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Szerencsésnek mondhatom magam, hogy részt vehettem a Kisebbségi Jogvédő 

Intézet által szervezett nyári egyetemen (július 8-14.), melynek helyszíne Piliscsaba volt. 

Tökéletes helyszín egy nyári egyetemnek, amely olyan nyugalmat árasztott a nap bármely 

szakában, hogy a tanulás mellett szinte a nyaralás érzetét keltette bennünk. 

Mitől különleges ez a nyári egyetem? Miért más ez, mint a vele egy időben 

megrendezésre kerülő társai? Olyan egyetemi oktatók, gyakorlott szakemberek álltak 

előttünk nap, mint nap, hogy azt hiszem, köszönettel tartozunk. Az előadások magas 

színvonala mellett, az előadók olyan rendkívüli partnerséget mutattak felénk, mely által mi is 

egyre bátrabbak lettünk, és nem tétováztunk feltenni a bennünk felmerülő kérdéseinket. De 

a széleskörű tudás, és elsajátított információhalmaz mellett, a határon túli magyar előadók 

olyan igaz magyar lelkületet adtak az előadásoknak, melyet elsajátítani kötelességünk, és 

szívből remélem, hogy már elültették bennünk a „cselekvésre törekvés”magjait. 

Nyitottságukkal egyre fokozottabb figyelmet érdemeltek ki, így sokszor őket haza nem 

engedve özönlöttek a hallgatóságtól a kérdések, majd a válaszok és így tovább.  

Noha a jelenlevők mind olyan magyarok voltak, akik felvállalják, és megélik 

magyarságukat, mégis jó példával jártak előttünk határon túli előadóink, akiknek akaratából, 

kitartásából, felelősségtudatából sokat meríthettünk, a határon belül tevékenykedő előadó 

személyektől pedig a magyarság összefogásának gondolatát sajátíthattuk el. 

Az egy hetes tábor számos meglepetést tartalmazott, és újra meg újra megújult. 

Színes esti programok vártak minket, melyek összekovácsolták a csapatot, és bizton 

mondhatom, hogy olyan közösség alakult ki pár nap alatt, hogy nem felejtjük el egymást, és 

minden bizonnyal még találkozni is fogunk. 



Egy programot mindenképp szeretnék kiemelni. A Magyarság Házában lenni, előadást 

hallgatni, sokunk szerint egy olyan felejthetetlen élmény volt, melyet képek nem adnak 

vissza, és mindvégig éreztük, hogy milyen jó magyarokkal együtt lenni, magyarul a 

magyarokról előadást hallgatni, magyar barátokat szerezni, ugyanarról beszélni.  

Azt hiszem, mindannyian már most visszavágyunk, és már most jelentkeznénk a következőre, 

ha lehetne. Akik pedig még nem ismerik e kitűnő szervezésű programsorozatot, azoknak azt 

tanácsolom, ne hagyják ki, és jövőre feltétlenül jelentkezzenek! :) 

 

Hálás köszönet a kapott tudásért, és a felejthetetlen élményekért, 
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