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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 2022-ben elkötelezett közösségének 
és támogatói bizalmának köszönhetően végezhette tevé-
kenységét a magyarság szolgálatában. A Szövetség tagsága 
2022-ben 1298 új taggal bővült, akiknek átlagéletkora 23 év. 
A Szövetség tagsága ezzel az év végére 32 171 fő. A teljes 
tagságunk átlagéletkora 34,4 év. Helyi szervezeteink száma 
17-tel bővült, így összesen 615 Kárpát-medencei helyi szer-
vezetünk működik, melyek közül 334 középiskolákban, 39 
egyetemeken és 242 kisebb-nagyobb településeken fejti ki 
aktivitását.

2022 folyamán központi rendezvényeink, programjaink szá-
ma 80-ra tehető, ezek több mint 95 ezer embert, elsősorban 
fiatalokat értek el, köztük magyarországiakat, a Kárpát-me-
dence külhoni területein élőket és mintegy félezer olyan 
fiatalt, akik a nagyvilág magyar diaszpóra közösségeihez tartoznak. Jelentősen gazdagodott a Rákóczi 
Szövetség az elmúlt év folyamán, nemcsak emberi kapcsolatokban, a programok és a lehetőségek 
bővülésével, hanem teljes egészében elkészült Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Tábort kiegészítő Sport-
komplexum, benne a Halzl József Sportcsarnokkal.
Van miért számot adnunk, van mit megköszönnünk és van felelősségünk a jövőt illetően.
Köszönjük a szülők bizalmát, hogy gyermekeiket ránk bízták! Köszönjük a kísérő pedagógusok ál-
dozatát! Köszönjük önkénteseink, munkatársaink, barátaink, szimpatizánsaink támogatását és 
elkötelezett, áldozatkész munkáját! Köszönjük támogatóinknak, a vállalatoknak és cégeknek, az 
önkormányzatoknak, a magánembereknek és nem utolsósorban a Magyar Kormánynak a nélkü-
lözhetetlen bizalmat és támogatást!

Reméljük, sikerült a magyar jövőt szolgálnunk, a magyar-magyar barátságokat megsokszorozni és 
megerősíteni, a magyar nyelvhez és kultúrához kapcsolódóan számos élményt és emléket létre-
hozni.

Jövőre szeretnénk folytatni!

KÖSZÖNTŐ      

A QR-kód beolvasásával elérhető a Rákóczi Szövetség 2022-es évét összefoglaló film
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Ezekben a nehéz időszakokban a nyugati embernek vissza kell nyúlni a fundamentumokhoz. 
Ön hogyan látja, képesek vagyunk-e erre?

Az igazi fundamentumok keleten vannak, a Közel-Keleten, azon a tájon, amit Szentföldnek nevezünk. 
A mi kultúránk alapja a kereszténység, mely magába olvasztotta a klasszikus görög és római kultú-
rát, s természetesen nőtt ki az első, úgynevezett Ószövetségből, a választott nép hitéből. Ezekből a 
különös találkozásokból alakult ki az, amit ma közös európai kultúrának nevezünk. Napjainkban a 
keresztény kultúrát veszély fenyegeti, hiszen a nyugati agresszív véleményformálók azt mondják: a 
múltat el kell törölni. A mi generációnk számára ez a mondat nem ismeretlen, hiszen a kommuniz-
mus jelszava is hasonló volt: „A múltat végképp eltörölni”. Manapság a cancel culture fordul szembe 
szinte mindennel, ami az elődök öröksége. Ez a veszély Magyarországon is fenyeget, még ha nálunk 
talán többen is vannak azok, akik tudják, hogy a fundamentumok megőrzése és megújítása nélkül 
nincs megmaradás és emberhez méltó jövő. 

A keresztény kultúra a Kárpát-medencében összefogja a reformátusokat, ortodoxokat,  
katolikusokat. Mennyire erős ez a kovász?

Ne tagadjuk, hogy a kereszténység három fő ága nem mindig élt egymással békességben. Most 
mégis más a helyzet, hiszen a nyugati korszellem a közös alapokat fenyegeti.  Közös keresztény 
megújulásra van szükségünk. Az is történelmi tapasztalat, hogy amikor meggyengült a keresz-
tény hit megtartó és összetartó ereje, akkor arra mindig megszületett a megújulás vágya és ereje.  

INTERJÚ BALOG ZOLTÁN PÜSPÖK ÚRRAL 
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Nemcsak a reformáció hozott ilyen megújulást, hiszen a keleti és nyugati katolikus kereszténység-
ben is újra és újra megjelentek azok a lelkiségi mozgalmak, melyektől az egész egyház erősebb lett. 
A kovászt nem elég csak őrizni, hiszen egy idő után elveszti teremtő erejét, ezért újra és újra kenye-
ret kell vele sütni. A hit megújulásának is egyik legfontosabb titka, hogy használjuk, éljünk vele, él-
jünk benne és akkor ahhoz a korhoz is lesz üzenete, abban a korban is megtartó erő lesz, amelyben 
élünk.

Az ’56-os fiataloknál kétség kívül a szabadság és a szuverenitás megszerzése volt a cél. Min-
den generációnak meg kell vívnia ezeket a történelmi csatákat?

A szabadságért újra és újra meg kell küzdeni. A mi hitünk szerint, ez a keresztény kultúra lényegéből 
fakad: a szabadság belülről, az ember lelkéből indul. A Rákóczi Szövetség legendás elnökénél, atyai 
jóbarátomnál Halzl Józsi bácsinál is azt láttam, hogy személyes, belső hitéből fakad az a szabadság, 
mellyel az életét élte.  Így tudott élete első felében a diktatúrában is szabad maradni. Akik belül sza-
badok, azok tudnak a külső szabadságért is a legtöbbet tenni. Azt kívánom, hogy akik a személyes 
életükön belül még nem találtak rá a szabadság állapotára, fedezzék fel az életünk Gazdájának, 
Istennek a szabadító erejét és ezt a belső szabadságot, és ebből a belső szabadságból épüljön az 
ország, a nemzet külső szabadsága.

Ezekben a viszontagságos időkben az ideológiai értékeket gyakran a gazdasági értékek alá 
helyezik. Jelenleg van-e bármilyen fenyegetettség?

A háború nagy fenyegetés. Nekünk Kárpátalja miatt még közelebb van, hiszen nem csak a szom-
szédunk, hanem egy magyar közösség van veszélyben, akik a legközelebb állnak hozzánk. A ma-
nipulációval, mely együtt jár a háborúval, s amellyel minden oldal a saját érdekei szerint próbál 
bennünket megtéveszteni,  tele a világ. Hatalmas paradoxon, hogy most, amikor az információs 
szabadság s a digitális kultúra mindent azonnal elérhetővé tesz, most tudunk a legkevesebbet arról, 
hogy mi és hogyan is történik  körülöttünk. Ez ellen is belülről kell védekezni, a közösség erejével.  

Akik a keresztény kultúra és a Szentírás fényében együtt vitatják meg azt, ami velük történik, kevés-
bé lehet manipulálni. Ezért is fontos közösséghez tartozni. 

Ha már a közösségeknél tartunk ezekben a viszontagságos időkben, vajon minden fiatalnak 
meg kell találnia a Kárpát-medencében az egyéni célját, vagy vannak közös célok?

Ha a közös célokban megtaláljuk a saját célunkat, kérdezzük meg: hogy tudom segíteni a saját 
célommal a közösséget? Akik az individuális szabadság és a közösség ereje között ellentmondást 
konstruálnak, azok becsapják az embereket. Társas lénynek lettünk teremtve, Ádám és Éva együtt 
ember, s ez nem csak a férfi és nő kapcsolatára vonatkozik, hanem minden közösségre, melyben 
emberek közös alapokon, közös célok jegyében élnek együtt. Ilyen közösségekben tudunk igazán 
kibontakozni, és a saját céljainkat is így tudjuk leginkább megtalálni. Nincs olyan saját cél, melyhez 
ne lenne szükségünk szövetségesekre.
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IDŐPONT PROGRAM MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN RÉSZTVEVŐK
SZÁMA             

1. 2022. szeptember -  
december Magyar iskolakezdők köszöntése Kárpát-medence 8 000

2. 2022. szeptember 22. Tamási Áron emlékév - Kárpát-medencei magyar iskolák élő 
megemlékezése Kárpát-medence 5 000

3. 2022. szeptember 22-23. „Ott vagyok honn, ott az én világom” fenntarthatósági vetélkedő 
döntője Sátoraljaújhely 50

4. 2022. szeptember 29. Aranybulla 800 ünnepélyes emlékülés Budapest 170

5. 2022. szeptember 30 - 
október 2. Óvodapedagógusok és Tanítók Találkozója Sátoraljaújhely 150

6. 2022. október 6. Aradi vértanúk megemlékezés középiskolás résztvevőkkel az 
állami megemlékezés részeként Budapest 270

7. 2022. október 21-23. Gloria Victis 1956-os Rendezvénysorozat és Ifjúsági Találkozó Budapest 2 000

8. 2022. november 13. Halzl József Emlékkonferencia és Díjátadó Budapest 200

9. 2022. november 18-20. Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjasok Találkozója Sátoraljaújhely 100

10. 2022. november 25-27. Óvodapedagógusok és Tanítók Találkozója Sátoraljaújhely 150

11. 2022. november 30. Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő I. forduló Kárpát-medence 630

12. 2022. november 30 -  
december 3. Gloria Victis Jutalomkirándulás Róma 13

13. 2022. november-december Adventi ünnepségek Balatoni Katával Felvidék, Erdély 1 000

14. 2022. december 2-4. Középiskolai szervezetvezető tanárok találkozója Sátoraljaújhely 150

15. 2022. december 7-16. Herszoni ukrán gyermekek téli táboroztatása Sátoraljaújhely 50

16. 2022. december 11-20. Diaszpóra Program - Advent Budapest - vidék 50

17. 2022 december Magyar Iskolaválasztási Kampány - Kárpát-medencei óvodások 
megajándékozása Kárpát-medence 20 000

18. 2022 december Kárpát-medencei Óvodapályázat Kárpát-medence

 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG ŐSSZEL MEGVALÓSULT PROGRAMJAI  
   

20 000

ÖSSZESEN: 37 983
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RENDEZVÉNYEK

Sokszáz külhoni óvónőnek és tanítónak fejezte ki köszönetét és megbecsülését a Rákóczi Szövetség 
őszi óvodapedagógus és tanító találkozói során. 

A Rákóczi Szövetség idén ősszel is külhoni magyar óvónőknek és tanítóknak szervezett hétvégi talál-
kozókat azzal a céllal, hogy kifejezze az óvónők és tanítók iránti megbecsülését, különös tekintettel 
arra, hogy a magyar iskolaválasztás elősegítésében meghatározó szerepet töltenek be.

A rendezvények a szakmai és kulturális programok mellett kiemelt figyelmet fordítottak az emberi 
és intézményi kapcsolatépítésre.

„Nagyon elismerjük a Rákóczi Szövetség munkásságát, kiváltképp, hogy minden esetben segítik 
a külhoni óvodás gyermekek szülei megnyerésével a magyar identitástudat továbbadását.”

KÁRPÁT-MEDENCEI ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÉS TANÍTÓK 
TALÁLKOZÓI
2022. szeptember 30 - október 2. 
2022. november 25 - 27.

6
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Október 21. és 23. között több mint 2000 középiskolás és egyetemista részvételével zajlott a Gloria 
Victis 1956-os Emlékünnepség Budapesten a Rákóczi Szövetség szervezésében.

A Gloria Victis 1956-os Emlékünnepség – a néhai Halzl Józsefnek köszönhetően – a Rákóczi Szö-
vetség legnagyobb és legemblematikusabb rendezvényévé vált az elmúlt három évtizedben. Több 
mint 2000 középiskolás és egyetemista érkezett az eseményre itthonról és külhonból egyaránt a 
Szövetség ifjúsági szervezeteinek képviseletében. A magyar diákok mellett 50 ukrán középiskolás is 
érkezett a Kárpátaljai Megyei Tanács és a megyei katonai adminisztráció segítségével.

A három napos rendezvény meghatározó eleme – az állami ünnepség részét képező – műegyetemi 
aulai megemlékezés volt. Itt ünnepi beszédet mondott Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter és az egyetemi szervezetek képviseletében Németh Friderika, pozsonyi orvostanhallgató.
A Műegyetemtől 16 órakor indult a fáklyás felvonulás a történelmi útvonalon a Bem térre, ahol 17 
órától megemlékezés és koszorúzás várta az emlékezőket. Itt ünnepi beszédet mondott Potápi Ár-
pád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Fazekas Kristóf, budapesti egyetemista.
A három napos rendezvény programja október 21. és 23. között sok szálon futott. Része volt a Pénz-
múzeum, az Álmok Álmodói kiállítás, a 301-es parcella, komolyzenei koncert, filmvetítés a Konrad 
Adenauer Alapítvánnyal közreműködésben. Október 22-én 10 órakor a Műegyetemen előadást tar-
tott a fiataloknak Balog Zoltán, református püspök.

A Gloria Victis 1956-os emlékünnepségnek 1995 óta meghatározó eleme a középiskolás történelmi 
vetélkedő, ahol az idei évben 146 Kárpát-medencei középiskola háromfős diákcsapata mérte össze 
tudását. A középdöntőnek és a döntőnek az Országház adott helyet, hiszen a téma az idei Aranybul-
la emlékévhez kapcsolódott, valamint a vetélkedő a Rákóczi Szövetség és – Bellavics István igazgató 
úr nyitottságának köszönhetően – az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igaz-
gatósága közös szervezésében valósult meg.

GLORIA VICTIS 1956
2022. október 21 - 23.
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Élménybeszámolók a Gloria Victis Emlékünnepségről:

„Sokadik alkalommal vettünk részt a Gloria Victis történelmi vetélkedőn, azonban most sikerült elő-
ször bejutnunk a döntőbe. Maga a tény, hogy az Országház felsőházi üléstermében mérhettük össze 
tudásunkat diáktársainkkal, már egészen felemelő volt. Korábban sohasem jártunk a Parlament 
épületében, most pedig egyből bekerülhettünk a magyar történelem egyik legmeghatározóbb hely-
színére. Maga a vetélkedő remek hangulatban telt, őszintén szólva, nem gondoltuk volna, hogy az 
Aranybulláról és a magyar rendiség korszakáról ilyen izgalmas és fiatalos feladatsort lehet összeállí-
tani. Továbbá nagyon jó volt látni, hogy kortársaink ilyen szépszámmal érdeklődnek a magyar törté-
nelem iránt, és tudásukat sem félnek megmérettetni. Nagyon köszönjük a Rákóczi Szövetségnek és 
az Országgyűlés Hivatalának a szervezést és a lehetőséget!”

„Mindig nagy öröm számunkra, hogy évről-évre októberben több ezer diáktársunkkal emlékezhe-
tünk 1956 hőseire. Felemelő érzés látni, hogy az egész Kárpát-medencéből ideözönlenek azok a 
diákok, akiknek valóban fontos az elődjeik előtti tisztelgés. Október 22-én délelőtt nagy érdeklődés-
sel hallgattuk Balog Zoltán püspök úr előadását, majd ezután részt vettünk a BME Főépületében 
az állami megemlékezés részét képező ünnepségen. Ezután következett mindannyiunk kedvenc 
programja a fáklyás felvonulás. A menetben haladva is lehet érezni azt a csodás hangulatot, melyet 
az ekkor készült fotók valamennyire visszaadnak. Ugyan a Bem-téri megemlékezésen eleredt az 
eső, nagyszerű volt tapasztalni, hogy ez senkit sem zavart, és mindenki tisztelettel és tisztességgel 
meghallgatta a beszédeket, a szép verset, a kórusműveket, és tiszteletét adta a koszorúzás során. 
Köszönjük, hogy ismét eljuthattunk Budapestre és leróhattuk kegyeletünket 1956 hősei előtt. Már 
alig várjuk, hogy jövőre is jöhessünk!”
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A Rákóczi Szövetség 2022. november 12-én, örökös, tiszteletbeli elnökére emlékezett a Halzl József 
Emlékkonferencia és Díjátadó keretében, melynek témája: Magyar jelen és jövő a népszámlálások, 
a demográfia és a családpolitika tükrében.
Az emlékkonferencia részeként a Rákóczi Szövetség Alapítványa első alkalommal adta át a Halzl Jó-
zsef-díjat, amelyet a kuratórium Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszternek ítélt oda 
mindazért, amit Halzl József örökségéért és a Rákóczi Szövetség ügyéért tett és tesz.
Az ünnepségen Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója 
Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség örökös tiszteletbeli elnökének munkásságát méltatva kiemelte 
a 2020-ban elhunyt elnök közösségteremtő és közéleti tevékenységét, illetve a nemzet iránti szol-
gálakészségét. 2020 novemberében bekövetkezett haláláig munkája és személyisége egyszerre for-
málta a nemzetpolitika szolgálatára létrehozott Rákóczi Szövetséget három évtizeden át.

Kozma Imre kiemelte:

Gulyás Gergely már évek óta elkötelezetten támogatja a Rákóczi Szövetség munkáját, ezzel hozzá-
járul Halzl József örökségének megőrzéséhez. A Rákóczi Szövetség 2013 tavaszán a Polgári Magyar-
országért Alapítvány díjában részesült. Ezen az eseményen szólította meg Halzl József Gulyás Ger-
gelyt, mint fiatal, ígéretes politikust. Arra törekedett, hogy minél több olyan impulzust, információt 
nyújtson részére folyamatosan, ami érzékennyé és elkötelezetté teszi őt a Rákóczi Szövetség ügye 
irányába. Halzl József hosszú távon tervezett vele, „kiszemelte őt”. Gyakran mondta, hogy „erre a 
fiúra érdemes odafigyelni”. Haláláig rendszeresen tartotta vele a kapcsolatot bízva abban, hogy kap-
csolatuk lényege túléli őt. Az a barátság és kölcsönös tisztelet, ami évek során kialakult és elmélyült, 
nagyban hozzájárult Halzl József művének, a Rákóczi Szövetségnek a kiteljesedéséhez és tovább 
fejlődéséhez. Gulyás Gergely Halzl József iránti tisztelete abban is megnyilvánult, hogy a Kormány 
nevében ő búcsúztatta temetésén. 

HALZL JÓZSEF EMLÉKKONFERENCIA ÉS DÍJÁTADÓ

2022. november 12.
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Gulyás Gergely különleges megtiszteltetésnek nevezte a kitüntetést, felidézte, hogy Halzl Józseffel,  
a Rákóczi Szövetség elnökével kiváló együttműködést alakított ki. Mint fogalmazott, a Szövetség el-
nöke az egységes magyar nemzet ügyét szolgálta. Ezt a célt szolgálta akkor is, amikor erre volt politi-
kai fogadókészség és akkor is, amikor a kommunista diktatúrában kettős elnyomásban kellett élniük 
a határon túli nemzetrészeknek – fogalmazott. Életművének legfontosabb üzenete, hogy pályát kell 
nyitni mindazoknak, akik tehetségesek és érdemesek arra – tette hozzá.

A Rákóczi Szövetség az elmúlt években nagyon sokat tett azért, hogy a magyar ifjúság legkiválóbb 
képviselői megkaphassák mindazt a szellemi útravalót, ami hozzájárul ahhoz, hogy a következő 
években, évtizedekben is legyen erős magyarság a nyugati diaszpórában, a határon túli magyar 
közösségekben és itt az anyaországban is, hogy egységes magyar nemzetről beszélhessünk” – hang-
súlyozta Gulyás Gergely.

November 13-án, vasárnap 19:30-kor a városmajori Jézus Szíve-templomban Szentmisét mutattak 
be Halzl József elnök úr lelki üdvéért.
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DIASZPÓRA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 
HALLGATÓINAK TALÁLKOZÓJA
2022. november 18 - 20.

A hazai felsőoktatásban tanuló magyar diaszpóra ösztöndíjas hallgatók találkoztak Sátoraljaújhe-
lyen.

A november 18 - 20. közötti hétvégén a Rákóczi Szövetség szervezésében a Diaszpóra Felsőoktatási 
Ösztöndíjprogram keretében Magyarországon tanuló hallgatók találkoztak. A különböző földrészek-
ről és országokból érkezett magyar gyökerű fiatalok az ország különböző egyetemein és szakjain 
tanulnak.

A találkozó a Zemplén fővárosában, Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényköz-
pontban valósult meg azzal a céllal, hogy az ösztöndíjasok közvetlen kapcsolatokat tudjanak kialakí-
tani egymással és a KKM Balassi Képzési Programok keretében tanuló Kárpát-medencei társaikkal.

Az eseményt a Rákóczi Szövetség a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködésben va-
lósította meg. A hétvége programjában szakmai, kulturális és szórakoztató elemek egyaránt megta-
lálhatók voltak.

KÖZÉPISKOLAI SZERVEZETVEZETŐ TANÁRAINK TALÁLKOZÓJA

2022. december 2 – 4.

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

A középiskolai szervezeteket vezető tanárok meghatározó szerepet töltenek be a Rákóczi Szövetség 
ifjúságszervezésében, illetve a programjai megvalósításában. A tanárok a hétvégi sátoraljaújhelyi 
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tanácskozáson a Szövetség középiskolai programjait, terveit vitatták meg. A Rákóczi Szövetség kö-
zépiskolai szervezetei több mint 350 Kárpát-medencei iskolában működnek azzal a céllal, hogy a 
diákok tanórán kívüli közösségi életét, élményeit, határon átívelő kapcsolatait gazdagítsák. A Szö-
vetség több tucat központi rendezvénye – nyári táborok, tanulmányi vetélkedők, vezetőképzők, em-
léknapokhoz kapcsolódó utaztatási programok – a helyi kezdeményezések felkarolásával együtt a 
Rákóczis középiskolai szervezeteknek nyújtanak lehetőséget.

GLORIA VICTIS JUTALOMKIRÁNDULÁS RÓMÁBA

2022. november 30 – december 3.

A Gloria Victis Kárpát-medencei Középiskolai Történelmi Vetélkedő első három helyezett csapata 
felkészítő tanáraival együtt római utazást nyert. A kirándulás során megismerték Róma ókori, 
középkori és újkori történelmét, számos magyar vonatkozású látnivalóját és az olasz konyha ízeit.

12
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HERSZONI DIÁKOK TÉLI TÁBOROZTATÁSA

2022. december 7-16.

A Rákóczi Szövetség a Kárpátaljai Katonai Adminiszt-
ráció és az Ungvári Magyar Főkonzulátus közremű-
ködésével ötven 8 és 15 év közötti gyermeket foga-
dott kísérőikkel együtt a háború sújtotta Herszonból 
december 7-16. között Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi 
Táborban. A Szövetség azzal a céllal fogadta a há-
ború sújtotta területről érkező gyermeket, hogy a 
téli táboroztatás idején felszabadultan és jól érezzék 
magukat. A táborozókat meglátogatta Szentkirályi 
Alexandra, kormányszóvivő és Panyi Miklós, a Minisz-
terelnökség stratégiai államtitkára.  
A résztvevők ellátogattak a nyíregyházi állatkertbe, 
illetve a poroszlói Tiszta-tavi Ökocentrumba. Köszön-
jük a felajánlott jegyeket. 

DIASZPÓRA PROGRAM - ADVENT

2022. december 11 – 20.

Diaszpóra Programunk adventi időszakára közel 50 magyar származású fiatal érkezett zömmel 
Dél-Amerikából, illetve az Egyesült Államokból és Észak-Macedóniából. A 10 napos magyarországi ta-
nulmányi kirándulás lehetőséget teremtett a fiataloknak arra, hogy megismerjék azt az óhazát, ahon-
nét őseik származnak. Az itt tartózkodásuk során három napot töltöttek a fővárosban, ahol többek 
között ellátogattak az Országházba és az Álmok Álmodói Kiállításra is, majd a vidéki Magyarországgal 
és az adventi magyar hagyományokkal ismerkedtek Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Táborban.

13
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A módszer változott, a célkitűzéseink nem. A már sokak által jól ismert Légy-Ott programunkkal idén 
ősztől megújult formában látogatjuk meg a Kárpát-medencei középiskolai szervezeteket. Célunk 
továbbra is az, hogy kötetlen keretek között mutassuk be középiskolás tagjaink számára a Szövetség 
által kínált lehetőségeket, és bátorítsuk őket az értékes közösségi programok szervezésére, szerve-
zetfejlesztésre, ám most nem diáktalálkozók, hanem kisebb létszámú iskolai előadások és műhely-
munkák keretében. A jó hangulat, a nevetés és az izgalmak természetesen garantáltak, de ezúttal 
foglalkozásainkon a közös gondolkodásra, a tapasztalatcserére, és az önfeledt történetmesélésre 
is nagyobb hangsúlyt fektetünk. Mindebben segítségünkre van három fiatal munkatársunk, Göbő 
Anna, Sefcsik Dominik és Kovács Ákos, akik igyekeznek a saját, olykor vicces, néhol emlékezetes 
vagy épp érzelmes történeteiken keresztül bemutatni a rákóczis diákközösségben rejlő potenciált, 
és szemléltetni mindazt a sok előnyt, amellyel az aktív és alkotó részvétel kecsegtet a Rákóczi Szö-
vetség berkein belül. 

Az eddigiekben a Gloria Victis csodálatos közönsége mellett debreceni, kassai, és székelyföldi diá-
kokkal volt szerencsénk találkozni, de a következő félévben nyakunkba vesszük majd a Kárpát-me-
dencét, hogy a lehető legtöbb szervezethez elvihessük a Rákóczi jóhírét egy kis mosollyal karöltve. 

SZERVEZETI ÉLET
 

HÁZHOZ MEGY A KÖZÉPISKOLÁS LÉGY-OTT

14
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Sefcsik Dominiktől kérdeztük:

Ha egy évben választanod kéne, melyik Rákóczis rendezvényre mész el, melyikre mennél és miért?

Szerintem nem meglepő, ha azt mondom, hogy a táborba. Itt lehet a legjobban közösséget kovácsol-
ni, iszonyatosan jó a hangulat, szép a kilátás és rengeteg program van. Minden tábor más, mindig 
van valami új és emellett, mindig van valami, ami örök, mint például a Magyar Kálvária! De nincs 
olyan év, hogy csak egy rendezvényen legyek ott. Azt nem bírnám ki.

Kovács Ákostól kérdeztük:

Miért érdemes Rákóczisnak lenni?

Dióhéjban, mert jó tartozni valahová. Ha kicsit bővebben szeretném kifejteni, akkor talán úgy fogal-
maznék, hogy egy sokszínű, és nagyon egyedi közösséghez tudok így tartozni, ahol mindenki teljes 
mértékben önmaga lehet, és bármikor számíthatunk egymásra. Emellett nem sok másik olyan kö-
zeg létezik, ahol ennyire nincs határa az alkotásnak, és a tagság szabadon megvalósíthatja ötleteit, 
elképzeléseit. Végül pedig egy hihetetlen kiterjedt háló részei lehetünk, melynek kötelékei egy életen 
át tartanak, és mindenhová elérnek.

Göbő Annától kérdeztük:

Mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a Rákóczi Szövetséggel?

Egy nagyon kedves barátomnak köszönhetően kerültem kapcsolatba a Rákóczi Szövetséggel még 
középiskolás koromban, 2018-ban. Ekkor került megszervezésére a Kárpát-medencei Színjátszó Tá-
bor Székesfehérváron. Egyből nagyon megfogott a hely, az emberek, tetszett a tábor hangulata, a 
programok, és már akkor tudtam, hogy a Rákóczival való kapcsolatom itt nem ér véget, hogy ott 
leszek a következő táborban is. Így is lett, és immáron ötödik éve vettem részt a táborban visszajá-
róként. Ide már haza jöttem.



16

2022. szeptember 9.

Megkoszorúztuk Szigetváron a Rákóczi u. 1. alatt 
lévő II. Rákóczi Ferenc Nagyságos fejedelem em-
léktáblát. A koszorút Szenczi Borbála és Kovács 
Nóra helyezte el.

2022. szeptember 10. 

Megemlékezés a Hősi Keresztnél a várvédőkről 
és koszorúzás a Szigetvári Várbaráti Kör és a Rá-
kóczi Szövetség szervezésében.

2022. szeptember 24. 

A szilágysomlyói Báthory Napok oktatási konfe-
renciáján jártunk, majd helyi szervezetünk képvi-
selőivel köszöntöttük az újszülötteket.

2022. szeptember 30.

150 éves fennállását ünnepelte a kassai Ipari 
Szakközépiskola, ahol mi is együtt ünnepeltünk 
az iskola közösségével, hiszen a Rákóczi Szövet-
ség számos szállal kötődik az iskola múltjához és 
jelenéhez.

2022. október 6. 

Az aradi 13 vértanúra emlékezünk 300 budapesti 
gimnazista vendégünkkel a Madách Imre Szín-
házban és többek között Oroszlányban az ottani 
városi szervezetünkkel.
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2022. október 8. 

Pitvarosi helyi szervezetünk bálját megtisztelte 
részvételével Lázár János miniszter úr.

Gratulálunk a szervezőknek!

2022. október 13.

Dr. Dézsi Csaba Andrással, Győr polgármesteré-
vel találkoztunk és megbeszéltük az együttműkö-
dés további lehetőségeit.

2022. október 21.

Október 21-én 30 éves jubileumi ünnepségén kö-
szöntöttük az ipolysági katolikus iskolaközpont 
diákjait és tanárait. 

Az iskolában 16 éve működik aktív ifjúsági szer-
vezetünk.

2022. október 26.

Támogatás Németországból 

Katja Wolf, Eisenach polgármestere a Rákóczi 
Táborban Szövetségünk kárpátaljai, ukrajnai te-
vékenységeinek támogatására 2500 eurót ado-
mányozott. Az eseményre elkísérte őt testvérvá-
rosuk, Sárospatak polgármestere, Aros János úr. 
Köszönjük az eisenachi polgárok adományát! 
Igyekszünk megszolgálni.
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2022. november 4.

Debreceni középiskolai szervezeteink tagjaival
találkoztunk. 

2022. november 8.

November 8-án a felvidéki Hanván találkoztunk a 
helyi magyar közösség képviselőivel, akikkel ok-
tatásról, értékmentésről és a Rákóczi Szövetség 
helyi szervezetének létrehozásáról egyeztettünk. 

2022. november 24-25.

Középiskolai szervezeteinkkel találkoztunk négy 
marosvásárhelyi, egy dicsőszentmártoni és egy 
segesvári iskolában. Tájékoztattuk a diákokat 
Szövetségünk ügyeiről és közben sokan csatla-
koztak közösségünkhöz.

2022. november 26.

November 26-án évzáró rendezvényt tartott az 
oroszlányi helyi szervezetünk.  A rendezvényen 
„Pro Probitate” díjban részesült Szenczi Borbála, 
a Rákóczi Szövetség munkatársa.
Köszönjük az oroszlányi szervezet áldozatos 
munkáját!

2022. december 6.

A Rákóczi Szövetség munkatársai 2022. de-
cember 6-án Kárpátalján jártak, ahol több 
mint kétszázötven óvodásnak adtak át  Mi-
kuláscsomagokat és egyéb adományokat. 
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Mikor alakult az Önök helyi szervezete és milyen reményekkel indultak? 

2015 óta van szervezetünk. Én már középiskolásként részt vettem a Rákóczi Szövetség Gloria Victis 
vetélkedőjén, mert nagyon szerettem a történelmet. Aztán amikor a gimnáziumot befejeztem 2007-
ben, Nyitrára kerültem magyar-történelem szakos diákként, ahol nagyon aktív diákélet folyt, ott mű-
ködik most is, már több mint 50 éve a Juhász Gyula Ifjúsági Klub. Először Esztergomban vettem részt 
a Rákóczi Szövetség anyanyelvi táborában. A Juhász Gyula Ifjúsági szervezet adta a tábor vezetőit, 
a Rákóczi Szövetség szervezte a programokat, és biztosította a helyszínt. Láttam, hogy mennyire jól 
működő szervezet, mennyire jól összefogja a Kárpát-medencei ifjúságot, és mint alpolgármester 
úgy gondoltam, hogy a Csemadok mellé, létre kellene hozni nálunk is még egy magyar szervezetet. 
Szerettem volna, hogy csináljunk a mi településünkön is kicsiben egy olyan nyári tábort csallóközi, 
csilizközi gyerekeknek, mint amilyeneket a Rákóczi Szövetség szervez. Megszólítottam a barátaimat, 
hogy alakítsuk meg a Rákóczi Szövetség helyi szervezetét, és ők szívesen csatlakoztak.   

A tábor szervezése volt tehát a fő cél akkoriban?   

A tábor volt az indító ötlet, de úgy gondoltam, hogy ha már van egy csapat, akkor egész évben csi-
nálhatnánk programokat. A legnagyobb nemzeti ünnepeket itt is megtartjuk. Március 15-én mi is 
koszorúzunk a községi megemlékezésen, április 11-én a költészet napját ünnepeljük, versünnepet 
tartunk, és július elején szokott lenni a Rákóczi táborunk. Augusztus 20-án Szent István ünnepén 
kultúrműsort tartunk, és ekkor van a terményáldás is, szeptember végén pedig táncházat szerve-
zünk. Az évet általában batyusbállal zárjuk. Számomra nagyon fontos volt, hogy a község lakosainak 
kulturális programokkal színesítsük a mindennapjait, és így a magyarságtudatukat is erősítjük. Ami-
kor a Szövetséghez csatlakoztunk, akkor már az is a szemem előtt lebegett, hogy fontos kinevelni a 
következő generációt, akik ezt majd tovább viszik. A gyerekeket már korán bele kell nevelni abba, 
hogy igenis lehet szervezni, meg lehet próbálni, lehet pályázni, és nekünk példát kell mutatni, hogy 
meg lehet valósítani a jó ötleteket, csak kell egy jó csapat. 
 

A dunaszerdahelyi járás szíve Csallóközön belül is Csi-
lizköz, és abban egy 600 fős település Csiliznyárad, itt 
dolgozunk. 36 tagunk van, tízen és húszon éves fia-
talok, néhányan 30-40 közöttiek, és vannak időseb-
bek. Vannak közöttünk pedagógusok, építészmérnök, 
cégvezető, de szakácsnő és gyári munkás is. Nagyon 
változatos a csapat, de nagyon lelkes és nagyon aktív.  

INTERJÚ NAGY GÁBORRAL, 
A FELVIDÉKI CSILIZNYÁRADI 
SZERVEZETÜNK VEZETŐJÉVEL
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Mit tapasztalt, az elmúlt 7 évben, változott a közösség hozzáállása, jobban összekovácsolódtak, hogy 
ennyi programot szerveznek a Rákóczi Szövetség segítségével?  

Igen, kialakult egy mag, akik a „Rákóczis” rendezvényeket látogatják. A szilveszteri batyusbálra het-
venen is összejönnek a Csallóközből. Olyan szülők jönnek, akiknek a gyerekeik hozzánk járnak tá-
borozni, vagyis baráti kapcsolatok alakultak ki, tehát egyre szélesedik a közösség. A másik fontos 
cél az volt, hogy a következő generációnak átadjuk a hagyományainkat. Túl vagyunk hat táboron, 
azok, akik az első táborokban diákként vettek részt, ma már aktív vezetők és aktív „rákóczisok”. Ez 
szerintem nagyon fontos eredmény. Ki tudtunk nevelni egy új vezetői gárdát, akik ugyanolyan elhi-
vatottsággal állnak bele a munkába, mint ahogy azt mi is kezdtük. Lehet, apróságnak tűnik, de sze-
rintem nagy dolog, ha egy fiatal, akinek 25 nap szabadsága van, azt mondja, hogy ebből ő egy hetet 
a Rákóczi táborra szeretne áldozni, és azért vesz részt önkéntesként a munkában, mert érzi, hogy itt 
értéket teremtünk, adunk tovább a gyerekeknek. Persze a covid időszaka számunkra se volt könnyű. 

Szerencsére idén már lehetett programokat szervezni. Milyen volt az idei esztendőjük?  

Az év még elég óvatosan indult, de március 15-én már mi is tartottunk megemlékezést. Idén is 
szerveztünk nyári tábort, és nagyon jól sikerült. Augusztus 20-án a Szent István napi ünnepi játékok 
keretében szerveztünk kulturális programot. A covid előtt a falu templomának kertjében rendsze-
rint rockoperákat vittünk színpadra, mint az „56 csepp vér”, „Honfoglalás”, „István a király”, mindezt 
helyi amatőr színészekkel, táncosokkal. Most is a helyi fellépőkkel rendeztünk programot. Novem-
ber 18-án volt a táncházunk, ahova először ovis gyerekeket, szülőket hívtunk, hogy őket is bevonjuk 
a közösségünkbe, és utána volt a felnőtt táncház. Most már nagy erőkkel készülünk a szilveszteri 
batyusbálra. Ezt még 7-8 éve a feleségemmel kezdtük el, de már a Rákóczi Szövetség égisze alatt 
szervezzük. Úgy éreztük, hogy sokkal jobb, ha egy közösség ügye ez, és a legjobb csapatépítés a 
közös munka, a közös feladat és a közös siker. Mindenki nagy lelkesedéssel készül ilyenkor, és így 
mindig nagy öröm aztán együtt jót mulatni szilveszterkor. A januárt is közös csapatépítő takarítással 
kezdjük.  

Milyen tervei, álmai vannak a következő esztendőre? 

Vannak terveink, vágyaink, álmaink. Egyszer nagyon szeretnék eljutni a Rákóczi Szövetség új Hotel, 
Tábor és Rendezvényközpontjába, Sátoraljaújhelyre. Képeket, videókat láttam róla, és tényleg le-
nyűgöző, hogy mennyire professzionális az egész központ. Szerintem Kárpát-medence szerte párját 
ritkítja. Ezt szeretném egyszer megnézni.  
Van egy álmom is, hogy egyszer majd mi is létrehozzunk egy táborközpontot, mert most az iskolá-
ban és a sportközpontban bérlünk helyet, de itt van a faluban a régi óvoda épület, és a polgármester 
úrnak már mondtam, hogy jó lenne itt egy rendezvényközpontot létrehozni. Jól mutatna ott is egy 
Rákóczi logó. Hátha egyszer sikerül. Szóval vannak terveink, és még sok munka vár ránk.  A csapat 
számára nagyon jó lenne, ha a nagy rendezvényekre is eljutna. Emlékszem, milyen élmény volt szá-
momra egykor részt venni a Gloria Victis rendezvénysorozaton, és szeretném majd én is elvinni a 
helyi csapatot. A fiatalok közül néhányan már eljutottak, de szeretném, hogy azok is érezzék, hogy 
milyen ott a többi magyarral együtt vonulni, akik csak a tévéből, vagy képeken látták a fáklyás felvo-
nulást. Legalább egyszer minden magyar embernek át kell élnie, hogy milyen 



Felvidék

Szeptember 3-án Deresken a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségén kezdő-
dött meg felvidéki ösztöndíjátadásaink sora, melynek folyamán az elkövetkező hónapokban több 
mint 3400 szülőnek és gyermekeiknek adtuk át a magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíjunkat 
és az iskolatáskákat. A felvidéki ösztöndíjátadások során, Gömörre elkísért bennünket Latorcai Csa-
ba parlamenti államtitkár is.

Erdély

Az iskolaválasztást elismerő ösztöndíjat és az iskolatáskát Erdélyben és Partiumban - Bihar, Mára-
maros, Beszterce-Naszód, Arad, Temes, Fehér, Hunyad, Szeben megye, Torda és Dés régiója – idén 
ősszel több mint 2400 iskolakezdőnek, valamint 200 magyar oktatásban részesülő moldvai csángó 
gyermeknek adtuk át. Az Arad megyei Kisperegen és Pécskán az iskolakezdők köszöntésén részt vett 
Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes.

Vajdaság

A Vajdaságban a múltévihez képest többen, mintegy 1400-an lépnek a magyar iskola első osztályá-
ba. A Rákóczi Szövetség támogatóival összefogva az itteni iskolakezdőkhöz is eljuttatta a magyar 
iskolaválasztást elismerő iskolatáskáját és ösztöndíját. Szeptember 1-jén több mint hetven magyar 
általános iskolában csengettek be Vajdaságban, ahol személyesen köszöntötték a Rákóczi Szövetség 
közössége nevében a gyermekeket.
A Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács vezetői Bácsfeketehegyen és Pacséron a helyi kö-
zösségek képviselőivel együtt kapcsolódtak be az iskolakezdők ünnepélyes köszöntésébe.

Kárpátalja

A Rákóczi Szövetég az - elmúlt hónapok eseményei miatt - idén kiemelt figyelmet fordított a kárpát-
aljai iskolakezdőkre is. Az idei évben közel 1200 iskolakezdő kisdiáknak adtuk át magyar iskolavá-
lasztást elismerő ösztöndíjunkat.

a történelmi útvonalon végig vonulni, és érezni, hogy mennyien vagyunk együtt magyarok. Lehet, 
hogy mi itt Nyáradon harminchatan vagyunk tagok, és velünk a családtagok, vagyis hatvan-hetvenen 
dolgozunk együtt, de mi csak egy kis része vagyunk a nagy egésznek. Amikor azt mondjuk, hogy Rá-
kóczi Szövetség, akkor az egy hatalmas közösséget jelent, mely a Kárpát-medence egész közösségét 
összefogja. Persze elméletben tudjuk ezt, de mégis más, amikor átélhetjük, például úgy, hogy több 
ezer magyarral, fiatallal vonulhatunk együtt.  

MAGYAR ISKOLAVÁLASZTÁSI PROGRAM

Szeptembertől több mint 8000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiák családjának mondott köszönetet 
a Kárpát-medence külhoni területein többszáz települési önkormányzat és magánember összefo-
gásával a Rákóczi Szövetség.

A külhoni magyar iskolakezdő gyermekek családjainak közel 500 településen adták át az anyaorszá-
gi társadalom - közte többszáz települési önkormányzat - magyar iskolaválasztást elismerő szim-
bolikus ösztöndíját, megköszönve a szülőknek azt a felelős és helyes döntést, hogy gyermeküknek 
szülőföldjükön magyar iskolát választottak.

További örömhír, hogy szeptembertől 16 iskolabusz segíti a magyar iskolába járó gyermekeket Fel-
vidéken. 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 iskola-
buszokkal növelni lehet a magyar iskolaválasztók számát.

A határon túli területeken a magyar iskolaválasztás egyet jelent a magyar nyelv, a kultúra és a kö-
zösség fennmaradásával és nem utolsósorban az egyén többlettudásával és jobb érvényesülésével.
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Felvidék

Szeptember 3-án Deresken a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségén kez-
dődött meg felvidéki ösztöndíjátadásaink sora, melynek folyamán az elkövetkező hónapokban a 
magyar iskolák első osztályos diákjainak és szüleiknek adtuk át a magyar iskolaválasztást elismerő 
ösztöndíjunkat és az iskolatáskákat. A felvidéki ösztöndíjátadások során, Tajtiba elkísért bennünket 
Latorcai Csaba parlamenti államtitkár is.

Erdély

Az iskolaválasztást elismerő ösztöndíjat és az iskolatáskát Erdélyben és Partiumban, Bihar, Márama-
ros, Beszterce-Naszód, Arad, Temes, Fehér, Hunyad, Szeben megyék egészében, Szatmár, Maros és 
Kolozs megyék egyes településein, Szászrégen, Várfalva, Torda és Dés régiójában a magyar tannyel-
vű intézmények előkészítő osztályos gyermekeinek adtuk át. Az Arad megyei Kisperegen és Pécskán 
az iskolakezdők köszöntésén részt vett Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes.

Vajdaság

A Rákóczi Szövetség támogatóival összefogva az itteni iskolakezdőkhöz is eljuttatta a magyar iskol-
aválasztást elismerő iskolatáskáját és ösztöndíját. Szeptember 1-jén mintegy 100 magyar általános 
iskolában csengettek be Vajdaságban, ahol személyesen köszöntötték a Rákóczi Szövetség közössé-
ge nevében a gyermekeket.
A Rákóczi Szövetség és a Magyar Nemzeti Tanács vezetői Zentán és Törökfaluban a helyi közösségek 
képviselőivel együtt kapcsolódtak be az iskolakezdők ünnepélyes köszöntésébe.

Kárpátalja

A Rákóczi Szövetég az - elmúlt hónapok eseményei miatt - idén kiemelt figyelmet fordított a kárpát-
aljai iskolakezdőkre. Az idei évben is átadtuk a gyermekeknek a magyar iskolaválasztást elismerő 
ösztöndíjunkat, valamint az iskolatáskákat.
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20 ezer külhoni óvodásnak küldünk karácsonyi ajándékot, 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 bá-
torító levéllel együtt. A Rákóczi Szövetség munkatársai, illetve partnerei december 6. és 20. között 
juttatják el a külhoni intézményekbe az ajándékcsomagokat. 

Kárpát-medencei Óvodai Pályázat 2022

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 377 külhoni óvoda, óvodai csoport nyert támogatást, közülük 169 felvidéki, 20 kárpátaljai, 
176 erdélyi, 11 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 Magyar Iskolaválasztási Program által érintett régiók

A Magyar Iskolaválasztási Programot támogató önkormányzatok

Összesen 122 támogató önkormányzat:

Abony, Ács, Agyagosszergény, Alsómocsolád, Bácsalmás, Baj, Bakonyjákó, Bakonyszentkirály, Ba-
konyszücs, Balatonhenye, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Ballószög, 
Báránd, Baranyajenő, Bátaszék, Béb, Biharkeresztes, Budapest X.kerület, Budapest XII. kerület , Bu-
gyi, Cégénydányád, Cegléd, Csévharaszt, Csömör, Dad, Debrecen, Domaszék, Döröske, Dunakeszi, 
Egyházasdengeleg, Enying, Farmos, Felcsút, Fertőhomok, Fonyód, Füzesabony, Gátér, Gulács, Gyál, 
Gyód, Gyomaendrőd, Halászi, Hangony, Hegykő, Helvécia, Hetes, Heves, Homokbödöge, Hunyadfal-
va, Ipolytölgyes, Jászboldogháza, Kács, Kakasd, Kaposmérő, Karcag, Kátoly, Kékkút, Keszthely, Keszü, 
Kisberény, Kővágóörs, Köveskál, Kunszentmiklós, Kutas, Lengyeltóti, Lenti, Lepsény, Madaras, Mar-
tonvásár, Mátészalka, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagykőrös, Nagylók, Nagyszénás, Nagytarcsa, 
Nagyvázsony, Németbánya, Nikla, Nyíribrony, Ócsa, Oroszlány, Paks, Pápa, Pápakovácsi, Pat, Pilis, 
Rábapatona, Ráckeresztúr, Ruzsa, Sárvár, Sátoraljaújhely, Somogyvár, Süttő, Szarvas, Székesfehér-
vár, Szekszárd, Szentkirály, Szigetszentmiklós, Szolnok, Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószőlős, Tass, 
Tata, Tekenye, Tokod, Törökszentmiklós, Ugod, Vál, Vasvár, Vecsés, Vése, Villány, Vilyvitány, Visnye, 
Zalaegerszeg, Zalalövő, Zomba.
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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 ki-
alakított, lenyűgöző panorámájú, kényelmes szobái saját fürdőszobával, széffel, nagyképernyős okos TV-vel, szé-
lessávú internet kapcsolattal (WiFi 2.4/5) rendelkeznek. A szálloda kiváló étteremmel, lélegzetelállító panoráma 
terasszal és egy 200 fős konferenciateremmel áll vendégei rendelkezésére. A 8 hektáros területen elhelyezkedő 
szállodához tartozik az ország legszebb elhelyezkedésű sportkomplexuma. A gondosan kialakított multifunk-
ciós sportcsarnok 500 fős nézőteréről az Alföldre megnyíló panoráma is élvezhető. Mindez kiegészül egy well-
ness-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

KAPCSOLAT:

RÓLUNK:

LUKÁCSY GYÖRGY
„A mi jelünk a kereszt, nem a horogkereszt”

Isten szolgája Esterházy János (1901–1957) mártír politikusunk történe-
téről a Nemzeti Színház október 28-án Hazatérés címmel mutatott be 
misztériumjátékot. A Felvidék csillagának életéről az előadás történész 
szakértője, Molnár Imre jegyez több monográfiát. Az ő kutatásait is fi-
gyelembe véve rendezte meg ezt az életrajzi drámát Rubold Ödön.
Esterházy János mindig szembe mert fordulni a XX. század ordas eszméi-
vel – nem félve döntései következményeitől, sőt reményben és hitben 
megerősödve teljesítette be áldozati szerepét, amelyet a magyarságért 
vállalt. Megszenvedte Trianont, következetesen képviselte a nemzeti ki-
sebbségek (legyen az magyar vagy szlovák) jogainak érdekét, később a 
Gestapo üldözte, mert 1942-ben a szlovák parlament képviselőjeként 
egyedül ő nem szavazta meg a zsidók deportálásáról szóló törvényt, 
majd a Vörös Hadsereg bevonulása után a szovjetek fogták el, és a Gu-
lagra hurcolták. Panasz, önsajnálat nem hagyta el a száját. A pesti nyila-
sok fogdájától a szovjet lágereken át Csehszlovákia különböző börtönei-
ig úgy emlékeznek rá rabtársai, mint akinek jelenlétéből olyan békesség 
sugárzott, melyből erőt meríthettek, feltöltekezhettek. Esterházy János 
a húszas évek hazafijából – mai fogalmainkkal – kereszténydemokrata 
politikus lett, majd keresztény hívő, végül pedig Krisztus-arcú ember. E 
közép-európai példakép jellemfejlődését mutatja be a Nemzeti Színház 
előadása.
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TÁMOGATÓINK
 

Támogatóink bizalmát köszönjük és kérjük!

Sok 100 települési önkormányzat és jóérzésű magánemberek


