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képviseletében. Ünnepi beszédet mondott Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

A Nemzeti Összetartozás Napján megnyitotta kapuit  
a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont 
Gulyás Gergely ünnepi beszéde
Csáky Csongor ünnepi beszéde
Veres András nyitó szavai 
A Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont története
Rákóczi Hotel – ismertető 
Rendezvények
Április 12. - A felvidékről kitelepített magyarok emléknapja
Rendhagyó Diákutaztatási Program 2021  
Települési szervezetek találkozója 
Belső pályázatok

1
2-3
4-6
6-7

8-10
10-15

16 
16

17-18
19
19

Rendhagyó Történelemóra a Kossuth téren
A Rákóczi Szövetség önkormányzati hétvégéje
Interjú Szili Katalin, miniszterelnöki megbízottal 
Emlékhelyek Napja 
Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő 
Lingua Materna Anyanyelvi Vetélkedő
Nem térkép e táj vetélkedő
Gloria Victis 1956 Történelmi Vetélkedő 
Megújult a Rákóczi Szövetség honlapja
Interjú Vágási-Kovács Annával
Vitorlás táborok
Interjú Prof. Dr. Kollár Lajossal
Rákóczi Nyár 2021

Rákóczi Hírvivő: Kiadja a Rákóczi Szövetség
Postacím: 1255 Budapest, Pf. 23.
Telefon: +36 1 201 30 67
Honlap: www.rakocziszovetseg.org
Email: info@rakocziszovetseg.hu

Felelős kiadó: Csáky Csongor
Szerkesztő: Központi Iroda
facebook.com/rakocziszovetseg
Megjelenik negyedévente, 1500 példányban
Bankszámlaszám: 11705008-20119193

IMPRESSZUM: 

RÁKÓCZI  FERENC  IMÁJA

A te kezedben van szívünk, Uram,
Döfd át szereteted nyilával,

Gyújtsd fel a lomhákat,
Vezesd vissza az eltévelyedetteket,

Világítsd meg a vakokat,
Lágyítsd meg a hajthatatlanokat,

Bátorítsd meg a habozókat,
Tanítsd a tudatlanokat,

Gyarapítsd bennünk a hitet,
Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját,

S újra és újra kérlek,
Add, hogy szereteted gyarapodjék,
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GULYÁS GERGELY, MINISZTERELNÖKSÉGET 
VEZETŐ MINISZTER BESZÉDE 
2021. JÚNIUS 4-ÉN, SÁTORALJAÚJHELYEN

Excellenciás Püspök Úr! 
Nagytiszteletű Úr! 
Tisztelt Képviselőtársaim! 
Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Fiatalok!

A magyar történelem és a nemzeti összetartozás egy szövetségkötéssel kezdődött. Ezt a pillanatot 
őrzi a vérszerződés legendája. A pusztán született meg ez az egyezség, ahol annak idején többször 
fordult elő, hogy néhány kis nemzetségből született hatalmas birodalmat alkotó nép, hogy aztán 
ezek megint alkotórészeikre essenek szét. Néhány családfő a szabadságra és a megmaradásra szö-
vetkezett, közös sorsot választottak, sőt családtaggá fogadták egymást. Nekünk azonban sikerült 
elkerülni a pusztai népek sorsát. Új szállásterületet szereztünk, amelyet a letelepedés és az állam-
szervezés után őseink nemzedékeinek egymásra épülő munkájával otthonná és hazává tettünk. 
Tisztelt Emlékezők!
 Az elmúlt 101 év Magyarország számára történelmünk legnehezebb korszaka volt. Ebben a 101 év-
ben szembesülni kellett azzal, hogy Magyarország területeinek kétharmadát, magyar lakosságának 
egyharmadát vesztette el. Emlékeznünk kell arra, hogy az a veszteség, amely az első világháború 
utáni békekötést jelentette Magyarország számára, kevés nemzet számára lett volna túlélhető. És 
mégis, több mint egy évszázad múltán is megmaradtunk, itt vagyunk, és képesek vagyunk olyan kö-
zösségeket létrehozni, amelyek határokra való tekintet nélkül ápolják a magyarság közös kulturális, 
nemzeti örökségét, és amelyek abban segítenek bennünket, hogy pontosan tudjuk, hogy bár or-
szághatárok elválaszthatnak bennünket, de a legerősebb kötelék nem az állami, hanem a nemzeti. 
Mindig emlékeznünk kell arra, hogy csak szabad emberek tudnak tartós szövetséget kötni egymás-
sal. Olyan emberek, akik tudják, hogy kik ők, van önbecsülésük, ezért másoknak is megadják az őket 
megillető tiszteletet. Olyan emberek, akik tudják, hogy mivel tartoznak önmaguknak és egymásnak.

És olyan emberek, akik éppen ezért ki tudnak állni egymásért és önmagukért.diktatúra elnyomá-
sa, ami egyet jelentett azzal, hogy aki nemzetiségi létbe kényszerült, az kétszeresen is kisebbségi 
létet kellett, hogy elszenvedjen. Ha a szabadságért harcolt, elnyomta a kommunista diktatúra, ha 
magyarságáért harcolt, elnyomta a többségi nép. A magyar nemzet számára mégis a mögöttünk 
hagyott 101 év azt jelenti, hogy ilyen körülmények között is meg tudunk maradni. A rendszerváltoz-
tatás időszaka harminc évvel ezelőtt az új kezdet esélyét hordozta magában. 
Az állam részéről – a magyar állam részéről – világos cél volt az, amit a ‚89-’90-ben módosított al-
kotmány is megfogalmazott, de csak idáig jutottunk a rendszerváltoztatáskor, hogy Magyarország 
felelősséget érez a határain túl élő magyarokért. Az is fontos elvi kijelentés volt, amely a magyar 
nemzetpolitikát polgári, kereszténydemokrata, jobboldali kormányok idején azóta is meghatározza, 
hogy Antall József miniszterelnök lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének tekintette magát. 
Ahogyan temetésén Sütő András szellemesen megfogalmazta: nem gondolta volna, hogy a lélek 
fogalmát sokan tankhadosztályokkal fogják összetéveszteni. A helyzet azonban az, hogy az elmúlt 
harminc évben is változó időket voltunk kénytelenek átélni. Voltak nehezebb időszakok és voltak 
méltatlan pillanatok is, különösen, hogyha 2004. december 5-ére gondolunk vissza. De a magyar 
nemzet ezt is maga mögött tudta hagyni, és joggal mondjuk, hogy a nemzetpolitikában is a mögöt-
tünk hagyott évtized az elmúlt száz év legjobb időszaka volt. A mögöttünk hagyott évtizedben egy-
millió új magyar állampolgár mondhatja el ismét magáról, hogy közjogi kötelék is a magyar állam-
hoz köti. Egymillió magyar állampolgár érezheti úgy, hogy a magyar állam védelmére – diplomáciai 
védelmére és minden értelemben vett védelmére – és szolidaritására is számíthat. Az elmúlt egy 
évtized lehetővé tette, hogy választójogot kapjanak mindazok, akik a magyar államhoz tartoznak. 
Az elmúlt egy évtized lehetővé tette azt, hogy amikor az ország fejlesztéséről gondolkodunk, akkor 
ne csupán a határokon belül, hanem a határokon túl is gondolkodhassunk. Azt szeretnénk, hogyha 
világos lenne, nemcsak Magyarországon éri meg magyarnak lenni, hanem a határon túli térségek-
ben is. Azt szeretnénk, ha a határon túli nemzetrészek megtapasztalnák ugyanazt a nemzetiségi 
politikát, amelyet Magyarország a velünk élő őshonos nemzetiségekkel szemben gyakorol, mely 
szerint ők akkor jó állampolgárai Magyarországnak, hogyha megmaradnak jó szerbnek, jó ukránnak, 
jó németnek, vagy akár jó románnak. Azt reméljük, hogyha Közép-Európában ez a szemlélet tud 
győzelemre jutni, akkor az azt is fogja eredményezni, hogy az összefogás azok között a népek között, 
ahol a nemzetiségi kérdés nehezítette meg a szorosabb együttműködést, többé nem lesz akadály. 
És nagyon bízunk abban is, hogy ez a politika, ami egy évtizede lehetőséget ad arra, hogy nemzetben 
gondolkodjunk, visszaigazolást nyer mindakkor, amikor arra van szükség, hogy folytatódhasson.

Őszintén megmondom, hogy lenyűgözve láttam azt a munkát, amit a Rákóczi Szövetség itt az elmúlt 
egy évben folytatott, aminek köszönhetően ilyen gyorsasággal, ilyen szépen újulhatott meg az az 
intézmény, amelynek már csak azért is meg kellett újulnia, mert ilyen mesebeli szépségű területen 
nem lehetnek olyan méltatlan épületek, mint amelyek itt voltak. De valójában ez is csak a folytatása 
valaminek, folytatása annak a rendszerváltoztatás óta tartó időszaknak, amikor a Rákóczi Szövetség 
jó és rossz időkben egyaránt azt a missziót vállalta, hogy összefogja a világ magyarságát. És a világ 
magyarsága alatt nemcsak az anyaországi, nemcsak a határon túli, hanem a nyugati diaszpóra ma-
gyarságát, sőt, a világon mindenütt élő magyarokat is értjük. Ne felejtsük el, hogy azok a programok, 
amelyeket a Rákóczi Szövetség az elmúlt évtizedekben indított, ahhoz is hozzájárultak, hogy sokan, 
akik magyarnak tartották magukat, de már nem beszélték a nyelvet, jöttek Magyarországra, ismer-
kedtek meg őseik földjével, tanulták meg ezt a nyelvet, és élnek ma már magyarként a nagyvilágban, 
követei Magyarországnak. Nem feledkezhetünk meg arról a rendkívüli teljesítményről, amely Halzl 
József elnök úr nevéhez kötődik, aki ennek az épületnek a terveit még láthatta, és bár az átadást 
nem élhette meg, de biztosak vagyunk abban, hogy ma is velünk van, és nagyon büszke arra, amit 
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lát. Nagyon örülök annak, hogy Magyarország kormánya ehhez hozzájárulhatott! Őszintén mon-
dom, ez azok közé a programok közé tartozott, amiben megtiszteltetés volt részt venni. Sok sikert 
kívánok! Bízunk benne, hogy az infrastrukturális lehetőségeknek a kiszélesedése ahhoz járul hozzá, 
hogy egyre többen csatlakoznak a Rákóczi Szövetséghez, ugyanakkor az az eredeti tartalom, ami 
megvolt már az Angelika Presszóban is, az ugyanúgy megmarad függetlenül attól, hogy a jelentős 
létszámbeli bővülés mindig hordoz magában veszélyeket is, de biztos vagyok benne, hogy a Rákóczi 
Szövetség vezetése ezt is a javunkra tudja fordítani. Azt szeretném kívánni mindannyiunknak, hogy 
ha tíz év múlva itt leszünk, és arra emlékezünk a Nemzeti Összetartozás Napján, hogy Trianon tra-
gédiája milyen lehetőségeket hordozott magában azt követően, hogy felismertük, hogy a nemzeti 
összetartozás hány országban jelenti a magyar érdekérvényesítés megerősítését, a magyar kultúra 
ápolását, akkor tíz év múlva azt mondhassuk, hogy hasonlóan nagy lépést tettünk meg, mint amit a 
mögöttünk hagyott évtizedben. Köszönöm szépen, és gratulálok mindenkinek, aki részt vett ebben 
a tervben, és ennek a tervnek a kialakításában és megvalósításában!

Egy álom válik valóra. A Rákóczi Szövetség közössége tábort vert a magyar történelem meghatározó 
helyén. Karnyújtásnyira van tőlünk Verecke, az előttünk megnyíló alföldön alig néhány kilométerre 
nyugszanak honfoglaló őseink a karosi temetőben. Ha az innét megnyíló panorámára tekintünk, 
látjuk a Tokaj-hegyet, előtte Sárospatakot, ahol Szent Erzsébet született, és ahol a többszáz éve mű-
ködő református kollégium a nemzet nagyjait adta a hazának, olyanokat, mint Kossuth Lajos. Itt van 
mellettünk Borsi, ahol II. Rákóczi Ferenc született és itt van a közelben Kassa és Munkács, amelyek 
fontos bástyái történelmünknek és kultúránknak. Itt találkozik az alföld és a hegyvidék, itt találkozik 
az itthoni és a külhoni magyar, itt van a találkozása a magyar nyelvnek és a velünk együtt élő népek 
nyelveinek. Ide érkeznek a lengyel borutak, itt nyugszanak a csodarabbik.
Két évtizede az államalapítás millenniumi eseményekor piarista tanárok összefogva a Rákóczi Szö-
vetséggel, útjára indítottak egy Kárpát-medencei középiskolás tábort, amely minden nyáron sok 
száz diákot és tanárt fogadott. Az elmúlt két évtizedben a Rákóczi Szövetség minden nyáron egy 
hétre Sátoraljaújhelyre költözött. 
A gondviselés, sok jó ember cselekvő összefogása, bizalma és munkája az álomból valóságot épített. 
Itt állunk egy olyan lehetőség kapujában, ami reményeink szerint hosszú időre a nagyvilágban és 
a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok találkozási helye, életre szóló élmények és barátságok 
meghatározó része lesz. Ma nem pusztán egy épületet adunk át, hanem egy lehetőséget a nemzet 
fiataljainak.
Nem lehetnénk ma itt, ha szülőföldjük elhagyására kényszerített felvidéki magyarok több mint har-
minc éve nem alapítják meg a Rákóczi Szövetséget. Nem állhatnánk itt, ha sok elkötelezett, lelkes 
magyar Halzl József elnök úr vezetésével nem szövi meg a Rákóczi Szövetség hálózatát és nem épí-
ti fel struktúráit, magyar jövőt szolgáló programjait.  Nem állhatnánk itt, ha az ország kormánya 
ügyünket nem tartja fontosnak és bizalmát nem élvezzük. 
Két éve ez a bizalom segítette közösségünket abban, hogy ez a hely a tulajdona lett és mára teljes 
egészében megújult a 21. századhoz szabva. 
A magyar szabadságharcosok földjén vagyunk, a Nemzeti Összetartozás Napján, a nemzeti újrakez-
dés pillanatában. Egy világjárvány hosszú és nehéz megpróbáltatása után szeretnénk, ha a Rákóczi 
Hotel, Tábor és Rendezvényközpont a magyar jövőépítés meghatározó helye és építőköve lehetne. 
Megköszönöm mindenkinek a munkát, a támogatást, a tanácsot, a szakértelmet, ami hozzásegített 
bennünket a cél eléréséhez.
Megköszönöm Orbán Viktor miniszterelnök úrnak és Gulyás Gergely miniszter úrnak a belénk vetett 
bizalmat és támogatást.
Megköszönöm a tervezőknek, az építőknek az elvégzett munkát.
Köszönetet mondok a Rákóczi Szövetség munkatársainak, fiatal lányoknak és fiúknak, hogy az irodai 
munkát részben hátrahagyva 9 héten keresztül a számítógépet talicskára, festőecsetre és takarí-
tóeszközökre cserélték.
Megköszönöm a békéscsabai tagjainknak, a városban működő szakképzési centrum főigazgatójá-
nak Mucsi Balázs úrnak és munkatársainak, hogy több mint egy hónapon keresztül nagy számban 
itt voltak és önkéntes munkájukkal segítették az építkezés befejezését. 
Megköszönöm Sátoraljaújhely polgármesterének, Szamosvölgyi Péter úrnak, hogy befogadott ben-
nünket és lehetőségeivel segítette munkánkat. 
Köszönöm a különböző hivatalok és szolgáltatók vezetőinek és munkatársainak, hogy tanácsaikkal, 
odafigyelésükkel segítették a szakmai megvalósítást. 

Hálát adok legfőképp a Gondviselő Istennek, hogy velünk volt a legnehezebb pillanatokban is.  
Püspök Uraknak köszönjük, hogy megszentelték és megáldották a helyet, Isten áldását kérve rá!

CSÁKY CSONGOR ÜNNEPI BESZÉDE 
2021. JÚNIUS 4-ÉN, SÁTORALJAÚJHELYEN

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Püspök Urak!
Tisztelt Vendégeink! Kedves Diákok!

Ma Sátoraljaújhelyen, Rákóczi Földjén, a szabadságharcos kurucok földjén, a Magyar Kálvária szom-
szédságában, Borsi, Kassa, Sárospatak ölelésében, itt a Várhegy nyergében egy álom válik valóra a 
nemzeti újrakezdés évében, a Nemzeti Összetartozás Napján.
Köszöntöm azokat a barátainkat, akiket még a járvány korlátozásai miatt határok akadályoznak ab-
ban, hogy személyesen itt lehessenek. Köszöntöm őket és mindazokat, akik a világhálón keresztül 
vannak velünk. 
Külön tisztelettel köszöntöm körünkben Halzl József elnök úr özvegyét, Vathy Magdolna asszonyt. 
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lát. Nagyon örülök annak, hogy Magyarország kormánya ehhez hozzájárulhatott! Őszintén mon-
dom, ez azok közé a programok közé tartozott, amiben megtiszteltetés volt részt venni. Sok sikert 
kívánok! Bízunk benne, hogy az infrastrukturális lehetőségeknek a kiszélesedése ahhoz járul hozzá, 
hogy egyre többen csatlakoznak a Rákóczi Szövetséghez, ugyanakkor az az eredeti tartalom, ami 
megvolt már az Angelika Presszóban is, az ugyanúgy megmarad függetlenül attól, hogy a jelentős 
létszámbeli bővülés mindig hordoz magában veszélyeket is, de biztos vagyok benne, hogy a Rákóczi 
Szövetség vezetése ezt is a javunkra tudja fordítani. Azt szeretném kívánni mindannyiunknak, hogy 
ha tíz év múlva itt leszünk, és arra emlékezünk a Nemzeti Összetartozás Napján, hogy Trianon tra-
gédiája milyen lehetőségeket hordozott magában azt követően, hogy felismertük, hogy a nemzeti 
összetartozás hány országban jelenti a magyar érdekérvényesítés megerősítését, a magyar kultúra 
ápolását, akkor tíz év múlva azt mondhassuk, hogy hasonlóan nagy lépést tettünk meg, mint amit a 
mögöttünk hagyott évtizedben. Köszönöm szépen, és gratulálok mindenkinek, aki részt vett ebben 
a tervben, és ennek a tervnek a kialakításában és megvalósításában!

„Én, Mécs, Isten szavának trombitája,
s mint költő, élő lelkiismeret:
szétkürtölöm most minden égi tájra,
hogy vannak züllött ifjú emberek,
kikből nem lesz se szent, se honfi hős!
S e fiúkért valaki felelős! „

Mentsük meg magyar ifjúságunkat az őket fenyegető globalista és liberális veszélyektől!
Segítsük őket és imádkozzunk értük, hogy gondolkodásukban, erkölcsi értékrendjükben és keresz-
tény hitükben hősiesen nemzetünkért elkötelezett felnőttekké váljanak.

Mindenható, örök Isten, tekints kegyesen szolgáidra, akik ezt a táborhelyet, amely a nemzeti össze-
tartozást kívánja szolgálni nagy szorgalommal felépítették. Add, hogy ez a rendezvényközpont az itt 
találkozó fiatalok lelki-testi épülésére és nemzeti hovatartozásuk megerősödésére szolgáljon. 

Kérünk Istenünk, áraszd ki áldásodat és szenteld meg ezt a helyet, a testvéri összetartozás helyszí-
nét. Te úgy akartad, hogy az emberek, egymást tisztelve és segítve közösségben éljenek. Kérünk, 
hallgasd meg jóságosan imádságainkat, amelyekkel áldásodat kérjük azokra a fiatalokra, akik ezen 
épületet használni fogják, hogy Téged imádva mindig a legfőbb jónak ismerjenek meg, és őszinte 
szeretettel közeledjenek testvéreikhez.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Áldd meg Istenünk mindazokat, akik imádságukkal, adományaikkal, tudásukkal és fizikai erejükkel 
hozzájárultak ennek a rendezvényközpontnak a felépüléséhez! Jutalmazd meg őket égi ajándékaid-
dal! Krisztus, a mi Urunk által. 

Ámen.

VERES ANDRÁS PÜSPÖK, A KATOLIKUS 
PÜSPÖKI KONFERENCIA ELNÖKÉNEK SZAVAI 
2021. JÚNIUS 4-ÉN, SÁTORALJAÚJHELYEN

Kedves Testvéreim!

Keresztény hitünk alapjaiból következik az embertársiránti tisztelet és szeretet. Jézus tanításából 
tudjuk, hogy az Isten iránti szeretetünknek az embertársak iránti szeretetben kell megmutatkoznia. 
Különösen igaz ez azok vonatkozásában, akiket a gondviselés velünk egy közösségbe állított. Egé-
szen sajátos a felelősségünk a gyermekekért és a fiatalokért. Ettől a felelősségtől indíttatva hozták 
létre jó szándékú emberek ezt a pihenőközpontot, amely jól tudja majd szolgálni a szeretett nemze-
tünk iránti elkötelezettség erősítését. Napjaink gondolkodásában, értékrendjében megzavarodott 
világunkban eszünkbe juthat a pap költő veszélyt vizionáló „Vád – és védőbeszéde :
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A RÁKÓCZI HOTEL, TÁBOR ÉS  
RENDEZVÉNYKÖZPONT TÖRTÉNETE

A Rákóczi Szövetséget a rendszerváltozás hajnalán 1989-ben az első civil szervezetek között alapítot-
ták meg. A felvidéki magyarság sorsáért elkötelezett hölgyek és urak a bölcsőtől, a budai baráti ke-
rekasztaltól nagy út vezetett az elmúlt több mint három évtizedben a mai napig. Sokan sokat tettek 
azért, hogy kialakult és kiforrott struktúrái, programjai az egész Kárpát-medencét, sőt a diaszpóra 
magyarságot átfogó hálózata és tagsága legyen a szervezetnek.
Az elmúlt három évtized munkássága elsősorban Dr. Halzl József elnök úr, a Rákóczi Szövetség örö-
kös, tiszteletbeli elnökének nevével forrott össze. Az ő szorgalma, elkötelezettsége, az általa épített 
közösség alapozta meg a jelent és a jövő lehetőségeit.
A Rákóczi Szövetség magyar ifjúságért végzett tevékenységei között a nyári táborok, találkozások a 
kezdetektől kiemelt szereppel bírtak. Ezek között a sátoraljaújhelyi Kárpát-medencei középiskolás 
tábor az egyik legnépszerűbb, a legismertebb rendezvény helyét foglalta el minden nyáron. 
A 2000. évi millenniumi események indították el a sátoraljaújhelyi középiskolás tábort a helyi piarista 
kollégium diákjai és tanárai kezdeményezésére. Az első táborozók az ezeréves magyar államiságot 
ünnepelték és megalapoztak egy hagyományt, attól kezdve minden év júliusában magyar tanárok 
és diákok találkoztak a sátoraljaújhelyi magyar kálvárián. A Rákóczi Szövetség a kezdetektől felka-
rolta és vált főszervezőjévé az évente közel négyszáz diákot és tanárt fogadó tábornak. Számtalan 
élmény, találkozás, barátság született itt azóta Kárpát-medencei fiatalok között. A táborokat hagyo-
mányosan a Magyar Kálvárián nyitották meg, a programok elmaradhatatlan része volt a kassai ki-
rándulás, a nagyszelmenci határ, Borsi, de ugyanígy a sportprogramok, a koncertek, a legendás sza-
valóverseny, az előadások és a jókedv. A város kollégiumai biztosították a helyszínt egészen 2012-ig, 
ekkor költözött a tábor ide, a város felett fekvő akkori Várhegy Üdülőbe. Már akkor is lenyűgözte a 
hely páratlan panorámája és környezete az idelátogatókat.

A sátoraljaújhelyi középiskolás tábor ettől kezdve fogalommá vált. A diákok versenyeztek, hogy el-
juthassanak ide. A magyar közélet, kultúra, gazdaság és sport számos ismert és elismert képviselője 
tette tiszteletét az elmúlt évek rendezvényein. 
Az 1970 és 1973 között épült létesítmény a Szakszervezetek Országos Tanácsának szakmunkás ifjú-
sági üdülőjeként épült minimális szolgáltatásokkal, közös fürdő és mellékhelyiségekkel, hatalmas 
közösségi terekkel. 1998-ig állami kezelésben állt és ekkorra meglehetősen leromlott állapotok jel-
lemezték. Ekkor vásárolta meg az elhanyagolt tábort Ignácz András helyi vállalkozó, aki családjával 
igyekezett olyan helyzetet teremteni, ami lehetőséget biztosított a nyári időszakban 4-500 fős diák 
és egyházi táborok, esküvők számára. 
2018 nyarán elkezdődött egy álom! A Várhegy Üdülő tulajdonosai azzal keresték meg a Rákóczi Szö-
vetséget, hogy szívesen eladnák és a szervezet gondjaira bíznák a táborhely jövőjét. 
Az álom 2018 decemberében kezdett átlépni a valóságba, amikor Gulyás Gergely miniszter úr arról 
tájékoztatta a Szövetséget, hogy a Magyar Kormány biztosítja a vételárat. 2019 márciusában a Vár-
hegy Üdülő a Rákóczi Szövetség tulajdonába került és felvette a Rákóczi Tábor és Rendezvényköz-
pont nevet. 
2019. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján nyitotta meg kapuit a tábor a Rákóczi Szövetség 
vendégei előtt. A megnyitóünnepségre ezer középiskolás érkezett a Kárpát-medence minden pont-
járól és a diaszpórából is. 
A megnyitón részt vett Orbán Viktor miniszterelnök úr. A Szövetség vezetői ezt az alkalmat megra-
gadva mutatták be a tábor fejlesztési koncepcióját. Az álom itt új szakaszba lépett. A Magyar Kor-
mány újabb bizalmat szavazott azzal, hogy a felújítás költségeihez támogatást teremtett. 
A felújítást előkészítő és a tervezői munka 2019 őszén elindulhatott. A 300 méter magasan, közel öt 
hektáros ősfás környezetben elhelyezkedő, a Tokaj-hegyre és a Bodrog árterére néző táborhely fel-
újításának tervezésénél a fő szempont a fiatalok 21. századi igényeinek kiszolgálása volt. A tervezői 
asztalnál megszületett a központi épületegyüttes teljes átalakítása és átgondolása. 150 fő befogadá-
sára alkalmas szálloda, egy 200 fő kapacitású konferenciaterem, étterem, panorámaterasz, valamint 
a mindezeket kiegészítő nyolc kerti vendégház, közösségi épületek és kápolna. A tábor teljes kapaci-
tása ennek megfelelően 500 fő, amelyet egy 21. századi technológiával felszerelt konyha szolgál ki.
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RÁKÓCZI HOTEL
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Éttermek

Hotel Éttermünk 110 fős vendéglétszámot tud egy időben, egy légtérben, magas minőségben kiszol-
gálni. Jó idő esetén éttermünk terasza is kitűnő helyszíne lehet egy kellemes hangulatú étkezésnek, 
ahol kiváló kilátás nyílik a híres Hegyalja vidékére, a Tokaji-hegyre. Étlapunkon számos különleges 
ételt talál, félpanziós kiszolgálásunkban pedig svédasztalos reggeli és büfévacsora választékunk 
gondoskodik az ízek kavalkádjairól. Az étteremben helyet kapott egy bár is, ami magas színvonalon 
gondoskodik a vendégek kiszolgálásáról.

Rendezvény Éttermünk családi vagy céges események étkezéseit tudja lebonyolítani. 200 fő befo-
gadóképességű, de szükség esetén a Hotel Étteremmel összenyitható, természetes fénnyel rendel-
kezik, ideális rendezvényhelyszín akár nagylétszámú események, esküvők megrendezésére.

Rendezvény

A Rákóczi Hotel*** kellemes és exkluzív helyszínt biztosít különböző eseményekhez, többek között 
szakmai rendezvények, privát tárgyalások, tréningek, csapatépítések és azok technikai igényeit is 
magas színvonalon szolgálja ki. Szállodánk, valamint a környék számtalan programlehetőséggel tud-
ja gazdagítani és színesíteni a rendezvényeket. 
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2020 augusztus végén, miután lezajlottak a nyári csonka táborok, hiszen a járvány miatt csak hazai 
és felvidéki fiatalok érkezhettek, a tábor kulcsát szimbolikusan sikerült átadni a felújítást megvalósí-
tó HUNÉP Zrt. képviselőinek. 
2020 szeptemberében elindult a munka a közel 5 hektáros területen. Nehezítő időjárási körülmé-
nyekkel, egy világjárvánnyal és számos nehézséggel együtt 2021. június 4-re a Rákóczi Hotel, Tábor 
és Rendezvényközpont elkészült. Sok száz ember, köztük tervezők, mérnökök, szakmunkások, kü-
lönböző szakértők és a Rákóczi Szövetség elkötelezett csapata a Magyar Kormány támogatásával és 
bizalmával megvalósította az álmot. 
De az álom folytatódik! A táborhely déli oldalán elterülő több mint három hektáros területen sport-
komplexum épül. A kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzés hamarosan lezárul és néhány hét 
múlva kezdődhet a munka. Átadás jövő év márciusában.
A megújult Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont addig is fogadja vendégeit, most már nem 
csak nyáron, hanem az év minden napján.
Köszönetet mondunk mindenkinek az elvégzett munkáért, a tanácsokért és nem utolsósorban a 
támogatásért és a bizalomért! Igyekszünk megszolgálni a nemzet javára!

A Sátoraljaújhely felett magasodó Várhegy nyergében 300 méter magasan, 5 hektáros területen 
helyezkedik el a 71 szobás három csillagos szálloda, a 200 fő befogadására alkalmas konferencia-
terem, a Tokaj-hegyre, Sárospatakra és az Alföldre lenyűgöző panorámával nyíló étterem és terasz, 
valamint 8 kerti vendégház és egy kápolna. Az 500 vendég egyidejű fogadására alkalmas komple-
xum páratlan panorámával rendelkezik, gyönyörű, csendes természeti környezetben, kiváló levegő-
jű ősfás területen. 

Szállodai szobáink

A szobák az épület egyik oldalán az erdőre néznek, a másik oldal szobáinak lakói pedig a gyönyörű 
hegyaljai panorámában gyönyörködhetnek. A Rákóczi Hotel*** elegáns, magas minőséget képvi-
selő Twin, Double és Family szobái saját fürdőszobával rendelkeznek, széffel, nagyképernyős okos 
TV-vel, állandó WiFi kapcsolattal gondoskodnak a pihenésről.
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Konferencia

Szakmai rendezvényei során kiváló helyszín lehet 220 m2-es modern konferenciatermünk, amely 
lifttel is akadálymentesen megközelíthető, természetes fényben gazdag és saját előtérrel rendelke-
zik, ahol a kávészünetek, fogadások, kisebb kiállítások is megrendezhetőek.
Technikai eszközök: beépített és hordozható projektor, vetítővászon, pulpitus, flipchart, valamint 
igény esetén laptopot, mikrofont, hangosítást biztosítunk.

Esküvő 

Esküvője helyszínéül mindenki egyedi helyszínt szeretne. A boldogító igent saját, erdei kápolnánk-
ban mondhatják ki, kedves személyzetünk, éttermünk, hang- és fénytechnikánk, illetve szállodai 
és vendégházi szobáink pedig gondoskodnak a nagy nap emlékezetessé tételéről mind az ifjú pár, 
mind vendégeik számára.

Tábor

Ha erdei iskolát, tábort szervez, megtalálta az ideális helyszínt! Nyugodt, természetközeli környezet-
ben várjuk csoportjukat akár 500 fős létszámmal is. A szállodai szobák mellett kerti vendégházaink 
fürdőszobás, 2-3-4 ágyas szobái is várják a vendégeket. 

Kirándulás

A környék számtalan érdekes kirándulóhelye, történelmi emléke ideális családok, iskolai csoportok 
számára. Népszerű úti cél lehet Sátoraljaújhelyen az országos hírű kalandpark, a Magyar Kálvária, a 
széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. A közelben található Sárospatak, a Megyer-hegyi tengerszem, 
Borsi a megújult Rákóczi-kastéllyal, Tokaj, számos vár, köztük Füzér, Boldogkőváralja, Regéc és meg-
annyi történelmi emlékhely. 1 órán belül elérhető sok más között Kassa is.

Parkolás

Autója biztonságos elhelyezéséről zárt, őrzött parkolónkban gondoskodunk - pihenni vágyó vendé-
geink biztonságáért napi 24 órás portaszolgálat felel. 

Cím: 3980 Sátoraljaújhely, V. István király útja 123.

Vezetékes telefon: +36 47 321 000

Mobiltelefon: +36 30 735 2462

E-mail:  info@rakoczihotel.hu

Web: www.rakoczihotel.hu
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RENDEZVÉNYEK
ÁPRILIS 12. A FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETT MAGYAROK EMLÉKNAPJA

74 évvel ezelőtt indult az első transzport a Felvidékről

Április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja 2012 óta, amikor a magyar Országgyűlés 
ellenszavazat nélkül döntött erről. Április 12-én arról a több mint 100 ezer felvidéki magyarról emlé-
kezünk, akik a Beneš-dekrétumok következtében állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól 
megfosztva, szülőföldjük elhagyására kényszerültek. A felvidéki kitelepítettekkel az első vonat 1947. 
április 12-én indult el Magyarország felé.
A Rákóczi Szövetséget 1989-ben maguk az érintettek hívták életre. A szervezet ennek okán is er-
kölcsi kötelességének tartja, hogy az évfordulón minden évben méltó módon megemlékezzen az 
áldozatokról.
2021-ben sajnos nem tudtunk központi megemlékezést szervezni Budapesten és a helyi megem-
lékezéseket sem tudtuk felkarolni, ezzel együtt nagyon fontosnak tartjuk, hogy elsősorban a fiata-
loknak több ismerete legyen a 20. századnak erről a sötét, fájó, szomorú időszakáról. A rendkívüli 
körülmények miatt megemlékezésünk az online térbe szorult. 
Az ünnepségen megemlékező beszédet mondott Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkár és Forró Krisztián, a felvidéki magyar egységpárt elnöke, Csáky Csongor a Rákóczi Szövet-
ség elnöke, valamint a kitelepítéseket átélők.
Április 12-én, hétfőn 14 órától online előadássorozatunk keretében Horváth Attila jogtörténész, 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professzora tartott előadást a témához kapcsolódóan.
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RENDHAGYÓ DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM 2021

Közel 300 Kárpát-medencei középiskola több mint 10 ezer diákja utazott csaknem 100 történelmi 
emlékhelyre a nemzeti újrakezdés és összetartozás jegyében, a Rákóczi Szövetség rendhagyó diá-
kutaztatási programjával.
A Rákóczi Szövetség a június 4-i Nemzeti Összetartozás Napjához és a Nemzeti Újrakezdés Évéhez 
kapcsolódóan rendhagyó diákutaztatási pályázatot hirdetett magyarországi és külhoni középiskolai 
osztályközösségek részére. A program célja, hogy a járványügyi szabályokhoz igazodva minél több 
középiskolai osztályközösség keressen fel belföldi honismereti kirándulások keretében olyan hely-
színeket, amelyek a magyar történelem meghatározó eseményeihez kapcsolódnak. Az utazó diákok 
legalább száz történelmi emlékhelyet keresnek fel Kárpát-medence szerte.
Az április 27-én meghirdetett pályázatra beérkező kérelmeket a Szövetség folyamatosan igyekezett 
elbírálni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban megszervezhető és lebonyolítható legyen a 
kirándulás. Az iskolák 300 ezer forint értékű utazási kerettámogatásra pályázhattak.
Bízunk benne, hogy az utazások hozzájárultak a járvány utáni személyes élményekhez és erősítik a 
magyar fiatalok történelemtudatát.

Az Összetartozás Napja kapcsán szervezett utazásunk során testközelből szemlélhették tanulóink 
a 20. század történelmi eseményeinek emlékeit, s tovább bővíthették tudásukat ezekkel kapcsolat-
ban, valamint a trianoni békeszerződés következtében elcsatolt Kárpátaljai terület természeti kin-
cseit is meglátogathatták.

Horváth Zoltán, a beregszászi Kossuth Lajos Líceum tanára

NEMZETI ÚJRAKEZDÉS ÉS ÖSSZETARTOZÁS
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Kirándulásunknak három úticélja volt: Kenderes, Rákóczifalva és Szolnok.
Első megállónk Kenderes volt, ahol bővebben megismerhettük remek kiállításon, a Horthy-kasté-
lyon és kriptán keresztül elsősorban Horthy Miklóst és családját. Rengeteg információval bővült 
tudásunk, amit felhasználhatunk majd a későbbiekben is történelmi tanulmányaink során. Rákóczi-
falva volt a következő megállóhely. Ott egy 56-os emlékmúzeumot láthattunk. Ezt követően Szolnok 
felé vettük az irányt. Kisebb csoportokban indultunk el felfedezni a várost, utolsó állomásként ellá-
togattunk a Bagolyvár Vadasparkba.

Szilágyi Kinga és Tóth Eszter, a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium diákjai

Jól éreztük magunkat, jó kis csapatot alkottunk a társainkkal, vidám hangulat volt. Nevetésből nem 
volt hiány. Köszönjük a Szövetségnek, hogy ismét lehetőséget kaptunk az utazásra, bízunk benne, 
hogy a jövőben is lesz alkalmunk hasonlóan csodás kirándulásokon részt venni. 

a nagymegyeri Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola diákjai 
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TELEPÜLÉSI SZERVEZETEK TALÁLKOZÓJA

A Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódóan 2021. június 5. és 6. között első alkalommal került 
megrendezésre a Rákóczi Szövetség magyarországi települési szervezeteinek találkozója. Az ünnepi 
eseményen 40 helyi szervezet több mint 200 tagja vett részt. A megnyitó ünnepséget követően a 
szervezetek beszámoltak tevékenységükről, Kárpát-medencei kapcsolataikról, majd kötetlen beszél-
getéssel, ismerkedéssel folytatódott a nap. 

BELSŐ PÁLYÁZATOK

A Rákóczi Szövetség helyi- és ifjúsági szervezeteinek támogatása céljából 2021-ben is meghirdette 
Belső Pályázatát. A pályázati lehetőséggel a Rákóczi Szövetség azon helyi szervezetei élhetnek, ame-
lyek a Szövetség alapszabályában megjelölt feladatokat, elsősorban a határon túli magyarsággal 
való kapcsolatépítést szolgálják. A pályázat helyi szervezetenként megítélhető összege évente leg-
feljebb 150 ezer forint lehet.
A beérkező pályázatok bírálatát a Rákóczi Szövetség elnöksége saját hatáskörében végzi, rendsze-
rint az elnökségi üléseken dönt róla. Az elnökség 2021. elő félévében 22 helyi- és ifjúsági szervezet 
programjait, működését támogatta.
”Helyi ifjúsági szervezetünk a 2020/21-es tanévben középiskolásoknak szóló történelem versenyt 
szervezett. A versenyre egyénileg lehetett nevezni, három fordulóra került sor. Először vettünk részt 
a versenyen, s szinte csak pozitív dolgokat tudunk mondani. Tökéletes szervezés, jó feladatok, élve-
zetes verseny, s talán a legnagyobb élmény, hogy professzor úr előadását meghallgathattuk, illetve, 
hogy ő pontozta a versenyzőket. Számunkra nagyon szimpatikus volt a verseny, remélem jövőre is 
találkozunk!”
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RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA A KOSSUTH TÉREN

A Nemzeti Összetartozás Napján az Országgyűlés Hivatalával együttműködésben rendhagyó törté-
nelemóra rendeztünk a Kossuth téren, mintegy 1000 fiatal részvételével. A rendezvényen a diákok 
kisebb csoportokban felkereshették az Összetartozás Emlékhelyét, megismerték a Nemzet Főtere 
szobrait, emlékműveit és a hozzá kapcsolódó történelmi eseményeket. Hallhattak gróf Andrássy 
Gyuláról, az első felelős magyar kormány tagjairól, Tisza Istvánról és az első világháborúról, valamint 
az 1956-os Kossuth téri sortűzről. 

A rendezvény zárásaként a csoportok az Országház kupolacsarnokában megnézhették a Szent Ko-
ronát és a koronázási jelvényeket. A látogatók az Országházban megtekinthették a díszlépcsőházat, 
a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. Az Országgyűlési Múzeum négy állandó és egy időszaki ki-
állítása szintén nyitva állt. Az idén immár hatodik éve megrendezésre kerülő Tér-Zene elnevezésű 
ingyenes, szabadtéri koncertsorozat nyitányára 17 órakor került sor a Kossuth téren Pál István „Sza-
lonna” és Bandája fellépésével.
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A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG ÖNKORMÁNYZATI HÉTVÉGÉJE

A Rákóczi Szövetség június 11. és 12. között hagyományteremtő jelleggel szervezte meg az Önkor-
mányzatok Hétvégéjét a megújult Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpontban Sátoraljaújhe-
lyen.

A találkozóra több mint félszáz olyan magyarországi településvezető érkezett, akik hosszú ideje tá-
mogatják a külhoni megmaradást szolgáló Magyar Iskolaválasztási Programot.
Az esemény célja a személyes találkozásokon és kapcsolatépítésen túl, hogy nemzetpolitikai tema-
tikájú előadások révén olyan közös gondolkodás induljon el, amely a magyar-magyar kapcsolatok 
mélyítését segíti elő a Kárpát-medencében. A nemzeti újrakezdés évében ezért is adtuk az „Önkor-
mányzatok a nemzeti megmaradásért” címet a rendezvénynek, amely keretében tekintsük át az 
önkormányzatok szerepét a nemzetpolitikában, bemutatva olyan jó gyakorlatokat, amelyek a határ 
menti együttműködésekben és/vagy a testvér-települési kapcsolatok révén születtek.
A rendezvény házigazdája Szili Katalin, korábbi házelnök, miniszterelnöki megbízott. A hétvége 
előadói között szerepelt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Pogácsás Tibor,  
a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára, Kalmár Ferenc miniszteri biztos, 
rendkívüli meghatalmazott nagykövet, valamint külhoni magyar közéleti vezetők.
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INTERJÚ SZILI KATALIN MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTTAL,  
AZ ORSZÁGGYŰLÉS VOLT ELNÖKÉVEL

Mit gondol, hogyan segíthetik az egyes önkormányzatok a határokon átívelő magyar-magyar 
kapcsolatokat?

Ebben több megoldási lehetőség is kínálkozik az anyaországi önkormányzatok számára. Egyrészt a 
testvér- és partnertelepülési kapcsolatokkal elősegítik a Kárpát-medencei hálózatosodást, továbbá 
pártfogolják a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programját támogatásukkal. Ugyanakkor 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk a határ menti térségek gazdaságfejlesztési kooperációját 
sem, hiszen ezek is a szülőföldön boldogulást biztosítják.

Milyen szerepe van a megmaradásban a külhoni magyar iskoláknak? Hogyan őrizhető meg a 
leghatékonyabban a következő generációk magyar identitása, nyelve, kultúrája? 

A külhoni magyar iskolák az anyanyelvi oktatással biztosítják, hogy a következő generációk is meg-
őrizhessék önazonosságukat, ezen belül a nyelvet, a kultúrát és a hagyományokat. Örvendetes, 
hogy a magyar kormány az elmúlt esztendőkben jelentős támogatást biztosított az alsó fokú iskolák 
megmentéséért, valamint a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal lehetővé tette az eddig 
megvalósult három ütemben 850 bölcsőde és óvoda fejújítását, illetve építését. Ezzel elősegíti a mi-
nőségi ellátással már eleve a magyar iskolaválasztást. Mind tudjuk, hogy csak az ilyen szisztematikus 
munka lehet a záloga a magyar közösségek megmaradásának és vitalitásának. 

Mit gondol, mindannyian felelősek vagyunk egymásért határon innen és túl?

Ezt a tételt az Alaptörvény pontosan rögzíti. Magyarország az egységes magyar nemzet összetarto-
zását szem előtt tartva, felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért. Ebben nem csak 
az a fantasztikus, hogy túlléptünk az előző alkotmány felelősséget érez, meglehetősen passzív kité-
telén, hanem ez a felelősségvállalás a hétköznapokban meg is valósul egyének, közösségek, önkor-
mányzatok, szervezetek között. 
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Mit tehetünk a mai viszonyok között a nemzeti összetartozás erősítéséért?

Az elmúlt tíz év kormányzati politikája példáján mára már természetes kooperáció alakult ki, intéz-
mény-, és támogatási rendszer keretében, ahol sok-sok szállal kötődünk egymáshoz. A ma legfőbb 
kérdése ezen értékeink megőrzése. Minden ezt a szintet megbontó, vagy feladó politika, óriási visz-
szalépést jelentene az egységes és világos, mára már a világ magyarságát felölelő nemzetpolitiká-
ban.

Milyen eszközök vannak a kezünkben? 

Meggyőződésem, hogy rengeteg múlik az egyéni és civil szerepvállaláson. Azon, hogy magunk is 
számon tartsuk egymást itthon és otthon, a Kárpát-medencében és a diaszpórában egyaránt. Mind-
ezen felül, pedig támogatni a kormányt nemzetpolitikai elkötelezettségében, segíteni a határon kívül 
élő magyarságot a szülőföldön

EMLÉKHELYEK NAPJA

A Nemzeti Örökség Intézetének meghívására közel 100 rákóczis diák kapcsolódott be 2021. június 
20-án a Fiumei úti sirkertben megrendezett Emlékhelyek Napja programsorozatba. 

A sírkertben érdekes történeteket tudtak meg híres magyar történelmi személyiségek életútjáról, 
megtekintették a mauzóleumokat, illetve kvízjátékon vettek részt. 

Az eseménydús napot az Így szerettek ők című zenés irodalmi produkció megtekintése zárta a Kos-
suth-mauzóleum előtti téren. A diákok számára hatalmas élményt jelentett, hogy az előadás végén 
a zenekar és a színészek köszöntötték őket, valamint közös csoportképet készíthettek az előadókkal.
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CULTURA NOSTRA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 

20

NÉV ISKOLA

2021. június 25-én Pannonhalmán átadták a Cultura Nostra történelmi vetélkedő díjait. A tíz első 
helyezettnek a díjátadón előadást tartott Géra Eleonóra és Fónagy Zoltán az ELTE BTK oktatói. 

Kovács Eszter Éva Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium, Eger1.

Simonics Réka Selye János Gimnázium, Komárom2.

Kontra Martin Róbert Selye János Gimnázium3.

Nyéki Alexandra Zsuzsanna Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola4.

Tóth Júlia Anna Kereskedelmi Akadémia, Nagymegyer5.

Pál Krisztián Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta6.

Győri Laura Pécsi Leőwey Klára Gimnázium7.

Csorba Gabriella  Marosvásárhelyi Református Kollégium 8.

Deli Gergő Zoltán Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium9.

Lezsák Doroti Balatonfüredi Szent Benedek Iskola és Kollégium 10.

LINGUA MATERNA 
ANYANYELVI VETÉLKEDŐ 

A Rákóczi Szövetség és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasá-
ga első alkalommal rendezte meg Kárpát-medencei középiskolások szá-
mára a Lingua Materna elnevezésű vetélkedőjét. A vetélkedőt a Cultura 
Nostra és a Gloria Victis 1956 versenyek mintájára anyanyelvi-irodalmi 
témában hirdettük meg. A vetélkedő első fordulója a nyári Középiskolás 
Tábor után zárul, a döntőre ősszel kerül sor. 
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NEM TÉRKÉP E TÁJ FENNTARTHATÓSÁGI VETÉLKEDŐ 

GLORIA VICTIS 1956 TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ

A Nem térkép e táj vetélkedő a 2021. évi 
Kárpát-medencei Fenntarthatósági Téma-
hét keretében, a fenntartható közösségek 
kiemelt téma feldolgozására került meg-
hirdetésre középiskolások részére. A ve-
télkedőn egy Magyarországon és egy Kár-
pát-medencei országban tanuló diákcsapat 
indulhatott együtt. A csapatok legegysze-
rűbben testvériskola-kapcsolat révén kap-
csolódtak össze. A döntőbe 4 csapatpár 
került. 

1.  ZöldVárad és ZöldBalassa
2.  Sündisznó és Szállj fel madár
3.  Zöld Ászok és Janik Kala
4.  Földmentők és Zöld ötös 

A Rákóczi Szövetség 2021-ben 26. alkalommal hirdette meg Kár-
pát-medencei középiskolások számára Gloria Victis elnevezésű tör-
ténelmi vetélkedőjét. A vetélkedőbe idén is több száz Kárpát-me-
dencei középiskola három fős diákcsapata kapcsolódott be. A döntő 
2021. október 22-én és 23-án a kerül megrendezésre Budapesten,  
a Műegyetemen.
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MEGÚJULT A RÁKÓCZI 
SZÖVETSÉG HONLAPJA

26

INTERJÚ VÁGÁSI-KOVÁCS 
ANNÁVAL, A LATIN-AMERIKAI  
MAGYAR ORSZÁGOS 
SZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK 
MUNKATÁRSÁVAL

Mi a legfőbb feladatuk? 

A LAMOSZSZ az Argentínában, Brazíliában, Chilében, Kolumbiában, Paraguayban, Uruguayban és 
Venezuelában működő magyar szervezetek hivatalos képviselője.  Kunkelné Fényes Ildikó elnök asz-
szonnyal, valamint Jankovics Károly alelnök úrral azon dolgozunk, hogy a LAMOSZSZ hét tagországá-
nak magyar közösségei korosztálytól és érdeklődési területtől függetlenül hónapról hónapra talál-
janak kedvükre valót a programjaink közt, és az országaink közötti távolságot áthidalva osztozzunk 
magyarságunk megélésében.

A közelmúltban szerveztek egy konferenciát „Szívügyem a diaszpóra magyarsága” címmel, 
kiket hívtak meg, milyen kérdésekre keresték a választ? 

Egy személyesebb hangvételű előadás keretében szerettük volna megismerni és megismertetni, 
hogy mintegy 10.000 kilométerre Latin-Amerika magyar közösségeitől, kik állnak azon nemzetépí-
tő és identitáserősítő programok megvalósulásának hátterében, melyek gyümölcseit a LAMOSZSZ 
mind a hét tagországában élvezhetik.

Előadóink között köszönthettük a Rákóczi Szövetség képviseletében Csáky Csongor elnök urat, a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár asz-
szonyt, a Miniszterelnökség képviseletében Potápi Árpád János államtitkár urat, valamint Zsonda 
Márk magyar közösségi diplomatát Magyarország Buenos Aires-i Nagykövetségéről.  

Kíváncsiak voltunk a diaszpóra magyarságának ügyével ilyen magas szinten foglalkozó előadóink 
karrierújtára, arra, hogy miért tartják szívügyüknek ezt a területet, mely a szívükhöz legközelebb álló 
program, továbbá mely szakmai sikerekre a legbüszkébbek. 

Ez év elején ért az a megtiszteltetés, hogy lehetősé-
get kaptam a Kőrösi Csoma Sándor Program kere-
tében 2020 márciusában, a Buenos Aires-i magyar 
közösség körében megkezdett munka folytatására 
immár a LAMOSZSZ keretében.

Mióta és hogyan kapcsolódik a Latin-Amerikai 
Magyar Országos Szervezetek Szövetségéhez?
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Mennyire szoros a Latin-Amerikában élő magyar közösségek kapcsolata egymással és az 
anyaországgal? Hogyan lehet erősíteni őket? Milyen lehetőségeik vannak nyelvük, kultúrá-
juk őrzésére?

Azt hiszem ezen kapcsolatok erőssége és minősége azon programokon keresztül ítélhető meg a leg-
inkább, amelyek által a magyar közösségek tagjainak lehetőségük van Dél-Amerika további magyar 
közösségeivel, valamint az anyaországgal érintkezni, kapcsolatot kialakítani és ápolni. Nos, ilyen 
programokban nincs hiány.

Óriási lehetőség, hogy Magyarország számos, színes programon keresztül kezet nyújt a magyar le-
származottaknak, ösztönözve őket a magyar közösségi életben való aktív részvételre. Ezt hűen tük-
rözi a „Szívügyem a diaszpóra magyarsága” című online konferencia is.

Helyi szinten a LAMOSZSZ ez év márciusától havi rendszerességgel kínál Latin-Amerika magyar kö-
zösségeinek kulturális, tudományos programokat, a gyermekeknek magyar nyelvi foglalkozásokat, 
magyar nemzeti ünnepeink alkalmából online műsorokat, továbbá negyedévente hírlevelet ad ki. A 
LAMOSZSZ szervezésében, Magyarország Kormánya támogatásával, a magyar mint idegen nyelv ok-
tatása terén nagy tapasztalattal rendelkező Benedek Zsuzsi szakmai koordinációja mellett elindítot-
tuk a Szervezet saját nyelvkurzusait is, ahol egy-egy online órán együtt tanulják szüleik, nagyszüleik 
nyelvét a Latin-Amerika számos pontjáról érkező diákok. 
Nagy öröm, amikor helyi kezdeményezéseket tudunk a tagországok figyelmébe ajánlani, amelyek 
már azzal a céllal születtek, hogy nem csupán egy-egy város, vagy ország közösségeinek szólnak, 
hanem a határokon átívelő közösségépítés céljával.  

Mennyire speciális ezeknek a közösségeknek a helyzete más külhoni magyar közösségekhez 
képest?

A LAMOSZSZ hét ország számos pontján élő magyar közösségeinek szolgálatában dolgozik Argentí-
nától Venezueláig, mintegy 8000 kilométer távolságot és három időzónát áthidalva online program-
jaival, rendezvényeivel. A közösségek tagjai osztoznak felmenőik olykor kalandos, olykor szívszorító 
életutaiban, a kettős identitás megélésében, a magyarságukra való büszkeségben, Magyarország át-
hatóbb megismerése és a hozzá való közelség iránti vágyakozásban. Ennek megélését segíti, hogy a 
nagy távolságok ellenére a magyar és a spanyol közvetítő nyelv is összeköti őket: meg tudják osztani 
egymással örömüket, ha egy-egy családi ereklye előkerül; osztoznak a magyar labdarúgó válogatott 
sikerének örömében; cserkészkednek, és mintegy 10.000 kilométerre Magyarországtól is a magyar 
néptánc szerelmesei...

Milyen téren tudnak együttműködni a Rákóczi Szövetséggel?

A Rákóczi Szövetség pályázatain előszeretettel vesznek részt a helyi szervezetek. Sok hétvégi tanu-
lókört, magyar iskolát és kisdiákot mozgósított a „Várak és Erődtemplomok, történelmünk dicső hír-
mondói” címmel meghirdetett rajzpályázat. Nagyon szerettük a  Magyar vagyok 2020 – üzenhetünk 
a jövő magyarjainak! felhívást; az időkapszula sok-sok üzenetet őriz Latin-Amerikából is. A tematikus 
tanulmányutak és nyári táborok ösztönző erővel bírnak a fiatalok számára; hatásukra a magyar 
nyelv tanulása értelmet nyer, elérhető céllá válik a magyarországi továbbtanulás, és az anyaország-
ról a szülők, nagyszülők elbeszéléseiből alkotott kép eleven, megélhető valósággá válik. Nagy szó, 
hogy már fiatalon lehetőségük nyílik megismerni Magyarországot, amire a Rákóczi Program nélkül, 
az idősebb generációkhoz hasonlóan talán még sok-sok évig nem volna alkalmuk. 
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AZ IDEI NYÁRON IS MEGVALÓSULNAK  
A KÁRPÁT-MEDENCEI VITORLÁS TÁBOROK 

A Rákóczi Szövetség nyári táborai között 5 helyszínen 150 fiatal kapcsolódhat be a Kárpát-medencei 
Vitorlás Táborokba a Tabu Sailing Team vitorlás egyesülettel közös szervezésben. Az öt nyári vitorlás 
tábornak Orfű, Tihany és Nyékládháza ad otthont, ahová a fiatalok a Kárpát-medence teljes terüle-
téről érkeznek.

Az első tábornak a Tihanyi Hajós Egylet volt házigazdája. Délvidéki palicsi gyermekeket láttunk ven-
dégül, ahol kiváló körülmények között tapasztalt edzőkel és oktatókkal sikeresen lezajlott a táboro-
zás. A második tábor Orfűn 2021. június 21-én kezdődött máramarosszigeti és nagybányai diákok 
részvételével. A táborba ellátogatott Prof. Dr. Kollár Lajos, miniszteri főtanácsadó, a Kárpát-me-
dencei Vitorlás Táborok kezdeményezője, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, valamint Csáky 
Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke.

A táborozók magas színvonalú vitorlás oktatásban részesülnek és gyönyörű környezetben életre 
szóló élményeket szerezhetnek.
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INTERJÚ PROF. DR. KOLLÁR LAJOS, MINISZTERI FŐTANÁCSADÓVAL, 
A KÁRPÁT-MEDENCEI VITORLÁS TÁBOROK KEZDEMÉNYEZŐJÉVEL

Miért döntöttek úgy, hogy segítik a Szövetség munkáját, és külhoni fiataloknak is lehetősé-
get biztosítanak a vitorlássport megismerésére? 

2019 nyarán meghívást kaptam a Tusványosi Szabadegyetemre. Felkértek egy előadásra, mint a 
Magyar Vitorlás Szövetség akkori elnökét, hogy a vitorlás szövetség munkájáról, a Kékszalagról és az 
akkor még úgy tervezett 2020-as Olimpiáról beszéljek. Előadásom végén jött az a gondolatom, hogy 
jó lenne határon túli magyar gyerekeket megismertetni a vitorlázás örömeivel, és ígéretet tettem, 
hogy 140 gyermeket 2020-ban vendégül látunk. Hazaérkezve kezdtem el a szervezést és felvettem 
a kapcsolatot Csáky Csongor elnök úrral, aki örömmel fogadta a kezdeményezést. Elsőként forrásra 
volt szükségünk, amit Kásler miniszter úr jóvoltából az EMMI biztosított. Csáky Csongor elnök úr 
vállalta, hogy toborozza a gyermekeket, továbbá a szállítás költségeit is a Rákóczi Szövetség állta. 
Sajnos a Covid járvány miatt nem tudtuk az összes tábort megtartani, így kevesebb gyermek meg-
hívására volt lehetőségünk, de kétszer egy hetes tábort a Nyéki tavon, illetve az Orfűi tavon meg 
tudtunk szervezni. Tekintettel arra, hogy a mandátumom a Magyar Vitorlás Szövetségben tavaly ősz-
szel lejárt, de mint ötletgazda a kezdeményezést nem szerettem volna elveszíteni, így a Tabu Sailing 
Team támogatásával szerveztük meg az idei év táborait.

Hány közös tábort szerveznek az idén a Rákóczi Szövetséggel? 

A járvány visszavonulásával úgy tűnik, idén több táborra van lehetőség, így sikerül maradéktalanul a 
140 határon túli gyermeket vendégül látni. Az első tábor Tihanyban, a Tihanyi Hajós Egyletben került 
lebonyolításra. A visszajelzések szerint a gyermekek rendkívül elégedettek voltak, a táborszervezők 
is pozitív jelzéseket küldtek. A második tábor Orfűn az OVE (Orfűi Vitorlás Egyletben) kerül lebonyolí-
tásra június 21-25-éig. 24-én csütörtökön 14 órakor Csáky elnök úrral és Szily Katalin miniszterelnöki 
megbízott asszonnyal meglátogattuk a tábort és köszöntöttük a gyermekeket. További két tábor a 
Nyéki tavon kerül lebonyolításra.

30

Milyen tapasztalatokat, élményeket szerzett az elmúlt esztendőben? 

Mindegyik tábor alkalmával sikerült magas szinten megoldani a gyerekek szálláslehetőségét és el-
látását. Az Orfűi klubban idén jelentős fejlesztések történtek, bővültek a szálláshelyek, új vizesblokk 
került kialakításra, egy szóval rendkívül kulturáltak a körülmények. Nyéken sátortábor van, de ott is 
kulturált körülmények között sikerült megoldani a zuhanyozást és az étkezést. 
A tavalyi tábor látogatása során a gyerekek részéről a visszajelzés rendkívül jó volt. 

Miért olyan csodálatos a vitorlássport? 

Magam is gyermekkorom óta vitorlázom. Úgy gondolom, hogy aki a természetet szereti, az minden 
szépségét meglátja a vitorlázáson keresztül: a nap, a víz a szél felejthetetlen emléket ad a gyerme-
keknek. Ugyanakkor a vitorlás sportnak komoly jellemformáló ereje van, hiszen itt ki vagyunk szol-
gáltatva a természet elemeinek, szükség van az összefogásra, a fegyelemre, egymás támogatására. 
Egy szóval minden olyan tulajdonságra, ami jobbá teszi a gyerekeket. 

Mit gondol, mit jelenthet egy ilyen együtt eltöltött hét egy-egy külhoni fiatal számára? 
 
Erre nehéz szavakkal válaszolni. Én, aki többször meglátogattam a táborozó gyermekeket, olyan 
örömet, boldogságot láttam az arcukon, ami felejthetetlen. A gyerekek nagy része még életében 
nem ült hajóban, de megkockáztatom, sokan még a lakóhelyüket sem hagyhatták el. Külföldre utaz-
ni, jól felszerelt táborokban hajóhoz jutni és jó pedagógus edzőkkel vitorlázni úgy gondolom, felejt-
hetetlen élmény. 
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RÁKÓCZI NYÁR 2021 

IDŐPONT PROGRAM MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN

2021. május 25-29. Vitorlás Tábor Tihany

2021. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja - középiskolások Sátoraljaújhely

Nemzeti Összetartozás Napja - települési szervezetek Sátoraljaújhely

Kárpát-medencei Önkormányzatok Találkozója Sátoraljaújhely

Emlékhelyek Napja
 

Budapest

Vitorlás Tábor Orfű

Bajai Anyanyelvi Tábor Baja

Középiskolás Tábor Sátoraljaújhely

Anyanyelvi Tábor Sátoraljaújhely

Vitorlás Tábor Nyékládháza

Kárpát-medencei Tanártábor Sátoraljaújhely

Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor Sátoraljaújhely

Vitorlás Tábor Orfű

Kárpát-medencei Középiskolás Tábor Sátoraljaújhely

Vitorlás Tábor Nyékládháza

Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor Sátoraljaújhely

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2021. június 5.

2021. június 11-13.

2021. június 20. 

2021. június 21-25. 

2021. július 3-7.

2021. július 4-9.

2021. július 11-16.

2021. július 12-16. 

2021. július 17-21.

2021. július 25-30.

2021. július 26-30.

2021.augusztus 1-6.

2021. augusztus 2-6. 

2021. augusztus 8-13.

Kárpát-medencei Színjátszó Tábor Székesfehérvár

Kárpát-medencei Egyetemista Tábor Sátoraljaújhely

Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor Sátoraljaújhely

17.

18.

19.

2021. augusztus 8-16.

2021. augusztus 15-19.

2021. augusztus 22-27.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon  
a koronavírus elleni 
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TÁMOGATÓINK
 

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Támogatóink bizalmát köszönjük és kérjük!

Sok 100 települési önkormányzat


