók kezében van, mert egyedül a tudás képesít igazságosságra, és egyedül az igazság teszi méltóvá a nemzetet a fennmaradásra.”

2015.I. számRákóczi Hírvivo

25. évfolyam II. szám, 2015. szeptember
a rákóczI szövetség lapja

„
Beiratkozási ProgramIdén kétszáz helyszínen kapnakösztöndíjat az elsősök

DiákutaztatásDélvidék, Június 4.
Rákóczi RendezvényekCultura Nostra, Rákóczi Nap, Vezetőképzők, KözgyűlésNyári ProgramokAnyanyelvi táborok, Tanár táborok, Erzsébet Táborok, Diáktáborok 

FelhívásokIrodalmi verseny közép- és főiskolásoknak 

Szervezeti életMajk, Pécsi tábor, Esterházy emlékezések, Tóthfalu 

2 015 .II. szám

„Megpróbáltak minket eltemetni. Nem tudták, hogy magok vagyunk.”
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A pályázó, utazó iskola Település Fogadó iskola Település
1. Bajai Bányai Júlia Szakképző iskola Baja Srednja Economska Skola Zombor

2. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium Budapest Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Líceum Székelyudvarhely

3.
Berzsenyi Dániel Evangélikus 
(Líceum) Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

Sopron Pozsonypüspöki Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola Pozsony

4.
Ciszterci Szent Margit Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium

PÉCS Kétnyelvű Középiskola Lendva Lendava - Lendva, 
Szlovénia

5. Dugonics András Piarista Gimnázium Szeged Colegiul “Csiky Gergely” Főgimnázium Arad

6. Gödöllői Református Líceum 
Gimnázium Gödöllő Kolozsvári Református Kollégium Kolozsvár

7.
Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű 
Kereskedelmi és Közgazdasági 
Szakközépiskola

Budapest
Liceul Tehnologic Kós Károly Odorheiu 
Secuiesc - Székelyudvarhely Kós Károly 
Szakközépiskola

Székelyudvarhely

8. Piarista Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakközépiskola Mosonmagyaróvár Szenczi Molnár Albert Magyar 

Tanítási Nyelvű Gimnázium Szenc

9. Teleki Tehetséggondozó Kollégium 
tagintézmény Miskolc Ady Endre Líceum Nagyvárad

10. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnázium Budapest Nyers István Akadémia és Kollégium Tóthfalu

11.
Deák Ferenc és Széchenyi István 
Szakközépiskola és Szakiskola, 
Széchenyi István Tagiskolája

Zalaegerszeg Baróti Szabó Dávid Liceum Barót

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

13. Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos 
Gimnázium Mosonmagyaróvár Magyar Tannyelvű Alapiskola 

és Gimnázium Pozsony

14. Budapest V. Kerületi Szemere Bertalan 
Általános Iskola és Gimnázium Budapest Ipolysági Szakközépiskola Ipolyság

15. Győri Deák Ferenc Közgazdasági 
és Informatikai Szakközépiskola Győr Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű 

Gimnázium és Kereskedelmi Akadémia Nagymegyer

16. Hajdúböszörményi Bocskai István 
Gimnázium Hajdúböszörmény Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta

17. Kiskunhalasi Református Kollégium 
Szilády Áron Gimnáziuma Kiskunhalas Ady Endre Kísérleti Általános Iskola 

Kishegyes Kishegyes

18. Lévay József Református Gimnázium Miskolc Kassai Magyar Református Egyházközség Kassa

19. Ózdi József Attila Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Ózd Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola Rozsnyó

20. Szent Lőrinc Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Eger Lóránttfy Zsuzsanna Református Líceum Nagyvárad

21.
Szent Lőrinc Vendéglátó és
 Idegenforgalmi Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium

Eger Magán Szakközépiskola Rimaszombat Rimaszombat

22. Szepsi Csombor Márton Gimnázium, 
Szakképző Iskola, Általános Iskola Szikszó Tompa Mihály Alapiskola Rimaszombat

23. Temesvári Pelbárt Ferences 
Gimnázium és Kollégium Esztergom Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

- Szent Erzsébet Gyermekotthon Szászváros

24. Ady Endre Gimnázium Budapest P. J. Safarik Gimnázium Rozsnyó

25. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda

26.
Egri Kereskedelmi; Mezőgazdasági; 
Vendéglátóipari Szakközép; Szakiskola 
és Kollégium

Eger Batthyányi Ignác Technikai Kollégium Gyergyószentmiklós

27. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
és Kollégium Miskolc Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

28. Hatvani Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskola Hatvan Rozsnyói P.J.Safárik Gimnázium Rozsnyó

29. Kisvárdai Református Általános Iskola, 
Gimnázium, Óvoda és Kollégium Kisvárda Leöwey Klára Elméleti Líceum Máramarossziget

30. Miskolci Andrássy Gyula 
Szakközépiskola Miskolc Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

31. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium Nyíregyháza Berde Mózes Unitárius Gimnázium Székelykeresztúr

32. Szent József Gimnázium 
Szakközépiskola és Kollégium Debrecen  Kalazanci Szent József Római Katolikus 

Líceum Nagykároly Nagykároly

33. Szent Lőrinc Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Eger Magán Szakközépiskola 

Hidaskürt Kihelyezett Részleg Nagykapos Nagykapos

34. Szentannai Sámuel Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Karcag Liceul Teoretic “Arany János” 

- Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta

35.
Szolnoki Műszaki Szakközép- 
és Szakiskola Jendrassik György 
Gépipari Tagintézmény

Szolnok Szakkay József Szakközépiskola Kassa

36. Térségi Általános Iskola, Szakiskola és 
Kollégium Csapi Kétnyelvű Középiskola Lendva

37. Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény Leöwey Klára Elméleti Líceum Máramarossziget

38. Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 
Bánki Donát Intézményegység Ajka Építészeti Szakközépiskola Dunaszerdahely

39. Arany János Műszaki Szakközépiskola 
és Szakiskola Budapest Selye János Gimnázium Komárom

40. Aranypart Kollégium Siófok Szabadkai Középiskolások Diákotthona Szabadka

41. Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium 
és Szakiskola Bácsalmás Horvátországi  Magyar Oktatási  

és  Művelődési  Központ Eszék

42.

Bajai Óvoda, Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Kollégium, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény és Gyermekotthon

Baja Skola za osnovno i srednje obrazovanje
 sa domom “VUK KARADZIC” Zombor

43. Baksay Sándor Református 
Gimnázium és Általános Iskola Kunszentmiklós Ady Endre Kisérleti Általános Iskola Kishegyes

44. Baptista SZ.SZ. E.J.SZ. Széchenyi 
István Gimnázium Pécs Udruzenje Milko Egyesület Szabadka

45. Békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf 
Evangélikus Gimnázium Békéscsaba Colegiul National Mircea Eliade Sigisoara 

(Segesvári Mircea Eliade főgimnázium) Segesvár

46. Bethlen Gábor Református Gimnázium 
és Szathmáry Kollégium Hódmezővásárhely Rozsnyói Református Egyházközség 

Alapiskolája  Rozsnyó

47.
Constantinum Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakközépiskola, Kollégium

Kiskunfélegyháza Móra Ferenc Általános Iskola Székelyudvarhely

48. Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziuma és Diákotthona Debrecen Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

49.
Egri Ward Mária Általános Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Eger Lorántffy Zsuzsanna Református 
Gimnázium Nagyvárad

50. Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium Esztergom Gymnázium - Gimnázium Štúrovo/Párkány  Párkány

51.
Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, 
Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium

Eger Rozsnyói Református Egyházközség 
Alapiskolája, Rozsnyó Rozsnyó

52. Felvidéki iskolák - március 15 Rákóczi Szövetség Budapest
53. Felvidéki iskolák - március 15 Rákóczi Szövetség Budapest
54. Felvidéki iskolák - március 15 Rákóczi Szövetség Budapest
55. Felvidéki iskolák - március 15 Rákóczi Szövetség Budapest
56. Felvidéki iskolák - március 15 Rákóczi Szövetség Budapest
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57. Ferences Gimnázium Szentendre Pázmány Péter MTNY Gimnázium, 
Érsekújvár Érsekújvár

58. Göndöcs Benedek Középiskola Gyula Szent László Római Katolikus 
Teológiai Líceum Nagyvárad

59. Horváth Mihály Gimnázium Szentes Dévai Szent Ferenc Alapítvány Déva
60. HSZI Corvin Mátyás Tagintézmény Hódmezővásárhely Csiky Gergely Főgimnázium Arad

61. Hunyadi Mátyás Szakközépiskola 
és Szakiskola Mosonmagyaróvár Magán Szakközépiskola Hidaskürt, 

kihelyezett tagozat Nagymegyer Nagymegyer

62. Irinyi János Református 
Szakközépiskola és Diákotthon Kazincbarcika Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

63. Karcagi Nagykun Református Gimná-
zium és Egészségügyi Szakközépiskola Karcag Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium Nagyvárad

64. Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét Csiky Gergey Főgimnázium Arad

65. Keszthelyi Vajda János Gimnázium Keszthely Nagyboldogasszony Egyházi 
lskolakcizpont, Gúta Gúta

66. Kiskunhalasi Református Kollégium 
Szilády Áron Gimnáziuma Kiskunhalas Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 

és Kollégium Zenta

67. Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc 
Szakközépiskola és Szakiskola Kisvárda Szakközép- és Kereskedelmi Akadémia Királyhelmec

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

Miskolc P.J.Safárik Gimnazium Rozsnyó

69. Kozma Lajos Faipari Szki Budapest Komáromi Ipari Szakközépiskola Komárom

70. Magyar Műhely Általános 
Művelődési Központ Mezőörs MARIANUM Magyar Tannyelvű 

Egyházi Iskolaközpont Komárom

71. Medgyessy Ferenc Gimnázium 
és Művészeti Szakközépiskola Debrecen  Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány Kassa

72.
Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági 
Gimnázium, Szakközépiskola 
és Szakiskola

Tatabánya Diószegi Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola Diószeg

73. Mikszáth Kálmán Szakközépiskola Balassagyarmat Svetozar Markovic Gimnázium Szabadka

74. Miskolci Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola Miskolc Bányai János Műszaki Szakközépiskola Székelyudvarhely

75.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző 
Iskola és Kollégium Cserháti Sándor 
tagintézmény

Nagykanizsa Építészeti Szakközépiskola Dunaszerdahely

76. Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakközépiskola Budapest Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár

77. Nyírbátori Bethlen Gábor Középiskola, 
Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium Nagyvárad

78. NYME Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium Szombathely Magyar Tannyelvű Magán-

szakközépiskola Alsóbodok

79. Páduai Szent Antal Iskola Piliscsaba Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhely

80. Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Csiky Gergely Főgimnázium Arad

81. Pápai Református Kollégium Gimnázi-
uma és Művészeti Szakközépiskolája Pápa Építőipari Szakközépiskola Ógyalla Ógyalla

82. Pécsi 500-as Számú Angster József 
Szakképző Iskola Pécs Horvátországi Magyar Oktatási 

és Művelődési Központ Eszék

83. Pécsváradi II. Béla Középiskola, Élel-
miszeripari Szakiskola és Kollégium Pécsvárad Svetozar Markovic Gimnázium Szabadka

84. Polgári József Attila Gimnázium 
és Szakképző Iskola Polgár Kölcsey Ferenc Főgimnázium Szatmárnémeti

85. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 
és Speciális Szakiskola Debrecen Magán Szakközépiskola Hidaskürt 

Kihelyezett Részleg Nagykapos Nagykapos

86. Premontrei Szent Norbert Gimnázium 
és Egyházzenei Szakközépiskola Gödöllő Márton Áron Gimnázium Csíkszereda

87. Sárospataki Árpád Vezér 
Gimnázium és Kollégium Sárospatak Marosvásárhelyi Református Kollégium Marosvásárhely

88. Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma, Ált. Isk. és Diákotthona Sárospatak Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Losonc

89. Séf Szakképző Iskola Veszprém Ady Endre Líceum Nagyvárad Nagyvárad
90. Stúdium Szakközépiskola Miskolc Németh László Elméleti Líceum Nagybánya

91. Svetits Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium Debrecen Stredná odborná skola Jozefa Szakkayho - 

Szakkay József Szakközépiskola Kassa

92. Szegedi Kis István Refomátus  
Gimnázium Békés Református Wesselényi Líceum Zilah

93. Székely Mihály Szakképző Iskola, 
Kollégium, Általános Iskola Szarvas Műszaki Iskola Ada Ada

94. Székesfehérvári Kodály Zoltán 
Általános Iskola, Gimnázium és AMI Székesfehérvár Csemadok Galántai Területi Választmánya Galánta

95.
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Tagintézménye 

Kiskunfélegyháza Colegiul National Mircea Eliade Segesvár

96.
Szent Imre Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola, Kollégium, Óvoda 
és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyíregyháza Hám János Római 
Katolikus Teológiai Líceum Szatmárnémeti

97. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- 
és Szakiskola Szolnok Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta

98. Tatabányai Árpád Gimnázium Tatabánya Petőfi Sándor Elméleti Líceum Székelyhíd

99.
Teleki László Gimnázium és Infor-
matikai Szakközépiskola, Gyömrői 
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Gyömrő Szombathy Viktor Alapiskola Feled

100.
Unghváry László Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakközépiskola 
és Szakiskola

Cegléd Lorántffy Zsuzsanna Református 
Gimnázium Nagyvárad

101. Uzoni Péter Gimnázium 
és Általános Iskola Salgótarján Szenczi Molnár Albert Magyar Tanítási 

Nyelvű Gimnázium Szenc

102. Váci Mihály Kollégium Budapest Nyers István Akadémia Tóthfalu
103. Vajda Péter Evangélikus Gimnázium Szarvas Téglás Gábor Elméleti Líceum Déva

104. Verebély László Szakközépiskola 
és Szakiskola Budapest Szakkay József Szakközépiskola Kassa

105. Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc
 Gimnázium Zalaegerszeg Kétnyelvű Középiskola Lendva Lendva

4. táblázat. A m
árcius 15-i D

iákutaztatási Program
ban résztvevő iskolák

7.1.2. Június 4-ei Nemzeti 
Összetartozás Napi 
Diákutaztatási Program
A június 4-i Nemzeti Összetar-

tozás Napján a Rákóczi Szövet-
ség Diákutaztatási Programja 
keretében 95 Kárpát-medencei 
iskola közel 4000 diákja indult 
útnak legalább egy határ átlépé-
sével egy másik magyar iskolá-
hoz. A Nemzeti Összetartozás 
Napi Diákutaztatási Program-
ját pályázat keretében hirdette 
meg a Rákóczi Szövetség, ahol 
bármely Kárpát-medencei kö-

zépiskola pályázhatott azzal a 
feltétellel, hogy június 4-én a 
Kárpát-medencében legalább 
egy határt átlépve ellátogatnak 
egy másik ország magyar iskolá-
jához, ahol közös programot bo-
nyolítanak. A 95 sikerrel pályázó 
iskola közül 50 magyarországi, 
17 erdélyi és partiumi, 16 felvi-
déki, 9 délvidéki és 3 kárpátaljai. 
Az utazók nem csak Magyaror-
szágról és Magyarországra utaz-
tak, hanem több esetben külhoni 
régiók iskolái keresték fel egy-
mást a Nemzeti Összetartozás 

Napja alkalmából. A fővárosba 
250 felvidéki és délvidéki közép-
iskolás érkezett, akik részt vettek 
a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából szervezett budavári 
kulturális programokon, illetve 
Budapest nevezetességeivel is-
merkedhetnek meg.
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Az iskola neve Település Az iskola neve Település

1. Bolyai Tehetséggondozó 
Gimnázium és Kollégium Zenta Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium Nyíregyháza

2. Bányai János Műszaki 
Szakközépiskola Székelyudvarhely MISKOLCI KÓS KÁROLY ÉPÍTŐIPARI 

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MISKOLC

3.
Nagyboldogasszony Római 
Katolikus Ált. Iskola és Rákóczi 
Szövetség Tapolcai Szervezete

Tapolca Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Kassa

4. Salamon Ernő Gimnázium Gyergyószentmiklós Veres Pálné Gimnázium Budapest
5. Batthyány Ignác Technikai Kollégium Gyergyószentmiklós Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft Pákozd

6. Svetits Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium Debrecen Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimná-

zium Szabadka

7. Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti 
Líceum Székelyhíd Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Budapest

8. Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és 
Közgazdasági Középiskola Gyöngyös Árpád-házi Szent Erzsébet 

Római Katolikus Líceum Gyimesfelsőlok

9. Miskolci Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskola és Szakiskola Miskolc Bányai János Műszaki Szakközépiskola Székelyudvarhely

10. Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakkö-
zépiskola és Kereskedelmi Akadémia Érsekújvár Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola Budapest

11. Magán Szakközépiskola Hidaskürt 
Kihelyezett Részleg Nagykapos

Velke Kapusany - 
Nagykapos

Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eger

12. Tamási Áron Általános Iskola és Német 
Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium Budapest Mikes Kelemen Elméleti Líceum Sepsiszentgyörgy

13.
Egri Kereskedelmi; Mezőgazdasági; 
Vendéglátóipari Szakközép; 
Szakiskola és Kollégium

Eger Ipolysági Szakközépiskola Sahy-Ipolyság

14.
Nagykanizsai Műszaki Szakképző 
Iskola és Kollégium 
Cserháti Sándor tagintézmény

Nagykanizsa Építészeti Szakközépiskola Dunaszerdahely

15. Ady Endre Gimnázium Budapest Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Ipolyság

16. Lévay József Református Gimnázium 
és Diákotthon Miskolc Református Kollégium Liceul 

Vocational Reformat Marosvásárhely

17. Comenius Gimnázium 
- Zselíz, Szlovákia Zselíz/ Želiezovce Piarista Gimnázium és Kollégium Vác

18. Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár

19. Polgári József Attila Gimnázium 
és Szakképző Iskola Polgár Stredná odborná skola Párkány

20. Kiskunhalasi Református Kollégium 
Szilády Áron Gimnáziuma Kiskunhalas Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa

21.

Spojená škola s vyuč jaz. maď.- Közös 
Igazgatású MTNY IskoIa- Gymnázium 
A. M. Szencziho/
Szenczi Molnár Albert Gimnázium

Senec/Szenc Piarista Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakközépiskola Mosonmagyaróvár

22.
Szent Lőrinc Vendéglátó 
és Idegenforgalmi Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium

Eger Hidaskürti Magán Szakközépiskola 
Nagykaposi Kihelyezett Részlege Nagykapos

23. DRK Dóczy Gimnáziuma Debrecen Kazinczy Ferenc Általánis Iskola Érsemjén

24. Budapesti Egyetemi Katolikus 
Gimnázium és Kollégium Budapest Kós Károly Szakközépiskola Csikszereda

25. Stúdium Szakközépiskola és Szakiskola Miskolc Horváth János Elméleti Líceum Margitta

26. Nézsai Mikszáth Kálmán Általános 
Iskola Nézsa Alapiskola és Óvoda, Lukanénye-Nenince Lukanénye

-Nenince

27. Arany János Elméleti Líceum Nagyszalonta Dugonics András Piarista Gimnázium Szeged

28. Műszaki Iskola Ada Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző 
és Általános Iskola Szeged

29.
Soproni Idegenforgalmi Kereskedelmi 
Vendéglátó Szakképző Iskola 
és Kollégium

Sopron Tivai Nagy Imre Szakközépiskola Csíkszentmárton

30. Boglári Kollégium Balatonboglár Szakközépiskola Ipolyság Ipolyság

31. Eventus Üzleti Művészeti Középiskola Eger Szlovákiai Magyar Társadalmi 
és Közművelődési Szövetség (CSEMADOK) Kosice

32. Szent Lőrinc Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Eger Lóránttfy Zsuzsanna Református Líceum Nagyvárad

33. Szent Lőrinc Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Eger Ipolysági Magyr Tanítási Nyelvű Gimnázium Ipolyság

34. Leowey Klára Elméleti Líceum Máramarossziget Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény

35. Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona Sárospatak

36. Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola 
és Szakiskola Kisújszállás Petőfi Sándor Elméleti Líceum Székelyhíd

37. Építőipari Szakközépiskola 
Ógyalla - SPŠ stavebná Hurbanovo Hurbanovo - Ógyalla Pápai Református Kollégium Gimnáziuma 

és Művészeti Szakközépiskolája Pápa

38. Szakközépiskola Szabó Gyula utca 21, 
Dunaszerdahely Dunaszerdahely Teleki Oktatási Központ Szováta

39. Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközépiskola Dunaszerdahely

Tatabányai Integrált szakiskola, Középiskola 
és Kollégium tagintézménye a Mikes Kelemen 
Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközép

Tatabánya

40. Középiskolások diákotthona Szabadka Szabadka Aranypart Kollégium Siófok

41. Csiky Gergely Főgimnázium Arad Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin 
Mátyás Tagintézménye Hódmezővásárhely

42. Magán Szakközépiskola, Diószeg Diószeg Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola Tatabánya

43. Pásztói Általános Iskola Pásztó Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Várhosszúrét

44.
Tamási Általános Iskola és Gimnázium 
Béri Balogh Ádám Gimnáziumi és 
Kollégiumi Tagintézménye

Tamási Apáczai Csere János Elméleti Líceum Kolozsvár

45. Madách Imre Gimnázium Somorja Somorja-Samorin Petőfi Sándor Iskolaközpont Csíkdánfalva

46. Szent Miklós Görögkatolikus Általános 
Iskola, Óvoda és Gimnázium Nyíregyháza Liceul Teologic Romano Catolic “Szent László” Nagyvárad (Or-

adea)

47. Bársony István Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium Csongrád Műszaki Iskola Becse Óbecse-Bečej

48. Jósika Miklós Elméleti Líceum TORDA - TURDA Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona Sárospatak

49. Verebély László Szakközépiskola 
és Szakiskola Budapest Komárnoi Ipari Szakközépiskola Komárno

50. Németh László Elméleti Líceum Nagybánya Stúdium Szakközépiskola és Szakiskola Miskolc

51. Stredná odborná skola Szakközépiskola 
Dvory n. Zitavou Dvory n. Zitavou Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola és Kollégium Velence

52. Uzoni Péter Gimnázium 
és Általános Iskola Salgótarján Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 

Gimnázium és Alapiskola Kassa (Košice)

53. Nagyszőlősi Perényi Zsigmond 
Középiskola Nagyszőlős Veres Pálné Gimnázium Budapest

54. Nyírbátori Bethlen Gábor Középis-
kola,Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor  Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad

55. Svetozar Markovic Gimnázium Szabadka Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Budapest
56. Mikszáth Kálmán Középiskola Balassagyarmat P. J. Safárik Gimnázium Rozsnyó

57. Premonttrei Szent Norbert Gimnázium 
és Egyházzenei Szakközépiskola Gödöllő Tornaaljai Gimnázium Tornalja

58. Zilahi Református Wesselényi 
Kollégium Zilah Szegedi Kis István Református Gimnázium, 

Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

59. Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola Budapest
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5. táblázat. A június 4-i D

iákutaztatási Program
ban résztvevő iskolák
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60. Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Budapest Stredná odborná škola Ipolyság

61. Nyers István Akadémia Tóthfalu Tóthfalu Lónyay utcai Református Gimnázium 
és Kollégium Budapest

62. Kós Károly Szakközépiskola, 
Csíkszereda Csíkszereda Egry József Középiskola, 

Szakiskola és Kollégium Zánka

63. Marosvásárhelyi Református Kollégium Marosvásárhely Debreceni Református Kollégium Debrecen

64. Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond 
Gimnázium Budapest Zarko Zrenjanin Általános Isk. 

(Osnovna skola Zarko Zrenjanin)
Székelykeve (Sko-
renovac)

65. Lorantffy Zsuzsanna 
Reformatus Gimnazium Nagyvarad Levay Jozsef Reformatus Gimnazium 

es Diakotthon Miskolc

66. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Szeged

67. Milos Crnjanski Iskola Magyarittabé Csongradi Batsányi János Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium Csongrád

68. Selye János Gimnázium Komárom 
- Révkomárom Premontrei Szent Norbert Gimnázium Gödöllő

69. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Dombóvár Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola Csóka

70. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 
és Speciális Szakiskola Debrecen Colegiul Tehnic “Unio - Traian Vuia” Szatmárnémeti

71.
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium Balatonfüredi 
Széchényi Ferenc Tagintézménye

Balatonfüred Miomir Jovanic Zaki Srednja medicinska skola Szabadka

72. Székesfehérvári Kodály Zoltán 
Általános Iskola, Gimnázium és AMI Székesfehérvár Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnázium Szabadka

73.
Szegedi Kis István Református 
Gimnázium Általános Iskola Óvoda 
és Kollégium

Békés Gróf Majláth Gusztáv KárolyRómai Katolikus 
Teológiai Líceum Gyulafehérvár

74. Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Mezővári Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma Sárospatak

75. Horváth Mihály Gimnázium Szentes Nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna 
Református Gimnázium

Nagyvárad (Or-
adea)

76. Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Esztergom Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed

77. Klebelsberg Kuno Általános Iskola 
és Gimnázium Budapest Szakkay József Szakközépiskola Kassa

78. Miskolci Andrássy Gyula
Szakközépiskola Miskolc Puskás Tivadar Szakközépiskola Sepsiszentgyörgy

79. TATAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM TATA LORÁNTFFY ZSUZSANNA
REFORMÁTUS GIMNÁZIUM

ORADEA 
(NAGYVÁRAD)

80. Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskemét Gaspar Andras Gimnazium Bihar Bihar

81.
Marosszentgyorgyi Ifjusági Szervezet 
és a Szász Adalbert Sport Líceum 
Marosvásárhely

Marosszentgyörgy - 
Marosvásárhely

Debreceni Svetits Kat. Óvoda Ált. Iskola, 
Gim. és Kollegium Debrecen

82. Göndöcs Benedek Középiskola Gyula Csiky Gergely Főgimnázium Arad

83.
Stevan Sremac Általános Iskola 
Zenta Tömörkény István kihelyezett 
tagozat Tornyos

Tornyos Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola Törökszetmiklós

84. ELEKTROMAROS TECHNOLÓGIAI 
LICEUM MAROSVÁSÁRHELY KELTA VENDÉGLÁTÓ 

SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKISKOLA BUDAPEST

85. Szent József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Debrecen Nyers István Akadémia Tóthfalu

86.
Premonttrei Szent Norbert 
Gimnázium, Egyházzenei 
Szakközépiskola és Diákotthon

Gödöllő Zágrábi Magyarok 
-  Ady Endre Magyar Kultúrkör Zágráb

87. Hódmezővásárhelyi Eötvös József 
Szakképző Iskola Hódmezővásárhely  Nyers István Akadémia Tóthfalu

88. Mircea Eliade Főgimnázium Segesvár Bibó István Gimnázium Szakközépiskola 
és Kollégium Hévíz

89. Ungvári Nemzeti Egyetem - Rákóczi 
Ferenc Tudományos Történelmi társaság Ungvár Kassai Egyetem Kassa

90. Debreceni Szent József Gimnázium Debrecen Kalazanci Szent József 
Római Katolikus Líceum Nagykároly

91. Délvidéki iskolák - Június 4 Rákóczi Szövetség Budapest
92. Délvidéki iskolák - Június 4 Rákóczi Szövetség Budapest
93. Felvidéki iskolák - Június 4 Rákóczi Szövetség Budapest
94. Felvidéki iskolák - Június 4 Rákóczi Szövetség Budapest
95. Felvidéki iskolák - Június 4 Rákóczi Szövetség Budapest
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7.1.3. Október 23-ai 
Diákutaztatási Program
A Rákóczi Szövetség negye-

dik alkalommal hirdette meg 
2015 őszén, Kárpát-középisko-
lák számára az Október 23-i Di-
ákutaztatási Programot. A 2015. 
évi Október 23-ai Diákutaztatási 
Program keretén belül 124 Kár-
pát-medencei középiskola több 
mint 4500 diákja utazhatott lega-
lább egy Kárpát-medencei határ 

átlépésével egy másik magyar kö-
zépiskolához ünnepelni.
A program célja, hogy a Kár-

pát-medence magyar középisko-
lásai ellátogassanak legalább egy 
határ átlépésével egy másik ma-
gyar középiskolához, és ott emlé-
kezzenek az 1956-os forradalom 
és szabadságharc eseményeire. 
A program kiemelt célja az is, 
hogy a látogatás során minél több 
közvetlen kapcsolat alakuljon ki 

a magyar diákok, tanárok, illetve 
iskolák között.

Az utazó iskola neve Település Partneriskola Település

1. Budapesti Kolping Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium Budapest Boldog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű 

Egyházi Gimnázium Szepsi

2. Dr. P. Boros Fortunát 
Elméleti Középiskola Zetelaka Bethlen Gábor Középiskola, 

Szakképző Iskola és Kollégium Nyírbátor

3. Dugonics András Piarista Gimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Szeged Gerhardinum Római Katolikus Teológiai 

Líceum Temesvár

4. Kós Károly Székelyudvarhely Székelyudvarhely Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola Budapest

5. Lónyay Utcai Református Gimnázium 
és Kollégium Budapest Marosvásárhelyi Református Kollégium Marosvásárhely

6. Nagykárolyi Elméleti Líceum Nagykároly Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Budapest

7. Nemes Nagy Ágnes Művészeti 
Szakközépiskola Budapest Bartók Béla elméleti Líceum Temesvár

8. Svetits Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Kollégium Debrecen Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum Nagyvárad

9. Szalézi-Irinyi Középiskola Nyergesújfalu Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont, 
Gúta Gúta (Kolárovo)

10. Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár

11. Avram Iancu Szakképző Líceum Marosvásárhely Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola 
és Kollégium Mohács

12. Gimnázium Nagykapos Nagykapos (Veľké 
Kapušany) Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola Budapest

13. Munkácsi Szent István Líceum Munkács
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános 
Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú 
Művészeti Iskola

Nyíregyháza

14. PSZC Simonyi Károly Szakközépiskola 
és Szakiskola Pécs Domokos Kázmér Iskolacsoport Szováta

6. táblázat. Az október 23-ai D
iákutaztatási Program

ban résztvevő iskolák
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15. Székelyhídi Petőfi Sándor 
Elméleti Líceum Székelyhíd Premontrei Szent Norbert Gimnázium, 

Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon Gödöllő

16. Térségi Általános Iskola, Szakiskola 
és Kollégium Csapi Stredná priemyselná skola stavebná 

- Építőipari Szakközépiskola Hurbanovo

17. Ady Endre Gimnázium Budapest Révkomáromi Selye János Gimnázium Révkomárom

18. Bálicsi Integrációs Nevelési 
- Oktatási Központ Pécs Kórógyi Általános Iskola Kórógy (Korog) 

(Horvátország)

19. Gyöngyösi Berze Nagy János 
Gimnázium Gyöngyös Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat

20. Hatvani Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskola Hatvan Rozsnyói P.J. Safárik Gimnázium Rozsnyó

21. Kaszonyi Középiskola Kaszony Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Eger

22. Szent József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium Debrecen  Kalazanci Szent József 

Római Katolikus Líceum Nagykároly

23. Szepsi Csombor Márton Gimnázium, 
Szakképző Iskola, Általános Iskola SZIKSZÓ TOMPA MIHÁLY ALAPISKOLA RIMASZOMBAT

24. Alsóbodoki Magyar Tannyelvű 
Magán-szakközépiskola Alsóbodok Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Szombathely

25. Aranypart Kollégium Siófok Ipari Szakközépiskola Komárom

26. Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium Székelyudvarhely Veres Péter Gimnázium Budapest (Békás-

megyer)

27. Banyai Janos Műszaki Szakközépiskola Székelyudvarhely Miskolci Szakkepző Centrum Kós Károly 
Építőipari Szakközépiskolája es Szakiskolája Miskolc

28. Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár Temesvár Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 
- Apáczai Diákotthon Újvidék

29.
Berettyóújfalui Arany János 
Gimnázium, Egészségügyi Szakképző 
és Közgazdasági Szakközépiskola

Berettyóújfalu Brassai Sámuel Elméleti Líceum Cluj-Napoca 
(Kolozsvár)

30.
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
József Attila Gimnáziuma 
és Szakképző Iskolája

Polgár Liceul Tehnologic “Simion Barnutiu” Carei Nagykároly

31. Bethlen Gábor Református Gimnázium 
és Szathmáry Kollégium Hódmezővásárhely Zilahi Református Wesselényi Kollégium Zilah

32. BKSZC Kozma Lajos Faipari 
Szakközépiskola Budapest Gimnázium Fülek

33. Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely Harruckern János Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma Gyula

34. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 
és Kollégium Zenta Budapesti Műszaki SZC Bolyai János Műszaki 

Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapest

35.
Budapesti Gépészeti Szakképzési 
Centrum Arany János Szakközépiskolája 
és Szakiskolája

Budapest Építészeti Szakközépiskola Dunaszerdahely

36.
Budapesti Műszaki Szakképzési 
Centrum Verebély László 
Szakközépiskolája és Szakiskolája

Budapest Iuliu Maniu Műszaki Kollégium Nagykároly

37. ÉFOÉSZ Komárom-Esztergom Megyei 
Értelmi Sérültek és Segítőik Egyesülete Tatabánya Szent József Gyermekvédelmi Központ 

(Dévai Szent Ferenc Alapítvány) Szováta

38. EGÉSZSÉGÜGYI KÖZÉPISKOLA SZABADKA
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola 
és Kollégium Balatonfüredi Széchényi Ferenc 
Tagintézménye

Balatonfüred

39.

FM DASZK, SZAKKÉPZŐ ISKOLA - 
MÓRICZ ZSIGMOND MEZŐGAZDA-
SÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 
ÉS KOLLÉGIUMA

KAPOSVÁR MEZŐGAZDASÁGI ISKOLA 
(POLJOPRIVREDNA SKOLA)

TOPOLYA 
(BACKA 
TOPOLA)

40. Gödöllői Premontrei Gimnázium Gödöllő Kassai Márai Sándor Gimnázium Kassa

41. Göndöcs Benedek Középiskola 
és Kollégiumai Gyula Liceul Teiretic Bartók Béla Elméleti Líceum Timisoara

42. Győri Műszaki SZC Hunyadi Mátyás 
Szakközépiskolája és Szakiskolája Mosonmagyaróvár Magán Szakközépiskola Hidaskürt, 

Kihelyezett tagozat Nagymegyer
Velky Me-
der-Nagymegyer

43. Hám János Római Katolikus Teológiai 
Líceum Szatmárnémeti Szent Imre Gimnázium Nyíregyháza

44. HORVÁTH JÁNOS ELMÉLETI 
LÍCEUM MARGITTA

STÚDIUM BAPTISTA KERESKEDELMI 
IGAZGATÁSI, ÜZLETI 
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

MISKOLC

45. Horváth Mihály Gimnázium Szentes Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat 
(Rimavska Sobota)

46. HSZI Corvin Mátyás Tagintézmény Hódmezővásárhely Kós Károly Szakközépiskola Csíkszereda

47. Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Kaposvár Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium és Alapiskola Kassa 

48. Kós Károly Szakközépiskola, 
Csíkszereda Csíkszereda Pápai Szakképzési Centrum Egry József 

Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Zánka

49. Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Colegiul 
National Kölcsey Ferenc Szatmárnémeti Ady Endre Gimnázium Budapest

50. Közgazdasági Kerekedelmi Iskola 
Óbecse Óbecse Thén Károly Ökoiskola Budapest

51. Közös Igazgatású MTNY Iskola Szenc Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium Kőszeg
52. Lévay József Református Gimnázium Miskolc Nagykároly-Kertvárosi-Református Egyház Nagykároly
53. Lorántffy Zsuzsanna Református Nagyvárad Szentendrei Református Gimnázium Szentendre

54. Magán Szakközépiskola Nagymegyer Nagymegyer Tatabányai SZC Balassa Bálint 
Szakközépiskolája és Szakiskolája Esztergom

55. Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola Dunaszerdahely Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, 

Szakközépiskola és Szakiskola Tatabánya

56. Marosvásárhelyi Református Kollégium Marosvásárhely Lévay József Református Gimnázium Miskolc

57.
Marosszentgyörgyi Ifjúsági Szervezet 
és a Szász Adalbert Sport Líceum 
Marosvásárhely

Marosszentgyörgy - 
Marosvásárhely

Debreceni Svetits Kat. Óvoda Ált. Iskola, 
Gim. és Kollégium Debrecen

58. Mezőgazdasági Iskola Topolya Topolya
VM DaSzk, Szakképző Iskola- Móricz Zsig-
mond Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma 

Kaposvár

59. Mihai Eminescu Líceum 
Marosvásárhely Marosvásárhely III Béla Gimnázium Baja

60. Mikszáth Kálmán Szakközépiskola Balassagyarmat Apáczai Csere János Elméleti Líceum Kolozsvár

61. Mircea Eliade Főgimnázium Segesvár Segesvár
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gim-
názium, Művészeti Szakközépiskola, Általános 
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és

Békéscsaba

62.
Miskolci Szakképző Centrum Kós 
Károly Építőipari Szakközépiskolája 
és Szakiskolája

Miskolc Bányai János Műszaki Szakközépiskola Székelyudvarhely

63. Nagykanizsai Sz. C. Cserháti Sándor 
Szakképző Iskola és Kollégium Nagykanizsa Műszaki Iskola Ada

64. Nagykanizsai Szakképzési Centrum 
Műszaki Szakképző Iskolája Nagykanizsa Diószegi  Magán Szakiskola Diószeg 

Sladkovicovo
65. Nyers István Akadémia Tóthfalu Tóthfalu Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Szolnok
66. P. J. Safárik Gimnázium Rozsnyó Ady Endre Gimnázium Budapest

67. Pannonhalmi Bencés Gimnázium Pannonhalma Nagymagyari Magyar Tannyelvű Alapiskola Nagymagyar, 
Zlaté Klasy

68. Pázmány Péter Gimnázium Érsekújvár Ferences Gimnázium Szentendre

69.
Pécsi Szakképzési Centrum II. Béla 
Középiskolája, Élelmiszeripari 
Szakiskolája és Kollégiuma

Pécsvárad Horvátországi Magyar Oktatási 
és Művelődési  Központ Eszék

70. Fábry Zoltán Alapiskola 
és Szakközépiskola Rozsnyó Serényi Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola Putnok

71. Magán Szakközépiskola Rimaszombat Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Eger

6. táblázat. Az október 23-ai D
iákutaztatási Program

ban résztvevő iskolák
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72. Szabadkai Zeneiskola Szabadka Egressy Béni Református 
Művészeti Középiskola Budapest

73. Szászrégen és környéke Marosszentgyörgy Debreceni Svetits Kat. Óvoda Ált. Iskola, 
Gim. és Kollegium Debrecen

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

75. Székely Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha 
Győző Szakképző Iskolája Hajdúnánás

76. Szent László Római Katolikus 
Teológiai Líceum Nagyvárad Szakkay József Szakközépiskola Kassa

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

78. Szent Lőrinc Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Eger Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Ipolyság Ipolyság

79.
Szolnoki Szolgáltatási SZC Damjanich 
János Szakképző Iskolája, 
Gimnáziuma és Kollégiuma

Martfű Jovan Jovanovic Zmaj Általános Iskolája Martonos

80. Szovátai Ifjúsági Szervezet Marosszentgyörgy - 
Marosvásárhely

Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági 
és Vendéglátóipari Szakközépiskola Eger

81. Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskola Mezővári Sárospataki Református Kollégium 
Gimnáziuma Sárospatak

82. Weiner Leó Zenei AMI és 
Zeneművészeti Szakközépiskola Budapest Szakkay József Szakközépiskola Kassa

83.
Zalaegerszegi SZC Vendéglátó, 
Idegenforgalmi, Kereskedelmi 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Keszthely Kétnyelvű Középiskola, Lendva Lendva

84. Székelyudvarhelyi Bányai János 
Műszaki Szakközépiskola Székelyudvarhely Miskolci Szakképző Centrum Kós Károly 

Építőipari Szakközépiskolája és Szakiskolája Miskolc

85. Egri Szent Lőrinc Szakközépiskola Eger Lorántffy Zsuzsanna Református Líceum Nagyvárad

86.
Miskolci Szakképzési Centrum - 
Miskolci Kós Károly Építőipari 
Szakközépiskolája és Szakiskolája

Miskolc Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola Losonc

87. Rimaszombati Tompa Mihály 
Református Gimnázium Rimaszombat Zilahi Református Wesselényi Kollégium Zilah

88. Budapesti Ady Endre Gimnázium Budapest P. J. Safarik Gimnázium, Rozsnyó Rozsnyó

89. Budapesti Balassi Bálint 
Nyolcévfolyamos Gimnázium Budapest Arany János Elméleti Líceum 

(Liceul Teoretic Arany János)  Nagyszalonta

90. Hódmezővásárhelyi HSZI 
Corvin Mátyás Tagintézmény Hódmezővásárhely Bányai János Műszaki Szakközépiskola Székelyudvarhely

91. Tatabányai Mikes Kelemen 
Szakközépiskola Tatabánya Diószegi Magán Szakközépiskola Diószeg

92. Egri Eventus Üzleti, Művészeti 
Középiskola Eger Tompa Mihály Református Gimnázium Rimaszombat 

93. Balassagyarmati Mikszáth Kálmán 
Szakközépiskola Balassagyarmat Gimnázium Tornalja

94.

Pécsi Baptista Szeretetszolgálat EJSZ 
Széchenyi István Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Ál0talános Iskolája 
és Sportiskolája

Pécs Udruzenje Milko Szabadka

95. Tóthfalusi Nyers István Akadémia Tóthfalu Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár

96. Aszódi Evangélikus Petőfi 
Gimnázium és Kollégium Aszód Márai Sándor Gimnázium Kassa

97. Diószegi Magán Szakközépiskola Diószeg
Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes 
Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Szakiskolája

Tatabánya

98.
Piliscsabai Páduai Szent Antal Általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola

Piliscsaba Nagy Mózes Elméleti Líceum Kézdivásárhely

99. Tordai Jósika Miklós Elméleti Líceum TORDA - TURDA Fasori Református Kollégium Julianna Általá-
nos Iskolája Budapest Budapest

100. Bácsalmási Hunyadi János 
Gimnázium és Szakiskola Bácsalmás Csiky Gergely Főgimnázium Arad

101. Nagyszalontai Arany János 
Iskolaközpont - Csonkatornyi Baglyok Nagyszalonta Ady Endre Gimnázium Budapest Budapest 

102. Hajdúböszörményi Veress Ferenc 
Szakképző Iskola Hajdúböszörmény Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Nagyvárad

103. Szentesi Horváth Mihály Gimnázium Szentes Laskói Általános Iskola Laskó
104. Füleki Gimnázium Fülek Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Miskolc

105. Érsekújvári Kereskedelmi Akadémia Érsekújvár Érdi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma Tanintézmény Dabas

106. Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum Temesvár Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tiszasziget

107. Miskolci Lévay József 
Református Gimnázium Miskolc Szlovákiai Református Keresztyény Egyház Kassa

108. Erdélyi Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
109. Erdélyi Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
110. Erdélyi Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
111. Erdélyi Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
112. Kárpátaljai Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
113. Kárpátaljai Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
114. Kárpátaljai Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
115. Vajdasági Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
116. Felvidéki Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
117. Felvidéki Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
118. Felvidéki Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
119. Felvidéki Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
120. Felvidéki Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
121. Felvidéki Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
122. Felvidéki Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
123. Felvidéki Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
124. Felvidéki Középiskolások Rákóczi Szövetség - Gloria Victis Budapest
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7.2. A Rákóczi Szövetség 
Kárpát-medencei 
középiskolai 
szervezeteinek szóló 
utazási programok

7.2.1. Délvidéki Utazás 
(2015. április 17-19.)
Idén negyedik alaklommal ke-

rült megrendezésre a Délvidé-
ki Utazás elnevezésű program, 
melyre dél magyarországi és 
vajdasági középiskolák kaptak 
meghívást. A kirándulás 82 fő 
részvételével került megrende-
zésre. A meghívott iskolákból 5 
diák és 1 kísérőtanár jelentkezhe-

tett a rendezvényre. A kirándu-
láson összesen 14 iskola diákjai 
vettek részt (8 magyarországi, 6 
vajdasági).
Április 17-én délelőtt Szeged-

ről indult a két autóbusz. A dél-
vidéki résztvevők Szabadkán, 
illetve Zomborban csatlakoztak 
a csoporthoz. Péntek délután a 
zombori városháza megtekinté-
sével kezdődött a program, ahol 
Vojnovics Milán helytörténész 
mutatta be a városházát szerbül, 
Faragó Zoltán, a Tóthfalusi Ifjú-
sági Szervezet vezetője fordította 
az előadást. A városháza megte-
kintését rövid szabadidő követte. 

Ezt követően a bácsi várhoz utaz-
tak a résztvevők. A várnál Lados 
Balázs túravezető tartott előa-
dást a vár történelméről, a bácsi 
országgyűlések jelentőségéről. 
A nap utolsó programpontja a 
Tóthfalura való érkezés volt. A 
vendéglátók egy zenés produkci-
óval köszöntötték a diákokat. Ezt 
vacsora, majd a szállások elfog-
lalása követte. Idén a kirándulás 
idején Tóthfalusi családoknál 
voltak elszállásolva a résztvevők.
A szombati nap programja az 

óbecsei zsilip megtekintésével 
kezdődött, majd pedig Csúrogra 
látogatott a csoport. A csúrogi 
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emlékműnél a ’44-es vérengzé-
sekre emlékeztek a diákok. Az 
eseményekről Barkóczi Csaba, 
Faragó Zoltán és Lados Balázs 
beszélt a diákoknak. A megem-
lékezést a Himnusz eléneklése 
zárta. Innen Nagybecskerek 
indultak a buszok. Út közben a 
Csonthalom mellett elhaladva, 
Lados Balázs és Faragó Zoltán 
a domb horrorisztikus létreho-
zásának történetét mondták el a 
buszokon utazóknak. Nagybecs-
kereken a diákok megtekintet-
ték a székesegyházat, valamint 
a piarista templomot. A Pannon 
RTV stábja itt a diákokkal és ta-
nárokkal interjúlakat készített, 
majd Aracsig kísérték a csopor-
tot. Nagybecskerekről Elemér-
re utaztak a résztvevők. Itt az 
aradi vértanúkról emlékeztek a 
diákok, majd Kiss Ernő vértanú 
sírját tekintették meg. A program 
Törökbecsén folytatódott, ahol 
Báló Tibor, a Törökbecsei Ifjúsá-
gi Szervezet vezetője kalauzolta 
a diákokat. Megtekintették a Le-
iningen és Hungária szobrokat. 
Törökbecséről az aracsi puszta-
templomhoz utaztak a diákok. 
A templom romjai között Lados 
Balázs mondta el a templom és a 
körülötte valaha létezett telepü-
lés történetét. Innen visszaindult 
Tóthfalura a csoport.
Vasárnap római katolikus szent-

misével kezdődött a program, 
majd Tóthfalut ismerhették meg 
a diákok. Ezt követően Zentára 
utaztak, ahol a városháza kilátó-
ját és dísztermét tekintették meg 
a résztvevők. Innen a hétvége 
utolsó programpontjaként Sza-
badkára utazott a csoport. Itt a 
városháza dísztermét csodálhat-
ták meg a diákok.
A hétvége jó hangulatban telt, a 

részt vevők a programokon lelke-
sen, fegyelmezetten vettek részt. 
A Rákóczi Szövetség központi 
irodáját a helyszínen Barkóczi 
Csaba és Petrovay László kép-
viselte, a túrát Lados Balázs, a 
budapesti Szent Margit Gimná-
zium történelem - földrajz szakos 
tanára vezette.

7.2.2. Tavaszi Felvidéki 
Séta (2015. május 8-10.)
Idén tavasszal tizenhetedik 

alaklommal került megrende-
zésre a Felvidéki Séta elnevezésű 
program, melyre kelet magyaror-
szági és felvidéki középiskolák 
kaptak meghívást. A kirándulás 
100 fő részvételével került meg-
rendezésre. A meghívott isko-
lákból 5 diák és 1 kísérőtanár 
jelentkezhetett a rendezvényre. 
A kiránduláson összesen 17 is-
kola diákjai vettek részt (11 ma-
gyarországi, 6 felvidéki)
Május 8-án Miskolcról indult 

a kirándulás a magyarországi 
résztvevőkkel. Az első megálló 
Borsi volt, ahol II. Rákóczi Ferenc 
szülőhelyét, a Borsi-várkastélyt 
tekintette meg a csoport. Itt csat-
lakozott az egyik Nagykaposi, il-
letve a Királyhelmeci küldöttség. 
Ezt követően Kassára indultak a 
buszok. Itt csatlakozott a többi 
felvidéki résztvevő. Kassán egy 
főtéri sétával indult a program, 
majd a Szent Erzsébet-dómban 
koszorút helyeztek el a résztve-
vők Rákóczi szarkofágjánál. A 
nap zárásaként az iglói szállásra 
érkezett a csoport.
Szombaton reggeli után To-

porcra, a Görgey-kastélyhoz 
indultak a résztvevők. A kas-
tély sajnos kifejezetten romos 
állapotban van, a tetőszerkezet 
éppen a helyreállítás fázisában 

van. Remélhetőleg néhány év 
múlva a kastélyt nem csak kí-
vülről tekinthetik meg a diákok, 
hanem az épület belsejében akár 
egy kiállítást is megtekinthet-
nek majd. Innen Szepesbélára, a 
Petzvál múzeumba indultak. Itt 
a szlovák idegenvezető hölgyet 
Vincze Norbert, a Tornaljai Gim-
názium tanára fordította. Innen 
Kémsárkra utaztak a résztvevők. 
Itt némi szabadidő után a várat 
tekintették meg a diákok, majd a 
zsinagógának épült, evangélikus 
templommá vált emlékhelyen 
Thököly sírját koszorúzták meg 
a diákok, majd a régi evangéli-
kus fatemplomot nézték meg. 
Ezt követően Szepesszombatra 
utaztak, ahol megtekintették a 
főteret, majd Csütörtökhelyen 
folytatódott a program. Itt a Sza-
polyai-kápolnában hallgatták 
meg Lados Balázs túravezető 
tanár, a Szapolyai családról szóló 
előadását. Innen Lőcsére indul-
tak a buszok, majd a lőcsei sétát 
követően Iglóra érkeztek a részt-
vevők. A vacsorát követően Pet-
rovay László és Barkóczi Csaba, 
a Rákóczi Szövetség munkájáról 
szóló részletes előadását hallgat-
ták meg a diákok.
Május 10-én, vasárnap a Szepes-

görgői Görgey-kastély és sírkert 
megtekintésével indult a prog-
ram. Ezt követően a Branyisz-
kói-emlékművet tekintették meg 
a diákok. A program zárásaként 
Kassára indultak a buszok. Itt a 
Kossuth-rádió egyik munkatársa 
készített interjút a résztvevőkkel. 
A felvidéki diákok és magyaror-
szágiak itt, a későbbi találkozás 
reményében vettek búcsút egy-
mástól.
A hétvége jó hangulatban telt, a 

részt vevők a programokon lelke-

sen, fegyelmezetten vettek részt. 
A Rákóczi Szövetség központi 
irodáját a helyszínen Barkóczi 
Csaba és Petrovay László kép-
viselte, a túrát Lados Balázs, a 
budapesti Szent Margit Gimná-
zium történelem - földrajz szakos 
tanára vezette, az idegenvezetést 
Köteles Lászlóval közösen vé-
gezték.

7.2.3. Partiumi kirándulás 
(2015. szeptember 25-27.)
2015. szeptember 25-27. kö-

zött valósult meg a 2015. évi őszi 
Partiumi Kirándulás, melyen 8 
magyarországi és 8 partiumi is-
kolából 96 kelet-magyarországi 
és partiumi magyar középiskolás 
vett részt a Rákóczi Szövetség 
szervezésében. A program célja 
a partiumi városok, magyar vo-
natkozású kulturális és történelmi 
emlékhelyek felkeresése és meg-
ismertetése. Ezzel együtt kiemelt 
cél, hogy a Kárpát-medencei 
ifjúsági szervezetek diákjai meg-
ismerjék egymást és egy jó hangu-
latú hétvégét töltsenek el közösen. 
A kiránduláson térítésmentesen 
vehettek részt a kirándulók.
A magyarországi résztvevőket 

szállító autóbusz 2015. szeptem-
ber 25-én, pénteken 09.30 órakor 
indult a szegedi vasútállomás 
elől, további megállóhelyeket be-
iktatva Hódmezővásárhelyen és 
Békéscsabán. A partiumi részt-
vevőket szállító autóbusz ugyan-
ezen a napon magyar idő szerint 
12.50 órakor indul a nagyváradi 
vasútállomás elől. A két autó-
busz, illetve a rajta utazó diákok 
és tanárok a nagyszalontai cson-
katoronynál találkoztak, ahol 
kezdetét vette a háromnapos ki-
rándulás. A Rákóczi Szövetség 
központi irodáját a kiránduláson 

Katona Csilla és Tárnok Balázs 
képviselte, az idegenvezető sze-
repét pedig Lados Balázs, a bu-
dapesti Szent Margit Gimnázium 
történelem szakos tanára töltötte 
be, aki a három nap során folya-
matos szellemi alapokat biztosí-
tott a megtekintett helyszínekhez. 
Az első nap tartalmi programja a 
nagyszalontai Arany János Em-
lékmúzeumban kezdődött, majd 
az Arany János Iskolaközpontban 
tettünk látogatást. Az aligazgató-
nő bemutatta az iskolát, annak 
programjait és eredményeit, majd 
egy városnézés keretén belül elkí-
sértek minket Arany János szülő-
házához. A helyi nevezetességek, 
és a magyar költőfejedelem szü-
lőházának megtekintése után in-
dultunk aznap esti szállásunkra, 
az Arad belvárosában található 
Hotel Ardelaulba. Itt a résztvevők 
beregisztrálása után a kirándulás 
népes csapata elköltötte vacsorá-
ját, majd pihenőre tért. 
A másnap reggeli ébresztő és 

reggeli után sétát tettünk Ara-
don, a helyi magyar emlék-
helyek megtekintése céljából.  
Megtekintettük az Aradi várat, 
valamint tiszteletünket tettük 
a Szabadság szobor, és az ara-
di hősök emlékműve előtt, ahol 
nemzeti imádságunk éneklésé-
vel emlékeztünk az 1848/49-es 
szabadságharc mártír hőseinek 
dicső emléke előtt. Ezt követően 
ellátogattunk az aradi Csiky Ger-
gely Főgimnáziumba. Az igaz-
gatónő körbevezette a csoportot 
a gimnáziumban, amely során 
megismerkedhettünk a jó hírű 
intézmény nagysikerű múltjával, 
bepillantást nyerve az aradi diá-
kok mindennapjaiba. Aradot ma-
gunk mögött hagyva érkeztünk 
meg a világosi Bohus kastélyba, 

ahol többek között a világosi bé-
ke során a békeszerződés aláírá-
sához használt asztalt, és egyéb, 
a ’48-as szabadságharchoz kap-
csolódó emlékeket tekintettünk 
meg. Világosról a máriaradnai 
búcsújáró templom következett 
a programban. A nemrégiben, 
csodálatosan felújított templom 
mindenki számára nagyszerű 
lelki felüdülés volt. Innen érkez-
tünk a második napi végállomá-
sunkra, Temesvárra. Vacsorával 
a Bartók Líceumban vártak min-
ket. Ezt követően esti séta kere-
tében tekintettük meg Temesvár 
méltán híres tereit. Az esti fények 
lenyűgöző hatása után foglaltuk 
el szállásunkat a Gerhardinum 
Líceum Kollégiumában, illetve a 
Bartók Líceum Kollégiumában.
Az utolsó nap reggelén a helyi 

szervezők a két kollégiumban 
készítették el a reggelinket, ami 
után a csoport egyik fele a Szent 
György Székesegyházban vett 
részt szentmisén, a másik fele 
pedig a Temesvári Belvárosi Re-
formátus Templomban istentisz-
teleten. A csoport a református 
templomnál egyesült újra, ahol 
megkoszorúztuk a romániai for-
radalom kitörésének emlékhelyét. 
Ezt megelőzően koszorúztunk 
még Klapka György szülőházánál 
és Bólyai János emléktáblájánál is. 
A Bartók Líceumban megkaptuk 
ebédcsomagjainkat, búcsút vet-
tünk egymástól, majd a partiumi 
és a magyarországi diákokat szál-
lító két busz külön utakon indult 
haza.

7.2.4. Őszi Felvidéki Séta 
(2015. október 14-16.)
Az ősz folyamán immáron ti-

zennyolcadik alkalommal került 
megrendezésre a Felvidéki Séta 
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elnevezésű program, melyre 
nyugat magyarországi és felvi-
déki középiskolák kaptak meg-
hívást. A kirándulás közel 100 
fő részvételével került megren-
dezésre. A meghívott iskolákból 
5 diák és 1 kísérőtanár jelent-
kezhetett a rendezvényre. A ki-
ránduláson összesen 16 iskola 
diákjai vettek részt (10 magyar-
országi, 6 felvidéki). A kirándu-
láson a résztvevők a felvidéki 
bányavárosokba, valamint Árva 
várához kirándultak.
Október 16-án a buszok Bu-

dapestről és Komáromból in-
dultak, az első úti cél pedig 
Selmecbánya volt. A diákok 
megtekintették az Óvárat, majd 
pedig koszorút helyeztek el a 
Petőfi emléktáblánál. Ezt kö-
vetően bejárták az Ásványtani 
Múzeumot, illetve a Kammer-
hofot. A program része lett 
volna a selmecbányai kálvária 
megtekintése, ám erre az esős 
idő miatt nem volt lehetőség. A 
kirándulás ideje alatt a szállás 

Zólyomban, a Faipari Szakkö-
zépiskola Kollégiumában volt.
Szombaton a reggeli után Ár-

va várához kirándultak, ahol 
a várat bejárva megtekintet-
ték a kápolnát, a lovagtermet 
és a képgalériát. Ezt követően 
Körmöcbányára utaztak, ahol 
ellátogattak az Érme és Medál 
Múzeumba, ahol a bányászati és 
pénztörténeti kiállítást nézték 
meg a diákok. Kis szabadidőt 
követően Károly Róbert szobrá-
hoz sétáltak a részt-
vevők, majd rövid 
történelemi vissza-
tekintést követően a 
szállásra indultak.
Vasárnap a zólyomi 

várba látogattak, ahol 
koszorút helyeztek el 
Balassi Bálint em-
léktáblájánál. Innen 
Besz tercebányára 
indultak. Itt a város-
nézés keretében el-
látogattak a Királyi 
házhoz és a Bethlen 

házhoz, illetve Bél Mátyás szü-
lőházához, ahol rövid megem-
lékezést tartottak. Itt a mielőbbi 
találkozás reményében vettek 
búcsút egymástól a résztvevők.
A Rákóczi Szövetség központi 

irodáját a helyszínen Balázs Pé-
ter és Rácz Hajnalka képviselte, 
a túrát Lados Balázs, a budapes-
ti Szent Margit Gimnázium tör-
ténelem - földrajz szakos tanára 
vezette.

8. rész

Sorszám Benyújtva Szervezet neve A pályázott program címe A program 
összköltsége

Az igényelt 
támogatás 
összege

Döntés Megjegyzés

BP/2015/01 2015.01.08., 
17:10

Hódmezővásárhelyi Eötvös 
József Szakképző Iskola

Megemlékezések és kulturális 
programok a Tóthfalusi Nyers István 
Akadémiával

20 000 Ft 20 000 Ft  20 000 Ft 

BP/2015/02 2015.01.09., 
10:43 Ungvári Nemzeti Egyetem

A Nortia legújabb számának 
megjelentetése, nyomdai munkák 
és költségek, irodai dolgok feltöltése 
(papír, festék a nyomtatóba)

200 000 Ft 100 000 Ft  100 000 Ft 

BP/2015/03 2015.01.09., 
14:44

Budapesti Balassi Bálint Nyol-
cévfolyamos Gimnázium

Éves munkatervben rögzített 
programok finanszírozása 100 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/04 2015.01.17., 
13:56 Nagyölved Nemzeti ünnepeink és értékeink 150 000 Ft 100 000 Ft  90 000 Ft 

BP/2015/05 2015.01.20., 
15:53 Izsa 18. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat 1 100 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva Az elnökség külön 

keretből támogatja!

BP/2015/06 2015.01.25., 
12:36 Pásztói Gárdonyi Géza Iskola

Észak-Erdélyi történelmi és irodalmi 
emléktúra. Szatmár-Avasság-
Máramaros  épített é           

1 361 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva 
Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/07 2015.01.26., 
11:34

Keszthelyi Asbóth Sándor 
Térségi Szakközépiskola

Kopjafa avatás Nyergestetőn a Hősök 
Emlékparkjában 200 000 Ft 95 000 Ft  90 000 Ft 

BP/2015/08 2015.01.30., 
18:16 Nyíregyháza 2015. évi rendezvények és működési 

kölrség 140 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/09 2015.02.05., 
13:22

Sárospataki Árpád Vezér 
Gimnázium és Kollégium Márciusi Ifjak – Gálaest a Szabadságért! 344 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/10 2015.02.06., 
11:34

Székelyudvarhelyi Bányai Já-
nos Műszaki Szakközépiskola A székelység története és kultúrája 135 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/11 2015.02.10., 
10:33

Salgótarjáni Bolyai János 
Gimnázium

Bolyai nevet viselő iskolák 
Kárpát-medencei találkozója 1 200 000 Ft 100 000 Ft  100 000 Ft 

BP/2015/12 2015.02.10., 
19:49

Székelyhídi Petőfi Sándor 
Elméleti Líceum

Kirándulás a Nyíregyházi Állat-
parkba, Ócenáriumba és Debrecen 
történelmi belvárosába

175 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva 
Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/13 2015.02.12., 
21:21 Csóka Korusfesztivál 600 000 Ft 100 000 Ft  100 000 Ft 

BP/2015/14 2015.02.13., 
11:11

Győri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium 

Szép Magyar Beszéd Verseny 
országos döntője 584 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/15 2015.02.13., 
11:11

Putnoki Serényi Béla Mező-
gazdasági Szakképző Iskola “Gömör bemutatkozik 200 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/16 2015.02.18., 
10:36 Sátoraljaújhely Emlékezés a Gorlicei hősökre 150 000 Ft 100 000 Ft  90 000 Ft 

BP/2015/17 2015.02.22., 
19:54

Kaposvári Táncsics Mihály 
Gimnázium erdélyi kirándulás 1 000 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva 

Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

7. táblázat. A Rákóczi Szövetség elnöksége által elbírált belső pályázatok 2015-ben
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BP/2015/18 2015.02.24., 
18:39

Tatabányai Mikes Kelemen 
Szakközépiskola Testvérlátogatás Sepsiszentgyörgyön 250 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva 

Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/19 2015.03.02., 
21:48 Horgos Íjász tábor 120 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/20 2015.03.04., 
18:12

Balassagyarmati Mikszáth 
Kálmán Szakközépiskola Rákóczi Akadémia és Túlélőtúra 130 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/21 2015.03.05., 
10:06 Gyergyószentmiklós Márton Áron nyomában 100 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/22 2015.03.05., 
19:51

Kassai Márai Sándor 
Gimnázium

Szép Magyar Beszéd országos 
fordulója 1 440 000 Ft 100 000 Ft  100 000 Ft 

BP/2015/23 2015.03.08., 
21:06

Budapesti Márton Áron 
Szakkollégium Szinkronhangok éjszakája 100 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/24 2015.03.10., 
20:38 Felsőzsolca

Költészet napi Versmondó vetélkedő 
+ A recski munkatábor emlékhely 
meglátogatása és Eger 
nevezetességeinek felkeresése.

200 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/25 2015.03.12., 
11:00 Palást

A palásti magyarság nemzeti identitá-
sának erősítése 
„Selmectől Budapestig”

176 000 Ft 100 000 Ft  100 000 Ft 

BP/2015/26 2015.03.13., 
12:00 Kazincbarcika XI. Nyári tanulmányi tábor 350 000 Ft 100 000 Ft  100 000 Ft 

BP/2015/27 2015.03.16., 
09:45

Budapesti II. Rákóczi Ferenc 
Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Nemzetközi 
Műveltségi Csapatverseny 
és Országos Latin Fordító Verseny

140 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/28 2015.03.17., 
20:23 Kisvárda 2015 évi  müködés finanszirozása 100 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/29 2015.03.19., 
09:43

Nagyváradi Ady Endre 
Elméleti Líceum VARADINUM történemi vetélkedő 255 000 Ft 100 000 Ft  100 000 Ft 

BP/2015/30 2015.03.20., 
12:02 Süttő Tavaszi Borfesztivál,

Határközi Borverseny 2015 300 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/31 2015.03.24., 
11:45

Budapesti Szent Angéla 
Ferences Általános Iskola 
és Gimnázium

Barangolás a Délvidéken 1 295 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva 
Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/32 2015.03.26., 
14:50 Bercel Testvértelepülés látogatása 

- Kápolnásfalu 345 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/33 2015.03.31., 
14:08 Ipolysági Szakközépiskola Diáktalálkozó 120 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva 

Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/34 2015.03.31., 
14:45 Piliscsaba XI. népzenei és néptánctábor 2 193 000 Ft 100 000 Ft  100 000 Ft 

BP/2015/35 2015.03.31., 
21:14 Törökbecsei Ifjúsági A mi törénelmünk 150 000 Ft 100 000 Ft  100 000 Ft 

BP/2015/36 2015.04.01., 
20:55 Csiliznyárad I. Csiliznyáradi Rákóczi Tábor 

- Mátyás király és Beatrix udvara 500 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/37 2015.04.03., 
14:22 Komló Rákóczi nyomában: felvidéki 

magyar emlékek 800 000 Ft 100 000 Ft  80 000 Ft 

BP/2015/38 2015.04.08., 
18:37

Budapesti Veres Pálné 
Gimnázium

A Veres Pálné Gimnázium 
és testvériskoláinak találkozója 600 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva 

Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/39 2015.04.09., 
15:38 Oroszlány XX. Majki Rákóczi Nap 250 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva Az elnökség külön 

keretből támogatja!

BP/2015/40 2015.04.16., 
11:37 Bácska Felvidékiek találkozója 480 000 Ft 100 000 Ft  90 000 Ft 

BP/2015/41 2015.04.20., 
19:07 Győr Kazinczy Szép Magyar Beszéd Ver-

seny nemzeti Döntője, iroda bérleti díj 100 000 Ft 100 000 Ft  100 000 Ft 

BP/2015/42 4/23/2015 Oroszlányi Ifjúsági Eelink nyomán - néprajzi tábor 587 000 Ft 100 000 Ft 80 000 Ft

BP/2015/43 4/27/2015 Szigetvár Vasvári Emlékünnepség 50 000 Ft 50 000 Ft 30 000 Ft

BP/2015/44 4/28/2015
Magyarkanizsai Beszédes 
József Mezőgazdasági 
és Műszaki Iskolaközpont

Velünk élő történelem 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/45 5/4/2015 Zugló - Rákos Mezeje Délvidéki utazás 1 000 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva 
Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/46 5/5/2015 Gyöngyösi Károly Róbert 
Főiskola KRF AirDay Tour 985 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/47 5/12/2015 Sajósenye Országzászló felállítása 250 000 Ft 100 000 Ft 60 000 Ft

BP/2015/48 5/13/2015 Nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium

Nemzeti és lokális identitást 
erősítő programok 250 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/49 5/14/2015 Vaskút Kirándulás 180 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft

BP/2015/50 5/14/2015 Bótrágy Honismereti kirándulás a Bótrágyi 
Helyi Szervezet tagjai részére 100 000 Ft 100 000 Ft 80 000 Ft

BP/2015/51 5/20/2015 Bácsalmási Hunyadi János 
Gimnázium és Szakiskola Ismerjük meg testvértelepülésünket 200 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva 

Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
60 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/52 5/27/2015 Nyíregyházi Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnázium

Nyári tábor a Rákóczi Szövetség Ifjú-
sági Szervezetében aktív Kossuth
-diákok részére Olcsvaapátiban 
augusztus 23-augusztus 29-én

250 000 Ft 100 000 Ft 80 000 Ft

BP/2015/53 5/27/2015 Vas megye
Részvétel a zoboraljai 13. Generációk 
Találkozása c. kulturális
-hagyományőrző rendezvényen

299 000 Ft 100 000 Ft 70 000 Ft

BP/2015/54 5/28/2015 Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium Pannonhalmi diákok Déván 200 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva 

Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/55 5/28/2015 Pécsi Tudományegyetem Pécsi Sport és Újságíró 
Anyanyelvi Tábor 1 300 000 Ft 100 000 Ft  elutasítva Egyedi támogatás 

keretéből kap támogatást

BP/2015/56 6/4/2015 Magyarkanizsa “ Eretnek gondolatok” 150 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/57 6/9/2015 Mezővári Rákóczi útjain. Koronavárosok. 
Autóbuszos kirándulás 140 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/58 6/10/2015 Kispiac Elhallgatott múlt - előadássorozat 
kilenc vendégelőadóval 97 000 Ft 97 000 Ft 90 000 Ft

BP/2015/59 6/10/2015 Visk Viski Népzene Néptánc 
és Kézműves Tábor 950 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/60 Kisgejőci Egry Ferenc Kö-
zépiskola

Kárpátaljai Rákózci--emlékhelyek 
meglátogatása 100 000 Ft 100 000 Ft elutasítva

Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/61 Tóthfalu Nemzeti ünnepek 
és megemlékezések Tóthfaluban 300 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/62 Tóthfalusi Nyers István 
Akadémia

Ifjúsági szervezet nemzeti 
megemlékezései 300 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/63
Nyíregyházi Szent Miklós 
Görögkatolikus Óvoda, Álta-
lános Iskola és Gimnázium

EMLÉKEZÉS A HŐSÖKRE 250 000 Ft 100 000 Ft elutasítva
Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/64 Bátaszék A Bátaszéki Pedagógus Kórus 
25 éves jubileumának rendezvényei 1 255 000 Ft 100 000 Ft 70 000 Ft

BP/2015/65 Gödöllő
A kárpátaljai Nagymuzsaly község 
18 gyermekének és 2 kísérőjének 
magyarországi vendégül látása 

800 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/66

Szolnoki Műszaki Szak-
képzési Centrum Jendrassik 
György Gépipari 
Szakközépiskolája

Révkomárom és környékének meg-
tekintése-a kapcsolat megerősítése a 
révkomáromi Ipari SZKI-val

600 000 Ft 100 000 Ft elutasítva
Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/67 Hódmezővásárhelyi HSZI 
Corvin Mátyás Tagintézmény Kányádi Sándor Szavalóverseny 150 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/68
Gútai Nagyboldogasszony 
Egyházi Alapiskola 
és Gimnáziuma

Heuréka! – Magyar Tudománytörté-
neti Vetélkedő – felvidéki és magyar-
országi középiskolák részvételével

600 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft
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A Rákóczi Szövetség Beiratko-
zási Programja 2015-ben is segí-
tett abban, hogy közüggyé váljon 
a magyar iskolaválasztás a Felvi-
déken, a kárpátaljai Felső-Tisza 
vidéken, a partiumi Bihar me-
gyében, Temes megyében, a dési 
régióban, valamint a délvidéki 
szórványban, Horvátországot is 
beleértve. Ezt szolgálták az óvo-
dásokat és szüleiket megszólító 
iskolaválasztási kampányok, az 
ösztöndíj átadási ünnepségek és a 
programról a média által közölt tá-
jékoztató beszámolók. A program 
kifejezésre juttatta a magyarorszá-
gi civiltársadalom és az települési 
önkormányzatok szolidaritását a 
külhoni magyarság iránt. 
A Rákóczi Szövetség az elmúlt 

évekhez hasonlóan részletes elem-
zést végzett a magyar iskolába 
beíratott gyermekek számának 
alakulását illetően. A helyzetérté-
keléshez két adatnak van megkü-
lönböztetett fontossága. Az egyik 
a magyar iskolába beíratott diákok 
számának változása, a másik an-
nak az arányszámnak az alakulása, 
amely kifejezi a magyar iskolába 
beíratott gyermekek számát az 
adott régióban beíratott összes diák 
számához viszonyítva. 
2015-ben a Felvidéken, mind-

két szám pozitív előjelű, 2007 

óta nem volt annyi magyar is-
kolakezdő a Felvidéken, mint 
2015 szeptemberében, ráadásul 
az magyar iskolaválasztók ará-

nya is nőtt. A többi régióról is el-
mondható, hogy javult a helyzet. 
Temes megyében nyolc éve nem 
volt annyi magyar iskolakezdő, 
mint 2015-ben. A partiumi Bihar 
megyében sikerült stabilizálni 
a korábban elért növekedést, a 
kárpátaljai Felső-Tisza vidéken 
első ízben megvalósult program 
segítette a magyar iskolakezdők 
számának emelkedését, a dési ré-
gióban, illetve a délvidéki szór-
ványban a negatív tendenciák 
lassulása figyelhető meg.      

9.1. A Beiratkozási 
Programról
A Rákóczi Szövetség 2004 

óta szervezi meg minden évben 
Beiratkozási Programját annak 
érdekében, hogy minél több 
külhoni magyar család, a ma-
gyar tannyelvű iskola választása 
mellett döntsön, biztosítva ezzel 
a magyar közösségek megma-
radását. A program 2004-ben a 
Felvidéken indult és az ott elért 
pozitív eredmények alapján – a 
szlovákiai magyar iskolakezdők 
száma 2009 és 2013 között sta-
bilizálódott, az elmúlt két évben 
viszont növekedés figyelhető 
meg – terjesztette ki a Szövetség 
a programot olyan erdélyi, kár-
pátaljai és délvidéki területekre, 

ahol az asszimilációs folyamatok 
ezt indokolták. 
A program célja, hogy ráirányít-

sa a magyar családok figyelmét a 
magyar iskolaválasztás fon-
tosságára és helyességére. 
A Beiratkozási Program 
minden év decemberében 
veszi kezdetét az óvodások 
megajándékozásával, illetve 
a szülők levél útján történő 
megszólításával, amelyben 
a magyar iskola előnyeire, 

az ott megszerezhető többlettu-
dás lehetőségére, valamint a ma-
gyar közösség megmaradása és 
a magyar iskolaválasztás közötti 
összefüggésre hívja fel a szülők 
figyelmét. 
Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, 

amit személyesen, ünnepélyes ke-
retek között, ösztöndíjszerződés 
megkötésével vehetnek át az is-
kolakezdők szülei. A Beiratkozá-
si Program mögött nagyszabású 
társadalmi összefogás jött létre. 
A támogatók között több száz 
magyarországi önkormányzat, 
civilek, közéleti személyiségek és 
alapítványok sorakoztak fel.
A Rákóczi Szövetség arra tö-

rekszik, hogy az egyes ösztöndíj 
átadási ünnepségeken a program 
támogatói is jelen legyenek és 
ebben a formában is kifejezzék 
szolidaritásukat és bátorításukat 
a gyermeküket magyar iskolába 
írató családokkal.

9.2. Iskolaválasztási 
kampány – az óvodások 
és szüleik megszólítása
A Beiratkozási Program része-

ként, iskolaválasztási kampány 
keretében karácsonyi ajándék-
csomagot kap minden felvidéki 
magyarul beszélő óvodás. Az 
óvodások karácsonyi megaján-

BP/2015/69

Egri Kereskedelmi, 
Mezőgazdasági, 
Vendéglátóipari Szakközép-, 
Szakiskola és Kollégium

Magyar vonatkozású emlékhelyek 
meglátogatása Bécsben 150 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/70 Gyergyószentmiklós Világháború a történelemben 
és az irodalomban 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/71
Hódmezővásárhelyi Bethlen 
Gábor Református Gimná-
zium

Aradi kerékpártúra 100 000 Ft 100 000 Ft 80 000 Ft

BP/2015/72
Szombathelyi NYME Bolyai 
János Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium

Esterházy János konferencia 590 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft

BP/2015/73 Hódmezővásárhelyi Eötvös 
József Szakképző Iskola Kirándulás Dél-Lengyelországba 2 200 000 Ft 100 000 Ft elutasítva

Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
100 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/74
Budapesti Szent Angéla 
Ferences Általános Iskola 
és Gimnázium

Recski megemlékezés 2 000 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/75 Gyergyószentmiklósi Sala-
mon Ernő Gimnázium

Betlehemi Csillag karácsonyi 
énekverseny és műsor 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/76 Budapesti Károli Gáspár 
Református Egyetem ÁJK Délvidéki kirándulás 300 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/77 Tapolca A Tapolcai Szervezet fejlesztése 200 000 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft

BP/2015/78 Szentesi Horváth Mihály 
Gimnázium Szentesi Horváth Mihály Napok 100 000 Ft 100 000 Ft 90 000 Ft

BP/2015/79 Balogvölgye
Palóc-jász kapcsolatok erősítése a 
Balogvölgyében, Rákóczi nyomában 
Jászberényben

200 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/80
Nagyszalontai Arany János 
Iskolaközpont 
- Csonkatornyi Baglyok

A kolozsvári magyar kultúrális 
értékek és egyetemek népszerűsítése 140 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/81 Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium Magyar emlékek nyomában 185 000 Ft 100 000 Ft elutasítva

Az elnökség a Diákutaz-
tatási Program keretéből 
80 000 Ft-al támogatja!

BP/2015/82 Budapesti Ady Endre 
Gimnázium - Vágtató Hippók

Ifjúsági szervezet tagjainak látogatása 
a Trianon Múzeumba 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/83 Szovátai Ifjúsági Szervezet Rákóczis programok Szovátán 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/84 Marosszentgyörgy Éves tevékenység támogatása 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/85 Marosszentgyörgyi Ifjúsági Határtalanul testvériskolai program 
megvalósítása 115 000 Ft 100 000 Ft elutasítva

BP/2015/86 Szászrégeni Lucian Blaga 
Technologia Liceum

Szórvány sors és diák élet a Rákóczi 
Szövetséggel 100 000 Ft 100 000 Ft elutasítva

BP/2015/87 Szászrégeni középiskolák Kulturális és diák programok 2015 100 000 Ft 100 000 Ft 80 000 Ft

BP/2015/88 Máramarosszigeti Leővey 
Klára Elméleti Líceum Honismereti tevékenység 2015 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/89 Tordai Jósika Miklós Elméleti 
Líceum

A boldog békeidő Tordája 
és Aranyosszéke régi képeslapokon 
és képeken

150 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft

BP/2015/90 Bögellő Adventi várakozás Bögellőn 200 000 Ft 100 000 Ft 80 000 Ft

BeIRATkOzásI 
pROgRAM 2015

9. rész
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dékozása 2004 óta részét képezi a 
Rákóczi Szövetség Beiratkozási 
Programjának. Minden csomag 
tartalmazza a szülőkhöz szóló 
levelet és a magyar iskolavá-
lasztás mellett szóló 12 pontos 
érvgyűjteményt.  Ebben a le-
vélben tesz ígéretet a Szövetség 
arra, hogy amennyiben a szülők 
vállalják gyermekük magyar 
iskolába íratását, számíthatnak 
az iskolakezdést követően a Rá-
kóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíjára, valamint a kedvez-

ménytörvény szerint a középisko-
la befejezéséig minden évben járó 
oktatási-nevelési támogatásra. 

9.2.1. Az iskolakezdési 
kampány a Felvidéken
A 2015-ös Beiratkozási Program 

részeként a megelőző év decembe-
rében is sor került az iskolakezdési 
kampányra a Felvidéken, tekin-
tettel arra, hogy az iskolai beirat-
kozások a Felvidéken 2015-ben 
januárban és februárban zajlottak. 
A Rákóczi Szövetség partnerei-

vel együtt arra törekedett, hogy 
a szlovák nyelvű óvodába járó, 
magyarul beszélő gyermekekhez 
is eljusson a csomag, szüleikhez 
pedig a levél. 
Az ajándékcsomagot mint-

egy 13 ezer felvidéki óvodás 
gyermek kapta meg december 
folyamán a Rákóczi Szövetség 
Felvidéken működő partner 
hálózatának, az ún. Célalap há-
lózat közreműködésével, kará-
csonyi ünnepségek alkalmával.

Város és vidéke
Iskolakezdés 

előtt állók száma

Fiatalabb óvodások 

száma
Összes óvodás száma

1 Dunaszerdahely 484 907 1391
2 Érsekújvár 128 304 432
3 Fülek 131 268 399
4 Galánta 302 746 1048
5 Gúta 168 487 655
6 Ipolyság 95 171 266
7 Kassa 33 60 93
8 Királyhelmec 283 564 847
9 Komárom 423 690 1113
10 Léva 15 46 61
11 Losonc 45 102 147
12 Nagykapos 117 240 357
13 Nagykürtös 67 210 277
14 Nagymegyer 217 518 735
15 Nyitra 28 54 82
16 Párkány 266 555 821
17 Pozsony 27 71 98
18 Rimaszombat 231 563 794
19 Rozsnyó 134 258 392
20 Somorja 230 540 770
21 Szenc 45 155 200
22 Szepsi 257 312 569
23 Tornalja 234 508 742
24 Vágsellye 89 245 334
25 Zselíz 106 202 308

Összesen 4155 8776 12931

9.2.2. Az iskolakezdési 
kampány Temes megyében
A Rákóczi Szövetség 2015-ben 

terjesztette ki Temes megyére a 
Beiratkozási Programot az ott 
tapasztalt negatív asszimilációs 
folyamatok és a sikeres Bihar 
megyei tapasztalatok miatt. A 
megyében megközelítőleg 200 
magyar ajkú óvodás végez éven-
te, de magyar előkészítő osztály-
ban csak közel 70-en kezdik meg 
tanulmányaikat.
Február 18-án a Temes megyei 

magyar óvodásokat kereste fel 
a Rákóczi Szövetség képvisele-
tében Halzl József elnök, Csá-
ky Csongor főtitkár és Pálinkás 
Barnabás munkatárs. Előbb 
Újszentesen, majd a temesvári 
Bartók Béla Líceum óvodájában 
adták át az iskolakezdő ajándék-
csomagokat és a magyar iskol-
aválasztás előnyeit összefoglaló 
levelet az iskolába készülő gyer-
mekeknek és szüleiknek. Az 
eseményen a másik temesvári 
magyar iskolát, a Gerhardium 
Római Katolikus Teológiai Lí-
ceumot, az igazgató asszony és a 
spirituális atya képviselték, akik 
az egyházi iskola vonzáskörze-

tébe tartozó óvodások ajándék-
csomagjait átvették. 

9.2.3. Az iskolakezdési 
kampány Muravidéken
A Rákóczi Szövetség 2015. 

február 10-én a muravidéki ma-
gyarul beszélő iskolakezdés előtt 
álló 50 óvodásnak vitt ajándék-
csomagot, a szüleiket megszólí-
tó levéllel együtt. Az eseményt 
Márky Zoltán lendvai magyar 
konzul készítette elő. A lendvai 
kétnyelvű általános iskolában, az 
iskolakezdés előtt álló gyerme-
kek szüleinek rendezett szülői 
értekezletén kapott lehetőséget 
a Rákóczi Szövetség arra, hogy 
elmondja érveit a magyar anya-
nyelvi oktatás választása mellett. 
A szülői értekezletet követően a 
Szövetég jelen lévő képviselői 
Csáky Csongor főtitkár és Pá-
linkás Barnabás átadták az aján-
dékcsomagokat a szülőknek, 
akikkel igyekeztek személyes 
beszélgetést folytatni. Az ese-
ményen jelen volt a budapesti 
külügyminisztérium szlovén re-
ferense, Molnár Imre is.

9.2.4. Iskolaválasztási 
kampány a partiumi 
Bihar megyében
2015. március 9-én a Bihar me-

gyei magyar óvodásokat kereste 
fel a Rákóczi Szövetség képvisele-
tében Petrovay László és Pálinkás 
Barnabás munkatárs Nagyszalon-
tán, Tenkén és Bélfenyéren. Rövid 
ünnepség keretében a nagyszalon-
tai Arany János Elméleti Líceum 
diákjai adtak egy iskolába hívo-
gató műsort, majd Pálinkás Bar-
nabás szólt röviden a programról. 
Minden szülőt bíztatott a magyar 
iskolaválasztásra, kiemelve, hogy 
a 2012 óta működő Bihar megyei 

beiratkozási program sikeres. Az 
ünnepség után 86 helyi és 12 kör-
nyékbeli (árpádi és mezőbaji) óvo-
dás kapott ajándékot, majd Tenkén 
hárman és Bélfenyéren négyen.
Az iskolaválasztási kampány 

keretében 2015 tavaszán Bihar 
megyében mintegy 1400 magyar 
kisgyermek kapta meg a Szövet-
ség ajándékát és a magyar iskola 
mellett szóló 12 pontból álló le-
velet. A program Bihar megyei 
megvalósításában a nagyvára-
di fő tanfelügyelőség volt a fő 
partner Kéry Hajnal főtanfel-
ügyelő-helyettes aktív szerep-
vállalásával.

9.2.5. Az iskolakezdési 
kampány Désen
Dés és a Dés környéki ma-

gyar szórványfalvak óvodásait 
– Szásznyíres, Felőr, Szentmar-
gita, Baca, Kozárvár, Retteg, 
Magyardécse, Bálványosváralja 
– kereste fel a Rákóczi Szövetség 
képviseletében Csáky Csongor 
és Nagy Domonkos István 2015. 
március 10-én.
A látogatás fő célja a térség 

magyar iskolakezdés előtt álló, 
magyarul beszélő gyermekei-
nek és családjaiknak felkeresése 
és megszólítása volt. A látogatás 
során 50 családdal sikerült talál-
kozni, a gyermekeket ajándékban 
részesítették a Szövetség képvi-
selői, mely az iskolakezdést se-
gítő könyveket és iskolaszereket 
tartalmazott, a szülőket pedig 
arra bátorították, hogy merjék 
vállalni és választani a magyar 
iskolát. A Szövetség képvise-
lői személyesen is igyekeztek a 
magyar iskola, az egyéni jobb 
érvényesülés és a közösség meg-
amaradása közötti összefüggés-
re reflektálni. A program helyi 

főpartnere és szervezője Varga 
Lóránt dési vállalkozó. 

9.2.6. Az iskolakezdési 
kampány a Délvidéken 
2015. március 27-én a török-

becsei és beodrai magyar óvo-
dásokat kereste fel a Rákóczi 
Szövetség. Rövid ünnepség ke-
retében a törökbecsei művelődési 
egyesület fiataljai szavalatokból, 
hegedű előadásból és néptáncbe-
mutatóból nyújtottak egy csokor-
ra valót a helyi és beodrai magyar 
óvodásoknak és szüleiknek. Pálin-
kás Barnabás röviden szólt a prog-
ramról és bíztatott minden szülőt, 
hogy gyermekét magyar iskolába 
írassa. Az iskolaválasztási kam-
pány keretében 19 törökbecsei és 
4 beodrai óvodás részesült egy kis 
figyelmességben, míg Délvidék 
szerte 320 magyar kisgyermek 
kapta meg a Szövetség ajándékát 
és szüleik a magyar iskola mellett 
szóló 12 pontból álló levelet. A 
program délvidéki megvalósításá-
ban a szabadkai központú Magyar 
Nemzeti Tanács volt a fő partner.

9.2.7. Az iskolakezdési 
kampány Kárpátalján
2015. április 15-16. között, az uk-

rajnai általános iskolai beiratkozá-
sok előtt a Rákóczi Szövetség első 
ízben – a Felvidéken sikerrel mű-
ködő Beiratkozási Programjának 
mintájára – a kárpátaljai Felső-Ti-
sza-vidéken 107 iskolakezdés előtt 
álló magyarul beszélő óvodásá-
nak juttatta el ajándékcsomagját, 
a szülőkhöz szóló magyar iskol-
aválasztás mellett érvelő levelével 
együtt, különös tekintettel a régi-
óban tapasztalható asszimilációs 
tendenciákra. 
A Rákóczi Szövetség racionális 

és érzelmi érvekkel arra biztatta 
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és bátorította a kárpátaljai szülő-
ket, hogy gyermekük felnőttként 
remélt boldogulása érdekében 
kárpátaljai magyar iskolát vá-
lasszanak. A Rákóczi Szövetség 
a megszólított családok részére 
megígérte, hogy magyar iskol-
aválasztás esetén a szeptemberi 
iskolakezdést követően számít-
hatnak a Szövetség és a magyar 

civiltársadalom 10.000 Forint ér-
tékű beiratkozási ösztöndíjára. A 
Rákóczi Szövetség a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógus Szövetséggel 
együttműködve valósította meg 
a programot, valamint a program 
lebonyolításában a beregszászi 
magyar főkonzulátus is kiemelt 
segítséget nyújtott. 

Település Az iskolakezdés előtt 
álló óvodások száma

1 Huszt 11
2 Visk 27
3 Bustyaháza 9
4 Técső 10
5 Aknaszlatina 12
6 Nagybocskó 12
7 Gyertyánliget 6
8 Rahó 12
9 Körösmező 8

Összesen:                 1079. táblázat. Iskolakezdési kampány Kárpátalján

9.2.8. Az iskolakezdési 
kampány Horvátországban
Horvátországi magyar telepü-

lésekre – Vörösmart, Kórógy, 
Szentlászló, Sepse, Belje, Csúza, 
Újbezdán, Kopács, Daróc, Laskó, 
Eszék – látogatott a Rákóczi Szö-
vetség képviseletében 2015. június 
18-án Csáky Csongor főtitkár és 
Petrovay László. A látogatás során 
28 magyarul beszélő, iskolakez-
dés előtt álló gyermek családját 
keresték fel a Rákóczi Szövetség 
horvátországi partnerével, Andó-
csi Jánossal együtt, azzal a céllal, 
hogy az iskolai beiratkozások előtt 
a magyar iskolaválasztásra báto-
rítsák a szülőket. A meglátogatott 
családoknak átadták a magyar is-
kolaválasztás helyessége mellett 
érvelő levelét, a gyermekeknek 
szóló ajándékcsomaggal együtt. 
Horvátországban Andócsi János a 
program koordinátora. 

9.3. Beiratkozási 
Ösztöndíj Program 2015
A Rákóczi Szövetség a szep-

temberi iskolakezdést követően a 
külhoni partnereivel és az egyes 
iskolákkal együttműködve va-

lósította meg az iskolakezdési 
kampány keretében megígért ösz-
töndíjak átadását azon gyermekek 
esetében, akik magyar nyelven 
kezdték meg iskolai tanulmánya-
ikat az érintett területeken.
Augusztus 29-én Gútán, a 

Nagyboldogasszony-templom-
ban vette kezdetét a Rákóczi 
Szövetség beiratkozási prog-
ramjának keretében a magyar 
iskolakezdők ösztöndíjainak át-
adása. 2015 őszén 3337 felvidéki, 
1325 partiumi, 242 vajdasági, 23 
horvátországi és 119 kárpátaljai 
magyar iskolakezdő részesült a 
Rákóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíjában. Az ösztöndíjakat 
szeptember és december között 
108 felvidéki, 78 partiumi, 25 
vajdasági, 4 horvátországi va-
lamint 6 kárpátaljai helyszínen 
adta át a Szövetség, több ízben 
neves közéleti személyiségek, 
illetve a program támogatóinak 
a részvételével. A 221 helyszínen 
5046 diák részesült ünnepélyes 
keretek között a támogatásban.
A Rákóczi Szövetség arra töre-

kedett, hogy az egyes ösztöndíj 
átadási ünnepségeken a program 

támogatói is jelen legyenek, hogy 
ebben a formában is kifejezzék 
szolidaritásukat és bátorításukat, 
a gyermeküket magyar iskolába 
írató családokkal. Az ösztöndíj 
átadási ünnepségeken részt vett 
többek között Czunyiné Bertalan 
Judit, Herczeg Anita, Hoffmann 
Rózsa, Lezsák Sándor, Lévai 
Anikó, Pánczél Károly, számos 
magyarországi önkormányzat 
polgármestere és képviselője, és 
sokan mások. 

Beiratkozási ösztöndíj átadási ütemterv 2015
Dátum Időpont Célalap/Régió Település Helyszín Fő

1. 8/29/2015 30-Oct Gúta Gúta Gútai Nagyboldogasszony-templom 8
2. 9/3/2015 16.00 Kassa Kassa Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola 28
3.

9/10/2015

15.00

Nagykürtös

Ipolybalog Alapiskola

33
4. 16.00 Ipolynyék Alapiskola
5. 17.00 Csáb Alapiskola
6. 18.00 Lukanyéne Alapiskola
7. 9/11/2015 16.00 Ipolyság Ipolyság Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola 20
8. 9/16/2015 16.30 Gúta Gúta Kultúrház 68
9.

9/21/2015

13.00

Gúta

Nagykeszi Alapiskola

38
10. 14.30 Csicsó Alapiskola
11. 16.00 Lakszakállas Alapiskola
12. 18.00 Nemesócsa Alapiskola
13. 9/23/2015 16.00 Pozsony Pozsony Duna utcai Alapiskola és Gimnázium 35
14.

9/23/2015
14.00

Vágsellye
Vágsellye Feketeházy János Magyar Ház 

8815. 15.30 Pered Kultúrház
16. 17.00 Negyed Alapiskola
17.

9/23/2015
9.00

Kárpátalja

Huszt Huszti Általános Iskola

119

18. 30-Oct Visk Kölcsey Ferenc Középiskola
19. 12.00 Técső Hollósy Simon Középiskola
20.

9/24/2015
09.00 Aknaszlatina Bolyai János Középiskola

21. 11.00 Rahó Általános Iskola
22. 30-Dec Körösmező Középiskola
23.

9/29/2015

13.00

Nagymegyer

Nyárasd Alapiskola

181
24. 14.15 Alistál Alapiskola
25. 15.30 Csilizradvány Alapiskola
26. 16.30 Nagymegyer Alapiskola
27. 9/29/2015 17.00 Nyitra Kolon Kultúrház 18
28.

9/30/2015

30-Aug

Rimaszombat

Bátka Alapiskola

281
29. 30-Oct

Rimaszombat
Dúsa utcai Alapiskola

30. 30-Nov Tompa Mihály Alapiskola
31. 13.45 Várgede Kultúrház
32. 16.15 Almágy Alapiskola
33.

9/30/2015
16.00

Temesvár
Temesvár Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum

91
34. 17.30 Temesvár Bartók Líceum díszterme
35.

10/1/2015
15.00

Tornalja
Tornalja Kazinczy Ferent Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

234
36. 17.30 Rimaszécs Alapiskola
37.

10/2/2015
10.00

Nagykapos
Nagykapos Magyar Ház

11338. 12.00 Vaján Alapiskola
39. 14.30 Nagykapos Erdélyi János Alapiskola, alsótagozatos épület
40. 10/6/2015 Nagykürtös Óvár 3
41.

10/7/2015

10.00

Somorja

Lég Alapiskola

121

42. 11.00 Nagyszarva Alapiskola
43. 12.00 Tejfalu Alapiskola
44. 14.00 Somorja Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
45. 15.15 Béke Alapiskola
46. 15.40 Illésháza Alapiskola
47. 16-Oct Csenke Alapiskola
48. 16.40 Nagymagyar Alapiskola
49. 17.00 Csallóközcsütörtök Alapiskola
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50.
10/8/2015

15.00
Komárom

Naszvad Alapiskola
73

51. 17.00 Bátorkeszi Kultúrház
52.

10/9/2015
13.00

Ipolyság
Palást Alapiskola

5053. 14.00 Ipolyság Pongrácz Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
54. 15.00 Ipolyszakállos Alapiskola
55. 10/14/2015 16.00 Komárom Komárom Eötvös Utcai Alapiskola 122
56. 10/15/2015 16.30 Komárom Komárom Jókai Mór Alapiskola 71
57. 10/15/2015 15.30 Losonc Losonc Kármán József Alapiskola és Óvoda 35
58.

10/15/2015
15.00

Galánta
Galánta Kodály Zoltán Alapiskola

196
59. 18.00 Nagyfödémes Borsos Mihály Alapiskola
60.

10/16/2015
15.00

Galánta
Nádszeg Alapiskola

61. 17.00 Nagymácséd Mészáros Dávid Alapiskola
62. 10/16/2015 16.00 Komárom Perbete Alapiskola 33
63.

10/26/2015

30-Sep

Dunaszerdahely

Hegyéte Alapiskola

138

64. 10.00 Csallóközkürt Alapiskola
65. 30-Oct Vásárút Alapiskola
66. 11.00 Felsővámos Alapiskola
67. 30-Nov Pozsonyeperjes Alapiskola
68. 12.00 Nagyudvarnok Alapiskola
69. 30-Dec Nyékvárkony Móra Ferenc Alapiskola
70. 13.00 Bős Alapiskola
71. 14.30 Baka Alapiskola
72. 15.00 Felbár Alapiskola
73. 15.30 Gelle Alapiskola
74.

10/27/2015

30-Aug

Partium
Nagyvárad

Ioan Slavici Általános Iskola

90
75. 10.00 Lucretia Suciu Általános Iskola
76. 30-Nov Szent László Római Katolikus Líceum
77. 13.00 Bors Tamási Áron Iskola
78. 14.30 Biharszentjános Lónyay Tivadar Általános Iskola
79.

10/27/2015

9.00

Vajdaság

Bácsgyulafalva

44

80. 10.00 Nemesmilitics Németh László Magyar Művelődési Egyesület
81. 11.00 Bezdán
82. 15-Dec Zombor
83. 14.00 Bácskertes Kultúrotthon
84. 15.15 Szilágyi  Művelődési otthon
85. 16.15 Gombos
86. 17-May Doroszló
87.

10/27/2015

11.00

Vajdaság

Szaján Móra Károly Általános Iskola

48

88. 12.00 Nagykikinda Egység Művelődési Egyesület
89. 13.00 Torontáloroszi Torontál Tájház
90. 15.00 Magyarcsernye
91. 16.00 Torontáltorda Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
92. 17.00 Szerbittabé Helyi Közösség épülete
93.

10/27/2015
11.00

Érsekújvár
Kürt Alapiskola

39
94. 14.00 Udvard Majthényi Adolf Alapiskola
95. 10/27/2015 15:30 Szenc Szenc Kultúrház 44

96.

10/27/2015

30-Sep

Dunaszerdahely

Albár Alapiskola

208

97. 10.00 Nagymad Alapiskola
98. 30-Oct Egyházkarcsa Alapiskola
99. 11.00 Dericska Alapiskola
100. 11.45

Dunaszerdahely

Kodály Zoltán Alapiskola
101. 13.00 Egyházi Alapiskola
102. 13.30 Szabó Gyula Alapiskola
103. 14.30 Vámbéry Ármin Alapiskola
104.

10/28/2015

30-Aug

Partium

Hegyközpályi 1. sz. Elemi Iskola

67

105. 9.00 Hegyközújlak 2. sz. Elemi Iskola

106. 30-Sep Hegyközszáldo-
bágy 3. sz. Elemi Iskola

107. 30-Oct Hegyközcsatár Benedek Elek Gimnázium
108. 12.00

Nagyvárad
Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium

109. 14.00 16. sz. Általános Iskola
110.

10/28/2015

12.00

Vajdaság

Kúla Népkör Magyar Művelődési Központ

69
111. 15.00 Újvidék Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ
112. 16.30 Tiszakálmánfalva Művelődési Egyesület
113. 18.30 Törökbecse Jókai Mór Művelődési Egyesület
114.

10/28/2015

9.00

Vajdaság

Muzslya Nők Klubbja

81

115. 11.00 Nagybecskerek Petőfi MME
116. 13.00 Nezsény Művelődési Otthon
117. 14.30 Ürményháza Általános Iskola
118. 17.00 Torontálvásárhely Általános Iskola
119. 18.15 Hertelendyfalva Helyi Közösség
120. 19.15 Székelykeve CMH Iroda

121. 10/28/2015 14:00 Zselíz Zselíz Magyar Ház 80

122.

10/28/2015

30-Oct

Dunaszerdahely

Nagyabony Alapiskola

32

123. 11.00 Nemeshodos Alapiskola
124. 30-Nov Szentmihályfa Alapiskola
125. 12.00 Felsőpatony Alapiskola

126. 30-Dec Diósförgepatony Alapiskola

127.

10/29/2015

30-Aug

Partium

Nagyvárad Speciális iskola

109
128. 10.00 Paptamási 1. sz. Általános Iskola
129. 30-Nov Biharfélegyháza Jakó Zsigmond Általános Iskola
130. 12.00 Biharvajda 1. sz. Általános Iskola
131. 13.30 Bihardiószeg 1. sz. Általános Iskola
132.

10/30/2015

9.00

Partium Nagyvárad

Szacsvay Imre Általános Iskola

188
133. 11.00 11-es számú Általános Iskola
134. 12.00 Dimitre Cantemir Gimnázium
135. 13.00 Nicolae Balcescu Gimnázium
136.

11/5/2015
15.00

Komárom
Marcelháza Alapiskola

63
137. 17.00 Ógyalla Feszty Árpád Alapiskola

138. 11/6/2015 16.00 Komárom Csallóközaranyos Alapiskola 34

10. táblázat. Az ösztöndíjátadások menetrendje 2015-ben

10. táblázat. Az ösztöndíjátadások menetrendje 2015-ben
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139.

11/9/2015

10.00

Partium

Belényesújlak Belényesújlaki 1-es számú Gimnázium

32

140. 11.00 Belényes Nicolae Popoviciu Általános Iskola
141. 12.00 Várasfenes Általános Iskola
142. 13.00 Köröstárkány 1-es számú Gimnázium
143. 13.30 Kisnyégerfalva 3. számú Elemi Iskola
144. 14.30 Magyarremete Általános Iskola
145.

11/10/2015

9.00

Partium

Kágya 1. számú Technológiai Líceum

197

146. 30-Sep Csokaly Általános Iskola
147. 10.00 Székelyhíd Petőfi Sándor Elméleti Líceum
148. 30-Nov Érolaszi Általános Iskola

149. 12.00 Hegyközszent-
miklós Toldy Általános Iskola

150. 30-Dec Érköbölkút Általános Iskola
151. 13.30 Kiskereki Bocskay István Gimnázium
152. 13.45 Asszonyvására Általános Iskola
153. 14.00 Érkeserű Általános Iskola
154. 14.15 Értarcsa 1-es Számú Gimnázium
155. 14.30 Éradony Általános Iskola
156.

11/11/2015

30-Aug

Partium

Bihar Gáspár András Gimnázium

116

157. 9.00 Hegyközkovácsi Általános Iskola
158. 30-Sep Szalárd Szalárdi János Szakképző Líceum
159. 10.00 Jákóhodos Általános Iskola
160. 15-Oct Hegyközszentimre Általános Iskola
161. 30-Oct Szentjobb  1-es számú Gimnázium
162. 30-Nov Micske Miskolczy Károly Általános Iskola
163. 30-Dec Tóti  1-es Számú Gimnázium
164. 13.30 Bályok  1-es Számu Álatlános Iskola
165. 14.30 Berettyószéplak 1-es Számú Szakképző Líceum
166.

11/12/2015

8.00

Partium

Szalacs Balaskó Nándor Általános Iskola

139

167. 30-Sep Érbogyoszló 1-es sz. Általános Iskola
168. 10.00 Margitta Horváth János Elméleti Líceum
169. 12.00 Kéc Általános Iskola
170. 13.00 Érszőllős Általános Iskola
171. 14.00 Monospetri 1-es sz. Általános Iskola
172.

11/12/2015
10.00

Érsekújvár
Tardoskedd Szemerényi Károly Alapiskola

87173. 13.00 Szímő Jedlik Ányos Alapiskola
174. 16.00 Érsekújvár Czuczor Gergely Alapiskola
175.

11/13/2015

30-Sep

Partium

Gyanta Gyantai Általános Iskola

109
176. 30-Oct Tenke Nicolae Jiga Elméleti Lícem
177. 11.00 Bélfenyér 1-es Számú Elemi Iskola
178. 30-Dec Árpád Árpádi 4. számú Általános Iskola
179. 13.30 Nagyszalonta Arany János Elméleti Líceum
180.

11/13/2015
10.00

Királyhelmec
Szomotor Alapiskola

161181. 12.00 Nagytárkány Alapiskola
182. 14.00 Királyhelmec Alapiskola
183.

11/16/2015
10.00

Partium
Érsemjén Kazinczy Ferenc Általános Iskola

145184. 11.00 Érkörtvélyes Dr. Balási József Általános Iskola
185. 12.00 Érmihályfalva Zelk Zoltán Általános Iskola

186.

11/16/2015

13.30

Fülek

Ragyolc Kultúrház

156
187. 14.30 Fülek Ifjúság utcai Alapiskola
188. 15.30 Fülek Mocsáry Lajos Alapiskola
189. 16.30 Gömörsíd Alspiskola
190.

11/16/2015

10.00

Szepsi

Szádudvarnok Egyházi Alapiskola

127
191. 11.00 Torna Alapiskola
192. 12.00 Buzita Alapiskola
193. 14.00

Szepsi
Salkaházi Sára Katolikus Iskola

194. 15.30 Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
195.

11/17/2015

30-Aug

Horvátország

Vörösmart Általános Iskola

23
196. 30-Sep Laskó Általános Iskola
197. 30-Oct Kórógy Általános Iskola
198. 13.30 Eszék Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
199.

11/17/2015

8.45

Partium

Köröstarján 1-es Számú Gimnázium

42

200. 30-Sep Fugyivásárhely 1-es Számú Gimnázium
201. 10.00 Mezőtelegd 1-es számú Gimnázium
202. 30-Oct Mezőtelki 3-as Számú Általános Iskola
203. 11.00 Örvénd Általános Iskola
204. 30-Nov Élesd Constantin Serban Líceum
205. 30-Dec Rév 1-es számú Technológiai Líceum
206.

11/18/2015

09.00

Párkány

Ipolyszalka Alapiskola

168
207. 11.00 Párkány Ady Endre Alapiskola
208. 13.00 Muzsla Alapiskola
209. 14.00 Köbölkút Alapiskola
210. 16.00 Szőgyén Alapiskola
211.

11/19/2015

30-Aug

Dés

Retteg Általános Iskola

42

212. 15-Sep Felőr Általános Iskola
213. 30-Oct Apanagyfalu Általános Iskola
214. 30-Nov Vice Általános Iskola
215. 30-Dec Árpástó Általános Iskola
216. 13.30 Magyardécse Általános Iskola
217. 16.00 Dés Általános Iskola
218. 17.30 Bálványosváralja Általános Iskola
219.

11/25/2015
30-Nov

Rozsnyó
Dernő Alapiskola

94
220. 14.00 Rozsnyó Történelmi Városháza
221. 12/11/2015 14.00 Léva Léva Juhász Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 15

Összesen 5046

10. táblázat. Az ösztöndíjátadások menetrendje 2015-ben



126 Rákóczi Szövetség Éves beszámoló 2015 127

Sorsz. Önkormányzat Sorsz. Önkrományzat
1 Ács Város Önkormányzata 135 Kisvárda Város Önkormányzata
2 Ácsteszér Község Önkormányzata 136 Klárafalva Községi Önkormányzat
3 Ádánd Község Önkormányzata 137 Kocsér Község önkormányzata
4 Alsóörs Község Önkormányzata 138 Komárom Város Polgármestere
5 Árpádhalom Község Önkormányzata 139 Komló Város Önkormányzat
6 Bábolna Város Önkormányzata 140 Komloska Község Önkormányzata
7 Bácsalmás Városi Önkormányzata 141 Komloska Község Önkormányzata
8 Bakonyszentkirály Község Önkormányzata 142 Köröm Község Önkormányzata
9 Bakonyszücs Község Önkormányzata 143 Kőrösnagyharsány
10 Balassagyarmat Város Önkormányzata 144 Kőszeg Város Polgármestere
11 Balatonalmádi Város Önkormányzata 145 Kutas Község Önkormányzata
12 Balatonfüred Város önkormányzata 146 Lajosmizse Város önkormányzata
13 Balatonkenese Város Önkormányzata 147 Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
14 Balatonlelle Város ÖnkormányzatA 148 Litér Község Önkormányzata
15 Balatonederics Község Önkormányzata 149 Lovas Község Önkormányzata
16 Balatonfőkajár Község Önkormányzata 150 Madaras Község Önkormányzata
17 Balatonkeresztúr Önkormányzata 151 Martonvásár Város Önkormányzata
18 Balatonvilágos Község Önkormányzata 152 Mátészalka Város Önkormányzata
19 Bárdudvarnok Község Önkormányzata 153 Mátramindszent Község Önkormányzata
20 Bátaszék Község Önkormányzata 154 Mende Község Önkormányzata
21 Békéscsaba MJVáros Önkormányzata 155 Mezőtúr V. Önk.-Mezőtúri Közműv.Kft. 
22 Biatorbágy Város Önkormányzata 156 Mikepércs Község Önkormányzata
23 Bicske Város Önkormányzata 157 Miskolc MJV Önkormányzata
24 Bogács Község Önkormányzata 158 Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
25 Bogyiszló 159 Mohács Város Önkormányzata
26 Bonyhád Város Polgármestere 160 Mórahalom Városi Önkormányzat
27 Bonyhád Város Polgármestere 161 Nagyberki Község Önkormányzata
28 Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat 162 Nagykamarás Község Önkormányzata
29 Bp. Főv. I. Ker. Budavári  Önkormányzat 163 Nagykanizsa MVJ. Önkormányzata
30 Bp. Főv. II. ker. Polgármesteri Hivatal 164 Nagykőrös Város Önkormányzata
31 Bp. Főv. III. ker. Óbuda-Békásm. Önkormányzata 165 Nagyoroszi Község Önkormányzata
32 Bp. Főv. IX. ker Ferencváros Önkormányzata 166 Nagyréde Községi Önkormányzat
33 Bp. Főv. VI. ker. Terézváros Önkormányzata 167 Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
34 Bp. Főv. VII. ker ErzsébetvárosÖnkormányzata 168 Nagytarcsa Község Önkormányzata
35 Bp. Főv. VIII. ker Józsefváros Önkormányzata 169 Nagyvázsony
36 Bp. Főv. X. kerület Kőbánya Önkormányzata 170 Nemesgörzsöny
37 Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 171 Nézsa
38 Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat 172 Nikla
39 Bp. Főv. XVI. Ker. Önkormányzat 173 Nógrád Község Önkormányzat
40 Bp. Főv. XVII. Ker. Rákosmente Önkormányzata 174 Nyíracsád
41 Bp. Főv. XVIII ker. Pestszentlőrinc-Szimre Önk. 175 Nyírcsászári Község Önk.
42 Bp. Főv. XXI. Ker. Csepel Önkormányzata 176 Nyíregyházi Önk. - Nyírtávhő Kft.
43 Bp. Főv. XXII. Ker. Önkormányzata Budafok-Budatétény 177 Okorág Község Önkormányzat
44 Budapest Főváros Önkormányzata 178 Oroszlány Város Önkormányzat
45 Bugyi Nagyközség Önkormányzata 179 Ozora Község Önkormányzata
46 Bükkábrány Község Önkormányzata 180 Ócsa Város Önkormányzata
47 Bükkábrány Község Önkormányzata 181 Ófehértó Község önkormányzata
48 Cégénydányád Község Önkormányzata 182 Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata

49 Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 183 Ostffyasszonyfa
50 Csabaszabadi Község Önkormányzata 184 Paks Város Önkormányzata
51 Csaholc Község Önkormányzata 185 Pannonhalma Város Önkormányzata
52 Csaroda Község önkormányzata 186 Panyola község Önkormányzata
53 Csátalja Község Önkormányzata 187 Pápa Város Önkormányzata
54 Csajág Község önkormányzata 188 Pákozd Község Önkormányzata
55 Csegöld Község Önkormányzata 189 Pátyod Község Önkormányzata
56 Cserénfa Község Önkormányzata 190 Pellérd
57 Csókakői Önkormányzat 191 Perbál Község Önkormányzata
58 Csongrád Megye Önkormányzata 192 Pétervására Városi Önkormányzat
59 Csopak Község Önkormányzata 193 Pilis Város Önkormányzata
60 Dabas Város Önkormányzata 194 Pirtó Község Önkormányzata
61 Dány Község Önkormányzata 195 Porrogszentkirály Község Önkormányzata
62 Darnózseli Község Önkormányzata 196 Polgárdi
63 Derecske Város Önkormányzata 197 Püspökmolnári Község Önkormányzata
64 Devecser Város Öbkormányzata 198 Rábacsécsény Község Önkormányzata
65 Domoszló 199 Rábapatona Község Önkormányzata
66 Diósviszló Község  Önkormányzat 200 Ráckeresztúr Község Önkormányzata
67 Drégelypalánk Község Önkormányzata 201 Rátka Község Önkormányzata
68 Dunakeszi Város Önkormányzata 202 Rohod Község Önkormányzata
69 Dunaújváros MJV Önormányzata 203 Romhány Község Polgármestere
70 Dunavarsány Város Önkormányzata 204 Salgótarján MJV. Önkormányzata
71 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 205 Sárvár Város Önkormányzata
72 Egerág Község Önkormányzata 206 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
73 Egerszólát Község Önkormányzata 207 Somogyszil Község Önkormányzata
74 Emőd Község Önkormányzata 208 Somogyudvarhely Község Önkormányzata
75 Erdőkövesd 209 Somogyudvarhely Község Önkormányzata
76 Esztergom Város Önkormányzata 210 Somogyvár Községi Önkormányzat
77 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 211 Sopron MJV Önkormányzata
78 Fadd Nagyközség Önkormányzata 212 Sopronnémeti Község Önkormányzata
79 Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata 213 Sükösd Nagyközség Önkormányzata
80 Felsődobsza 214 Süttő Község Önkormányzata
81 Felsőmocsolád Község Önkormányzata 215 Szada Község Önkormányzata
82 Felsőörs Község Önkormányzata 216 Szada Nagyközség Önkormányzata
83 Felsőtárkány Község Önkormányzata 217 Szada Nagyközség Önkormányzata
84 Felsőzsolca Város Önkormányzata 218 Szank Község Polgármestere - Patkós Zsolt
85 Fertőszentmiklós Város Önkormányzata 219 Szany Nagyközség Önkormányzata
86 Fonyód Város Önkormányzata 220 Szarvas Város Önkormányzata
87 Fót Város Önkormányzata 221 Szántód Község Önkormányzata
88 Füzér Község Önkormányzata 222 Szárföld 
89 Füzérkomlós 223 Szegvár Nagyközség Önkormányzat
90 Füzér Község Önkormányzata 224 Székesfehérvár MJV Önkormányzata
91 Göd Városi Önkormányzat 225 Szente Község önkormányzata
92 Gödöllő Város Önkormányzata 226 Szentendre Város Önkormányzata
93 Gödöllő Város Önkormányzata 227 Szentkirály Község Önkormányzata
94 Gyál Város Önkormányzata 228 Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
95 Gyermely Község Önkormányzata 229 Szenna Község Önkormányzata
96 Gyömrő Város Önkormányzata 230 Szerencs Város Önkormányzata
97 Gyöngyös Város Önkormányzata 231 Szécsény

11. táblázat. A 2015-ös Beiratkozási Program
ot tám
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98 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 232 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
99 Győrság Község Önkormányzata 233 Tabajd Község Önkormányzata
100 Gyugy Községi Önkormányzat 234 Tata Város Önkormányzata
101 Gyula Város Polgármestere 235 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
102 Hajdúnánás Város Önkormányzat 236 Tárnok Nagyközség Önkormányzata
103 Halászi Község Önkormányzata 237 Tapolca Város Önkormányzata
104 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 238 Tass Község Önkormányzata
105 Harkány Város Önkormányzata 239 Táska Község Önkormányzata
106 Hatvan Város Önkormányzata 240 Tiszabercel Község Önkormányzata
107 Herceghalom Község Önkormányzata 241 Tiszakécske Város Önkormányzata
108 Heréd Község Önkormányzata 242 Tiszaladány Község Önkormányzata 
109 Hermánszeg Község Önkormányzata 243 Tiszanána Község önkormányzata
110 Hetes Község Önkormányzata 244 Tiszasas Községi Önkormányzat
111 Hódmezővásárhely MJV. Polgármesteri Hivatal 245 Tiszatenyő Községi Önkormányzat
112 Hollókő Község Önkormányzata 246 Tófej Község Önkormányzata
113 Hosszúhetény Község Önkormányzata 247 Tolna Megyei Önkormányzat
114 Igal Város Önkormányzata 248 Tolna Város Polgármestere (Appelshoffer Á.)
115 Iza Obec (Izsa Község) 249 Tótkomlós Város Önkormányzata
116 Jákó Község Önkormányzata 250 Tótkomlós Város Önkormányzata
117 Jászberény Város Önkormányzat 251 Törökbálint Város Önkormányzata
118 Jobbágyi Község Önkormányzata 252 Törökszentmiklós Város Önkormányzata
119 Kács Község Önkormányzata 253 Ugod Község Önkormányzata
120 Kaposhomok Önkormányzat 254 Ugod Község Önkormányzata
121 Kaposmérő Község Önkormányzat 255 Újkígyós Város Önkormányzata
122 Kaposvár MJV. Polgármestere 256 Uszód Község Önkormányzata
123 Kaposvár MJV. Polgármestere 257 Vámosoroszi Község Önkormányzata
124 Karád Község Önkormányzata 258 Vaskút Községi Önkormányzat
125 Karcagi Erőforrás Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft. 259 Vasvár Város Önkormányzata
126 Kaszaper Község önkormányzata 260 Vatta Község Önkormányzata
127 Kecel Város Önkormányzata 261 Vál Község Önkormányzata
128 Kecskemét MJVáros Önkormányzata 262 Vecsés Város Önkormányzata
129 Kerepes Város Önkormányzata 263 Veresegyház Város Önk.
130 Keszthely Város Önkormányzata 264 Vése Község Önkormányzata
131 Keszthely Város Önkormányzata 265 Zagyvarékas Község Önkormányzata
132 Kisbér Város Önkormányzata 266 Zákány Község Önkormányzata
133 Kistarcsa Város Önkrományzat 267 Zalaegerszeg MJV. Önkormányzata
134 Kisújszállás Város Önkormányzata 268 Zalakaros Város Önk.

TáMOgATók
10. rész

Sorsz. Önkormányzat Sorsz. Önkrományzat
1 Ács Város Önkormányzata 135 Kisvárda Város Önkormányzata
2 Ácsteszér Község Önkormányzata 136 Klárafalva Községi Önkormányzat
3 Ádánd Község Önkormányzata 137 Kocsér Község önkormányzata
4 Alsóörs Község Önkormányzata 138 Komárom Város Polgármestere
5 Árpádhalom Község Önkormányzata 139 Komló Város Önkormányzat
6 Bábolna Város Önkormányzata 140 Komloska Község Önkormányzata
7 Bácsalmás Városi Önkormányzata 141 Komloska Község Önkormányzata
8 Bakonyszentkirály Község Önkormányzata 142 Köröm Község Önkormányzata
9 Bakonyszücs Község Önkormányzata 143 Kőrösnagyharsány
10 Balassagyarmat Város Önkormányzata 144 Kőszeg Város Polgármestere
11 Balatonalmádi Város Önkormányzata 145 Kutas Község Önkormányzata
12 Balatonfüred Város önkormányzata 146 Lajosmizse Város önkormányzata
13 Balatonkenese Város Önkormányzata 147 Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
14 Balatonlelle Város ÖnkormányzatA 148 Litér Község Önkormányzata
15 Balatonederics Község Önkormányzata 149 Lovas Község Önkormányzata
16 Balatonfőkajár Község Önkormányzata 150 Madaras Község Önkormányzata
17 Balatonkeresztúr Önkormányzata 151 Martonvásár Város Önkormányzata
18 Balatonvilágos Község Önkormányzata 152 Mátészalka Város Önkormányzata
19 Bárdudvarnok Község Önkormányzata 153 Mátramindszent Község Önkormányzata
20 Bátaszék Község Önkormányzata 154 Mende Község Önkormányzata
21 Békéscsaba MJVáros Önkormányzata 155 Mezőtúr V. Önk.-Mezőtúri Közműv.Kft. 
22 Biatorbágy Város Önkormányzata 156 Mikepércs Község Önkormányzata
23 Bicske Város Önkormányzata 157 Miskolc MJV Önkormányzata
24 Bogács Község Önkormányzata 158 Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
25 Bogyiszló 159 Mohács Város Önkormányzata
26 Bonyhád Város Polgármestere 160 Mórahalom Városi Önkormányzat
27 Bonyhád Város Polgármestere 161 Nagyberki Község Önkormányzata
28 Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat 162 Nagykamarás Község Önkormányzata
29 Bp. Főv. I. Ker. Budavári  Önkormányzat 163 Nagykanizsa MVJ. Önkormányzata
30 Bp. Főv. II. ker. Polgármesteri Hivatal 164 Nagykőrös Város Önkormányzata
31 Bp. Főv. III. ker. Óbuda-Békásm. Önkormányzata 165 Nagyoroszi Község Önkormányzata
32 Bp. Főv. IX. ker Ferencváros Önkormányzata 166 Nagyréde Községi Önkormányzat
33 Bp. Főv. VI. ker. Terézváros Önkormányzata 167 Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata
34 Bp. Főv. VII. ker ErzsébetvárosÖnkormányzata 168 Nagytarcsa Község Önkormányzata
35 Bp. Főv. VIII. ker Józsefváros Önkormányzata 169 Nagyvázsony
36 Bp. Főv. X. kerület Kőbánya Önkormányzata 170 Nemesgörzsöny
37 Bp. Főv. XI. ker. Újbuda Önkormányzata 171 Nézsa
38 Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat 172 Nikla
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39 Bp. Főv. XVI. Ker. Önkormányzat 173 Nógrád Község Önkormányzat
40 Bp. Főv. XVII. Ker. Rákosmente Önkormányzata 174 Nyíracsád
41 Bp. Főv. XVIII ker. Pestszentlőrinc-Szimre Önk. 175 Nyírcsászári Község Önk.
42 Bp. Főv. XXI. Ker. Csepel Önkormányzata 176 Nyíregyházi Önk. - Nyírtávhő Kft.
43 Bp. Főv. XXII. Ker. Önkormányzata Budafok-Budatétény 177 Okorág Község Önkormányzat
44 Budapest Főváros Önkormányzata 178 Oroszlány Város Önkormányzat
45 Bugyi Nagyközség Önkormányzata 179 Ozora Község Önkormányzata
46 Bükkábrány Község Önkormányzata 180 Ócsa Város Önkormányzata
47 Bükkábrány Község Önkormányzata 181 Ófehértó Község önkormányzata
48 Cégénydányád Község Önkormányzata 182 Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
49 Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 183 Ostffyasszonyfa
50 Csabaszabadi Község Önkormányzata 184 Paks Város Önkormányzata
51 Csaholc Község Önkormányzata 185 Pannonhalma Város Önkormányzata
52 Csaroda Község önkormányzata 186 Panyola község Önkormányzata
53 Csátalja Község Önkormányzata 187 Pápa Város Önkormányzata
54 Csajág Község önkormányzata 188 Pákozd Község Önkormányzata
55 Csegöld Község Önkormányzata 189 Pátyod Község Önkormányzata
56 Cserénfa Község Önkormányzata 190 Pellérd
57 Csókakői Önkormányzat 191 Perbál Község Önkormányzata
58 Csongrád Megye Önkormányzata 192 Pétervására Városi Önkormányzat
59 Csopak Község Önkormányzata 193 Pilis Város Önkormányzata
60 Dabas Város Önkormányzata 194 Pirtó Község Önkormányzata
61 Dány Község Önkormányzata 195 Porrogszentkirály Község Önkormányzata
62 Darnózseli Község Önkormányzata 196 Polgárdi
63 Derecske Város Önkormányzata 197 Püspökmolnári Község Önkormányzata
64 Devecser Város Öbkormányzata 198 Rábacsécsény Község Önkormányzata
65 Domoszló 199 Rábapatona Község Önkormányzata
66 Diósviszló Község  Önkormányzat 200 Ráckeresztúr Község Önkormányzata
67 Drégelypalánk Község Önkormányzata 201 Rátka Község Önkormányzata
68 Dunakeszi Város Önkormányzata 202 Rohod Község Önkormányzata
69 Dunaújváros MJV Önormányzata 203 Romhány Község Polgármestere
70 Dunavarsány Város Önkormányzata 204 Salgótarján MJV. Önkormányzata
71 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 205 Sárvár Város Önkormányzata
72 Egerág Község Önkormányzata 206 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
73 Egerszólát Község Önkormányzata 207 Somogyszil Község Önkormányzata
74 Emőd Község Önkormányzata 208 Somogyudvarhely Község Önkormányzata
75 Erdőkövesd 209 Somogyudvarhely Község Önkormányzata
76 Esztergom Város Önkormányzata 210 Somogyvár Községi Önkormányzat
77 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 211 Sopron MJV Önkormányzata
78 Fadd Nagyközség Önkormányzata 212 Sopronnémeti Község Önkormányzata
79 Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata 213 Sükösd Nagyközség Önkormányzata
80 Felsődobsza 214 Süttő Község Önkormányzata
81 Felsőmocsolád Község Önkormányzata 215 Szada Község Önkormányzata
82 Felsőörs Község Önkormányzata 216 Szada Nagyközség Önkormányzata
83 Felsőtárkány Község Önkormányzata 217 Szada Nagyközség Önkormányzata
84 Felsőzsolca Város Önkormányzata 218 Szank Község Polgármestere - Patkós Zsolt
85 Fertőszentmiklós Város Önkormányzata 219 Szany Nagyközség Önkormányzata
86 Fonyód Város Önkormányzata 220 Szarvas Város Önkormányzata

87 Fót Város Önkormányzata 221 Szántód Község Önkormányzata
88 Füzér Község Önkormányzata 222 Szárföld 
89 Füzérkomlós 223 Szegvár Nagyközség Önkormányzat
90 Füzér Község Önkormányzata 224 Székesfehérvár MJV Önkormányzata
91 Göd Városi Önkormányzat 225 Szente Község önkormányzata
92 Gödöllő Város Önkormányzata 226 Szentendre Város Önkormányzata
93 Gödöllő Város Önkormányzata 227 Szentkirály Község Önkormányzata
94 Gyál Város Önkormányzata 228 Szentkirályszabadja Község Önkormányzata
95 Gyermely Község Önkormányzata 229 Szenna Község Önkormányzata
96 Gyömrő Város Önkormányzata 230 Szerencs Város Önkormányzata
97 Gyöngyös Város Önkormányzata 231 Szécsény
98 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 232 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
99 Győrság Község Önkormányzata 233 Tabajd Község Önkormányzata
100 Gyugy Községi Önkormányzat 234 Tata Város Önkormányzata
101 Gyula Város Polgármestere 235 Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata
102 Hajdúnánás Város Önkormányzat 236 Tárnok Nagyközség Önkormányzata
103 Halászi Község Önkormányzata 237 Tapolca Város Önkormányzata
104 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 238 Tass Község Önkormányzata
105 Harkány Város Önkormányzata 239 Táska Község Önkormányzata
106 Hatvan Város Önkormányzata 240 Tiszabercel Község Önkormányzata
107 Herceghalom Község Önkormányzata 241 Tiszakécske Város Önkormányzata
108 Heréd Község Önkormányzata 242 Tiszaladány Község Önkormányzata 
109 Hermánszeg Község Önkormányzata 243 Tiszanána Község önkormányzata
110 Hetes Község Önkormányzata 244 Tiszasas Községi Önkormányzat
111 Hódmezővásárhely MJV. Polgármesteri Hivatal 245 Tiszatenyő Községi Önkormányzat
112 Hollókő Község Önkormányzata 246 Tófej Község Önkormányzata
113 Hosszúhetény Község Önkormányzata 247 Tolna Megyei Önkormányzat
114 Igal Város Önkormányzata 248 Tolna Város Polgármestere (Appelshoffer Á.)
115 Iza Obec (Izsa Község) 249 Tótkomlós Város Önkormányzata
116 Jákó Község Önkormányzata 250 Tótkomlós Város Önkormányzata
117 Jászberény Város Önkormányzat 251 Törökbálint Város Önkormányzata
118 Jobbágyi Község Önkormányzata 252 Törökszentmiklós Város Önkormányzata
119 Kács Község Önkormányzata 253 Ugod Község Önkormányzata
120 Kaposhomok Önkormányzat 254 Ugod Község Önkormányzata
121 Kaposmérő Község Önkormányzat 255 Újkígyós Város Önkormányzata
122 Kaposvár MJV. Polgármestere 256 Uszód Község Önkormányzata
123 Kaposvár MJV. Polgármestere 257 Vámosoroszi Község Önkormányzata
124 Karád Község Önkormányzata 258 Vaskút Községi Önkormányzat
125 Karcagi Erőforrás Vagyonhasznosító és Szolgáltató Kft. 259 Vasvár Város Önkormányzata
126 Kaszaper Község önkormányzata 260 Vatta Község Önkormányzata
127 Kecel Város Önkormányzata 261 Vál Község Önkormányzata
128 Kecskemét MJVáros Önkormányzata 262 Vecsés Város Önkormányzata
129 Kerepes Város Önkormányzata 263 Veresegyház Város Önk.
130 Keszthely Város Önkormányzata 264 Vése Község Önkormányzata
131 Keszthely Város Önkormányzata 265 Zagyvarékas Község Önkormányzata
132 Kisbér Város Önkormányzata 266 Zákány Község Önkormányzata
133 Kistarcsa Város Önkrományzat 267 Zalaegerszeg MJV. Önkormányzata
134 Kisújszállás Város Önkormányzata 268 Zalakaros Város Önk.
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