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JAVASLAT 

RÁKÓCZI  SZÖVETSÉG TÁMOGATÁSÁRA 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rákóczi Szövetség elnöke Dr. Halzl József Úr írásbeli kérelemmel, illetőleg megkereséssel  

fordult hozzám, miszerint a Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakulása óta sokrétű 

tevékenységgel támogatja a szomszédos országokban élő magyar közösségeket. Elsősorban a 

fiatalok (általános és középiskolások) magyar identitásának elmélyítését szorgalmazzák. E 

munka elmélyítésére nyári táborokat is szerveznek, ahol a magyar és magyar nyelven tanuló 

diákok együttgondolkodását, egymás megbecsülését és a magyarságtudatot erősítik. 

Munkájukban meghatározó szerepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás támogatása 

a Felvidéken, hiszen ez az identitás továbbadásának legfontosabb kérdése. Ezzel kapcsolatban 

2004-ben „Beiratkozási Ösztöndíj Programot” hirdettek szintén a Felvidéken, melynek 

keretében egyszeri 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjat juttatnak a magyar iskolába 

beíratott gyermekek számára, mely iskolai rendezvényen kerül átadásra.  A sikeres programot 

2012-ben kiterjesztették Bihar megyére, illetve további 31 délvidéki településre, ahol 

szórványosan élnek magyarok. 2014. évben a program részévé vált Horvátország az erdélyi 

Dés régióval együtt. E nemes célt 2014. évben már 231 település támogatta. Úgy érzik, hogy a 

cselekvő összefogással, a nemzetstratégiai prioritásokra összpontosítva jelentős mértékben 

segíthetik a határon túli magyar közösségeket jövőjük megalapozásában.  

Tájékoztatásul elmondani kívánom, hogy a szövetség közhasznú szervezet, illetőleg azt, hogy 

a Felsőzsolcai Fúvószenekar 2013. május óta már tagja a szövetségnek. A szövetség segíti a 

zenekar külföldi fellépéseit, illetőleg fellépési lehetőséghez jutását. A felsőzsolcai fiatalok 

2013 óta aktív résztvevői a Sátoraljaújhelyi középiskolai tábornak is. Önkormányzatunk a 

- x 



testvértelepülések magyar nyelven tanuló és magyar nyelven középiskolában továbbtanuló 

gyermekek támogatásáról már döntött, melynek, mint köztudott igen jó a visszhangja. A 

támogatott gyermekeknek nagy segítséget nyújt ezzel Önkormányzatunk. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével a támogatásról  

dönteni szíveskedjen. 

 

 

Felsőzsolca, 2015. április 7.    

 

 

 

       Dr. Tóth  Lajos 

         polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és 

……….. –Ft összegű támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség részére, a  ……………………… 

terhére. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és nem 

támogatja a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmét. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 


