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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Tárgy: Javaslat a 
meghirdetett 
támogatására 

Rákóczi Szövetség által 
ösztöndíj program 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca l. IV. em. 1.) azzal a kéréssel 
fordult a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz, hogy anyagi 
támogatásával csatlakozzon a szövetség által meghirdetett "Beiratkozási ösztöndíj 
program" -hoz. A program keretében a szövetség - a korlátozott anyagi lehetőségek 
miatt - eddig Közép- és Kelet-Szlovákiában (az Ipolyságtól keletre eső területeken), 
valamint a nyugati országrész peremvidékein nyújtott egyszeri beiratkozási ösztöndíjat 
a magyar anyanyelvű fiatalok részére. 
Az előterjesztést a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság áprilisi ülésén megtárgyalja, 
az elnök a bizottság javaslatát a képviselő-testületi ülésen ismerteti. 
A támogatást kérő levél az előterjesztés melléklete. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a programot támogatni. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi 
Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly utca l. IV. em. 1.) által - a Felvidéken élő 
magyar anyanyelvű fiatalok részére - alapított "Beiratkozási ösztöndíj program" 
költségéhez....... Ft támogatást nyújt a képviselő-testület működési célú általános 
tartalékkerete terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. március 16. 

20 ll. április 21. 
Kovács Róbert polgármester 
Weeber Tibor alpolgármester 
dr. Szabó Krisztián jegyző 
Ehrenberger Krisztina Humán Iroda 
Pándiné Csemák Margit 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

x~~úJ 
Weeber Tibor 



l. oldal, összesen: 3 

Dobrai Zsuzsanna 

Feladó: 
Címzett: 
Elküldve: 
Tárgy: 

"Kobph" <kobph@kobanya.hu> 
<polgarmester@kobanya. hu> 
2011. február 25. 11:22 
Fw: Rákóczi Szövetség levele 

--- Original Message ----- \ 
From: Demokrácia Központ \~ 
To: kobph@kobanya.ttu A .,..;, Ji J,- J ( - \;\ ,; {. 

Sent: Thursday, February 24, 2011 11:48 AM .' ~ • f' · . 
Subject: Rákóczi Szövetség levele . . . , i\ ~ 

~á' ~-Ai:~ ./'Y l l 
Kedves Barátunk! ;t{:[{,r_R..;IAc:rtL eLő'~ ff1C/C)e;; . 
Kérlek, engedd meg, hogy ezúton figyelmedbe ajánljuk a Rákóczi Szövetség elnökének, d~i(Halzl v-/ 

1 
Józsefnek alábbi levelét. ,~ A[w 03. /t; 
ASzövetség minden évben beiratkozási ösztöndíjjal segíti azokat a felvidéki magyar diákokak, akikL -
magyar tannyelvű iskolába iratkeznak be Szlovákiában. 
Elnök úr ehhez a kezdeményezéshez kéri tisztelettel a támogatásotokat 
Köszönettel: 
Demokrácia Központ 

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! 

A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel 
igyekszik támogatni a szomszédos országokban é/6 magyar közösségeket 
megmaradásukért folytatott küzdelmükben. Minthogy e közösségek jövője elsősorban 
attól függ, vállalják-e a felnövekvő nemzedékek sz ü/eik magyar identitását, 
programjaikka/, kezdeményezéseikkel elsősorban az ifjúságat kívánjuk megszólítani. 
Általános iskolás gyermekek részére Esztergomban és Baján, Középiskolások részére 
Sátoraljaújhelyen és Győrött, f6isko/ások részére Szentendrén rendezünk rendszeres 
nyári táborokat, és éves programunk rendszeres eseménye a középiskolások részére 
megrendezett Cuitura Nostra történelmi vetélkedő Pannonhalmán és az 1956-os 
forradalom és szabadságharc emlékére Budapesten megrendezett Gloria Vicfis 
történelmi vetélkedő, amely nagyszabású '56-os ifjúsági emlékünnepségünkhöz 
kapcsolódik. Minden évben március 15-én közel 2000 magyarországi középiskolás 
számára az utazási költségek teljes, vagy részleges felvál/alásávallehet6séget 
biztosítunk arra, hogy a szomszédos országokban az ottani magyar középisko/ásokkal 
együtt ünnepeljék meg nemzeti ünnepünket. Éves programunkhoz tartozik továbbá a 
középiskolás szervezeteink részére meghirdetett "Felvidéki séták" c. programsorozat és 
a történelemtanárok találkozója Mátrafüreden. 

A Szövetség helyi szervezeteinek száma 288, közü/ük 132 szervezet középiskolában 
működik. A Sz övetség 13. 762 taggal rendelkezik, a múlt évben csatlakozott tagok 
átlagéletkora 21,25 év. 

Munkánkban kiemelkedő sz , a történő beiratkozás 
támogatása, hiszen a magyar identitás továbbadásának legfontosabb eli e 
a sz ülök vállalják-e gyermekeik magyar iskolába történő beíratását. Ez a kérdés 
különösen a Felvidéken éleződött ki azáltal, hogy Szlovákiában-a többi szomszédos 
országtól eltérően- egy rossz sz lovák-magyar államközi megállapodás következtében 
nincs mód a kedvezménytörvény értelmében minden magyar iskolába járó gyermeket a 
teljes tanulmányi idöszak alatt megillető ösztöndíjnak a családokhoz való közvetlen 
eljuttatására. Ez a tény, továbbá a jelenlegi sz/ovák kormány különböz6 magyarellenes 
intézkedései és kezdeményezései- így pl. a nyelvtörvény és az állampolgársági törvény 
- hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar családok jelentős hányadában a magyarul 
beszé/6 gyermekeket nem magyar iskolába íralják. 

2011.02.25. 
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Ezek a problémák indították a Rákóczi Szövetséget arra, hogy civil társadalmi 
kezdeményezéssei "Beíratkozási ösztöndíj programot" hirdessen meg, amelynek 
értelmében a magyar iskolába be íratott gyermekek egyszeri a/ka/omma/1 Oezer Ft-os 
beiratkozási ösztöndíjban részesülnek. A Polgári Körök és egyéb civil szervezetek, 
alapítványok, önkormányzatok és magánszemélyek adományai lehetövé tették, hogy 2005. 
óta minden évben mintegy 2000 gyermek kapja meg a beíratkozási ösztöndíjat. Sajnos a 
rendelkezésre álló pénzforrások nem tették lehetövé, hogy a programot egész Szlovákiában 
megvalósítsuk, ezért eddig a program teljes körűen csak a gazdasági és szociális 
szempontból hátrányosnak tekintettKözép-és Kelet-Sz/ovákiában (az Ipolyságtól keletre 
eső területeken), valamint a nyugati országrész peremvidékein valósul meg. A többi 
régióban csupán a nagycsa/ádosok, továbbá azon családok részére hirdettük meg a 
beiratkozási ösztöndíjat, ahol a gyermekeknek naponta más településekre kell utazni ahhoz, 
hogy magyar iskolába járhassanak. A program 201 O. évi eredményeit a mellékelt beszámoló 
foglalja össze. 

Bár a Szlovákiában is tapasztalható demográfiai lejtmenet folytán az elmúlt négy évben 
csökkent a magyar iskolába be íratott diákok száma, de vizsgálataink szerint a csökkenés 
kisebb mértékű volt azokon a területeken, ahol programunkat teljes körűen megvalósítottuk, 
mint azokban a régiókban, ahol arra forráshiány miatt nem, vagy csak korlátozottan volt 
lehetőség. Ebben az évben az esedékes - a nemzetiség megvallására is kiterjedő
szlovákiai népszámlálásra tekintettel az ösztöndíjat minden magyar iskolába be íratott 
gyermek családja részére meghirdettük 

Ezzel a levéllel azokat az önkormányzatokat kívántuk ismételten megszólítani, amelyeknek 
szellemi irányultsága hasonló lehet a Rákóczi Szövetségéhez. Ezért abban reménykedünk, 
hogy tevékenységünket, különösen a magyar iskolaválasztás ügyében tett 
kezdeményezésünket támogatásra méltónak találják. 

Hálásan köszönjük azt is, ha az Önkormányzat tisztségviselői, vagy munkatársai köz ül bárki 
személyes adománnyal csatlakozik programunkhoz. 

Úgy érezzük, hogy cselekvő összefogással, a nemzetstratégiai prioritásokra összpontosítva 
jelentős mértékben segíthetjük a határon túli magyar közösségeket jövőjük 
megalapozásában. 

Amennyiben a beiratkozási programunkat- bármekkora összeggel- támogatni tudják, arra 
is kémi szeretnénk, hogy közöljék, támogatásukat me/y régió, vagy település részére 
kívánják felhasználni és ebben az esetben sz ívesen vennénk képviselőjük személyes 
részvételét a szeptemberben megrendezendő ösztöndíj átadási ünnepségeken 

Elérhetőségeink: 

Rákóczi 
Szövetség 
Cím: 
Postacím: 
Telefonszám: 
Fax: 
E-mail: 
Bankszámla: 

10 27, Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1. 
1255, Budapest, Pf. 23. 
003611-201-3067 
003611-212-8891 
info@rakocziszovetseg.hu 
11705008-20488172 (OTP Bank) 

Felvidéki Oktatási Támogatás 

Pozitív döntésük reményében 

2011.02.25. 



Tisztelettel köszönti: 

Dr Ha/z/ József 
A Rákóczi Szövetség elnöke 
s.k. 

Budapest, 2011. február 
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