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 Tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlevőt, díjazottakat, vendégeket, kollégáimat! 
 

 15 nap múlva emlékezünk az aradi vértanúkra, majd két bő héttel később az 1956 – os 

szabadságharc hőseire. Azokra, akik életüket áldozták azért, hogy mi most szabadon 

ünnepelhessük azokat a kiváló embereket, akik állhatatos munkájukkal, példás helytállásukkal 

kivívták sokunk elismerését, tiszteletét, szeretetét. 

 Az emlékezés nem lehet csupán az egyes történelmi események évfordulóihoz 

kapcsolódó megszokás. Az emlékezésnek jelen kell lennie a mindennapjainkban is, ha azt 

akarjuk, hogy a múlt öröksége élő valóság legyen, és a meghozott áldozatok ne legyenek 

hiábavalóak. 1956 - élő és holt – hősei számunkra is üzennek, sorsuk, áldozatvállalásuk ma is 

tanulságként szolgál. 

 Mint gyakorló pedagógus fiatal kollégáimtól gyakran hallom, szinte számon kérően, hogy 

a jelenkor nem bővelkedik olyan emberekben, hősökben, akik teljesítményükkel példaképül 

szolgálhatnának a felnövő nemzedéknek. Szerencsére ez nem igaz, hiszen sok karizmatikus 

közszereplő és kisember jut eszembe, akik között ott van a Rákóczi Szövetség egyik 

megalapítója és elnöke, az 1956-os események egyik elindítója, a 16 pontból álló követelések 

megfogalmazója: Dr. Halzl József.  Ő az, aki habitusából eredően, tudását a közjó szolgálatába 

állította, energiájából, emberszeretetéből pedig még arra is futotta, hogy a határon túli magyarság 

önszervezéséhez is segítséget nyújtson akkor, mikor arra a legnagyobb szükség volt és van. A 

vele folytatott beszélgetésekből mindig kihallatszik az üzenet:  

Ne adjátok fel! Határozott személyiség, aki mindig keresi azokat a forrásokat, tartalékokat, 

amelyek a közösség egészének javára használandók fel. Hite, mindig erőt adott számára, hogy 

hazugság és a gonoszság állhatatos, kitartó munkával  legyőzhető, s hogy a jelenkori rossz 

helyzetből is van kiút. Ez a pozitív gondolkodás és optimizmus sugárzik egész lényéből, és ezt az 

optimizmust igyekszik exportálni a határon túlra. 

 Dr. Halzl József 1933. december 19-én Győrött született. 1957-ben a Budapesti Műszaki 

Egyetem Hőerőgépészeti Tagozatán szerzett diplomát. Ezt követően az Energiagazdálkodási Rt. 

jogelődjénél, a HŐTERV-nél kezdte meg szakmai pályáját, ahol 1991-ig különböző 

beosztásokban, majd vezérigazgató helyettesként működött.  

1962-ben Budapesti Műszaki Egyetemen reaktor szakmérnöki oklevelet, majd 1985-ben 

egyetemi doktori címet szerzett. A disszertáció témája: „A távfűtő rendszerek hőtároló 

képességének kihasználása a kapcsolt villamos energia termelés hatékonyságának fokozására.” E 

tárgykörben társszerzője számos, a gyakorlatban széleskörűen alkalmazott szabadalomnak. 

1989-1990-ben közreműködött az Antall kormány energiapolitikai koncepciójának 

kidolgozásában. 1991 tavaszán egyik alapítója volt a Magyar Energetikai Társaságnak. 

1991. május 10-én az ipari- és kereskedelmi miniszter a Magyar Villamos Művek Tröszt 

vezérigazgatójának nevezte ki. Elnöke volt az Átalakulási Tanácsnak, amely  kidolgozta a tröszt 

részvénytársaságok rendszerévé váló átalakításának koncepcióját.  

1992. január 1. – 1994. október 28. között ügyvezető vezérigazgatója volt a Magyar Villamos 

Művek Részvénytársaságnak és tagja a Részvénytársaság Igazgatóságának. 

1991-ben kezdeményezője az ún. HÉRA Alapítványnak, amely energetikai szakemberek és 

energetikai cégek támogatásával segítséget nyújt a rászoruló családoknak energiaszámlájuk 

kifizetéséhez. 

1992-94 között alapító elnöke volt az általa kezdeményezett Centrel-nek, Csehország, Szlovákia, 

Lengyelország és Magyarország Villamos Társaságai Szövetségének. A CE3NTREL a fenti 

időszakban  a Nyugat-európai villamos társaságokkal együttműködve sikeresen felkészült a 



Nyugat-európai villamosenergia rendszerhez történő csatlakozásra és más területeken is 

megvalósította  a tagországok villamos társaságainak szoros együttműködését. 

1994. október 28-án nyugdíjazták. 

1996 – 1999 között a Duna Televízió kuratóriuma Elnökségének tagja. 

1998 – 2002 között ismét tagja a Magyar Villamos Művek Rt. Igazgatóságának. 

1990 óta a Rákóczi Szövetség elnöke. Kezdeményezésére a Szövetség 1992-ben a nagy 

energetikai cégek támogatására alapozva létrehozta a felvidék ún. Város és Vidéke Célalapok 

hálózatát, amely azóta is jelentős forrása a felvidéki magyarság támogatásának és fontos keretét 

képezi a Rákóczi Szövetség és a felvidéki magyarság sokrétű partnerkapcsolatának. 

Kezdeményezője volt több olyan, azóta a Rákóczi Szövetség szervezésében rendszeressé vált 

magyarországi ifjúsági és oktatási jellegű rendezvények, amelyen rendszeresen nagy számban 

vesznek részt a szomszédos országokban élő magyar pedagógusok és diákok. Ezek közül 

kiemelkedik az 1998 óta az állami ünnepségeknek is részét képező, évenként megrendezett 

Kárpát-medencei méretű 1956-os ifjúsági emlékünnepség és a Gloria Victis középiskolai 

történelmi vetélkedő. Kezdeményezésére és közreműködésével egy évtized óta sok határon túli 

egyetemista vesz részt nyári szakmai gyakorlatokon magyarországi energetikai és más cégeknél. 

1994-ben megalapította a Brassó-fókuszú Diák- és Diaszpora Alapítványt. 

1998-2003  között az Illyés Közalapítvány kuratóriumának elnöke. Ebben a minőségben 

kezdeményezője az Alapítvány által támogatott Magyar Ház programnak, amely a Felvidéken és 

Erdélyben sok magyarlakta városban a közösségi szervezetek számára működésükhöz újszerű 

lehetőséget biztosít. Kezdeményezte továbbá az Illyés Alapítvány támogatásával nagyszabású 

iskolai beiratkozási program megszervezését, amelynek segítségével több éves munka 

eredményeképpen sikerült megállítani a magyar iskolák korábbi térvesztését Szlovákiában. 

1999 óta az Apáczai Közalapítvány kuratóriumának tagja. 

 

 Tisztelt vendégeink! Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy elmondjam: A Rákóczi 

Szövetség elnökét, Dr. Halzl József – a Szövetség élén végzett több évtizedes munkájáért, a 

határon túli magyarok érdekében végzett tevékenységéért, a beiskoláztatási támogatás 

megszervezéséért – Széchényi Társaság Díjban részesíti, munkásságát Diplomával köszöni 

meg.  

Szívből gratulálok Jóska! 

 

  

 

A laudációt készítette és elmondta: Cservenka János  


