
Mutassa be a támogatott program kapcsán elért legfontosabb eredményeket, írja le, hogy a 
megvalósított program célja és eredményei a pályázatban tervezettekhez képest módosultak-e, 
és ha igen mennyiben (az eltérés módja és indoka): (3000 karakter) 
 
A program céljai és eredményei a pályázatban tervezettekhez képest maradéktalanul 
megvalósultak. A legfontosabb eredmény, hogy a civil, magyar-magyar együttműködés a 
szlovéniai magyar nemzetiségűek és a magyarországi küldöttség tagjaiban egyaránt jelentősen 
megerősödött, új lendületet kapott. A Maribori Egyetemen – az egyetlen hely, ahol 
Szlovéniában magyar szakos tanárokat képeznek – soha nem járt még az Eötvös 
Collegiumhoz hasonló tekintélyű magyarországi küldöttség. A hivatalos együttműködési 
megállapodás lehetőséget teremt a diák- és oktatócserére, a magyar oktatás színvonalának 
erősítésére. Az isonzó-völgyi tanulmányi kirándulás során a küldöttség elsősorban a magyar 
emlékeket kereste, és jól tervezetten a Komeni-fennsík egyik temetőjében (Renče) 
koszorúzott. A helyi (Primozs Marusič) és hazai (Bedécs Gyula) hagyományőrzőkkel, 
valamint a nagykövettel (Szilágyiné Bátorfi Edit) és a magyar hadtörténésszel (Szakály 
Sándor) folytatott eszmecserék jótékonyan hatottak és hatni fognak a közös munka 
elősegítésére: központi magyar katonai emlékmű felállítására. A küldöttség tagjait életre szóló 
lélektani hatások érték. A márciusi 15-i ljubljanai hivatalos megemlékezések, az ünnepség 
programját az Eötvös-collegisták adták. Az igazgatói köszöntő, az ünnepi beszéd (Pusztai 
Ferenc), a zenei betét (Horváth Cecília), a két szavalat (Horváth Janka és Farkas Veronika), 
majd a közös énekek (az előre elkészített és a helyben is kiosztott énekfüzetből) sokáig 
emlékezetes, magasztos hangulatot teremtettek. Az ünnepi élmény feledhetetlen és hosszú 
ideig erős lelki támaszt jelent valamennyi résztvevőnek. A látogatás a Lendvai Két-tannyelvű 
Gimnáziumban megerősítésként szolgált a magyar iskola oktatóinak és diákjainak egyaránt. A 
Collegium küldöttségének részvétele az iskolai ünnepségen megtiszteltetés volt a 
vendéglátóknak, miként a központi ünnepség résztvevőinek létszámát is érezhetően bővítette 
a közel félszáz fős magyarországi egyetemista. Fontos eredmény a tanulmányi kirándulások 
sorában, hogy a küldöttség nemcsak a szlovéniai kultúrtörténeti emlékekkel (Maribor, 
Ljubljana) ismerkedhetett meg, hanem ellátogathatott Csáktornyára a Zrínyiek várába is. A 
magyar-magyar összefogás és együttműködés erősítése mellett egyedülálló eredmény az is, 
hogy a népes küldöttség újabb kárpát-medencei kultúrtájjal ismerkedhetett meg.  
 
 
Mutassa be, hogy a pályázata megvalósításával a szervezet milyen társadalmi szükségletet 
elégített ki, valamint annak társadalmi hatását: (2000 karakter) 
 
A program a magyar-magyar, határokon átívelő, tartalmas együttműködést erősítő, 
természetes igyekezetet elégített ki, és hosszabb távon a későbbi értelmiségiek 
gondolkodásmódjában fejti ki hatását. A magyar tehetséggondozás ügyének szolgálatában 
létrehozott Eötvös Collegium máig töretlenül őrzi eredeti küldetését, amely a kárpát-medencei 
magyarság tehetségeinek társadalomtól is elvárt támogatása. Mindez a Collegium tagjainak 
küldetése, egyfajta hagyományos, belső kényszer. A határon túli magyarság és az őket 
képviselő szervezetek egyértelműen igénylik és elvárják, hogy lehetőleg olyan tekintélyes és 
kiemelkedő presztízsű intézmények, mint az Eötvös Collegium kapcsolatot létesítsen velük, 
és a nemzeti önazonosságuk szempontjából meghatározó ünnepeken személyesen is 
képviseltesse magát. A hatás a szlovéniai szervezetek körében is jól érzékelhető, a 
megmaradás szempontjából fontos benyomás és emlék, tudniillik az anyaországi intézmény 
közössége nagy számban, önkéntesen látogatott el hozzájuk, teremtett együttműködést és 
ünnepelt együtt. A Collegium ifjúsága számára a megvalósított program hosszú távon 
meghatározó élményt szerzett. A jövőben a nemzeti összetartozás gondolata nem elvi szinten, 



hanem személyes tapasztalatok alapján körvonalazódik a legkiválóbb, a társadalmi vezető 
szerepre – tudatosan is – készülő mostani egyetemisták körében.  
 
Mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járult hozzá a szervezet működéséhez (pl. szervezet 
fenntarthatósága különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek 
bevonására): (2000 karakter) 
 
A pályázat lendületbe hozta az Alapítvány régtől szunnyadó alaptevékenységét, a hivatalos 
célkitűzésbe foglalt kárpát-medencei szolidaritást, a magyarság sorskérdéseire érzékeny 
értelmiség nevelését. Az önkéntes résztvevők (előkészítők, lebonyolítók, az ünnepségek 
előadói, zenélők és éneklők) aktív részesei és megvalósítói lettek a programoknak. Olyan 
hagyományt teremtettek, amely biztosan visszahat az Alapítvány további működésére. 
Világossá vált, hogy megfelelő előkészítő munkával, önkéntes odaadással tartalmas és a 
jövőre ható eredményeket lehet elérni. A sikeres programsorozatnak olyan visszhangja lett, 
hogy a mostani önkéntesek számának többszörösére számíthatunk hasonló programok 
tervezésénél. Jelentős gyakorlati hatást fejtett ki a pályázat az Alapítvány pályázói 
tevékenységére is. A pályázó képviselője, az Alapítvány elnöke és közvetlen segítő 
munkatársai első alkalommal ismerkedtek meg a NEA EPER rendszerrel és használták azt 
eredményesen. Az Alapítvány céljait szolgáló pályázatok írásának legfontosabb technikai 
elemeit sikerült elsajátítaniuk. Hasonlóképpen ösztönző hatással volt a pályázat az Alapítvány 
Kuratóriumának munkájára, mert olyan stratégiai tervezést feltételezett, amely a kurátorok 
közös gondolkodásán és döntésén nyugszik.  
 
Rendezvények 
 
Kérjük, sorolja fel a megvalósított rendezvény(eke)t: (500 karakter) 
 
Kiskonferencia és bemutatkozás, majd együttműködési megállapodás aláírása a Maribori 
Egyetem Magyar Tanszéke és az Eötvös Collegium között. Tanulmányi kirándulás és 
megemlékezés az Isonzó-völgyben (koszorúzás: Renče). Koszorúzás a lubljanai várban a 
József Attila kultúrkör tagjaival (Battyány-börtön), hivatalos március 15-i ünnepség, műsor a 
Balassi Intézetben (Ljubljana), iskolalátogatás a Lendvai Két-tannyelvű Gimnáziumban, 
koszorúzás a lendvai városi ünnepségen. Kirándulás Csáktornyára. 
 
A rendezvény időpontja 1.: 2016. március 11 (péntek) 12.00-16.00 
A program helyszíne: Maribori Egyetem Filozófiai Kar Magyar Tanszék  
A rendezvény címe: Kiskonferencia, kölcsönös bemutatkozás és együttműködési 
megállapodás aláírása 
 
A rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők száma): (500 karakter) 
Az Eötvös Collegiumért Alapítványtól támogatott céloknak megfelelően az Eötvös Collegium 
45 fős küldöttsége a Kárpát-medencében évek óta épített szakkollégiumi- tehetséggondozási 
hálózat újabb tagjával – kölcsönös bemutatkozást, prezentációkat követve – együttműködési 
szerződést kötött. A megállapodást a Kar dékánja, és az igazgató írta alá. A küldöttség mellett 
10 meghívott (helyi diák és tanár) volt jelen. Fellépők száma: 10, résztvevők összlétszáma: 
55. A programot városnézés követte.  
 
 
A rendezvény időpontja 2.: 2016. március 12 (szombat)  



A program helyszíne: Isonzó folyó melletti Komeni-fennsík, Latvica, Renče, Visintini, 
Redipuglia 
A rendezvény címe: koszorúzás és megemlékezés (beszédek, zene és énekek) magyar 
katonaemlékeknél  
 
A rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők száma):  (500 karakter) 
Bedécs Gyula szakértő eligazítása és Primozs Marusič helyi vezetése alapján a 45 fő 
meglátogatta a Karszton a Latvica melletti kavernát, majd Renče temetőjében koszorúzott és 
emlékezett. Két collegista verset mondott, az igazgató Szabó István 1916. évi katonai 
emlékiratából olvasott fel, a közös énekek közül a „Kimegyek a Doberdói harctérre…” dalt 
tangó-harmonika kísérte. A Collegium koszorúját a diákelnök és az igazgató helyezte el. A 
visszaút Visintini-n (kápolna) és Redipuglián át vezetett.  
 
A rendezvény időpontja 3.: 2016. március 13 (vasárnap) 17.00 és 18.00 óra 
A program helyszíne: Ljubljana: várudvar és börtön, Balassi Intézet 
A rendezvény címe: Március 15-i ünnepségek 
 
A rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők száma): (500 karakter) 
A küldöttség a hivatalos március 15-i ünnepségeken vett részt. A várudvaron elhangzott 
beszédet, szavalatot majd énekeket követően a Collegium koszorúját a diákelnök és az 
igazgató helyezte el Battyány Lajos emléktáblájánál. 18.00 órától a követség és a Balassi 
Intézet hivatalos ünnepi programját a Collegium küldöttsége biztosította: a nagykövet 
beszédét szónoklat, zene (Brahms, Magyar Táncok no.5), két szavalat és 5 ének (gordonka 
kísérettel), majd zárófogadás  követte. Résztvevők száma: 80. 
 
A rendezvény időpontja 4.: 2016. március 14 (hétfő) 10.00 és 17.00 óra 
A program helyszíne: Lendva, Két-tannyelvű Gimnázium és főtér 
A rendezvény címe: Iskolalátogatás és március 15-i ünnepség 
 
A rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők száma):  
A küldöttség meglátogatta a Lendvai Két-tannyelvű Gimnáziumot, ahol bemutatkozott és 
megismerte a helyi oktatást, órákat látogatott meg, majd megtekintette a Kultúrházban 
bemutatott iskolai ünnepei műsort. Délután a hivatalos lendvai ünnepségen az ünneplő 
sokaság részeseként, önálló intézményi képviseletként a diákság képviselője és az igazgató 
koszorút helyezett el a Széchenyi és Kossuth domborművek alatt. Résztvevők száma: 300.  
 
Mutassa be, hogy a program milyen módon valósult meg határon túli magyar civil 
szervezettel együttműködésben (amennyiben releváns), hogyan erősíti a Kárpát-medencei civil 
hálót: (2000 karakter) 
 
A József Attila Kulturális Egyesület, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, a Maribori 
Egyetem, a nemzetiségi szervezetek tagjai számára megerősítést jelentett a Collegium 
látogatása. A ljubljanai József Attila Kulturális Egyesület a szlovén fővárosban Vasárnapi 
Iskola formában magyar oktatást szervez a magyar nemzetiségű gyermekeknek. A 
kisiskolások szokták a ljubljanai március 15-i ünnepség műsorát adni, amelyet most az Eötvös 
Collegium közössége egészített ki, illetve vállalt magára. A programot az anyaországi diákok 
úgy szerkesztették, hogy a diákok és civil közösség tagjai az előre elkészített dalfüzet 
segítségével is be tudjanak kapcsolódni a már ismert („Gábor Áron rézágyúja…” „Kossuth 
Lajos azt üzente…”, stb.) és a megtanulható dalok éneklésébe. Az együttműködés és a 
magyarországi küldöttség beilleszkedése kiválóan sikerült, emlékezetes élményt szerzett a 



vendéglátók és a vendégek számára egyaránt. A szlovéniai magyar nagykövetség, és a Balassi 
Intézet vezetése hasonlóan, elismeréssel és köszönettel fogadta a Collegium diákjainak 
önkéntes szerepvállalását. A szervezetek ekképpen, együtt, közös szervezésben méltóképpen 
ünnepelhették meg március 15-ét. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet közvetítésével a 
Collegium küldöttsége a lendvai központi ünnepségen is gyarapíthatta a megemlékezők 
számát, koszorúzott és részt vett az iskolai színházi bemutatón is. A program az isonzó-völgyi 
tanulmányút előkészítésével, megvalósításával és a magyar érdekképviseletek és a 
hagyományőrző magánszemélyek és szervezetek közötti párbeszéd elősegítésével is 
egyértelműen a kárpát-medencei civil összefogást erősítette.   
 
Mutassa be a program legérdekesebb történetét/eseményét a program egy résztvevőjének 
személyes tapasztalatai alapján: (2000 karakter) 
 
Horváth Janka Júlia a programok aktív részese volt, a Marbori Egyetemen bemutatta a 
Collegium Klasszika-filológia műhelyének szakmai és társadalmi munkáját, szavalatot adott 
elő a renčei temetőben és a hivatalos ljubljanai (Balassi Intézet) március 15-i ünnepségen. 
Több élménye közül a Balassi Intézetben megélteket emelte ki, amelyek a helyi – viszonylag 
kis létszámú, de annál lelkesebb – magyarság tagjaitól tapasztalt. Nagykövet Asszony 
hangsúlyozta, hogy a collegisták 48-as dalcsokrának egyik legszebb, leginkább megható 
darabja az „Esik az eső, ázik a heveder…” kezdetű dal volt (gordonka-kísérettel), mert az a 
szabadságharc – mint minden háború – kevésbé hangsúlyozott embert-próbáló, véres arcát is 
bemutatja. A ljubljanai és az odalátogató muravidéki magyarok, idősebbek és a Vasárnapi 
Iskola kisdiákjai egyaránt többször megszólították és félrevonták beszélgetni az ünnepséget 
záró fogadás alatt. A beszélgetések során őszinte hálát és meghatottságot tapasztalt, sokszor 
elhangzott, hogy ilyen magasztos ünnepség, az újonnan átadott épületet átható, felszabadult 
közös ének még soha nem volt a magyar ünnepen, és félő, sokáig nem is lesz. Megható 
élmény volt az is, hogy a Collegium diákjaként többek közt ő is átadhatta az Eötvös 
Collegium mintegy negyven, nemzeti szalaggal átkötött kiadványát a Balassi Intézet éppen 
beiktatott igazgatójának, aki hálásan fogadta a könyvtár első köteteit. Megemlékezett arról, 
hogy a Collegium „Nyergelj, fordulj…” című sokszorosított daloskönyvét becses emlékként 
vitték magukkal a szlovéniai magyarok.    


