
A Rákóczi Szövetség és a 

Kárpát-medencei 

magyar-magyar 

kapcsolatok

GABRI RUDOLF,

a Rákóczi Szövetség felvidéki hálózatának elnöke



1989 óta a határon túli 

magyarság szolgálatában

Céljaink között kiemelt helyen 

szerepel a magyar-magyar 

kapcsolatok építése, anyanyelvünk 

és a Fejedelem szellemi 

örökségének ápolása.

 Programjaink számos témakörben 

szólítanak meg minden korosztályt.



 BEIRATKOZÁSI PROGRAM

DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAM

DIASZPÓRA ÉS SZÓRVÁNY 

PROGRAM



Beiratkozási program

 Célja, hogy minél több külhoni magyar család merje vállalni 
gyermeke magyar tannyelvű iskolába íratását. 

 Óvodai Program – ajándékcsomagot ad a Szövetség az iskolaválasztás
előtt álló óvodásoknak. A csomagok az iskolakezdéshez hasznos
felszerelést, valamint egy levelet tartalmaz a szülők részére. A levél a
magyar iskola választása mellett szóló érveket tartalmaz. 2017-ben több
mint 6000 külhoni óvodásnak küldött ajándékot a Szövetség.

 Iskolai Beiratkozási Program- a gyermekük számára magyar iskolát
választók az iskolakezdést követően személyesen vehetik át a Szövetség
egyszeri, 10 000 Ft-os ösztöndíjtámogatását. A támogatásban Kárpát-
medence szerte mintegy 300 helyszín 7000 beiratkozó határon túli
gyermeke részesül.

 Gólyahír – Újszülött köszöntő Program - Célja, hogy a külhoni magyar
családokat a lehető leghamarabb, már gyermekük megszületésekor
megszólítsa a Szövetség. Ez alkalomból minden érintett család átveheti
az Első Könyvem című babanaplót.



Diákutaztatási program

 2017-ben 375 Kárpát-medencei középiskola több mint 16.000 diákja és

tanára utazott egy másik Kárpát-medencei országba.

 A március 15-i nemzeti ünnep kapcsán 101 magyarországi

középiskola diákjai utaztak határon túli magyar iskolákhoz közösen

ünnepelni.

 A június 4-i Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 129 Kárpát-

medencei magyar középiskola utazott valamely másik ország

magyar középiskolájához.

 Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából 145 Kárpát-medencei

magyar középiskola diákjai emlékeztek az 1956-os hősökre.

 A Gloria Victis 1956-os emlékünnepségének keretében 2017. október

21-23. között Budapesten több mint 2000 Kárpát-medencei diák vett

részt a Műegyetemi és a Bem téri megemlékezéseken.



Diaszpóra és szórvány program

 A „Határtalanul!” program keretében 2016 szeptembere és 2017 júniusa

között összesen 662 diaszpórában és 1973 Kárpát-medencei

szórványban élő magyar fiatalnak biztosított lehetőséget a Szövetség
magyarországi tanulmányútra.

 Az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és délvidéki szórványterületeken túl az

Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztriából, Ausztráliából, Brazíliából, 

Chileből, Csehországból, a Dél-afrikai Köztársaságból, Franciaországból, 

Kanadából, Lengyelországból, Spanyolországból, Svédországból és

Izraelből érkeztek Magyarországra 10 és 25 év közötti magyar fiatalok 3 –

14 napra. 

 A program összeállításánál a Szövetség törekedett arra, hogy az utazás

nagyobb nemzeti és egyházi ünnepeinkhez, ill. eseményeinkhez

kapcsolódjon (Farsang, Tavaszi szél vizet áraszt, az 1848/49-es forradalom

és szabadságharc, Húsvét, Majális, Pünkösd).



Megvalósult kiemelt rendezvények

 Sátoraljaújhelyi Középiskolás tábor - Évről-évre közel félezer diák

érkezik Sátoraljaújhelyre a Kárpát-medence minden szegletéből

július első hetében, hogy egy tartalmas, mozgalmas és

élményekben gazdag hetet töltsenek el társaikkal. A táborra

minden szervezetünkből öt diák és egy tanár jelentkezhet. A 

rendezvény programja kirándulásokból, történelemmel, 

irodalommal, kultúrával, kapcsolatos előadásokból, 

sportprogramokból, csapatversenyből, szavaló- és

rovásírásversenyből, táncházból, valamint strandolásból áll.

 2017-ben 420 diák és tanár vett részt, 71 középiskolát képviselve

Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, Délvidékről és az

anyaországból.



Megvalósult kiemelt rendezvények

 Gloria Victis - A Szövetség legnagyobb rendezvénye, mely 

két fő elemből áll: ifjúsági találkozó és történelmi vetélkedő. 

 Az ifjúsági találkozóra a Kárpát-medence minden pontjáról

érkeznek ifjúsági szervezeteink tagjai, hogy együtt

emlékezzenek a 1956-os forradalom és szabadságharc

hőseire.

 A Történelmi Vetélkedő három fordulós csapatverseny, 

melyre minden Kárpát-medencei magyar tannyelvű

középiskola nevezhet csapatot/csapatokat.  A csapatok

értékes könyvjutalmakban részesülnek, valamint a vetélkedő

öt legjobb csapatának nyereménye egy több napos

kirándulás. 

 A rendezvényen 2017-ben 2000 Kárpát-medencei



A Rákóczi Szövetség pályázatai

 Kárpátaljai Utaztatási Pályázat - magyarországi nyugdíjas és egyházi közösség részére
a kárpátaljai régió idegenforgalmának fellendítése és a magyar-magyar kapcsolatok

erősitése érdekében.

 Belső Pályázatok - A Szövetség helyi és ifjúsági szervezeteinek támogatása céljából

 Felvidéki kitelepítettek emléknapja pályázat -Célja, hogy minél több településen

emlékezzenek meg a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák

Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített több mint százezer magyar emberről

 Célalappályázat – Célja, hogy elősegitse a 25 város és vidéke célalap programjainak
megvalosítását.

 Óvodapályázat - Célja, hogy elősegítse az érintett óvodák közösségépítő és a 

magyar iskolaválasztást segítő programjainak megvalósítását.

 Kétnyelvűségi pályázat – Célja, hogy elősegítse a szlovákiai magyar nyelv minél 

szélesebb körű használatát vállalkozások és civil szervezetek számára. Pályázni 

lehetett kétnyelvű cégtábla, kirakat- és gépjármű-felirat, étlap, stb. feliratainak

elkészítési költségeire.



Rákóczi Hálózat



Köszönöm a figyelmet!


