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2017. szeptember-december Beiratkozási Ösztöndíj Program
Felvidék, Partium, Temesvár, Dés, Fehér megye, Torda, 

Szilágyság, Máramaros, Vajdaság, Horvátország, Kárpátalja

2017. szeptember 22-24. Partiumi - Bánsági Kirándulás
Nagyvárad, Nagyszalonta,  

Arad, Temesvár, Világos

2017. szeptember 22-24. Középiskolás vezetőképző Visk

2017. szeptember 29-október 1. Óvodapedagógus Találkozó Székesfehérvár

2017. október 6-8. Középiskolás vezetőképző ősz Királyszállás

2017. október 6-8. Óvodapedagógus Találkozó Hajdúszoboszló

2017. október 13-15. Felvidéki Séta
Gömör (Szepsi, Betlér, Krasznahorka, Rozsnyó,  

Gombaszögi/Szilicei barlang)

2017. október 21-23. Gloria Victis 1956-os emlékünnepség Budapest

2017. október 23. Október 23-i Diákutaztatási Program Kárpát-medence

2017. november 3-5. Óvodapedagógus Találkozó Hódmezővásárhely

2017. november 10-12. Célalap Közgyűlés Budapest

2017. november 17-19.
Kárpát-medencei történelem és irodalom 

szakos tanárok konferenciája
Eger környéke

2017. november 24-26. Délvidéki Regionális Találkozó Magyarkanizsa

2017. december Karácsonyi Óvodai Program
Felvidék, Partium, Temesvár, Dés, Fehér megye, Torda, 

Szilágyság, Máramaros, Vajdaság, Horvátország, Kárpátalja

2017 minden hónap első szerdáján Rákóczi Klub Budapest

Rákóczi Ferenc imája

A te kezedben van szívünk, Uram, 

Döfd át szereteted nyilával, 

Gyújtsd fel a lomhákat, 

Vezesd vissza az eltévelyedetteket, 

Világítsd meg a vakokat, 

Lágyítsd meg a hajthatatlanokat, 

Bátorítsd meg a habozókat, 

Tanítsd a tudatlanokat, 

Gyarapítsd bennünk a hitet, 

Gyújtsd fel a kölcsönös szeretet lángját, 

S újra és újra kérlek, 

Add, hogy szereteted gyarapodjék, 

Hogy ez az isteni láng 

Eméssze föl viszálykodásainkat.

Rákóczi Szövetség 2017. Őszi Programterve
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A nyár a Rákóczi Szövetségben a határon túli diákok tá-

boroztatását jelenti: szervesen épülnek egymásra – 10 

évesektől az egyetemistákig, valamint a magyar irodal-

mat és a történelmet tanító tanárokig – az anyanyelv és 

kultúra megőrzését, fejlesztését, az identitás erősítését 

a nyaralással ötvöző egy-egy hetes táborok.

Idén az eddigi három mellett két újabb anyanyelvi tábor 

várta a Kárpát-medencei gyerekeket, mindkettő a Balaton-

nál: Máriafürdőn délvidéki 14-18 évesek, Földváron felvi-

déki 10-14 évesek tölthettek egy-egy hetet táborokban. Itt 

a Szövetség az utaztatásukat és megszervezésüket vállal-

ta. A hagyományos győri és ópusztaszeri, valamint a leg-

nagyobb létszámú: a 130 felvidéki és kárpátaljai gyereket 

befogadó tatai táborral együtt a szórványvidékek magyar 

közösségeiből összesen 400 diákot fogadott a Rákóczi 

Szövetség augusztus első felében.

Egészen más feladatot tölt be a leendő Kárpát-medencei 

magyar értelmiség kapcsolatrendszerét és sokoldalú tájé-

kozottságát növelő szentendrei Főiskolás és Egyetemista 

Tábor. Minthogy ez zárja a táborok sorát, itt kértük a nyá-

ri munka értékelésére és az őszi feladatok vázolására Dr. 

Halzl József elnököt és Csáky Csongor főtitkárt. Először a 

táborok szervezési munkájának egészét átfogó főtitkárt 

kérdeztük:

Nyár végén, ősz előtt  
a Rákóczi Szövetség vezetőivel
Beszélgetés Dr. Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség  
elnökével és Csáky Csongorral, a szervezet főtitkárával,

Nagy toborzásra, ugye egyik tábornál sem volt szükség?

Sőt, inkább a túljelentkezést kellett kezelni egy-egy ren-

dezvénynél, de most, a szentendrei tábor végén elmond-

hatjuk, hogy összességében minden jól sikerült.

A gyerekeknek rendezett táboroknál mennyire lehet 

szó anyanyelvi nevelésről? Csak amennyi a fürdés, játék 

és evés közben ragad rájuk?

Azért voltak esős napok is augusztus első felében, de vol-

taképpen, akik eljöttek, azoknak óriási élmény volt önma-

gában az is, hogy eljutottak Magyarországra, sokan először 

jártak itt, először fürödhettek a Balatonban, sárkányhajóz-

hattak a tatai tavon vagy a szegedi Tiszán. Azon túl, hogy 

felszabadultan együtt élvezték a nyaralás örömeit, ma-

gyarul beszéltek, mindenhol magyar szó, magyar feliratok 

vették körül őket, és persze gondoskodtunk megfelelő 

kulturális programokról a balatoni csoportoknak is. Jártak 

Tihanyban, Badacsonyban, múzeumban, de talán a leg-

fontosabb cél, hogy egymással is kapcsolatba kerüljenek, 

hiszen különböző településekről érkeztek, még ha azonos 

régióból is, hazatérve pedig – sajnos szórvány, vagy szór-

ványosodó vidékekre – legyenek olyan emlékeik, amelyek 

pozitívan kötik őket a magyar nyelvhez, Magyarországhoz. 

Sőt, ha el tudják mondani otthoni környezetükben, hogy 

ezekhez az élményekhez azért juthattak, mert magyar 

iskolába vagy hétvégi magyar iskolába járnak, az talán 

példa a többi szülőnek is, amikor döntenie kell gyermeke 

iskoláztatásáról.

A magyar iskola volt a táborozás feltétele?

Igen, mindenhol erre kértük a kiválasztásnál az ottani 

szervezőinket, vagy ahol nincs magyar iskola, ott hétvégi, 

vasárnapi, vagy valamilyen bizonyíthatóan magyar közös-

ségben vegyenek részt.

Szociális szempontok is közrejátszottak?

Azt gondolom, hogy azokon a vidékeken, ahonnan jöttek, 

például a Vajdaságból, ott az egész térséget sajnos szoci-

álisan rászorulónak kell tekintenünk, de ugyanezt mond-

hatjuk a gömöri régióról is, ahonnan a balatonföldvári tá-

bort szerveztük. Hasonló a helyzet a többi táborunknál is, 

különösen a tatainál, ahová Felső-Tisza vidékéről, Kárpát-

aljáról érkeztek a gyerekek. Sok segítséget kaptunk Grezsa 

István kormánybiztos úrtól, külön köszönet érte.

Túl az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra szempontjain, a 

gyerekek jelentős része nyaraláshoz sem jutott volna, ha a 

Rákóczi Szövetség nem hívja meg őket.

Itt húzzunk gondolatban egy vonalat, és beszéljünk 

azokról a táborokról, amelyek szakmai alapon szerve-

ződnek.

Időrendben haladva: nyár elején az első a közel ötszáz fős 

középiskolás táborunk Sátoraljaújhelyen a Magyar Kálvá-

riánál. Ide olyan diákok jöhettek, akik a 270 Kárpát-me-

dencei középiskolai szervezetünk valamelyikében vezetők 

vagy aktív tagok. Ők tanáraik kíséretében jöhettek, isko-

lánként öt diák és egy tanár.

A két tanári táborba való jelentkezésnél azokat az iroda-

lom illetve történelem tanárokat részesítettük előnyben, 

akik szövetségünkkel év közben is aktív kapcsolatban van-

nak: tanulmányi versenyeinkre készítik fel a fiatalokat vagy 

a diákutaztatási programokat segítik. A nekik nyújtott egy-

hetes itt tartózkodást kapcsolataik erősítésének is szánjuk, 

de kicsit jutalomnak is, hogy érezzék a megbecsülést mun-

kájuk iránt, hiszen sok esetben végvári vitézekként teszik a 

dolgukat a magyar kultúra továbbadásával.

A szentendrei tábor pedig hagyományosan 1989 óta a 

Kárpát-medencei egyetemi diákklubokat szólítja meg, 

azok vezetőit, képviselőit. Itt is kapcsolatrendszerüket 

akarjuk bővíteni, és az értékes előadások révén ismere-

teiket tágítani.

Kezdődik az iskolaév. Elnök úr a magyar iskolákba tör-

ténő beiratkozásokon is lemérheti, hogy milyen ered-

ménnyel jár a Rákóczi Szövetség munkája a határon túli 

régiókban.

Beiratkozási programunk, amelynek során határainkon túli 

partnereinkkel együtt igyekszünk meggyőzni a szülőket, 

hogy ahol van magyar iskola, ott oda írassák be gyerekeiket, 

minden évben kicsit tovább bővül. Kezdetben a Felvidék-

nek is csak egy részére jutottunk el, aztán lépésről lépésre 

sikerült előrehaladni, és ma már az egész Felvidék – ha sza-

bad így mondanom: haszonélvezője. De elindult egy folya-

mat, amely a többi nemzetrésznél is megpróbálja a lehető-

ségek függvényében ezt a programot bevezetni. Nyilván a 

lehetőségek részben az anyagiakon múlnak, hiszen döntő 

részét társadalmi összefogásból tudjuk megvalósítani. 

Nagyrészt az önkormányzatok segítségére számíthatunk. 

Mivel már több éve folyik a program népszerűsítése, ma 

már ott tartunk, hogy közel 400 önkormányzat támogatja 

– lehetőségei függvényében – kisebb-nagyobb összeggel. 

Biztatjuk az önkormányzatokat, hogy azokon a kis ün-

nepségeken, amelyek az ösztöndíjakat átadjuk, vegyenek 
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részt minél többen. Természetesen vannak magánembe-

rek is, civil szervezetek is, mi igyekszünk egy nagyon széles 

tájékoztatással növelni mind a magyar iskolákba beiratko-

zók, mind az őket segítők táborát.

Bizonyára a szülők meggyőzése a legnehezebb. Kö-

rükben él talán legmakacsabbul a tévhit, hogy csak az 

államnyelven végzett alapiskolából vezet út a tovább-

tanuláshoz.

Ez nehéz kérdés. A mi legfontosabb célunk, hogy felvi-

lágosítsuk a szülőket arról, milyen sok előnnyel jár a ma-

gyar iskola, milyen kár ezekről lemondani. De azt is tudjuk, 

hogy vannak beidegződések, előzmények, és itt nemcsak 

a közelmúltra gondolok, hanem a történelmi múltra, a fel-

vidéki kitelepítésekre, tehát nem könnyű a döntést pozitív 

irányban befolyásolni azoknál, akik még mindig félnek. 

Ugyanakkor már az is világosan látszik, hogy annak a tájé-

koztatásnak, amit partnereink segítségével folytatunk, már 

mutatkozik eredménye: számos olyan településen, ahol az 

első próbálkozásunk nem járt eredménnyel, később mégis 

megindulhatott a program. Ezért mi abban bízunk, és erre 

kérjük a magyarországi önkormányzatokat is, hogy azt ne 

egyszeri ügynek, hanem hosszú távú stratégiának tekint-

sék. Magyarán: minden évben össze kell gyűjteni az anyagi 

forrásokat. Az is jó lenne, ha a támogató önkormányzatok, 

magánemberek közül minél többen részt vennének eze-

ken az alkalmakon, ahol az ösztöndíjakat átadjuk. Akik ed-

dig részt vettek, mind nagy lelkesedéssel kommentálták 

tapasztalataikat.

Szeretném megerősíteni, hogy ez a folyamat tovább tart 

még ebben az évben is az őszi időszakban.

Azt tudják követni, hogy a magyar alapiskolákból kike-

rült gyerekek hol, milyen nyelven tanulnak tovább?

Megállapítható, hogy a magyar alapiskolát, azaz az álta-

lános iskolát végzett diákok többsége magyar nyelven 

folytatja tanulmányait akár szakközépiskolát, akár gimná-

Sikeres a Diaszpóra-  
és Szórványprogram

A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács kérése 

alapján, a HATÁRTALANUL PROGRAM keretében 2016 

szeptembere és 2017 júniusa között lehetőséget teremtett 

650 diaszpórában és 2370 Kárpát-medencei szórványban 

élő magyar fiatalnak magyarországi tanulmányútra.

A Rákóczi Szövetség a magyar identitás megőrzését szol-

gáló ifjúsági programjai mellett, 10 hónapon át, 10 külön-

böző tematikus, 3 és 14 nap között megvalósuló programi-

dőszakot biztosított a diaszpórában és a Kárpát-medencei 

szórványban élő fiatalok számára.

A Programra azokat a 10 és 25 év közötti fiatalokat vártuk, 

akik a helyi magyar közösségekben működő hétvégi isko-

lák, cserkészcsapatok, hagyományőrző-és kulturális egye-

sületek, esetleg vallási közösségek munkájában legalább 

egy éve aktívan részt vettek. A fiatalokkal kísérő is érkez-

hetett, akik többnyire néptáncoktatók, pedagógusok vagy 

a magyar közösségi életet szervező felnőttek voltak. 

A Program összeállításánál a Rákóczi Szövetség töreke-

dett arra, hogy az utazások a nagyobb nemzeti és egyházi 

ünnepeinkhez, illetve eseményeinkhez kapcsolódjanak.  

A diaszpórából ide érkezők rendkívül változatos progra-

mokon vehettek részt, melynek keretében egyaránt meg-

ismerkedhettek Budapesttel, a vidéki Magyarországgal 

és egy, a Kárpát-medencén belüli, de határon túli magyar  

régióval is.

A tanulmányút során a résztvevők minden Magyarorszá-

gon felmerülő költségét a Rákóczi Szövetség fedezte, az 

útiköltségükhöz pedig – kiinduló országtól függően – 20 

ill. 100%-os arányban járult hozzá.

A Diaszpóra-és Szórványprogramon való részvétel le-

hetőségét a külhonban és a diaszpórában működő 

magyar szervezetek örömmel és lelkesen fogadták.  

A Program egyértelműen komoly érdeklődésre tartott 

számot világszerte. A Programra való jelentkezésre, három  

nyelven – magyarul, angolul és spanyolul-, 2016 október 

közepéig, elektronikus úton, a Rákóczi Szövetség honlap-

ján volt lehetőség. A diaszpóra régióiból érkező jelentke-

zőknek – a programidőszakokra lebontott időbeni – szám- 

arányait tekintve az látható, hogy túlnyomóan a 2017. 

évben megvalósuló programidőszakokat részesítették 

előnyben. A jelentkezők véleménye szerint ennek oka az 

iskolai és családi szünetek összeegyeztetése, a repülőjegy 

megvásárlásának előnyös folyamata, valamint az utazással 

kapcsolatos előkészületek rutinja.

ziumot választanak. Természetesen vannak olyan esetek, 

amikor ez a döntés túlságosan nehéz helyzet elé állítja a 

szülőket, mert jelentős utazási költséggel és fáradsággal 

jár eljutni a magyar középiskolába. Mi igyekszünk, amikor 

csak lehet, ebben is támogatást nyújtani.

Az anyanyelven való tanulás és továbbtanulás igényét 

nagyban segíthetik ezek a nyári táborok és a Rákóczi 

Szövetség által nyújtott egyéb programok is, de az ala-

pot a szülői ház és az óvoda teremti meg. Főtitkár úr 

még korábban említette, hogy kicsit elhanyagolták az 

óvónőket, illetve – ha vannak: óvóbácsikat.

Azt nem tudom, hogy hány óvóbácsi van, de az tény, hogy 

az óvodapedagógusok szerepe döntő a gyerek iskolavá-

lasztásában, hiszen három éven át találkoznak a gyere-

kekkel és a szülőkkel, ezért meghatározó szerepük lehet 

abban, hogy a döntésében esetleg bizonytalan szülőt 

segítsék jó irányba terelni. Az elmúlt években mindig kér-

tük az óvónők segítségét, hiszen karácsonyra rendszerint 

több mint tízezer ajándékcsomagot küldünk a Felvidék-

re az iskolaválasztással kapcsolatban. Így fogalmazódott 

meg bennünk, hogy érdemes lenne azoknak az óvónők-

nek, akikkel évről évre együtt dolgozunk, valami kellemes 

programot szervezni. Ezért most arra készülünk az ősz-

szel, hogy azokról a területekről, ahol működik a Rákóczi 

Szövetség beiratkozási programja: Felvidék, Kárpátalja, 

Felső-Tiszavidék, Erdélyben Máramaros, Bihar-, Temes-,  

Fejér-megye, Torda és környéke, Dés és környéke,  

valamint a délvidéki szórványvidékek, meghívnánk az 

óvónőket egy hosszú hétvégére három magyarországi 

helyszínre szervezve. Budapest-Székesfehérvár, Hajdúszo-

boszló és Gyula lehetne ezeknek a helyszíne. Összesen 

300 óvónőnek biztosítanánk egy kellemes kikapcsolódást, 

hogy érezzék: a Rákóczi Szövetség fontosnak érzi munká-

jukat és szerepüket a magyarság megtartásában.

Cservenka Judit, (felvidék.ma)

DIASZPÓRA- ÉS SZÓRVÁNYPROGRAM
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A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ FIATALOK SZÁMA RÉGIÓK 

(ORSZÁGOK) SZERINT:

Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Amerikai Egyesült 

Államok, Argentína, Ausztria, Ausztrália, Brazília, Chi-

le, Csehország, Dél-Afrika, Franciaország, Kanada, Len-

gyelország, Spanyolország, Svédország, Németország,  

Izrael, Anglia

Argentína 86 Chile 4 Franciaország 7 Egyesült Királyság 6 Partium és Erdély 935

Ausztria 115 Csehország 76 Izrael 20 Egyesült Államok 40 Délvidék 406

Ausztrália 61 Németország 6 Macedónia 26 Uruguay 31 Felvidék 389

Brazília 35 Dánia 1 Lengyelország 47 Venezuela 2 Kárpátalja 212

Kanada 50 Spanyolország 10 Svédország 33 Dél-Afrikai Köztársaság 12 Horvátország 42

A Rákóczi Szövetség szervezésében, valamint az EMET támogatásával, a Diaszpóra-és Szórványprogram keretében  

a következő tanulmányi kirándulások, illetve szakmai táborok valósultak meg:

IDŐPONT: ESEMÉNY: RÉSZTVEVŐK SZÁMA: RÉGIÓ SZERINT:

2016. 09.17-10.08. „Őszi szüret” 2 fő Argentína

2016.10.17-30.
„1956-os forradalom  

és szabadságharc”
298 fő

Délvidék – bánáti szórvány; Erdély – Fehérmegye,  

Dés és vidéke, Máramaros, Beszterce; Felvidék –  

nagykürtösi járás, Kárpátalja – Felső-Tisza vidék

2016.11.11-15. „Márton napi vigadalom” 99 fő Erdély – Mezőség, Temes megye

2016.11.17-20. „Márton napi vigadalom” 104 fő Délvidék – Bánát; Erdély – Torda és vidéke

2016.12.01-03. „Advent” 50 fő Felvidék – Pozsony

2016.12.16-18 „Advent” 60 fő Erdély, Horvátország – Eszék és vidéke

2016.12.07-21. „Advent” 31 fő Ausztrália, Ausztria, Kanada, Egyesült Államok

2017.01.05-08 „Farsang” 55 fő Erdély – Dés és környéke

2017.01.13-15. „Farsang” 10 fő Felvidék – Léva és környéke

2017.01.13-18. „Farsang” 7 fő Mecedónia

2017.01.14-28. „Farsang” 45 fő Argentína, Ausztrália, Brazília, Chile, Dél-Afrika

2017.01.26-29. „Farsang” 45 fő Délvidék – Törökbecse, Nagybecskerek

2017.02.18 - 2017.03.04. „Tavaszi szél vizet áraszt” 22 fő
Argentína, Brazília, Egyesült Államok,  

Venezuela, Franciaország

2017.02.23-27. „Tavaszi szél vizet áraszt” 98 fő

Kárpátalja – Rahó, Aknaszlatina, Gyertyánliget;  

Vajdaság – Székelykeve, Temerin, Pancsova,  

Maradék, Tiszakálmánfalva

2017.03.11-25.
„Az 1848/49-es Forradalom és 

Szabadságharc’’
64 fő

Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada, Chile,  

Dél-Afrika, Kanada, Egyesült Államok

2017.03.17-19.
„Az 1848/49-es Forradalom és 

Szabadságharc’’
200 fő Felvidéki szórványiskolák

2017.03.27-31.
„Az 1848/49-es Forradalom és 

Szabadságharc’’
105 fő Erdély – Dés és környéke, válaszúti szórványkollégium

2017.04.06-09.   
„Húsvét” 110 fő csehországi, lengyelországi, felvidéki magyar fiatalok

2017.04.07-24.   
„Húsvét” 57 fő Dél-Amerika

2017.04.13-18. „Húsvét” 18 fő Macedónia

2017.04.08-22. „Húsvét” 125 fő

Anglia, Argentína, Ausztrália, Brazília, Dél-Afrika,  

Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Kanada,  

Spanyolország, Svédország

2017.04.10-13. „Húsvét” 20 fő Ausztria

2017.04.20-23. „Húsvét” 250 fő
Erdély - Szilágyság, Kárpátalja – Csap, Munkács,  

Ungvár, Erdély - Máramaros megye

2017.04.21-23. „Húsvét” 55 fő Délvidék

2017.04.24-28. „Húsvét” 50 fő Erdély – Tür, Balázsfalva

2017.04.28-30. „Húsvét” 55 fő Temes megye

2017.05.13-27. „Majális” 9 fő Argentína, Brazília, Egyesült Államok

2017.05.16-20. „Majális” 100 fő Erdély – Torda és Aranyosegerbegy

2017.05.19-21. „Majális” 22 fő Ausztria

2017.05.22-26. „Majális” 50 fő Erdély – Gyulafehérvár

2017.05.30-06.04. „Pünkösd” 200 fő
Felvidéki szórvány, Kárpátalja – Ungvár,  

Erdély – Szilágyság, Vajdasági szórvány

2017.05.30-06.13. „Pünkösd” 62 fő
Dél-Amerika, Ausztrália, USA, Németország,  

Kanada, Svédország, Lengyelország

2017.06.01-04. „Pünkösd” 70 fő Délvidék – Törökbecse, Erdély – Dés

2017.06.09-11. „Pünkösd” 52 fő Délvidék – Nyugat-Bácska

2017.06.09-11. „Pünkösd” 53 fő Ausztria

017.06.16-17. „Pünkösd” 49 fő Délvidéki szórvány

2017.06.19-21. „Pünkösd” 43 fő Erdély – Szilágyság

2017.07.12-18. 20 fő Izrael

Legutóbbi közlésünk óta az alábbi 
programidőszakok valósultak meg:

„Tavaszi szél vizet áraszt”

2017. február 18. és március 4. között 25 diaszpórából ér-

kező fiatal ismerte meg Magyarországot. A résztvevők 

Argentínából, Brazíliából, Franciaországból, az Amerikai 

Egyesült Államokból és Venezuelából érkeztek. A prog-

ramszakasz során a lelkes fiatalok bepillantást nyertek a 

magyar kultúra rendkívül izgalmas és egyedülállóan sok-

színű világába. Budapest, Eger, Debrecen, illetve a vidéki 

városok nevezetességeinek megtekintése mellett, kézmű-

ves foglalkozások, koncertek tették izgalmasabbá a prog-

ramidőszakot. A fiatalok megismerkedtek a magyar nép-

hagyományokkal, népzenével és néptánccal. A táncház 

különleges hangulatát az élő zene adta, továbbá, hogy  

a diaszpórából érkezők találkoztak és tapasztalatokat 

cseréltek a szórványból érkezettekkel. A táncház illetve  

a kirándulás egyik legfelemelőbb pillanatának mondha-

tó, amikor a csoportok egy nagy körben állva közösen  

énekelték a magyar népdalokat.
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Március 15. – 1848-1849-es forradalom  
és szabadságharc

Ezen a programidőszakon 64 fiatal vett részt a világ min-

den tájáról: Argentínából, Brazíliából, Csilléből, Dél-Afri-

kából, az Egyesült Államokból és Kanadából. Az ifjúságon 

látni lehetett az izgatottságot és lelkesedést. Volt olyan is, 

aki az ajándékcsomagok átadásakor olyannyira nem tudta 

leplezni izgatottságát, hogy felbontotta a fűszernek szánt 

pirospaprikát is. Az első napokban egy tartalmas buda-

pesti városnézés várta a fiatalokat. Március 15-én büszkén 

viselték kokárdáikat, örültek az ajándékként kapott fontos 

szimbólumnak. Több vidéki nevezetességet is felkerestek 

többek között Pannonhalmán, Pécsett és Tatán. Az eszter-

gomi Bazilika kupolájából kitekintve mindenkit magával 

ragadott a Dunakanyar látványa. A városnéző programo-

kat számos kulturális program tette lebilincselővé. A Fel-

vidéki kirándulás során Selmecbányára látogattak, ahol 

megkóstolták a helyi ízeket, sétáltak a szűk utcákon. A Kár-

pát-medence bebarangolása közben a fiatalok sokat éne-

keltek, meséltek. Minőségi időt töltöttek el együtt.

Húsvét

Hatvan fővel érkezett Magyarországra 2017. április 7-24. 

között a dél-amerikai magyarságot képviselő ifjúsági 

néptánccsoport. Mindnyájuk szívügye a magyar néptánc 

és népzene, hisz a dél-amerikai magyar néptáncegyüttes 

tagjaiként rendszeresen foglalkoznak a néphagyománnyal. 

A táncosokat vendégül látta a székelykeresztúri Pipacsok 

Táncegyüttes is, ahol közös gálaműsoron mutatkoztak 

be. A résztvevőknek sokat jelentett, hogy találkozhattak 

a sófalvi hagyományőrzőkkel és a szászcsávási zenekar-

ral. A Székelyföldről a Gyimesbe vezetett útjuk, ahol helyi 

hagyományőrzőkkel és népzenészekkel ismerkedhettek 

meg. Ott tartózkodásuk alatt ellátogattak az ezeréves ha-

tárra is. Kiscsőszön új táncanyagot sajátítottak el. A prog-

ramban szürke marha és disznóvágás is szerepelt, melynek 

megkoronázásaként közösen készítették el a dél-amerikai 

és a magyar ételeket. Természetesen nem maradt el a hús-

véti locsolkodás és az azt követő hagyományos falusi bál 

sem. Felvidéken is látogatást tettek, énekeltek és táncoltak 

a magyarbődi hagyományőrzőkkel. A kirándulás befejezé-

seként két napon át kalandoztak a budapesti Papp Lász-

ló Sportarénában rendezett Országos Táncháztalálkozó 

program-kavalkádjában. A Magyarországra látogató fia- 

talok részesei lehettek a hagyományos húsvéti szertartá-

soknak, megélték és átélték hagyományaikat. 

Majális

A természet újjászületésének hónapjában összesen 31 

fiatal vehetett részt egy Magyarországi kiránduláson. A 

tavaszköszöntő programok, a kulturális és gasztronómiai 

események mellett hazánk természeti kincseiben is gyö-

nyörködhettek az Ausztriából, Argentínából, Brazíliából és 

az Egyesült Államokból érkező résztvevők. Nem tudtak be-

telni a Gellért-hegy nyújtotta csodás kilátásban, túráztak a 

Budai-hegyekben, felfedezték a Budai vár szépségeit. A Mi 

magyarok kiállításon rácsodálkoztak színes történelmünk-

re, nyelvünk irodalmi gyöngyszemeire. A parlamentben 

tett látogatáskor lenyűgözte őket az épület történelme, 

szépsége. A Szent Koronát csendben és alázattal tekin-

tették meg, ugyanis annak tisztelete a távoli földrészek 

diaszpórában élő magyarsága számára is kiemelkedően 

fontos jelentőséggel bír. A programsorozatot szegedi, 

ópusztaszeri, temesvári, esztergomi és visegrádi, balatoni 

látogatások színesítették. 

Pünkösd

A program különlegessége abban rejlett, hogy a résztve-

vők bekapcsolódtak egy nem mindennapi zarándoklatba, 

melynek célállomása a Csíksomlyói kegytemplom volt.  

A június 1-jén, Budapestről induló zarándokvonatnak ösz-

szesen 1200 utasa volt, melyből közel 200-an a határon- és 

tengerentúlról érkeztek, hogy átélhessék a semmihez sem 

hasonlítható lelki és kulturális élményt. A lelki feltöltődés 

mellett bebarangolták Erdélyt, felkeresték a 30. számú 

vasúti őrházat és az ún. Rákóczi vár romjait. A csíksomlyói 

búcsúból visszatérve megkezdődött a program magyar-

országi szakasza. Budapest főbb nevezetességeinek meg-

tekintése mellett Tihanyt, Székesfehérvárat, Szentendrét, 

Gödöllőt és a felvidéki Pozsonyt is feltérképezték. 

Izraeli diaszpóra csoport

A Diaszpóra- és Szórványprogram utolsó fejezetében júni-

us 12-18. között 20 izraeli fiatal ismerkedett meg Magyar-

országgal, és a magyar kultúrával. Az első napokban Deb-

recen nevezetességeivel ismerkedtek meg a résztvevők, 

majd a program részeként Erdélybe indultak. Rövid túrát 

tettek a Tordai-hasadéknál, sétáltak Kolozsvár óvárosában, 

bebarangolták a „zsidók fővárosának” is nevezett Mára-

marosszigetet. Hortobágyon foglalkozások keretében 

kerültek közelebbi kapcsolatba a vidéki Magyarország ha-

gyományaival. Tokajon felfedezték a kultikus borvidéket. 

A kirándulás utolsó napján Kassán szereztek maradandó 

élményeket.

Összességében elmondható, hogy a külhonból érkező fia- 

talok rendkívül programgazdag kirándulásokon vettek 

részt, melynek köszönhetően erősödött a magyar identi-

tástudatuk. Élményeken keresztül ismerkedtek meg a ma-

gyar kultúrával. A program sikerességét mi sem bizonyítja 

jobban, hogy többen már  Magyarországra való újabb visz-

szatérést tervezgetik!

Élményszösszenetek:

„Nagyon szépen köszönjük a kéthetes program megszer-

vezését és kivitelezését. Gyakorolhatták szüleik anyanyel-

vét, a magyar nyelvet, amelynek ismerete még hasznos 

lehet számukra. Reméljük a programnak lesz folytatása…” 

(Dr. Kovács Lőrinc, tiszteletbeli konzul Magyarország Bris-

banei Konzulátusa)

„Az Anyák Napi Ünnepségünkre a résztvevők fotós élmény-

beszámolóval készültek, és sugárzó arccal, egymás szavá-

ba vágva meséltek a magyarországi élményekről.” (Czet-

tisch Bernadett, MISI Magyar Iskola igazgató-helyettes)

„Szívem vágyik haza, akkora örömet kaptam, hogy a fiam 

mehetett! Le a kalappal Magyarországnak, semmilyen 

más ország ilyet nem csinál. Szívemből köszönök min-

dent!” (Manuela Mizzi, Ausztrália)

„Remélem, folytatják ezt az áldott programot, és minden 

évben növekedhet a résztvevők száma. Gyermekeim még 

mindig reggelenként magyarul énekelnek, és elmondják 

azt is minden barátjuknak, hogy milyen büszkék arra, hogy 

a magyar nemzet tagjai vagyunk mindannyian.” (Barak Ho-

nig, Izrael)
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 Nemzeti Összetartozás Napja
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából több mint 6000 
Kárpát-medencei középiskolás diákot és tanárt hozott 
lendületbe a Rákóczi Szövetség

RENDEZVÉNYEK

Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő
„A Cultura Nostra történelmi verseny is lehet egy olyan 

megállóhely fiataljaink részére, ahol a történelmet job-

ban megismerve a jövő felé tájékozódhatunk” - mondta 

Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát a vetélkedő 

döntőjébe jutott résztvevőinek a díjátadó ünnepségén. 

A Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi Szövetség tizenha-

todik alkalommal hirdette meg Cultura Nostra címmel tör-

ténelmi versenyét, „Reformáció Magyarországon” címmel.

A vetélkedőre 151 iskolából 197 csapat jelentkezett: ez 591 

diákot jelent, akik aktívan bekapcsolódtak a vetélkedőbe. 

Jelentkezni 2016. november 30-ig lehetett a culturanostra.

bences.hu oldalon.

Középiskolás Vezetőképző
Hajdúszoboszló, 2017. március 31. – április 2.
A hajdúszoboszlói Középiskolás Vezetőképzőn résztve-

vők új kapcsolatokra, kamatoztatható tudásra és termé-

szetesen új élményekre tettek szert. E hosszúhétvégi 

programon 34 Kárpát-medencei iskolából közel 100 diák 

jelentkezett. A jelenlévők képviselték Erdélyt, Kárpátalját, 

Felvidéket és az anyaországot. 

A találkozó helyszínén Holoda Attila, Hajdúszoboszló város 

alpolgármestere és Pálinkás Barnabás a Rákóczi Szövetség 

munkatársa köszöntötte a fiatalokat és kísérő tanáraikat. 

Morvay Levente, civil- és pályázati szakértő érdekfeszítő 

előadást tartott a diákok pályázási lehetőségeiről, majd az 

esti órákban élvezték a termálfürdő adta lehetőségeket.

A szombati nap középpontjába Debrecen és a reformá-

ció 500. évfordulója került. A délelőtt folyamán a csoport 

látogatást tett a Debreceni Református Kollégiumban, és 

annak Nagykönyvtárában. A kollégium Oratóriumában el-

sőként Győri József igazgató és Nagy Sándor a helyi szer-

vezet titkára köszöntötték a diákokat. Ezt követően Móré 

Sándor, a Református Kollégium egykori diákja, jelenlegi 

tanára tartott előadást a városról, az iskola történetéről 

és az intézmény magyar történelemre gyakorolt hatásá-

ról. Délután a Református Nagytemplomot járta be a cso-

port, mindenkit meglepett az épület monumentalitása.  

A résztvevők elmondása szerint a nap egyik legmegha-

tározóbb pontja a Munkácsy festmények megtekintése 

volt. A rövid szabadprogramot követően a résztvevők 

visszatértek Hajdúszoboszlóra és filmvetítéssel, kötetlen  

beszélgetéssel zárták a napot.

Vasárnap reggel a résztvevők egy rövid fórum keretében 

értékelték ki az együtt eltöltött időt, majd felekezetek sze-

rint istentiszteleten, illetve szentmisén vettek részt. A kora 

délutáni órákban élményekkel és új barátságokkal gazda-

godva búcsúztak el egymástól.

Várpalota, 2017. június 2.

„Valahol fönt a magos ég alatt/mozdulnak már lassan a csil-

lagok/s a víz szalad és csak a kő marad, /a kő marad”- Wass 

Albert szavai hangoztak el Kossuth-díjas színművészünk, 

Koncz Gábor szájából a program záróműsorában. Előadá-

sának hangulatát a Jávor Pál Nemzeti Cigányzenekar kísé-

rete növelte. Meghökkenve tapasztaltuk, hogy a megem-

lékezésen részt vevő diákok és pedagógusok közül többen 

elérzékenyülve hallgatták a szavalatot

Június 2-án, pénteken 14 órától 350 határon túli középis-

kolás érkezett Várpalotára. A fiatalok megnézték a Trianon 

Múzeum kiállításait, majd Királyszálláson, a Nagy-Ma-

gyarország Emlékparkban, a Trianon Múzeum legújabb, 

„Renghet a föld s dűlhet, de magyar hűség nem ingad…” 

– a Nagy Háború magyar csapat-, patrióta- és propaganda 

jelvényei című vándorkiállítását tekinthették meg.

A megemlékezést a Magyar Honvédség Légierő Zenekara 

nyitotta meg. Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke 

köszöntőbeszédében elmondta, hogy a Rákóczi Szövet-

ség a Nemzeti Összetartozás Napján túl is nagy hangsúlyt 

fektet a fiatalokkal való foglalkozásra, kapcsolatépítésre a 

magyarországi és a határon túli közösségek között.

Ezt követően Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés al-

elnöke, Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség 

Pártjának elnöke, valamint Kontrát Károly, a Belügymi-

nisztérium parlamenti államtitkára tartott rövid beszédet. 

Az ünnepség után a Trianon Múzeumban sor került „Az El-

pusztíthatatlan” – Lerombolt magyar köztéri emlékművek 

a Kárpát-medencében 1918 után és a „Zaránd Domokos – 

az Irredenta magyar vándor” című kiállítások ünnepélyes 

megnyitójára. 

A megemlékezésen résztvevő diákok útban hazafelé üdítő 

kirándulást tettek Székesfehérváron, Cseszneken, illetve 

Pannonhalmán. 

Budapest, 2017. június 3-4.

Több mint 600 Kárpát-medencei középiskolás diák és tanár 

érkezett Budapestre, hogy részt vegyen a Nemzeti Össze-

tartozás Napi megemlékezésen. 

Június 3-án összesen tizenkét busz érkezett a fővárosba 

azokról a területekről, ahol a Rákóczi Szövetség Beirat-

kozási Programja érvényesül. A találkozó egy hangulatos 

dunai sétahajózással és városnézéssel kezdődött, ahol 

a diákoknak lehetőségük nyílt a kötetlen beszélgetésre, 

ismerkedésre. Június 4-én, ünnepélyes zászlófelvonás-

sal vette kezdetét a megemlékezés. A külhoni diákokat 

a Magyar Rádió Gyermekkórusa fogadta, az Országház 

díszlépcsőházában közösen énekelték el a Himnuszt. Ezt 

követően a csoportok parlamenti látogatáson vehetettek 

részt, ahol az üléstermektől egészen a ritkán látogatható 

dunai erkélyekig. Az ebédnek a Dunai-folyosó és a parla-

menti ebédlő adott otthont. A program a Várkertbazárban 

fejeződött be, ahol Pápai Joci, az Euróvíziós Dalfesztivál 

magyar indulója adott nagysikerű koncertet.
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A döntő április 7-9. között a Pannonhalmi Főapátságban 

zajlott. A zsűri neves szakemberekből állt össze: az elnök 

Molnár Antal, habilitált egyetemi docens (ELTE), további 

tagjai: Kertész Botond, történész, tudományos munka-

társ (Evangélikus Országos Múzeum) és dr. Fazekas István, 

egyetemi docens (ELTE).

A Főapátság konferenciatermében megrendezett díjátadó 

ünnepségén Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát 

a vetélkedő témájával kapcsolatosan kiemelte, hogy  

„a szentírás egyre mélyülő ismerete, teológiánk újraolvasása, 

közös egyháztörténelmünknek, a közös dolgainknak újrafel-

fedezése és mindenekelőtt a testvéri szeretet kell, hogy előre 

vigyenek bennünket az egység felé. A Cultura Nostra történel-

mi verseny is lehet egy olyan megállóhely fiataljaink részére, 

ahol a történelmet jobban megismerve a jövő felé tájékozód-

hatunk.”

Település Iskola neve Csapattagok Felkészítő tanár

Miskolc Herman Ottó Gimnázium Bachmann Laura Adrienne, Sárközy Kinga, Újhelyi János Ábel Kulyassa Zsolt

Miskolc
Lévay József Református Gimnázium és 

Diákotthon
Csehes Ádám, Szabó Zoltán Ábel Gecse Angéla

Monor
József Attila Gimnázium és Közgazdasági 

Szakgimnázium
Szász Bernadett, Molnár Tamás, Ignácz Máté Gaál-Kántor György Kristóf

Vác Piarista Gimnázium és Kollégium Sipos Boglárka, Horváth Hanga, Sipos Réka Pálfai Remig

A díjátadót megtisztelte jelenlétével és ünnepi beszédet mondott Hafenscher Károly, a Magyar Evangélikus Egyház zsi-

natának lelkészi elnöke, a Reformáció Emlékév miniszteri biztosa. Beszédében az emlékév hálaadó jellegét hangsúlyozta, 

„hála azért, hogy az egyház mindig nyitott a változásra, a reformokra, és hogy immár szeretettel és bölcsességgel tudjuk érté-

kelni az elmúlt évszázadok vitáit és közeledéseit is.”

Végeredmény:

Ezúton is nagy gratuláció a győztes csapatoknak!

A verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., Herendi Porcelánma-

nufaktúra Zrt.

Július 3-8. között a diákokat és tanáraikat egy immár ha-

gyományossá vált nyári jutalomúton láttuk vendégül. A 

kirándulás során a Pannonhalmi Főapátságot és annak 

gyűjteményeit, múzeumait, időszaki kiállítást mutattuk be 

számukra. Részt vehettek egy hangulatos orgonahangver-

GLORIA VICTIS – 2017
Kárpát-medencei középiskolai történelmi vetélkedő

A Rákóczi Szövetség 2017-ben 22. alkalommal hirdeti meg 

Kárpát-medencei középiskolások számára Gloria Victis el-

nevezésű történelmi vetélkedőjét. A vetélkedőn minden 

évben több száz határon túli és magyarországi középisko-

la háromfős diákcsapata vesz részt. Az évente más-más té-

makörben meghirdetett vetélkedő idei címe: A reformáció 

és a katolikus megújulás.

A három fordulóból álló vetélkedő meghirdetése min-

den évben tavasszal történik. A háromfős csapatok egy 

tesztsor kitöltésével nevezhetnek. A beküldött dolgoza-

tok alapján a legjobb 60 csapat kap meghívást a második 

fordulóra, amelyet a Rákóczi Szövetség egy háromnapos 

ifjúsági találkozó és 1956-os emlékünnepség keretében 

Budapesten, a Műegyetemen rendez, hagyományosan 

október 21. és 23. között.

A második fordulóba jutott 60 csapat október 22-én írás-

beli fordulón méri össze tudását, és ennek eredménye 

alapján a legeredményesebb tíz csapat kerül be az október 

23-i szóbeli döntőbe. A döntőben neves szakemberekből 

álló zsűri előtt, számos igényes feladat révén dől el a vetél-

kedő végső sorrendje. Valamennyi döntőbe és középdön-

tőbe jutott csapat értékes könyvjutalommal gazdagodik, 

a legjobb öt csapat tagjai, valamint a felkészítő tanáraik 

pedig külföldi kirándulásban részesülnek.

Erdély és Partium Felvidék Kárpátalja Magyarország Vajdaság és Horvátország Összesen

Jelentkezés 
1. forduló

15 10 4 156 12 197

2. forduló 13 10 2 132 12 169

A továbbjutott csapatok 2017. február 7-én írásban oldották meg a második forduló feladatsorát. A fordulóból a legjob-

ban teljesítő 10 csapat jutott a pannonhalmi döntőbe.

Erdély és Partium Felvidék Kárpátalja Magyarország Vajdaság és Horvátország Összesen

Jelentkezés 
1. forduló

15 10 4 156 12 197

2. forduló 13 10 2 132 12 169

Döntő 1 9 10

Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium Herjávecz Krisztina, Vasvári Zsóka, Csermák Ádám Barna Alexa Péter

Székesfehérvár Ciszterci Szent István Gimnázium Orsik Péter, Pető Gábor, Pupkay Árpád Berta Annamária

Eger Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Besenyei Márk, Pfeifer Tamás, Pilisy Bence Antal Andrea

Debrecen
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnázium
Varga Imre Solt, Csősz Anikó, Nagy Bertalan Új Imre

Vác Piarista Gimnázium és Kollégium Fűke Gréta Eszter, Pál Janka, Czeba Zoltán Ivony István

Kassa
Márai Sándor Magyar Tannyelvű Gimnázi-

um és Alapiskola
Hrčka Alexandra, Tohol Orsolya, Nagy Andrea Spišák Veronika

senyen is. A jutalomút résztvevői Bábolnán felülhettek a hí-

res arab lovakra, Tihanyban és környékén pedig a Balaton 

szépségeit fedezhették fel. Herendi porcelánkészítés és 

balatoni kirándulás tette gazdagabbá a dunántúli térség 

kultúrájának megismerését. A részt vevő Kárpát-medencei 

fiatalok a tartalmas nyári kiránduláson ismeretséget köt-

hettek, amit az egyetemi évek tovább mélyíthetnek.

Bajnóczi Gábor

Erdély és Partium Felvidék Kárpátalja Magyarország Vajdaság és Horvátország Összesen

Jelentkezés 
1. forduló

15 10 4 156 12 197

Az első fordulóra 2016. december 8-án került sor. A 100 kérdésből álló feladatsort a csapatok online formában iskolájuk-

ban oldották meg. A regionális fordulóba 169 csoport jutott tovább, melynek 22%-a határon túli iskolából jelentkezett. 
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Bajai Anyanyelvi Tábor
Baja, 2017. július 1-5.

Szórvány területen élő délvidéki iskolások mosolya, kaca-

gása és játékos tanulása jellemezte az idei Bajai Anyanyelvi 

Tábort. Összesen kilenc iskola kapcsolódott be a program-

ba, közel 50 diák élhette át e fergeteges tábori hangulatot. 

A megnyitón Maruzsa Zoltán, aki a tábor vezetője és egy-

ben a Felsőoktatásért Felelős helyettes államtitkár köszön-

tötte a diákokat és kísérő pedagógusaikat. A tábor ideje 

alatt négy lelkes bajai pedagógus vezetésével zajlottak az 

anyanyelvi foglalkozások. A tanító nénik nagy hangsúlyt 

fektettek a kreatív, játékos formában történő tanulásra. Az 

irodalmi és nyelvtani foglalkozásokon kívül, sokat mókáz-

tak, sportoltak és lehetőségük adódott egy-egy színdarab 

megrendezésére. A diákokok a legizgalmasabbnak a ko-

rongozást találták. A táborlakók agyagedényeket, anyag- 

ékszereket készítettek, melyeket a tábor végén haza is vit-

tek. A tábor utolsó napján bemutatták egymásnak az elő-

készített színdarabot. 

Másnap reggel az anyanyelvi tábor résztvevői elsétáltak 

a Türr Emlékműhöz. Délután elérkezett a búcsúzás ideje. 

Maruzsa Zoltán, a tábor vezetője megköszönte a diákok, 

valamint a kísérő pedagógusok részvételét.

Sátoraljaújhelyi Tábor
Sátoraljaújhely, 2017. július 3-9.
Fáklyás felvonulás, táncházak, előadások, városnézés, kon-

certek, jóízű beszélgetések mellett zajlott immár tizeny-

nyolcadik alkalommal a Sátoraljaújhelyi Középiskolás Tá-

bor, amelyen összesen 420 diák és tanár vett részt. Olyan 

középiskolások jelentkezését várták a szervezők, akik a Rá-

kóczi Szövetség ifjúsági szervezeteinek aktív önkéntesei. 

A lelkes táborozók 71 középiskolát képviseltek Erdélyből, 

Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről és az anyaországból. 

Július 3-án az ünnepélyes megnyitón Dr. Halzl József, a 

Szövetség elnöke köszöntötte a diáktalálkozó résztvevőit, 

majd sorrendben Rétvári Bence államtitkár, Fazekas László 

református püspök, Menyhárt József, a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke és Nagy Bercel, a Köztársasági Elnöki Hi-

vatal igazgatója üdvözölte a táborozókat. Végül közösen 

koszorúztak a diákok és a vendégek a Kálváriahegy tetején 

álló Országzászlónál. 

Kedden reggel a tábor útra kelt és Kassának vette az irányt. 

A táborozók Rákóczi fejedelem városában felkeresték a 

magyar nevezetességeket. A látogatás végén a dóm olda-

lán található Rákóczi-domborműnél közös koszorút hely-

zetek el a diákok Haraszti Attilával, Magyarország kassai 

főkonzuljával. A hazafelé vezető úton meghódításra került 

a Füzéri várhegy, ahonnan festői szépségű kilátásban lehe-

tett gyönyörködni. Visszatérve a táborba Cey-bert Róbert 

író a Pozsonyi csata 1110. évfordulóján tartott előadást. 

Este a városi Művelődési Házban A komáromi Magyarock 

Dalszínház előadásában a Fehérlaposok című rockoperát 

nézték meg a diákok. E nap a trianoni határhoz lélekmel-

engető fáklyás felvonulással ért véget.

A szerdai napon a versengésé volt a főszerep, hisz a diá-

kok versmondásban, rovásírásban, röplabdában, kispályás 

labdarúgásban és kosárlabdában mérhették össze tudásu-

kat. A versenyek alatt Szomolai Tibor felvidéki író tartott 

könyvbemutatót a tanároknak, majd délután a diákok is-

meretanyagát mélyítette el a felvidéki magyarság XX. szá-

zadi sorsáról. Este a kárpátaljai Credo verséneklő együttes 

adott egy nagy sikerű koncertet, végül a székelyudvarhe-

lyi Boróka Néptáncegyüttes tagjainak vezetésével éjfélig 

tartó táncházban ismerkedhettek a diákok és tanárok az 

erdélyi és moldvai táncokkal. Az érdeklődő tanárok mind-

eközben egy fakultatív előadáson a tokaji borkülönleges-

ségekben mélyedhettek el.

Csütörtökön került sor a „Felvidéki napra”, melynek kere-

tében Széphalomra, a Magyar Nyelv Múzeumába, Borsi-

ba, a Rákóczi-kastélyba, Dobóruszkára, Dobó István, egri 

várkapitány sírjához és Nagyszelmencre, a „kettévágott 

faluba” látogattak a táborozók. A táborba visszaérve Fűzfa 

Balázs, a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanára a magyar 

nyelv szépségéről tartott előadást, majd rögtön utána Ta-

karó Mihály irodalomtörténész a reformáció és a magyar 

irodalom kapcsolatáról beszélt a diákoknak és tanároknak. 

Ezt követően a Sátorelő Íjászklub tartott bemutatót a régi 

magyar harcászatról, amely után az érdeklődők ki is pró-

bálhatták a korhű fegyvereket. Az estét Tóth Péter 1956-ról 

szóló irodalmi összeállítása zárta.

Pénteken Sárospatakra látogattak, ahol a Református Kol-

légiumot, a Nagykönyvtárat, a Székesegyházat, a Rákó-

czi-várat és az Ágyúöntőműhelyt keresték fel. Délután Dr. 

Gloviczki Eszter orvos tartott előadást a „Szerelem bioké-

miája” címmel, majd választható programestre került sor, 

ahol a rockos dallamokat kedvelők a Rock Dealer együttes 

táncoltathatta, a népzene iránt érdeklődők pedig a Boróka 

Táncegyüttes tagjaival rophatták.

Szombaton Ablonczy Balázs az MTA - Lendület Trianon 

100 Kutatócsoportjának vezetője tartott előadást Trianon-

ról, majd a Magyar Kálváriára sétáltak fel a táborozók. Este 

tábori szentmise és istentisztelet zárta a programok sorát, 

majd jöhetett a táborzárás és a fergeteges búcsúest. Itt a 

diákok az egész héten együtt mozgó tíz csoportot kép-

viselve adtak rövid produkciót, amikben a tábor legem-

lékezetesebb eseményeit elevenítették fel nem egyszer 

kiválóan parodizálva a táborvezetőket, előadókat is. Az 

eredményhirdetés és a hivatalos táborzárás után pedig 

hajnalig tartó buli és tánc kezdődött.

Valamennyi táborlakó rengeteg élménnyel és új barátokkal 

lett gazdagabb, így vasárnapra már csak a könnyes búcsú-

zás és a hazautazás maradt. Bízunk abban, hogy jövőre a 19. 

Sátoraljaújhelyi Táborban újra köszönthetjük egymást.

Erzsébet-táborban üdültünk
Fonyódliget, 2017.július 9-14.

A Rákóczi Szövetség jóvoltából iskolánk húsz diákja kapott 

arra lehetőséget, hogy 2017. júliusában a magyar tenger 

partján táborozhatott. 

Hurrá nyaralunk! –hangzott a felkiáltás, és lázas készülődés 

vette kezdetét. Szervezkedések, megbeszélések sorozata 

előzte meg az indulás napját, hiszen mindannyian kíván-

csiak voltak arra, hogy mit rejteget számukra az az egyhe-

tes fonyódligeti Erzsébet Tábor, melynek részesei lehetnek. 

A hosszú és fárasztó buszozás után minden diák hatalmas 

mosollyal foglalta el a számára kijelölt szobát, gyönyör-

ködött a balatoni táj szépségében és a táborhely varázsa 

mindenkit magával ragadott. A lila színben pompázó fel-

vidéki csapat nagyszelmenci diákserege maximálisan ki-

használta a tábor nyújtotta kikapcsolódási lehetőségeket. 

Az egyhetes nyaralás során színvonalas programok, aka-

dályversenyek, bemutatók, kézműves- és sportfoglalko-

zások, koncertek, színházi előadások és táncházak várták 

a mindenre nyitott diáksereget. A sárkány- és sétahajózás 

nyújtotta öröm felejthetetlen élmény marad mindnyájuk-

nak. Igazi kánikula tombolt egész héten, ezért a tóborozók 

számára a strandolással összekötött csúszdázás hűsítően 

hatott. 

A hét fénypontját jelentette számunkra a csütörtöki kirán-

dulás, ami a Rákóczi Szövetség jóvoltából és egyben tá-

mogatásával valósult meg. A program során ellátogattunk 

Keszthelyre, a város kiemelkedő jelentőségű műemléké-

hez. A barokk stílusú Festetics-kastély látványa minden 

szempárt magával ragadott. Hatalmas sétát tettünk a kas-

télyparkban, ahol megtekintettük a kínai páfrányfenyőket 

is. Buszos utazásunk második állomása Tihany községének 

felfedezése volt. Ott felkerestük a dombtetőn álló Tihanyi 

apátságot, valamint a visszhangot. Jól esett a levendulás 

fagyi és az ínycsiklandozó meggyes rétes is. 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Rákóczi Szövetség-

nek mindazért, hogy a támogatásukkal részt vehettünk 

ezen a táborozáson, továbbá azt, hogy példamutató mun-

kájukkal segítséget nyújtanak számunkra és rendezvénye-

ikkel magyarságtudatunk erősítését szolgálják. 

 Rubi Diana, a nagyszelmenci  

Dobó István Alapiskola tanára
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Kárpát-medencei Történelem  
Szakos Tanár Tábor

Királyszállás-Várpalota, 2017. július 17-22.
Ezúttal új helyszínen, a Várpalotához közeli Királyszálláson 

került megrendezésre a Kárpát-medencei Történelem Sza-

kos Tanár Tábor. Az új helyszín ideális választás volt, hiszen 

a tábor idei négy témájából – az 500 éves reformáció, a 

150 éve történt kiegyezés, az I. világháború, a 70 éve le-

zajlott lakosságcsere – többre is emlékeztetnek a szépen 

gondozott Nagy-Magyarország elnevezésű park szobrai 

és épületei.

A tábort Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke és 

Szabó Pál Csaba, a Trianon Múzeum Alapítvány elnöke 

nyitotta meg. Ezt követően Szakály Sándor, a Veritas Tör-

ténetkutatóintézet főigazgatója beszélt a közönséghez.

A tábor folyamán több neves előadót is hallhatták a lelkes 

tanárok: Ligeti Dávid, Gali Máté, Kovács Kálmán, Galambos 

István, Csatári Bence, Tarjáni Tamás, Vasas Joachim törté-

nészeket, Rácz Attila, Budapest Főváros Levéltára főlevél-

tárosa, Martényi Árpád, EJEB elnöke, Takaró Mihály, iroda-

lomtörténész, Bárány Krisztián, filmrendező, Kisida Elek, 

orvosprofesszor.

A kiváló történészek egymást követő előadásainak feszes 

időbeosztása után kellemes kikapcsolódást jelentettek az 

esti kötetlen beszélgetések, amelyekhez olykor filmvetítés, 

máskor zenés program kapcsolódott. Emlékezetes volt a 

somló hegyi kirándulás, amelynek földtani nevezetességei 

és a Szent István kilátó nyújtotta panoráma mellett, a híres 

borpincéi is vonzerővel bírtak a résztvevőkre.

Az utolsó nap délelőttjét a történelem tanárok várpalotai 

Trianon Múzeumban töltötték.

Cservenka Judit cikke  

nyomán (felvidék.ma)

Kárpát-medencei  
Irodalomtanár Találkozó
Királyszállás-Várpalota, 2017. július 24-28.

Ötödik alkalommal rendezte meg a Rákóczi Szövetség a 

Kárpát-medence országaiban magyar nyelvet és irodalmat 

oktató tanárok találkozóját. A szakmai előadások mellett a 

tábor célja személyes és intézményi kapcsolatok kialakítá-

sa, erősítése. Az idei találkozónak külön érdekessége, hogy 

elkészült az öt évvel ezelőtt megálmodott egységes iroda-

lomtörténeti kézikönyv és szöveggyűjtemény.

A Rákóczi Szövetség az 1989 óta eltelt időszakban a Kár-

pát-medencei fiatalok felé összpontosította figyelmét, és 

mind a történelem-, mind az irodalomtanárok jó partner-

Ötödször táboroznak a magyartanárok
nek bizonyultak céljaink elérésében – mondta lapunknak 

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára. Hozzátette: 

1998 óta működik a Kárpát-medencei történelemtanárok 

tábora, és öt évvel ezelőtt fölmerült az igény a Kárpát-me-

dencei magyar nyelv- és irodalom szakos tanárok körében 

is a találkozásra, a közös gondolkodásra.

– Az első tábor Balassagyarmaton volt, azóta évről évre 

találkozunk, volt tábor Gödöllőn, Egerben, most pedig a 

Bakonyban lesz.

Csáky Csongor kiemelte, hogy csaknem 80, a Kárpát-me-

dencében magyar nyelvet és irodalmat tanító pedagógust 

vár a Rákóczi Szövetség az idén. Arról is beszélt, hogy a tá-

borozó tanárok többsége olyan középiskolában tanít, ahol 

jól működnek a szövetség ifjúsági szervezetei, csoportjai. 

– Három évvel ezelőtt jött létre az egyik táborunkban a Kár-

pát-medencei Magyartanárok Kulturális Egyesülete, amely 

azt a célt tűzte ki, hogy létrehozza a Kárpát-medencei egy-

séges irodalomtörténetet – hangsúlyozta Csáky. Elmondá-

sa szerint a kezdeményezés élére Takaró Mihály állt, és az 

idei könyvhétre meg is jelent a Kárpát-medencei magyar 

irodalom 1920-tól az ezredfordulóig című irodalomtör-

téneti kézikönyv és szöveggyűjtemény. A magyarországi 

magyar irodalom mellett a kötet tartalmazza az erdélyi, a 

kárpátaljai, a felvidéki és a délvidéki irodalom történetét 

1920-tól az ezredfordulóig.

– Igazi hiánypótló műről van szó, mert ehhez hasonló kiad-

vány az elmúlt években nem jelent meg – jelentette ki a 

főtitkár. Hozzátette, hogy a kiadvány nemcsak a határon 

túl, hanem az anyaországban is jó segédkönyvként mű-

ködhet ahhoz, hogy egységesebb magyar irodalmi képet 

tudjanak átadni a tanárok, különösen a 20. századról.

– A kiadvány a Trianon utáni időszakot öleli föl, amikor is 

egységes magyar irodalomról a különböző történelmi ese-

mények folytán nem beszélhettünk – hangsúlyozta Csáky. 

Emlékeztetett, hogy voltak olyan időszakai a 20. század-

nak, amikor még egy levelet is nehéz volt átküldeni egyik 

országból a másikba, éppen ezért születtek különböző iro-

dalmi kánonok, ez a kiadvány viszont egységesíti az eltérő 

felfogásokat.

Csejk Miklós cikke nyomán (magyaridok.hu)

Baks-Ópusztaszeri 
Anyanyelvi Tábor
Baks, 2017. július 30.-augusztus 4.

„Ha kell, mi szívesen sátrazunk, csak mehessünk!” 

Egy ilyen jóleső mondat érkezett július elején a délvidéki 

gyerekektől a Rákóczi Szövetség dolgozói felé. Kérésüket a 

Szövetség természetesen örömmel fogadta, így idén má-

sodik alkalommal került megszervezésre a Baks-Ópusz-

taszeri Anyanyelvi Tábor, melyre temes megyei, valamint 

délvidéki általános- és középiskolás diákok kaptak meg-

hívást. A tábor célja, hogy a 10-16 éves diákok egy hétig 

kizárólag anyanyelvüket használva részesüljenek új élmé-

nyekben, ismeretségekben. A 80 résztvevő diák és 8 kísérő 

pedagógus Temesvárról, Szenttamásról, Csókáról, Kúláról, 

Törökbecséről és Kókáról érkezett. A tábornak Baks adott 

otthont, ám a programok jelentős része az Ópusztaszeri 

Nemzeti Történeti Emlékparkban zajlott. 

A tábor hivatalos megnyitóján Csáky Csongor, a Rákóczi 

Szövetség főtitkára üdvözölte a diákokat és kísérő pedagó-

gusaikat, majd Csenger Orsolya, a tábor vezetője ismertet-

te a tábori kerettémát. A hét folyamán az Elfeledett magya-

rok – a teljesség igénye nélkül Halassy Olivér, Bulyovszky 

Lilla, Papp László, Salkaházy Sára - hősies életében búvár-

kodhattak. Az est hátralevő részében már témacsoportok 

szerint az ismerkedés és a feloldódás jegyében telt.

A hétfő reggeli közös tábortánctanulás, a kiscsoportos csa-

patzászló készítés, csapat induló és csatakiáltás megírását 

követően, Szeged történelmi városába kirándultak, ahol 

városnézésen és sétahajókázáson vettek részt. Napnyug-

takor a baksi sportpályán éjszakai frizbifoci vette kezdetét. 

A hétfő esti sikeres sportprogram örömére a táborozók 

kedd reggel egy jó hangulatú visszavágót játszottak, il-

letve a nagy forróságban csobbanhattak, az árnyékot adó 

fák alatt beszélgethettek, pihenhettek. A kora délutáni 

órákban a diákok az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-

lékparkba látogattak el, ahol megtekintették a Feszty-kör-
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képet, valamint a Rotunda épületében lévő kiállítást. Ezt 

követően az ősmagyar kultúrával kapcsolatos múzeumpe-

dagógiai foglalkozásokon vettek részt. Az estét egy igazi 

öröménekléssel és örömtánccal megfűszerezett táncház 

zárta, a jókedv mellől nem hiányozhatott a zsíros kenyér 

sem. 

Szerda délelőtt a csoportok a tábor témájához kapcso-

lódva pár perces filmeket forgattak. A délutánt ismét az 

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban töltötték. 

Éjszakai programként, a Csillagösvény Élményparkba egy 

kalandos útvesztőbe kalauzolták a gyerekeket, ahol eddi-

gi ismereteiket felhasználva találhattak ki a labirintusból. 

Csütörtökön a táborozók a sándorfalvi strandon fürdőztek. 

Visszatérve Baksra, a csoportvezetők állomásos csapatjá-

tékokkal színesítették a programot. A fergeteges vizes tá-

bortáncot követően a diákok felkészülhettek a kora esti Ki 

mit tud? tehetségkutató műsorra. Az est folyamán a hetet 

nagyszerű hangulatú búcsúbulival zárták.

Pénteken reggel a gyerekek és csoportvezetők számos él-

ménnyel gazdagodva búcsúztak el egymástól.

Győri Anyanyelvi Tábor
Győr, 2017. július 31.- augusztus 9.

Az immár 34. alkalommal megszervezett anyanyelvi tá-

borban ezúttal is határainkon túli magyar anyanyelvű 

középiskolás diákok vettek részt Felvidékről, Erdélyből, 

Délvidékről és Kárpátaljáról. A tábor célja változatlanul a 

résztvevők nemzettudatának erősítése és a négy ország 

magyar anyanyelvű diákjainak találkozási lehetősége az 

anyaországban.

A tábor szakmai célját változatos programokkal igyekez-

tünk elérni. A tábor hivatalos megnyitását követően a 

nagy háborúra emlékező műsort hallhattak a résztvevők 

Kulcsár Béla harmonikaművész előadásában. 

A második napon a tábor résztvevői szakavatott idegen-

forgalmi szakember vezetésével Győr város kulturális ne-

vezetességeivel ismerkedtek meg.

A harmadik napon Perger Gyula néprajzos tartott előadást 

a kisalföldi tájegység népi építészeti emlékeiről, majd Ba-

lázs Lívia etnográfus, a rábaközi hiedelemlényekről szóló 

előadása következett, mely a résztvevők maximális elis-

merését váltotta ki. Az est fénypontja a Kakuk János ko-

reográfus által vezetett táncház volt, amelyen a résztvevők 

megtanulták a kisalföldi népi táncok eredetét és táncait.

Másnap a tihanyi bencés apátságba tett kirándulás kö-

vetkezett, amelynek keretében meghallgattuk egy ifjabb 

szerzetes előadását, majd megnéztük a bencés szerzete-

sek életét, munkáját bemutató filmet. Ezt követően meg-

tekintettük az apátság épületében lévő kiállítást. A prog-

ram délutani részében fürdőzés következett.

A néprajzi ismereteket átadó előadást az irodalom és az 

anyanyelvről szóló előadás követte. Az anyanyelvi ismere-

teikről egy játék keretében adhattak ízelítőt a résztvevők, 

amit Horváth Ferenc könyvtáros, népművelő vezetett.

Közben Budapestről Csáky Csongor főtitkár vetetésével 

megérkeztek a vendégek, akik meghallgatták a tábor ve-

zetőjének beszámolóját, majd átadták ajándékaikat.

Baksa Péter irodalomtörténész előadásának köszönhető-

en megemlékeztünk Arany János születésének 200. év-

fordulójáról. Ezt követően szerveztük meg az Arany János 

vetélkedőt, amit az előadás és a meghívókkal együtt kikül-

dött feladatlapok alapján készítettünk elő. 

Délután Dunaszegre látogattunk, ahol a polgármester kö-

szöntőjét követően megtekintettük

a tájházat és a katolikus templomot. A helyi művelődési 

házban meghallgathattuk a Dunaszegi Rezeda Népzenei 

Együttes fergeteges műsorát.

Szombaton gyakorlati foglalkozás volt Szabó Józsefné 

rajztanár irányításával.

Vasárnap egész napos kirándulásra indultunk Nagycenk-

re, Sopronba és Fertőrákosra R. Szabó Lajos soproni tanár 

kollégánk vezetésével. Nagycenken megemlékeztünk a 

legnagyobb magyarról; Széchenyi Istvánról és koszorút 

helyeztünk el mauzóleumában.

Újra élvezhettük dr. Molnár Ágnes országgyűlési képviselő 

immár több évtizedes vendégszeretetét, majd kimentünk 

Sopronkőhidára, ahol megtekintettük a kőfejtőt.

 Hétfőn eleget tettünk a Csemadok Dunaszerdahelyi Vá-

lasztmánya stadionlátogatásra szóló meghívásának. Ezt 

követően íjászbemutatón vettünk részt, amit nagyon élve-

tek a résztvevők. A diákok kedve nem csökkent, egész este 

táncoltak és vidám énekléssel múlatták az időt.

Kedden került sor Gülch Csaba költő, újságíró előadására, 

aki megemlékezett az emigrációba kényszerült magyar 

írókról. Ezt követően dr. Lanczendorfer Zsuzsanna tartott 

élményszerű előadást a magyar népdalokról, szokásokról 

és hagyományokról, amit hatalmas éljenzéssel fogadtak a 

résztvevők.

A nap és a tábor fénypontja a búcsúest volt, amelyen min-

den csoport bemutatta, hogy mit tanult a tábor tíz napja 

alatt. A műsor után minden résztvevő könyvjutalmat ka-

pott, elismerve kiváló teljesítményét. 

Összegezésül elmondható, hogy a 34. Nemzetközi Anya-

nyelvi Tábor elérte célját, egy helyre hozta négy ország 

magyar diákságát, közvetítve nekik a magyar történelem 

legfontosabb tényeit, tisztázva, segítve az eligazodást, a 

meglévő ismereteik rendszerezését.

       

 Szabó József 

                                                                                              táborvezető

Balatonmáriafürdői  
Anyanyelvi Tábor
Balatonmáriafürdő, 2017. augusztus 1-5.
Az új anyanyelvi tábor első alkalommal került megren-

dezésre Balatonmáriafürdőn. Köszönet a Budapest VII. 

kerületi önkormányzatnak, akik a határon túli iskolások-

nak felajánlották balatoni üdülőközpontjukat. A tábor tá-

mogatója ezzel szeretné felhívni a figyelmet a Szövetség 

Beiratkozási Programjának fontosságára. A rendezvényen 

52 diák és 3 kísérő vett részt, akik Törökkanizsáról, Szent-

tamásról, illetve Temerinből érkeztek az augusztus 1-jén 

kezdődő programra. A tábornak az erzsébetvárosi önkor-

mányzat üdülője adott otthont.

A kedd délutáni megérkezést és regisztrációt követően 

este játékos ismerkedési és csapatépítő programon vettek 

részt a diákok. 

Szerdán Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil tár-

sadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár köszöntötte a 

csoportot, aki beszédét követően métázott a dákokkal. Ez-

után keszthelyi városnézés, majd strandolás következett.

Csütörtöki napon a túrázásé volt a főszerep. A résztve-

vők bevették a szigligeti várat, mindenkit lenyűgözött a 

vár történelme és a helyszíne. A következő állomás Bada-

csonytomaj volt, ahol a csoport meghódította a Kisfalu-

dy-kilátót.

A pénteki nap a lazításról szólt. A nap nagy részét a bala-

tonmáriafürdői strandon töltötte a csapat. A résztvevők 

közül sokaknak ez volt az első alkalom, hogy a Balaton 

partján nyaralhatnak. A délután folyamán az Anyanyelvi 

Táborban Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke tett 

látogatást, aki köszöntője után egy kötetlen beszélgetésre 

invitálta az érdeklődőket. Az est folyamán a csoport ismé-

telten Keszthelyre látogatott, ahol egy szabadtéri fesztivá-

lon és különböző koncerteken vettek részt.

Szombaton reggel a résztvevők búcsút vettek egymástól 

és a Balatontól, majd elindultak hazafelé. 
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Balatonföldvári Anyanyelvi Tábor
Balatonföldvár, 2017. augusztus 7-13.

Csapatjátékok, József Attila versei, fürdés, ízes palóc táj-

szólás, táncház, hajókázás, jókedv, önfeledt szórakozás. 

Ezekkel a kulcsszavakkal lehet leginkább jellemezni az au-

gusztus 7-én megrendezésre kerülő Balatonföldvári Anya-

nyelvi Tábort. A Rákóczi Szövetség hat Rimaszombat kör-

nyéki iskola tanulóit és tanárait láthatta vendégül. A tábor 

létrejöttét Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnöke 

anyagi felajánlása tette lehetővé.

A tábornyitást ismerkedési est követte. Másnap főleg a für-

dőzésé és a csapatjátékoké volt a főszerep. Este a csoport 

kisvasúttal Balatonszárszóra utazott, ahol rövid, ám velős 

városnéző programon vett részt.

Szerdán ellátogattak a balatonszárszói József Attila Emlék-

múzeumba, ahol a költő életéhez fűződő tárgyakat, köny-

veket, képeket tekinthették meg. Neves előadóművészek 

tolmácsolásában meghallgathatták József Attila verseit, 

valamint megtekinthették a költő öt személyes tárgyát is. 

Az esti órákban a csoport kilátogatott a balatonföldvári 

Jubileumi Parkba, ahol a színpadi előadásokat követően 

táncházban vettek részt.

Végre elérkezett a várva-várt csütörtöki nap, amikor a tá-

borlakók csobbanhattak a magyar tenger frissítő vizében. 

Délután elhajókáztak Balatonföldvárról Tihanyba, majd 

elsétáltak a Tihanyi Levendula Házba, ahol egy rövid film 

megtekintése után interaktív kiállításon ismerkedhettek 

meg a félsziget kialakulásával, valamint a levendulater- 

mesztés fortélyaival. A diákok a kézműves foglalkozáson 

levendulaszappant készíthettek, amit elvihettek maguk-

kal haza.

Másnap Balatonedericsre, az Afrika Múzeumba látogattak 

el. Itt megismerkedtek Dr. Nagy Endre vadászmester Af-

rikából haza hozott ereklyéivel. Hazafelé menet megcso-

dálták a Keszthelyi Festetics kastély korhűen berendezett 

szobáit és gyönyörű francia kertjét.

A szombat délelőtt folyamán egy nyomozós rejtvény segít-

ségével elmélyedhettek kiváló szálláshelyük településével. 

A sikeres megfejtések ajándékokkal lettek jutalmazva. Dél-

után, a Balatonföldvári Hajózástörténeti Múzeumban bő-

vebb információt kaptak a balatoni hajózás történetéről, 

illetve a balatoni kikötőállomásokról. A sűrű és tartalmas 

programok után nem maradt más, minthogy a táborozók 

egy jó kedélyű táncházban köszönjenek el egymástól. Az 

est folyamán csakúgy porzott a padló a felvidéki cipők 

alatt.

Vasárnap reggel a lassú pakolást elköszönő ölelések zárták, 

majd lassan kigördült az autóbusz az új élményekkel és is-

meretekkel gazdagodott diákokkal.

Újra Tatán! A történelmi városba Kárpátaljáról és Felvidék-

ről 92 általános iskolás táborozó és 4 kísérő pedagógus ér-

kezett. A program sikerességét mi sem bizonyítja jobban, 

hogy az egykori táborozók már önkéntes szervezőként 

térnek vissza. 

Meghívott felvidéki és kárpátaljai települések, célalapok: 

Losonc, Ipolymente, Nagycétény, Nagysalló, Csáb, Óvár, 

Léva, Galánta, Técső, Huszt és Visk.

Hétfő délután a gyerekek folyamatosan érkeztek a tábor 

helyszínére, az Öreg-tó Kempingbe. Az ünnepélyes meg-

nyitón a Rákóczi Szövetség részéről Makláry-Szalontai Csa-

ba, elnökségi tag köszöntötte a diákokat, élményekben 

gazdag, tartalmas táborozást kívánva. Ezt követően Hor-

váth Judit táborvezető megnyitotta a tábort, bemutatta 

a határontúli önkéntes egyetemistákat, majd ismertette a 

tábor házirendjét. Az est hátralévő részében kommuniká-

ciós játékokkal mulatták az időt.

A tábor fő irányvonalaként a szervezők az idei évben a 

magyar lovas nemzet témakört választották. A témának 

megfelelően a csoportok kiválasztották csapatnevüket, 

megírták csatakiáltásukat és indulóikat. Délután lehető-

ség nyílt kézműves foglalkozásra, illetve a csapatzászlók 

elkészítésére. A táborozók két csoportban kisvonatos vá-

rosnézésen, valamint a helyi pedagógusoknak köszönhe-

tően irodalmi foglalkozáson vettek részt. Az esti órákban 

a tatai tóban való fürdőzés tette színesebbé a programot. 

A nap mesevetítéssel ért véget, melynek köszönhetően a 

tanulók elmélyülhettek a tábor témájában.

A szerdai napon a mozgás került előtérbe. A délelőtt folya-

mán megtapasztalták, hogyan függ össze a zene a sport-

tal, hiszen egy rendkívüli csapatépítő sárkányhajózásban 

vettek részt. A délután folyamán harcművészeti bemutató 

következett, minek keretében íjászkodhattak, és kipróbál-

hatták elődeink népi játékait. Az este táncházzal zárult, 

ahol a táncházgazdák kiválasztották az est legügyesebb 

táncospárját is. 

Csütörtökön a táborozók elsétáltak a belvárosba, majd 

három csoportra bontva megtekintették a tatai várat és a 

Német Nemzetiségi Múzeumot. A délután további részé-

ben – a tanulók nagy örömére vizes csapatjátékok kerültek 

előtérbe, mely programpont végül a tatai tóban önfeledt 

fürdőzéssel zárult. A fürdőzéssel párhuzamosan kellő szak-

mai végzettséggel rendelkező csoportvezetők interaktív 

egészségügyi előadást tartottak a gyermekeknek. 

A péntek délelőttöt a tatai Fényes fürdőben töltötték a 

táborlakók. A nap folyamán megrendezésre került a TATA- 

SZTÁR, ahol az arra vállalkozó diákok megmutathatták, 

hogy ki mit tud. A programmal egybekötve a táborozók 

megtekintették az általuk készített rövidfilmeket, melyek-

ben központi szerepet kapott a tábor témája.

Az esti órákban kiértékelésre került a csapatverseny, vala-

mint a szobapontozás. Élményajándékként a csoportve-

zetők levetítettek a tábor legjobb pillanataiból egy húsz 

perces képválogatás. Az este egy fergeteges bulival zárult, 

ahol a diákok tudatosították, hogy lassan vége a tábornak, 

így pár könnycsepp is elmorzsolódott az arcukon. A záró 

bulit követően a csoportvezetők visszavonultak csapata-

ikkal, és átadták a gyermekeknek szánt névre szóló okle-

veleket, csoportképeket, és az általuk készített apró tárgyi 

ajándékokat.

Szombat reggel a táborlakók könnyes búcsút vettek egy-

mástól, majd a gyerekek által már jól ismert elköszönő da-

locskával csoportvezetőik útnak indították őket.

A tábor vidám hangulatban telt, a gyerekek játszva tanul-

tak. A magyar nyelv önfeledt használatának köszönhetően, 

a magyar nyelvet kevésbé ügyesen beszélő diákok nyelvi 

kompetenciái látványosan fejlődtek, szókincsük érezhető-

en gazdagodott. A résztvevők pozitív élményekkel gazda-

godva tértek haza.

A tábor többek között a tatai polgármesteri hivatal segít-

ségével és támogatásával valósult meg.

Tatai Anyanyelvi Tábor 
Tata, 2017. augusztus 7-12.
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Felvidéki Séta 2017. április 7-9.
A kiránduláson 7 iskola (6 magyarországi, 1 felvidéki) 65 

képviselője vett részt. A túra vezetője a hagyományokhoz 

híven Lados Balázs, a budapesti Szent Margit Gimnázium 

történelem-földrajz szakos tanára volt.

A séta Észak-Komáromban vette kezdetét, ahol megkoszo-

rúzták gróf Esterházy János emléktábláját és Szent István 

lovasszobrát. Ógyallai látogatásuk során a Konkoly-Thege 

család sírkápolnájánál helyezték el az emlékezés virágait. 

A két autóbusznyi diák innen Martosra, a Feszty Emlék-

parkba és Kingyespusztára, a Feszty vadászház romjaihoz 

látogatott. A Hainburg melletti Barnahegyen megismer-

hették a pozsonyi csata helyszíneit, Németóváron Árpád 

vezér feltételezett sírjánál, illetve Szent István szobránál 

emlékeztek a múltra. Dévény várának megtekintése után 

a kommunizmus áldozatai előtt tisztelegtek a vár lábánál 

elhelyezkedő Szabadság Emlékműnél.

A Pozsonyi Magyar Intézetben Molnár Imre igazgató is-

mertette az intézet múltját és működését. A várnegyed 

közös bejárása után szabad pozsonyi városnézésre adó-

dott lehetőség. A hosszú nap végén a szállásra visszatérve 

filmvetítéssel ért véget a nap.

Vasárnap a deáki templomban virágvasárnapi szentmisén 

vettek részt a diákok. A séta utolsó megállója Nagymácsé-

don volt, ahol a Felvidékről kitelepítettek és deportáltak 

emlékműjénél helyeztek el koszorút. A rövid búcsút köve-

tően a két autóbusznyi diák hazaindult

DIÁKUTAZTATÁS

Június 4-i Diákutaztatási Program
A Szövetség támogatásával a Nemzeti Összetartozás Nap-

ja alkalmából közel 5000 középiskolás utazhatott Magyar-

ország határain túli területeire, hogy az ott élő magyar 

anyanyelvű közösséggel emlékezzenek meg az 1920. júni-

us 4-ei szétszakításról.

A Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás Napi Diák- 

utaztatási Programját pályázat keretében hirdette meg, 

amelyre bármely Kárpát-medencei középiskola pályázha-

tott azzal a feltétellel, hogy a Kárpát-medencében lega-

lább egy határ átlépésével egy másik ország magyar isko-

lájához látogat, ahol közös programot szerveznek.

A 129 sikerrel pályázó iskola közül 76 magyarországi, 18 er-

délyi és partiumi, 24 felvidéki, 6 délvidéki és 5 kárpátaljai 

volt. Az utazók nem csak Magyarországról és Magyaror-

szágra utaztak, hanem több esetben külhoni régiók iskolái 

keresték fel egymást. A Szövetség minden pályázó iskolát 

utazási támogatásban részesített.

1994 óta hirdeti meg Diákutaztatási Programját a Rákóczi 

Szövetség középiskolások számára. A program fő célja, 

hogy minél több közvetlen kapcsolat alakuljon ki a ma-

gyarországi és a határon túli magyar diákok, tanárok, illet-

ve iskolák között. 

Az idei év során már több mint 8000 középiskolás kapcso-

lódott be a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei diákutaz-

tatási programjaiba.

Szentendrei Főiskolás Tábor

Szentendre, 2017. augusztus 21-26.
A Rákóczi Szövetség jóvoltából a Pap-sziget Camping már 

évek óta a Kárpát-medencei fiatalok gyűjtőhelye, ahol  

a kapcsolatépítés és az élményszerzés mellett teret kap  

a határontúli magyarság politikai, társadalmi és gazdasá-

gi helyzete. Összesen 81 főiskolás érkezett az idei táborba 

Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből és Délvidékről.

A hét programja a megnyitóval kezdődött, amikor Halzl 

József, a Rákóczi Szövetség elnöke köszöntötte a diákokat, 

valamint Csáky Csongor főtitkár is üdvözölte a hallgató-

ságot. A megnyitót követően Szilágyi Péter, Nemzetpo-

litikáért felelős helyettes államtitkár ismertette a magyar 

kormány eredményeit, majd Szász Jenő, a Nemzetstraté-

giai Kutatóintézet elnöke tartott előadást az intézet tevé- 

kenységéről. 

A tábor első napja egy ismerkedési esttel folytatódott 

Dunai Márk Bence vezetésével, amely remek atmoszférát 

teremtett a rendezvény résztvevői között. Az este záró 

eseménye egy borkóstoló volt Csernus Károly vezetésével, 

amely tovább fokozta az amúgy is kiváló hangulatot. 

Augusztus 22-én az előadások sorát Fluck Benedek, HR 

szakértő nyitotta, aki különböző karrier kihívásokról be-

szélt, illetve arra próbált rávilágítani, hogy a sikernek mi-

lyen tényezői lehetnek. Ezt követően Frank Spengler, a 

Konrad Adenauer Alapítvány magyarországi képvisele-

tének vezetője, a rendezvény egyik fő támogatója tartott 

előadást. Frank Spengler ismertette az Alapítvány törté-

netét és munkáját, majd pedig a résztvevők kérdéseire 

válaszolt. Az ebéd előtti utolsó előadást Ablonczy Balázs 

történész tartotta „Trianon legendák” címmel, amely a bé-

keszerződés körülötti nem hivatalos történéseket kívánta 

feltérképezni. Délután is az előadásoké volt a főszerep. El-

sőként Berényi József ismertette Felvidék közigazgatási 

helyzetét, majd Tárnok Balázs, egyetemi oktató beszélt a 

hallgatóságnak a kisebbségi jogok jelenlegi állapotáról az 

Európai Unióban. A keddi nap záró előadása Csatári Bence 

nevéhez fűződik, aki a Kádár-rendszer könnyűzenei poli-

tikájába vezette be a hallgatóságot. Este egy kvízjátékon 

vehettek részt a hallgatók, a Quiznight munkatársainak 

vezetésével.

Szerdán délelőtt a politikai témájú előadások domináltak, 

amelynek sorában elsőként Metz Rudolf Tamás, az MTA fi-

atal kutatója beszélt a politikai vezetés különböző jelenté-

seiről. Ezt követően Boross Péter miniszterelnök elemezte 

azokat az eseményeket, amelyek a legnagyobb hatással 

voltak Magyarországra a XX. század folyamán. A tartal-

mas délelőtt Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 

előadásával ért végett, aki bevezette a hallgatóságot az 

aktuális politikai kérdésekbe, majd a hallgatók kérdéseire 

válaszolt a professzor úr. A délután folyamán a szórakozá-

sé volt a főszerep, hiszen a résztvevők kipróbálhatták  ma-

gukat egy „lasertag” párbajban. Az éjszakába nyúló tánc- 

házat Szente János vezette. 

A csütörtök reggelt Poór Károly, a Magyar Nemzeti Kereske-

dőház munkatársának és Biró Albert, a Rákóczi Szövetség 

elnökségi tagjának beszélgetése nyitotta, amelyen a hall-

gatóság megismerhette egy fiatal vállalkozó lehetőségeit 

Magyarországon. Az érdekfeszítő beszélgetést követően, 

Takaró Mihály irodalomtörténész előadása következett 

„Reformáció” címmel. Ebéd után a résztvevők egy kimerítő 

szentendrei városnézésen vettek részt, majd Gubík László, 

a felvidéki Martoson induló Esterházy Akadémiát mutat-

ta be. Az este folyamán a résztvevők Bárány Krisztián, az 

I. világháború hőseinek emlékére készített „Halhatatlanok” 

című filmjét tekinthették meg. 

A rendezvény utolsó napjának délelőttjén a hallgatók kü-

lönböző pályázatokról kaphattak információkat, illetve a 

szervezők beszélgettek a résztvevőkkel a Rákóczi Szövet-

ség tevékenységéről. Ebéd után a csoport elhagyta a tá-

bor területét és Budapest felé vette az irányt, ahol elsőként  

a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállítását tekinthették 

meg. Ezt követően a hallgatók szabaduló szobás játé-

kon vettek részt, amely egyöntetű sikert aratott. Az este,  

a hagyományokhoz méltóan egy hajókirándulással kezdő-

dött. A Dunáról csodálhatták meg a résztvevők az éjszakai 

Budapestet, majd hajóval érkeztek vissza Szentendrére.  

A rendezvény programját jó hangulatú búcsúest zárta.
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Délvidéki Utazás

A kirándulásra Rákóczi Szövetség dél-magyarországi és 

délvidéki középiskolás szervezetei kaptak meghívást. Az 

iskolákból 5 diák és 1 kísérőtanár jelentkezhetett. Össze-

sen 100 résztvevője volt a rendezvénynek.

Szabadkai városnézéssel kezdődött a kirándulás, ahol La-

dos Balázs történelem szakos pedagógus dinamikusan és 

bravúrosan vezette be a diákokat Szabadka történelmébe. 

Szabadkáról Tóthfaluba indultak a buszok, ahol a kelle-

mes hűvösben lehetőség nyílt kültéri futball mérkőzésre a 

helyiek ellen. A fárasztó nap végén a szállásadó családok 

szeretettel fogadták a diákokat. Szombaton Bács várához 

indultak, ahol ismételten Lados Balázst túravezető tartott 

előadást a várról és a Történeti Alkotmányról. Újvidéken 

a Turul emlékműnél Matuska Márton fogadta a résztvevő-

ket, és szélesítette látókörüket a szerb-magyar együttélés 

történelmével. Ezt követően Nándorfehérvárra utaztak a 

lelkes fiatalok, ahol egy rövid szabad programot követően 

megemlékezést tartottak. Vasárnap reggel részt vettek a 

helyi szentmisén, majd köszönetet mondtak a falusiaknak 

a szíves vendéglátásért. Hazaindulás előtt még megtekin-

tették az aracsi pusztatemplomot, ahol közösen fejteget-

ték a magyar közösséget szolgáló templom szerepét.

A kirándulás végén a későbbi találkozás reményében bú-

csúztak el egymástól a csoportok. A hétvége jókedélyű 

hangulatban telt. A résztvevők a programokat lelkesen, 

fegyelmezetten és érdeklődve kísérték végig.

Kárpátaljai Kirándulás  
és Vezetőképző

Tavasszal a hagyományostól eltérő módon a „Kárpátaljai 

Kirándulás” elnevezésű rendezvény ezúttal Vezetőképző-

vel egybekötve valósult meg. 

A kiránduláson kárpátaljai, felvidéki és magyarországi is-

kolák vettek részt. Minden intézményt 5 diák és egy kísérő-

tanár képviselt. A kiránduláson összesen 145 fő vett részt. 

A program Budapestről három autóbusszal indult el meg 

sem állva Beregszászig, a célállomásig. Itt a város neveze-

tességeit és a Beregi Múzeum kiállítását tekintették meg, 

majd tovább utaztak Nagyszőlősre. A várlátogatás után 

Visk felé vették az irányt, ahol mindenki elfoglalta szállá-

sát a viski Zöld Falusi Turizmus vendéglátó családjainál. A 

hétvége nyitóelőadását Benedek Fülöp, az OTP Bank Ag-

rárágazati igazgatója tartotta meg és kedveskedett aján-

dékokkal a (kárpátaljai) diákoknak. Az este további része 

ismerkedéssel telt.

Május 20-án reggel a viski Kölcsey Ferenc Középiskola dísz-

termében találkoztak a résztvevők, ahol Lados Balázs, a 

budapesti Szent Margit Gimnázium tanára és a kirándulás 

idegenvezetője mutatta be a szombati programhelyszí-

neket történelmi, kultúrtörténeti szempontból. Délelőtt 

10 órai kezdettel Takaró Mihály irodalomtörténész tartott 

érdekes előadást a reformációról. Ezután a csapat buszra 

szállt és Munkácsra utazott. Itt a Szent István Líceumban 

Palojtay Márta és Popovics Béla tartott köszöntőt, majd a 

munkácsi várban meséltek a város és a vár magyar múlt-

járól. Rövid szabadidő következett a belvárosban, ezt 

követően a diákok folytatták útjukat Szolyvára, hogy az 

Emlékparkban tisztelegjenek a XX. századi diktatúrák ag-

ressziói során meghurcolt kárpátaljai magyar hősök em-

léknek. Viskre visszatérve az estét jóhangulatú táncházzal 

zárták a résztvevők. Másnap az utazók a viski református 

templomban résztvettek a 10 órai istentiszteleten, majd 

az itteni közösség lelkésze, Jenei Károly tiszteletes mutatta 

be a gyönyörű középkori (eredetileg katolikus) templomot 

és az azt körülvevő kis arborétumot. A templomi látoga-

tást követően elérkezett a búcsú ideje – ki-ki autóbuszra 

szállt. A huszti várról útközben Lados Balázs tanár úrtól 

tudhattak meg többet a diákok, majd egy rövid beregszá-

szi pihenő után elindult a csoport hazafelé.

Kárpátalja, 2017. május 19-21.
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6000 elismerő kézfogás a 
magyar iskolaválasztásért

A szeptemberi iskolakezdést követően 250 helyszínen 

mintegy 6000 határon túli, gyermekét magyar iskolá-

ba írató családnak fejezi ki elismerését ösztöndíjával  

a Rákóczi Szövetség. 

Az ösztöndíjak átadása szeptember 2-án Nagyszel-

mencen, a szlovákiai és kárpátaljai magyar iskolák or-

szágos tanévnyitó ünnepségen vette kezdetét. 

A Beiratkozási Programot a Szövetség támogatóival, 

köztük 400 magyarországi település önkormányzatá-

val összefogva valósítja meg.

Szeptember 2-án, a szlovákiai és kárpátaljai magyar iskolák 

országos tanévnyitó ünnepségén Nagyszelmencen vette 

kezdetét a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának 

ösztöndíj átadása a magyar iskolakezdők részére. 

Az ösztöndíjakat szeptember és december között több 

mint 250 Kárpát-medencei helyszínen, több mint 6000 

diáknak ünnepélyes keretek között adja át a Szövetség. 

A program érinti a teljes Felvidéket, ahol 3550 diák része-

sül az ösztöndíjban, a teljes partiumi Bihar és Márama-

ros megyéket, Temesvárt, Szilágyságot, Tordát, Dést és a 

dél-erdélyi Fehér megye szórvány településeit, ahol 2000 

iskolakezdőhöz jut el a támogatás, része a programnak a 

kárpátaljai Felső-Tisza vidék 200 iskolakezdője, továbbá 40 

délvidéki szórványtelepülés 400 elsőosztályosa, Horvátor-

szágot is beleértve.

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 2004 óta zajlik 

annak érdekében, hogy minél több külhoni magyar család 

merje vállalni gyermeke magyar tannyelvű iskolába íratá-

sát, vállalva ezzel a magyar közösségek megmaradását is. 

A program a Felvidéken indult és az ott elért pozitív ered-

mények alapján – a szlovákiai magyar iskolakezdők száma 

az utóbbi években stabilizálódott, az elmúlt években nö-

vekedett – terjesztette ki a Szövetség a programot olyan 

erdélyi, kárpátaljai és délvidéki területekre, ahol az asszi-

milációs folyamatok felgyorsultak. 

Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, amit támogatási szerző-

dés keretében vehetnek át az iskolakezdők szülei.

A program célja, hogy ráirányítsa a magyar családok fi-

gyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyes-

ségére. A Beiratkozási Program minden év decemberében 

veszi kezdetét az óvodások megajándékozásával, illetve a 

szülők levél útján történő megszólításával, amiben a ma-

gyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető többlettudás 

lehetőségére, valamint a magyar közösség megmaradása 

és a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésekre hívják 

fel a szülők figyelmét. 

A Programhoz kapcsolódóan, 2017 anyák napja alkalmával 

indította el a Rákóczi Szövetség a határon túli magyar új-

szülötteket megszólító programját, mely a Gólyahír nevet 

kapta.

A program lényege, hogy minden olyan újszülött gyermek, 

aki magyarul beszélő családban születik, megkapja a Szö-

vetség Első Könyvem című kötetét, mely a magyar közös-

ségek újszülöttjeit és családjukat szólítja meg. A kiadvány 

a családra, az újszülöttre és a magyar kultúrára vonatko-

zóan tartalmaz fejezeteket, illetve a Rákóczi Szövetség a 

Kárpát-medence magyar közössége nevében köszönti a 

gyermeket családjával együtt.

A Beiratkozási Program mögött nagyszabású társadalmi 

összefogás jött létre. A támogatók között több száz ma-

gyarországi önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek 

és alapítványok sorakoztak fel.

A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy az egyes ösztön-

díj átadási ünnepségeken a program támogatói is jelen 

legyenek, és ebben a formában is kifejezzék szolidaritásu-

kat és bátorításukat a gyermeküket magyar iskolába írató 

családokkal. Szeretettel várjuk Önöket a Beiratkozási Prog-

ramunk egyes helyszínein.

BEIRATKOZÁSI PROGRAM

A Rákóczi Szövetség és partnerei 2017 tavaszán, anyák 

napját követően Kárpát-medence szerte megkezdték az 

Első Könyvem című kiadvány kiosztását a magyar csalá-

doknak. Az újdonsült és többgyermekes anyukák minde-

nütt meghatottam és nagy örömmel fogadták a könyvet, 

mely gyermekük fejlődését és a család legfontosabb ese-

ményeit örökíti meg az első 6 évben. A Gólyahír Program 

folytatódik, célja, hogy minden magyarul beszélő család 

legfiatalabb tagjaihoz eljusson a kötet.

Gólyahír Program
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A Rákóczi Szövetség éves 
rendes közgyűlése a  
Magyarság Házában

2017. május 22-én a budavári Magyarság Házában tartotta 

éves rendes közgyűlését a Rákóczi Szövetség. Dr. Halzl Jó-

zsef, a Rákóczi Szövetség elnöke beszédében köszöntötte 

a közgyűlésen megjelent 155 tagot, majd Dr. Grezsa István, 

Kárpátaljáért felelős kormánybiztos, és Németh Zsolt, az 

Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke méltatta a Rá-

kóczi Szövetség tevékenységét.

A továbbiakban ismertetésre kerültek a Közgyűlés meghí-

vójában is szereplő napirendi pontok:

1. A Rákóczi Szövetség felügyelőbizottsági jelentésének 

megtárgyalása.

SZERVEZETI ÉLET

2. A Rákóczi Szövetség 2016. évi beszámoló és közhasznú-

sági jelentésének megtárgyalása és elfogadása.

3. A Rákóczi Szövetség 2017. évi programtervének és költ-

ségvetésének megtárgyalása és elfogadása.

4. A Rákóczi Szövetség alapszabályának módosítása.

5. Egyebek.

A közgyűlés az egyes napirendi pontokat és költségveté-

seket elfogadta, pozitívan értékelte.

Rákóczi Emlékünnepség
A Rákóczi Szövetség 2017. március 27-én méltó módom 
emlékezett II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelemre.

A Rákóczi Szövetség névadójának kultuszát 1989 óta pél-

daképként állítja a Kárpát-medencei magyar ifjúság elé. 

2017. március 27-én, a budapesti középiskolások mellett az 

erdélyi Désről és a válaszúti Kallós Zoltán Szórványkollégi-

umból 100 diák érkezett a Rákóczi-emléknap alkalmából 

szervezett Kossuth téri megemlékezésére. Ünnepi beszé-

det mondott Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bi-

zottságának elnöke és Mészáros Kálmán történész, a Had-

történeti Intézet és Múzeum munkatársa.

A Fejedelem lovasszobránál az emlékezés koszorúit a Szövet-

ség tagjai és a külhoni diákok helyezték el. Az emlékünnep-

ség fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.

MEGEMLÉKEZÉSEK
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Felvidékről Kitelepített 
Magyarok Emléknapja

Országház, Felsőházi Terem – 2017. április 12.
A Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák 
Köztársaságból elüldözött, Magyarországra telepített több mint 
százezer magyar emberre emlékezett a Rákóczi Szövetség április 
12-én, a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján.

A Szövetség az emléknap alkalmából Kárpát-medencei 

középiskolások és egyetemisták részére irodalmi- és tör-

ténelmi pályázatot hirdetett, valamint emlékműsorral em-

lékezett a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlo-

vák Köztársaságból elüldözött, Magyarországra telepített 

több mint százezer magyar emberről. A Rákóczi Szövet-

ség közel 30 Kárpát-medencei Helyi- és Ifjúsági Szervezet 

megemlékezését támogatta anyagilag.

A Szövetség központi eseményére az Országház felsőházi 

termében került sor, ahol beszédet mondott Gulyás Ger-

gely, az Országgyűlés alelnöke, Menyhárt József, az MKP 

elnöke, valamint Popély Árpád történész.

A megemlékezés elején Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövet-

ség elnöke köszöntötte a mintegy 300 fős emlékező kö-

zönséget. Köszöntőjében kijelentette, hogy a Rákóczi Szö-

vetség az emlékezés és az emlékeztetés mellett törekszik a 

szlováksággal való baráti kapcsolat kialakítására.

Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke beszédében a

bibliai választott nép és a felvidéki magyarság sorsát hoz-

ta párhuzamba és kijelentette, hogy az emléknap csak 

részben gyógyítja a sebeket, nem szabad ebben a kérdés-

ben itt megállni. Menyhárt József, a Magyar Közösség Párt-

jának elnöke felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy a 

felvidéki magyarságtól máig nem kértek bocsánatot az el-

lenük elkövetett jogtiprásért és üldöztetésért, hozzátette, 

hogy a múltban elkövetett bűnöket meg lehet bocsátani, 

de a sorrend nem felcserélhető: először a bocsánat és utá-

na a megbocsátás. Végül Popély Árpád történészként, Dr. 

Urbán Jánosné pedig hajdani kitelepítettként idézte fel  

a 70 évvel ezelőtti eseményeket.

A megemlékezés a Kárpát-medencei középiskolások és 

egyetemisták részére meghirdetett, az emléknaphoz kap-

csolódó irodalmi- és történelmi pályázat díjátadójával ért 

véget. A pályázatokat Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség 

Alapítványának kurátora értékelte. Köszönet a rendezvény 

háziasszonyának a felvidéki Erdélyi Klaudiának.

A Kárpát-medencei középiskolások és egyetemisták részére meghirdetett 
irodalmi- és történelmi pályázat díjazottjai:

A Felvidékről kitelepített magyarok április 12-i emléknapja- 2017, Budapest 2017.04.12.

HELYEZÉS PÁLYÁZÓ NEVE INTÉZMÉNY TELEPÜLÉS PÁLYAMŰ CÍME

KÖZÉPISKOLÁSOK

I. helyezett Kupai Dániel Ferenc Karcagi Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium Kenderes
A felvidéki magyarság  

átkos sorsa

II. helyezett Monori Veronika Karcagi Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium Kunmadaras A lakosságcsere sérelmei

III. helyezett Nagy Kristóf Budapesti Veres Pálné Gimnázium Szentendre
A naszvadi Babicz család  

útja Császártöltésig

III. helyezett Antal Réka Komáromi Selye János Gimnázum Palást
Minket csak úgy  

átdobtak a határon

különdíj Rancsó Sarolta Komáromi Selye János Gimnázum Hetény
Naplórészletek a deportálást 

megélt Zajos Ernő tollából

különdíj Bitter Veronika Magán Szakközépiskola Bátorkeszi Bátorkeszi Apám háza, Hazátlanok

különdíj Kovács Lőrinc Karcagi Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium Tiszafüred „Népem, Testvérem, Népem!”

különdíj Fekete Tünde Karcagi Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium Karcag
Amikor Edvard Benes  

elégedetten hátradőlhetett

különdíj Derecskei Adrián Gábor Karcagi Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium Karcag
A jogtalanul kitelepített 

magyarság

különdíj Renczés Zsófia Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Deáki Nagyszüleim kitelepítése

EGYETEMISTÁK

I. helyezett Wágenhoffer Gergely
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmi-

szertudományi Kar - Mosonmagyaróvár
Nyúl Kollektív (bűn)ősök

II. helyezett Arkhely Fruzsina Eötvös Loránd Tudományegyetem - Budapest Tornalja A felvidéki magyarok kalváriája

III. helyezett Tóth Krisztián Babeş-Bolyai Tudományegyetem - Kolozsvár Sepsiszentgyörgy

A második bécsi döntés  

utáni helyzet és az 1947-es 

felvidéki lakosságcsere

III. helyezett Asztalos Annamária
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola - 

Beregszász
Tiszaújlak

A csehszlovákiai magyarság 

kitelepítésének okai

különdíj Kacz Mária Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Budapest Marcelháza Visszapillantó

különdíj Kormos Bernadett Miskolci Egyetem Tiszabökény
Családom kitelepítésének 

története

különdíj Brunczvik Tímea Mónika Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Budapest Érd Szentmihályfáról Érdre

különdíj Mészáros Anikó Comenius Egyetem - Pozsony Negyed
Egy 7 éves kislány  

emlékeiből…
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Szobrot avattak Királyfiakarcsán 
a Magyarok Nagyasszonyának 
tiszteletére
Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából 2017. 
augusztus 19-én szobrot avattak a Magyarok Nagyasszonyának 
tiszteletére Királyfiakarcsán.
A szoboravató ünnepségen több száz összegyűlt érdek-

lődő előtt mondott ünnepi beszédet Lezsák Sándor, az 

Országgyűlés alelnöke, aki egyúttal a Magyarok Nagyasz-

szonya Szoborbizottság fővédnöke is. Az Országgyűlés 

alelnöke felidézte a szobor elkészüléséhez vezető ese-

ménysort, majd a kereszténység, a keresztény értékrend 

megtartó erejéről, az egység fontosságáról beszélt.

„Az európai népek sorsközösségében észszerű és céltudatos 

visszatérésre van szükség az alapokhoz, mert Európa ke-

reszténység nélkül szétesik, szétmállik az időben.”- mondta 

Lezsák Sándor. Jelképesen a Magyarok Nagyasszonyához 

szólva hozzátette: „Nehéz időt élünk, Istenünket becsmér-

lő és tagadó emberáradat özönlik felénk, amelyet tévelygő 

európai vezetők, gátlástalan pénzváltók, szellemi kufárok 

hipnotizálnak (...) de ebben a nehéz időben is nyugodt erőt 

képviselünk, mert hittel valljuk, hogy az egészséges veszély-

tudat szervezi a történelmi megbékélést szerte a fenyegetett 

Európában”.

Csáky Pál közíró, a Magyar Közösség Párta európai parla-

menti képviselője, a szoborbizottság másik fővédnöke ar-

ról beszélt, hogy a 21. századra úgy tekintettek az emberek, 

amely majd korrektebb viszonyokat hoz az egyéneknek és 

a közösségnek. „Ehelyett - mutatott rá - épp ellenkezőleg, 

megjelentek a félelmek személyes jövőnket, nemzetünk és 

Európa jövőjét illetően is. Akik ma a szoboravatón összejöttek, 

azt vallják: felelősséget kell vállalni egymásért, a jövőért, a kö-

zösségért, a magyar nemzetért”. - mondta Csáky Pál.

A több mint két méter magas bronzszobor, amely a 

Földgolyón állva ábrázolja a Szent Koronát kezében tartó 

Magyarok Nagyasszonyát - a Magyar Örökség-díjas Rieger 

Tibor szobrászművész alkotása. A Királyfiakarcsán felállí-

tott Magyarok Nagyasszonya-szobor az első ilyen témájú 

alkotás, amely a Felvidéken közterületen kapott helyet.

                                                                                                        

 (Hírek.sk)

Meghívó a Szent Kereszt Felmagasz-
talása Kápolna felszentelésére

„A mi jelünk a kereszt…”

(Eszterházy János)

Esterházy-Malfatti Alice, az Esterházy János Szülőföldjé-

ért Egyesület és a Pázmaneum Polgári Társulás az Ester-

házy-emlékév jegyében tisztelettel meghívja Önt 2017. 

szeptember 16-án 15.00 órára Alsóbodokra, a Szent Ke-

reszt Felmagasztalása Kápolna felszentelését és Esterházy 

János végakarata teljesítését magában foglaló kegyeleti 

megemlékezésre. A rendezvény Kövér László, a Magyar 

Országgyűlés elnöke, valamint Ďurčo Zoltán, a Nyitrai 

Egyházmegye püspöki helynöke védnöksége alatt valósul 

meg Alsóbodokon, a Kálvária tér, Akác utca, helyszínen 

(951 02 Dolné Obdokovce).

 A helyszín GPS koordinátái: Dolné Odbokovce N 48 30842 

E 18 21089
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PÁLYÁZATOK, FELHÍVÁSOK

A Rákóczi Szövetség és a Rákos Mezeje Egyesület 

irodalmi/történelmi pályázatot hirdet 1956. október 23. 

tiszteletére Kárpát-medencei magyar középiskolások, 

valamint I-II. éves főiskolások/egyetemisták részére az 

alábbi 3 témában:

I. A hősök emléke velünk él

A dolgozat felölelheti a forradalom és szabadságharc, va-

lamint a polgári ellenállás és a megtorlások 1956 októbere 

és 1957 júniusa közötti eseményeit, ill. azok epizódjait, be-

mutathat egyes szereplőket

II. Egy élet a Felvidékért: gróf Esterházy János

III. A felvidéki magyarság gyásznapjai / Fejezetek a 

családi legendáriumból.

A magyarok kitelepítése a Felvidékről 1945-46-ban

A dolgozatban – személyes beszélgetések, memoárok, 

monográfiák alapján – a választott főtémát kell feldolgoz-

1956-os irodalmi-  
és történelmi pályázat

ni pályakép/portré megrajzolásával, ill. tanulmány, törté-

nelmi esszé vagy interjú-füzér formájában. Irodalmi alko-

tás (novella, elbeszélés, vers) elkészítése is lehetséges, amit 

különdíjban részesítünk.

A pályaművek formai követelménye: 4-10 oldal terjede-

lem, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorki-

zárt, hivatkozások, felhasznált szakirodalom.

A pályázatra jelentkezni a Rákóczi Szövetség honlapján le-

het a pályamunka feltöltésével egy időben.

A pályázat díjazása: 1. díj: 30 ezer forint, 2. díj: 20 ezer 

forint, 3. díj: 10 ezer forint. A legjobb dolgozatok szerzői 

meghívást kapnak a Rákóczi Szövetség október 21-23. kö-

zött Budapesten megvalósuló Gloria Victis 1956 elnevezé-

sű emlékünnepségére és ifjúsági találkozójára.

A pályázat beadási határideje: 2017. szeptember 24. (va-

sárnap)

Október 23-i diákutaztatási pályázat
A Rákóczi Szövetség az október 23-i nemzeti ünnep alkal-

mából diákutaztatási pályázatot hirdet a Kárpát-medence 

magyar középiskolásai számára. A program célja, hogy a 

Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások 

együtt emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról és 

szabadságharcról, illetve minél több kapcsolat alakuljon a 

magyar diákok, tanárok és iskolák között.

A programot pályázati formában hirdeti meg a Rákóczi 

Szövetség, amelyre bármely Kárpát-medencei középiskola 

jelentkezhet. 

A pályázat feltétele, hogy az utazó középiskolás csoport a 

Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy 

másik iskolával október 23-ához közös programot szervez-

zen. A Rákóczi Szövetség – az utazásban résztvevő diákok 

számától függően – 200 ezer forint utazási támogatásban 

részesíti a sikeres pályázókat, illetve igény szerint segít a 

fogadó iskola közvetítésében.

Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 

2017. szeptember 27. (szerda)

További információk és a pályázati űrlapok a Rákóczi Szö-

vetség honlapján találhatóak: 

http://www.rakocziszovetseg.org/

A rendezvény célja a külhoni magyar óvodák kapcsolat-

építésének elősegítése, az óvodapedagógusok képzése, 

munkájának segítése, hatékonyság-javítás, illetve tartal-

mas és jó hangulatú együttlét. A találkozóra meghívott 

óvoda legfeljebb 2 fővel jelentkezhet. A Rákóczi Szövetség 

arra törekszik, hogy a tanév során megrendezésre kerülő 

találkozók valamelyikére meghívást kapjon minden, a Be-

iratkozási Programban érintett külhoni magyar óvoda.

A találkozó három turnusban valósul meg:

Székesfehérvár – 2017. szeptember 29 – október 1.

A rendezvény helyszíne: Hotel Magyar Király**** (Szé-

kesfehérvár)

A jelentkezés feltételei: 

a kitöltött elektronikus jelentkezési lap beküldése a mega-

dott jelentkezési határidőig.

Felhívás – Óvodapedagó-
gusok találkozója

• aktív óvodapedagógusi státusz Nyugat-Felvidék  

(Pozsonytól a Nagykürtösi járásig) bármely magyar 

nyelvű óvodájában.

Hajdúszoboszló – 2017. október 6-8.

A rendezvény helyszíne: Hotel Hőforrás *** (Hajdúszo-

boszló)

A jelentkezés feltételei: 

• a kitöltött elektronikus jelentkezési lap beküldése a meg-

adott jelentkezési határidőig.

• aktív óvodapedagógusi státusz Kelet-Felvidék (Lo-

sonctól-Nagyszelmencig), Kárpátalja (Felső-Tisza-vi-

dék és Csap), illetve Partium és Erdély (Bihar megye, 

Dés és környéke, Torda, Máramaros megye, Szilágy-

ság) bármely magyar nyelvű óvodájában.

Hódmezővásárhely – 2017. november 3-5.

A rendezvény helyszíne: Hotel Ginkgo **** (Hódmező-

vásárhely)

A jelentkezés feltételei: 

• a kitöltött elektronikus jelentkezési lap beküldése a meg-

adott jelentkezési határidőig.

• aktív óvodapedagógusi státusz Partium és Erdély 

(Fehér megye megye, Temes megye), illetve Délvidék 

(vajdasági szórványtelepülések és Horvátország) bár-

mely magyar nyelvű óvodájában.

A találkozó résztvevőinek költségeit a Rákóczi Szövetség 

felvállalja (szállás, ellátás, programok).

A találkozóra a jelentkezők számától függően buszt  

indítunk.

További információ a Rákóczi Szövetség központi irodá-

jától kérhető (info@rakocziszovetseg.hu, +361 201 3067).
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MEGHÍVÓ 
A RÁKÓCZI KLUB  2017 II. FÉLÉVES PROGRAMJAIRA

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Klubtársak! 

Szövetségünk Klubja szeptembertől folytatja rendezvényeit. 

A KLUBNAPOK HELYSZÍNE: 

PESTI VÁRMEGYEHÁZA 

1052 BUDAPEST, V. KERÜLET VÁROSHÁZ UTCA 7.

Martényi Árpád s.k.,
a Rákóczi Klub vezetője

2017. szeptember 20. 

120 éve született a stószi remete

Fábry Zoltán író élete és munkássága

Előadó: Batta György író, újságíró

2017. október 4.

Bemutatkozik: Izsa

A többségében magyarlakta felvidéki  

település múltja, jelene és jövője

Bemutatják a község előljárói és polgárai

2017. november 8. 

Reformáció 500

Szenci Molnár Albert

Előadó: Takaró Mihály irodalomtörténész

2017. december 6. 

Teadélután

Az évzáró összejövetel keretében  

a klubtagok értékelik a klub éves munkáját

A KLUBNAPOK IDŐPONTJAI:

A klubnapok minden alkalommal 17:00 

órakor kezdődnek! Minden érdeklő-

dőt szeretettel várunk a Rákóczi Klub  

rendezvényeire. 

Kérjük, a rendezvényekről tájékoztas-

sák barátaikat, ismerőseiket, hogy mi-

nél többen legyünk!

Gyászhír

A Rákóczi Szövetség mély megrendüléssel tudatja, hogy 

Pordán József magyar-történelem szakos középiskolai pe-

dagógus 2017 augusztusában elhunyt. 

Pordán József nagyfokú hivatástudattal, igényességgel 

végezte nevelő-oktató munkáját. Tanítványaival közvet-

len kapcsolatot alakított ki. Osztályait jó hangulatú, egy-

mást szerető, tisztelő közösséggé nevelte.

Több mint tizenöt évig szervezte és vezette a Szövetség 

„Gloria Victis” – Kárpát-medencei történelmi verseny pá-

lyamunkáinak javítását. A javítóbizottságot tanítványaiból 

szervezte, akik közül sokan ma már pedagógusok. Nyug-

díjasként is tevékeny életet élt. Közéleti tevékenységet 

vállalt, civil szervezetek működését segítette, s visszajárt 

iskolai rendezvényekre, programokra. Közvetlen, mindig 

vidám természetével a közösség központja volt. Pordán ta-

nár úr kezdeményezője és vezetője volt a Rákóczi Szövet-

ség tatabányai helyi szervezetének és a városban működő 

ifjúsági szervezeteknek.

Pozitív életszemlélete sugározta a jövőbe vetett rendü-

letlen hitét, elkötelezett magyarságát, a haza szeretetét, 

amelyért kollégái és tanítványainak generációi szerették, 

tisztelték és zárták szívükbe – most már – örökre.

Nyugodjék békében.

Az érthető Dél-Szlovákiáért címmel pályázatot hirdet a 

Rákóczi Szövetség szlovákiai vállalkozások és civilszerve-

zetek részére, a magyar nyelvhasználat előmozdításáért. 

A kétnyelvű feliratok kivitelezésére 1000 euró értékben 

nyújthatnak be pályázatot a Rákóczi Szövetséghez az ér-

deklődők. 

Részletekért és a pályázati űrlapért látogasson el honla-

punkra: www.rakocziszovetseg.org

Kétnyelvűségi pályázat
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M E S É L E K

K A C A G O K ,  S Í R O K

érvelek, tanulok, barátkozom 
 szeretek, szavalok, játszom

ÍROK, GONDOLKODOM, OLVASOK

AZ ÖN ADOMÁNYÁN
IS MÚLIK, MILYEN NYELVEN

TANUL MAJD OLVASNI!
Kérjük, támogassa a Rákóczi Szövetség Beiratkoztatási Programját!

Bankszámlaszámunk: 11705008-20488172
Adószámunk: 19719029-1-41

w w w. rako c zis zove t seg.org


