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– Egy hét múlva lesz az 
1956-os forradalom emlék-
napja. Készülnek rá?

– Természetesen. Ismét 
megtartjuk az ünnepséghez 
kapcsolódó történelmi vetél-
kedőt, amelyre 2012-ben is 
nagy számban jeleneztek kö-
zépiskolások határon innen és 
túlról. Az előzetes selejtező-
ket már lebonyolítottuk, így 
megvan az a hatvan-hetven 
csapat, amelyek a döntőben 
fognak szerepelni. A verseny 
két lépésben történik, lesz 
egy írásbeli megmérette-
tés a forradalom előnapján, 
október 22-én, 23-án pedig 
az ezekből kikerülő legjobb 
tíz csapat méri össze tudá-
sát. A zsűri olyan tanárokból 
áll, akik évről évre segítenek 
nekünk, ők javítják ki a 
feladatlapokat, s ők értékelik 
a diákok szóbeli szereplését 
is. A győztesek jutalomki-

ránduláson vehetnek részt, 
2012-ben Délvidékre utaztak, 
a jövő évi helyszín azonban 
még nincs kijelölve.

– Idén is elindult a beiratko-
zási ösztöndíj-programjuk?

– Igen. Ennek lényege, 
hogy minden külhoni magyar 
iskolába beíratott gyermek 
ünnepélyes keretek között 
egyszeri ösztöndíjban része-
sül. Az adományokat magán-
emberek, önkormányzatok és 
alapítványok gyűjtik össze, s 
juttatják el hozzánk, mi pedig 
évről évre szétosztjuk a gye-
rekek között. Idén körülbelül 
3500 fiatal részesül benne, 
ez nagyobb szám, mint a 
tavalyi, de pontos adatot csak 
dacemberben lehet megtud-
ni, amikor befejeződnek az 
átadások. E program nem 
csupán anyagilag támogatja a 
határon túli magyar csalá-
dokat, hanem lélektanilag 

is fontos szerepet tölt be: 
hidat képez az anyaországi 
és a határokon kívül rekedt 
magyarság között. Mostanáig 
270 magyarországi település 
önkormányzata csatlakozott 
a kezdeményezéshez, s voltak 
olyan polgármesterek is, akik 
saját maguk adakoztak. A 
programot idén kiterjesz-
tettük Erdély egy részére, a 
Partiumra is, ahol összesen 
körülbelül hétszáz gyermek 
kap majd ösztöndíjat.

– Hagyományos nyári 
táboraik sikeresek voltak?

– Csakúgy, mint az elmúlt 
években, most is öt hely-
színen rendeztük meg őket. 
Szentendrén a főiskolásoknak, 
Győrben, Sátoraljaújhelyen a 
középiskolásoknak, Baján és 
Esztergomban pedig az álta-
lános iskolásoknak, s mind-
egyik sikeres volt a Szövetség 
és a diákság szempontjából 

is: több százan vettek részt 
rajtuk.

– Hogy értékelik a környe-
ző országok programjaikat?

– Talán már látják, hogy egy 
civil kezdeményezést az európai 
értékrend figyelembevételével 
nem nagyon lehet támadni. 
Korábban szlovák részről érték 
kritikák szövetségünket, de azt 
mondhatom, mára elcsitultak a 
kedélyek, s nyugodtan végez-
hetjük a munkánkat.
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Őrzik a nemzetet
Több mint két évtizede támogatja a határon túli magyarság 
fennmaradását a Rákóczi Szövetség. A szervezet munkájáról 
Halzl József elnök beszélt a Demokratának.

Több mint száz elsőosz-
tályos kapott ösztöndíjat a 
Rákóczi Szövetségtől múlt 
pénteken Csilizradványban és 
Nagymegyeren.

A Kóczán Mór Alapiskola 
aulájában tartott átadón a 
vendégeket az iskola igazga-
tónője, Fodor Margit köszön-
tötte, s beszédében kiemelte, 
a felvidéki magyar pedagó-
gusok minden erejükkel azon 
vannak, hogy megőrizzék 
a gyermekek ősi gyökereit, 
nemzeti identitását.

– Fontos, hogy megmarad-
janak a magyar iskolák, hiszen 
azokban a tanulók sokkal több 
tudást kapnak, mint a szlovák 
intézményekben: az alapis-

meretek megszerzése mellett 
a kicsik magukba szívhatják a 
magyarságtudatot. Ápoljuk a 
magyar hagyományokat, meg-
emlékezést tartunk nemzeti 
ünnepnapjainkon, s mindent 
elkövetünk annak érdekében, 
hogy a diákok ne felejtsék el 
anyanyelvüket – mondta az 
igazgatónő.

A Nagymegyeri Bartók Béla 
Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskolában szintén ösztöndíjat 
vehették át az iskolakezdők, de 
nemcsak a Bartók, hanem az 
Arany János iskolába beíratot-
tak is, így csaknem nyolcvan 
kisgyerek.

Mindkét rendezvény 
ünnepélyes keretek között, 

Halzl József és Csáky Csongor, a 
Rákóczi Szövetség elnökének 
és főtitkárának, Vasas Joachim 
egri iskolaigazgatónak, Rostás 
László, a Nagymegyer és Vidé-
ke Polgári Társulás elnökének 
és Láng Zsolt, a budapesti 
II. kerület polgármesterének 
részvételével zajlott.

– A több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden 
tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzet-
nek, melynek államhatárok 
feletti összetartozása valóság, s 
egyúttal a magyarok személyes 
és közösségi önazonosságának 
meghatározó eleme – idézte 
az Országgyűlés által elfoga-
dott Nemzeti Összetartozás 

melletti tanúságtételről címet 
viselő törvényt Láng Zsolt.

– Antall József, az első 
szabadon választott kormány 
miniszterelnöke utalt arra, 
hogy lélekben 15 millióan 
vagyunk, és mi ezt komo-
lyan is gondoljuk – mondta 
Láng Zsolt, aki szerint hiába 
lépjük át Magyarország északi 
határvonalait, az ember otthon 
érzi magát a Felvidéken is. 

– A Rákóczi Szövetség által 
patronált gyerekek talán most 
még nem értik, miért kellett 
végigállniuk az átadó ünnepsé-
get, de később rá fognak jönni, 
mekkora jelentőssége volt en-
nek a napnak – zárta beszédét 
a II. kerület vezetője.

Díjátadó a Felvidéken


