
413 évvel ezelőtt Bocskai Istvánt Erdély fejedelmévé választották! 
 
A Nyárádszeredán elhangzott ünnepi beszéd részleteivel emlékezünk erre a  jeles napra. 
 
2010. május 8-án néhány Partiumbeli "Bocskai hívő" határon innen és túlról Kismarjában, a református  templomban, a 
nagy fejedelem  szüleinek, őseinek temetkezési helyén megalakították a  Bocskai István Társaságot. 
Az alapítók elhatározták: évente díjazzák azokat, akik a legtöbbet tesznek a többszörösen megtört 
nemzet  önbecsülésének megerősítéséért, felemelkedéséért.   
A Bocskai István Társaság nemzetközi tevékenységet is folytatható és folytató  civil szervezet, ezért a nagy díjkiosztó 
ünnepeinket mindig a határon túli Partimban rendezzük, a Fejedelem életében és szabadságharcában szerepet játszó 
településeken, Bocskai Istvánra és győzelmeire emlékezve, ünnepi  istentisztelettel, irodalmi, zenei műsorral, egész 
napos rendezvény keretében adjuk át a kitüntetetteknek az elismerést. Most, a nyolcadik évforduló közeledtével ideje 
számvetést készítenünk, kik voltak azok a nagyszerű honfitársaink, nemzettestvéreink akik kiérdemelték a Díjat! 
 
Emlékeztetőül: 
 

• Mezőtelegd, 2010. október 15. 
� Dr. Bura László nyelvész /Szatmárnémeti/ 
� Makovecz Imre építész 

• Érmihályfalva, 2011. júniusa 
� Dr. Raffay Ernő  történész 

• Élesd, 2012. augusztusa 
� Dr. Nyakas Miklós történész - Bocskai kutató 

• Szentjobb, 2013, július 26. 
� Jókai Anna Kossuth-díjas írónő 

• Nagyvárad, 2014. júliusa 
� Hazajárók  - Moys Zoltán 

• Micske, 2015. július 26. 
� Dr. Papp Lajos szívsebész 
� Dr. Takaró Mihály irodalom történész 

• Nagykároly, 2016.július 3. 
� Dr. Bollobás Béla matematikus  /Cambridge/ 
� Muzsnay Árpád újságíró, szerkesztő /Szatmárnémeti/ 

• Bihardiószeg, 2017.július 16. 
� Dr. Erdélyi Géza ny. református püspök /Rimaszombat/ 

 
Díjazottjaink más elismerésekkel is rendelkeznek, de néhányan a Bocskai-díj után kaptak állami kitüntetést: 

• Dr. Bura László nyelvész, a  Magyar Köztársaság Lovagkeresztje-polgári tagozata   
              2010.október 23. 

• Dr. Bollobás Béla matematikus, Széchenyi-díj   2017. március 15. 
• Hazajárók - Moys Zoltán,  Príma Primissima Közönségdíj 2017. december 1. 

 
Szomorú hírrel folytatom az emlékeztetőt. Többéves küzdelmünk - szoborállítás a pesti Duna parton-a korona átadásra 
emlékezve, nem járt sikerrel. Budapest Főváros  és az V. kerület Polgármesteri Hivatala a Tudományos Akadémia 
szakvéleményére hivatkozva –amit  Dr. Pálffy Géza történész jegyzett-, elutasította kérelmünket.  
Ezt a gyalázatos szakvéleményt, ami honlapunkon olvasható, szeretnénk ellensúlyozni  a Magyar Tudományos Akadémia 
történészének, Dr. R. Várkonyi Ágnes cikkének  "Bocskai, a közép-európai realista" c. tanulmányának közzétételével, 
elhelyezve őt a magyar történelem legnagyobbjai között! 
 
A szerencsi országgyűlés 1605.április 20-án Bocskai Istvánt Magyarország felséges fejedelmévé választotta. 
A 413. évfordulóra  ünnepi műsorral emlékezünk 2018. április 20-án 17 órakor a Magyarok Világszövetségének 
székházában. 
Előzetes a programból: 

- A Bartók díjas Antal házaspár- énekmondók /Bécs/ 
- v. Erdei József előadóművész 
- Hetényi Milán a Magyar Állami Népi Együttes szólóénekese 

 
 A programot a véglegesítés  után a honlapunkon közzétesszük! 
 Mindenkit szeretettel várunk! 


