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Tisztelt Résztvevők! Kedves Barátaink!

Szeretettel köszöntünk Benneteket a Rákóczi Szövetség Diaszpóra- és Szórványprogramja keretében!

Szövetségünk az elmúlt 25 évben a Kárpát-medencei magyar közösségek ügyének szolgálatában a magyar nyelv, 
kultúra és anyanyelvi oktatás, valamint a magyar-magyar kapcsolatok élővé tételének érdekében munkálkodott 
minden korosztályt megszólítva – különös fi gyelemmel a fi atalságra.

A Magyar Kormány megbízásából a Rákóczi Szövetség lehetőséget kapott arra, hogy 2016 szeptembere 
és 2017 júniusa között mintegy 2 500, diaszpórában és Kárpát-medencei szórványban élő magyar fi atal számára 
szervezzen magyarországi látogatást annak érdekében, hogy a magyar kultúrához és nyelvhez fűződő kötődésükben 
megerősíthesse őket és Magyarország személyes megismerésének alkalmát megteremtse számukra.

Bízunk benne, hogy itt tartózkodásotok során szép élményekkel, új barátságokkal és értékes tudással 
gazdagodtok – ennek szellemében kívánunk kellemes és hasznos időtöltést Magyarországon!

Baráti üdvözlettel,

Dr. Halzl József,
a Rákóczi Szövetség elnöke

A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszik támogatni a szomszédos 
országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott küzdelmükben. Minthogy e közösségek jövője 
elsősorban attól függ, vállalják-e a felnövekvő nemzedékek szüleik magyar identitását, így programjainkkal, 
kezdeményezéseinkkel elsősorban az ifj úságot kívánjuk megszólítani. 

Örömmel számolunk be arról, hogy a Kárpát-medencei magyarság szolgálatában Szövetségünk évente mintegy félszáz 
rendezvényt szervez, amelyek közel 40 ezer embert, elsősorban fi atalokat érintenek. A Rákóczi Szövetség kiterjedt 
szervezeti hálózattal rendelkezik a Kárpát-medencében, különös tekintettel a középiskolás korosztályra. Szövetségünk 
aktuális taglétszáma közel 24 ezer fő. A helyi szervezeteink száma több mint 450, ebből mintegy 250 Kárpát-medencei 
középiskolához kötődik.

Munkánkban meghatározó szerepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás támogatása a Kárpát-medence 
különböző elszakított régióiban, hiszen a magyar identitás továbbadásának legfontosabb kérdése az, hogy a szülők 
vállalják-e gyermekeik magyar iskolába történő beíratását.

Bemutatkozik a 
Rákóczi Szövetség

Dr. Halzl József
Hivatkozások:

http://latogatokozpont.parlament.hu/az-orszaghaz-leirasa

http://mult-kor.hu/ 

http://www.muemlekem.hu/ 

http://bgazrt.hu/magyarsaghaza/bemutatkozas/ 

http://www.hagyomanyokhaza.hu/hh/  

http://www.szechenyifurdo.hu/tortenet 

http://www.zoobudapest.com/ 

http://www.sziklatemplom.hu 

http://www.budapestcity.org/03-muemlekek/09/Kozponti-Vasarcsarnok/index-hu.htm 
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1. 2016. szeptember 24. – október 8. Őszi szüret

2. 2016. október 17 – 30. 1956-os forradalom és szabadságharc

3. 2016. november 13 – 27. Márton napi vigadalom

4. 2016. december 7 – 21. Advent

5. 2017. január 14 – 28. Farsang

6. 2017. február 18. – március 4. "Tavaszi szél vizet áraszt..."

7. 2017.március 1 – 25. 1848/1849-es forradalom és szabadságharc

8. 2017. április 8 – 22. Húsvét

9. 2017. május 13 – 27. Majális

10. 2017. május  30. – június 13. Pünkösd

Tematikus programajánló

A programról

A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács kérése 
alapján, a HATÁRTALANUL! PROGRAM keretében 2016 
szeptembere és 2017 júniusa között lehetőséget kíván terem-
teni 650 diaszpórában és 1850 Kárpát-medencei szórvány-
ban élő magyar fiatalnak arra, hogy részt vegyen e magyaror-
szági tanulmányúton.

A Rákóczi Szövetség a magyar identitás megőrzését szol-
gáló ifjúsági programjai mellett, 10 hónapon át, 10 különböző 
tematikus, 5 és 14 nap között megvalósuló programidőszakot 
biztosít a diaszpórában, és a Kárpát-medencei szórványban 
élő fiatalok számára. 

A Programra azokat a 10 és 25 év közötti fiatalokat várjuk, 
akik a helyi magyar közösségekben működő hétvégi iskolák, 
cserkészcsapatok, hagyományőrző- és kulturális egyesületek, 
esetleg vallási közösségek munkájában aktívan részt vállalnak.

A tanulmányút során a résztvevők minden Magyarorszá-
gon felmerülő költségét a Rákóczi Szövetség fedezi, az úti-
költségükhöz pedig – kiinduló országtól függően – 20-100%-
os arányban járul hozzá.

A Program összeállításánál a Rákóczi Szövetség töreke-
dett arra, hogy az utazások a nagyobb nemzeti és egyhá-
zi ünnepeinkhez, illetve eseményeinkhez kapcsolódjanak.  
A diaszpórából ide érkezők rendkívül változatos progra-
mokon vehetnek részt, melynek keretében egyaránt megis-
merkedhetnek Budapesttel, a vidéki Magyarországgal és egy,  
a Kárpát-medencén belüli, de határon túli magyar régióval is.

A Program célkitűzései

• Személyes kapcsolatok által elősegíteni a diaszpóra és 
szórvány magyar fiataljainak egymás és az anyaország közöt-
ti, valamint a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal való ösz-
szetartozás tudatának erősítését. 

• Magyarországi szakemberek bevonásával a diaszpóra és 
szórvány fiataljai magyarságtudatának és anyanyelvtudásá-
nak fejlesztése.

• A diaszpórában megvalósuló, nemzeti kötődést célzó 
minőségi ismeretátadás hatékonyságának növelése. Továbbá 
a hazai környezetben történő széleskörű tapasztalatszerzés, 
valamint az ezt szolgáló szellemi, kulturális és módszertani 
tudás bővítése.

• A külhonban élők magyar szervezetekhez való kapcsoló-
dás és az aktív külhoni közösségi részvétel szakmai támoga-
tása és inspirációja. 

• A külhonban élő magyarság anyaországgal való kapcso-
latának erősítése újfajta kapcsolathálózat létrehozásával, va-
lamint a határon túli, szórvány és diaszpóra területek közötti 
együttműködések aktiválása és szélesebb körű kiterjesztése 
összmagyar szinten. 

Őszi szüret 

A szüret az egyike azon közösségi munkáknak Magyaror-
szágon, amely régidők óta jelentős eseménynek számított. A 
szőlőkben felszabadult, örömteli hangulat uralkodott, ének-
lés és vidám csevej könnyítette a munka édes terhét. A szüret 
végén pedig felvonulással, bállal vagy mulatsággal ünnepelte 
a szüretelő közösség az egész éves munka gyümölcsét. 

Az „Őszi szüret” nevet viselő rendezvénysorozatunk során 
résztvevőink a budapesti programokon túl az ország neveze-
tes borvidékeire látogathatnak el. Hazánk méltán híres borvi-
dékén ízlelhetik meg hegyeink zamatos nedűit és betekintést 
nyerhetnek a hagyományos szüretek hangulatába, valamint 
a borkészítés folyamataiba. A hét záró programja egy rövid 
határon túli kirándulás, mely során a Kárpát-medence ter-
mészeti kincseit fedezhetik fel az idelátogató fiatalok.

1956-os forradalom és szabadságharc 

A magyar történelem egyik legkiemelkedőbb fejezete az 
1956-os forradalom és szabadságharc, melynek eseménye-
iről nemzetünk évről-évre megemlékezik. A 2016-os esz-
tendő különleges év, hiszen idén a 60. évfordulóról van szó. 
Budapesten és számos vidéki helyszínen készülnek rendha-
gyó és egyedülálló kulturális programokkal, kiállításokkal, 
megemlékezésekkel, melyek a látogatók számára lehetővé 
teszik, hogy kézzelfogható közelségbe kerüljenek a történe-
lem legendás pillanataival. Az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc tematikájában rendezett októberi tanulmányúton 
(programszakaszon) gyakorlott idegenvezetők segítségével, a 
főváros és a vidéki Magyarország számos pontját, valamint 
egy határon túli régiót fedezhetnek fel és ismerhetnek meg 
a résztvevők. 

Márton napi vigadalom 
Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó 

nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megenge-
dett. Márton nap alkalmából régen is és napjainkban is szá-
mos helyen rendeznek lakomákat, bálokat, mulatságokat, 
melyeken az asztalról nem hiányozhat a libafogás és az újbor. 
Ezen rendezvénysorozatunk keretében a budapesti és vidéki 
városok látogatása során a Szent Márton kultuszhoz kapcso-
lódó hagyományokat ismerhetik meg a résztvevők. A ren-
dezvény során hazánk vadregényes tájain is kalandozhatnak, 
valamint egy határon túli régiót is felfedezhetnek a fiatalok.

Advent 

Az Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt meg-
előző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak, 
jellegzetes közép-európai és magyar hagyomány. Az ünne-
pekre való készülődés és a reményteli várakozás időszakához 
rengeteg szép szokás kötődik. 

Az adventi időszakban Magyarország több vidéki telepü-
lése is színpompás, hangulatos vásárokkal büszkélkedhet. Az 
adventi programsorozat alatt a budapesti és vidéki városokba 
látogatnak el a résztvevők, ahol a vásárok nyüzsgő hangula-
tán túl a téli városképek látványát is élvezhetik.

Farsang 

A farsang a vidámság és életöröm, a mulatozás, tánc és 
bálok időszaka. Voltaképpen önfeledt ünneplés a húsvéti 
böjt előtt, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. 
Magyarországon is számos néphagyomány fűződik ehhez az 
időszakhoz.

A farsangi programidőszak keretében Budapesten és ha-
zánk vidéki városaiban ünnepelhetnek a résztvevők. Hagyo-
mányos farsangi mulatságok, fesztiválok és gasztronómiai 
rendezvények várják a fiatalokat. Mindemellett az ilyenkor 
szokványos vidéki disznótor eseményeibe is betekintést nyer-
hetnek a résztvevők. A Kárpát-medence varázslatos területei-
re is ellátogathatnak az ide érkező fiatalok.

„Tavaszi szél vizet áraszt...”

Népszokásaink emberemlékezet óta szoros kapcsolatban 
állnak a természettel és az évszakok körforgásából fakadó 
sajátos tevékenységekkel, hagyományokkal. A „Tavaszi szél 
vizet áraszt” című programszakaszban a résztvevők betekin-
tést nyerhetnek a magyar kultúra egyedülállóan sokszínű és 
izgalmas tavaszi világába. Budapesti, vidéki magyarországi, 
illetve határon túli múzeumok, skanzenek, kiállítások, előa-
dások egész sora, kézműves foglalkozások, néptánc tanulás 
várja a fiatalokat.  

Március 15. – 1848/1849-es forradalom 
és szabadságharc

A magyar történelem meghatározó mérföldkövét jelenti 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, melynek esemé-
nyeit mind Budapesten, mind pedig a vidéki településeken 
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Tervezett programhelyszínekszámos kulturális program segít megeleveníteni. A résztve-
vők felkeresik azokat a jelentős helyszíneket, ahol történel-
münk kiemelkedő alakjai befolyásolták az ország jövőjét. 
Élményeiket interaktív városismereti játékokkal, fürdőláto-
gatással, hajókirándulással, koncerttel, táncházzal bővíthetik 
az idelátogatók. A fiatalok elutaznak számos olyan városba is, 
ahol megtapasztalhatják Magyarország, valamint a határon 
túli régiók nyelvi, népművészeti, természeti érdekességeit, 
sajátosságait.

Húsvét 

A húsvét a keresztény egyház egyik legrégibb és legjelentő-
sebb ünnepe, ugyanakkor a tavasz, az újjászületés köszöntése 
is. Egyházi és népi ünnep egyaránt, melyhez Magyarorszá-
gon is számos népszokás és hagyomány kötődik. 

Az idelátogató fiatalok részesei lehetnek a húsvéti elő-
készületeknek, a hagyományos ünnepi szertartásoknak és 
népszokásoknak. Az újjáéledő természetben való barangolás, 
valamint a vidéki és kárpát-medencei városok látogatása is 
színesíti programunkat.

Majális 

Magyarországon az év legszebb hónapjának első napját ré-
gidők óta ünnepelik az emberek, munkájukban szünetet tart-
va, közösen vonulnak az ébredező természet lágy ölelésébe. A 

májusfaállítás, a népi hagyományokból gyökerező, máig élő 
szokás, ami a szerelmet hivatott szimbolizálni. Ugyanakkor a 
májusfa a természet újjászületésének jelképe is. 

A változatos tavaszköszöntő programok, felvonulások, 
kulturális és gasztronómiai események mellett hazánk termé-
szeti kincseiben is gyönyörködhetnek az ide érkező fiatalok. 

Pünkösd 

A magyar kultúrában számos népszokás és hagyomány 
kötődik pünkösd időszakához. A pünkösdi programidő-
szakon résztvevő fiatalok színes kulturális események által 
ismerkedhetnek meg Budapest nevezetességeivel, valamint a 
vidéki Magyarország történelmi városaival és természeti kin-
cseivel. Nemzetünk számára kiemelt jelentőséggel bír a Csík-
somlyói Búcsú, mely mára az összmagyarság egyik legjelen-
tősebb szimbólumává vált. E lélekemelő ünnepre évről-évre 
több százezren zarándokolnak el a világ valamennyi szegle-
téből. A résztvevők a program keretében megtapasztalhatják 
ennek az egyedülálló „találkozónak” az élményét, továbbá 
megcsodálhatják Erdély további nevezetességeit.

Budapest

Budapest Magyarország fővárosa, egyben legnagyobb vá-
rosa, az Európai Unió kilencedik legnépesebb városa. Buda-
pest országos és regionális politikai, kulturális, kereskedelmi, 
ipari és közlekedési központ. A főváros változatos építészeti 
képe, múzeumai minden ide látogató számára bepillantást 
engednek a Kárpát-medence és a magyarság gazdag törté-
nelmének korszakaiba, fürdői, barlangjai, természeti kincsei 
és egész évben pezsgő kulturális élete pedig felejthetetlenné 
teszik az itt eltöltött időt.

Budapest története a keltákig nyúlik vissza, majd a róma-
iak városa, Aquincum volt Pannonia provincia székhelye. A 
magyarok a 9. században érkeztek erre a területre s tették a 
későbbi évszázadok során a Kárpát-medence és a régió egyik 
legfontosabb központjává a Szent Korona országainak összes 
népe által is nagyarányban lakott, sokszínű várost. Budapest 
mai értelemben véve Buda, Pest és Óbuda 1873-as egyesí-
tésével jött létre. A magyar történelem olyan eseményei in-
dultak Pestről és Budáról, mint az 1848. március 15-i vagy 
az 1956. október 23-i forradalmak – a város az évszázadok 
minden viszontagságát és dicsőségét ötvözve ma modern, 
európai nagyváros.

A felbecsülhetetlen muzeális értéket képviselő Országház 
Magyarország törvényhozásának otthona, a Steindl Imre ter-
vei alapján megépült Ház pedig a budapesti Duna-part lát-
ványát gazdagítva az UNESCO Világörökség része, méltán 
tartják a világ egyik legszebb parlamentjének.

A budai Várnegyedben sétálgatva szinte minden sarkon, 
kis utcában és sétányon találkozhatunk egy-egy kulturális 
kinccsel, melyek látványa szavak nélkül mesél. A Budavári 
Palota jelenleg a Magyar Nemzeti Galériának, az Országos 
Széchényi Könyvtárnak és a Budapesti Történeti Múze-
umnak ad otthont, történetének kezdete a XIII. század de-
rekához nyúlik vissza, aranykora Nagy Lajos, Zsigmond és 
Mátyás király uralkodásának idejére tehető, amikor is a vár 
Európa egyik fényes királyi lakhelyének számított.

A Szentháromság téren álló Mátyás-templom vagy Bu-
davári Koronázó Főtemplom nagy történelmi múltra vissza-
tekintő műemlék templom. Az egyházi hagyomány szerint 
Szent István alapította 1015-ben. A Szent István-féle temp-
lomról sem okleveles, sem tárgyi adat nem maradt fent. Írott 
forrás csak a török hódoltság után szól róla. Az újraalapítás 
IV. Béla királyunk nevéhez fűződik, időpontja a tatárjárás 
utánra 1255 és 1269 közé tehető, valószínűleg a régebbi, ki-
sebb templom helyére épült a tornyos, háromhajós bazilika. 
A 14. század második felében épült gótikus csarnoktemplom 
Nagy Lajos királyunk nevéhez köthető. A templom Hunyadi 

ORSZÁGHÁZ

VÁRNEGYED

NEMZETI GALÉRIA

MÁTYÁS-TEMPLOM



M
AG

YA
R

98

Mátyás uralkodása alatt érte el középkori virágzásának tető-
pontját. A király felépíttette a délnyugati harangtornyot, a 
hazai gótikus építészet egyik legnagyszerűbb alkotását. Buda 
1526. évi első török megszállása során a főtemplom középko-
ri tetőszerkezete és berendezésének nagy része is megsemmi-
sült. Az újjáépült Boldogasszony-templomot 1541-ben, Buda 
végleges elfoglalása után a törökök rögvest mecsetté alakítot-
ták át, hogy I. Szulejmán szultán itt adhasson hálát Allahnak 
a győzelemért. Eredeti berendezését, oltárait kidobálták, fes-
tett falait lemeszelték. Míg a többi budavári templomot a mo-
hamedánok elpusztították, a Mária-templom – mint Eszéki 
dzsámi, vagyis Öreg Mecset – fennmaradt. A megszállók Má-
tyás királyi oratóriumát, az északi tornyot, a Garák kápolná-
ját és az oldalkápolnákat elbontották, hogy köveiket máshol 
hasznosítsák.  A templom Buda visszafoglalása, 1686 után 
először a ferences, majd a jezsuita rend tulajdonába került, 
ekkor került sor helyreállítására, barokk stílusban. I. Ferenc 
József király 1873-ban kelt határozata alapján 1874-1896 
között Schulek Frigyes vezetésével nagyarányú újjáépítésbe 
kezdtek, ekkor alakult ki az épület mai képe. Az 1944-1945-
ös budapesti ostrom során az épület ismét súlyosan megsé-
rült. Tetőzete kiégett, boltozatai megsérültek, orgonája elné-
mult. Altemplomában a német tábori konyha, a szentélyben 
szovjet lóistálló volt. A háborús károkat a magyar állam állít-
tatta helyre 1950 és 1970 között. Az utolsó háborús seb 1984-
ben tűnt el a templomról: ekkor fejeződött be a nagy orgona 
újjáépítése. 1994-ben máig ismeretlen merénylő pokolgépet 
robbantott az épület Halászbástya felé nyíló kapujánál. Az 
értelmetlen terror tizenhat ablakot rongált meg. 1999-ben a 
magyar állam – története folyamán először – az egyház tulaj-
donába adta a templomot.

A Mátyás-templom tőszomszédságában elterülő Halász-
bástya épületegyüttesét, csak úgy, mint számos más termé-
szeti és építészeti kincset Budapesten, 1987-ben az UNESCO 
felvette a világörökségi listájára. A neoromán stílusú tera-
szokról csodálatos panoráma tárul a szemünk elé, a Duna és 
az Országház talán innen mutatja a legszebb oldalát. 1895 és 
1902 között épült Schulek Frigyes tervei alapján. A Halászok 
bástyája elnevezés középkori eredetű, azon egyszerű oknál 
fogva született, hogy alatta terült el a Halászváros. Hajdan 
a halászok a portékájukat, a Mátyás templom melletti téren 
működő halpiacon értékesítették, vészterhes időkben pedig 
ők voltak a bástya védői is. 

Még mindig a Várnegyedben, azon belül is a Szenthárom-
ság téren maradva, kirándulásunk  kihagyhatatlan pontja a 
Magyarság háza, azon belül is a „Mi, magyarok” című kiállí-
tás. Az intézmény rendezvényei a nemzeti identitás erősítését 
szolgálják, bemutatják a világ magyarságára jellemző értéke-
ket, sikereket. Megismertetik a hazai és határon túli közön-
séget a hungarikumokkal, az épített és szellemi örökséggel, a 
magyar kultúrkincsekkel, a tudományos, szellemi és fi zikai 
teljesítményekkel. A „Mi, magyarok” című kiállítás tárlatát 

megtekintve, a Kosztolányi Dezső által kiválasztott 10 leg-
szebb magyar szó segítségével minden látogató képet kaphat 
arról, hogy milyenek vagyunk mi, magyarok.

A budapesti Szent István Bazilika hazánk egyik legszebb 
és egyben legnagyobb egyházi épülete, egyik leglátogatot-
tabb idegenforgalmi nevezetessége. Ennek oka egyrészt a 
névadó szent királyt, az ország államalapítóját megillető tisz-
telet, a történelmi múlt, másrészt maga az épület műemléki 
és művészeti értéke. A templom építése 1851 augusztusában 
kezdődött, három neves magyar építész nevéhez főződik, 
Hild Józseféhez, Ybl Miklóséhoz és Kauser Józseféhez. 1905 
novemberében szentelték fel, 1906 decemberében I. Ferenc 
József császár és király jelenlétében helyezték el zárókövét a 
főoltár mögött. A templom nem bazilikális elrendezésű, épí-
tészetileg katedrális. A pesti polgárok azonban már felépíté-
se óta méretei miatt Bazilikának nevezték. 1931-ben, Szent 
Imre halálának 900 éves évfordulója alkalmából ünnepsé-
gek sorozatát rendezték meg a Bazilikában. Ez alkalomból 
adományozta a pápa a templomnak a „Basilica minor” 
(Kis bazilika) címet.

A Magyar Állami Operaház az egyetlen olyan színház 
Budapesten, melynek műsorán kizárólag opera- és balett mű-
fajú előadásokat tekinthetünk meg. Neoreneszánsz stílusban 
épült, Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső 

terek kialakításában neves magyar művészek is közreműköd-
tek, többek között Th an Mór, Lotz Károly és Székely Bertalan. 
Az építkezés 1875-ben kezdődött és kilenc évig tartott.

A Terror Háza épülete sokszorosan összetett szimbólum: 
„itt fészkelték be magukat a nyilasok, akik 1944 telén e ház 
pincéjében több száz zsidó honfi társunkat kínozták meg, és 
itt rendezkedtek be 1945-ben a szovjet tankok védelmében 
érkező magyar kommunisták. Sztálin leghűségesebb követői 
cinikus tudatossággal választották a nyilasok elhagyott szék-
házát, hogy immáron nem faji, hanem osztályalapon határoz-
zák meg azt, ki tekinthető bűnösnek, kinek kell szenvednie és 
pusztulnia. A szenvedés karmestereinek különböző elneve-
zéssel, de ugyanazzal a céllal működő hatósága csupán a ma-
gyarok 1956-os szabadságharca és forradalma után kénysze-
rült elhagyni az épületet. Addigra annak minden köve annyi 
emberi szenvedést szívott fel magába, hogy lehetetlenné vált 
az Andrássy út 60. más funkcióval való megtöltése. Az épü-
letben létesült múzeum és kiállítás így válhatott a rendszer-
változás utáni magyar demokrácia legerősebb szimbólumá-
vá.” (forrás: a Terror Háza Múzeum hivatalos honlapja)

A Magyar Nemzeti Múzeum országos múzeum, mely a 
magyar történelem tárgyi emlékeit gyűjti össze és mutatja be. 
Főépülete Budapest VIII. kerületében, a Múzeum körúton 
található. A múzeum klasszicista stílusú épülete 1837–47 kö-

zött épült, tervezője Pollack Mihály építész volt, alapítója gróf 
Széchényi Ferenc.

A Hagyományok Háza a Kárpát-medencei néphagyo-
mány ápolására és továbbéltetésére létrehozott nemzeti in-
tézmény, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere által, 2001. 
január elsején alapított szolgáltató központ. Három nagy 
egysége eltérő eszközökkel, de egyazon céllal és elkötele-
zettséggel várja a népi kultúra, a hagyomány iránt érdeklődő 
nagyközönséget és a szakmabelieket, akik útmutatásért, vagy 
segítségért keresik fel intézményünket.

A főváros egyik fő jelképe, egyben legismertebb és leglá-
togatottabb tere, az Andrássy út ‚koronadísze’ a Hősök tere. 
A tér története még az 18 és 19. század fordulójához nyúlik 
vissza, amikor még csak egy, Ybl Miklós munkáját dicsérő 
kút, a Gloriette állt itt. A csodálatos Millenniumi emlékmű 
1895-ben került a kút helyére, a jellegzetes és nem kevésbé 
bámulatos oszlopcsarnokait és királyszobrait csak az új év-
század elején, 1905-1910 között állították fel. A tér a maga 
teljes szimmetriájával, a két oldalán elhelyezkedő Szépmű-
vészeti Múzeummal és Műcsarnokkal, zokszó nélkül ne-
vezhető Budapest legnagyobb egybefüggő parkjának, a Vá-
rosliget monumentális képzeletbeli, nyitott „bejáratának”. A 
liget futóversenyeknek, a Hősök tere a Nemzeti Vágtának, a 
mellette elterülő Ötvenhatosok tere pedig számos gasztronó-
miai fesztiválnak, mozgó cirkusznak, illetve a kortárs művé-
szet remekeit bemutató óriásplakát kiállításnak, az ARC- nak 
szolgál helyszínül. A Vajdahunyadvár épülete az 1896-os 
millenniumi ünnepségsorozat alkalmára épült, ma a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum- és Könyvtárnak ad otthont. A mú-
zeum Európa szerte egyedülálló módon mutatja be a hazai 
mezőgazdaság, erdészet, vadászat, halászat, a szőlő és a bor, 
az erdők és növények, a lótartás fejlődését, történetét.

A Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, Budapest és egyben 
Európa legnagyobb fürdőkomplexuma. „Zsigmondy Vilmos, 
a kor nagyhírű bányamérnöke előzetes tanulmányozás után 
arra a következtetésre jutott, hogy Pest városában egy artézi 
kút sikeres fúrása legnagyobb valószínűséggel a Városliget-
ben valósítható meg. Az elképzelést Pest város közgyűlé-
se 1868. március 4-én elfogadta. A kút fúrásának helyéül a 
városligetet jelölték ki (a mai Hősök terén, Árpád fejedelem 
lovas szobra előtti részen). A kút fúrása 1868 novemberében 
kezdődött el és 1878 januárjában fejeződött be. A fürdő épí-
tését 1909-ben kezdték meg Czigler Győző tervei alapján. A 
fürdőt, amelyet addig Artézi fürdő néven emlegettek, 1913. 
június 13-án nyitották meg, már Széchenyi gyógyfürdő né-
ven. A fürdő 2012 szeptembere óta Magyar Termék Nagy-
díjjal is büszkélkedhet. Emellett az épület makettje képviseli 
Magyarországot a brüsszeli mini Európa makett kiállításon.” 

Szintén a Városliget ad otthont a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertnek, Magyarország legrégebbi és a legnagyobb gyűj-
teményű állatkertjének. Területe 1986 óta természetvédelmi 
terület. 1866-os megnyitásától egészen az 1950-es évekig, 
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Székesfehérvár 

A középkori Magyar Királyság egyik központja, királyi 
székhely, koronázó város. Magyarország egyik legfejlettebb 
nagyvárosa, stabil gazdasággal, élénk sport- és kulturális élet-
tel. Itt őrizték a koronázási jelvényeket, a kincstárat és a levél-
tárat, valamint itt tartották az országos törvénylátó napokat.  
Székesfehérvár legfontosabb látnivalói közé tartoznak többek 
között a Püspöki palota, Szent István bazilikájának romjai, 
Árpád-kori királysírok, Püspöki székesegyház, illetve a Szent 
Anna Kápolna. 

Szentendre 

Szentendre a Dunakanyar kapujában, a Szentendrei-szi-
gettel szemben, gyönyörű természeti környezetben találha-
tó. A római korban már lakott és később szerb kereskedők 
által színesített város az 1870-es évekig az egyik legkisebb 
volt Magyarországon, a 20. század folyamán a lakosságszám 
dinamikusan növekedett. A város központja a Fő tér, melyet 
barokk, illetve copf stílusú házak vesznek körbe. 

Vidéki Magyarország

az első vidéki állatkertek megalapításáig az ország egyetlen 
ilyen intézménye volt. Ma Magyarország egyik leglátogatot-
tabb kulturális közintézménye: évente 1–1,1 millió látoga-
tója van. A korszerű állatkertek többségéhez hasonlóan fő 
tevékenységi köre a természetvédelem, az oktatás, természet 
közeli szabadidős programok biztosítása, valamint a tudo-
mányos kutatás. Történetéből és ezzel összefüggő sajátossá-
gaiból adódóan további célkitűzései közé tartozik a kulturális 
örökség védelme és gazdagítása is.

A Citadella, a Gellért-hegy tetején fekvő erőd, melyet az 
1848-49-es szabadságharc leverése után, 1854-ben emelt a 
Habsburg uralkodóház, azelőtt csillagvizsgáló állt a helyén. 
1987-ben nyilvánította az UNESCO a Világörökség részévé.

Szintén a Gellért-hegy oldalában található Sziklatemp-
lom építésének gondolata 1924-ben vetődött fel, amikor egy 
magyar zarándokcsoport a világhírű franciaországi kegyhe-
lyen, Lourdes-ban járt. Eredetileg a Szent Gellért-hegy déli 
oldalán lévő Szent Iván barlangot szerették volna a lourdes-i 
grotta mintájára engesztelő szentéllyé megépíteni. Később 
azonban a barlang természetes üregét, a hegy belsejében 
robbantásokkal kialakított mesterséges barlangrésszel bőví-
tették ki. A templomépítés munkálataival 1931 tavaszára ké-
szültek el. 1934-ben egy neoromán stílusú kolostort építettek 
a templomhoz, a hegy Duna felöli oldalán, a szülőföldjére 
hazatelepülő egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a 
pálosok számára. Az 1950-es években az ÁVH a Pálos rend 
működését beszüntette, a templom berendezését szétverte, 
az üresen maradt barlangtemplom bejáratát 1960-ban befa-
lazta. 1990-ben visszakapták kolostorukat a pálos atyák, és 
megnyitották a Sziklatemplomot. A bejáratot elzáró vastag 

betonfalat 1992-ben lebontották, és annak egy darabját a be-
járat jobb oldalán helyezték el emlékeztetőül a kommunista 
diktatúra négy évtizedére. 

A Pál-völgyi-barlangrendszer Magyarország leghosszabb 
barlangrendszere. Fokozottan védett természeti érték. Egyik 
része, a Pál-völgyi-barlang, Budapest egyik idegenforgalmi 
célokra kiépített barlangja. Máig feltárt hossza 19 km, ebből a 
túraútvonal 500 méter. A meseszerű cseppkövek, különleges 
szikla alakzatok évezredek óta változatlan formában várják a 
látogatót.

A Vásárcsarnok a főváros legnagyobb vásárcsarnoka, 
amely Budapest IX. kerületében, a Fővám téren található. A 
XIX. században mai Szabadság híd pesti hídfőjénél volt a fő-
vámház, ahol a Dunán szállított áruk elvámolását végezték. A 
vízi út közelsége is magyarázza, hogy itt alakult ki Pest egyik 
piactere, két városrész, a Belváros és Ferencváros határán. Az 
első időkben saját vasúti rakodóvágánya volt, a felszín alatt 
folyosó kötötte össze a dunai rakparttal. Pecz Samu építész, 
műegyetemi tanár tervei alapján készült el 1897-ben. Méltán 
nevezhető a magyarországi historizmus téglaépítészetének 
egyik legszebb alkotásának. A bejárati kőkapuk neogótikus 
stílusjegyeket viselnek. A tetőt a pécsi Zsolnay-gyár színes 
épületkerámiái fedik. Az épület alapterülete kb. 10 000 négy-
zetméter, melyet óriási acél tetőszerkezet fed. Az épületet 
1977-ben nyilvánították műemlékké. 2013-ban a CNN Tra-
vel Európa legjobb piacának nevezte. A piactér számos gaszt-
ro-rendezvénynek, turisztikai programnak ad otthont, min-
denképpen megér egy látogatást, különösen a gasztronómia 
kedvelőknek ajánljuk. 

Visegrád

Magyarország egyik legkisebb, és legrégibb városa. Nép-
szerű kirándulóhely, régészeti jelentősége kiemelkedő. A vár-
rendszert IV. Béla építtette az 1250-es években, majd 1323-
ban Károly Róbert ide helyezte az ország székhelyét. 1335 
őszén itt zajlott le a híres visegrádi hármas királytalálkozó. 
Hunyadi Mátyás királyunk uralkodása alatt felújíttatta előde, 
Zsigmond király palotáját és pompás épületeket emeltetett a 
várban. Visegrád ekkor vált a hazai reneszánsz bölcsőjévé és 
központjává, a város főbb nevezetességei: Fellegvár, Salamon- 
torony, Királyi palota.

Esztergom 
Fekvése miatt a Dunakanyar legfelsőbb városának is szok-

ták nevezni. Az esztergomi érsekség székvárosa, a római 
katolikus egyház magyarországi központja. Az esztergomi 
bazilika Európa egyik legnagyobb bazilikája. Itt található a 
kiválló állapotban megmaradt, reneszánszkori Bakócz-ká-
polna. Esztergom ad otthont az ország leggazdagabb egyházi 
kincstárának, mely világviszonylatban is kiemelkedő gyűjte-

Tervezett programhelyszínek
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ménnyel rendelkezik. Esztergom másik ékessége a Keresz-
tény Múzeum, mely hazánk leggazdagabb egyházi múzeuma, 
és a világ harmadik leggazdagabb egyházmegyei múzeuma. 

Eger

Észak-Magyarország második legnépesebb városa, jelen-
tős oktatási és kulturális központ. Itt található az ország egyik 
legnagyobb bazilikája, az Egri főszékesegyház, továbbá szá-
mos más híres műemlék és múzeum, melyek közül kiemel-
kedő például az Egri Vár. Az egri borvidék központjaként a 
legjelentősebb magyar borvárosok közé tartozik. Szülőhazája 
a külföldön is ismert haza borunknak, az Egri Bikavérnek. 

Pécs 

A kelta és pannon törzsek által lakott vidéken már a II. 
században létezett város, a rómaiak által megépített Sopia-
nae. A település a 4. századra tartományi székhellyé és a ko-
rai kereszténység egyik jelentős központjává vált. Az ebből 
az időszakból származó ókeresztény sírkamrák együttesét az 
UNESCO 2000 decemberében vette fel világörökségi listájá-
ra. Az ország első egyetemét 1367-ben Nagy Lajos király ala-
pította a városban. A pécsi egyetem napjainkban is komoly 
tudományos munkát folytat - hazánk legnagyobb létszámú 
egyetemének mondhatja magát, közel 34 ezer hallgatóval. A 
város 2010-ben Essennel és Isztambullal együtt Európa egyik 
kulturális fővárosa lett. 

Szeged

Magyarország harmadik legnépesebb, a Dél-Alföld legna-
gyobb városa. Számos programot kínál,  múzeumai, galériái, 
színházai mind-mind kitűnő szórakozási lehetőséget nyúj-
tanak. Kimagasló kulturális eseménynek számít a nyaranta 
működő Szegedi Szabadtéri Játékok, melyet a Fogadalmi 
templom előtti szabad téren tartanak. Gyakran világhírű 
operaénekesek, színészek lépnek fel. Ezen kívül a város több 
kirakodóvásárnak és fesztiválnak ad otthont. 

Ópusztaszer

Ópusztaszer leginkább a Nemzeti Történeti Emlékparkról 
ismert, azon belül is az ott található, Feszty Árpád festette 
és róla elnevezett Feszty-körképről, mely a magyar nép hon-
foglalását ábrázolja. A község főbb nevezetességei továbbá 
a Pallavicini-kastély, a Szer-monostora romkert, valamint a 
Csillagösvény Labirintus is.

Tihany

Magyarország egyik legfestőibb települése, a Balatonba 
nyúló Tihanyi-félszigeten fekszik. Legjelentősebb épülete-
gyüttese a dombtetőn álló Tihanyi Bencés Apátság, melyet I. 
András királyunk alapított 1055-ben. Alapítólevele az egyik 
legrégebbi magyar nyelvemlék. Az 1752-ben felépült barokk 
stílusú kéttornyú templom a település jelképévé vált.

Sopron
„A Leghűségesebb Város”.

Magyarország nyugati határa mellett, az Alpokalján, Bu-
dapesttől 220 km-re található. A környék éghajlata kedvez a 
bortermelésnek, Sopron a „kékfrankos” fővárosa. 1921-ben, 
a trianoni békeszerződés után népszavazás döntötte el, hogy 
Sopron és a környező nyolc község melyik országhoz tartoz-
zon. A soproniak többsége Magyarország mellett döntött. A 
döntés napja december 14-e, mely dátum napjainkig Sopron 
ünnepnapja. Leghíresebb látnivalói a Belváros, a Tűztorony, a 
római eredetű városfalak, a Széchenyi tér és a hűségzászlóval, 
a Kecske-templom, Káptalan-terem, barokk stílusú Esterhá-
zy-paloták, valamint a Városháza.

Pannonhalma

Pannonhalma legnevezetesebb intézménye a Pannonhal-
mi Bencés Főapátság, mely a Szent Márton hegyen magaso-
dik. A Főapátság a magyar történelem egyik kiemelkedően 
becses emlékhelye, egyházi és művészettörténeti központ, a 
világörökség része. Az apátsághoz kapcsolódva müködik a 
Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközép-
iskola és Kollégium.

Szombathely

Magyarország egyik legrégibb városa, melyet a nyugat 
királynőjének is neveznek. Nevét onnan kapta, hogy a vá-
rosban szombati napokon tartották a hetivásárokat. A felté-
telezések szerint itt született Szombathely híres védőszentje, 
Szent Márton, kinek kultuszát és a hozzá fűződő hagyomá-
nyokat napjainkig ápolják a helyiek. Ezen kívül innen indul a 
híres zarándokút, a Via Sancti Martini, melynek végállomása 
a francia Tours. 2005-ben az Európa Tanács ezt az útvonalat 
Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította.

Debrecen

Magyarország harmadik legnagyobb területű és második 
legnépesebb városa. A kelet-magyarországi régió kulturális, 
gazdasági, idegenforgalmi és közlekedési központja, az or-
szág egyik legdinamikusabban fejlődő nagyvárosa. Számos 
izgalmas esemény helyszíne Debrecen, melyek közül kiemel-
kedik a „Virágkarnevál”. A rendezvényt minden évben, Szent 
István király szentté avatásának napjához és az új kenyér 
ünnepéhez, augusztus 20-ához kötődik. Az eredetileg egy 
napos rendezvény már egy teljes „karneváli hétté” nőtte ki 
magát, különböző programokkal, koncertekkel. Az Európá-
ban egyedülállónak számító esemény minden évben ígéretes, 
tartalmas program, melynek hírneve évről évre nő. Debrecen 
a reformatus magyarság legfontosabb központja, ezt mutatja 
a „kálvinista Róma„ megnevezés is.

SZOMBATHELY

EGER

PÉCS

SZEGED
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Erdély 
Csíksomlyó 

1959 óta a székelyföldi Csíkszereda városához tartozik. A 
katolikus vallású székelyek híres Mária-kegyhelye és búcsú-
járóhelye, a Mária kultusz több évszázados központja. Pün-
kösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, ami mára a ma-
gyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar 
katolikus és keresztény hívők minden évben több százezren 
zarándokolnak el, hogy részt vegyenek az ünnepélyes sza-
badtéri szentmisén  a közeli Kissomlyó- és Nagysomlyó-hegy 
közötti nyeregben.

Székelyudvarhely 

Megyei jogú város Romániában. Székelyföld történelmi, 
társadalom- és művelődéstörténeti központja, évszázados 
hagyományokra visszatekintő székhelye. A Művelődési Ház, 
a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Népszínház, a székelyud-
varhelyi Városi Könyvtár és a Tudományos Könyvtár, a Mú-
zeum és a Képtár, valamint a zenei rendezvények közműve-
lődési eredményei országosan és nemzetközileg is elismertek.

Szováta 

A Székely-Sóvidék központja, európai hírű üdülőváros. A 
város sóstavairól és sószikláiról nevezetes. Legnagyobb tava a 
Medve-tó. A tó melletti egy jellegzetes római katolikus kápol-
na  emelkedik, ami 1932-ben épült.  Ezen kívül több reformá-
tus és orthodox templom is található a városban. 

Parajd 

A Sóvidék központja, a Kárpát-medence egyik legfonto-
sabb sóbányászati helye. Számos sószikla, bányák gyógyhatá-
sú fürdő is megtalálhatók a városban mely jelentős üdülőhely. 

Gyimesek 

Csíkszeredától 30 km-re található vidék a Tattros felső fo-
lyásánál. A gyimesi csángók tánchagyományai az egész Gyi-
meseken és Csíkban ismeretesek. 

Kárpátalja
Beregszász 

Kárpátaljai város Ukrajnában. A trianoni békeszerződé-
sig Bereg vármegye központja, Munkáccsal felváltva rövi-
debb-hosszabb ideig a vármegye székhelye volt.  Kárpátalja 
települései közül Beregszászban él a legnagyobb magyar kö-
zösség, a város jelentős magyar kulturális központ.

Munkács 

Területi jelentőségű város Ukrajnában, Kárpátalján. Leg-
híresebb nevezetességei közé tartoznak Munkács várának 
tekintélyes maradványai, valamint a 17. századi Rákóczi-kas-
tély a „Fejér-ház”, mely a 18. században kapta mai alakját. 
Vendége volt egykor II. József és Ferenc József is.

Ungvár

Kárpátalja kulturális központja. Itt működik az Ungvá-
ri Nemzeti Egyetem, mely manapság tíznél több kart vezet, 
köztük a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudomá-
nyi Kart. Főbb látnivalói közé sorolhatóak az Ungvári Vár, a 
vártemplom romjai, skanzen, templomok, illetve a filharmó-
nia épülete (egykori zsinagóga). 

Határon túli régiók

Felvidék
Komárom

A Csallóköz délkeleti csücskében, a Duna és a Vág-Duna 
összefolyásánál fekvő Komárom a Kárpát-medence egyik leg-
régibb települése. Kiváló földrajzi fekvésének köszönhetően 
fontos közlekedés csomópont. Történelme szorosan kapcso-
lódik Magyarország történetéhez, hiszen már a X. századtól 
megyeszékhely volt. Legfőbb nevezetessége a várost körülölelő 
erődrendszer, amely szerepel az UNESCO világörökségi javas-
lati listáján. Egyedi épületegyüttese az Európa Udvar, a kon-
tinens egyes vidékeinek építészeti jellegzetességeit mutatja be.

Érsekújvár

Érsekújvár nemcsak a Kisalföld északi felének legnagyobb 
városa, hanem a Nyitrai régió alsó részének és a Dunamen-
ti-síkság középső részének a kulturális központja is. A vá-
rosba látogatók kulturális rendezvények, fesztiválok gazdag 
skálájából választhatnak az egész év folyamán. Legszebb tör-
ténelmi műemléke az 1779-ből származó Kálvária, a Fő tér fő 
látványossága a Szent Kereszt-templom. A város büszkesége 
pedig az Érsekújvári Vár, ami fénykorában korszerű rene-
szánsz erődítményként szolgált a 16. században.

Selmecbánya

A Selmeci hegységben fekvő Selmecbánya kétségtelenül 
Szlovákia egyik kincse. Vitathatatlan értéke és szépsége ré-
vén bekerült az UNESCO természeti és kulturális örökségé-
nek jegyzékébe. 1735-ben itt alapították Magyarország leg-
régebbi bányászati iskoláját. Az ódon polgári és közházakkal 
szegélyezett városközpont fő látványossága az Óvár, ami ma 
múzeumként szolgál. Kihagyhatatlan látnivaló a gyönyörű 
Selmeci-hegységben megépített, 23 objektumból álló selmec-
bányai barokk Kálvária is.

Besztercebánya

Közép-Szlovákia kulturális és gazdasági központja. A vá-
ros előnyös földrajzi fekvésének köszönhetően több állami 
intézmény központi székhelye, egyetemi város. Besztercebá-

nya legfőbb büszkesége a sétánnyá alakított, idilli hangulattal 
rendelkező Fő tér, mely számos festői szépségű történelmi 
műemlékkel rendelkezik. 

Kassa

Kassa Szlovákia második legnagyobb városa, az egykori 
Abaúj-Torna vármegye székhelye ma járási központ, katoli-
kus érseki és evangélikus püspöki székhely. Történelme a 13. 
századig nyúlik vissza, területén számos nevezetes történel-
mi esemény zajlott. Jellegzetes épülete, a város szimbólumó-
vá vált Szent Erzsébet Dóm.  Sétáló utcája számos impozáns 
történelmi műemlékkel, múzeummal büszkélkedhet. A kül-
városában pedig állatkert, botanikus kert és sportközpont 
várja az kikapcsolódásra vágyókat.

Betlér

Egyik fő nevezetessége a mesés betléri vadászkastély, mely 
egy romantikus építményekkel, barlanggal és vízeséssel ellá-
tott csodálatos park közepén helyezkedik el. A park jegyezve 
van a világ történelmi kertjeinek jegyzékében.

Szádelői-völgy

A Szádelő falucska határában kialakult hatalmas szurdok-
völgy, a vidék egyedülálló, természeti szépsége. A völgy alján 
kanyargó Szár patak mosta ki mai medrét, mely mentén me-
redek út vezet a hasadék belseje felé. A halkan csörgedező pa-
tak, a környező sziklafalak csodálatos látványa teszi a Száde-
lői völgyet festői szépségűvé. A völgyben ezen kívül számos 
barlang, vízmosás is található.

Tervezett programhelyszínek

KASSA
CSÍKSOMLYÓ
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Délvidék

Szabadka 

Város és község Szerbiában, a Vajdaság második legnépe-
sebb városa.  Szabadka legnagyobb és legreprezentatívabb 
épülete a magyar szecessziós stílusú Városháza. Ugyanebben 
a stílusban építették a Zsinagógát, a Raichle-palotát és más 
épületeket a Korzó környékén, az egykori Kossuth utcán. 

Nagybecskerek 

A Béga folyó partján fekszik, a Vajdaság harmadik legna-
gyobb városa. Főbb nevezetességei közé lehet sorolni a Ne-
pomuki Szent János római katolikus székesegyházat, a város-
házat, a múzeum épületét valamint a város legöregebb hídját, 
a Kis-hídat.

Nándorfehérvár 

Szerbia fővárosa és egyben legnagyobb városa. A várost 
és várát számos alkalommal ostromolták. 1456-ban, a nán-
dorfehérvári csatában Szilágyi Mihály és Hunyadi János fon-
tos győzelmet arattak II. Mehmed oszmán szultán ostromló 
hadereje fölött, több évtizedre feltartóztatva a török hatalom 
balkáni terjeszkedését.

SZABADKA
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Dear participants! Dear Friends!

Welcome to the Diaszpóra- and Szórványprogram!

Over the past 25 years our Association worked on the formation of Hungarian communities abroad, to strengthen their 
national identity, and boost the cultural life.

On behalf of the Hungarian Government we got an opportunity to organize a study tour between September 2016 and June 
2017 for more than two thousand young Hungarian people living permanently outside of today’s Hungary in a Diaspora, or 
in different regions of the Carpathian Basin.

I believe that this project strengthens the bonds with your motherland, which will remain throughout your whole life!

Best wishes, 

Dr. József Halzl,
President of the Rákóczi Association

The Rákóczi Association, since its establishment in 1989, tries to support the Hungarian communities living in 
neighboring countries in their struggle for national survival abroad,  by organising wide range of activities. The programs 
are mainly intended to reach those young Hungarians who are devoted to strengthen their Hungarian national identity. 

We are glad to report that our Association organizes around fifty events each year which involve around forty thousands 
of young people. The Association has an extensive organizational network in the Carpathian Basin, with nearly 24 
thousands members, and 464 local organizations, from which 258 relates to high schools.

Our work focus particularly on promoting enrolment to Hungarian high schools in different regions of the Carpathian 
Basin, hence this condition plays a crucial role in maintaining national identity through generations.

Introduction 

Welcome

Dr. Halzl József
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1. 24 September 2016 – 8 October 2016. Grape Harvest

2. 17 October 2016 – 30 October 2016 1956 Hungarian Revolution

3. 13 November 2016 – 27 November 2016 St Martin’s Day Celebration

4. 7 December 2016 – 21 December 2016 Advent

5. 14 January 2017 – 28 January 2017 Carnival

6. 18 February 2017 – 4 March 2017 Spring festival “Tavaszi szél vizet áraszt…’’

7. 11 March 2017 – 25 March 2017 1848/1849 Hungarian Revolution

8. 8 April 2017 – 22 April 2017 Easter

9. 13 May 2017 – 27 May 2017 “Majális” – Revival Day

10. 30 May 2017 – 13 June 2017 Pentecost 

Thematic Program offer

About the Program

The Rákóczi Assotiation, together with the Hungarian 
Diaspora Council, within the framework of the “Határtalanul 
Program’’ intends to create an opportunity for more than 
two thousand young Hungarian people living permanently 
outside of today’s Hungary in a Diaspora, or in different 
regions of the Carpathian Basin to participate in a Hungarian 
study tour between September 2016 and June 2017. 

Within the Diaspora Program there are 10 different 
program periods for those young Hungarians living in 
Diasporas. They may choose one program option. One 
person can participate in only one program period. One 
period is 3-14 days long.

The program is open for young people between the age 
of 10 and 25 living abroad permanently, in a Hungarian 
Diaspora where they support any kind of Hungarian 
community, weekend school, traditional and cultural society, 
or confessional community for at least one year. 

During the program the Rákóczi Association covers the 
total cost of accommodation, accident insurance, meals, 
excursions and events in the Carpathian Basin for all 
participants. ravel costs to Hungary and return are partially 
supported by the Association. 

The programs are connected to different national and 
religious holidays, and events. The participants of will have 
the opportunity to take part in a wide variety of programs in 
Budapest, as well as in different Hungarian cities inside the 
county, and in neighboring countries.

Goals of the program

• Strengthening national identity, togetherness through 
personal connections between the candidates and the youth 
of the mother country and the Carpathian Basin. 

• Improving the mothertounge language skills and the 
Hungarian identity with the cooperation of Hungarian 
specialists.

• Raising the efficiency of the qualitative education in 
terms of national affiliation, and deepening the intellectual, 
cultural, methodological knowledge.

• Gaining experiences in domestical environment

• Encouraging and assisting people living in diasporas to 
participate in social events and activities as well as to connect 
Hungarian organizations.

• Refreshing relations between Hungarians living abroad 
and in the mother country, establish a new, well-functioning 
network, activate and spread the idea of the cooperation 
between the diasporas and transborder territories on the 
highest possible level.

Grape Harvest 

The grape harvest is one of the oldest and remarkable 
Hungarian traditional common works since long time. The 
vineyard was loud from the cheerful  mood, singing and joyful 
eased the sweet burden of labor. At the end of the harvest the 
people celebrate the fruits of the work of the whole year with 
processions, balls and revelries. By this event the participants 
have the opportunity to visit beside the Budapest’s programs 
some popular vine region of the country, taste the juicy 
nectar of the fields and experience the atmosphere of the 
traditional Hungarian grape harvest and have a look into the 
procession of the vine making. The last program of the week 
is a transborder excursion while the participants can explore 
the natural treasure of the Carpathian Basin.

1956 Hungarian Revolution 

The revolution of 1956 is one of the most significant 
chapters of the Hungarian history. The nation holds a 
memorial day to remember on the 23rd of October every 
year. 2016 is a special year, because this is the 60. anniversary 
of the uprising. In Budapest and throughout Hungary 
the people hold unique programs, exhibitions, memorial 
parades which enables visitors to have an insight of legendary 
figures and tales of the history. By attending this program the 
participants can explore the capital, several parts of the rural 
Hungary and one transborder region leaded by experienced 
tour guides. Furthermore lot of eventful programs and 
activities await the candidates. 

St. Martin’s Day 

St. Martin’s Day is right before the start of the forty-day-
long advent fast when rich and great feasts and celebrations 
are allowed. Traditionally fares, feasts, markets were held on 
this day where the goose meal and the new vine could not be 
missed from the table. Nowadays this tradition is still very 
popular. By taking part of this series of events visitors would 
have the opportunity to see and enjoy programs related to St. 
Martin’s Day’s cult.

Advent 

Advent is a significant Central- European traditional 
season related to Christmas which begins on the fourth 
Sunday before Christmas and finishes at Christmas. There 
are plenty of lovely customs related to this period of the year, 

to the season of expectant waiting and preparations for the 
celebration of birth anniversary of Jesus Christ. In the Advent 
season there are numerous colourful and cozy Christmas 
Fairs. By the Advent program period the candidates may 
visit Budapest and other Hungarian towns where beside 
the Christmas markets can enjoy the Hungarian winter 
townscapes..

Carnival 

The Carnival is the season of the joy, exhilaration, revel, 
dance and parades. Carefree celebration before the eastern 
fasting when people say goodbye to winter and welcome 
spring. There are plenty of folklores related to this time of 
the year. By choosing this program the participants have 
the opportunity to celebrate the end of winter, not only 
in Budapest, in other Hungarian towns and transborder 
regions of the Carpathian Basin too, where traditional 
festivals, gastronomical events await them. For example they 
can visit a traditional Hungarian pigslaughter organized  
on the countryside.

Spring Festival  
„Tavaszi szél vizet áraszt...”

Generally the folklores and the traditional customs 
are always related to the nature and the circulation of 
seasons. By participating on this study tour the candidates 
may experience the multicolor and peerless world of the 
Hungarian culture. Plenty of museums, scansens, exhibitions, 
productions, folklore dance courses, fine artists and trades 
people await the lovely visitors. 

1848/1849 Hungarian Revolution

One of the most remarkable milestone of the Hungarian 
history is the Revolution of 1848/’49. The memorable 
episodes of the revolution are invoked by several cultural 
programs held in Budapest and throughout Hungary. The 
participants may visit those significant places where the 
most prominent figures of the history formed the future 
of Hungary. By attending this program the candidates may 
extend their life experiences with interactive city-tour games, 
bath visits, boat tours, concerts, dance houses. The youngsters 
travel to different towns where may have a look into the 
natural, linguistic, folklore points of interest & peculiarity of 
Hungary and the transborder Hungarian regions.
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Locations Easter 

Eastern is one of the most significant and oldest festive of 
the Christian church, celebration of spring and resurrection. 
By the Eastern program period the youngsters can be the 
part of the preparations, traditional festive ceremonies 
and folklores. Excursions in the nature reborn, visits of 
emblematic towns of Hungary and the Carpathian Basin can 
definitely colorize this experience.

„Majális” - Revival day  

„Majális” or May Day is the first day of May when 
people instead of work go out to the nature for open-aired 
parades. One of the symbol of „Majális” is the maypole 
which symbolizes the love and the nature reborn. Beside 
various programs, parades, cultural and gastronomical 
events, the candidates also may admire the natural 
treasures of the country. 

Pentecost

The christian holiday Pentecost is celebrated fifty days 
after Easter Day. In the Hungarian culture there are plenty 
of traditional customs and folklores related to the period of 
Pentecost. By attending this program the visitors may get 
acquainted with the highlights of Budapest and the historical 
towns and natural treasures of Hungary. One of the most 
significant common event of the Hungarian nation is the 
Indulgence of Csíksomlyó which for today became the most 
emblematic symbol of the Hungarian community. For this 
uplifting indulgence ceremony more than hundred-thousand 
Hungarians come from different corners of the world. 
Within the framework of this program the participants can 
experience the flavor of this unique reunion, then visit the 
main sights of Transilvania.

Budapest

Budapest is the capital and most populous city of Hungary, 
one of the largest cities in the European Union. Budapest is an 
Alpha- global city, with strengths in arts, commerce, design, 
education, entertainment, fashion, finance, healthcare, 
media, services, research, and tourism.

The history of Budapest began with Aquincum, originally 
a Celtic settlement that became the Roman capital of Lower 
Pannonia. Hungarians arrived in the territory in the 9th 
century. Their first settlement was pillaged by the Mongols 
in 1241–42. The re-established town became one of the 
centres of Renaissance humanist culture by the 15th century. 
Following the Battle of Mohács and nearly 150 years of 
Ottoman rule, the region entered a new age of prosperity, and 
Budapest became a global city after its unification in 1873. It 
also became the co-capital of the Austro-Hungarian Empire, 
a great power that dissolved in 1918, following World War I. 
Budapest was the focal point of the Hungarian Revolution of 
1848, the Hungarian Republic of Councils in 1919, the Battle 
of Budapest in 1945, and the Hungarian Revolution of 1956.

The building of Hungary’s law-making body, the House of 
Parliament (planned by Imre Steinds), is rightly considered 
among the most beautiful parliaments buildings in the world. 
Selected as a World Heritage site as a central element in 
the Danube panorama, the edifice is not only an invaluable 
treasure, but also the pride of the nation.

If you walk through the Buda Castle District, at almost 
every corner you will find an architectual or cultural treasure 
which will leave you speechless. Inside the builduing of 
the Royal Palace you will find the Hungarian National 
Gallery, the National Széchenyi Library, and the Budapest 
History Museum. Few meters from the Castle, you will 
find the magnificient Matthias Church. It is a Roman 
Catholic church located in front of the Fisherman’s Bastion 
at the heart of Buda’s Castle District. According to church 
tradition, it was originally built in Romanesque style in 
1015, although no archaeological remains exist. The current 
building was constructed in the florid late Gothic style 
in the second half of the 14th century and was extensively 
restored in the late 19th century. It was the second largest 
church of medieval Buda and the seventh largest church of 
the medieval Hungarian Kingdom. The Fisherman’s Bastion 
is a terrace in neo-Gothic and neo-Romanesque style 
situated on the Buda bank of the Danube, on the Castle hill 
in Budapest, around Matthias Church. It was designed and 
built between 1895 and 1902 on the plans of Frigyes Schulek. 
Construction of the bastion destabilised the foundations of 

HOUSE OF PARLIAMENT

BUDA CASTLE DISTRICT

HUNGARIAN NATIONAL GALLERY

MATTHIAS CHURCH
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the neighbouring 13th century Dominican Church which 
had to be pulled down. Between 1947–48, the son of Frigyes 
Schulek, János Schulek, conducted the other restoration 
project aft er its near destruction during World War II. From 
the towers and the terrace a panoramic view exists of Danube, 
Margaret Island, Pest to the east and the Gellért Hill. Its seven 
towers represent the seven Magyar tribes that settled in the 
Carpathian Basin in 896. Th e Bastion takes its name from 
the guild of fi shermen that was responsible for defending this 
stretch of the city walls in the Middle Ages. It is a viewing 
terrace, with many stairs and walking paths. Th e place 
where the House of Hungarians is situated has played an 
important role in the life of Hungary since the 15th century: 
it was here where the printing house of András Hess stood 

– this is where the history of Hungarian printing started 
with the Chronica Hungarorum. Th e neogothic structure of 
present day was built in 1904, designed by Sándor Fellner, 
built for the Hungarian Royal Ministry of Finance. Aft er 
WWII it operated as the dorm of the Budapest University of 
Technology: during the revolution of 1956 this is where the 
students had formulated their demands. During the sixties 
and the seventies the building was a popular party venue 
amongst the youths, known by the name Várklub. Since 2011 
the building is known as the House of Hungarians: a meeting 
place, a visitor centre, a venue for colourful programmes. 
Moreover, the House of Hungarians awaits visitors with the 
interactive exhibition “We, the Hungarians“, showcasing 
the intellectual values, the history and notable people of 
Hungarians.

Th e Basilica of St. Stephen is Budapest’s largest church. 
It is dedicated to St. Stephen, the fi rst Christian king of 
Hungary. His right hand, the country’s most important relic, 
is enshrined in one of the church’s chapels. Construction 
of the basilica began in 1851. Th e fi rst architect to work on 
the design was Jozsef Hild, whose ideas for the structure 
refl ected the Classical style. In 1867, when Hild passed away 
during the construction of St. Stephen’s, architect Miklós Ybl 
took over, adding his own touch to the basilica, which leaned 
more towards neo-Renaissance. Th e church was fi nally 
consecrated in 1905 and on December 8 of the following 
year, Emperor Franz Joseph laid the fi nal stone. Even though 
the church wasn’t initially designated a basilica, locals 
immediately started to refer to the church as ‘the basilica’ due 
to the building’s sheer size. Th e name can now be offi  cially 
used since pope Pius XI bestowed the church with the title 
of ‘basilica minor’ in 1931. And in 1993 the church was given 
the title of cathedral when the archdiocese of Esztergom 
became the archdiocese of Esztergom-Budapest. 

Th e Hungarian State Opera House is a neo-Renaissance 
opera house located in central Budapest, on Andrássy út. It 
was designed by Miklós Ybl, a major fi gure of 19th century 
Hungarian architecture. Construction began in 1875, funded 

by the city of Budapest and by Emperor Franz Joseph I of 
Austria-Hungary, and the new house opened to the public on 
the 27 September 1884. Today, the opera house is home to 
the Budapest Opera Ball, a society event dating back to 1886.

House of Terror is a museum located at Andrássy út 60 in 
Budapest, Hungary. It contains exhibits related to the fascist 
and communist regimes in 20th-century Hungary and is also 
a memorial to the victims of these regimes, including those 
detained, interrogated, tortured or killed in the building. Th e 
museum opened on 24 February 2002 and the Director-
General of the museum since then has been Dr Mária 
Schmidt. Th e House of Terror is a member organization of 
the Platform of European Memory and Conscience.

Th e Hungarian National Museum is housed in one 
of Budapest’s grandest neoclassical edifi ces. It was built 
between 1837 and 1847 aft er a design by Mihály Pollack, 
one of Hungary’s great nineteenth-century architects. Th e 
museum was founded in 1802 with a donation of Count 
Ferenc Széchényi whose rich collection formed the basis 
of the museum’s exhibitions. Today the museum has over 
one million items that illustrate the history of Hungary 
throughout the ages.

Th e Hungarian Heritage House is a national institution 
founded in 2001 by the Secretary of State for the Ministry 

of Cultural Heritage with the purpose of preserving 
and promoting Hungarian folk tradition. The HHH is 
comprised of three units, each of which contributes to 
this aim in its own unique way. The HHH welcomes all 
enquiries, and aims to meet all requests in connection 
with Hungarian folk tradition. 

Heroes’ Square is one of the most-visited attractions in 
Budapest. Many tourists arrive here from the downtown by 
metro No. 1. which an attraction in itself. Th is metro line is 
one of the world’s oldest (it opened in 1896) and has even 
been declared a World Heritage Site. Both Heroes’ Square and 
Városliget, the adjoining city park, were created at the end 
of the nineteenth century to commemorate the thousandth 
anniversary of the Magyar conquest of Hungary in 895. 

Next to the Heroes’ Square, you will fi nd the Museum 
of Fine Arts, which unfortunately is not available at the 
moment, since it’s under reconstruction between 2015 
and 2018. On the other side of the street you will see the 
Palace of Art (“art hall”) which was founded in 1877 on the 
initiative of the Hungarian National Fine Arts Association. 
Today the hall operates on the pattern of the German 
Kunsthalle: it is an institution run by artists that does not 
maintain its own collection. 

Another centerpiece of Városliget is the rather bizarre 

Vajdahunyad Castle, originally built of cardboard and wood 
in honor of the millennium. Th e structure was built in a 
variety of architectural styles ranging from Romanesque to 
Gothic, intended to represent each century since the arrival 
of the Magyars. It was so popular that it was rebuilt in brick 
between 1904 and 1908.  Th e next attraction you can’t 
miss is the Vajdahunyad Castle, which originally was build 
of cardboard and wood in honor of the millennium. Th e 
structure was built in a variety of architectural styles ranging 
from Romanesque to Gothic, intended to represent each 
century since the arrival of the Magyars. It was so popular 
that it was rebuilt in brick between 1904 and 1908. 

Th e Széchenyi Th ermal Bath is one of the largest spa 
complexes in Europe. It’s also the fi rst thermal bath of Pest. It 
owes its existence to Vilmos Zsigmondy, a mining engineer.  
Th e Bath was expanded in 1927 with a public bathing 
department for gentlemen and ladies and a beach site. In 
the middle of the 1960s, further transformations took place, 
including the creation of a group thermal section in bathing 
suits as well as a daytime outpatient hospital (complex 
physiotherapy department). 

Moreover in he district of Városliget you will the Budapest 
Zoo and Botanical Garden, which is one of the oldest zoos 
in the world, and the Capital Circus of Budapest. 

Th e about 140 meters (460 ft ) high Gellért Hill is named 
for bishop Gellért Sagredo, known for his mission to spread 
Christianity throughout Hungary. Citadella is a fortress 
built by the Austrian Habsburgs between 1850 and 1854 in 
order to better control the city aft er the suppression of the 
Hungarian War of Independence. If you walk up the hill 
starting at the Gellért Hotel, you will fi nd the Cave Church 
on your right. Th e church was founded in 1926. It was used 
by the Pauline order until 1951, when the church was closed 
by the Communists. It reopened again in 1989. Near the 
entrance to the church stands a statue of St. Stephen, the fi rst 
Christian king of Hungary.

Th e Pálvölgyi Cave is the third longest cave system in 
the country which is situated in the Buda Hills. Th e cave is 
a highly protected natural preservation area since 1944. Its 
length exceeds 7,200 meters. Th e temperature int he cave is 
11 Celsius, thus we recomment to dress warmly.

Budapest’s huge Central Market Hall, also known as the 
Great Market Hall, is the city’s largest indoor market. Th e 
beautiful historic structure attracts both local shoppers and 
tourists. Just prior to the turn of the twentieth century, when 
the cities of Buda, Pest, and Óbuda merged to form one, 
city leaders recognized a need for more and better market 
places for the burgeoning city. Th e decision was made to 
build covered markets similar to those in larger European 
cities, such as Paris. Th e largest was dubbed Th e Great 
Market Hall and would be situated on the Pest end of the 
Freedom Bridge. Most of the stalls on the ground fl oor off er 
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Székesfehérvár 

The city of Székesfehérvár, located in central Hungary, is 
one of the largest cities in the country. Székesfehérvár was the 
capital of Hungary in the Middle Ages. For many years the 
crown jewels, the treasury and archives were kept here. If you 
are in Székesfehérvár you can’t miss the city’s the historical 
city centre, St. Stephen Cathedral, St. Anna Chapel, Ruins 
of medieval church founded by St. Stephen, the Episcopal 
Palace, or the City Hall.  

Szentendre 

Szentendre is a riverside town in Pest country, Hungary, 
near the capital city Budapest. The name of the town is 
ultimately based on the Medieval Latin form Sankt Andrae. 
It is known for its museums, galleries, and artists. Due to 
its historic architecture and easy rail and river access, it 
has become a popular destination for tourists staying in 
Budapest. There are many facilities, including souvenir shops 
and restaurants, catering to these visitors. 

Hungarian Countryside

produce, meats, pastries, candies, spices, and spirits such as 
paprika, Tokaji, or Túró Rudi.. The second floor has mainly 
eateries and souvenirs. The lángos stand, which Rick Steves 
considers to be the best at the market, is located on this floor, 
serving the deep-fried snack lángos. The basement contains 
butcher shops, fish market, and pickles. Not only do they 
have traditional cucumber pickles, but they also offer pickled 
cauliflower, cabbage, beets, tomatoes, and garlic.

Visegrád
Visegrád is a small castle town in Pest County, Hungary. 

It is north of Budapest on the right bank of the Danube. 
Visegrád is famous for the remains of the Early Renaissance 
summer Palace of King Matthias Corvinus of Hungary 
and the medieval citadel. King Charles I of Hungary made 
Visegrád, his hometown, the royal seat of Hungary in 1325. 
The city is famous from the I. Congress of Visegrád in 1335, 
which united the Czech king John I of Bohemia, Charles I of 
Hungary and Casimir III of Poland. The result of the summit 
was an  anti-Habsburg alliance.

Esztergom 

Fis a city in northern Hungary, less than 50 kilometres (30 
miles) northwest from Budapest. It was the capital of Hungary 
from the 10th till the mid-13th century when King Béla IV of 
Hungary moved the royal seat to Buda. Today Esztergom is 
the seat of the head of the Roman Catholic Church in 

Locations 
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Hungary, and the former seat of the Constitutional Court 
of Hungary. The city is also famous from the Christian 
Museum which has the largest ecclesiastical collection in 
Hungary. Its cathedral, Esztergom Basilica is the largest 
church in Hungary. The site would host the upcoming 52nd 
International Eucharistic Congress in 2020. 

Eger

Eger is the second largest city in Northern Hungary. It 
best known for its castle, thermal baths, historic buildings 
(including the northernmost Turkish minaret), and red 
wines. Today’s Eger was formed in the 10th century by St. 
Stephen (997–1038), the first Christian king of Hungary. The 
first cathedral of Eger was built on Castle Hill, within the 
present site of Eger Castle. Eger grew around this cathedral, 
and remains an important religious centre in Hungary. 

Pécs 

Pécs is the fifth largest city of Hungary, located in the 
south-west of the country.  Its episcopate was founded in 
1009 by Stephen I. Moreover the first university in Hungary 
was founded here in 1367 by Louis I the Great. Today, the 
largest university still resides in Pécs with approxiametely 
34,000 students.  Pécs always was a multicultural city where 
many cultural layers are encrusted melting different values of 
the history of two thousand years. In 1998 Pécs was given the 
UNESCO prize Cities for peace for maintaining the cultures 
of the minorities, and also for its tolerant and helping 
attitude toward refugees of the Yugoslav Wars In 2010, Pécs 
was selected to be the European Capital of Culture sharing 
the title together with Essen and Istanbul. 

Szeged

Szeged is the third largest city of Hungary. Today the 
University of Szeged is one of the most distinguished 
universities in Hungary. Moreover this city is famous from 
the Szeged Open Air (Theatre) Festival, which is organised 
every summer since 1931. 

Ópusztaszer

Ópusztaszer is a village in Csongrád county, in the 
Southern Great Plain region of southern Hungary. It is most 
known as the location of the Ópusztaszer National Heritage 
Park, which is a famous tourist attraction. You can’t miss this 
place if you want to strengthen your hungarian identity, to 
learn the history, culture, and traditions.

Tihany

Tihany is a village on the northern shore of Lake Balaton 
on the Tihany Peninsula. The whole peninsula is a historical 
district. The center of the district is the Benedictine Tihany 
Abbey, which was founded in 1055 AD by András I, who 
is buried in the crypt. The founding charter of this abbey 
is the first extant record of Hungarian language, preserved 
in Pannonhalma. The church itself was rebuilt in baroque 
style in 1754. The still functioning abbey is a popular tourist 
attraction due to its historical and artistic significance. It also 
has the best view of Lake Balaton.

Sopron

Sopron is a city in Hungary on the Austrian border, near the 
Lake Fertő. The architecture of the old town reflects its long 
history; walls and foundations from the Roman Empire are 
still common, together with a wealth of Medieval,Renaissance, 
and Baroque structures, often artistically decorated, showing 
centuries of stability and prosperity. Sopron is a significant 
wine producing region, one of the few in Hungary to make 
both red and white wines.

Pannonhalma

Pannonhalma is famous from the Benedictine 
Pannonhalma Archabbey , which is one of the oldest 
historical monuments in the country. This the second largest 
territorial abbey in the world. Its sights include the Basilica 

with the Crypt, the Cloisters, the monumental, the Baroque 
Refectory, and the Archabbey Collection. Moreover there are 
a number of arable farms in the area and many smallholders 
still grow grapes, often to make their own wine. Many 
gardens built on a slope include a small wine cellar excavated 
out of the soft sandstone.

Szombathely

Szombathely The oldest city in Hungary, it is known as the 
birthplace of Saint Martin of Tours. The European Cultural 
Itinerary declared, that the pilgrimage road leading from 
Szombathely to Tours as an European Cultural Itinerary. The 
name Szombathely is from Hungarian szombat, “Saturday” 
and hely, “place”, referring to its status as a market town, and 
the medieval markets held on Saturday every week

Debrecen

Debrecen Is the second largest city in Hungary after 
Budapest. It was the capital city of Hungary during the 
revolution in 1848-1849, and by the end of the World War 
II in 1944-1945. Every year exciting events take place in 
Debrecen, aming which the “Flower Carnival” is the most 
famous. This festival is organized every year on 20th of 
August to celebrate St Stephen’s King.

SZOMBATHELY

EGER

PÉCS

SZEGED
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Erdély - Transylvania 
(Romania)

 

Transylvania is a historical region located in what is today 
the central part of Romania. Bound on the east and south 
by its natural borders, the Carpathian mountain range. The 
region of Transylvania is known for the scenic beauty of its 
Carpathian landscape and its rich history.

In Romanian, the region is known as Ardeal, in Hungarian 
as Erdély. This name was first mentioned in the 12th-century 
Gesta Hungarorum as Erdeuleu or Erdő-elve. The word 
,,Erdő’’ means forest in Hungarian, and the word Elve denotes 
a region in connection with this. 

Transylvania has been dominated by several different 
peoples and countries throughout its history. In 106 AD 
the Roman Empire conquered the territory, systematically 
exploiting its resources. After the Roman legions withdrew 
in 271 AD, it was overrun by a succession of various tribes, 
bringing it under the control of the Carpi, Visigoths, Huns, 
Gepids, Avars and Slavs. For many years Transylvania was a 
voivodeship in the Kingdom of Hungary. The regions granted 
to Romania in 1920

Today Transylvania is populated mainly by Romanians 
(70,62%) and Hungarians (17,92%). The ethnic Hungarian 
population of Transylvania, largely composed of Székely, 
form a majority in the counties of Covasna and Harghita. 
Every year many people fro Hungary travel to Transylvania, 
especially to those areas, where Hungarians make up majority 
of the population.  The most visited place is Csíksomlyó, 
which is a pilgrimage site since 1567. when Hungarian 
king John II Sigismund Zápolya wanted to convert the 
Székely population of the upper Csík to Protestantism. The 
Székelys refused to abandon the Catholic faith and resisted. 
A battle took place on a nearby field, on Saturday before 
Pentecost 1567, from which the Székelys emerged victorious. 
The monks saw this as a sign of the care of Virgin Mary, 
and since then, this event has been commemorated by a 
pilgrimage thousands of believers gather on Pentecost every 
year. Beside its religious importance, the pilgrimage has also 
become a community event demonstrating spiritual unity of 
Hungarian people living in and outside the historical region 
of Transylvania. Other popular cities are: Cluj-Napoca 
(Kolozsvár), Târgu Mureș (Marosvásárhely), Odorheiu 
Secuiesc (Székelyudvarhely), Sovata (Sovata), Praid (Parajd).

Kárpátalja - Transcarpatia 
(Ukraine)

Zakarpattia Oblast, in hungarian Kárpátalja, is an 
administrative province located in southwestern Ukraine. 
Zakarpattia Oblast is the only Ukrainian administrative 
division which borders upon four countries: Poland, 
Slovakia, Hungary and Romania. The Carpathian Mountains 
play a major part in the oblast’s economy, making the 
region an important tourist and travel destination housing 
many ski and spa resorts. Its administrative centre is the 
city of Uzhhorod (Ungvár). Other major cities within the 
oblast include Mukachevo (Munkács), Khust (Huszt), 
Berehove (Beregszász). Today is polupated by many different 
nationalities, of which majority are Hungarians. Here is the 
seventh biggest Hungarian diaspora in the World..

Transborder Regions

Felvidék - “Upper Hungary” 
(Slovakia)

Upper Hungary, or Upland is the usual english translation 
of the hungarian Felvidék.  Its name refers to the area in 
Slovakia, that was historically the northern part of the 
Kingdom of Hungary. Today Hungarians in Slovakia are 
the largest ethnic minority of the country. Hungarians in 
Slovakia are concentrated mostly in the southern part of 
the country, near the border with Hungary. The biggest 
cities with large hungarian populations are: Veľký Meder 
(Nagymegyer), Kráľovský Chlmec (Királyhelmec), Štúrovo 
(Párkány), Šahy (Ipolyság), Komárno (Komárom), and many 
more towns, villages and rural municipalities.

Délvidék - “Lower Hungary” 
(Serbia)

Lower Hungary, in Hungarian Délvidék (meaning 
’’southern land’’) is a historical political term referring to 
varying areas in the southern part of the Pannonian Plain, 
which was administered by the Kingdom of Hungary 
before 1918. Today, these areas are populated by several 
ethnic groups, from which Hungarians are the second 
largest group in Serbia, if not counting Kosovo. The most 
popular cities in Délvidék visited by hungarians are Belgrade 
(Nándorfehérvár), Subotica (Szabadka), and Zrenjanin 
(Nagybecskerek).

CSÍKSOMLYÓ

Locations 
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Estimados Participantes! Queridos Amigos!

Los saludo cariñosamente en el Programa Diáspora!

Durante los últimos 25 años nuestra asociación ha trabajado para ayudar en el establecimiento 
de las comunidades húngaras que existen fuera de Hungría, en el fortalecimiento de su identidad húngara, asi como en el 
florecimiento  general de su vida cultural.

Respondiendo al encargo del Gobierno Húngaro tenemos la oportunidad de organizar entre septiembre de 2016 y junio de 
2017 viajes de estudios ricos en experiencias y pogramas culturales para 
más de dos mil jóvenes que viven en la diaspora y en la Cuenca de los Cárpatos. Confío en que gracias a estos programas se 
fortalecerán los lazos que los unen a la nación húngara y a la madre patria, que los acompañarán a lo largo de toda su vida!

Con saludos amistosos, 

Dr. Halzl József,
Presidente de la Asociación Rákóczi

La Asociación Rákóczi, fundada en 1989, intenta apoyar con sus múltiples actividades a las comunidades húngaras en 
los paises limítrofes  en su lucha por la supervivencia. El futuro de estas comunidades depende de si las generaciones de 
relelvo adopten o no la identidad húngara de sus padres. Por esta razón nuestros programas e iniciativas se dirigen más 
bien a los jóvenes.

Nos complace poder informar que la Asociación Rákóczi organiza aproximadamente 50 eventos anuales para los húngaros 
que viven en la Cuenca de los Cárpatos, con la participación de más de 40 mil personas. La Asociación Rákóczi tiene a su 
disposicoón una extensa red de organizaciones en la Cuenca de los Cárpatos, especialmente para la edad de los estudiantes 
de secundaria. Actualmente tenemos en total aproximadamente 24 mil  miembros. El número de organizaciones locales es 
de 464, de los cuales 258 están conetados a colegios secundarios en la Cuenca de los Cárpatos. En nuestro trabajo tiene un 
carácter determinante el apoyo a la inscripción de los hijos en escuelas húngaras en las regiones de población húngara en 
la Cuenca de los Cárpatos, ya que para la transmisión  de la identidad húngara, la pregunta más importante es si los padres 
aceptan la responsabilidad de realizar esta inscripción.

La Asociación 
Rákóczi se presenta

Salutación

Dr. Halzl József
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1. 24 de septiembre 2016 – 8 octubre 2016 Vendimia de otoño

2. 17 de octubre 2016 – 30 octubre 2016 Revolución y Guerra de Independencia Húngara de 1956

3. 13 de noviembre 2016 – 27 de noviembre 2016 St Martin’s Day Celebration

4. 7 diciembre 2016 – 21 de diciembre 2016 Adviento

5. 14 de enero 2017 – 28 de enero 2017 Carnaval

6. 18 de febrero 2017 – 4 de marzo 2017 Festival de primavera ”Tavaszi szél vizet áraszt...”

7. 11 de marzo 2017 – 25 de marzo 2017 Revolución y Guerra de Independencia de 1848/1849

8. 8 de abril 2017 – 22 abril 2017 Pascua

9. 13 de mayo 2017 – 27 de mayo 2017 Gira campestre- ”Majális”

10. 30 de mayo 2017 – 13 de junio 2017 Pascua de Pentecostés 

Calendario de los viajes de estudio

Sobre el Programa
La Asociación Rákóczi, apoyandose en una petición 

formulada por el Consejo de la Diáspora Húngara y enmarcado 
en el „PROGRAMA SIN FRONTERAS” , quiere darle la 
oportunidad a 650 jóvenes de la diáspora y 1850 jóvenes que 
viven fuera de las fronteras actuales de Hungría para participar 
en un viaje de estudios entre septiembre de 2016 y junio de 
2017.

La Asociación Rákóczi – además de sus otros programas 
orientados para preservar la identidad húngara de la 
juventud – ofrece 10 diferentes periódos para que los 
jóvenes de la Diáspora húngara puedan realizar este viaje. La 
duración de los programas es variable, entre 3 a 14 dias, a lo 
largo de 10 meses. Pueden participar en el Programa jóvenes 
de descendencia húngara que tengan entre 10 y 25 años y 
que hayan trabajado activamente en asociaciones culturales, 
de conservación de tradiciones, religiosas o escuelas de fin 
de semana en las comunidades húngaras de su localidad. 
La Asociación Rákoczi cubre los gastos de alojamiento, de 
pensión, del seguro contra accidentes, de los viajes en la 
Cuenca de los Cárpatos y de los eventos organizados para 
los participantes y sus acompañantes. Los gastos de viaje 
de su pais hasta Hungría sólo se reembolsarán en parte, 
dependiendo del pais de origen. El porcentaje de reembolso 
varía entre 20 y 100%.

Al elaborar el Programa, la Asociación Rákóczi trató 
de lograr que las fechas de los viajes coincidieran con 
nuestras fiestas nacionales y religiosas, o con los eventos 
más importantes de nuestra historia. Los participantes que 
llegan de la Diaspora pueden tomar parte de programas 
extraordinariamente variadas, en el marco de los cuales 
pueden conocer Budapest, el interior de Hungría, y 
una región de la Cuenca de los Cárpatos fuera de las  
fronteras actuales de Hungría.

Objetivos del Programa

• Promover y fortalecer la conciencia de unidad entre los 
jóvenes de la diáspora húngara y su madre patria, asi como 
con los de la Cuenca de los Cárpatos mediante las relaciones 
personales. 

• Desarollar la conciencia de la unidad húngara y el 
conocimiento de la lengua materna con la ayuda de 
especialistas húngaros.

• Aumentar la eficacia en la transmisión de conocimientos 
relacionados con los lazos de unión con la madre patria que 
se realiza en la diáspora. Además la adquisición de amplias 
experiencias adquiridas en el ambiente patrio, así como 
la ampliación del conocimiento intelectual, cultural y de 
metodología para lograr este objetivo.

• Inspirar la incorporación a las organizaciones 
húngaras que funcionan en la diaspora húngara y 
apoyar profesionalmente su participación activa en esas 
comunidades

• Fortalecer la relación de los húngaros que viven en la 
diáspora con la madre patria desarollando una nueva red de 
conexiones, además de activar y extender la colaboración 
entre las regiones fuera de Hungría y de la Diaspora a un 
nivel más amplio de manera que incluya a toda la nación 
húngara.

Vendimia de otoño 

La vendimia es una de las actividades colectivas en 
Hungría que desde los tiempos antiguos figura entre los 
acontecimientos más significativos. En el viñedo reinaba un 
ambiente de buen humor y de alegría, el canto y la charla 
divertida facilitan la carga del trabajo. Al final de la vendimia 
el resultado del trabajo de todo el año se celebra con baile 
y fiesta. Los que participan en el programa de la vendimia 
de otoño, junto con los programas de Budapest tienen la 
posibilidad de visitar las regiones vinícolas de renombre. 
En las regiones vinícolas justamente famosas de nuestra 
patria, pueden probar el jugoso néctar de nuestras montañas 
y observar el ambiente de las vendimias tradicionales, así 
como el proceso de producción del vino. El programa final 
de la semana es una corta excursión fuera de las fronteras de 
Hungría donde los jóvenes visitantes pueden descubrir las 
riquezas naturales de La Cuenca de los Cárpatos.

Revolución y Guerra de Independencia 
Húngara de 1956 

Uno de los episodios más destacados de la historia húngara 
es la Revolución y Guerra de Independencia Húngara que 
tuvo lugar en el año 1956. La nación húngara conmemora 
cada año esos acontecimientos. El año 2016 es muy especial 
ya que estamos celebrando el sexagésimo aniversario de 
la revolución. Tanto en Budapest como en numerosos 
pueblos y ciudades se preparan programas, exposiciones 
y conmemoraciones culturales que dan a los visitantes la 
posibilidad de conocer los momentos más relevantes y los 
héroes legendarios de esta gesta húngara. En este viaje de 
estudios – que fue organizado alrededor de lo relacionado 
con La Revolución y Guerra de Independencia de 1956 –  los 
visitantes, con la ayuda de guías turísticos experimentados, 
pueden conocer varios puntos de la capital y del interior 
del país, así como una región fuera de la frontera húngara. 
Durante el viaje numerosas otras experiencias esperan a los 
jóvenes visitantes. 

Celebración del dia de San Martin

El dia de San Martin se celebra en el último dia anterior 
al comienzo de los 40 dias de ayuno del adviento, cuando 
todavia está permitida la comida opulenta y de ricos 
sabores, asi como el festejar. En este dia se divertian en los 
tradicionales banquetes, bailes y ferias. Tambien hoy en dia 
se organizan fiestas, en las cuales no puede faltar de la mesa 
el ganso y el vino nuevo. En el marco de este viaje temático, al 
visitar la capital y las ciudades del interior, los participantes 

conocen las tradiciones relacionadas al culto de San Martin. 
En el transcurso de este viaje, los jóvenes pueden aventurarse 
en los lugares románticos de nuestra patria, como tambien 
descubrir una región fuera de las fronteras actuales de 
Hungría.

El Adviento 

El Adviento en la cultura cristiana es el periodo de tiempo 
comprendido entre el cuarto domingo antes de la Navidad 
y la Navidad, y es una tradición caracteristica en Europa 
Central y en Hungria. Este tiempo de preparación para la 
gran festividad y la espera esperanzadora, se caracteriza por 
un gran número de bellas costumbres. Durante el tiempo 
del adviento varias ciudades del interior de Hungría se 
enorgullecen de sus pintorescas e impresionantes ferias con 
un ambiente muy especial. En este programa los participantes 
visitan la capital y algunas ciudades del interior. Los jóvenes 
pueden deleitarse del ambiente festivo de las ferias de 
Navidad y disfrutar del panorama de las ciudades nevadas.

El carnaval 

El carnaval es el período de los bailes, de la diversión, 
de la alegría y del goce de la vida. En realidad es una 
celebración antes del ayuno de Pascua cuando despedimos 
el invierno y saludamos a la primavera. En Hungría varias 
tradiciones populares se relacionan a esta temporada. En 
el marco del program de carnaval los participantes pueden 
celebrar en Budapest y en las ciudades del interior. Las fiestas 
tradicionales del carnaval, festivales y eventos gastronómicos 
esperan a los jóvenes con los brazos abiertos. Tambien es 
posible observar una tradicional matanza de cerdos, la 
elaboración subsiguiente de los productos derivados y el 
festejo correspondiente. Tambien pueden visitar las regiones 
mágicas de La Cuenca de los Cárpatos.

Festival de primavera  
”Tavaszi szél vizet áraszt...”

Desde siempre nuestras costumbres populares están 
relacionadas estrechamente con la naturaleza y con las 
tradiciones y las actividades especiales debidas al paso de 
las estaciones. En esta serie de programas los participantes 
pueden echar un vistazo sobre el mundo de la cultura 
polícroma y emotiva de Hungría. La abundante cantidad 
de museos, las exposiciones, los museos etnográficos al aire 
libre y toda una serie de conferencias, así como el encuentro 
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Los lugares planejadoscon los artesanos y los artistas esperan a los jóvenes visitantes. 
Los participantes son introducidos a la artesanía húngara y 
aprenden bailes típicos húngaros. En el marco de este viaje 
de estudios podrán conocer los lugares más destacados de 
Budapest, los  milagros del campo húngaro,  además de 
descubrir una región histórica húngara que hoy en día se 
encuentra fuera de las fronteras. 

El 15 de marzo – Revolución y  
Guerra de Independencia de 1848/1849

La Revolución y Guerra de Independencia de 1848 y 1849 
significan un evento determinante en la historia húngara. 
Varios programas culturales evocan los acontecimientos 
de la revolución en Budapest, y en las ciudades y pueblos 
del interior del pais.  Los participantes de este programa 
visitan los escenarios destacados donde los personajes más 
relevantes de nuestra historia lucharon por el futuro del país. 
Los visitantes pueden ampliar sus experiencias con juegos 
interactivos para conocer la ciudad, visitas a baños termales, 
excursiones de barcos, y asistiendo a conciertos y casas de 
bailes. Los jóvenes pueden viajar a numerosas ciudades 
donde pueden observar las características, del lenguaje, del 
arte popular y las curiosidades naturales de Hungría y de las 
regiones fuera de las fronteras actuales húngaras.

Pascua 
La Pascua es una de las fiestas más antiguas y más 

significativas de la religión cristiana, y es a la vez la bienvenida 
a la primavera y al renacimiento. Es una festividad religiosa y 
popular a la que también se asocian numerosas costumbres y 
tradiciones en Hungría. Nuestro programa de Pascua ofrece 
a los participantes una serie de celebraciones pascuales. 
Los jóvenes pueden participar en las preparaciones de las 
festividades, en las ceremonias festivas y conocer tambien 
las costumbres populares. Las excursiones en la naturaleza 

Budapest

Budapest es la capital y ciudad más poblada de Hungría, 
así como su principal centro cultural, industrial, comercial y 
de transportes. Es la ciudad más poblada de Europa central-
oriental y la séptima de la Unión Europea. La historia 
de Budapest comenzó con Aquincum, originalmente un 
asentamiento celta que se convirtió en la capital romana 
de Panonia Inferior. Los húngaros llegaron al territorio en 
el siglo IX. Su primer asentamiento fue saqueado por los 
mongoles en 1241-42. La ciudad restablecida se convirtió en 
uno de los centros de la cultura del Renacimiento humanista 
en el siglo XV. Después de la batalla de Mohács y tras casi 150 
años de dominio otomano, el desarrollo de la región entró 
en una nueva era de prosperidad en los siglos XVIII y XIX, 
y Budapest se convirtió en una ciudad global después de 
la unificación de 1873. También se convirtió en la segunda 
capital de Austria-Hungría, una gran potencia que se 
disolvió en 1918. Budapest fue el punto focal de la revolución 
húngara de 1848, la República Soviética Húngara de 1919, la 
Operación Panzerfaust en 1944, la batalla de Budapest de 
1945 y la Revolución de 1956.

El Parlamento es probablemente el más conocido, 
representativo edificio de Budapest y uno de los más famosos 
de Europa. Es el centro de la legislatura húngara y otras 
instituciones, como la biblioteca del Parlamento. El edificio 
fue construido siguiendo los planos de Imre Steindl y es el 
ornamento de los bancos del río Danubio Patrimonio de la 
Humanidad.

La Galería Nacional de Húngría está ubicada en un lugar 
privilegiado, el Castillo de Buda – Palacio Real. La Galería 
Nacional de Hungría reúne obras de arte húngaro desde la 
Edad Media hasta el siglo XX, incluyendo una colección de 
arte contemporáneo.

El Museo de Historia de Budapest relata la historia de 
Budapest desde la Edad Media hasta la época actual. Debido 
a su ubicación, en el Castillo de Buda, también es llamado 
Museo del Castillo. La colección del museo comprende 
desde objetos cotidianos de Hungría hasta recreaciones de 
habitaciones y lugares tradicionales. 

La Biblioteca nacional de Hungría lleva el nombre de un 
patriota húngaro, el conde Ferenc Széchényi, quien, al final 
del siglo XVIII, formó una gran colección de libros húngaro y 
los cedió a la nación en 1802. Esta donación fue el nacimiento 
de la biblioteca y trajo con él muchas otras donaciones. En 
1808, la Asamblea nacional creó el Museo nacional húngaro, 
que tiene como finalidad reunir documentos históricos y 
arqueológicos sobre Hungría: la biblioteca Széchenyi está 

PARLAMENTO

EL CASTILLO DE BUDA

LA GALERIA HUNGARA NACIONAL

LA IGLESIA DE MATIAS

renaciente, en las ciudades del interior del pais y en la Cuenca 
de los Cárpatos ofrecen un programa inolvidable para los 
jóvenes participantes.

La gira campestre

En Hungría ya desde los tiempos antiguos celebran el 
primer día del mes mas bello: mayo. En este día la gente 
no trabaja, celebran el renacimiento de la naturaleza. El 
levantamiento del árbol de mayo es una costumbre con 
raices populares tradicionales que sigue viviendo hasta 
el día de hoy. Este árbol no sólo simboliza el amor, sino 
también el renacimiento de la naturaleza. Los participantes 
experimentarán que estas costumbres y tradiciones viven 
tanto en Budapest como en las ciudades del interior. Además 
del variado programa, de las procesiones, y de los eventos 
gastronómicos y culturales los jóvenes visitantes pueden 
disfrutar las riquezas naturales de nuestra patria

Pascua de Pentecostés 
En la cultura húngara numerosas costumbres y tradiciones 

populares están relacionadas con la temporada de Pentecostés. 
Los jóvenes que participan en esta serie de programas pueden 
conocer los lugares notables tanto de Budapest, como de 
las ciudades históricas del interior y las riquezas naturales 
de Hungría por medio de eventos culturales. Para nuestra 
nación una festividad de gran significado es la Romería de 
Csiksomlyó que hoy en día se ha convertido en uno de los 
símbolos más impotantes de la unidad húngara. Cientos de 
miles de peregrinos llegan cada año  de todos los rincones de 
la tierra para tomar parte en esta festividad. Los participantes 
pueden experimentar el ambiente único de este „encuentro”, 
además de admirar los innumerables lugares notables de 
Transilvania.
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integrada en este conjunto. El museo nacional húngaro, y 
con él la biblioteca, fue transferido en 1846-1847 a un nuevo 
edifi cio. El museo y la biblioteca son administrativamente 
independientes desde 1949 y la biblioteca se trasladó en 1985 
al Castillo Real de Buda.

La historia de la Basílica de San Esteban comienza en el 
año 1851 cuya construcción se prolongó durante 50 años. La 
obra se paralizó tras la muerte de alguno de sus arquitectos 
o el derrumbe de la cúpula, pero concluyó fi nalmente en el 
año 1905. Las dimensiones de esta basílica neoclásica son 
de 87 metros de largo, 55 metros de ancho y una altura de 
96 metros, lo que la convierten en una de las edifi caciones 
más altas de Budapest y el edifi cio religioso más grande del 
país. Su nombre lo adopta del Rey Esteban I de Hungría. 
Dentro del templo se halla la reliquia más importante 
del cristianismo en Hungría. Se trata de la mano derecha 
momifi cada del Rey. Durante la Segunda Guerra Mundial 
muchos documentos importantes y obras de arte fueron 
almacenados aquí debido a lo robusto de sus muros. La 
torre sur está habilitada como un mirador y proporcionan 
al visitante una magnifi ca visión de toda la ciudad. Este 
servicio requiere de compra de entrada. Durante las noches 
de verano se celebran conciertos de órgano.

La Iglesia de Matías es la iglesia católica más famosa de 
Budapest y se encuentra situada en el corazón del distrito 
del Castillo. Su nombre ofi cial es Iglesia de Nuestra Señora. 
La Iglesia Matías fue construida entre los siglos XIII y XV 
y sufrió una importante reforma a fi nales del siglo XIX. 
Actualmente su estilo predominante es el neogótico. En la 
iglesia se encuentran las tumbas de Béla III y su esposa Ana 
de Antiochia. La Iglesia de Matías también ha sido la sede de 
bodas y coronaciones reales, una de las más importantes fue 
la de Carlos IV, el último rey de la dinastía de los Habsburgo, 
en 1916. Gracias a su acústica, en la Iglesia Matías se celebran 
habitualmente conciertos de órgano y de música clásica.

El Batstión de los Pescadores es uno de los puntos más 
populares de la zona del Castillo de Buda, ya que ofrece 
unas grandes vistas panorámicas de casi toda la ciudad. 
Diseñado por el arquitecto Frigyes Schulek entre 1895 y 
1902, este monumento que combina elementos neogóticos 
y neorománicos, está construído en su mayoría con piedra 
blanca. El Bastión de los Pescadores se compone de siete 
torres que simbolizan las siete tribus Magiares que llegaron a 
Hungría en el año 896. Este bello monumento, que contrasta 
a la perfección con la Iglesia de Mateo, debe su nombre a 
que en el barrio donde se sitúa vivían pescadores y eran éstos 
los encargados de defender esta parte de la muralla durante 
la Edad Media. Entre el Bastión y la Iglesia de Matías se 
encuentra la estatua ecuestre de Esteban I de Hungría cuyo 
pedestal de piedra ilustra algunos episodios de su vida.

La Casa de los húngaros, La exhibición: Nosotros, 
los húngaros

El lugar donde la Casa de los húngaros se situa ya tenía 
un papel importante en la vida de Hungría en el siglo XV. : 
Estaba aquí donde se situaba la prensa de Andrés Hess, donde 
la impresión húngara empezó con la obra maestra; Crónica 
Hungarorum. Los eventos de la Casa de los húngaros sirven 
para intensifi car la identidad nacional, presentan los valores, 
resultos, éxitos peculiares a los húngaros, ayudan a conocer 
los productos típicos de Hungría, los hungaricum, las 
herencias mentales y construidos, los tesoros culturales. La 
exhibición permanente de la Casa de los húngaros se titula; 
Nosotros, los húngaros. A través de 10 palabras elegidas por 
el poeta húngaro Dezső Kosztolányi, el visitor recibe una 
idea general como son Nosotros, los húngaros.

La Ópera de Budapest, diseñada por el arquitecto 
húngaro Miklós Ybl, es uno de los edifi cios neo renacentistas 
más importantes de Hungría. La construcción del edifi cio 
se llevó a cabo entre 1875 y 1884 y fue fi nanciada por 
Francisco José I, emperador de Austria y rey de Bohemia, 
con la condición de que ésta no fuera más grande que la 
Ópera de Viena. La Ópera de Budapest tiene 1.261 asientos. 
El exterior del edifi cio está decorado con esculturas de 
famosos músicos y compositores.

La Casa del Terror es un museo localizado en el 
número 60 de la Avenida Andrássy en Budapest. Contiene 

exposiciones relacionadas con los regímenes dictatoriales 
fascista y comunista de Hungría en el siglo XX y es también 
una conmemoración a sus víctimas, incluyendo aquellos 
detenidos, interrogados, torturados o ejecutados en el 
edifi cio.

El Museo Nacional de Hungría se encarga de reunir, 
preservar y exponer las reliquias de Hungría y la Cuenca 
de los Cárpatos, desde la prehistoria hasta nuestros días. 
Fundado en 1802, el museo debe su existencia al conde 
Ferenc Széchenyi, que donó a la nación su gran colección 
de monedas, libros y documentos. El edifi cio del museo es 
uno de los palacios clasicistas más bonitos de Hungría, una 
imponente construcción diseñada por el arquitecto Mihály 
Pollack.

La Casa de las Costumbres es una institución nacional 
fundada por el próposito de cultivar la tradición popular de 
la Cuenca de los Cárpátos. Es un centro de servicio formada 
en 2001 por el ministro de la Herencia Cultural. Su tres 
undidades diferentes con el mismo maximalismo espera 
los visitores y profesionales que se interesan por la cultura 
húngara y los costumbres húngaros.

El Parque Municipal
La Plaza de los Héroes con la columna del milenio y 

rodeada del Museo de Bellas Artes y el Palacio de las Artes, la 

Plaza de los Héroes es uno de los lugares más impresionantes 
de Budapest. En el centro de la plaza podemos disfrutar 
del Monumento del Milenio, un conjunto de estatuas y 
esculturas que se construyeron para celebrar, en 1896, los 
mil años de la conquista de la cuenca de los Cárpatos por 
las siete tribus Magiares, que después formarían el estado 
de Hungría. Detrás de la gran columna hay dos columnatas 
semicirculares que muestran fi guras simbólicas del trabajo y 
riqueza, guerra y paz, reconocimiento y gloria. A su vez entre 
las columnas encontraremos estatuas de personalidades 
ilustres húngaras, como gobernadores y reyes. El fabuloso 
Castillo de Vajdahunyad también se encuentra en el parque. 
En parte, se trata de una copia de un castillo en Transilvania, 
Rumania, con el mismo nombre, aunque también es una 
muestra de diferentes estilos arquitectónicos. Inicialmente 
se levantó en madera y cartón para la exposición de 1896, 
pero tuvo tanto éxito que se reconstruyó utilizando piedra 
y ladrillo. Hoy en día, alberga el Museo de Agricultura. A 
través de diferentes exposiciones se muestran las diferentes 
facetas de la agricultura húngara a través de diferentes 
herramientas y utensilios que muestran cómo era la vida 
cotidiana en el medio rural a lo largo de la historia en Hungría. 
El Balneario Széchenyi es el primer balneario terapéutico 
de Pest, construido entre 1909 y 1913 en estilo renacentista 
moderno. El agua termal del balneario brota a la superfi cie 
desde el segundo pozo más profundo de Budapest, con una 
profundidad de 1246 metros y con 76°C de temperatura.  La 
maqueta del edifi cio representa a Hungría en la exposición 
de maquetas “Mini Europa” de Bruselas. En el precio de la 
entrada se incluyen, además de los tradicionales servicios 
terapéuticos, también numerosos servicios de wellness, tales 
como el uso del gimnasio, de las saunas, aerobic, gimnasia 
acuática.

Zoológico y jardín botánico de Budapest es el parque 
zoológico más antiguo de Hungría y uno de los más antiguos 
del mundo. Cuenta con 733 especies de animales y también 
se encuentra dentro del Parque Municipal. Abrió sus puertas 
el 9 de agosto de 1866. La zona es una reserva natural, y tiene 
algunos edifi cios art nouveau valiosos diseñados por Kornél 
Neuschloss y Kós Károly. 

La Ciudadela es el punto más alto de Budapest, ubicada en 
el Monte Gellért y visible desde cualquier sitio de la ciudad. 
La Fortaleza de Budapest está situada en el Monte Gellért, 
la zona más alta de la ciudad. Fue construida en 1854 por 
los Habsburgo para demostrar su control sobre los húngaros. 
Tras la paz entre los Habsburgo y los húngaros, algún parte 
de esta fortaleza fue destruida de forma simbólica.  En la 
década de los 60 tras muchas discusiones para decidir el 
futuro de este complejo, se decidió utilizarlo como atracción 
turística. Desde 1987 forma parte de la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Otro monumento que hace aún 
más atractiva la visita al Monte Gellert y a la ciudadela es el 

BASTIÓN DE LOS PESCADORES

ÓPERA NACIONAL DE HUNGRÍA

MERCADO CENTRAL DE BUDAPEST

BASÍLICA DE SAN ESTEBAN

BAÑOS SZÉCHENYI

PLAZA DE LOS HÉROES

ZOOLÓGICO Y JARDÍN 
BOTÁNICO DE BUDAPEST
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Székesfehérvár 

Durante la Edad Media, la ciudad era una residencia 
real y, por tanto, una de las más importantes de Hungría. 
A finales del reinado del rey San Esteban I de Hungría se 
terminó de construir la basílica de Székesfehérvár, la cual 
era tan grande que en ella cabían 9.000 personas, siendo 
una de las más colosales construcciones de la época en 
Europa. En ella se coronaron treinta y siete reyes y treinta 
y nueve reinas consortes, se sepultaron quince soberanos 
y casi una decena de otros personajes reales húngaros. En 
esta edificación también se reunía la Dieta y se guardaban 
las joyas de la corona hasta mediados del siglo XIV, cuando 
fueron transferidas a la ciudad de Visegrado. 

Szentendre 

La ciudad se ubica frente a la Isla de Szentendre en un 
ambiente maravilloso. Hasta los años ’70 Szentendre era una 
de las ciudades más pequeñas en Hungría. Después, a lo largo 
del siglo XX la población se desarrollaba dinámicamente. El 
pueblo es rico en edificios barrocos, casas pintorescas, museos, 
iglesias ortodoxas serbias, cafés encantadores, colonias de 
artistas y galerías, y ofrece numerosos programas culturales. 

Hungría rural

Monumento a la Liberación, que conmemora la liberación 
de la capital por parte del ejército ruso. Esta estatua que se 
puede ver desde muchos puntos de la ciudad muestra una 
mujer alzando una rama de palma.

La Iglesia Rupestre de Budapest, inspirada en el 
Santuario de Lourdes, se encuentra situada en la ladera sur 
del Monte Gellért, excavada en las entrañas de la colina, algo 
que la convierte en un santuario muy especial. En el interior, 
además de la belleza de la construcción en sí misma, cabe 
destacar una copia de la Virgen Negra de Czestochowa y una 
pintura de San Kolbe, un monje polaco que dio su vida para 
proteger a otros prisioneros en el Campo de Concentración 
de Auschwitz. En sus comienzos, la iglesia estaba destinada 
a la orden de los padres paulinos. Ciento cincuenta años 
después de que José II hubiera forzado la desaparición de 
la orden en Hungría, quince monjes que se encontraban 
exiliados en Polonia volvieron a su iglesia en Budapest, hasta 
que el gobierno comunista prohibió el culto en la iglesia y 
tapió su entrada. La iglesia y su monasterio permanecieron 
cerrados desde los años cincuenta hasta 1989 y, desde 

entonces, la iglesia no ha vuelto a ser clausurada.
El Mercado Central de Budapest es el más grande de los 

cinco mercados que se abrieron en la ciudad a finales del 
siglo XIX. Los mercados se construyeron para controlar la 
calidad de los alimentos y mejorar el estado de conservación 
de éstos ya que, a finales del siglo XIX, la población estaba 
sufriendo muchos problemas sanitarios. El edificio del 
Mercado Central tiene mucha historia a sus espaldas. El 
arquitecto Samu Pecz se encargó del diseño y el edificio 
se levantó en 1897. Desde sus inicios fue una continua 
fuente de protestas, los ciudadanos criticaban que desde su 
creación los precios se habían incrementado, hecho que se 
maximizó con la llegada de la Primera Guerra Mundial. En 
la Segunda Guerra Mundial la estructura del mercado quedó 
gravemente dañada y en los años venideros comenzó a perder 
su estatus. En 1991, el Mercado Central se declaró en ruinas 
y fue cerrado al público. Tres años más tarde el edificio fue 
restaurado y hoy es uno de los edificios más significativos de 
Budapest.

Visegrád

La palabra Visegrád o Visegrado viene del eslavo y 
significa ″ciudad o castillo alto″. Nombre de la sede real que 
se construyó en la época feudal al norte de Budapest, en el 
margen derecho del río Danubio. Ella es la más pequeña y al 
mismo tiempo la más antigua ciudad de Hungría. Es famosa 
por las ruinas del palacio de verano del rey Matías Corvino 
(renacentista) y por una ciudadela medieval.

Esztergom 
Esztergom se ubica en la parte norte del país, es el 

centro húngaro de la Iglesia Católica Romana. La Basílica 
de Esztergom es el más grande basílica de Europa. Aquí 
se encuentra el único edificio intacto de la edad bizantina, 
la capilla de Bakócz. La ciudad tiene el más rico tesoro 
clerical del país que dispone una colección muy prominente. 
El Museo Cristiano de Esztergom es el más rico museo  
clerical del país. 

Los lugares planejados
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Eger
Eger es una ciudad del norte de Hungría, en el condado de 

Heves, al este de las montañas Mátra. Es un centro destacado 
en cuanto a la educación y cultura. Aque se encuentra la 
Basílica de Eger que es una de los más grandes basílicas de 
Hungría. Es famoso también por su castillo, baños termales, 
edificios históricos (incluyendo el minarete turco más al 
norte), y sus vinos, por ejemplo por su Egri Bikavér. 

Pécs 

Pécs es una de las cinco ciudades más grandes de Hungría. 
Se encuentra emplazada en los montes Mecsek. Es el centro 
administrativo y económico del condado de Baranya. La 
principal ciudad de esta región fue colonizada por los 
romanos; en tiempos del Imperio romano recibió el nombre 
de Sopianae. Pécs tiene los mejores ejemplos en Hungría 
de arte otomano, construidos durante la ocupación turca 
(1543-1686). Entre los lugares de interés turístico destacan 
la Catedral, la Mezquita de Gazi Kasim Pasha y el Museo 
Arqueológico. En 2010 fue elegido como uno de las ciudades 
culturales de Europa.

Szeged

Szeged es la tercera ciudad más grande de Hungría, la 
más importante del sureste del país y la capital del condado 
de Csongrád. Los famosos Juegos de Aire libre de Szeged 
(tuvieron lugar por primera vez en 1931) son una de las 
atracciones principales; y tienen lugar cada verano en el 
famoso Día de la ciudad el 21 de mayo. 

Ópusztaszer

Ópusztaszer es famoso por ejemplo por su Parque 
Conmemorativo Historico- Nacional, donde se halla el 
Feszty-Körkép (″Cuadro Panorámico″) pintado por el pintor 
Árpád Feszty. También se puede visitar el Castello Pallavicini, 
el Monasterio Szer (un jardín de ruinas), además el Laberinto 
Csillagösvény que es un laberinto temático de setos.

Tihany

Tihany es un pueblo situado en la orilla norte del Lago 
Balatón en la Península homónima de Tihany, en el condado 
de Veszprém. El pueblo tiene unas de las mejores vistas sobre 
el Lago Balatón. En el centro del pueblo y del distrito se ubica 
la abadía benedictina fundada en el 1055 por el rey Andrés 
I de Hungría, que está enterrado en la cripta. De hecho, el 
acta de fundación de la abadía (actualmente conservada en 

la Abadía de Pannonhalma) contienen las primeras palabras 
conservadas en idioma húngaro. La abadía fue reconstruida 
en estilo barroco en 1754, y hoy en día es uno de los atractivos 
turísticos de la zona debido a su importancia histórica y 
artística. Los habitantes de Tihany tienen la renta per cápita 
más alta y los precios de vivienda más altos de Hungría.

Sopron

Sopron es una ciudad cerca de la frontera con Austria. 
Alrededor de la ciudad hay un monte y una región de 
colinas. Sopron es la capital del Kékfrankos que es uno 
de los más famosos vinos de Hungría. Tras la ruptura del 
Imperio austrohúngaro, cuatro regiones húngaras (Presburgo 

- Pozsony, Eisenburg - Vas, Ödenburg - Sopron, Moson - 
Wieselburg) pasaron a manos de Austria según el Tratado de 
Saint Germain. Tras una insurrección popular en 1921, los 
habitantes de Sopron votaron en un 65% por la permanencia 
en Hungría por eso la llamaron también como ″la ciudad más 
fiel″ húngara. 

Pannonhalma

Pannonhalma es un pueblo muy antiguo y lindo. La 
atracción más popular es la Abadía de Pannonhalma. El 
edificio fue construido en el año 996, también forma parte 
de la Lista del Patrimonio Mundial. El monasterio alberga 
también una escuela, un liceo de 350 estudiantes en internado, 
los alojamientos de los monjes, un hogar para ancianos, 
una biblioteca y una escuela superior de teología. Desde su 
creación, la abadía ocupa un lugar especial en la historia de 

Hungría; hasta ella han llegado prestigiosos visitantes como 
el primer rey de Hungría, Esteban I (1000-1038) o Juan Pablo 
II y el Dalái Lama que la han visitado más recientemente. 
El pueblo es también famoso por la producción de hierba 
culinaria, sobre todo de la levanda.

Szombathely

Szombathely es una ciudad y condado urbano, situada al 
oeste del país en la frontera con Austria. Podemos decir que 
ella es la ciudad más antigua de Hungría. Fue fundada en 
el año 45 con el nombre de Colonia Claudia Savariensum 
y se convirtió en la capital de Pannonia Superior, provincia 
del Imperio romano. Su nombre viene de las ferias semanales 
organizados solo en sábados, en húngaro ″szombat″ significa 
sábado. Según la leyenda aquí nació el famoso patrón de 
la ciudad, San Martín, por eso la ciudad es uno de los más 
grandes centros del culto San Martín. De aquí sale el camino 
peregrino llamado Via Sancti Martini.

Debrecen

Debrecen se encuentra en el extremo oriental de este 
país. Es la capital del condado de Hajdú-Bihar, y la segunda 
ciudad más poblada del país, por detrás de Budapest. Es el 
centro cultural, económico y turístico de la parte oriental del 
país, una de las ciudades más dinámicamente desarrolladas 
del país. Da lugar al famoso Carnival a finales de Agosto 
(para celebrar el aniversario del rey San Esteban I) llamado 
″Virágkarnevál″.

SZOMBATHELY

EGER
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Erdély - Transilvania 
(Romania)

Transilvania (en húngaro, Erdély, en rumano, Transilvania 
o Ardeal) es una región histórica localizada en la parte centro-
noroccidental de la actual Rumania. Está rodeada por los 
Montes Cárpatos. La región fue parte de la provincia romana 
de Dacia. En 895 tribus húngaras (magiares) entraron en 
la llanura de Panonia. Después de la cristianización de su 
jefe San Esteban I de Hungría y el comienzo del Reino de 
Hungría, en 1003 los húngaros consiguieron su primera 
victoria importante frente a un Señor de Transilvania, Gyula, 
quien era tío de Sarolta, la madre de San Esteban. Tras la 
derrota húngara ante los turcos otomanos en la batalla de 
Mohács, en 1526, el Reino de Hungría se dividiría en tres 
partes: una bajo el control austríaco, otra bajo el control 
turco y la tercera parte fue la región de Transilvania, que 
se convirtió en un Estado independiente conocido como 
el Principado de Transilvania, el cual pagaba tributos al 
Imperio otomano. Durante la primera mitad del siglo XIX, 
Transilvania es un reflejo provinciano de Hungría. En 
los años 1840, el resurgir del nacionalismo magiar lleva 
a la pretensión de la unión política de Transilvania con 
Hungría, la adopción del húngaro como idioma oficial del 
gobierno (1840), la utilización de las iglesias como medios 
de propaganda nacionalista magiar. Durante la revolución 
general europea de 1848, el gobierno húngaro aprueba una 
serie de medidas radicales: duración anual del parlamento, 
elecciones trianuales, ampliación del censo, abolición de los 
privilegios nobiliarios y de la servidumbre, libertad de prensa 
y de religión. Se proclama además la unión de Transilvania 
con Hungría. Con el Compromiso Austrohúngaro entre 
Francisco José I y los nobles húngaros, Transilvania pasa 
definitvamente a formar parte de Hungría. Desde 4 de junio 
de 1920, después de la victoria de la Triple Entente, con el 
Tratado de Trianon Transilvania ya no es parte de Hungría 
mientras casi el 25% de la población tiene el idioma húngaro 
como la lengua materna.

Los lugares planeados a lo largo de la excursión transilvano; 
Csíksomlyó, Székelyudvarhely, Lago Gyilkos, Szováta, Parajd, 
Gyimesek.

Kárpátalja - Transcarpatia 
(Ucraina)

Transcarpatia es una región histórico-etnográfica del 
sudoeste de Ucrania. Su capital es Uzhhorod; otras ciudades 
imporantes son Mukáchevo y Chop. Entre el siglo X y 1918, 
Transcarpacia fue parte del reino de Hungría. Posteriormente, 
pasó a manos de Checoslovaquia hasta la Segunda Guerra 
Mundial, cuando se incorporó a la Unión Soviética dentro 
de la República Socialista Soviética de Ucrania. Aunque 
los ucranianos son mayoritarios, también hay importantes 
poblaciones de húngaros, rumanos, eslovacos y gitanos. La 
economía está basada en los intercambios con los países 
vecinos, viñedos y madera.

Las ciudades planeadas a lo largo de la excursión 
ucraniana; Beregszász, Munkács, Ungvár.

Felvidék - ″Las Tierras Altas″ 

(Eslovaquia)

La nominación ″las tierras altas″ es una nominación 
historico-geográfico, hoy en días refiere a los territorios 
ubicados en Eslovaquia.

Las ciudades planeadas a lo largo de la excursión en esta 
región; Komárom, Érsekújvár, Selmecbánya, Besztercebánya, 
Kassa, Betlér, Valle de Szádelő.

Délvidék- ″Las Tierras Bajas″ 
(Serbia)

La nominación ″las tierras bajas″ es una nominación 
historico-geográfico, hoy en días refiere a los territorios 
ubicados en Serbia y Croacia. 

Las ciudades planeadas a lo largo de la excursión en esta 
región; Szabadka, Nagybecskerek, Nándorfehérvár

Las regiones fuera de las fronteras de Hungría

Los lugares planejados
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Széll Kálmán tér

Batthyány tér

Kossuth Lajos tér

Deák Ferenc tér

Astoria

Blaha Lujza tér

Keleti pályaudvar

Arany János utca

Ferenciek tere

Kálvin tér

Corvin-negyed

Nyugati pályaudvar

II.János Pál pápa tér

Fővám tér

Vörösmarty tér

Bajcsy-Zsilinszky út

Opera

Széna tér

Vörösmarty utca

Kodály körönd

Bajza utca

Hősök tere

Mechwart-liget

Margit híd

Margitsziget

Jászai Mari tér

Oktogon

Király utca

Wesselényi utca

Rákóczi tér

Harminckettesek tere

Margit híd
Margit híd

Országház,
látogatóközpont

Széchenyi
István tér

Széchenyi Lánchíd

Eötvös tér

Vigadó tér

Erzsébet híd

Március 15. tér

Rudas Gyógyfürdő

Várkert Bazár

Clark Ádám tér

Halász utca

Bem József tér

Nyúl utca

Kiss János
altábornagy utca

Déli pályaudvar

Metro

Villamos /Tram / Tranvía

Duna

D
una

Szab
adság

 híd

2

17

61 56A

59B

56

59 59A

19
41

19
41

Nagyenyed utca

Királyhágó utca

Csörsz utca

Kék Gyolyó utca

Királyhágó tér

59
A

59

59
B

17

17
61

17
61

2

2

Mikó utca

Krisztina tér

Dózsa György tér

Döbrentei tér

59A 59B

56 56A

56
56A

17 61 59

56
56A

56
56A

61 56
59 59B

56A
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