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KÖSZÖNTŐ
Kárpát-medencét	 behálózó	 közösségünkre,	 hagyománya-
inkra	és	 támogatóink	bizalmára	építve	 az	 elmúlt	 évben	 is	
igyekeztünk	 tevékenységeinkkel	 a	 magyar	 nemzet	 ügyét	
szolgálni.	 Szövetségünk	 közösségi	 erejét	 elkötelezett	 tag-
ságunk	munkája	alkotja	–	köztük	diákok	és	tanárok,	 lelkes	
felnőttek,	a	Magyar	Iskolaválasztási	Program	külhoni	part-
nerei	és	nem	utolsósorban	a	Szövetség	fiatal	munkatársai	
és	önkéntesei.	Szervezeteink	599	Kárpát-medencei	telepü-
lésen	működnek,	 tagságunk	2021.	végén	30	561	fő.	 	Szer-
vezeteink	közül	326	középiskolákhoz,	39	egyetemekhez	és	
234	 településekhez	 kötődik.	 Az	 egyes	 szervezeteink,	 cso-
portjaink	az	elmúlt	évben	is	számos	helyi	kezdeményezést,	
közösségi	eseményt	valósítottak	meg.	
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Az	elmúlt	évben	54	központi	programunk	90	ezernél	is	több	embert,	zömmel	fiatalokat	ért	el.	16	
nyári	táborunk,	köztük	középiskolás	táborok,	anyanyelvi	táborok,	pedagógus	tábor,	egyetemista	tá-
bor,	vitorlás	táborok,	színjátszó	tábor	–	több	mint	5000	diáknak	és	tanárnak	teremtett	lehetőséget.	

Májusban	meghirdettük	Diákutaztatási	Programunkat	azzal	a	szándékkal,	hogy	a	hosszú	bezártság	
után	minél	több	személyes	élményhez	juttassuk	a	Kárpát-medencei	középiskolásokat.	A	program	
nem	várt	sikert	aratott.	678	Kárpát-medencei	középiskola	28	ezer	tanulója	utazhatott.	A	Nemzeti	
Összetartozás	Napjához	kapcsolódóan	közel	10	ezren,	az	október	23-i	nemzeti	ünnep	apropóján	18	
ezren	indultak	honismereti	kirándulásokra,	azzal	a	feltétellel,	hogy	az	utazás	során	egy	rendhagyó	
történelemóra	keretében	keressenek	fel	olyan	emlékhelyeket,	amelyek	a	20.	századi	magyar	törté-
nelem	szimbolikus	helyszínei.	

Idei	öt	tanulmányi	vetélkedőnkön	ezer	középiskolás	mérte	össze	tudását.	A	Gloria	Victis	történelmi	
vetélkedő	mellett	a	Pannonhalmi	Főapátsággal	idén	20.	alkalommal	hirdettük	meg	a	Cultura	Nost-
ra	történelmi	vetélkedőt	járványok	és	természeti	katasztrófák	témában.	Első	alkalommal	valósult	
meg	a	Lingua	Materna	anyanyelvi-irodalmi	vetélkedő	és	a	Nem	térkép	e	táj	című	fenntarthatósági	
verseny	 is.	A	„Hétköznapi	hőseink-Írjunk	történelmet”	című	pályázat	nagy	sikert	aratott	a	diákok	
körében,	a	helytörténeti	értékeket	állítva	a	középpontba.	

Az	év	első	felében	a	járvány	behatárolta	tevékenységeinket.	Arra	törekedtünk,	hogy	az	online	tér-
ben	minél	inkább	jelen	legyünk,	fenntartva	a	kapcsolatokat,	értéket	és	bátorítást	közvetítve.	A	heti	
rendszerességgel	futó	online	sorozatok	többezer	embert,	főként	diákokat	és	tanárokat	szólítottak	
meg.	Az	online	 térbe	szorult	a	 február	25-i	Kommunizmus	Áldozatainak	Emléknapi	megemléke-
zésünk,	amelyet	a	Nemzeti	Emlékezet	Bizottságával	és	az	Országgyűlés	Hivatalával	együttműkö-
désben	valósítottunk	meg.	Megemlékezésünket	többszász	középiskola	húszezernél	is	több	diákja	
követte	élőben.	Márciusban	az	Esterházy	 János	megemlékezés,	a	Rákóczi	Emléknap,	majd	április	
12-én	a	Felvidékről	kitelepített	magyarok	emléknapi	megemlékezésünk	is	az	online	térbe	szorult.	



Sátoraljaújhelyen	a	Rákóczi	Hotel,	Tábor	és	Rendezvényközpont	kivitelezési	munkálatai	2020.	szep-
temberében	kezdődtek	meg.	A	2021.	június	4-ét	kőbe	vésett	átadási	határidőnek	tekintettük.	
Annak	érdekében,	hogy	a	táborban	a	Nemzeti	Összetartozás	Napjára	minden	a	helyére	kerüljön	és	
vendégeket	tudjon	fogadni,	mindent	és	mindenkit	igyekeztünk	mozgósítani.	A	cél	érdekében	köz-
ponti	irodánk	munkatársai	is	két	hónapra	leköltöztek	Sátoraljaújhelyre.	
A	terv	sikerült.	A	Rákóczi	Hotel,	Tábor	és	Rendezvényközpont	határidőre	elkészült.	Sok	száz	ember,	
köztük	tervezők,	mérnökök,	szakmunkások,	különböző	szakértők	és	a	Rákóczi	Szövetség	elkötele-
zett	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	tervek	tavasszal	elkészültek,	július	6-án	a	sátoraljaújhelyi	Rex-Bau	Kft.	és	a	sá-
rospataki	Weinberg	93	Kft.	konzorciuma	megkezdhette	a	kivitelezési	munkát.	Átadás	2022.	márciu-
sában.	Terveink	szerint	a	nagyságos	fejedelem	születésnapján.

A	Gloria	Victis	1956	emlékünnepség	fogalommá	vált	az	elmúlt	évtizedekben,	idén	2000	diák	érkezett	
középiskolai	és	egyetemi	szervezeteink	képviseletében	Budapestre.	

Szövetségünk	örökös,	tiszteletbeli	elnökére,	Dr.	Halzl	Józsefre	emlékeztünk	november	13-án	–	halá-
lának	első	évfordulóján	–	a	Kárpát-medencei	magyar	oktatás	és	a	magyar	iskolahálózat	kihívásai	a	
21.	században	című	konferenciával.	

Ősszel	600	külhoni	óvónőnek	és	tanítónak	fejezhettük	ki	köszönetünket	és	megbecsülésünket	négy	
óvodapedagógus	és	tanító	találkozónk	során	Budapesten,	Szegeden	és	két	alkalommal	Sátoraljaúj-
helyen.

Az	 elmúlt	 évben	 számos	 új	 kezdeményezés	 is	megvalósult	 szervezésünkben,	 köztük	 a	 Visegrádi	
Négyek	Solymász	Találkozója,	Diaszpóra	Felsőoktatási	Ösztöndíjasok	Találkozója,	Kárpát-medencei	
Önkormányzatok	Találkozója,	Települési	Szervezeteink	Vezetőinek	találkozója.

Az	idei	őszön	több	mint	9000	külhoni	magyar	iskolakezdő	kisdiákot	köszöntöttünk	ösztöndíjjal	és	is-
kolatáskával	Kárpát-medencei	hálózatunk	segítségével.	Az	Adventtel	kezdetét	vette	magyar	iskolavá-
lasztási	kampányunk.	20	ezernél	is	több	külhoni,	magyarul	beszélő	óvodásnak	küldtünk	ajándékot,	
felhívva	szüleik	figyelmét	a	magyar	iskolaválasztás	fontosságára.	Ahhoz,	hogy	az	óvodai	karácsonyi	
készülődés	a	gyermekek	számára	minél	szebb	és	tartalmasabb	lehessen,	pályázatot	hirdettünk	az	
óvodák,	óvodai	csoportok	karácsonyi	ünnepkörhöz	kapcsolódó	foglalkozásainak	támogatására.	270	
óvoda	nyert	támogatást	többek	között	kézműves	foglalkozásra,	mézeskalácssütésre,	adventi	koszo-
rú	készítésre,	betlehemes	játékra,	bábfoglalkozásra.

Az	elmúlt	évben	folytattuk	tevékenységeink	digitalizálását.	Megújult	honlapunk	számos	új	funkció-
val	bővült	digitális	folyamatkezelő	rendszerünkkel	együtt,	így	programjaink	és	pályázataink	átlátha-
tósága	és	kezelése	hatékonyabbá	és	egyszerűbbé	vált.	

Sokan	sokat	 tettek	azért,	hogy	a	Rákóczi	Szövetség	céljait	hatékonyan	 tudja	 szolgálni.	Köszönjük	
tagságunknak,	barátainknak,	munkatársainknak	az	elvégzett	munkát	és	a	bátorítást.	Köszönjük	ön-
zetlen,	lelkes	szorgalmukat.	Köszönjük	mindehhez	támogatóink	nélkülözhetetlen	bizalmát.

„Az igaz ügyet nem hagyja el az Isten!”
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IDŐPONT PROGRAM MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN

2021.	január	-	április,		
november-december

Magyar	Iskolaválasztási	Program	(MIP)	-	kampány,	iskolatáska,	ösztöndíj,		
mesekönyv,	édességcsomag Kárpát-medence1.

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2021-BEN MEGVALÓSULT PROGRAMJAI   

LÉTSZÁM

2021.		január-március Népszámlálási	Kampány	-	Felvidék Felvidék2.

2021.	január	19. Cultura	Nostra	történelmi	vetélkedő	-	I.	forduló Kárpát-medence3.

2021.	január	és	február Magyar	Iskolaválasztási	Program	-	online	képzés	óvodapedagógusoknak Kárpát-medence4. 2	000

2021.	január	és	április
Heti	rendszerességű	online	előadás-sorozat	Kárpát-medencei	

középiskolai	tanároknak	 Kárpát-medence5. 300

2021.	január	és	április
Heti	rendszerességű	online	előadás-sorozat	Kárpát-medencei	

középiskolás	diákoknak Kárpát-medence6. 700

2021.	február	21.
Lingua	Materna	Kárpát-medencei	anyanyelvi-irodalmi	

vetélkedő	meghirdetése Kárpát-medence7.

2021.	február	25. Kommunista	diktatúrák	áldozatainak	emléknapja	(online) Budapest8. 20	000

2021.	március	14. Esterházy	János	emlékünnepség	(online) Budapest9. 250

2021.	március	15. Gloria	Victis	Történelmi	Vetélkedő	meghirdetése Kárpát-medence10.

2021.	március	27. Rákóczi	Emléknap	(online) Budapest11. 500

2021.	április	12. Felvidékről	Kitelepített	Magyarok	Emléknapja	(online) Budapest12.

2021.	április	30. Közgyűlés	-	Rákóczi	Szövetség	(online) Budapest13. 140

2021.	május	-	június
Rendhagyó	Diákutaztatási	Program	-	emlékhelyek,	belföldi		

honismereti	kirándulások Kárpát-medence14. 10	000

2021.	május	25-29.	 I.	Kárpát-medencei	Vitorlás	Tábor Tihany15. 20

2021.	június	4. Nemzeti	Összetartozás	Napja	-	középiskolások Sátoraljaújhely16.

2021.	június	4. Rendhagyó	történelemóra	a	Kossuth	téren Budapest17. 400

2021.	június	5. Nemzeti	Összetartozás	Napja	-	települési	szervezetek	találkozója Sátoraljaújhely18. 200

2021.	június	11-13. Kárpát-medencei	Önkormányzatok	Találkozója Sátoraljaújhely19.

2021.	június	20. Emlékhelyek	Napja	-	Fiumei	úti	sírkert Budapest20. 100

650

RÁKÓCZI NYÁR 

500

130

2021.	június	25-29.
	

II.	Kárpát-medencei	Vitorlás	Tábor	 Orfű21. 25

2021.	július	5-9. Bajai	Anyanyelvi	Tábor Baja22.

2021.	július	4-9. I.	Kárpát-medencei	Középiskolás	Tábor Sátoraljaújhely23. 450

2021.	július	11-16. I.	Kárpát-medencei	Anyanyelvi	Tábor Sátoraljaújhely24. 400

2021.	július	12-16. III.	Kárpát-medencei	Vitorlás	Tábor	 Nyékládháza25.

2021.	július	17-21. Kárpát-medencei	Tanártábor Sátoraljaújhely26. 200

60

35

II.	Kárpát-medencei	Anyanyelvi	Tábor Sátoraljaújhely27. 2021.	július	25-30. 450



IDŐPONT PROGRAM MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN LÉTSZÁM

2021.	június	25.	 Cultura	Nostra	történelmi	vetélkedő	-	díjkiosztó Pannonhalma	28.

2021.	július	26-30. IV.	Kárpát-medencei	Vitorlás	Tábor	 Orfű29.

2021.augusztus	1-6. II.	Kárpát-medencei	Középiskolás	Tábor Sátoraljaújhely30. 500

2021.	augusztus	8-13. III.	Kárpát-medencei	Anyanyelvi	Tábor Sátoraljaújhely31. 450

2021.	augusztus	8-17. Kárpát-medencei	Színjátszó	Tábor Székesfehérvár32. 30

2021.	augusztus	12-16. V.	Kárpát-medencei	Vitorlás	Tábor	 Nyékládháza33.

2021.	augusztus	13-15. Magyar	Iskolaválasztási	Program	partnereinek	találkozója Sátoraljaújhely34. 80

2021.	augusztus	15-19. Kárpát-medencei	Egyetemista	Tábor Sátoraljaújhely35. 150

2021.	agusztus	22-27. IV.	Kárpát-medencei	Anyanyelvi	Tábor Sátoraljaújhely36.

2021.	szept.	-	dec. Magyar	Iskolaválasztási	Program	-	Külhoni	magyar	iskolakezdők	
köszöntése Kárpát-medence37. 9	000

2021.	szeptember	11-12. Nemzetközi	Eucharisztikus	Kongresszus,	pápai	Szentmise Budapest38.

2021.	szeptember	23-24. Nem	térkép	e	táj	ökológiai	vetélkedő	döntője Sátoraljaújhely39. 100

2021.	szeptember	24-26. Óvodapedagógusok	és	Tanítók	Találkozója Sátoraljaújhely40. 150

2021.	október	15-17. Óvodapedagógusok	és	Tanítók	Találkozója Budapest41. 150

2021.	október	21-23. Gloria	Victis	1956-os	Rendezvénysorozat	és	Ifjúsági	Találkozó	 Budapest42.

2021.	október	23. Diákutaztatási	Program	-	Október	23. Kárpát-medence43. 18	000

2021.	október	24-27. V4	Solymász	Találkozó Sátoraljaújhely44. 120

2021.	november	2-5. Hétköznapi	Hősök	-	tanulmányi	pályázat	bemutató Budapest45.

2021.	november	5-6. Lingua	Materna	Kárpát-medencei	anyanyelvi-irodalmi	vetélkedő	döntője Sátoraljaújhely46. 60

800

ŐSZ FÉLÉV  

2	000

40

2021.	november	13. Dr.	Halzl	József	Emlékkonferencia Budapest47. 120

2021.	november	19-21. Diaszpóra	Felsőoktatási	Ösztöndíjasok	találkozója Sátoraljaújhely48.

2021.	november	26-28. Óvodapedagógusok	és	Tanítók	Találkozója Sátoraljaújhely49. 150

2021.	november	26-28. Óvodapedagógusok	és	Tanítók	Találkozója Szeged50. 150

2021.	december	3-5. Középiskolai	Szervezetvezető	Tanárok	Találkozója Sátoraljaújhely51.

2021.	december Iskolaválasztási	kampány	-	óvodások	karácsonyi	megajándékozása Kárpát-medence52. 22	000

150

150

2021.	december Karácsonyi	Óvodai	Pályázatok	megvalósulása Kárpát-medence53.

2021	minden	hónap	első	
szerdáján Rákóczi	Klub

Összesen:

Budapest54.

25

50

35

500

92 470
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HALZL JÓZSEF EMLÉKKONFERENCIA
NOVEMBER 13.

A	Rákóczi	Szövetség	örökös,	tiszteletbeli	elnökére,	Dr.	Halzl	Józsefre	emlékezett	halálának	első	év-
fordulóján,	november	13-án,	szombaton.	
Reggel	8	órakor	a	Városmajori	Jézus	Szíve-templomban	szentmisét	tartottak	Elnök	Úrért.	10	órától	a	
Várkert	Bazárban	Halzl	József	emlékkonferencia	vette	kezdetét,	a	Kárpát-medencei	magyar	oktatás	
és	a	magyar	iskolahálózat	kihívásai	a	21.	században	címmel.

A	konferencia	fővédnöke	Kövér	László,	házelnök	volt.	Az	eseményt	Gulyás	Gergely,	miniszterelnök-
séget	vezető	miniszter	nyitotta	meg.	A	rendezvényen	felolvasták	Semjén	Zsolt	miniszterelnök-he-
lyettes	levelét,	beszédet	mondott	Németh	Zsolt,	az	Országgyűlés	külügyi	bizottságának	elnöke,	Szili	
Katalin,	az	Országgyűlés	korábbi	elnöke,	miniszterelnöki	megbízott,	Forró	Krisztián,	a	felvidéki	Szö-
vetség	elnöke,	Csáky	Csongor,	a	Rákóczi	Szövetség	elnöke,	majd	Balázs	György,	a	Rákóczi	Szövetség	
egyik	alapítójára	emlékezett,	a	közelmúltban	elhunyt	Kun	Ferenczre,	a	Szövetség	alelnökére.
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Gulyás Gergely:

„A	Rákóczi	Szövetség	nehéz	és	szerencsésebb	időkben	is	a	nemzetpolitika	szolgálatában	állt.	2010	
után	a	kormányzati	politika	és	a	Rákóczi	Szövetség	tevékenysége	egymásra	talált,	így	az	egy	éve	el-
hunyt	Halzl	József	láthatta	kiteljesedni	saját	munkájának	eredményeit,	megerősödni	a	Szövetséget.	
Azt	is	láthatta,	hogy	ma	Magyarországon	a	remények	szerint	többsége	van	annak	a	gondolkodásnak	
és	politikának,	amely	az	egységes	magyar	nemzetet	tartja	vezérlő	elvnek.	Halzl	József,	noha	egész	
életében	közösségi	ember	volt,	a	rendszerváltoztatás	idején	vált	közéletileg	aktívvá,	hogy	a	lehető	
legtágabb	körben	tehessen	a	nemzetért.	A	közéleti	szerepvállalás	természetes	volt	a	számára,	en-
nek	minden	formáját	szolgálatnak	tekintette,	bevetve	szinte	páratlan	szaktudását,	szervezőkészsé-
gét.	Halzl	József	felfogása	szerint	a	magyar	közéleti	gondolkodásban	a	határok	helyett	a	nyelvnek,	a	
hagyományoknak	kell	meghatározónak	lennie,	és	e	gondolat	jegyében	alakította	a	Rákóczi	Szövet-
séget,	Magyarország	legnagyobb	és	talán	legnemesebb	tevékenységét	folytató	civil	szervezetévé.”

Semjén Zsolt levele:

„A	nemzetpolitika	a	kormány	tevékenységének	sarokköve,	az	állampolgárság	és	a	külhoni	választó-
jog	megadásával	pedig	megtörtént	a	nemzet	közjogi	újraegyesítése.”

Szili Katalin:

„Halzl	József	úgy	gondolta,	hogy	a	magyar	nyelven	oktatás	és	a	magyarság	megmaradása	a	magyar	
jövő.	A	kormány	ma	tettekben	is	a	világ	magyarjainak	támogatója.”	

Németh Zsolt: 

„A	nemzet	valós	függetlensége	nélkül	nem	lehet	megoldást	adni	a	szétszakítottság	okozta	ezer	baj-
ra.	Hangsúlyozta,	Halzl	József	olyan	koherens	rendszert	alakított	ki	a	Rákóczi	Szövetséggel,	amely	
előképe	lett	a	nemzetstratégiának.	A	Szervezet	nem	ideológiát	valósított	meg,	hanem	egy	elemi	tár-
sadalmi	igényre	adott	megfelelő	választ,	amikor	Trianon	sebeit	kezdte	gyógyítani,	mindig	azt	nézve,	
mit	lehet	építeni,	nem	azt,	hogy	hol	lehet	konfrontálódni.	Megmutatta,	mit	lehet	civilként	elérni	e	
felfogással.”

Forró Krisztián: 

„Halzl	 József	mindent	megtett	 azért,	 hogy	 lobogó	 lánggá	 változtassa	a	magyarság	akár	 csak	 lap-
pangó	szikráját	is,	a	legkisebb	falvakba	is	eljárt,	hogy	ott	a	szülőket	meggyőzze	a	magyar	iskola	vá-
lasztásáról,	vagy	a	népszámlálás	előtt	az	embereket	magyarságuk	megvallására	biztassa,	a	magyar	
pártokra	szavazásra	buzdítson.”

6



5

Brenzovics László:

„Trianon	után	 a	magyarság	 „szétfejlődött”,	 ezért	 szükség	 volt	 olyan	 emberekre,	 akik	 újraépítik	 a	
hidakat	az	anyaországi	és	a	külhoni	magyarok	között.	Ezek	egyikeként	említette	Halzl	Józsefet,	aki	
kulcsfontosságú	kérdéssé	tette	a	határon	túli	magyar	oktatást,	többek	között	a	magyar	iskolák	vá-
lasztása	melletti	kampányával.”

Csáky Csongor:

„Halzl	József	„a	Szövetség	szíve-lelke	volt”,	akinek	munkája,	stratégiai	gondolkodása	meghatározza	a	
szervezet	életét.	Kiépült	a	magyar	iskolaválasztást	támogató	Kárpát-medencei	hálózat,	amely	jelen-
leg	57	régióban	működik.”

Délután	az	emlékkonferencia	kerekasztalbeszélgetéssel	folytatódott,	melyet	Kántor	Zoltán,	a	Nem-
zetpolitikai	Kutatóintézet	igazgatója	moderált.	A	beszélgetésben	részt	vett	Maruzsa	Zoltán,	közneve-
lésért	felelős	államtitkár,	Kallós	Zoltán,	Romániai	Magyar	Pedagógusok	Szövetségének	képviselője,	
ügyvezető	oktatási	államtitkár,	Orosz	 Ildikó,	a	Kárpátaljai	Magyar	Pedagógusszövetség	elnöke,	 Je-
rasz	Anikó,	a	vajdasági	Magyar	Nemzeti	Tanács	végrehajtó	bizottságának	elnöke,	Fekete	Irén,	a	Szlo-
vákiai	Magyar	Pedagógusok	Szövetségének	elnöke,	valamint	Böjte	Csaba,	ferences	rendi	szerzetes.	
A	kerekasztalbeszélgetést	előadások	követték,	a	Kárpát-medencei	magyar	oktatás	és	iskolahálózat	
kihívásai	a	21.	században	címmel.	Előadást	tartott	Tátrai	Patrik,	a	Földrajztudományi	Intézet	főmun-
katársa,	Székely	Levente,	a	Budapesti	Corvinus	Egyetem	és	a	Mathias	Corvinus	Collegium	munkatár-
sa,	valamint	Erdei	Ildikó	a	Temesvári	Bartók	Béla	Elméleti	Líceum	igazgatója.

7



ELHUNYT KUN FERENCZ, A RÁKÓCZI 
SZÖVETSÉG ALAPÍTÓJA, ALELNÖKE

Csáky	Csongor	a	Rákóczi	Szövetség	elnökének	beszéde	Feri	bácsi	temetésén	2021.	november	9-én.

Kedves Orsi! Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Gyászoló Közösség!

Búcsúzni	 jöttünk,	búcsúzni	egy	olyan	embertől,	 aki	már	életében	 legenda	volt.	De	nem	csak	bú-
csúzunk,	hanem	a	gyász	szomorúságában	számot	vetünk	arról,	amit	nekünk	adott,	amit	ránk	ha-
gyott.	
A	Rákóczi	Szövetség	alapítójának,	alelnökének,	Kun	Ferencznek,	a	mi	Feri	bácsinknak	sok	mindennel	
tartozunk	és	sok	mindenért	hálásak	vagyunk.	Meghatározó	alakja	volt	ő	annak	a	szűk	csapatnak,	
akik	szervezetünk	és	közösségünk	alapjait,	értékeit	 több	mint	három	évtizede	erős	 fundamentu-
mokra	helyezték.	Feri	bácsi	nem	csak	megalapozta	ezt	a	közösséget,	hanem	folyamatosan	építette	
is.	Élete	végéig	alázattal	és	önzetlenül	szolgálta	az	ügyet,	végezte	a	magának	kiszabott	feladatokat,	
szőtte	azokat	a	szálakat,	amelyek	embereket,	ügyeket	kötöttek	össze.	
Járta	a	Kárpát-medencét,	különösen	a	Felvidéket,	ahol	talán	nincs	olyan	magyarlakta	település,	ahol	
ne	járt	volna	közösségi	eseményen.	Ha	hívták,	elment	Gömörbe,	Lévára,	de	akár	Kalotaszegre	vagy	
a	délvidéki	Csókára	 is.	 Előadott,	ünnepi	beszédet	mondott,	 szavalóversenyt	 zsűrizett,	 építette	az	
emberi,	 a	 közösségi	 kapcsolatokat.	Mindig	 a	helyi	 emberekhez	 szólt	 és	mindig	 a	helyi	 értékeket	
kutatta.	Meg	tudta	szólítani	a	tanítót,	a	papot,	de	a	legegyszerűbb	embereket	is.	Soha	nem	tett	úgy	
eleget	egy	meghívásnak,	hogy	ne	vitt	volna	magával	a	helyhez	kapcsolódó	régi	könyvet,	bélyeget,	
tablófotót	a	saját	gyűjteményéből,	vagy	éppen	egy	pesti	aukcióról	a	meghívónak.	Vitte	útjaira	egy-
egy	település	apró	tárgyi	emlékeit	és	mindig	tudott	újat	mondani	a	meghívóinak	szülőföldjükről.	Sok	
településen	látogatásának	és	inspiráló	előadásának	hatására	születtek	emléktáblák,	emlékkönyvek	
vagy	neveztek	el	intézményeket.	Kapaszkodókat	próbált	adni	a	megmaradáshoz	és	az	értékek	meg-
őrzéséhez.	Hétköznapjait	elsősorban	ez	a	nemes	szolgálat	töltötte	ki.	
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A	népi	diplomácia	nagy	mestere	volt	és	egyfajta	reneszánsz	ember,	 rendkívüli	műveltséggel.	Alig	
akadt	olyan	téma,	amihez	ne	tudott	volna	érdemben	és	érdekesen	hozzászólni.	Talán	soha	nem	fo-
gom	elfelejteni	azt	az	epizódot,	amikor	egy	közös	kiránduláson	egy	portugál	városkában	az	idegen-
vezetőnktől	váratlanul	átvette	a	szót,	majd	egy	nagy	ívű	előadást	rögtönözve	mindenkit	lenyűgözött.	
Két	nagy	szerelme,	a	foci	és	a	színház	mellett	nagyon	sok	minden	megfért	érdeklődésében.
Tavaly	megjelent	Privát	ösvény	–	naplótöredék	című	kötetében	sok	mindent	megőrzött	a	feljegyzett	
élettörténetein	keresztül	arról,	mit	 jelentett	számára	a	keresztény	hit,	a	magyarság,	a	kultúra,	az	
emberség,	a	másokért	vállalt	felelőség.	Itt	írja,	hogy	az	élet	legnagyobb	ajándéka	számára	a	családja:	
lánya	Orsi	és	unokái,	Andris	és	Marci.
Feri	bácsi	értékrendje	letisztult	és	világos	volt.	Szerettük	a	hétfő	délelőttöket,	akkor	mindig	eljött	a	
Szász	Károly	utcai	irodába.	Visszagondolva	ezekre	az	alkalmakra,	akkor	fel	se	tűnt	mi	volt	az	igazi	
célja.	Csak	most	a	hiánya	világít	rá.	Igyekezett	ránk	hagyni	elveit,	átadni	minél	többet	abból,	amit	
összegyűjtött	élete	során.	
Hiányozni	fognak	tanácsai,	értékítéletei,	emberismerete,	lényeglátása.		Féltette,	óvta	mindazt,	amit	
a	Rákóczi	Szövetség	jelent.	Életének	nagyon	fontos	része	volt.	
Utolsó	beszélgetésünkkor	is,	ami	már	a	kórházi	beteg	ágyánál	volt	azt	kérte,	az	ügyet	soha	ne	hagy-
játok	el.	

Most	már	az	itteniből	átlépett	a	Rákóczi	Szövetség	gyarapodó	örök	égi	csapatába.			
Búcsúzom	a	Szövetség	elnöksége,	munkatársai	és	teljes	közössége	nevében!
Köszönünk	mindent	Feri	bácsi!	Isten	áldja!

Az örök világosság fényeskedjék neki!     

1 98 9 .  m á r c i u s  2 0 .

M a  e s t e  m e g a l a k u l t u n k .  Vé g ü l  i s  Rá k ó c z i  S z ö v e t s é g  l e t t ü n k .
 E z e n  a z  e s t é n  7 8 - a n  l é p t e k  b e .  E l n ö k  D o b o s s y  p r o f e s s z o r  l e t t ,  e n g e m 

a l e l n ö k n e k  v á l a s z t o t t a k .  A m i l y e n  j ó l e s e t t ,  m é g s e m  t a r t o t t a m  b ö l c s  d ö n t é s n e k , 
m i u t á n  n i n c s  s e m m i l y e n  t á r s a d a l m i  s ú l y o m ,  v a g y  t e k i n t é l y e m . 

M e g f e l e l n i  p e r s z e  m e g p r ó b á l o k .

IDÉZET  KUN FERENCZ PRIVÁT ÖSVÉNY… CÍMŰ KÖNYVÉBŐL
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A	pápai	Szentmisén	a	Rákóczi	Szövetség	700	külhoni	középiskolással	csatlakozott Böjte Csaba test-
vér	erdélyi	zarándokaihoz.

A	Rákóczi	Szövetség	Böjte	Csaba,	ferences	rendi	szerzetes	kérésére	700	középiskolás	fiatalt	hívott	
meg	 Felvidékről,	 Kárpátaljáról,	 Erdélyből	 és	 a	 Vajdaságból	 az	 Eucharisztikus	 Kongresszus	 pápai	
Szentmiséjére.

A	Szövetség	szervezésében	érkező	fiatalok	szeptember	12-én,	vasárnap	7:30-kor	a	Kossuth	téri	And-
rássy-szobornál	találkoztak	Csaba	testvérrel	és	a	vele	érkező	mintegy	ezer	erdélyi	zarándokkal.	A	
Kossuth	 téren	a	fiatalokat	Böjte	Csaba	 testvér	köszöntötte,	majd	 innét	közösen	 indultak	a	pápai	
Szentmisére.	A	Rákóczi	 Szövetség	 rendkívüli	 lehetőségnek	 tartja,	 hogy	egy	 ilyen	 történelmi	pilla-
natban,	ezen	a	meghatározó	eseményen	Kárpát-medencei	magyar	fiatalok	együtt	imádkozhattak	a	
közös	jövőért,	egy	virágzó,	keresztény	Európa	jövőjéért.

RENDEZVÉNYEK  

EUCHARISZTIKUS VILÁGKONGRESSZUS  
RÁKÓCZIS FIATALOK A PÁPAI SZENTMISÉN 
2021. SZEPTEMBER 12.
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NEM TÉRKÉP E TÁJ – FENNTARTHATÓSÁGI VETÉLKEDŐ
2021. SZEPTEMBER 23-24.
Szeptember	 23-24.	 között	 zajlott	 a	Nem	 térkép	 e	 táj	 fenntarthatósági	 vetélkedő	döntője	 a	 sáto-
raljaújhelyi	 Rákóczi	 Tábor	 és	Rendezvényközpontban.	Az	 ide	érkező	fiatalok	 a	hétvége	 folyamán	
megismerkedhettek	az	íjászat,	a	szappankészítés,	valamint	a	3D	nyomtatás	rejtelmeivel.	A	szombati	
döntőt	megelőzően	a	csapatok	már	a	vetélkedő	részeként	megtartották	saját	bemutatkozó	előadá-
saikat	is.

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓ TALÁLKOZÓ
2021. SZEPTEMBER 24-26.
600	külhoni	óvónőnek	és	tanítónak	fejezte	ki	köszönetét	és	megbecsülését	a	Rákóczi	Szövetség	őszi	
négy	óvodapedagógus	és	tanító	találkozója	során.

A	Rákóczi	Szövetség	idén	ősszel	mintegy	600	külhoni	magyar	óvónőnek	és	tanítónak	szervezett	hét-
végi	találkozókat	azzal	a	céllal,	hogy	kifejezze	az	óvónők	és	tanítók	iránti	megbecsülését,	különös	
tekintettel	arra,	hogy	a	magyar	iskolaválasztás	elősegítésében	meghatározó	szerepet	töltenek	be.

IDŐPONT HELYSZÍN MEGHÍVOTT RÉGIÓK RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA

2021.		szeptember	24-26.	 Kárpátalja,	Kelet-Felvidék	 150Sátoraljaújhely

2021.	október	15-17. Nyugat-Felvidék	 150Budapest

2021.	november	26-28. Észak-Erdély,	Partium	 150Sátoraljaújhely

2021.	november	26-28. Vajdaság,	Dél-Erdély	 150Szeged
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„A Rákóczi Szövetség nagyon hosszú ideje stratégiai partnerként tekint ezekre az ovónőkre, tanítónők-
re, hiszen ők a garanciái annak, hogy ezeken a településeken, ezekben a régiókban sikerül-e megőrizni 
a magyar nyelvet, sikerül-e tovább adni a magyar kultúrát.”

„Nagyon vártam ezt a találkozót, főleg két év után, hogy újra valós térben is találkozhatunk a kollé-
gákkal.”

„Egy baráti, felszabadult légkör, és azt hiszem a tapsvihar az egyes előadások végén, önmagáért be-
szél.”

A rendezvény a szakmai és kulturális programok mellett kiemelt figyelmet fordított az emberi és 
intézményi kapcsolatépítésre.
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GLORIA VICTIS 1956-OS EMLÉKÜNNEPSÉG
2021. OKTÓBER 21-23.

A	Gloria	Victis	1956-os	emlékünnepségen	Budapesten,	október	21.	és	23.	között	 több	mint	2000	
középiskolás	és	egyetemista	vett	részt	a	Rákóczi	Szövetség	szervezésében.
A	Rákóczi	Szövetség	egyik	legismertebb	és	legnagyobb	hagyományú	ifjúsági	rendezvénye	1992	óta	
a	Gloria	Victis	1956-os	emlékünnepség.	A	rendezvény	legfőbb	célja,	hogy	az	1956-os	forradalom	és	
szabadságharc	emlékét	segítsen	átadni	a	mai	fiataloknak	helyszínekhez	és	élményekhez	kapcsolva.
Az	idei	emlékünnepségre	a	Rákóczi	Szövetség	több	mint	2000	covid	védettséggel	rendelkező	diákot	
hívott	meg	középiskolai	és	egyetemi	szervezetei	képviseletében.
A	háromnapos	rendezvény	központi	helyszíne	a	Műegyetem	volt,	programjai	azonban	sok	szálon	
futottak.	Részét	képezte	többek	között	az	országházi	látogatás,	melynek	keretében	lehetőség	nyílt	
megtekinteni	a	koronázási	ékszereket	is.		

A	diákok	ellátogattak	az	Új	Köztemető	301-es	parcellájához,	ahol	leróhatták	tiszteletüket	a	megtor-
lás	áldozatai,	többek	között	a	kivégzett	magyar	mártír	miniszterelnök,	Nagy	Imre	sírhelye	fölött.	A	
dunai	hajókázást	az	idegenvezetők	által	elmondott	történetek,	városi	legendák	tették	még	emléke-
zetesebbé.	A	programot	előadások	sorozata,	filmvetítés,	majd	az	azt	követő	közönségtalálkozó,	a	
középiskolás	Légy-Ott!	könnyűzenei	koncert	tette	még	színesebbé	és	változatosabbá.
A	 program	 fénypontja,	 az	 –	 állami	 ünnepségsorozat	 részét	 képező	 –	 október	 22-én	 15	 órakor	 a	
Műegyetem	aulájában	kezdődő	megemlékezés	és	az	azt	követő	fáklyás	felvonulás	volt.	A	fiatalok	
meggyújtották	fáklyáikat,	és	büszkén,	méltóságteljesen	vonultak	végig	a	rakparton	a	Bem	térre,	ahol	
17	órakor	kezdődött	a	koszorúzási	ünnepség.

A	műegyetemi	 ünnepségen	 Novák	 Katalin,	 családokért	 felelős	miniszter	 ünnepi	 beszédében	 el-
mondta:	„minket,	magyarokat	ezer	év	sokszor	véráztatta	drámája	vezetett	el	1956-ig.	A	keresztény	
magyar	államiság	 ’56	előtti	 évezrede	adta	az	erőt	és	az	 ihletet	ahhoz	a	 sorsfordító	eseményhez,	
amely	szívet	és	gerincet	adott	a	nemzetnek”.	A	miniszter	úgy	fogalmazott:	„az	emberek	–	a	magyarok	
pedig	különösen	–	génjeiben	hordják	a	múlhatatlan	igényt	a	szabadságra,	de	nekünk	ott	van	zsige-
reinkben	a	magunkra	utaltság	rideg	valósága	is”.
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A	Bem	téri	megemlékezésen	Soltész	Miklós,	egyházi	és	nemzetiségi	kapcsolatokért	felelős	államtit-
kár	mondott	ünnepi	beszédet,	melyben	kihangsúlyozta,	hogy	a	forradalom	napjaiban	a	30	év	alatti-
ak	közül	több	mint	ezren	meghaltak,	csaknem	14	ezren	megsebesültek.	A	forradalom	leverése	után	
több	száz	emberre	várt	halálos	büntetés,	köztük	sok	fiatalra	is.	A	„brutális	megtorlásról”	szólva	az	
államtitkár	példaként	említette	a	16	évesen	fiatalkorúnak	számító	Mansfeld	Pétert,	akinek	esetében	
megvárták,	amíg	18	éves	lett,	s	akkor	hajtották	végre	a	halálos	ítéletet.
A	Gloria	Victis	emlékünnepség	fogalommá	vált	az	elmúlt	évtizedekben,	köszönhetően	az	1956-ban	
ötödéves	műegyetemista	Halzl	Józsefnek,	a	Rákóczi	Szövetség	örökös,	tiszteletbeli	elnökének.	Elnök	
Úr	tavaly	novemberben	elhunyt,	de	kezdeményezése	tovább	él.

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA:

2021.	október	21.,	csütörtök
19.00	–	20.00	Országházi	látogatás	középiskolások	részvételével
19.30	–Táncház	egyetemisták	részvételével
2021.	október	22.,	péntek
9.30	–	12.00				A	Mathias	Corvinus	Collegium	tájékoztatója,	majd	a	Konrad	Adenauer	Stiftung	szer-
vezésében,	a	Néma	forradalom	című	film	vetítése.	A	filmet	követően	beszélgetés	Karsten	Köhlerrel.
10.00	–	11.30	Azbej	Tristan,	államtitkár	előadása	a	Hungary	Helps	programról
10.00	–	12.00	Megemlékezés	és	koszorúzás	a	301-es	parcellában.
10.00	–	12.00	Gloria	Victis	Kárpát-medencei	Történelmi	Vetélkedő,	írásbeli	középdöntő.
11.30	–	14.30	Hajókirándulás	középiskolások	részvételével
15.00	–	16.00	Emlékünnepség	a	Műegyetem	aulájában
16.00	–	17.00	Fáklyás	felvonulás	a	Műegyetemtől	a	Bem	térre
17.00	–	18.00	Megemlékezés	és	koszorúzás	a	Bem	téren,
19.30	–	22.00	Középiskolás	Légy-Ott!
2021.	október	23.,	szombat
8.30	–	11.00				Hősök	teréről	induló	budapesti	városnézés	középiskolások	részvételével
10.00	–	12.30	 Gloria	Victis	Kárpát-medencei	Történelmi	Vetélkedő,	szóbeli	döntő	és	díjátadó
11.00	–	12.00	Németh	Zsolt,	az	Országgyűlés	külügyi	bizottsága	elnökének	előadása
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HÉTKÖZNAPI HŐSEINK – ÍRJUNK TÖRTÉNELMET!
2021. NOVEMBER 3.

Az	Emberi	Erőforrások	Minisztériuma	Kulturális	Államtitkárságának,	a	Rákóczi	Szövetséggel	együtt-
működésben	elindított	projektjének	célja	az	volt,	hogy	cselekvésre	ösztönözzék	a	helyi	közösségeket	
közeli-	és	távoli	múltjuk	feltérképezésére,	olyan	még	élő,	vagy	egykoron	élt,	a	saját	közösségükért	
felelősséget	érző	személyek	és	élettörténeteken	keresztül,	melyek	példaként	ma	is	felmutathatók	
a	kortársak	számára.

A	pályázatra	számtalan	értékes	munka	érkezett,	mely	segíti	a	Kárpát-medencei	települések	múltjá-
nak	tudatosítását,	megőrzését.

„A fiatalok fontosak nekünk. Hogy a fiatalok hogyan gondolkoznak, hogy milyen kapaszkodókat épí-
tenek a saját életükbe, ez fontos nekünk. Hogy érezzék, hogy azokra a cölöpökre, azokra a történelmi, 
nemzetből adódó kulturális alapokra tudnak építeni, hogy határozza meg ez az életüket, ez fontos 
nekünk. Hálásak vagyunk a Rákóczi Szövetségnek, hogy hídként a mi gondolatunk és a gyerekek elvég-
zett munkája közé szervezőként, irányítóként odaáll.”

„Már nagyon rég óta szerettem volna egy ilyen közösség tagja lenni, akik büszkék arra, amit tettek az 
őseink. Ilyenkor érzem azt, hogy hova tartozok.”

„Már két éve is részt vettem a Gloria Victis emlékünnepségen, akkor számomra meghatározó élmé-
nyekkel tértem haza, és ezért vagyok itt most is.” 
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LINGUA MATERNA ANYANYELVI VETÉLKEDŐ
2021. NOVEMBER 5-6.

2021.	 november	 5-6.	 között	 Sátoraljaújhelyen	 a	 Rákóczi	Hotel,	 Tábor	 és	 Rendezvényközpontban	
zajlott	a	Lingua	Materna	Kárpát-medencei	középiskolai	anyanyelvi	vetélkedő	döntője.	Az	eseményre	
húsz	középiskola	60	diákja	érkezett,	hogy	számot	adjon	tudásáról.	A	háromfordulós	anyanyelvi	ve-
télkedő	idén	első	ízben	valósult	meg,	gyarapítva	a	Rákóczi	Szövetség	tanulmányi	versenyeit.
A	vetélkedő	témája:	„Magyar	táj,	magyar	ecsettel.”	Tájirodalom,	tájnyelv,	a	nemzeti	táj	és	az	egyén	
viszonya.		A	húsz	legeredményesebb	háromfős	diákcsapat	egy	előfordulót	követően	kapott	meghí-
vást	a	vetélkedő	sátoraljaújhelyi	döntőjére.
A	döntőben	neves	szakemberekből	álló	zsűri	előtt	bizonyíthattak	a	résztvevők.	A	nyertesek	értékes	
díjakban	részesültek.
Az	esemény	megnyitója	november	5-én,	pénteken	zajlott,	a	díjátadó	november	6-án,	szombaton	
11:30-kor	kezdődött,	ahol	Szili	Katalin,	miniszterelnöki	megbízott	méltatta	a	győzteseket.
A	vetélkedőn	valamennyi	diák	és	tanár	kizárólag	covid	védettséggel	vehetett	részt.

„A nyári fordulón is jól éreztük magunkat, ezért amikor továbbjutottunk ide a középdöntőbe nagyon 
örültünk. Felkészültünk rá, és nagyon vártuk, hogy visszajöhessünk Sátoraljaújhelyre.”

„Azt szokták, mondani, hogy ami egyszer megtörténik az véletlen, ami kétszer az ismétlés, ami há-
romszor az hagyomány. Bízom benne, hogy ez a mostani rendezvény hagyomány teremtő rendezvény, 
aminek folytatása következik az eljövendő években is.”
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MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ  
DIASZPÓRA ÖSZTÖNDÍJAS FIATALOK TALÁLKOZÓJA
2021.NOVEMBER 19-21.

A	nagyvilág	különböző	pontjairól	érkező	magyar	származású	fiatalok	az	ország	különböző	egyete-
mein	és	szakjain	tanulnak.	A	találkozó	a	Zemplén	fővárosában,	Sátoraljaújhelyen	a	Rákóczi	Hotel,	
Tábor	és	Rendezvényközpontban	valósult	meg	azzal	a	céllal,	hogy	az	ösztöndíjasok	közvetlen	kap-
csolatokat	tudjanak	kialakítani	egymással	és	a	Balassi	Intézetben	tanuló	Kárpát-medencei	társaikkal.

Az	rendezvényen	közel	150	covid	védettséggel	rendelkező	fiatal	vett	részt.
Az	eseményt	a	Rákóczi	Szövetség	a	Külgazdasági	és	Külügyminisztériummal,	illetve	a	Tempus	Köz-
alapítvánnyal	együttműködésben	valósította	meg.

A	hétvége	programjában	 szakmai,	 kulturális	 és	 szórakoztató	programok	egyaránt	megtalálhatók	
voltak.

„Pár évig terveztem, hogy 1 évet Magyarországon töltsek újra. Visszakapcsolódnék a magyar kultúrá-
hoz, a gyökereimhez.”
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VEZETŐTANÁR TALÁLKOZÓ
2021. DECEMBER 3-5.

December	elején	a	Rákóczi	Szövetség	középiskolai	szervezetvezető	tanárai	találkoztak	Sátoraljaúj-
helyen,	a	Rákóczi	Táborban	közel	150-en.

A	középiskolai	szervezeteket	vezető	tanárok	meghatározó	szerepet	töltenek	be	a	Rákóczi	Szövetség	
ifjúságszervezésében,	 illetve	a	programjai	megvalósításában.	A	 tanárok	a	hétvégi	 sátoraljaújhelyi	
tanácskozáson	a	Szövetség	középiskolai	programjait,	terveit	vitatták	meg.	

A	Rákóczi	Szövetség	középiskolai	szervezetei	több	mint	350	Kárpát-medencei	iskolában	működnek	
azzal	a	céllal,	hogy	a	diákok	tanórán	kívüli	közösségi	életét,	élményeit,	határon	átívelő	kapcsolatait	
gazdagítsák.	A	Szövetség	több	tucat	központi	rendezvénye	–	nyári	táborok,	tanulmányi	vetélkedők,	
vezetőképzők,	emléknapokhoz	kapcsolódó	utaztatási	programok	–	a	helyi	kezdeményezések	felka-
rolásával	együtt	a	Rákóczis	középiskolai	szervezeteknek	nyújtanak	lehetőséget.
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KÁRPÁTALJÁN JÁRT A MIKULÁS
2021. DECEMBER 6. 

A	Rákóczi	Szövetség	Mikulása	2021.	december	6-án	Kárpátalján	járt,	ahol	sok	száz	ovist	ajándéko-
zott	meg,	a	ráti	Szent	Mihály	Gyermekotthon	lakóival	együtt.

ONLINE PROGRAM KÜLHONI PEDAGÓGUSOKNAK 
2021. DECEMBER 8.

A	tavalyi	év	után	ismét	online	adventi	élményprogra-
mot	 tartott	 Balatoni	 Kata	 néptáncpedagógus,	 neve-
léstudományi	kutató	mintegy	1500	Kárpát-medencei	
pedagógusnak.

Továbbra	 is	nagyon	fontosnak	érezzük	hangsúlyozni	
az	óvodapedagógusok	és	tanítók	munkájának	megbe-
csülését,	azt,	amit	a	gyermekek	neveléséért	és	ezzel	
együtt	 a	magyar	 iskolaválasztásért,	 illetve	 a	magyar	
megmaradásért	 tesznek.	Emiatt	a	 tavalyi	év	nagy	si-
kere	után	ismét	megtartottuk	online	adventi	élmény-
programunkat,	 hogy	 együtt	 éljük	meg	 azt	 a	 csodát,	
mely	a	karácsonyi	hangokon	keresztül	kifejezi	össze-
tartozásunkat	 és	 erősíti	 hitünk	 egymásban,	magyar-
ságunkban.
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A	Rákóczi	Szövetség	szeptemberben	több	mint	9000	külhoni	magyar	iskolakezdő	kisdiákot	köszön-
tött	ösztöndíjjal	és	iskolatáskával	Kárpát-medencei	hálózata	segítségével.

A	külhoni	magyar	 iskolakezdő	gyermekek	családjainak	 több	mint	 félezer	 településen	adták	át	az	
anyaországi	társadalom	-	közte	települési	önkormányzatok	-	magyar	iskolaválasztást	elismerő	ösz-
töndíját,	megköszönve	a	szülőknek	azt	a	felelős	és	helyes	döntést,	hogy	gyermeküknek	szülőföldjü-
kön	magyar	iskolát	választottak.	A	határon	túli	területeken	a	magyar	iskolaválasztás	egyet	jelent	a	
magyar	nyelv,	a	kultúra	és	a	közösség	fennmaradásával	és	nem	utolsósorban	az	egyén	többlettudá-
sával	és	jobb	érvényesülésével.	

Az	iskolaválasztást	elismerő	ösztöndíjat	és	az	iskolatáskát	a	Felvidéken	mintegy	3600,	Kárpátalján	
közel	2000,	Vajdaságban	1300,	Erdélyben	és	Partiumban	–	Bihar,	Máramaros,	Beszterce-Naszód,	
Arad,	Temes,	Fehér,	Hunyad,	Szeben	megye,	Torda	és	Dés	régiója	–	több	mint	2000	iskolakezdőnek,	
valamint	200	magyar	oktatásban	részesülő	moldvai	csángó	gyermeknek	adták	át.

MAGYAR ISKOLAVÁLASZTÁSI PROGRAM 
22 000 ÓVODÁS, 9000 ISKOLAKEZDŐ, 6000 ÚJSZÜLÖTT
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20 ezer külhoni óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség, 
ráirányítva a szülők figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára 

A Kárpát-medence közel ezer településén, 20 ezer magyarul beszélő óvodáshoz jut el az ajándék, 
amelynek része egy apró édesség és egy szép mesekönyv, a szülőket magyar iskolaválasztásra 
bátorító levéllel együtt. A Rákóczi Szövetség munkatársai illetve partnerei december 6. és 20. 
között juttatják el a külhoni intézményekbe az ajándékcsomagokat. 
A Rákóczi Szövetség elkötelezett a határon túli magyar közösségek magyar iskolaválasztásában, 
meggyőződve arról, hogy a magyar iskola mind a gyermek felnőttként remélt boldogulása, mind 
a magyar közösségek megmaradása szempontjából a leghelyesebb döntés. 

21



A MAGYAR ISKOLAVÁLASZTÁSI PROGRAMOT TÁMOGATÓ 
163 ÖNKORMÁNYZAT:

Ács,	Abony,	Ácsteszér,	Agyagosszergény,	Alsómocsolád,	Apc,	Bácsalmás,	Baj,	Baja,	Bajna,	Bakony-
jákó,	Bakonyszentkirály,	Bakonyszücs,	Balassagyarmat,	Balatonederics,	Balatonhenye,	Balatonke-
resztúr,	 Balatonmáriafürdő,	 Balatonszentgyörgy,	 Ballószög,	 Báránd,	 Baranyajenő,	 Bátaszék,	 Béb,	
Berekfürdő,	Biatorbágy,	Biharkeresztes,	Bonyhád,	Böhönye,	Budapest	Főváros	X.	Kerület	Kőbánya,	
Budapest	 Főváros	 XII.	 Kerület	Hegyvidék,	 Budapest	 Főváros	 XVI.	 Kerület,	 Budapest	 Főváros	 XXII.	
Kerület	Budafok-Tétény,	Bugyi,	Bükkábrány,	Cégénydányád,	Cegléd,	Csévharaszt,	Csikóstőttős,	Csö-
mör,	Dad,	Dány,	Debercsény,	Debrecen,	Domaszék,	Döröske,	Drágszél,	Drégelypalánk,	Egyházas-
dengeleg,	Enying,	Farmos,	Felcsút,	Fertőhomok,	Fonyód,	Füzesabony,	Gátér,	Gulács,	Gyál,	Gyód,	Gyo-
maendrőd,	Hajdúhadház,	Halászi,	Hangony,	Hegykő,	Helvécia,	Hetes,	Homokbödöge,	Hunyadfalva,	
Ipolytölgyes,	 Jászboldogháza,	 Jobbágyi,	Kács,	Kakasd,	Káloz,	Karcag,	Kátoly,	Kecel,	Kékcse,	Kékkút,	
Keszthely,	Keszü,	Kisberény,	Körösszakál,	Kőtelek,	Kővágóörs,	Köveskál,	Krasznokvajda,	Kunszent-
márton,	Kunszentmiklós,	Kutas,	Lengyeltóti,	Lenti,	Lepsény,	Lesencetomaj,	Lovas,	Madaras,	Marton-
vásár,	Mátészalka,	Mezőcsát,	Mezőtúr,	Miháld,	Miskolc,	Mosonmagyaróvár,	Nagykálló,	Nagykőrös,	
Nagykörű,	 Nagylók,	 Nagyszénás,	 Nagyvázsony,	 Németbánya,	 Nikla,	 Ócsa,	 Oroszlány,	 Paks,	 Pápa,	
Pápakovácsi,	Pat,	Pilis,	Polgárdi,	Püspökmolnári,	Rábacsécsény,	Rábapatona,	Ráckeresztúr,	Ruzsa,	
Sárpilis,	Sátoraljaújhely,	Somogyvár,	Somogyzsitfa,	Sopron,	Süttő,	Szántód,	Szarvas,	Székesfehérvár,	
Szekszárd,	Szentbékkálla,	Szente,	Szentes,	Szentgyörgyvár,	Szentkirályszabadja,	Szigetszentmiklós,	
Szolnok,	Tamási,	Tápiószele,	Tápiószőlős,	Tass,	Tata,	Tekenye,	Terény,	Tiszakécske,	Tiszanána,	To-
kod,	Törökszentmiklós,	Ugod,	Vál,	Vasvár,	Vecsés,	Veresegyház,	Vése,	Villány,	Vilyvitány,	Zalaeger-
szeg,	Zalalövő,	Zomba.

Nélkülözhetetlen Támogatásukat köszönjük és a jövőben is kérjük!

INTERJÚ LAKATOS HAJNALKÁVAL, FELVIDÉKI 
PEDAGÓGUSSAL 

Miért tartja fontosnak, hogy a magyar nyelvű roma közösségek fiataljainak körében is 
népszerű legyen a magyar iskolába járás, és a magyar nyelven való tanulás?

Az	ember	társas	lény.	Ebből	a	gyakran	koptatott	állításból	szeretnék	kiindulni.	Születésünk	pillana-
tától	kommunikálunk.	Az	újszülött	felsír,	ezzel	reagál	az	őt	ért	gyötrelmekre,	a	környezetváltozásra.	
Ez	az	akció.	Az	édesanya	a	szívéhez	fekteti	és	nevén	szólítja	őt.	Ez	a	reakció.	A	hangra	hanggal	rea-

gálunk.
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Ezt	figyelembe	véve	egyértelmű,	hogy	ha	azt	akarjuk,	hogy	a	magyar	nyelvű	roma	gyerekek	és	fi-
atalok	 jót	 és	 jól	 tanuljanak,	 akkor	ennek	a	 legmegfelelőbb	módja	az	anyanyelvi	oktatásba	 vetett	
bizalom,	ugyanis	jót	és	jól	tanulni	csak	anyanyelvünkön	tudunk.	Ha	ez	megvan	és	mesterien	bánunk	
a	nyelvvel,	amit	természetesen	nem	birtokolhatunk,	hisz	folyamatosan	változik,	sokkal	könnyebben	
érvényesülhetünk	az	 idegennyelvek	elsajátításánál	 is.	Viszont,	ha	a	gyerek	az	anyanyelvén,	 tehát	
magyarul	sem	tudja	kifejezni	a	gondolatait,	nem	várhatjuk	el	tőle,	hogy	más	nyelveken,	esetleg	az	
állam	nyelvén	remekeljen.	Nagyon	fontosnak	találom	a	magas	színvonalú	anyanyelvoktatást	a	roma	
és	a	nem	roma	közösségek	fiataljainál	egyaránt.

Hogyan látja a felvidéki romaság jövőjét?

A	roma	kérdés	bonyolult,	kényes	és	napjainkban	létfontosságú	egész	Közép	-	és	Kelet	-	Európában.	
Ahhoz,	hogy	jövőről	beszélhessünk,	elengedhetetlennek	látom	a	felvidéki	romaság	alapjainak	lera-
kását.	Ehhez	viszont	nem	kizárólag	a	romaság,	de	a	többségi	társadalom	is	szükséges,	mivel	ez	egy	
mindenkit	érintő	ügy,	amit	csak	együttműködve	tudunk	sikeresen	megoldani.	Nem	csak	a	romáknak	
képez	előnyt	saját	életminőségük	normalizálása	vagy	javítása,	hanem	az	őket	körülvevő	emberek-
nek	is.	Az,	hogy	a	romák	megtalálják	helyüket	az	iskolákban,	a	munkahelyeken,	majd	később	a	sza-
badidős	programokban,	az	az	egész	ország	előrelendítését	jelenti	gazdaságilag,	hisz	komplex	stabi-
litást	eredményez,	arról	nem	is	beszélve,	hogy	milyen	színvilágot	visz	a	kulturális	élet	területeibe.	Az	
említettekhez	természetesen	szükségszerűek	olyan	roma	politikusok	is,	akik	megtalálják	az	egyen-
súlyt	a	többségi	és	a	roma	társadalom	között.	Nem	elég,	hogy	van	egy-két	románk,	akik	a	politikában	
tevékenykednek	eszmék	és	ideológiák	nélkül,	ha	ráadásul	mindezt	önös	érdekeket	kergetve	teszik.	

A	kommunikációnk	alapegysége	a	hír,	lényege	pedig	az	infor-
mációcsere.	Ennek	egyik	eszköze	a	nyelv.	Bár	az	újszülött	még	
nem	bír	egy	nyelvet	sem,	a	hangjával	képes	átadni	azt	az	in-
formációt,	hogy	szüksége	van	a	segítségre,	az	oltalmazó	anya	
védelmére.	Az	anya	pedig	természetesen	a	hangját	használja	
gyermeke	megnyugtatására.	Az	anya	már	birtokában	van	leg-
alább	egy	nyelvnek,	amit	szintén	születése	óta	hall	és	tanul.	
Tudatosan,	 féltudatosan	 vagy	 tudatlanul	 is	 az	 anyanyelvén	
vigasztalja,	nyugtatja,	ringatja	álomba	csecsemőjét.	Ez	a	nyelv	
a	magyar	 nyelvű	 romák	 esetében	 természetesen	 a	magyar	
nyelv.	Ezt	a	nyelvet	használják	a	gyermekük	iránti	feltétel	nél-
küli	szeretet	kimutatásánál,	nevelésénél	és	tanításánál	is.
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Olyan	ambiciózus	politikusokra	van	szükségünk,	akiknek	jövőképük	van,	és	azt	meg	is	valósítják.

Mit várnak a Gömöri Romológiai Kutató- és Kulturális Központ munkásságától?

A	 Gömöri	 Romológiai	 Kutató-	 és	 Kulturális	 Központ	 egy	 olyan	 szervezet,	 ami	 hiánypótló	 lehet		
a	romaság	tekintetében.	Betölti	azt	a	nagy	rést,	ami	hiányzik	a	roma	társadalomból.

Szeretnénk,	ha	ez	a	szervezet	lerakná	a	felvidéki	magyar	roma	társadalom	alapjait.	Köztudott,	hogy	
nincsenek	különösebb	feljegyzéseink,	írásos	emlékeink.	Mi	ezt	a	hiányt	vagyunk	hivatottak	pótolni.	
Szeretnénk	irányítani	a	megfelelő	integrációt,	ami	természetesen	nem	jelent	asszimilációt,	hisz	sajá-
tosságainkat,	kultúránkat	szeretnénk	megőrizni,	még,	ha	ezt	rendbe	is	kell	kapni.
A	teljes	roma	értelmiség	nevében	mondhatom,	hogy	számunkra	nem	mindegy,	milyen	kultúrát	tár-
sítanak	hozzánk,	ahogy	az	sem,	hogy	milyen	előfeltevésekkel	kell	szembenéznünk	nap	mint	nap.	
Tudjuk,	hogy	nagy	kihívás	előtt	állunk,	de	önként	vállaltuk	a	kemény	munkát,	hogy	a	jövő	generáció-
jának	könnyebb	legyen	felvállalnia	származását	és	büszke	lehessen	a	gyökereire!

Céljaink	között	szerepel	a	Dél-Szlovákiában	élő	magyarajkú	roma	nemzeti	kisebbség	szakszerű	ku-
tatása,	kultúrájuk	írott	emlékeinek	dokumentálása,	valamint	az	oktatásügy	segítése,	a	roma	kultúra	
fejlesztése,	az	integrálódás	és	a	roma	öntudat	megerősítése.

Mi a véleménye a Rákóczi Szövetség szerepéről és feladatáról?

A	Rákóczi	Szövetség	nem	politikai	szervezet,	de	annak	ellenére	nagyban	hozzájárul	a	nemzeti	ösz-
szetartozás	előmozdításához.	Azt	lehet	mondani,	hogy	a	Szövetség	a	kovásza	a	nemzetpolitikának.	
A	legfontosabbnak	azt	tartom,	hogy	az	alapoktól	kezdi	ennek	a	feladatnak	az	elvégzését.	A	külhoni	
magyarság	sorsában	szerepet	vállal	már	azzal	is,	hogy	támogatja	a	magyar	óvoda-	és	iskolaválasz-
tást.	Teszi	ezt	megkönnyítve	a	szülők	dolgát,	valamint	támogatva	a	magyar	intézményrendszereket.	
Fontos	hangsúlyozni,	hogy	a	Rákóczi	Szövetség	ezen	megnyilvánulása	nem	csupán	a	gyerekek	fejlő-
dését	biztosítja,	de	a	magyar	intézményekben	dolgozók	életére	is	befolyással	bír.	Ez	pedig	nyilván-
valóan	hatást	gyakorol	az	iskolán	kívüli	 intézményekre	is,	hisz	nem	csak	az	iskolákban	használjuk	
anyanyelvünket.	Ha	nem	lennének	magasan	képzett	fiataljaink,	megeshetne,	hogy	a	kórházakban	
egy	egészségügyi	dolgozóval	sem	tudnánk	magyarul	beszélni.	Már	csak	ezért	is	megéri	támogatni,	
hogy	gyerekeink	az	anyanyelvükön,	magyarul	fejleszthessék	magukat.	Rozsnyón,	az	Egészségügyi	
Középiskolában	 nővéreket	 képezünk,	 akik	 a	 jövőbeli	 boldogulásukhoz	 szükséges	 tudást	magyar	
nyelven	sajátítják	el.	Hiszem,	hogy	ezzel	nagyban	befolyásoljuk	a	közjót	és	hozzájárulunk	a	felvidéki	
társadalom	jólétéhez.
Mindezek	alapján	bátran	merem	állítani,	hogy	a	Rákóczi	Szövetségnek	minden	leszakadt	régióban	
fontos	szerepe	van	a	társadalom	felépítésében.
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A	2021-es	évben	a	Rákóczi	Szövetség	sokféle	programmal,	lehetőséggel	igyekezett	megszólítani	és	
bevonni	 tagságát,	 szervezeteit.	A	 statisztikai	adatok,	az	online	 térben,	 illetve	a	nyári	és	őszi,	 sze-
mélyes	 találkozások	mind	 rávilágítottak	 a	 közösség	és	 az	összetartozástudat	 fontosságára.	 Szer-
vezeteink	599	Kárpát-medencei	 településen	működnek,	 tagságunk	2021.	 végén	30	561	 fő.	 	 Szer-
vezeteink	közül	326	középiskolákhoz,	 39	egyetemekhez	és	234	 településekhez	kötődik.	Az	egyes	
szervezeteink,	csoportjaink	az	elmúlt	évben	is	számos	helyi	kezdeményezést,	közösségi	eseményt		
valósítottak	meg.	

Helyi szervezeteink elektronikus ügyintézése 
Szervezeteink	vezetői	már	több	mint	2	éve	a	KARON	felület	segítségével	online	intézhetik	szerveze-
tük	ügyeit	–	legyen	szó	adataik	karbantartásáról,	pályázati	ügyintézésről	vagy	rendezvényjelentke-
zésről.	

Online fizetés
A	weboldalunkon	biztosítunk	lehetőséget	éves	tagdíj	befizetésére,	támogatásra	vagy	éppen	egy-egy	
rendezvény	regisztrációs	díjának	rendezésére.	

Kommunikáció az online térben 
A	Rákóczi	Szövetség	weboldalán	osztja	meg	munkájának	részleteit,	mely	az	idei	évben	megújult	
Elérhetőség: www.rakocziszovetseg.org 
A	Szövetség	törekszik	a	célcsoportját	jelentő	középiskolás	és	egyetemista	korosztályt	a	lehető	leg-
hatékonyabban	megszólítani.	Ennek	érdekében	folyamatosan	frissülő,	fiatalos,	lendületes	tartalom-
mal	jelentkezik	Facebook	és	Instagram	oldalain,	melyeken	mára	45	ezer	követővel	rendelkezik. 
Facebook: www.facebook.com/rakocziszovetseg 
Instagram: www.instagram.com/rakocziszovetseg 
Applikáció	
Az	applikáció	tartalmazza	a	rendezvények	programját,	használóját	személyre	szabott	értesítésekkel	
figyelmezteti,	hogy	ne	maradjon	le	semmiről.	Lehetőség	van	barátokat	felvenni,	velük	üzenetet	vál-
tani,	illetve	a	helyi	szervezetek	számára	lehetőséget	nyújt	bemutatkozásuk,	híreik	publikálására	és	a	
szervezetek	közti	gyors	kapcsolatfelvételre	is.	
Az	 elmúlt	 évben	a	 Szövetség	 számos	 videóval	 jelentkezett	 azért,	 hogy	néhány	mozgalmas	és	 él-
ménydús	percben	számoljon	be	egy-egy	eseményről,	osszon	meg	érdekes	részleteket	az	érdeklő-
dőkkel.	A	Youtube-csatornán	minden	anyag	megtalálható.	
Youtube:	www.youtube.com/rakocziszovetseg 

SZERVEZETI ÉLET 
SZERVEZETFEJLESZTÉS
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SZERVEZETALAPÍTÁS DEBRECENBEN

2021. AUGUSZTUS 30.

A	debreceni	SZC	Kereskedelmi	és	Vendéglátó-
ipari	 Technikum	és	 Szakképző	 Iskola	 részéről	
2021	 augusztusában	 érkezett	 megkeresés	 a	
Szövetség	felé,	mely	szerint	az	iskola	tanárai	és	
diákjai	létre	szeretnék	hozni	középiskolai	szer-
vezetüket.	A	Szövetség	részéről	Nagy	Domon-
kos	István,	szervezetfejlesztési	és	 informatikai	
igazgató	 érkezett	 a	 helyszínre,	 ahol	 az	 iskola	
aulájában	 levetítette	 a	 Szövetség	 tevékenysé-
gét	összefoglaló	 kisfilmet,	majd	minden	 lehe-
tőségre,	 kötelezettségre	 kitérve	 szóban	 is	 be-
mutatta	a	Szövetség	tevékenységét	a	jelenlévő	
60-70	diák	és	szülő	számára.

SZARVASI SZABADEGYETEM

2021. SZEPTEMBER 3.

A	 nyár	 folyamán	 a	 Magyar	 Család-	 és	 Nővé-
delmi	 Tudományos	 Társaság	 meghívta	 a	 Rá-
kóczi	 Szövetséget,	 hogy	 vegyen	 részt	 az	 idén	
második	 alkalommal	 megszervezett	 Szarvasi	
Szabadegyetemen	 (2021.	 szeptember	 3-4.),		
és	ott	képviselője	köszöntse	a	résztvevőket.	
A	Rákóczi	Szövetség	képviseletében	Nagy	Do-
monkos	 István,	 szervezetfejlesztési	 és	 infor-
matikai	 igazgató	 köszöntötte	 a	 résztvevőket.	
Röviden	bemutatta	 a	Rákóczi	 Szövetség	 tevé-
kenységét	 és	 szót	 ejtett	 az	 MCSNTT	 Ifjúsági	
szervezetével	megkötendő	együttműködés	 le-
hetőségeiről,	 valamint	 sikeres	 szakmai	 hétvé-
gét	kívánt.
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SZERVEZETLÁTOGATÁS 
SZIGETVÁRON
2021. SZEPTEMBER 12. 

GÁBOR DÉNES ÖSZTÖNDÍJ
2021. SZEPTEMBER 17.

Évek	 óta	 kedvelt	 program	 a	 szigetvári	 Zrínyi	
Napok.	 A	 Rákóczi	 Szövetség	 helyi	 szervezet	
minden	évben	aktív	szervezője	és	lebonyolítója	
a	rendezvénynek,	 idén	a	központi	 iroda	mun-
katársai	is	részt	vettek	az	eseményen.	Találkoz-
tak	a	helyi	szervezet	tagjaival,	egykori	rákóczis	
diákokkal.	

A	NOVOFER	Alapítvány	minden	évben	meghir-
deti	Gábor	Dénes	Ösztöndíjpályázatát	olyan	fi-
atal	 tehetségek	 (középiskolás	 és	 egyetemista)	
számára,	 akik	 szakmai	 tudásukkal,	 tenni	 aka-
rásukkal	és	szellemiségükkel	képesek	az	inno-
vációra,	 értékteremtésre,	 a	 nemzet	 ügyének	
előmozdítására.	

A	 szervezők	 minden	 évben	 figyelmet	 fordí-
tanak	arra,	hogy	 felhívásuk	a	 külhoni	magyar	
oktatási	 intézményekhez	 is	 eljusson,	 ezen	 in-
tézmények	 diákjait	 is	 díjazzák	 a	 Rákóczi	 Szö-
vetséggel	 együttműködve.	 Szeptember	 17-én	
került	sor	az	idei	pályázat	lezárását	jelentő	dí-
játadó	ünnepségre,	melynek	helyszíne	hagyo-
mányosan	 a	 Magyar	 Tudományos	 Akadémia	
felolvasóterme.	
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RÁKÓCZI ÜNNEPSÉG FRANCIAORSZÁGBAN
2021. SZEPTEMBER 18.

A	Párizstól	23	kilométerre	található	Yerres-ben	(egykoron	Grosbois)	töltötte	II.	Rákóczi	Ferenc	fran-
ciaországi	emigrációjának	utolsó	két	évét,	1715	és	1717	között.
A	Párizsi	Magyar	Katolikus	Misszió	és	a	Párizsi	Magyar	Intézet	által	szeptember	18-án	megrende-
zett	II.	Rákóczi	Ferenc	fejedelem	emlékünnepélye	a	Saint	Honest	templomban	szentmisével	vette	
kezdetét,	melyet	Pierre	Clermidy,	marseillei	pap	celebrált	magyar	nyelven.	Ezt	követően	a	részt-
vevők	a	fejedelemről	elnevezett	utcában	található	Rákóczi	szobornál	tisztelegtek	az	emléke	előtt.
A	megemlékezésen	részt	vett	Nagy	Csaba,	az	oroszlányi	Rákóczi	Szövetség	elnöke	és	Lazók	Zoltán,	
Oroszlány	polgármestere	is.	

A	 városvezető	 köszöntőjében	 elmondta:	 Oroszlány	 képviseletében	 nyolcadik	 alkalommal	 vesz-
nek	részt	Yerres-ben	 II.	Rákóczi	Ferenc	szobrának	koszorúzásán.	Ez	azért	 is	megtisztelő,	mert	a	
város	közelében,	Majkon	 található	ugyanannak	a	szerzetesrendnek	az	egykori	kolostora,	amely	
Yerres-ben	otthont	adott	a	fejedelemnek	bujdosása	nehéz	éveiben.	Olivier	Clodong,	Yerres	pol-
gármestere	is	erős	történelmi	szálnak	nevezte,	hogy	II.	Rákóczi	Ferenc	szívét	a	kamalduliak	a	helyi	
kolostorban	temették	el.	Az	eseményen	hazánkat	képviselve	számos	prominens	személy	is	megje-
lent,	többek	között	Habsburg	György,	nagykövet,	Bodnár	Zita,	a	Párizsi	Magyar	Intézet	igazgatója,	
Szinyei	Melinda,	a	Párizsi	Magyar	Katolikus	Misszió	vezetője,	Bíróné	Gulyás	Katalin,	vezető	konzul	
és	Deme	Tibor	Endre,	katonai	attasé.
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SZERVEZETLÁTOGATÁS 
ASZÓDON
2021. SZEPTEMBER 22.

2021.	szeptember	22-én,	szerdán	délután	Nagy	Domonkos	István,	szervezetfejlesztési	és	informa-
tikai	 igazgató	 látogatott	el	az	Aszódi	Evangélikus	Petőfi	Gimnáziumba,	ahol	22	újonnan	csatlako-
zó	diákkal	találkozott.	Péterfi	Gábor	igazgató	úr	köszöntő	szavai	után	bemutatkoztak	a	szervezet	
működtetésében	 feladatot	 vállaló	 diákok,	majd	Nagy	Domonkos	 István	 ismertette	 részletesen	 a	
Magyar	Iskolaválasztási	Programot,	szervezeti	lehetőségeket	–	programokat,	pályázatokat,	kirándu-
lásokat	és	táborokat.

SZERVEZETALAPÍTÁS 
GYŐRBEN, SZEGEDEN, ÉS  
A FELVIDÉKI BALONYBAN 
2021. NOVEMBER 17.

November	17-én	a	szegedi	Radnóti	Miklós	Kí-
sérleti	 Gimnáziumban	 alapították	 meg	 helyi	
diákok	 és	 tanárok	 Szövetségünk	 középiskolai	
szervezetét.	 Ugyancsak	 ezen	 a	 napon	 Rákó-
czi	 szervezet	alakult	a	 szegedi	Szent	Benedek	
Technikumban	és	a	felvidéki	Balonyban.	
A	győri	egyetemisták	Jedlik	Ányos	Diákkör	pe-
dig	szervezetmegújító	összejövetelt	tartott.
Szeretettel	köszöntjük	új	 tagjainkat	és	szerve-
zeteinket!

Heimann	 Zoltán	meghívására	 részt	 vettünk	 a	
szekszárdi	borászok	Márton-napi	céhgyűlésén,	
ahol	megköszöntük	a	 Szövetség	 céljaira	nyúj-
tott	 korábbi	 boradományokat	 és	 jó	 szokásuk	
megtartására	kértük	őket.

SZEKSZÁRDON JÁRTUNK 
2021. NOVEMBER 15.
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RÁKÓCZIS KÖZÖSSÉGI TÉR BÉKÉSCSABÁN
2021. NOVEMBER 26. 

Békéscsabán	 helyi	 tagjaink	 összefogásával	 és	 önkén-
tes	munkájával,	 valamint	a	Szövetség	központi	 támo-
gatásával	megújult	a	Rákóczi	Szövetség	közösségi	tere	
a	Kinizsi	utcában.	A	megújult	 ingatlan	átadóünnepsé-
gén	 Kovács	 Nóra,	 békéscsabai	 szervezetünk	 vezetője	
köszöntötte	 a	 vendégeket,	 a	 helyi	 tagokkal	 együtt	 a	
nagyváradi,	a	szentesi	és	a	szigetvári	testvérszerveze-
tek	képviselőit.	Az	eseményt	részvételével	megtisztelte	
Herczeg	Tamás	országgyűlési	képviselő,	Varga	Tamás	
alpolgármester,	Mucsi	Balázs,	a	Szakképzési	Centrum	
főigazgatója	Csáky	Csongorral,	a	Rákóczi	Szövetség	el-
nökével	együtt.

Békéscsabán	a	városi	szervezet	mellett	az	Evangélikus	Gimnáziumban,	a	Szakképzési
Centrum	középiskoláiban,	az	Andrássy	Gimnáziumban	és	a	megye	számos	pontján	működik
csoportja	a	Rákóczi	Szövetségnek.	Az	ünnepélyes	alkalmat	a	szentesi	Horváth	Mihály
Gimnázium	tanárainak	és	diákjainak	előadása	színesítette.
Köszönjük	az	összefogást	és	a	példaértékű	munka	sikeres	folytatását	kívánjuk!

OSIRIS KÖNYVEK A KÖZÉPISKOLAI SZERVEZETEKNEK 
2021. DECEMBER 

Az	 Osiris	 Kiadó	 2021.	 novemberében	 a	 Rákóczi	 Szö-
vetség	céljaira	100	millió	forint	értékű	könyvadományt	
ajánlott	fel.	Az	adomány	elsősorban	történelmi,	irodal-
mi	és	társadalomtudományi	műveket	tartalmaz.

A	könyvcsomagokat	a	Szövetség	több	mint	200	olyan	
Kárpát-medencei	középiskolának	ajánlja	fel,	ahol	szer-
vezete	 működik.	 Az	 értékes	 könyvadományokat	 de-
cember	első	felében	eljuttattuk	az	érintett	iskolákhoz.
Bízunk	benne,	hogy	a	kötetek	hasznos	részei	lesznek	
a	középiskolai	könyvtáraknak!
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igényelt	Budáról	Pestre	eljutni.	A	lényeg:	a	diákjaimat	megérintette	a	Rákóczi	Szövetség	központi	’56-
os	rendezvénye,	benne	a	fáklyás	felvonulás:	a	nemzeti	egység	megélésének	szép	pillanata	volt	ez.	
A	diákok	javasolták,	hogy	hozzuk	létre	az	iskolai	Rákóczis	szervezetet,	ez	meg	is	történt	pár	hónap-
pal	később.	Azóta	a	legtöbb	tanévben	minden	ősszel	felvidéki	tanulmányi	kirándulást	szervezünk	a	
diákjainknak,	testvériskolai	kapcsolatot	építettünk	ki	a	Rákóczi	Szövetség	segítségével,	az	ipolysági	
Fegyverneki	Ferenc	Katolikus	Iskola	lett	a	partnerintézményünk.

BESZÉLGETÉSEK SZERVEZETEINK TAGJAIVAL 

Kellenek a valódi közösségi programok

beszélgetés Dr. Péterfi Gáborral, az Aszódi Evangéli-
kus Petőfi Gimnázium történelemtanárával, 
a középiskolai szervezet vezetőjével

Mi motiválta Elnök urat abban, hogy az Aszódi Evan-
gélikus Gimnázium megújítsa szervezetét, valamint, 
hogy új tagokat vegyenek fel?

Az	Aszódi	Evangélikus	Petőfi	Gimnázium	iskolai	szerveze-
tét	14	éve	2007	januárjában	alapítottuk	meg.	Előzménye:	
2006.	 október	 23-án	 a	 Gloria	 Victis	 történelem	 verseny	
Kárpát-medencei	 döntőjén	 vettünk	 részt	 a	 tanítványaim-
mal	Budapesten.	Szép	eredményt	értek	el	a	tanítványaink,	
az	akkori	közéleti	események	miatt	mégsem	csak	a	döntő	
miatt	maradt	emlékezetes	az	a	nap,	komoly	logisztikát

Mely rákóczis rendezvényeken vettek részt a 2021-es évben?

Június	4-én,	a	Nemzeti	Összetartozás	emléknapján	diákjainkkal	Sátoraljaújhelyen	 részt	 vettünk	a	
megújult	Rákóczi	Tábor	átadásán.	A	tanulóinknak	tetszettek	a	közös	programok,	a	kvíz	és	a	külön-
böző	játékok,	nyáron	pedig	többen	közülük	a	nyári	középiskolás	táborba	is	eljutottak.	

Az	új	tanévben	a	teljes	megújulást	tűztük	ki	célul,	hiszen	a	Covid	mellett	az	is	kihívás	volt,	hogy	az	
aktív	diákjaink	mind	elballagtak.	Az	első	tagtoborzón	25	diák	vett	részt,	diákelnöknek	Magyari	Mollit	
és	Babinecz	Jankát	választották	a	diákok.	
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Történelem-	és	etika	tanárként	mindig	is	fontosnak	tartot-
tam	tanítványaim	magyarságtudatának	formálását,	a	tör-
ténelemoktatás	tankönyveken	kívüli	megismertetését,	
a	 felelősségteljesebb	 magatartás	 kialakítását.	 Évek	 óta	
szervezek	kirándulásokat	határon	innen	és	túlra,	kollégáim	
aktív	 közreműködésével.	 Iskolánk	 elsősorban	 szakképző	
intézmény,	de	a	Rákóczi	Szövetség	segítségével	kapcsolat-
ba	kerülhetnek	határon	túl	élő	magyar	diákokkal,	történel-
mi	 helyszínekkel,	megismerhetik	 a	 történelmi	Magyaror-
szág	gazdag	kultúráját,	gasztronómiáját. 

Színesebbé	válik	a	diákélet,	hiszen	a	klub	tagjai	megtanulnak	szervezni,	felelősséget	vállalni	magu-
kért,	másokért,	tetteikért.	A	kirándulások,	rendezvények	a	szűkebb	közösséghez	-	a	Keris	Rákóczi	
Klubhoz	-	való	kötődésen	keresztül	erősítik	a	nagyobb	közösséghez,	a	magyar	nemzethez	való	tar-
tozást	is.	A	mesterprogramomban	szerepelt	egy	iskolai	Rákóczi	Klub	létrehozása.	Ehhez	a	Rákóczi	
Szövetség	 debreceni	 csoportjának	 vezetőjétől	 együttműködési	 támogatást	 is	 kaptam.	 Fontosnak	
tartotta,	hogy	a	középiskolás	diákjaim	is	bekapcsolódjanak	ebbe	a	mozgalomba.	Ajándékot	is	kap-
tunk	tőle,	a	Rákóczi	Szövetség	emblémájával	díszített	pólókat,	hátizsákokat,	kitűzőket,	tollakat.

A	Debreceni	SZC	Kereskedelmi	és	Vendéglátóipari	Technikum	és	Szakképző	 Iskola	„Keris	Rákóczi	
Klubja”	2021.	szeptember	15-én	alakult	meg.	Az	eltelt	időszakban	tovább	növeltük	a	taglétszámot	
és	két	kirándulást	szerveztünk	Budapestre.	2021.	október	15-én,	a	Rákóczi	Szövetség	diákutaztatási	
pályázatának	keretében,	felkerestük	a	1956-os	forradalomhoz	kapcsolódó	történelmi	helyszíneket,	
október	22-én	pedig	a	„Gloria	Victis	1956	ünnepség”	résztvevőiként	emlékezhettünk	a	hősökre!	

Beszélgetés Smuta Lilla Enikővel, a Debreceni SZC 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szak-
képző Iskola középiskolai szervezetének vezetőjével

Ősszel	tanulmányi	kiránduláson	vettünk	részt:	a	Szövetség	anyagi	támogatásával	október	16-án	a	
Diákutaztatási	Program	keretében	a	Recski	Nemzeti	Emlékparkot	és	Gyöngyös	főbb	nevezetessé-
geit	tekintettük	meg,	a	fő	fókuszt	a	kommunizmus	áldozataira	való	emlékezés	jelentette.	Október	
22-én	az	’56-os	központi	rendezvényen,	a	Gloria	Victisen	vettünk	részt	több	diákkal.	Visszajelzések	
alapján	tanulóink	nagyon	jól	érezték	magukat.	
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Mindkét	kirándulás	élményekkel	és	ismeretekkel	gazdagította	a	„Keris	Rákóczi	Klub”	tagjait.	Jövőre	
ünnepeljük	iskolánk	fennállásának	165.	évfordulóját,	amelynek	eseményeiben	a	tervek	szerint	tag-
ságunk	is	aktívan	közreműködik	majd.

Köszönjük a Rákóczi Szövetség segítségét, támogatását!

Beszélgetés Orosz Zitával, a mikolai helyi szervezet vezetőjével

Mivel	ismertem	a	Szövetség	munkásságát,	a	határon	túli	
magyarság	fennmaradását	illetően,	ezért	szívügyemnek	
tekintettem,	hogy	helyi	szinten	 is	részesüljön	az	 itt	élő	
magyarság	 abban,	 amit	 a	 Szövetség	biztosít.	 Az	 iskola	
magyar	ajkú,	illetve	magyar	tagozaton	tanító	pedagógu-
sai	 tájékoztatva	 lettek	a	Rákóczi	 Szövetség	biztosította	
lehetőségekről,	gyerekekre	és	pedagógusokra	egyaránt	
vonatkozóan.	

A	pedagógusokat	motiválta	a	továbbképzők,	találkozók,	
versenyek,	pályázatok,	táborok,	kirándulások	lehetősé-
ge,	 a	 magyar	 gyermekek	 anyanyelvi	 oktatásának	 egy	
magasabb	szintre	való	emelése.	A	Szervezet	létrehozá-
sakor	 jelen	 volt	 tíz	 pedagógus,	 ehhez	 csatlakozott	 ké-
sőbb	még	tíz	tag	települési	szinten,	a	szülők	köréből.

2021-es	évben	sor	került	a	Babanaplók,	a	Gólyahír	Programon	belüli	kiosztására,	a	magyar	tagoza-
tos	nagycsoportos	óvodások	számára	a	Magyar	Iskolaválasztási	Kampány	Óvodai	Program	keretén	
belül	a	mesekönyvek	átadására,	és	az	Iskolatáska	Program	által	az	iskolatáskák	átnyújtására.	A	prog-
ramok	segítségével	a	magyar	és	a	vegyes	családok	közelebb	kerültek	az	anyanyelvi	oktatáshoz,	mely	
felveti	annak	a	lehetőségét,	hogy	minél	több	gyermek	magyar	tagozaton	tanuljon.	
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Beszélgetés Faragó Zoltánnal, a tótfalusi helyi szervezet vezetőjével 

Szervezetünk	 talán	a	 legelső	délvidéki	Helyi	 Szervezet,	
amit	 2001-ban	alapították	 Tóthfalu	 értelmisége,	 illetve	
helyi	fiatalok.	Azóta	20	év	telt	el,	és	őszintén	szólva	az	
anyaország,	illetve	az	anyaszervezet	támogatása	nélkül	
bizony	nem	tudjuk	mennyire	fejthettünk	volna	ki	haté-
kony	nemzetmentő	tevékenységet.	

A	Bogrács	és	Pálinkafesztiválunk	ebben	az	évben	a	sok	
bizonytalanság	miatt	elmaradt,	sőt	a	szórakoztató,	kö-
zösségépítő	tömegrendezvényeket	sem	szerveztük	meg	
az	év	első	felében.	Viszont	ami	a	nemzeti	önazonossá-
gunk	megőrzésére	 irányult	 esemény,	 azt	mind	 rendre	
megszerveztük.	Így	például	a	március	15-i	ünnepséget,	
Trianon	 megemlékezést,	 Aradi	 Vértanúk	 emléknapját,	
illetve	pár	nap	múlva	az	’56-os	forradalomra	is	megem-
lékezünk.	Ezen	rendezvényeket	elsősorban	a	HSZ,	és	a	helyi	KSZ	szervezi	közösen,	és	mondhatni	
hiánypótló	nem	csak	a	mi	közösségünkben,	hanem	a	környező	településeken	is!		A	településünkhöz	
kapcsolódó	jótékonysági	és	természetvédő	akciókon	is	rendszeresen	részt	veszünk,	illetve	van	olyan	
is,	amit	mi	szervezünk,	ilyen	például	a	tavaszi	szemétszedési	akció,	faültetés-fásítási	program,	vala-
mint	nyugdíjasoknak	csomagosztás,	véradás.	

Mindenkit	csak	bíztatni	tudunk,	támogassák,	segítsék	a	Rákóczi	Szövetség	munkáját,	hiszen	mi	ma-
gyarok	a	nulláról	kezdő	nép	vagyunk,	akiket	már	többször	is	lenulláztak,	de	mindig	újra	és	újra	felál-
lunk,	és	újrakezdjük,	nem	kis	sikerrel,	és	mint	tudjuk	a	nulláról	kezdő	népek	teremtik	a	kultúrát.	Azt	
a	kultúrát,	amin	Klebelsberg	is	dolgozott,	és	most	a	Rákóczi	Szövetség	is	ezt	viszi	tovább.
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TERV SZERINT HALAD A SÁTORALJAÚJHELYI 
SPORTKOMPLEXUM ÉPÍTÉSE. 
ÁTADÁS: 2022. MÁRCIUS 27. 
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ AZ UTAZÁSOKRÓL

Beregszászi Kossuth Lajos Líceum

A	Rendhagyó	Diákutaztatási	Program	során	testközelből	szemlélhették	tanulóink	a	20.	század	törté-
nelmi	eseményeinek	emlékeit,	s	tovább	bővíthették	tudásukat	ezekkel	kapcsolatban,	valamint	a	tria-
noni	békeszerződés	következtében	elcsatolt	kárpátaljai	terület	természeti	kincseit	is	meglátogathat-
ták.	Kirándulásunk	első	úticélja	a	Sipot-vízesés	volt.	A	Volóci-hágón	áthaladva	gyönyörű	rálátásunk	
nyílt	Volóc	településre,	valamint	a	Borzsa-havas	vonulataira.	A	Vereckei-hágón	tett	látogatásunkat	
közös	himnuszénekléssel,	zászlóbontással	és	koszorúzással	zártuk.	
A	tanulói,	tanári	és	szülő	közösség	nevében	szeretnénk	köszönetünket	kifejezni	a	Rákóczi	Szövetség	
támogatásáért.

PÁLYÁZATOK 
DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM – OKTÓBER 23.

348 KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLA, 18 000 UTAZÓ DIÁK 

348	Kárpát-medencei	középiskola	mintegy	18	ezer	diákja	emlékezett	október	folyamán	–	honisme-
reti	kirándulásokkal	összekötve,	történelmi	emlékhelyeken,	rendhagyó	történelemórák	keretében	
–	az	1956-os	forradalom	és	szabadságharc	hőseire.
A	Rákóczi	Szövetség	szeptember	15-én	az	október	23-i	nemzeti	ünnephez	kapcsolódóan	diákutaz-
tatási	pályázatot	hirdetett	magyarországi	és	külhoni	középiskolai	osztályközösségeknek	azzal	a	fel-
tétellel,	hogy	az	utazás	során	egy	 rendhagyó	 történelemóra	keretében	keressenek	 fel	olyan	em-
lékhelyet,	amely	szorosan	kapcsolódik	a	20.	századi	magyar	történelemhez,	kiemelten	az	1956-os	
forradalomhoz	és	szabadságharchoz.	A	pályázaton	271	magyarországi	és	77	külhoni	középiskola	
nyert	utazási	 támogatást.	Az	októberi	utazások	több	mint	18	ezer	diákot	érintettek,	akik	élmény-
szerű,	rendhagyó	történelemórákon	vettek	részt,	megemlékezve	1956	fiatal	szabadságharcosairól.	
A	középiskolák	a	pályázatot	a	Rákóczi	Szövetség	honlapján	2021.	szeptember	30-ig	nyújthatták	be,	
amelyen	300	ezer	forint	keretösszegű	utazási	támogatást	nyerhettek	el.

Az utazó iskolák listája elérhető a www.rakocziszovetseg. org oldalon.
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Csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium

2021.	szeptember	28-án	elsőként	a	sepsiszentgyörgyi	56-os	emlékparkba	mentünk,	ahol	az	osztály-
főnök	elmesélte	az	1956-os	magyar	forradalom	és	szabadságharc	helyi	vonatkozású	eseményeit.	
Ezt	követően	a	prázsmári	templomerődöt,	majd	a	törcsvári	várkastélyt	 látogattuk	meg.	Végezetül	
Brassóba	mentünk,	ahol	a	második,	az	1956-os	magyar	forradalom	és	szabadságharchoz	köthető	
helyszínnel	kezdtünk.	Meglátogattuk	az	Áprily	Lajos	Főgimnázium	épületét,	ahol	a	homlokzaton	a	
romániai	56-osok	emléktábláját	néztük	meg	és	hallgattuk	meg	az	itteni	eseményekről	szóló	rövid	
bemutatót.	
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Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium

A	budapesti	kirándulás	első	napján	idegenvezető	bemutatásával	megtekintettük	a	diktatúrák	áldo-
zatainak	emlékére	létrehozott	Terror	Házát,	ahol	megismertük	a	20.	század	történelmi	eseménye-
ket.	Ezt	követően	elsétáltunk	a	Kossuth	térre,	ahol	megnéztük	a	Trianon	100.	évfordulójára	készített	
Összetartozás	Emlékhelyét.	Majd	az	Országházban	14.30-tól	várták	az	osztályt,	ahol	az	idegenvezető	
bemutatta	az	épület	nevezetességeit,	a	Szent	Koronát,	a	díszes	fő	lépcsőt	és	a	parlamentáris	ülé-
sek	színhelyét.	Megkerestük	a	Trianoni	emlékművet.	A	Duna	parton	sétálva	mécsest	gyújtottunk	„A	
Cipők	 a	Duna-parton”	 budapesti	 holokauszt-emlékműnél.	 Ezután	buszra	 ültünk	 és	 Szentendrére	
mentünk,	ahol	másnap	megtekintettük	a	szentendrei	Skanzent	és	a	történelmi	belvárosi	részt.
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Zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola,  
Gimnázium és Kollégium

Hagyomány	 iskolánkban,	hogy	az	1956.	október	23-ra	az	emlékműsort	 a	11.	 évfolyam	készíti	 el.	
Ezért	 különösen	 fontosnak	 találtam,	hogy	a	diákok,	minél	 átfogóbb	képet	 kapjanak	a	 történelmi	
eseményekről.	 A	megemlékező	műsor,	 nem	 csupán	 versek,	 jelenetek	 és	 dalok	 összessége	 lehet	
számukra,	hanem	tisztában	lesznek	azok	tartalmával	is.	Ezért	az	56-os	projekt	keretében	szerettünk	
volna	egy	olyan	emlékhelyet	felkeresni,	ami	az	ünnephez	kapcsolódik,	de	ahol	még	egy	diák	sem	
járt.	Így	esett	a	választásunk	Ajkára,	ahol	Illyés	Antal	„A	forradalom	születése”	c.	heroikus	alkotását	
tekintettük	meg.	A	szobor	az	1956-os	forradalom	és	szabadságharc	hőseinek	állít	emléket.	A	szobor	
helyét	az	56-os	ajkai	események	 jelölték	ki,	ugyanis	a	veszprémi	egyetemisták	a	forradalom	alatt	
kidolgozták	a	húsz	pontos	követelésüket,	melyet	másnap	az	ajkai	egyetemisták	a	vasútállomástól	a	
Kaszinóig	vittek,	közben	itt	a	templomdombon	álltak	meg	először.	A	szobornál	verset	mondtunk	és	
koszorúztunk,	így	tisztelegtünk	a	szabadságharc	hősei	és	áldozatai	előtt.
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BELSŐ PÁLYÁZAT

2021-ben	 mintegy	 63	 helyi	 és	 középiskolai	 szervezet	 belső	 pályázatát	 bírálták	 el.	 A	 pályázatot		
helyi	szervezetek	programjainak	és	működésének	támogatására	hirdeti	meg	a	Rákóczi	Szövetség	
minden	évben	150	000	forint	keretösszegben

Karácsonyi óvodai pályázat

264	külhoni	óvoda	adventi,	karácsonyi	ünnepi	eseményét	karolja	fel	a	Rákóczi	Szövetség.
Annak	érdekében,	hogy	a	karácsonyi	készülődés	a	külhoni	magyar	óvodás	gyermekek	számára	mi-
nél	szebb	és	tartalmasabb	lehessen,	a	Rákóczi	Szövetség	pályázatot	hirdetett	Magyar	Iskolaválasz-
tási	Programja	által	érintett	óvodák,	óvodai	csoportok	karácsonyi	ünnepkörhöz	kapcsolódó	foglal-
kozásainak	támogatására.	A	pályázat	arra	 irányult,	hogy	az	óvodán	belüli	közösségi	programokat	
–	kézműves	foglalkozások,	mézeskalácssütés,	adventi	koszorú	készítése,	betlehemes	játék,	bábfog-
lalkozás…	–	felkarolja.

Összesen	264	külhoni	óvoda,	óvodai	csoport	nyert	támogatást,	közülük	121	felvidéki,	29	kárpátaljai,	
107	erdélyi,	6	vajdasági	és	1	horvátországi.

A	 pályázaton	 50	 ezer	 forint	 keretösszegű	 támogatást	 igényelhettek	 a	 külhoni	magyar	 óvodák.	 A	
kérelmeket	a	Szövetség	honlapján	november	28-ig	nyújthatták	be.	A	Rákóczi	Szövetség	kiemelten	
fontosnak	tartja,	hogy	a	magyar	iskolaválasztásban	és	ezáltal	magyar	megmaradásban	kulcsszere-
pet	betöltő	óvodákat	támogassa	és	az	ott	dolgozó	pedagógusok	munkáját	megbecsülje	és	megkö-
szönje.

A 264 sikerrel pályázó óvoda listája elérhető a www.rakocziszovetseg.org oldalon. 
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INTERJÚ HEGEDŰS ENDRÉVEL, KOSSUTH- ÉS 
LISZT-DÍJAS ZONGORAMŰVÉSSZEL 
Kossuth- és Liszt-díjas művészként mit üzenne a magyar fiataloknak? Miért tartja fontosnak 
a magyar kultúra fennmaradását?

Természetesen	gyökerek	nélkül	a	 fák,	a	növények	elpusztulnak.	Az	ember	pedig	ugyanígy	a	gyö-
kerei	 és	 kapcsolatai	 nélkül	 nem	 marad	 életképes.	 Elveszti	 a	 jó	 és	 a	 rossz	 megkülönböztetésé-
nek	 képességét,	 amit	 az	 elmúlt	 generációk	 véget	 érhetetlen	 láncolata	 átadott	 nekik.	 Most	 az		
a	 kérdés,	 hogy	 ezt	 megtartják-e,	 vagy	 gyökeret	 vesztett	 „ördögszekérként”	 görgeti	 őket	 a	 szél		
a	pusztán	. 

Miben látja a magyarság fennmaradásának kulcsát?

Mint	hittel	élő	ember,	azt	gondolom,	hogy	egyszerűen	meg	kell	 térnünk	a	Teremtőnkhöz.	Mit	 je-
lent	ez?	Ez	azt	jelenti,	hogy	el	kell	fogadnunk	teremtett	voltunkat.	Tehát	nem	véletlenek	összjáté-
kából	 alakult	 ki	 a	ma	virágzó	és	burjánzó	élet.	 Látnunk	kell,	 hogy	ezt	 valaki	 egyszer	elhatározta.	
Egyszerűen	azért,	mert	akarja,	hogy	éljünk	és	a	jóra	vágyjunk.	Persze	meg	kell	határoznunk,	hogy	
mi	a	 jó.	Manapság	az	eldobható	kultúrának	 is	nevezhetjük	azt,	 ami	 sok	helyen	 folyik	a	 világnak.	
Sajnos	az	embert	 is	beleszámítják,	hiszen	olyan	gyakoriak	az	emberi	kapcsolatok	változásai,	mint	
ahogy	minden	tavasszal	veszünk	magunknak	egy	új	inget.	Az	embernek	végtelenül	nagy	értéke	van.	
Ez	az	érték	attól	származik,	aki	maga	a	 jó,	aki	megmutatja	az	utat.	Úgy	gondolom,	hogy	szükség	
van	 egy	 visszatérésre	 az	 őseink	 hitére,	Magyarországon	 ez	 a	 kereszténység.	 Azon	 kívül	 szükség	
van	arra,	hogy	életünket	célokkal	 teli	életté	varázsoljuk,	a	kultúra	áldásaival	és	azokon	keresztül.	
Aki	 kiállításokat	 néz,	 koncertre	 jár,	 aki	 olvas,	 aki	 társaságba	 jár,	 közösségeket	 alakít	 és	 fönntart,		
az	biztos,	hogy	a	társadalom	túlélését	szolgálja. 
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Én	 is	 közösséget	 igyekszem	kovácsolni,	 amikor	 hangversenyt	 hirdetek,	 és	 ott	 azokat	 a	műveket,	
amelyek	nekem	olyan	sok	örömet	okoznak,	azokat	odaajándékozom	a	közönségnek,	akik	ezt	várják.	
Ilyenkor	egységbe	forr	a	koncertterem,	a	légy	zümmögést	is	hallani	lehet	egy-egy	nagyon	halk	rész-
nél.	Mondhatni,	egyben	van	a	terem.	Ismeretlen	emberek	ülnek	ott	egymás	mellett	és	mégis	összeér	
a	lelkük.	Ez	is	a	kultúra	csodája,	a	zene	varázsa.	

Hogyan látja a jövő Magyarországát, meg tud-e maradni Magyarország keresztény államnak?

Én	nem	tudom,	hogy	hogyan	lehet	nagy	tömegeket	újra	Istenhez	fordítani,	amikor	már	felnőtt	jó	pár	
generáció	-	egyébként	csodálatos	emberek	és	családok-	akik	egyszerűen	nem	művelik	a	vallást,	nem	
járnak	templomba,	nem	hallottak	az	egyházak	tanításairól.	És	mégis	oly	sokan	közülük	nap	mint	nap	
élik	az	erkölcsi	alapelveket.	Például	itt	vannak	a	japán	emberek.	Nem	keresztények	és	mégis	nagyon	
magas	erkölcsi	alapelvek	szerint	rendezik	az	életüket,	ezek	mélységesen	beléjük	vannak	kódolva.	
Azzal	azonban	nem	számolnak	bizonyos	Isten	létét	tagadó	erők,	hogy	micsoda	belső	energiaforrás,	
mondjuk	úgy:	egy	atomerőmű	a	hit.	Olyan	hitekkel	próbálják	meg	elfoglalni	Európát,	melyek	arra	
ösztönzik	az	embereket,	hogy	minden	erejüket,	ügyességüket	és	pénzüket	belevessék	abba,	hogy	
elfoglalják	ezt	az	egyébként	a	vallások	által	is	elfoglalandó,	tehát	ebből	a	szempontból	üres	területet.	
Ennek	az	Európának	a	piciny	része	Magyarország	és	környezete,	ez	a	kis	vér-	és	könnyáztatta	föld,	
amit	elődjeink	1100	éven	át	védtek.	Itt	viszont	még	él	a	kereszténység.	Ferenc	pápa	mostani	láto-
gatása	alkalmával	több	ezer	hívő	előtt	misét	mutatott	be	a	Hősök	terén,	majd	utána	azt	nyilatkozta,	
hogy	neki	Magyarország	a	remény	országa!

Mit tapasztal a Rákóczi Szövetség által rendezett rendezvényeken, milyen emberekkel találkozik, 
milyen élményei vannak ezekkel a programokkal kapcsolatban?

Nagy	örömmel	mondhatom,	hogy	a	 vezetőség,	még	annak	 idején	Halzl	 József	elnök	úr,	 és	most	
Csáky	Csongor	is,	sok-sok	alkalommal	meghívtak	már,	hogy	játsszak	hangversenyt,	különböző	cso-
portoknak,	 tanárembereknek,	 diákoknak.	Olyan	hangversenyeket,	 ahol	 a	 zeneirodalom	 legszebb	
darabjai	között	hangsúlyosan	magyar	szerzők,	Liszt	és	Bartók,	esetleg	Kodály	művei	is	szerepeltek.	
Csodálatos	misszió,	küldetés,	nemzetmentés	az,	amit	tesz	a	Rákóczi	Szövetség.	Én	mindig	azt	mon-
dom,	hogy	a	Jóisten	áldja	meg	azt	a	maroknyi	embert,	akik	sok-sok	ezer	diákot	és	tanárt	mozgatnak	
meg	azért,	hogy	lelkileg	együtt	maradjanak	a	nemzetrészek,	hogy	ne	mondjuk	azt	egy	magyar	em-
berre,	aki	Besztercebányán	lakik,	hogy	szlovák.	Ha	tisztában	vagyunk	azzal,	hogy	mik	a	legújabb	tör-
téneti	kutatások	eredményei,	azokat	érdemes	és	bizony	kell	átadni,	és	valóban	át	is	adja	a	Rákóczi	
Szövetség	az	elmékbe	és	a	szívekbe.	Mindazt,	amit	mi	idehaza	felmutatandó	értéknek,	kultúrának	
tartunk.	Csodálatos	munka	ez,	boldog	vagyok,	hogy	időről-időre	része	lehetek	a	Rákóczi	Szövetség	
terveinek.	

Csináljuk együtt!
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