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Tisztelt olvasó!

Gulyás Gergely,
Miniszterelnökséget vezető miniszter 

A diaszpóra a magyarság számára a „távolba szakadt törzset” jelenti. 
Azokat a hozzánk tartozó férfiakat és nőket, illetve gyermekeiket, egész 
családjukat, akiket a vérzivataros 20. századi történelem vagy békésebb 
korokban az élet vitt el a Kárpát-medencéből.

A diaszpóra fiatalsága hallott Magyarországról. Hallották a szülők, nagy-
szülők történeteit a hazáról, ahonnan származnak és ahová mindörökké 
tartoznak.

Ez a program közel hozza és valósággá teszi ezt a nagyon távoli hazát 
azzal, hogy lehetőséget teremt a személyes találkozásra, amely után a 
diaszpórában élő fiatal számára már nem csak egy halványodó családi 
örökség közös otthonunk, hanem a program segítségével birtokba veheti 
azt, ami az övé. 

Ez a füzet egy rövid beszámoló arról, hogy mire jutott a Rákóczi Szö-
vetség ezzel a rendkívül fontos küldetéssel, amelyet maga jelölt ki, 
nyitott meg és vállalt el. A számok és az adatok között személyes sor-
sokat találunk, amelyeken sokat alakított a hazával való találkozás,  
s amelyek egyszer talán maguk is alakíthatnak közös életünkön.

A kormány nagyra értékeli azt a tiszteletreméltó munkát, amit a Rákóczi 
Szövetség a nemzet érdekében végez és örömmel támogatja azt. Ezért is 
ajánlom jó szívvel olvasásra ezt a beszámolót.



Az 1989-ben alapított Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei és a világ 
magyarságának szolgálatában igyekszik lehetőségeit felhasználva segí-
teni a magyar kultúra, a magyar nyelv és a magyar közösségek ügyét. 

A Szövetség tevékenysége kiemelten a magyar fiatalokra irányul. Szer-
vezetünk több mint 28 ezer taggal és 500-nál is több helyi szervezet-
tel rendelkezik Kárpát-medence-szerte, ezek közül 300 középiskolákban 
működő ifjúsági szervezet. A Rákóczi Szövetség évi közel 80 programja 
több mint 100 ezer embert – elsősorban fiatalokat – ér el. 
 
Tevékenységünk középpontjában a külhoni magyar családok magyar 
nyelvű iskolaválasztása áll , hiszen akit nem íratnak szülei magyar oktatá-
si intézménybe, az jóeséllyel elveszik a magyar közösség számára. Ennek 
érdekében az újszülötteket, az óvodásokat és az iskolakezdőket is meg-
szólítja szervezetünk. Évente 9000 újszülöttet köszöntünk Gólyahír Prog-
ramunk keretében. A szeptemberi iskolakezdést követően több mint 400 
helyszínen 9000 magyar iskolakezdőnek adjuk át személyesen a magyar 
összefogást jelképező ösztöndíjat. Az adventi időszakban 22 ezer külhoni 
magyarul beszélő óvodásnak küldünk ajándékot a szülőket magyar is-
kolaválasztásra bátorító levelünkkel együtt. Fontosnak érezzük, hogy az 
óvónőket és a tanítónőket is megbecsüljük, akik az iskolaválasztásban 
meghatározó szerepet töltenek be. A Magyar Iskolaválasztási Program 
mögött széleskörű társadalmi összefogás jött létre Magyarországon. 

Szervezetünk tevékenységének másik fókuszában a középiskolás ifjúság áll. Meg-
győződésünk, hogy a 14 és 18 év közötti korban alakul ki az identitásnak és a kapcso-
latrendszernek egy jelentős része. 

A Rákóczi Szövetség



A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy ebben az időszakban minél több olyan 
impulzus érje a fiatalokat, ami abban segíti őket, hogy a magyarságukra értékként 
tekintsenek, és minél több magyar-magyar kapcsolat alakuljon köztük. 

Nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó Diákutaztatási 
Programunk során 2019-ben több mint 600 középiskola 22 000 diákja 
utazhatott legalább egy határ átlépésével egy másik magyar közösség-
hez. Iskolai félévekhez kapcsolódóan középiskolás találkozók, a határ két 
oldalának diákjait megszólító hétvégi kirándulások, nyári táborok, a Glo-
ria Victis és a Cultura Nostra történelmi vetélkedők, és sok száz középis-
kolai helyi kezdeményezés támogatása szolgálja a korosztályt. 
Az identitás átadása szempontjából kulcsszerepben lévő magyar és tör-
ténelem szakos tanárok számára nyári táborok, konferenciák segítik a 
kapcsolatépítést és munkájuk megbecsülését. Az elmúlt évben különös 
gondot fordítottunk a középiskolák vezetőinek megszólítására, és a velük 
való hatékony együttműködés kialakítására. 
A szórványközösségek megmaradását nem csak magyar iskolaválasztási 
programunkkal, hanem nyári anyanyelvi táborainkkal is igyekszünk segí-
teni. 
2016 óta a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján és a Magyar Kor-
mány Támogatásával a Rákóczi Szövetség évről évre meghirdeti Diaszpó-
ra Programját azzal a céllal, hogy a nagyvilágban élő magyar gyökerű 
fiataloknak is lehetőséget teremtsen magyarországi táborozásra, tanul-
mányi kirándulásra, kapcsolatok építésére, illetve a magyar nyelv és kul-
túra elmélyítésén keresztül az identitás erősítésére. 2016 óta évente 1000 
diaszpóra közösségekhez tartozó fiatal kapcsolódik be a program kínálta 
lehetőségekbe. 
A Rákóczi Szövetség tevékenységét támogatóinak köszönhetően végez-
heti, köztük a Magyar Kormánynak, települési önkormányzatoknak és 
nem utolsósorban vállalati és magán támogatóinak. 

Csáky Csongor,
a Rákóczi Szövetség elnöke 



A Rákóczi Szövetség – a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján, a Ma-
gyar Kormány támogatásával – 2016 szeptembere óta évente 1 000 di-
aszpórában élő magyar fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi ta-
nulmányútra.

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra Programja 10 és 29 év közötti magyar 
fiatalok számára teremt lehetőséget arra, hogy Magyarországra látogas-
sanak. A program kiemelt célja, hogy a diaszpórában élő magyar fiatalok 
kapcsolatépítését elősegítse egymás és a Kárpát-medencei magyarság 
között. 

A program keretében a fiatalok 10 napot tölthetnek Magyarországon. Út-
juk során minden Magyarországon felmerülő költségüket a program fe-
dezi, az útiköltségükhöz pedig régiótól függően hozzájárul. A jelentkezés 
feltétele, hogy a fiatalok a helyi magyar közösségekben működő hétvégi 
iskolák, cserkészcsapatok, hagyományőrző- és kulturális egyesületek, val-
lási közösségek munkájában legalább egy éve aktívan vegyenek részt. A 
kiskorú résztvevők csoportjait kísérők esetében előfeltétel a magyar nyelv 
ismerete.

A programra a Magyar Diaszpóra Tanács szervezetei kapnak meghívást. A 
program összeállításánál a Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy az uta-
zások nagyobb nemzeti és egyházi ünnepekhez, illetve magyar kulturális 
eseményekhez kapcsolódjanak. 

Minden ide látogató fiatal számára lehetőséget biztosít a program az Or-
szágház és a Szent Korona megtekintésére, de eljutnak a Nemzeti Múze-
umba, a szentendrei skanzenbe, valamelyik fővárosi fürdőbe, és a buda-
pesti látnivalók mellett a vidéki Magyarország és egy határon túli magyar 
régió felkeresése is meghatározó része az itt töltött időnek.

Diaszpóra Program
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A farsangi programra elsősorban Dél-Amerikából és Ausztráliából érkez-
tek magyar fiatalok. A főváros látnivalói mellett lehetőségük nyílt a részt-
vevő fiataloknak megismerni a Hortobágy, Hajdúszoboszló, Eger, Deb-
recen és nem utolsósorban Nagyvárad történelmi és kulturális értékeit. 
Természetesen a farsangi hagyományokkal való ismerkedés is fontos sze-
repet kapott.

Diaszpóra Program 2019

Az egyik legtartalmasabb programot kínálta a június 4-i Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja és a pünkösdi ünnephez kapcsolódó csíksomlyói bú-
csú. A résztvevő fiatalok a Nemzeti Összetartozás Napján együtt lehettek 
1000 Kárpát-medencei társukkal Rákóczi földjén, a Rákóczi-emlékévben 
a Rákóczi Szövetség üdülőjében Sátoraljaújhelyen, ahol ünnepi beszédet 
mondott Orbán Viktor miniszterelnök és számos fiatalos szórakoztató 
programot kínált az együttlét. Sátoraljaújhelyről a Nagyboldogasszony 
Zarándokvonattal a diaszpórából érkezett vendégek a csíksomlyói búcsú-
ba utaztak és négy napot tölthettek Erdélyben.

Nemzeti Összetartozás Napja - Pünkösd
J ú n i u s  3 - 1 2 .

Farsang
F e b r u á r  1 8 - 2 7.





A Rákóczi Szövetség történetének egyik legambiciózusabb nyári prog-
ramsorozatára vállalkozott, amikor 4500 Kárpát-medencei és nagyvilág-
ban élő fiatal táboroztatását vállalta.  

Köszönhetően a Magyar Kormány támogatásának a márciusban megvá-
sárolt sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont az elmúlt 
nyáron betöltötte a hozzá fűzött reményeket, hiszen nyolc héten át 
egymást érték a közel 500 fős rendezvények. Mindenki örömére szol-
gált, hogy a Kárpát-medencei diákok és tanárok együtt táborozhattak a 
nagyvilág számos pontjáról érkező fiatalokkal. A táborokban a magyar 
nyelv és kultúra ápolás mellett fontos szerepet kapott a sport, a néptánc,  
a színjátszás sok más egyéb mellett.

Nyári táborok



A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2019.  ÉVI NYÁRI TÁBORAI

1

IDŐPONT

2

2019.  június 4. Nemzeti Összetartozás Napja

PROGRAM MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN

Sátoraljaújhely

3

2019.  június 6-9. Pünkösd - Csíksomlyói búcsú Csíksomlyó

4

2019.  július 1-7. I .  Összmagyar Középiskolás Tábor

Baja

5

2019.  július 6-10. Anyanyelvi Tábor

Sátoraljaújhely

6

2019.  július 15-24. I .  Diaszpóra Tábor  
(Néptánc,  Sport ,  Anyanyelvápolás)

Budapest,  Dél-Erdély, 
Vajdaság

7

2019.  július 19-25. Diaszpóra Program - Izraeli csoport

Sátoraljaújhely

8

2019.  július 22-27. Kárpát-medencei Pedagógus Tábor Sátoraljaújhely

9

2019.  július 29 -  
augusztus 3. Anyanyelvi Tábor Sátoraljaújhely

10

2019. augusztus 5-10. II.  Összmagyar Középiskolás Tábor Sátoraljaújhely

11

Sátoraljaújhely

12

Kárpát-medencei Színjátszó Tábor Székesfehér vár

Összmagyar Egyetemista Tábor Sátoraljaújhely

2019. augusztus 12-21.

2019. augusztus 6-22.

2019. augusztus 19-28.

I I .  Diaszpóra Tábor   
(Néptánc,  Sport ,  Anyanyelvápolás)







Az októberi programba bekapcsolódó fiatalok részesévé váltak a Rákóczi 
Szövetség legnagyobb rendezvényének, mely az 1956-os forradalomnak 
állít emléket minden évben.

A Gloria Victis 1956-os emlékünnepség és ifjúsági találkozón Budapes-
ten október 21. és 23. között 3000 Kárpát-medencei és diaszpórában élő 
egyetemista és középiskolás vett részt lengyelországi társaikkal együtt 
azzal a céllal, hogy tisztelegjenek 1956 hősei előtt és élményszerű isme-
reteket szerezzenek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról. 

A háromnapos rendezvény központi helyszíne a Műegyetem volt, prog-
ramja azonban sok szálon futott. Részét képezte többek között az Or-
szágház, a 301-es parcella, a Magyar Nemzeti Múzeum, dunai hajózás, 
történelmi vetélkedő, könnyűzenei koncert. 

A rendezvény csúcspontját az október 22-i műegyetemi ünnepség, a tör-
ténelmi útvonalon haladó fáklyás felvonulás és a Bem téri koszorúzás 
jelentette.

Gloria Victis 1956
O k t ó b e r  1 4 - 2 3 .





A dél-amerikai magyarok egyik legkedveltebb programja az Advent.  
A Magyarországra látogató fiatalok megkóstolhatják a mézeskalácsot,  
a forraltbort, karácsonyfát díszíthetnek, betlehemes játékot tanulhatnak, 
és a magyar népi és vallási hagyományokkal ismerkedhetnek. 

Advent
D e ce m b e r  1 1 - 2 0 .



 

2019-ben második alkalommal vettünk részt kis csapatommal a Rákóczi 
Szövetség által szervezett Anyanyelvi Táborban. A 10 nap alatt csodála-
tos élményekkel gazdagodtunk, fantasztikus kirándulásokon vehettünk 
részt, valamint életre szóló barátságokat kötöttünk.

Eszter, Lengyelország

Szeretnénk megköszönni valamennyi szervezőnek, koordinátornak, okta-
tónak, gondviselőnek, felügyelőnek és mindenki másnak azt a hatalmas 
munkát, ami nélkül ez a tábor nem jött volna létre. Hatalmas élményben 
volt részünk, egy életre szóló élménnyel gazdagodtunk.

Hanna és Petra, Kanada

A testvéremmel idén nyáron először jártunk Magyarországon, különleges 
élmény volt látni, hogy honnan származnak szüleink, hogyan is néz ki az 
az ország, amiről otthon mindig mesélnek nekünk. Bízom benne, hogy 
lesz alkalmam mostantól minden évben visszajönni Magyarországra és 
Budapestre. 

Attila, Ausztrália

Visszajelzések



A Rákóczi Szövetség – a Magyar Diaszpóra Tanács megfogalmazott  
kérése alapján, a Magyar Kormány támogatásával – 2020 folyamán 
a „DIASZPÓRA PROGRAM”  keretében lehetőséget teremt magyaror-
szági tanulmányúton való részvételre 1000 diaszpórában élő 10 és  
29 év közötti magyar fiatal számára.

Pályázati felhívás

Személyes kapcsolatok által elősegíteni a diaszpóra magyar 
fiataljainak egymás és az anyaország közötti, valamint a Kár-
pát-medencei magyar fiatalokkal való összetartozás tudatának 
erősítését. 
Magyarországi szakemberek bevonásával a diaszpóra fiataljai 
magyarságtudatának és anyanyelvtudásának fejlesztése.
A diaszpórában megvalósuló, nemzeti kötődést célzó minőségi 
ismeretátadás hatékonyságának növelése. Továbbá a hazai kör-
nyezetben történő széleskörű tapasztalatszerzés, valamint az 
ezt szolgáló szellemi, kulturális és módszertani tudás bővítése.
A diaszpórában élők magyar szervezetekhez való kapcsolódásá-
nak és az aktív külhoni közösségi részvételnek szakmai támoga-
tása és inspirálása. 
A diaszpórában élő magyarság anyaországgal való kapcsolatá-
nak erősítése újfajta kapcsolathálózat létrehozásával, valamint a 
határon túli , szórvány és diaszpóra területek közötti együttmű-
ködések aktiválása és szélesebb körű kiterjesztése összmagyar 
szinten. 

1. A program célja



A Diaszpóra Program több különböző programidőszakot tartal-
maz 2020 januárja és decembere között, köztük tematikus ta-
nulmányutakat és nyári táborokat, amelyek közül tetszés szerint  
választhatnak a jelentkezők. A kiválasztott programidőszakon belül,  
8-10 napos összefüggő időintervallumban vehetnek részt magyar-
országi tanulmányúton 

2. A program tartalma

2.1. A tervezett programidőszak:

Program Időpont

Pünkösd 2020. május 27-június 5.

Összmagyar Középiskolás Tábor 2020. július 6-12.

Összmagyar Felsőtagozatos Tábor 2020. július 13-19.

Összmagyar Anyanyelvi Tábor 2020. július 20-26.

Összmagyar Tanártábor 2020. július 27-augusztus 2.

Összmagyar Középiskolás Tábor 2020. augusztus 3-9.

Összmagyar Anyanyelvi Tábor 2020. augusztus 10-16.

Összmagyar Egyetemista Tábor 2020. augusztus 17-21.

Advent 2020. december 12-20.



Budapest megismerése, városismeret, látnivalók,  
nevezetességek, múzeumok
Budapesti élményprogramok 
Budapest környéki programok
Akklimatizáció, ismerkedés, közösségépítés 
Anyanyelvi programok, nyelvi alapozás
Tánctanulás, táncház

Budapesti programok: 

Minden programidőszak részét képezi Budapest, a vidéki  
Magyarország és egy külhoni magyar régió felkeresése.

2.2. A tervezett programok tematikája:

-

-
-
-
-
-

Kirándulások
Élményprogramok (pl. szüret, bórkostoló, disznóvágás stb.)
Tánctanulás, táncház
Fürdőlátogatás

Vidéki Magyarország, külhoni régió:

-
-
-
-



3. A pályázók köre:

Diaszpórában élő magyar fiatalok 

A Programra pályázhatnak azok a diaszpórában élő, 10 és 29 év kö-
zötti magyar fiatalok, akik a helyi magyar közösségekben működő 
hétvégi iskolák, hagyományőrző és kulturális egyesületek, vallási 
közösségek munkájában aktívan (minimum 1 éve) részt vesznek. 
Ennek fennállását a helyi magyar szervezetnek igazolnia kell .
A Program keretében egy személy 2020. január 1. – 2020. decem-
ber 31. között egy alkalommal, egy tetszőlegesen kiválasztott prog-
ramidőszakban látogathat el Magyarországra.
A kiskorúkorú (18 éves kor alatti) résztvevőket csak csoportosan  
(5 fő) és felnőtt kísérővel tudjuk fogadni. A kiskorúak jelentkezésé-
hez minden esetben szülői jóváhagyás szükséges. 

Kísérő

A kísérő szerepére azok a 25. életévüket betöltött, közösségben 
aktív személyek (pedagógus, néptánctanár, közösségi vezető stb.) 
pályázhatnak, akik legalább társalgási szintű magyar nyelvtudás-
sal rendelkeznek és az elektronikus pályázati felületen motivációs 
levelüket feltöltötték. 5 kiskorú fiatal után egy kísérő jelentkezése 
fogadható el.



Észak-Amerika: 
350 fő

Nyugat-Európa: 
300 fő

Dél-Amerika: 
200 fő

Ausztrália és  
Új-Zéland

90 fő

Izrael:
50 fő

Dél-Afrika: 
50 fő

3.1. Térségek szerinti irányadó keretszámok:



 
1 .  Amerikai Egyesült Államok, 2 .  Argentína,  3 .  Ausztrál ia ,  4 .  Ausztria ,  
5. Brazí l ia ,  6 .  Csehország,  7.  Egyesült Királyság,  8.  Franciaország,  
9. Olaszország,  10.  Kanada, 11 .  Lengyelország,  12 .  Macedónia,  
13 .  Németország,  14 .  Spanyolország,  15.  Svédország,  16.  Törökország, 
17.  Új-Zéland, 18.  Ukrajna,  19.  Izrael ,  20.  Dél-Afr ika,  21 .  Uruguay

Honnan jöttek résztvevőink?

1

2
3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

20
21
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Lájkolj  minket Facebookon, kövess Instagramon , 
iratkozz fel  Youtube csatornánkra,  vagy látogass el 
a www.rakocziszovetseg.org/mediatar oldalra.

Honlap: www.rakocziszovetseg.org
Facebook: www.facebook.com/rakocziszovetseg
Instagram: www.instagram.com/rakocziszovetseg
Youtube: www.youtube.com/rakocziszovetseg

http://https://www.facebook.com/rakocziszovetseg/
https://www.instagram.com/rakocziszovetseg/?hl=hu
https://www.youtube.com/user/RakocziSzovetseg
https://www.rakocziszovetseg.org/mediatar


4. A Program finanszírozása:

A Rákóczi Szövetség a sikerrel pályázók számára a Program idősza-
kában fedezi a szállás, az ellátás, a balesetbiztosítás, a magyaror-
szági utazások teljes költségét, valamint a Programmal kapcsolatos 
foglalkozások, rendezvények, belépők kiadásait.

A Programban résztvevő fiatalok, illetve kísérőik Magyarországra 
történő eljutásának és a kiinduló országba való visszajutásának uta-
zási költségét a Rákóczi Szövetség az alábbiak szerint téríti meg:
 
 
 Észak-Amerika: 100 000 Ft
 Nyugat-Európa, Izrael: 20 000 Ft
 Dél-Amerika: 300 000 Ft
 Ausztrália és Új-Zéland: 150 000 Ft
 Dél-Afrika: 150 000 Ft

A kiinduló ország és Magyarország közötti utazást, utasbiztosítást, 
valamint a visszautat a résztvevők és a kísérők egyénileg szervezik 
meg.



5

JELENTKEZÉS

A jelentkezést egyénileg, vagy csoportosan kell benyújtani  
a www.rakocziszovetseg.org oldalon.

A pályázatok elbírálását a Rákóczi Szövetség végzi szorosan 
együttműködve a magyar diaszpóra szervezetek képviselőivel.  
A jelentkezési határidő lezárását követő 30 napon belül a megha-
tározott feltételek, a keretszámok és a jelentkezések beérkezésé-
nek sorrendje alapján hoz döntést a Rákóczi Szövetség. 
A döntést követően minden sikerrel pályázó tájékoztatást kap 
elektronikus levél formájában.

5. A pályázat benyújtásának és elbírálásának módja:  

A Programra való jelentkezés időszaka:  

2019. december 1. – 2020. február 28.



diaszpora@rakocziszovetseg.hu

+36 1 201 3067

ELÉRHETŐSÉG

Rákóczi Szövetség – Diaszpóra Program: Kiadja a Rákóczi Szövetség

Székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. ,  IV/1.

Postacím: 1255 Budapest, Pf . 23.

Telefon: +36 1 201 3067

Email: info@rakocziszovetseg.org

Honlap: www.rakocziszovetseg.org

Felelős kiadó: Csáky Csongor

Szerkesztő: Központi iroda

Megjelenik 500 példányban

Facebook: www.facebook.com/rakocziszovetseg

Instagram: www.instagram.com/rakocziszovetseg

Youtube: www.youtube.com/rakocziszovetseg

IMPRESSZUM




