
Mgr. Duba Attila a Rákóczi Szövetség pályázatának különdíjasa 

 

A Magyar Országgyűlés 2012. 

december 4-én ellenszavazat nélkül 

fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a 

Felvidékről kitelepített magyarok 

emléknapja lesz. Az emléknap méltó 

dátuma április 12-e, mivel 1947. április 

12-én indult az első transzport 

Magyarország felé. Ennek az 

emléknapnak az alkalmából a Rákóczi 

Szövetség pályázatot hirdetett a határon 

túli középiskolások, valamint 

egyetemisták számára azzal a céllal, hogy 

minél több fiatal kerülhessen közelebbi kapcsolatba a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák 

Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített több mint százezer magyar ember sorsával.  

 

Mivel a kitelepítések nagyban érintették a falumat illetve a családomat, ezért a pályázatba én is 

bekapcsolódtam egy pályamunkával. Munkám címe: „Ki vagyok én?”, ahol  a családfámat elemezve mutattam 

be, hogy honnan is származnak a családi gyökereim, mennyire hatottak a kitelepítések a családomra. Az 

eredményhirdetés 2016. április 12-én volt Magyarországon, az Országház Felsőházi termében. Az egyetemisták 

csoportjában a pályamunkámat a zsűri különdíjjal jutalmazta. Ez a különdíj egy oklevél és könyv jellegű 

támogatásban nyilvánult meg.  

Pontosabb információk a pályázati kiírással kapcsolatban olvashatóak: 

http://www.rakocziszovetseg.org/2016/02/11/felvidekrol_kitelepitett_magyarok_emleknapja_palyazat_egyeni_20
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A Rákóczi Szövetség beszámolója az eredményhirdetésről itt olvasható: 

http://www.rakocziszovetseg.org/2016/04/19/felvidekrol_kitelepitett_magyarok_emleknapja_2016_beszamolo 

http://www.rakocziszovetseg.org/2016/02/11/felvidekrol_kitelepitett_magyarok_emleknapja_palyazat_egyeni_2016
http://www.rakocziszovetseg.org/2016/02/11/felvidekrol_kitelepitett_magyarok_emleknapja_palyazat_egyeni_2016
http://www.rakocziszovetseg.org/2016/04/19/felvidekrol_kitelepitett_magyarok_emleknapja_2016_beszamolo


 

Mgr. Attila Duba získal zvláštnu cenu Asociácie Rákóczi 

 

Maďarský parlament 4. decembra 2012 prijal 

bez proti hlasu, že 12. apríl bude pamätným 

dňom  pre presídlených z Hornej zeme. 

Pamätným dňom sa stal preto 12. apríl, lebo 

12. apríla 1947 odišiel prvý transport ľudí do 

Maďarska. K príležitosti k pamätnému dňu 

Asociácia Rákóczi (Rákóczi Szövetség) 

vyhlásila súťaž pre študentov stredných 

a vysokých škôl o presídľovaní. Cieľom bolo, 

aby sa aj mladí ľudia oboznámili 

s  Benešovými dekrétmi, a s faktom, že 

z Československej republiky presídlili po II. svetovej vojne viac ako stotisíc Maďarov do Maďarska.  

 

 

Vzhľadom na to, že presídlenie výrazne ovplyvnilo život dediny a mojej rodiny, som sa prihlásil 

do  súťaže. Moja práca mala názov „Kto som ja?“, predložil som v nej analýzu rodokmeňa mojej rodiny 

a predstavil som vplyv presídlenia na moju rodinu. Výsledky súťaže boli vyhlásené 12. apríla 2016 v zasadacej 

sále maďarského parlamentu. V kategórií vysokoškolákov moju prácu porota ohodnotila zvláštnym ocenením 

(cena poroty).  


