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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,

Hogy ez az isteni láng
Eméssze föl viszálykodásainkat.
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A Rákóczi Szövetség az elmúlt nyáron minden eddiginél 
több magyar fiatalt táboroztathatott. Június, július és au-
gusztus folyamán 28 rendezvényünkbe közel 10 ezer fiatal 
kapcsolódott be. Júliusban és augusztusban 22 táborunk 
5856 fiatalt fogadott a Kárpát-medencéből és a nagyvilág 
magyar diaszpóra közösségeiből. 
A csíksomlyói pünkösdi búcsúba középiskolai szervezeteink 
képviseletében 300 diák utazhatott a Boldogasszony Zarán-
dokvonattal. Mellettük 200 kárpátaljai édesanya csíksom-
lyói zarándoklatát is segítettük. 
Június 4-re elkészült a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábort kie-
gészítő sportkomplexum. Ennek ünnepélyes átadását a 
Nemzeti Összetartozás Napjára időzítettük, ahová 1000 
Kárpát-medencei középiskolás vendégünkkel együtt elláto-
gatott Novák Katalin köztársasági elnök asszony. A Nemzeti 
Összetartozás Napjához kapcsolódóan 3000 középiskolás-
nak teremtett lehetőséget a Diákutaztatási Programunk 
arra, hogy legalább egy határt átlépve kiránduljon és talál- 
kozzon egy másik ország magyar fiataljaival. A megújult Rákóczi Tábor egész nyáron gyerekzsivajtól 
volt hangos. Júniusban a Felczak Alapítvánnyal közös szervezésben 120 lengyel és magyar középis-
kolás érkezett egy hétre, majd a Miniszterelnökséggel és a Mathias Corvinus Collegiummal közösen 
első ízben mutattuk be a Rákóczi Szabadegyetemet. Az eseményre összesereglettek a Kárpát-me-
dence kultúra, közélet és gazdaság iránt érdeklődő fiataljai.

Június végén a nagy hagyományú tiszapéterfalvi, kárpátaljai néptánctábornak adtunk otthont, aho-
vá közel 500 kárpátaljai gyermek érkezett, többek között Pál István Szalonna művészeti vezetésével. 
A nyár elején települési szervezeteink vezetőivel is találkoztunk a teljessé vált Rákóczi Táborban, 
Pannonhalmán lezajlott a Cultura Nostra középiskolai történelmi vetélkedő döntője és a korábbi 
évek tanulmányi vetélkedőinek elmaradt jutalomkirándulásait is sikerült bepótolni, közel 50 díja-
zott diák és tanár utazhatott Versailles-ba.

Július 3-án I. Összmagyar Középiskolás Táborunk megnyitásával kezdetét vette a nagy táborok sora. 
Augusztus végéig 22 tábor, köztük két középiskolás, négy anyanyelvi a szórvány és a diaszpóra kö-
zösségek általános iskolásainak, egy tanár- és egy egyetemista tábor, Székesfehérváron színjátszó 
tábor, Orfűn, Tihanyban és Nyékládházán hét vitorlás tábor, a Mátrában túrakerékpár tábor és 
Baján a bácskai szórvány anyanyelvi tábora. 

Mindez azt jelenti, hogy a 22 tábor összesen 5856 diákot és tanárt fogadott. Magyarországról 1283-
an, Felvidékről 848-an, Kárpátaljáról 1076-an, Erdélyből 1732-en, a Vajdaságból 474-en, és a nagyvi-
lág 21 országának magyar diaszpóra közösségeiből 443-an érkeztek.

KÖSZÖNTŐ      
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Köszönjük a szülők bizalmát, hogy gyermekeiket ránk bízták! Köszönjük a kísérő pedagógusok ál-
dozatát! Köszönjük annak a több mint félszáz egyetemista barátunknak az áldozatkész munkáját, 
akik gondoskodtak a jó hangulatról és a programok gondos lebonyolításáról! Nem utolsósorban 
köszönjük támogatóink – közte a Magyar Kormány – nélkülözhetetlen bizalmát!

Reméljük, a magyar nyelvhez és kultúrához kapcsolódóan sikerült számos élményt és emléket te-
remteni, a magyar-magyar barátságokat megsokszorozni és megerősíteni.

Rákóczi földjén, a Várhegy nyergében, a Rákóczi Tábor a magyar fiatalok egyik meghatározó találko-
zási helye, a jövőben is várja régi és új vendégeit!

Augusztus 31-én Szigetszentmiklóson ünnepélyesen átadtuk a felvidéki 15 szórvány, illetve nyelvha-
táron lévő magyar általános iskolába járó gyermekeket segítő 16 iskolabuszunkat.  Az iskolabuszok 
az alábbi települések iskoláihoz érkeztek: Nagyszarva, Hetény, Léva, Ipolyvisk, Ipolyság, Ipolybalog, 
Ipolynyék, Ipolyvarbó, Losonc, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Bodrogszerdahely, Vaján. Az érintett iskolák-
ban a buszoknak köszönhetően a korábbi évekhez képest 30%-kal nőtt az első osztályba beiratko-
zók száma.

A szeptemberi iskolakezdést követően több mint 9000 külhoni magyar iskolába lépő gyermeket kö-
szöntünk a magyar társadalom összefogását jelképező ösztöndíjjal és iskolatáskával. Ősszel folytat-
ni szeretnénk a középiskolásokat megszólító rendezvényeket, tanulmányi vetélkedőket és a külhoni 
magyar iskolaválasztással összefüggő programjainkat.

Csáky Csongor,
a Rákóczi Szövetség elnöke 
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3980 Sátoraljaújhely, V. István király útja 123.
sales@rakoczihotel.hu, www.rakoczihotel.hu

A Várhegy nyergében, csendes természeti környezetben elhelyezkedő, vadonatúj Rákóczi  
Hotel*** igényesen kialakított, lenyűgöző panorámájú, kényelmes szobái saját fürdőszobával, 
széffel, nagyképernyős okos TV-vel, szélessávú internet kapcsolattal (WiFi 2.4/5) rendelkeznek. 
A szálloda kiváló étteremmel, lélegzetelállító panoráma terasszal és egy 200 fős konferenciate-
remmel áll vendégei rendelkezésére. A 8 hektáros területen elhelyezkedő szállodához tartozik 
az ország legszebb elhelyezkedésű sportkomplexuma. A gondosan kialakított multifunkciós 
sportcsarnok 500 fős nézőteréről az Alföldre megnyíló panoráma is élvezhető. Mindez kiegészül 
egy wellness-szigettel, egy feszített víztükrű úszómedencével és napozóterasszal, továbbá egy 
külső rekortán és műfüves pályával, illetve egy röplabdapályával. Edzőtáborok, konferenciák, 
esküvők, céges és családi rendezvények, egyéni kirándulások kiváló helyszíne
a Zemplén szívében az év minden időszakában a Rákóczi Hotel

RÓLUNK:

KAPCSOLAT:



MAGYAR ISKOLAVÁLASZTÁSI PROGRAM
SZEPTEMBERTŐL 16 ISKOLABUSZ SEGÍTI A MAGYAR ISKOLÁBA JÁRÁST  
A FELVIDÉKEN 

A Rákóczi Szövetség augusztus 31-én Szigetszentmiklóson ünnepélyesen átadta 16 iskola-
buszát 15 felvidéki szórványban, illetve nyelvhatáron működő magyar általános iskolának, 
hogy ezzel is segítse a gyermekek magyar iskolába járását. 

Az iskolabuszok szeptemberi indulásához kapcsolódó tavaszi kampány pozitívan hatott, hiszen az 
érintett 15 magyar általános iskola első osztályába 30%-kal több gyermeket írattak be áprilisban, 
mint a korábbi években. Mindez azt támasztja alá, hogy az érintett területeken az iskolabuszokkal 
növelni lehet a magyar iskolaválasztók számát.

A rendezvényen beszédet mondott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint 
felszólalt Forró Krisztián, a felvidéki Szövetség párt elnöke, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségének elnöke és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. Gulyás Gergely 
elmondta: Egy nehéz ősz, valószínűleg egy nehéz év előtt egy nagyon örömteli eseményre volt mó-
dunk eljönni. Köszönet ezért a Rákóczi Szövetségnek, és köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy egy jó hírről számolhassunk be. Ez pedig az, hogy a felvidéki szórványban egy olyan 
iskolabusz-hálózat kezdi el a működését holnapután, szeptember elsejétől, holnaptól, szeptember 
elsejétől, az iskolakezdés pillanatától kezdve, amely megkönnyíti azt, hogy a magyarok magyar is-
kolákba, a magyar gyerekek magyar iskolákba járhassanak, és amely már a hírével is számtalan 
pozitívumot hozott. A legnagyobb pozitívum az, hogy jelentős mértékben, mintegy egyharmaddal 
megnőtt azoknak a magyaroknak a száma, akik magyar iskolába íratták gyermekeiket. Korábbi 200 
helyett 266 gyermek iratkozott magyar iskolába. Ez is jól mutatja, hogyha az alkotmánynak az a ren-
delkezése, amely szerint a magyar állam felelősséget visel a határon túl élő magyarokért, valósággá 
válhat. Hogyha vannak olyanok, akik ezt a mindennapi életben valósággá teszik, akkor sokan lesz-
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AZ ISKOLABUSZOKKAL TÁMOGATOTT MAGYAR ISKOLÁK ELSŐOSZTÁLYOSAINAK  

SZÁMA 2019 ÉS 2022 KÖZÖTT:

A Rákóczi Szövetség elnöke kiemelte, hogy a most átadott iskolabuszok 14 település 15 iskolájába 
indulnak, hogy naponta 26 különböző útvonalon, 1645 kilométert megtéve 228 kisdiákot vigyenek 
magyar iskolákba. Így sikerült megtalálni azt az eszközt, amely hosszútávon hozzájárulhat a meg-
maradás zálogát jelentő magyar iskolaválasztáshoz. 

Az ünnepélyes eseményen többek között részt vettek az érintett iskolák igazgatói, pedagógusai, a 
települések polgármesterei, akik az ünnepséget követően az iskolabuszokkal indultak haza.
Az iskolabuszok az alábbi települések iskoláihoz érkeztek: Nagyszarva, Hetény, Léva, Ipolyvisk, Ipoly-
ság, Ipolybalog, Ipolynyék, Ipolyvarbó, Losonc, Rozsnyó, Szepsi, Kassa, Bodrogszerdahely, Vaján. 

IDŐPONT                                                      

  2019 2020 2021 2022

1 Ipolyság - Pongrácz Lajos Alapiskola 37 37 51 55

2 Ipolyság - egyházi iskolaközpont

3 Ipolynyék 14 6 16 19

4 Ipolybalog 10 11 14 15

5 Ipolyvisk 4 2 3 4

6 Ipolyvarbó 0 2 4 3

7 Hetény 11 12 12 17

8 Nagyszarva 13 5 12 14

9 Léva 10 8 15 13

10 Losonc 9 9 9 16

11 Rozsnyó (református iskola) 9 24 18 16

12 Szepsi (katolikus iskola) 14 12 18 22

13 Kassa 27 25 31 33

14 Bodrogszerdahely 15 11 14 13

15 Vaján 18 15 9 22

 Összesen 191 179 226 262

MAGYAR ISKOLÁBA BEÍRATOTTAK 

SZÁMA 2022. ÁPRILIS

37

MAGYAR ISKOLA 1. OSZTÁLYÁBA 

LÉPŐK SZÁMA

37 51 55

2022. szeptember 1-től iskolabuszokkal megtámogatott felvidéki iskolák áprilisban beíratott elsőosz-
tályosainak száma (Az elsősök száma a szeptemberi iskolakezdésig valószínűleg tovább fog nőni, az 
elmúlt évek tapasztalata és a további kampány miatt.)
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A Rákóczi Szövetség 2022 nyarán ismét sokezer embert – elsősorban fiatalokat – látott vendégül 
nyári programjain a Kárpát-medencéből és a magyar diaszpóraközösségekből.

A Rákóczi Szövetség nagy nyári táboraiban júliustól szeptemberig újra együtt lehetett a Kárpát-me-
dence és a nagyvilág magyar ifjúsága. 6000 diákot és tanárt vártak a táborok, ahová általános is-
kolások, középiskolások, egyetemisták és tanárok egyaránt érkeztek nem csak Magyarországról és 
a szomszédos országokból, hanem félezer diák a tengerentúli magyar diaszpóra közösségekből is 
bekapcsolódott.

A nagy táborok helyszínéül a sátoraljaújhelyi Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont szolgált, 
ugyanakkor Baján anyanyelvi, Székesfehérváron színjátszó, Orfűn, Nyékládházán, Tihanyban vitor-
lás táborok, Gyöngyösön kerékpáros tábor is várta a fiatalokat.  
Az egyes nyári táborokba a tudomány, a közélet, a gazdaság, a sport és a művészvilág számos kép-
viselője is ellátogatott.

RENDEZVÉNYEK 
RÁKÓCZI NYÁR 2022
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ÖSSZESEN:

IDŐPONT PROGRAM MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN RÉSZTVEVŐK
SZÁMA             KOROSZTÁLY

1. 2022. május 23-27. I. Vitorlás Tábor Tihany 25 8-14 év

2. 2022. május 28. Települési Szervezetek Találkozója Sátoraljaújhely 300 18+

3. 2022. május 30. - június 3. II. Vitorlás Tábor Nyékládháza 25 8-14 év

4. 2022. június 2-5. Pünkösd - Csíksomlyói búcsú Csíksomlyó 300 14-18 év

5. 2022. június 2. Cultura Nostra Vetélkedő Pannonhalma 100 14-18 év

6. 2022. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Sátoraljaújhely 1 000 14-18 év

7. 2022. június 4. Diákutaztatási Program - Június 4. Kárpát-medence 3 000 14-18 év

8. 2022. június 6-10. III. Vitorlás Tábor Nyékládháza 25 8-14 év

9. 2022. június 13-17. IV. Vitorlás Tábor Nyékládháza 25 8-14 év

10. 2022. június 18-23. Felczak lengyel-magyar Diáktábor Sátoraljaújhely 120 14-18 év

11. 2022. június 23-26. Rákóczi Szabadegyetem - Szabadság, Közösség, Cselekvés Sátoraljaújhely 500 18+

12. 2022. június 26 - július 3. Kárpátaljai Néptánctábor Sátoraljaújhely 500 6-18 év

13. 2022. június 25-29. Gloria Victis Jutalomút Párizs 50 14-18 év

14. 2022. július 3-8. I. Összmagyar Középiskolás Tábor Sátoraljaújhely 650 14-18 év

15. 2022. július 4-8. Bajai Anyanyelvi Tábor Baja 70 7-11 év

16. 2022. július 8-14. Diaszpóra Program - Izraeli csoport Budapest, Sátoral-
jaújhely 50 14-18 év

17. 2022. július 10-15. I. Összmagyar Anyanyelvi Tábor Sátoraljaújhely 500 8-14 év

18. 2022. július 10-17. Kerékpáros Tábor Gyöngyös, Mátra 25 12-14 év

19. 2022. július 17-22. Összmagyar Tanártábor Sátoraljaújhely 220 23+

20. 2022. július 18-22. V. Vitorlás Tábor Orfű 25 8-14 év

21. 2022. július 24-29. II. Összmagyar Anyanyelvi Tábor Sátoraljaújhely 500 8-14 év

22. 2022. július 25-29. VI. Vitorlás Tábor Orfű 25 8-14 év

23. 2022. július 31. - augusz-
tus 5. II. Összmagyar Középiskolás Tábor Sátoraljaújhely 500 14-18 év

24. 2022. augusztus 1-5. VII. Vitorlás Tábor Orfű 25 8-14 év

25. 2022. augusztus 7-12. III. Összmagyar Anyanyelvi Tábor Sátoraljaújhely 500 8-14 év

26. 2022. augusztus 7-21. Kárpát-medencei Színjátszó Tábor Székesfehérvár 30 14-18 év

27. 2022. augusztus 15-19. Összmagyar Egyetemista Tábor Sátoraljaújhely 300 18-25 év

28. 2022. augusztus 21-26. IV. Összmagyar Anyanyelvi Tábor Sátoraljaújhely 500 8-14 év

9 890

A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2022. NYÁRI PROGRAMJAI  
   

7



8

Június 2-án a Boldogasszony Zarándokvonattal 300 Kárpát-medencei és a nagyvilágban élő közép-
iskolás indult a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A zarándoklatra induló diákok a Szövetség katolikus 
középiskolai szervezeteit képviselték. További 200 kárpátaljai zarándok június 3-án indult a Misszió 
Zarándokvonattal a búcsúba a Szövetség támogatásával és a Misszió Tours szervezésében.

„Ez egy nagyon jó lelki feltöltődés a számunkra, fontosnak tartjuk, hogy a mi generációnk is tovább 
vigye a hitet.”

„A nemzeti összetartozás, az, hogy sokan vagyunk mind megerősít bennünket abban, hogy nem 
vagyunk egyedül a hitünkben.”
„Brazíliából érkeztem. A dédnagymamám magyar volt, ezért nagyon fontos számomra, hogy minél 
többet megtudjak a magyar kultúráról és vallási szokásokról.”
„Harmadjára megyek a csíksomlyói búcsúba, mindig egy nagyon fontos közösségi élmény. Életem 
minden fontos történése előtt részt vettem ezen a búcsún. Gondolom az ember életét ugyan úgy 
befolyásolja az ima, mint a saját cselekedetei is.”

CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT

2022. JÚNIUS 2 – JÚNIUS 4.
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Többezer Kárpát-medencei középiskolást érintettek Szövetségünk Nemzeti Összetartozás Napi és 
pünkösdi programjai. 
Június 4-i Diákutaztatási Programunkkal 71 középiskola több mint 3000 diákja utazott legalább egy 
határ átlépésével egy másik magyar iskolához.
Június 2-án, csütörtökön hajnalban a Boldogasszony Zarándokvonattal 300 Kárpát-medencei és 
nagyvilágban élő középiskolás utazott a csíksomlyói pünkösdi búcsúba. A zarándoklatra induló diá-
kok a Szövetség katolikus középiskolai szervezeteit képviselték.
Június 4-re elkészült a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábort kiegészítő sportkomplexum. Ennek ünnepé-
lyes átadását a Nemzeti Összetartozás Napjára időzítettük, ahová 1000 Kárpát-medencei középisko-
lás vendégünkkel együtt ellátogatott Novák Katalin köztársasági elnök asszony.

Novák Katalin: „Azért jöttem ma ide Sátoraljaújhelyre a Rákóczi Szövetség táborába, hogy közösen 
tegyük fel a kérdést, hogy mit jelent ma nekünk a nemzeti összetartozás, mit jelent nekünk ma a ma-
gyarságunk?”

Csáky Csongor: „Ma a Kárpát-medencei nemzeti összetartozásunkat ünnepeljük, emlékezve 102  
évvel ezelőtti nemzeti tragédiánkra. A Rákóczi Szövetség számára a mai nap különösképpen meghatá-
rozó. Elsősorban azért, mert kifejezi küldetésünk lényegét. Másrészt, a Nemzeti Összetartozás Napja 
szimbolikus e hely történetében.”

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

2022. JÚNIUS 4.
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„Mit jelent Önnek a magyarsága? Mintha egy halat faggatnának arról, mit jelent neki a víz.”  
Erre a kérdésre így válaszolt Csíkszentmihályi Mihály professzor úr. 

Tisztelt Ünneplők!  
Kedves fiatalok, Erdélyből, Felvidékről, a Délvidékről, Kárpátaljáról és Magyarországról!

Sokan válaszolnánk, sokan válaszolnátok talán ti is így erre a kérdésre. Mit jelent nektek, mit jelent 
Önnek a magyarsága? Mintha halat faggatnának, mit jelent neki a víz. Hiszen milyen szavakba önte-
ni, mi is a magyarság számunkra? Hogyan lehet a magától értetődőséget szavakkal kifejezni?

Ma, a nemzeti összetartozás napján nem a veszteségeinket siratjuk, a gazdagságunkat ünnepeljük. 
Akkor is így van ez, hogyha nem mindenki számára olyan egyértelmű, mint nektek, mint nekünk: 
nincs különbség határon túl és határon innen élő magyarok között. A magyar, az magyar és pont!

Azért jöttem ma ide Sátoraljaújhelyre, a Rákóczi Szövetség táborába, hogy közösen tegyük fel a 
kérdést, mit jelent ma nekünk a nemzeti összetartozás? Mit jelent nekünk ma a magyarságunk? Tu-
lajdonképpen én a mindennapjaimat köztetek, veletek, középiskolás fiatalokkal élem, hiszen három 
gyermekünk közül kettő középiskolás, a harmadik is most lesz az. Tinédzser gyerekekkel vagyunk 
otthon körülvéve, ezért engedjétek meg nekem ezt a közvetlen hangot! Mi tulajdonképpen minden 
nap találkozunk egymással. Amikor 20 évvel ezelőtt, a házasságkötésünkkor kimondtam az igent, 
akkor még nem tudtam azt, hogy ezt az igent nem egyszer kell kimondani az életben. Bizony nap 
mint nap ki kell mondani az igent egymásra egy házasságban. Azt is elárulom, hogy néha kimon-
dani ezt az igent nem is annyira egyszerű. Nem a férjemnek nem egyszerű természetesen, hanem 
nekem nem egyszerű, de kimondani az igent nem egyszer kell az életünkben, hanem nap mint nap. 

NOVÁK KATALIN,  

KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK ASSZONY JÚNIUS 4-I BESZÉDE:
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De ugyanezt a bátorságot tapasztaltam Magyarvalkón is, amikor a fiatal lelkész házaspárral és há-
rom apró gyermekükkel találkoztam, akik egy kicsi gyülekezetet gondoznak, és nemcsak gondoznak 
és összetartanak, hanem bizony gyarapítanak is. Ahol még az ötéves kislány is fejből énekelte a 
református énekeknek a második, harmadik versszakát is. Ezt a bátorságot tanulom tőletek, ezt a 
bátorságot tanulhatjuk közösen tőlük azért, hogy most, amikor 102 év elteltével megkérdezik tőlünk 
- márpedig megkérdezik -, hogy mi is most a dolgunk, hogyan is tudjuk őrizni a magyarságunkat, 
mit kell tennünk, akkor azt válaszoljuk rá, hogy a dolgunk az, hogy ismerjük, őrizzük és gyarapítsuk. 
Erről szól a skanzen is, a szentendrei skanzen, ahol éppen a közelmúltban avattuk fel az Erdélyi 
tájegységet, ami több mint egy múzeum. Nem arról szól, hogy Erdélyből átmentettük, idehoztuk és 
itt bemutatjuk Magyarországon a Dunakanyarban, Szentendrén az erdélyi kultúra kincseit, hanem 
egy oltványozásról, hiszen gyarapítani szeretnénk, mint egy magyarságneveldében, a szentendrei 
Skanzenben is tovább gyarapítjuk a magyar kultúra kincseit. 

Erről a feladatról, erről a bátorságról és erről az őrzésről, a gyarapításról és az ismeretről szól az 
a munka is, az a szolgálat is, amelyet a Rákóczi Szövetség végez immár három évtizede. Nemcsak 
azzal, hogy táborokat és számos, fiataloknak szóló programot szervez, vagy azzal, hogy ez a léte-
sítmény, ez a csodálatos találkozási hely itt most összejöhetett, hanem azzal is, hogy nem felejti el, 
hogy ezekből a találkozásokból lesz a valódi gyarapodás. Itt szeretnék megemlékezni Halzl Józsefről, 
Halzl Józsi bácsiról, akinek az emlékét senki sem feledheti, és akinek köszönettel tartozunk azért, 
hogy olyan sokáig gondot viselt a Rákóczi Szövetség munkájára.

Mi déd- és nagyszüleink harcait nem vívhatjuk meg, ahogy nem vívhatjuk meg gyerekeink, unoká-
ink harcait sem. A dolgunk nem más, mint ismerni, őrizni és gyarapítani. Ebben segít az, ha sokat 
találkozunk. Minél többet találkozunk, minél többet látjuk egymást, minél többet tudunk egymás 
szemébe nézni, annál jobban ismerjük, és annál jobban meg is értjük egymást. S ha már mi, ma-
gyarok közelebb jutunk egymás megismeréséhez és megértéséhez, akkor jó az, ha mások is jobban 
értenek minket. Én ezért utaztam már el Varsóba, ezért voltam tegnap Berlinben, és ezért megyek 
a jövő héten Prágába, majd Bukarestbe is. Segíteni abban, hogy a magyarokat értsék és megértsék. 
Ma ünnep van, a nemzeti összetartozás napját ünnepeljük. Ünnepeljük a nemzetünk gazdagságát. 
Mégis, hiába ünnep a mai nap, ezt beárnyékolja, hogy a szomszédunkban háború dúl. Ez a háború 
a délszláv válságot, a délszláv háborút követően most Ukrajnában is bebizonyítja, hogy ha a szom-
szédunkban háború van, akkor ott magyarok is érintettek lehetnek. Az ott élő magyarok is veszély-
ben vannak. Ez ránk többletfelelősséget ró. Ezért kell segítenünk, ezért kell erőt adnunk, ezért kell 
vigyáznunk rájuk, és ezért kell mindent megtennünk annak érdekében, hogy mielőbb béke legyen 
Ukrajnában is. Külön köszöntöm azokat a fiatalokat, akik Kárpátaljáról érkeztek most hozzánk. Kö-
szönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy együtt lehetünk, sok erőt kívánunk nektek! 

Tisztelt Ünneplők! 

„Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és 
lelki egységét.” Így szól nemzeti hitvallásunk egyik mondata. Ez az ígéret mindannyiunkat kötelez. 
Kötelez titeket, kötelez engem, kötelez minket, és kötelezi az utánunk jövőket, gyermekeinket és 
unokáinkat is. Váltsuk valóra ezt az ígéretet, tegyünk eleget ennek az ígéretnek, őrizzük meg az 
elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét! Ez a feladatunk. 
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eleget ennek az ígéretnek, őrizzük meg az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk 
szellemi és lelki egységét! Ez a feladatunk. 

Most, hogy egy Rákóczi-birtokon vagyunk, emlékezhetünk a fejedelemre, akinek a zászlaján ott állt 
a mondat: Cum Deo pro Patria et Libertate. Én ebből a „Cum Deo”-t szeretném kiemelni, hiszen az 
Úristen jelenlétére és támogatására mindenkor szükségünk van, így ma is, mert övé az ország, a 
hatalom és a dicsőség. 

Köszönöm, hogy meghallgattatok!

Tisztelt Vendégeink!
Kedves Fiatalok!

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Novák Katalin köztársasági elnök asszonyt, 
akinek megköszönöm, hogy velünk van ma és megtisztelő jelenlétével, ünnepi gondolataival erősíti 
nemzeti összetartozásunkba, kultúránkba, közösségünkbe, nyelvünkbe és keresztény hitünkbe ve-
tett bizalmunkat. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Fiatalok!

A Sátoraljaújhely fölött magasodó Várhegy nyergében, itt a Rákóczi Táborban, a magyar fiatalok 
egyik meghatározó találkozási helyszínén ma több mint 1000 középiskolás diák gyűlt össze, akik a 
Kárpát-medence 68 iskoláját képviselik és valamennyien a Rákóczi Szövetség tagságát és közösségét 
is erősítik. 

Ma a Kárpát-medencei nemzeti összetartozásunkat ünnepeljük, emlékezve 102 évvel ezelőtti nem-
zeti tragédiánkra. A Rákóczi Szövetség számára a mai nap különösképpen meghatározó, elsősorban 
azért, mert kifejezi küldetésünk lényegét, másrészt a Nemzeti Összetartozás Napja szimbolikus e 
hely történetében.
Három évvel ezelőtt elkezdődött itt egy álom, ami ma beteljesül. A Rákóczi Szövetség tulajdonába 
került táborhely 2019. június 4-én nyithatta meg kapuit, amikor a mostanihoz hasonló számú fia-
tallal és Miniszterelnök Úrral együtt örülhettünk Szövetségünk gazdagodásának. Tavaly a Nemzeti 
Összetartozás Napjára teljes egészében megújult a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont. 
Idén március 27-én, II. Rákóczi Ferenc születésnapján ünnepélyesen átadtuk az örökös, tiszteletbeli 
elnökünk nevét viselő Halzl József Sportcsarnokot. 

A Rákóczi Tábor a mai napon kiegészül a megépült Sportkomplexummal és birtokba vehetik a ma-
gyar fiatalok. 

CSÁKY CSONGOR ELNÖK ÚR JÚNIUS 4-I BESZÉDE 
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Ma a nemzeti összetartozásunk mondhatni kézzelfogható, hiszen – kedves fiatalok, itt vagytok a Fel-
vidékről közel 200-an, de Kárpátaljáról is több mint 100-an. Itt vannak az erdélyi és a partiumi diákok 
több mint 250-en, a vajdaságiak 50-en és természetesen Magyarországról is érkeztek közel 400-an. 
Itt van a szomszéd hegytetőn a Magyar Kálvária, itt, ezen a vidéken sűrűsödik a magyar történelem-
nek és kultúrának megannyi emlékhelye, meghatározó eseménye és személyisége. Itt találkozik az 
alföld a hegyvidékkel, itt találkoznak a Kárpát-medencei nyelvek, itt újult meg a magyar nyelv, ide 
futnak a lengyel borutak, és ez a vidék Rákóczi és a szabadságharcos kurucok földje. 

Kedves Fiatalok!

Megmaradásunknak van jövője, amelynek ti vagytok a reményei. Köszönöm, hogy ma együtt le-
hetünk veletek, hogy nemzeti összetartozásunknak veletek együtt örülhetünk és bízhatunk abban, 
hogy a következő években, évtizedekben is nagyon sok fiatalnak ugyanezt az érzést, élményt és 
emléket jelenti majd ez a hely. Az előttünk álló nyáron ötezernél is több Kárpát-medencei és nagyvi-
lágban élő magyar fiatal táborozhat itt, reméljük közületek is számosan.
Idén ezen a hétvégén ünnepeljük a pünkösdöt is, a Szentlélek kiáradását. Azt kívánom, legyen ez az 
ünnep megerősítő kegyelem a mi egyéni és közösségi életünkben.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Sátoraljaújhely, 2022. június 4.

13



Hét vitorlás táborunknak Orfű, Tihany és Nyékládháza vitorlás klubjai adtak otthont, ahová összesen 
180 fiatal érkezhetett Kárpátaljáról, Felvidékről, Vajdaságból és Erdélyből. Valamennyi táborozó diák 
magyar iskolába jár szülőföldjén, akik a legkülönbözőbb területekről érkeztek. Jöttek Máramaros 
eldugott szórványtelepüléseiről, a kárpátaljai ráti gyermekotthonból, a vajdasági Palics magyar vi-
torlásklubjából, a Csallóközből és a Partiumból is. 

Köszönjük Kollár Lajosnak, tanácsadó testületünk tagjának, a Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli 
elnökének, aki egyben a Professzorok Batthyány Körének elnöke is, hogy lehetővé tette a vitorlás 
táborokat, életre szóló élményt szerezve az odaérkező gyermekeknek. 

„Nagyon szeretek a Balatonon vitorlázni, hatalmas élmény, maga a vitorlázás is, de az is, hogy ilyen 
környezetben lehetünk.”

VITORLÁS TÁBOROK

I. 2022. MÁJUS 23 – MÁJUS 27., TIHANY
II. 2022. MÁJUS 30 – JÚNIUS 3., NYÉKLÁDHÁZA
III. 2022. JÚNIUS 6 – JÚNIUS 10., NYÉKLÁDHÁZA
IV. 2022. JÚNIUS 13 – JÚNIUS 17., NYÉKLÁDHÁZA
V. 2022. JÚLIUS 18 – JÚLIUS 22., ORFŰ
VI. 2022. JÚLIUS 25 – JÚLIUS 29., ORFŰ 
VII. 2022. AUGUSZTUS 1 – AUGUSZTUS 5., ORFŰ

14



A Felczak Alapítvány szervezésében több mint száz lengyelországi és magyarországi középiskolás 
táborozott a Rákóczi Szövetség együttműködésével a sátoraljaújhelyi Rákóczi Táborban.
A tábor azzal a céllal szerveződött, hogy a lengyel és magyar diákok között minél több kapcsolat 
alakuljon közös élményeik során és a lengyel-magyar történelmet és kultúrát kölcsönösen minél 
jobban megismerjék.

A programban a kulturális és szórakoztató elemek mellett fontos hangsúlyt kapott a lengyel-magyar 
történelem és a két nép közti kapcsolatok bemutatása.

LENGYEL ÉS MAGYAR KÖZÉPISKOLÁSOK TÁBOROZTAK  
A RÁKÓCZI TÁBORBAN

2022. JÚNIUS 18 – JÚNIUS 23.

A Rákóczi Szövetség a magyar fiatalok egyik meg-
határozó találkozási helyén, a szabadságharcos 
kurucok földjén, Sátoraljaújhely fölött, a Várhegy 
nyergében, a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvény-
központban első alkalommal szervezte meg köz-
életi táborát.
A rendezvény fővédnöki szerepét Gulyás Gergely, 
miniszterelnökséget vezető miniszter vállalta.
Gulyás Gergely a szabadegyetem megnyitóján 
elmondta: A Rákóczi Szövetségnek fontos külde-
tése volt az elmúlt három évtizedben, összefogta 
és találkozóhelyet biztosított a határainkon kívül, 
a diaszpóra nagyobbrészt a nyugati országokban 
élő magyarjainak. A miniszter kifejezte reményét, 
hogy az idén első alkalommal megtartott Rákóczi 
Szabadegyetem sikere arra motiválja majd a szer-
vezőket, hogy a következő években is tartsák meg 
ezt a rendezvényt.

RÁKÓCZI SZABADEGYETEM – „SZABADSÁG, CSELEKVÉS, 
KÖZÖSSÉG”
2022. JÚNIUS 23 – JÚNIUS 26.
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Hernádi Zsolt, a rendezvényt támogató MOL elnök-vezérigazgatója a megnyitón megerősítette, a 
vállalat hisz abban, hogy a Kárpát-medencében küldetése van.
A szabadegyetem ötlete márciusban, a Halzl József Sportcsarnok átadásán fogalmazódott meg, mot-
tóként a szabadság, a közösség és a cselekvés fogalmait választották - hangsúlyozta Csáky Csongor, 
a Rákóczi Szövetség elnöke.

A szabadegyetemen többek között nemzetpolitikai és energiaellátási kérdésekről, a magyar-román 
gazdasági kapcsolatok kihívásairól, a magyar történelmi filmek és az identitás közötti kapcsolatáról, 
Magyarország márkaépítéséről, a Kárpát-medence jelenéről és jövőjéről beszélgettek a meghívott 
előadók a résztvevőkkel. Az izgalmas és tartalmas beszélgetések, előadások mellett bőven volt lehe-
tőség a kikapcsolódásra is.
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A köznevelési államtitkársággal karöltve immár XXI. alkalommal rendeztük meg Bajai Anyanyelvi 
Táborunkat. A tábor célközönsége nyugat-bácskai harmadik, negyedik osztályos magyar iskolába 
járó diákok voltak. A gyerekek különböző játékos nyelvi fejlesztő programokon vettek részt, és cso-
portjaikkal egy-egy magyar népmese előadására készültek. A tábor során nagy hangsúlyt kaptak a 
különböző kézműves foglalkozások, kirándulások és kulturális programok.

„Szerintem nagyon nagy élmény ennek a harmadikos, negyedikes korosztálynak, akik átlagosan 5 fős 
osztályokba járnak, hogy itt most nagyjából 50-en vannak a táborban, és számukra hirtelen megtíz-
szereződik a világ.”

BAJAI ANYANYELVI TÁBOR
2022. JÚLIUS 4 – JÚLIUS 8.

Kárpátaljai népzene, néptánc és kézműves tábor zajlott június végén, mintegy 500 fiatal részvételé-
vel, akik a nagy hagyományú tiszapéterfalvi néptánctábor hagyományát öregbítik. A gyermekekkel 

KÁRPÁTALJAI NÉPZENE, NÉPTÁNC ÉS KÉZMŰVES TÁBOR
2022. JÚNIUS 26 – JÚLIUS 3.

Két járvánnyal terhelt év után az idei nyáron a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeiből félezer 
fiatal kapcsolódhat be a Rákóczi Szövetség nyári táboraiba.
Július 8. és 14. között 45 magyar származású izraeli középiskolás érkezett, akik ellátogattak a sátoral-
jaújhelyi Rákóczi Táborba, ahol megismerkedhettek a Zemplén kulturális és történelmi örökségével.
Emellett Budapest számos múzeumát, az Országházat, a Szentendrei Skanzent is felkeresték. A fia-
talok az Efraim Kishon Magyar Oktatási Központ szervezésében érkeztek.

„Aki itt van most, mindenki magyar származású. Némelyek tudnak magyarul, némelyek nem, de mind-
annyian magyarnak érzik magukat.”

„Magyarország mindig is én leszek. Minden évben jövök a családomhoz, és ide tartozom, úgy érzem.”

„A családommal érkeztem ide, mert szerettem volna megnézni, hogy a nagyszüleim hol és hogyan 
éltek. Jártam Magyarországon pár évvel ezelőtt, és nagyon jól éreztem magam, ezért szerettem volna 
mindenképp visszajönni.”

felkészült oktatók foglalkoztak, a talpalávalót olyan zenekarok húzták, mint Pál István „Szalonna” és 
bandája. A néptánc, a népdal, a kézműves hagyományok bemutatása és tanítása mellett, esténként 
gálaműsor, színházi előadás és táncházak gazdagították a programot.

MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ IZRAELI FIATALOK MAGYARORSZÁGON
2022. JÚLIUS 8 – JÚLIUS 14
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Az első nagy középiskolás táborba több mint 650 diák érkezett 62 középiskolai szervezetünk képvi-
seletében, míg a második táborba mintegy 500 Rákóczis középiskolás érkezett 49 iskolából, akikhez 
mindkét tábor idején a diaszpóra magyar közösségekből félszáz középiskolás is csatlakozott.

A táborok a korosztály kapcsolatépítését, élményszerzését és magyar identitását igyekezett szol-
gálni. A Rákóczi Szövetség igyekezett megköszönni a táborokba érkezett aktív Rákóczis diákoknak 
mindazt, amit a tanév idején iskolai közösségük és a Rákóczi Szövetség ügyéért tettek. A programban 
csapatversenyek, kirándulások, katonai bemutató, előadások, Szentmise és Istentisztelet, táncház, 
sárkányhajózás és a Magyar Kálvária túra egyaránt szerepelt. A táborozókat meglátogatta és előa-
dást tartott Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Takaró Mihály, irodalom-
történész és sokan mások.

„Tavaly is részt vettünk már a táborban, és már akkor is nagyon tetszett nekünk, most is nagy öröm-
mel érkeztünk ide. Ismét sok élményt várunk, és új barátokat”

„Nagyon jól éreztem magam ebben a táborban, mivel egy olyan csapatba kerültem, ahol nagyon sok 
helyről származunk. Rengeteg embert sikerült megismernem.”

„Szerintem azért éri meg eljönni, mert olyan hangulat van, amit máshol nem biztos, hogy megkaphat-
nánk. Valamint szerencsénk van megismerni olyan felvidéki, kárpátaljai, vagy diaszpórás magyarokat, 
akikkel lehet, hogy soha nem is találkoznánk.”

ÖSSZMAGYAR KÖZÉPISKOLÁS TÁBOROK SÁTORALJAÚJHELYEN
I. 2022. JÚLIUS 3 – JÚLIUS 8.
II. 2022. JÚLIUS 31 – AUGUSZTUS 5.

18
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Az elmúlt nyáron 2000 alsótagozatos kisdiák érkezhetett a Kárpát-medencei szórványból és a nagy-
világ diaszpóra közösségeiből a Szövetség négy nagy anyanyelvi táborába. A táborok közönsége 
szinte átölelt az egész Földet, hiszen együtt voltak Buenos Airestől Bákóig és Új-Zélandtól Kanadáig 
a magyar általános iskolások. 

ÖSSZMAGYAR ANYANYELVI TÁBOROK SÁTORALJAÚJHELYEN
I. 2022. JÚLIUS 10 – JÚLIUS 15.
II. 2022. JÚLIUS 24 – JÚLIUS 29.
III. 2022. AUGUSZTUS 7 – AUGUSZTUS 12.

IV. 2022. AUGUSZTUS 21 – AUGUSZTUS 26.
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A kisdiákok közül sokan életükben először jártak Magyarországon és megtapasztalhatták, hogy a 
magyarság sokaság, hogy a magyar nyelvet nem csak a családban, az iskolában és a templomban 
beszélik – mint ahogyan sok esetben a szülőföldjükön – kérhettek fagyit magyarul és a feliratokat 
magyarul olvashatták. A tábor programja azzal együtt, hogy gondoskodott a gyermekek felhőtlen 
szórakozásáról, igyekezett a magyar nyelvet és kultúrát minél közelebb hozni a kicsikhez.

„Nekem ez az első táborom, hogy itt részt veszek, de nagyon szuper az egész tábor hangulata, és na-
gyon jól érzem magam. Jók a programok, jófejek a gyerekek.”

„Negyedik alkalommal vagyok a táborban, és azt hiszem, én örökké ide fogok járni, ameddig csak 
lehet, annyira jó itt.”

„A csapatunkban nincs olyan ember, aki magyarországi lenne, a csapattársaim Írországból, az USA-
ból, Németországból, vagy Szlovákiából érkeztek. Én magam kárpátaljai vagyok.”

„Mikor hazamegyek meghívom a barátaimat, hogy jövőre ők is jöjjenek el.”

„Ukrajnából jöttem, Munkácsról. Megpróbálok új barátokat szerezni, és a közösség lelkévé válni.” 

20
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A Mátra Biker Sport Club és a Rákóczi Szövetség első ízben szervezett külhoni felső tagozatos diá-
koknak kerékpáros tábort a Mátrában, ahová felvidéki, Losonc és Rimaszombat környéki gyermekek 
érkeztek. Ezúton is köszönjük dr. Záray Lászlónak a tábor megszervezését, lebonyolítását és az ah-
hoz szükséges támogatás biztosítását.

Az egy héten át Mátrában bringázó felvidéki diákok számos helyi természeti, kulturális és történelmi 
kinccsel és emlékkel ismerkedhettek meg. Profi túrakerékpárokkal barangolhatták be a Mátra vad-
regényes tájait. Mindemellett lehetőségük nyílt betekinteni az MVM Mátra Energia Zrt. működésébe 
és a Mátra Sportegyesület Vízi Szakosztályának közreműködésével a markazi vízi sportok világába, 
úgymint a vitorlázás, szörf, SUP és kajak. Előadást hallgathattak sok más mellett az újrahasznosítás-
ról, a fenntarthatóságról és a digitális fejlődésről is. 

TÚRAKERÉKPÁR TÁBOR A MÁTRÁBAN
2022. JÚLIUS 11 – JÚLIUS 17.
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A korábbi években nagy népszerűségnek örvendő tanártábor az idei évben nem csak a Kárpát-me-
dencéből, hanem a tengerentúli diaszpóra közösségekből is fogadott vendégeket. Az Összma-
gyar Tanártáborba július 17. és 22. között Magyarországról, a Kárpát-medencei külhoni régiókból, 
Dél-Amerikából, Ausztráliából, az Amerikai Egyesült Államokból és Hollandiából érkeztek résztvevők.
A tábor szakmai lebonyolításában idén is meghatározó szerepet vállalt a Kárpát-medencei Magyar-
tanárok Egyesülete Takaró Mihály tanár úr vezetésével, különös tekintettel a magyar nyelv és iroda-
lom szakos tanárok érdekében.
A program nagyobb részt szakmai, szaktárgyi előadásokból állt történelmi, irodalmi és nyelvészeti 
témákban. Az előadók sorában szerepelt mások mellett Demkó Attila történész, Földváryné Kiss 
Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, Takaró Mihály irodalomtörténész, Bellavics István, 
az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési igazgatója, Pomozi Péter, nyelvész, Pap 
Norbert, a PTE professzora, Mészáros Kálmán hadtörténész, Késmárki Zsolt, a Nemzeti Örökség 
Intézetének munkatársa, A. Szabó Magda, a Tamási Áron 125 emlékév projektvezetője. A szaktárgyi 
előadások mellett pedagógiai, neveléstudományi előadásokat tartott többek között Vass Vilmos, 
egyetemi tanár és Balatoni Katalin, oktatáskutató. A tábort megtisztelte részvételével Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott, korábbi házelnök asszony, valamint Soltész Miklós államtitkár úr.
A szakmai programok mellett jutott idő pihenésre, kikapcsolódásra, koncertekre és kirándulásra. A 
táborozók ellátogattak a borsi és a füzérradványi kastélyba is.
A hét során sok értékes emberi és intézményi kapcsolat született, sűrűbbre szőve a Rákóczi Szövet-
ség hálózatát és a magyar-magyar kapcsolatokat.

„A tanártábor elsődleges célja, hogy mind a magyarországi, a külhoni és a diaszpórából érkező taná-
roknak találkozási helyet biztosítson. Olyan tanárok vesznek itt részt, akik az év során a saját iskolá-
ikban a vállukon viszik a Rákóczi Szövetség ügyét, aktív közösségszervező tevékenységet folytatnak. 
Ez a tábor egyfajta elismerése és megköszönése az ő aktív közösségi munkájuknak. A szakmai prog-
ramok mellett igyekszünk kirándulásokkal, kultúrprogramokkal kedveskedni nekik. Természetesen 
a legfőbb cél, hogy minél többen megismerjék egymást, és nem csak személyes, de intézményi 
kapcsolatok, akár testvériskolai kapcsolatok is létrejöjjenek.”

ÖSSZMAGYAR TANÁRTÁBOR
2022. JÚLIUS 17 – JÚLIUS 22.
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KÁRPÁT-MEDENCEI SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
2022. AUGUSZTUS 7 – AUGUSZTUS 21.

Kárpát-medencei Színjátszó Tábor zajlott Székesfehérváron a Rákóczi Szövetség, a Vörösmarty Szín-
ház és Székesfehérvár Önkormányzatának közös szervezésében 5. alkalommal.
A Színjátszó Táborba két tucat erdélyi és felvidéki diák érkezett olyan középiskolákból, ahol a szín-
játszásnak nagy hagyományai vannak. A táborozó diákok részesei voltak a III. András - Az utolsó 
aranyágacska című koronázási szertartásjáték próbáinak és előadásainak Szent István ünnepén a 
város főterén.

Augusztus 16-án, a táborozó diákokat köszöntötte a székesfehérvári Városháza dísztermében Hor-
nung Ágnes, családügyi államtitkár, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, Szikora 
János, a Vörösmarty Színház igazgatója és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.
„Az, hogy nem csak magyarországi szereplők, hanem külhoni diákok is szerepelnek a darabban, még 
inkább eggyé teszi a nemzetet és még inkább súlyt ad annak, hogy egy ilyen fantasztikus előadást 
láthatunk.”
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A Rákóczi Szövetség legrégibb hagyományokkal rendelkező táborába – amelyet idén 33. alkalommal 
szerveztünk meg – közel 300 fiatal érkezett a Kárpát-medencéből és a nagyvilág magyar diaszpóra 
közösségeiből, Ausztráliából, Brazíliából, Kolumbiából, Argentínából, az Egyesült Államokból, Kana-
dából és Macedóniából. Az egyetemista tábor legfőbb célja, hogy az ide érkező egyetemisták meg-
vitassák a magyarság politikai, kulturális, közéleti, valamint gazdasági kérdéseit, és közösen gon-
dolkozzanak a magyarság jövőjéről. Az idei táborba ellátogatott és előadást tartott többek között 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Fülöp Attila, a Belügyminisztérium államtit-
kára, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Fritsch László, az MVM CEEnergy 
Zrt. vezérigazgatója.
Az egyetemista fiatalok Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő segítségével betekintést nyer-
hettek a világpolitika jelenlegi történéseibe, valamint Kollár Lajos, a Professzorok Batthyány Köre 
elnökének hála az orvostudomány legújabb vívmányaival is megismerkedhettek.
Az egyetemista táborban sem maradhattak el a kirándulások. A résztvevők eljuthattak a borsi Rákó-
czi-kastélyba, valamint sárkányhajózhattak a Bodrogon, elmaradhatatlan része volt a programnak a 
sport, a bográcsfőző verseny és az esti táncházak.

„Ez a harmadik alkalom, hogy részt veszek a táborban, az első kettő annyira megtetszett, hogy nem 
akartam ezt is kihagyni.”
„A Rákóczi Szövetség az elmúlt közel négy évtizedben bebizonyította azt, hogy nem csak az időseb-
beket lehet megszólítani, hanem elsősorban a gyerekeket és a fiatalokat.”

ÖSSZMAGYAR EGYETEMISTA TÁBOR
2022. AUGUSZTUS 15 – AUGUSZTUS 19.
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A Rákóczi Táborban augusztus utolsó hétvégéjén Magyar Iskolaválasztási Programunk külhoni há-
lózatának tagjai találkoztak azzal a céllal, hogy megvitassák az iskolakezdés előtti teendőket és átte-
kintsék az aktuális kihívásokat. A hétvégi találkozót megtisztelte részvételével Kallós Zoltán, Romá-
nia oktatási államtitkára is. A hétvégi találkozó többek között alkalmat biztosított arra, hogy külhoni 
barátaink megtekintsék a teljessé vált Rákóczi Tábort.

MAGYAR ISKOLAVÁLASZTÁSI PROGRAMUNK KÜLHONI 
HÁLÓZATÁNAK TAGJAI TALÁLKOZTAK A RÁKÓCZI TÁBORBAN
2022. AUGUSZTUS 26-27.

A tanácskozáson Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke és Petrovay László, Szövetségünk stra-
tégiai igazgatója köszönetet mondott a hálózat tagjainak, hogy segítettek megszervezni az anya-
nyelvi táborok, a vitorlás és kerékpáros táborok résztvevőit. Sok más mellett megvitatásra került a 
felvidéki iskolabuszhálózat és annak lehetséges bővítése. A plenáris tanácskozás mellett az erdélyi 
és a felvidéki ügyeket külön munkacsoportban is áttekintették a résztvevők.
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el az Országgyűlés, még az akkori Orbán-kormány megalakulása előtt, a kettős állampolgár-
ságról szóló törvényt, amely lehetővé tette mindenki számára, aki magyarnak született, vagy 
magyar leszármazott – akár ő, akár a felmenői, szülei, nagyszülei, dédszülei magyar állampolgá-
rok voltak – vissza tudja kapni egy könnyített eljárás keretében a magyar állampolgárságot. Ez 
egy óriási dolog volt. Maga a kezdeményezés valamikor 1998-ban a Délvidéken indult el. Tud-
juk, hogy 2004-ben volt egy népszavazás, amely sajnos elbukott, aminek szintén ez lett volna 
a célja. Amikor készültünk a választásokra, a kampányban elmondtuk azt, hogy ha győzünk, ezt 
mindenképpen meg fogjuk valósítani. Ennek köszönhetően indult meg a nemzetpolitikai vál-
tás, illetve stratégiaváltás 2010-ben. Ennek mára rengeteg eredménye lett. 2010-14 között új tör-
vényeket, jogszabályokat alkottunk, amelyek megalapozták a mai nemzetpolitikát.  Ilyen volt a 
Nemzeti Összetartozás Napjáról szóló törvény, ilyen volt az új Alaptörvény megalkotása, amely 
kimondja, hogy felelősséget viselünk a határon túli magyarok sorsáért. Nyilván ide sorolható 
a szavazati jog megadása is a határon túli magyar állampolgárok számára. Ennek köszönhetően 
2014-ben, 2018-ban, és 2022-ben is arról beszélhetünk, hogy nem szimplán egy országgyűlés, 
hanem egy nemzetgyűlés dolgozik a magyarságért, hiszen mindenki, minden magyar állampolgár 
szavazata benne van az országgyűlés munkájában. Az eredményeket hosszan lehetne még sorolni, 
nyilván erre nincs most mód és lehetőség. Ha minden eredmény, minden program, minden fejlesz-
tés csak egy-egy oldalt kapna, már akkor is egy több százezer oldalas könyvet lehetne kiadni erről, 
hiszen csak bölcsödéből és óvodából közel ezret építettünk vagy újítottunk fel. Háromezer egyházi 
közösségi teret adtunk át a Kárpát-medencében, ez felújított, megépített templomokat, közösségi 
tereket jelent. Iskolákat újítottunk fel, egyetemet építettünk, például a nem messzire található II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskolát Beregszászban. 225 000 – 250 000 diákról beszélhetünk évente, 
akik megkapják minden év elejém az oktatási-nevelési támogatást. Több tízezres azon vállalkozók   

INTERJÚ 
POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS, 
NEMZETPOLITIKÁÉRT 
FELELŐS  
ÁLLAMTITKÁRRAL 

Hogyan értékeli az elmúlt 12 év nemzetpoliti-
kai intézkedéseit? Mely programokat tekinti  
a leghatékonyabbnak?

2010-ben egy óriási nemzetpolitikai váltás történt a 
magyar kormány munkájában. Nyugodtan mond-
hatjuk azt, hogy 2010. május 26-án kezdődött meg 
az a nemzetpolitika, amelynek számtalan sikerét lát-
hattuk az előző években. 2010. május 26-án fogadta  
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száma, akik pályázati úton a magyar kormány támogatásával a szülőföldön való boldogulást segí-
tik és magyar embereknek adnak munkát. Ez mind-mind olyan eredmény, amire méltán lehetünk 
büszkék.

A Kárpát-medence mellett az utóbbi időben nagy hangsúly helyeződött a diaszpórában élő 
magyar közösségekre is. A kormány milyen módon segíti a nagyvilágban élő magyarokat?

2010 előtt a nemzetpolitika nem igazán figyelt a diaszpóra magyarságára. Fontos tisztázni, hogy 
diaszpórában élő magyaroknak nevezzük azokat, akik nem a Kárpát-medencében, nem a volt Ma-
gyarország területén élnek, hanem különböző módon, akár emigrációs hullámokkal, akár más mó-
don, vagy ők, vagy a szüleik, nagyszüleik Nyugat-Európába, a tengerentúlra, vagy a világ különböző 
pontjaira kerültek és közösséget alkotnak. A diaszpórában élő magyarság száma 2,5 millió, azaz 
annyian vannak, mint a Kárpát-medencében Magyarországon kívül, Erdélyben, Felvidéken, Kárpát-
alján, Délvidéken élő magyarok. Tehát egy nagyon jelentős számú magyarságról beszélünk, akik kö-
zül nagyon sokan ragaszkodnak a magyar identitásukhoz, és ezt az identitást meg is akarják őrizni, 
sőt tovább akarják adni a gyerekeiknek. Ezért fontos tartani velük a kapcsolatot. Másrésztől ezek a 
magyarok „nagykövetei” is Magyarországnak és a magyarságnak, hisz – ha akarják, ha nem – raj-
tuk keresztül ismerik meg a magyar embereket és egy kicsit Magyarországot is a többségi nemzet 
tagjai. Számunkra pedig nem mindegy az, milyen kép alakul ki rólunk a világ különböző tájain. Élő 
közösségeink vannak szerte a világon, kb. 250 hétvégi magyar iskoláról és óvodáról tudunk, ame-
lyekkel kapcsolatban is vagyunk, ahol a gyerekeket magyar nyelvre, irodalomra, hagyományokra, 
történelemre tanítják. Ezek mellett cserkészet működik, fiatal szervezetek működnek, illetve nagyon 
fontos szerepet játszanak a történelmi egyházak is. Ezeknek a támogatása nem kidobott pénz, mert 
számunkra minden magyar nemzetrész fontos. Elsősorban az intézményeiket és a közösségeiket 
tudjuk támogatni. Tankönyveket, módszertanokat, a magyar nyelv és kultúra tanítását segítő eszkö-
zöket juttatunk el hozzájuk, egy-egy tánccsoportnak a ruhavásárlását támogatjuk. Emellett számos 
programot indítottunk be, amely a magyar identitás megőrzését és erősítését segíti szerte a világon. 
Ilyen a Kőrösi Csoma Sándor Program vagy a Petőfi Sándor Program.

Miért tartja fontosnak a Rákóczi Szövetség tevékenységét?

A Rákóczi Szövetség az egyik legrégebbi, nemzetpolitikával foglalkozó civil szervezet. Felbecsülhe-
tetlen az a munka, amit még a rendszerváltás előtt Halzl Józsi bácsi elkezdett, mindaz, amit ő és a 
Szövetség is vállalt: felvidéki magyar fiatalok segítése, támogatása, a magyar identitás megerősítése 
Felvidéken. Nem véletlen, hiszen Halzl Józsi bácsi is a mai Nyugat-Szlovákiából származik, családja 
a valamikori Magyarország észak-nyugati szegletében élő német-magyar polgári család volt. Mivel 
maga is onnan származott, számára Felvidék segítése, a felvidéki magyarság megőrzése kiemelt 
fontosságú volt. Aztán ennek a Szövetségnek – éppen Józsi bácsi által is – számos olyan programja 
indult el, amely nem csak a Felvidék iránti elköteleződést, hanem egyáltalán a Kárpát-medencei 
magyarság segítését jelentette. Említhetnénk például a beiskolázási programot. A Rákóczi Szövet-
ség programjának köszönhetően nagyon szép számokat sikerült elérnie a Felvidéken. A program 
lényege az, hogy magyarországi önkormányzatokat, civil embereket, vállalatokat megszólítva tudjuk 
támogatni az iskolásokat, illetve a szülőket, hogy gyermeküknek magyar iskolát válasszanak. Nyil-
ván a kormánynak is vannak hasonló programjai, de jó látni, hogy a civil társadalom is ennyire erő- 



29

sen kiáll ezen célok mellett. A Rákóczi Szövetség az elmúlt három, mindjárt négy évtizedében bebizonyí-
totta azt, hogy nem csak az idősebbeket lehet megszólítani, hanem a gyerekeket és a fiatalokat is. Olyan 
lehetőségeket, olyan programokat kínálnak, melyekkel el tudjuk érni a fiatal korosztályt. Márpedig, ha 
a gyerekeket nem érjük el, nemzetpolitikáról nem lesz sok értelme beszélni, mondjuk 10-20 év múlva. 

A Kárpát-medencei magyarságnak az előttünk álló időszakhoz milyen motivációt, biztatást 
üzen?

Őrizzük meg azt a kultúrát, azt a nyelvet, azokat a hagyományokat, amelyeket ezelőtt akár ezer év-
vel, vagy az elmúlt 1100 évben a mi őseink alakítottak ki. Ezeket a kulturális kincseket és a hazánkat 
nekünk most nem fegyverrel kell megvédenünk, mint az elmúlt évszázadokban az őseinknek. Egy-
szerűen csak meg kell tanulnunk és tovább kell adnunk ezeket az értékeket. Olyan lehetőségeket 
kell biztosítanunk, amelyek által a gyerekek, fiatalok ezeket meg tudják tanulni. Szerintem nem kell 
hangzatos célokat megfogalmazni, hanem ki-ki a saját hivatásában, munkájában kell tegye a dolgát. 
Ezt egyébként a legjobban Borsos Tamás bácsi, egy al-dunai székely tanítóbácsi foglalta össze a leg-
jobban, aki azt mondta: „Szebb a világ velünk, mint nélkülünk”. Ha mi is magyarok vagyunk, fogadjuk 
el ezt a mondást, és próbáljunk ennek megfelelően élni.

Az interjút Katona Flóra készítette, a sátoraljaújhelyi Összmagyar Egyetemista Táborban.
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DÉLVIDÉKI KIRÁNDULÁS
2022. MÁJUS 6 – MÁJUS 8.

Két járvánnyal terhelt év után újra folytatódtak a Rákóczi Szövetség nagy hagyományú, középiskolás 
regionális kirándulásai. Május 6. és 8. között dél-magyarországi és vajdasági diákok indultak útnak a 
Délvidéken, azzal a céllal, hogy megismerjék a Vajdaság történelmi, kulturális emlékeit és minél több 
személyes kapcsolat alakuljon közöttük.
A középiskolások a hétvége során meglátogatták az aracsi pusztatemplomot, sétáltak Újvidék utcá-
in, ellátogattak a karlócai békekötés helyszínére és Szabadka szecessziós emlékeivel is megismer-
kedtek.

„A tapasztalatok alapján a megmaradó kapcsolatok a legértékesebbek, amellett, hogy nagyon jól 
érezzük magunkat”

„Azért jöttem el, mert szeretek kirándulni, valamint új helyeket megismerni.”

„Orosházáról érkeztem, sók jót hallottam már a Rákóczi Szövetségről, és úgy gondoltam, hogy ez egy 
jó közösségépítő program lesz.”

SZERVEZETI ÉLET
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FELVIDÉKI SÉTA SOKADJÁRA A SZEPESSÉGBEN
2022. MÁJUS 20 – MÁJUS 22.

A május 20-22. közötti hétvégén egri, fehérgyarmati, miskolci, kassai, rozsnyói és nagykaposi közép-
iskolák Rákóczis diákjai indultak Felvidéki Sétára, Borsit és Kassát is érintve a Szepességbe.

A történelmi és kulturális emlékekben bővelkedő kirándulás programjában szerepelt a borsi Rá-
kóczi-kastély, Késmárk és a Thököly emlékek, Lőcse a „Fekete város”, a Szepesi vár és nem utolsó 
sorban Kassa, Rákóczi és Márai városa.
  
„Nagyon jók ezek a rendezvények, mert az olyan magyar gyerekek, akiknek nincs meg a lehetősége, 
hogy elmenjenek Felvidékre, a programnak köszönhetően meglátogathatják a magyar történelem 
fontos helyszíneit.”
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TELEPÜLÉSI SZERVEZETEK TALÁLKOZÓJA
2022. MÁJUS 28.

Május 28-án vendégül láttuk települési szerve-
zeteink képviselőit Sátoraljaújhelyen a Rákóczi 
Táborban. A találkozó kiváló fórumot bizto-
sított a közös témák megvitatására és együtt 
örülhettünk Szövetségünk gazdagodásának, a 
teljes egészében elkészült Rákóczi Tábornak. 
Az eseményen igyekeztünk kifejezni hálánkat 
és köszönetünket szervezeteink vezetőinek és 
tagjainak önzetlen és elkötelezett közösségi 
munkájukért.

„Ez az igazi öröm, mikor tulajdonképpen 
Nagy-Magyarország egyesül itt, és együtt lehe-
tünk az egész Kárpát-medencéből.”
„Mint ahogy egy jó bográcsgulyás sem egy 
összetevőből áll, hanem több alapanyag kell 
hozzá, a Szövetségnek is ez a titka, hogy több 
ezren vannak benne ebben a csapatban és egy 
családdá tudtak kovácsolódni.”

KIBŐVÜLT TANÁCSADÓTESTÜLETÜNK ÜLÉST TARTOTT
2022. MÁJUS 20.

Kibővült tanácsadótestületünk tagjai – Bene-
dek Fülöp, Biró Albert, Kántor Zoltán, Kollár La-
jos, Makláry-Szalontai Csaba, Martényi Árpád, 
Szili Katalin, Takaró Mihály – egy baráti munka-
vacsorán tekintették át a Rákóczi Szövetség ak-
tuális ügyeit Szövetségünk elnökével. Számos 
ügyben javaslatokat fogalmaztak meg és konk-
rét segítséget ajánlottak. 

Az összejövetel házigazdája Benedek Fülöp, az 
OTP Bank elnöki főtanácsadója volt.
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FESTUM VARADINUM
2022. MÁJUS 29.

A nagyváradi magyarság meghatározó ren-
dezvénye – Festum Varadinum – keretében 
200 magyar iskolába íratott kisgyermeket kö-
szöntöttünk iskolatáskával, az idén született 
gyermekek családjainak itt adtuk át babanap-
lónkat.

CULTURA NOSTRA TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ 
2022. JÚNIUS 2. 

A Pannonhalmi Főapátsággal együttműködésben 2001 óta valósul meg a Cultura Nostra Kár-
pát-medencei középiskolai történelmi verseny. A tanulmányi verseny témája idén II. Rákóczi Ferenc 
és szabadságharca volt; a megmérettetésen a hagyományokhoz híven színvonalas pályamunkák 
születtek.  A verseny első fordulójára egy feladatlap megoldásával nevezhettek a diákok, majd a 
továbbjutóknak egy pályamunka benyújtása jelentett feladatot. A június 2-i díjátadó ünnepségen 
jelenlévők színvonalas szakmai előadásokat hallgathattak a történelmi témában: Mészáros Kálmán, 
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos munkatársa II. Rákóczi Ferenc és az Egyház kapcso-
latáról beszélt; Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója a Rákóczi 
család felemelkedéséről tartott előadást.

Eredmények:

1. Dobri Dávid (Csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium)                    

2. Tóth Ákos (Selye János Gimnázium, Révkomárom)                                                 

3. Forró-Bathó Eszter-Anna ( Bolyai Farkas Elméleti Líceum)                                                                 

4. Simonics Réka (Selye János Gimnázium, Révkomárom)                                                 

5. Papp Richárd  (Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad)                                                

6. Simon Mihály  (Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium)                                         

7. Tóth Kincső-Dorottya  (Bethlen Gábor Kollégium)                                                                           



JUTALOMKIRÁNDULÁS FRANCIAORSZÁGBA
2022. JÚNIUS 25-29.

A két járvánnyal terhelt év után a középiskolai tanulmányi vetélkedőink elmaradt jutalomkirándu-
lásait sikerült bepótolni júniusban. Közel 50 díjazott diák és tanár utazhatott a megérdemelt Vers-
ailles-i jutalomkirándulásra.

RÁKÓCZI-DÍJ AZ ARRA ÉRDEMES KASSAI DIÁKOKNAK
2022. JÚNIUS 30.

A kassai ipari iskola tanévzáró ünnepségén átadtuk a hagyományos Rákóczi-díjakat a Szakkay  
József Szakközépiskola legeredményesebb 6 iparista diákjának, a tantestület döntése értelmében.

Díjazottak:

Bodor Kornél

Radványi István

Fényes Imre 

Šimon Boglárka

Mezei Richárd 

Hók Kristóf
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VÁGFARKASDI SZERVEZETALAPÍTÁS
2022. JÚLIUS 30.

Vágfarkasdon megalakították a Rákóczi Szövetség helyi szervezetét.

Isten hozta új tagjainkat közösségünkben!

CSÁKVÁRI TÁBOR 
2022. JÚLIUS 12 – 2022. JÚLIUS 17.

Kárpátaljai gyermekek számára szervezett 
nyári tábort a Rákóczi Szövetség csákvári he-
lyi szervezete és a Vaskapu Hagyományőrző 
Egyesület, ahol élményekben gazdag, aktív ki-
kapcsolódásban lehetett része a Beregszászi 
Kossuth Líceum tanulóinak és tanárainak.

A táborozók megismerkedtek Csákvár törté-
nelmével és a környező települések – Majk, 
Tata, Csókakő, Csákberény – értékeivel és em-
lékhelyeivel, de jutott idő a felhőtlen szórako-
zásra is – fürdőzésre Tatán és a Velencei tóban, 
az alcsúti kalandpark kipróbálására, esti sütö-
getésre és tartalmas beszélgetésekre.
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A SZÖVETSÉG JÚNIUS 4-I DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMJÁVAL 
71 KÖZÉPISKOLA TÖBB MINT 3000 DIÁKJA UTAZHATOTT LE-
GALÁBB EGY HATÁR ÁTLÉPÉSÉVEL EGY MÁSIK ISKOLÁHOZ.

A Rákóczi Szövetség idén újra meghirdette nagy hagyományú és nagy sikerű június 4-i Diákutaztatá-
si Programját Kárpát-medencei középiskolai szervezetei számára. 
A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezze-
nek meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény, kapcso-
lat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.
Pályázatunkra Kárpát-medencei középiskolai szervezeteink jelentkezhettek. A pályázat feltétele, 
hogy az utazó csoport legalább egy országhatárt átlépve látogasson el egy másik magyar középis-
kola közösségéhez, velük közös megemlékezésen, programon vegyenek részt a Nemzeti Összetar-
tozás Napja alkalmából. 

A következőkben pályázaton nyertes középiskolák utazási beszámolóit olvashatják.

Szekszárdi Garay János Gimnázium

A Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódva 22 
fős csoporttal utaztunk Eszékre, a partneriskolánk a 
Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ 
volt.  Sajnos a határátlépés után kiadós eső kísért min-
ket Eszékig. A buszból kiugorva az iskola bejárata felé 
vettük az irányt.
Örömmel elegyedtünk beszélgetésbe az itteni magyar 
diákokkal. A kísérőinket már az idősebb diákok kalau-
zolták az emeletre, a tanári szoba felé. Andócsi János 
igazgató úr és Samu-Koncsos Kinga magyar szakos 
kolléganő fogadott minket ezen az esős délelőttön. 
Igazgató úr köszöntött minket és mesélt az intézmény 
jelentőségéről, melyet az betölt a horvátországi ma-
gyar családok és fiatalok életében, a magyar nyelv és 
kultúra ápolásában. Szerencsénkre elállt az eső, sőt 
később kisütött a Nap. Így a későbbi városnézés is jó 
hangulatban telt. Az iskola közelében felkerestünk egy 
1956-os forradalommal kapcsolatos emlékhelyet: azt a 
régi házat, ahol a forradalom menekültjeit Eszéken be-
fogadták. Egy nagy márványtábla tanúskodik az akkori 
eseményekről.
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A központban a Megyepalota és a Szent Péter és Pál Katedrális megtekintésével folytattuk a napot. 
A város főterén egy kis szabadidőt kapott a csoport, majd a sétálóutcán haladtunk tovább. Kellemes 
séta következett a Dráva partján futó sétányon, amely elvezetett minket egészen az eszéki várig. 
 A vár központi tere a Szentháromság tér. 
Késő délután érkeztünk vissza Szekszárdra. Köszönjük a Rákóczi Szövetség támogatását a kirán-
duláshoz, mely során eljutottunk határon túli magyar diáktársainkhoz, betekintést nyerhettünk  
a hétköznapjaikba és megtapasztaltuk az eszéki magyar iskola kultúramegtartó szerepét.

Záhonyi KSZC Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma

2022. június 2-án reggel indult el csapatunk. Első megállóhelyünk Kassa volt, ahol megnéztük a 
Szent Erzsébet-dómot; közelről is megcsodálhattuk ezt a gyönyörű gótikus székesegyházat, s míg 
a belépésre várakoztunk a parkban a zenélő szökőkút hangját is hallhattuk. Ha Kassán vagyunk, 
akkor kötelező látogatást tenni a Rodostói házban is. Itt megtekintettük II. Rákóczi Ferenc, vezérlő 
fejedelem szobrát.

Innen tovább indultunk Rákóczi szülőházába, a Borsi Rákóczi-kastélyba. Nagyon sok kreatív, de egy-
ben valósághű játékot próbálhattunk ki, emellett megcsodálhattuk a körpanoráma vetítést is, amit 
mindenki élvezett. Sok szép fotó készült a borsi kastély udvarán és a kiállításon is. 
A szlovákiai utazásunk után már tisztán láthatjuk, hogy egy idegen országban magyarnak lenni na-
gyon nehéz. Büszkék lehetünk az itt élő magyarokra, akik a nehéz körülmények ellenére is megőrzik 
a magyar hagyományokat, kultúrát és gondolkodásmódot ebben az idegen környezetben. 

Lovász Zoltán László 10. B osztályos tanuló



Budapesti Klebelsberg Kuno Gimnázium

Az idei évben iskolánk 9. osztálya Eger környékére szervezett kirándulást és ennek keretében vet-
tük fel a kapcsolatot a füleki II. Koháry István Alapiskolával. A füleki diákok aprósüteménnyel és a 
forróságban nagyon jól eső üdítővel vártak bennünket, majd elkezdtük a közös programunkat. Az 
igazgatónő mesélt diákjainknak a trianoni határokról, a Felvidék visszatéréséről és aztán az 1945-ös 
újabb elcsatolásról is. 

Az iskola bemutatása után kevert csoportokba osztva egy általunk összeállított online szabadulószo-
bát játszottak a diákjaink. A szabadulószobában olyan kérdéseket tettünk fel, amelyekről azt gon-
doltuk, hogy a hazai és a külhoni diákoknak is kihívást és egyben szórakozást is jelenthet.  Egerben a 
város felfedezése volt a feladat, amelyhez diákjainkat csoportokba osztva egy feladatlappal indítot-
tuk útnak. A város felfedezése után csapatépítő játékokon vettünk részt, majd pedig szállásunkra, a 
siroki vár alatti kempingbe utaztunk.

Kirándulásunk második napja a fizikai kihívás és a 34 fokos hőség túléléséről szólt. Délelőtt Sirok 
környékén egy rövidebb, 8 km-es túrát tett a csapat, délután pedig az egri strand medencéiben pró-
bált mindenki enyhet találni. A napot bográcsozás és a tábortűz körüli játékok zárták.
Reggeli után a siroki várat látogattuk meg. A felújított várról egy nagyon kedves, de nagyon izguló 
hölgy mesélt nekünk, aki elmondta azt is, hogy ez az első diákcsoportja, akiknek vezetést tart. 
Köszönjünk, hogy a Rákóczi Szövetség támogatása ilyen rövid idő alatt is ennyi élmény megélhetését 
tette lehetővé. 

Matusné Németh Eszter
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Hajdúdorogi Szent Bazil Gimnázium és Technikum 

A Rákóczi Szövetség pályázatának keretében a Szent Bazil Gimnázium és Technikum 35 tanulója 
és 5 kísérő pedagógusa vett részt tanulmányi kiránduláson Nagykároly-Szatmárnémeti célállomá-
son. Iskolánk 7.D, 9.A és 11.D osztálya kapott lehetőséget a tanulmányi kirándulásra, illetve velünk 
tartottak más osztályokból is a kiemelkedő teljesítményű diákok. A két napos kirándulás során el-
sőként Nagykároly és környékének nevezetességeit tekinthettük meg. Nagykárolyban felkerestük 
a görögkatolikus templomot, amelyet annak parókusa, iskolánk „öregdiákja”, Vadas Krisztián atya 
mutatott be csoportunk számára. Ezt követően a Károlyi-kúriát volt lehetőségünk felkeresni, amely 
elsősorban történelmi vonatkozásai miatt volt ismerős csoportunk számára. 

A történelem után délután az irodalomé volt a főszerep, hiszen Ady Endre szülőfaluját, Adyfalvát (Ér-
mindszent) kerestük fel, ahol meglátogattuk híres költőnk szülőházát és a munkásságát, gyökereit 
bemutató múzeumot. Mindezek mellett diákjaink megismerkedhettek Ady Pócsi Mária című versé-
vel is. Másnap lehetőségünk nyílt Szatmárnémeti nevezetességeinek megismerésére. Az egyházi 
látnivalók (római katolikus Székesegyház, román és magyar görögkatolikus közösség temploma) 
mellett ekkor kerülhetett sor fogadó intézményünkkel, a Hám János Római Katolikus Líceummal 
való találkozásra, ismerkedésre, megemlékezésre, melynek részesei voltak az iskolai vezetői és a 
diákság képviselői egyaránt. Összességében a kétnapos program eredményesen tette lehetővé a 
határon túli magyar kulturális örökség és magyar közösségek megismerését.
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Feri bácsi a Szövetség egyik alapítója volt, hosszú éve-
kig a Rákóczi Szövetség elkötelezett, önkéntes pénzügyi 
titkára volt jogász, könyvvizsgáló munkája mellett.

Emlékét megőrizzük, Isten nyugtassa őt!

Csáky Csongor emlékező beszéde 
Lukács Ferenc temetésén

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tisztelt Gyászolók!

A Rákóczi Szövetség közössége nevében búcsúzom - kö-
zösségünk meghatározó tagjától Dr. Lukács Ferenctől, 
a mi Feri bácsinktól és köszönetet mondok mindazért 
az elhivatottságért, felelősségért, példáért, szolgálatért, 
emberségért, amit értünk és ügyünkért tett. 

ELHUNYT  DR. LUKÁCS FERENC, 
A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG EGYIK ALAPÍTÓJA  

tül a Rákóczi Szövetség, amely sorsából következett és össze fonódott azzal. 94 évvel ezelőtt 1928. 
július 19-én, az akkor éppen Csehszlovákiához tartozó Zselízen született, római katolikus magyar 
családban. Innét hozta magával régivágású, rendszerető, tisztességes, szigorú, de ezzel együtt ked-
ves úriemberi magatartását. 

1938 késő őszén gyermekként részese volt Zselízen annak az eufóriának, amit az I. bécsi döntés oko-
zott a felvidéki kisvárosban. A II. világháború idején egy budapesti gimnáziumban tanult Szerb Antal 
tanítványaként, erre mindig nagyon büszke volt. A háború végén Zselízen ismét Csehszlovákiában 
találta magát családjával együtt, a Beneš Dekrétumok áldozataként. Nem sokkal később szüleivel és 
testvérével együtt marhavagonban, mindenüktől meg fosztva érkeztek meg Magyarországra. Ekkor 
nehéz évek következtek számukra is, de szorgalmának és tisztességének köszönhetően elvégezte 
a jogi egyetemet és pénzügyi területen kezdett dolgozni. Könyvvizsgáló lett és elsősorban a külke-
reskedelem területén végezte felelősségteljes munkáját, amit rengeteg utazás, szakmai alázat és 
szorgalom jellemzett. Nemzeti elköteleződése és óvó figyelme a felvidéki magyarság – különösen 
a zselízi magyarok sorsa iránt – a szocializmus éveiben is meghatározta őt. Sikerült elkerülnie a 
kommunista párttagságot és a beszervezést is, amit elsősorban keresztény emberi tartásának és 
szakmája iránti alázatának köszönhetett.
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Feri bácsi ott volt az elsők között, akik a Rákóczi Szövetséget elindították. A hozzá hasonló sorsú, 
elkötelezettségű és értékrendű embereknek köszönhető, hogy a felvidéki és határon túli magyar 
emberek, családok, fiatalok sorsa iránt elkötelezett szervezet 1989-ben lebontva a korábbi tabukat 
szárnyat bonthatott. 

Halzl József elnök úr, Kun Ferencz, Göndöcs László és sajnos egyre hosszabb a sor. És most már 
Lukács Feri bácsi is ott van a Rákóczi Szövetség égi csapatában.
Sok mindennel tartozunk neki együtt és külön-külön is. Hosszú nyugdíjas éveit a Rákóczi Szövetség 
és más emberek szolgálatával igyekezett kitölteni. Szakmai tudását, emberi tapasztalatát és böl-
csességét adta, szívós apró munkájával önként és szívesen a Rákóczi Szövetség magyarságszolgáló 
tevékenységéhez. 

Megérintette azokat a fiatalokat, akikkel az elmúlt három évtizedben az ügy összehozta. Szeretettel-
jes és őszinte ember volt, akinek mindenkihez volt jó szava. Számára a Rákóczi Szövetség és annak 
szűkebb és tágabb közössége egyfajta pót család volt. Mindig munkát, feladatot kért, igyekezett ott 
lenni az eseményeken, emberekkel, barátokkal találkozni, szeretett örülni a közös sikereknek. Ő is 
sajátjának érezte és nagyon féltette élete végéig a Szövetséget. 

Néhány hete, június 4-én még ott volt a Rákóczi Tábor Sportkomplexumának megnyitóján Sátoralja-
újhelyen és boldogan mondta könnyes szemmel, hogy megélhettem, láthatom. 
Személyesen is hálát adok a Mindenhatónak azért, hogy ismerhettem Őt. Mély emberismeretéből, 
őszinte véleményéből, tanácsaiból, tapasztalataiból és barátságából én is sokat kaptam. 
Köszönjük Feri bácsi, sokunknak hiányozni fogsz!  Emléked velünk él és amit nekünk adtál megőriz-
zük!

Isten áldjon Feri bácsi és adja meg Neked az örök boldogságot!

Budapest, Szent Gellért templom, 2022. július 21. csütörtök
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