Felvidéki magyarok
Rákóczi nyomában …
Nagy Domonkos István előadása
2016. szeptember 22-én
csütörtök este 18:30-kor
a Genfi Magyar Kultúrális Központban
Chemin du Ruisseau 36, 1216 Cointrin GE
10-es troli, „De-Joinville” megálló, parkoló a kápolna kertjében
Az előadás felvázolja a Felvidék történelmét és ehhez kapcsolódva nevezetes
helyszíneit érintve egy interaktív előadás keretében jutunk el a XX. századig,
majd napjainkig. A Felvidék földrajzilag egy évezreden át a történelmi
Magyarország északi részét alkotta. Ezen a területen még ma is kb. 600.000
magyar él, mely ma Szlovákiához tartozik.
A Felvidék magyarságára kiemelt figyelmet fordító szervezet, a Rákóczi
Szövetség újonnan elindult Diaszpóra- és Szórványprogramját is ismertetjük.
Az előadás után vacsora (juhtúrós galuska – sztrapacska). A vacsora 20.- frank,
foglalás szeptember 21-ig: tel. 022 920 05 02 vagy info@magyarkultura.ch.
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Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei
magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott
küzdelmében, valamint II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem szellemi
örökségének népszerűsítése. Az anyagi segítségnyújtás mellett
kiemelkedően fontos a szomszédos országokban kisebbségben élő
magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatása, valamint a Kárpátmedencei magyarság összetartozás-tudatának erősítése. A Rákóczi
Szövetség központi irodája és a Kárpát-medence szerte működő közel
200 helyi szervezete révén gazdag programsorozatot valósít meg minden
évben. A Szövetségnek több mint 250 Kárpát-medencei középiskolában
működnek ifjúsági szervezetei, taglétszáma meghaladta a 23 ezret.
A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács megfogalmazott kérése
alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 2016
szeptembere és 2017 júniusa között a „DIASZPÓRA- ÉS SZÓRVÁNYPROGRAM” keretében lehetőséget kíván teremteni magyarországi
tanulmányútra mintegy 650 diaszpórában élő 10 és 25 év közötti magyar
fiatal számára.
A Programra pályázhatnak azok a diaszpórában élő, 10 és 25 év közötti
magyar fiatalok, akik a helyi magyar közösségekben működő hétvégi
iskolák, hagyományőrző és kulturális egyesületek, vallási közösségek
munkájában aktívan (legalább 1 éve) részt vesznek. A Diaszpóra Program
keretében, a 2016 szeptembere és 2017 júniusa közötti időszakban a
pályázó fiatal egy szabadon választott programon vehet részt. A kiskorú
résztvevőket csak csoportosan tudjuk fogadni. A kiskorúak
jelentkezéséhez minden esetben szülői jóváhagyás szükséges.
Térségek szerinti irányadó keretszámok:
Észak-Amerika: 250 fő, Nyugat-Európa: 200 fő, Dél-Amerika: 120 fő,
Ausztrália: 60 fő, Dél-Afrika: 10 fő, Izrael: 10 fő.

