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Kedves Olvasó!

A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel 
igyekszik támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megma-
radásukért folytatott küzdelmükben, különös tekintettel az ifjúságra.

A Rákóczi Szövetség a magyar identitás megőrzését szolgáló ifjúsági programjai 
mellett 2016 szeptembere és 2017 júniusa között a Magyar Diaszpóra Tanács kérése 
alapján, a Magyar Kormány megbízásából a HATÁRTALANUL! Program keretében 
lehetőséget teremtett több mint 2 500 diaszpórában és szórványban élő fiatalnak 
magyarországi tanulmányútra a magyar kultúra és nyelv alaposabb megismerésére.

A Diaszpóra-és Szórványprogramon való részvétel lehetőségét a szórványban és a 
diaszpórában működő magyar szervezetek örömmel fogadták.

A Program azokat a 10 és 25 év közötti fiatalokat szólította meg, akik a helyi magyar 
közösségekben működő hétvégi iskolák, cserkészcsapatok, hagyományőrző- és 
kulturális egyesületek, vallási közösségek munkájában már legalább egy éve aktívan 
részt vettek. A Program összeállításánál a Rákóczi Szövetség törekedett arra, hogy 
az utazások a nagyobb nemzeti és egyházi ünnepeinkhez, illetve eseményeinkhez 
kapcsolódjanak.

A résztvevők változatos programokon vehettek részt, melyek során egyaránt megis-
merkedhettek Budapesttel, a vidéki Magyarországgal és a Kárpát-medencén belüli, 
de a határon túli magyar régiókkal is.

A kiadvány a program 10 hónapjának eseményeit foglalja össze.

ELOSZÓ

Dr. Halzl József s.k., 
a Rákóczi Szövetség elnöke
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A Programban résztvevők

A Rákóczi Szövetség szervezésében, valamint az EMET támogatásával, a Diaszpóra-és Szórványprogram kereté-
ben a következő tanulmányi kirándulások, illetve szakmai táborok valósultak meg:

IDŐPONT: ESEMÉNY: RÉSZTVEVŐK SZÁMA: RÉGIÓ SZERINT:

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

2016.10.17-30.
„1956-os forradalom

és szabadságharc”
298 fő

Délvidék – bánáti szórvány; Erdély – Fehérmegye, 

Dés és vidéke, Máramaros, Beszterce; Felvidék – 

nagykürtösi járás, Kárpátalja – Felső-Tisza vidék

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

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

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

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

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

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

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

2017.01.13-18. „Farsang” 7 fő Mecedónia

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

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

2017.02.18 - 
2017.03.04.

„Tavaszi szél vizet áraszt” 22 fő
Argentína, Brazília, Egyesült Államok,  

Venezuela, Franciaország

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

Kárpátalja – Rahó, Aknaszlatina, Gyertyánliget;  

Vajdaság – Székelykeve, Temerin,  

Pancsova, Maradék, Tiszakálmánfalva

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

és Szabadságharc’’
64 fő

Argentína, Ausztrália, Brazília, Kanada,  

Chile, Dél-Afrika, Kanada, Egyesült Államok

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

és Szabadságharc’’
200 fő Felvidéki szórványiskolák

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

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

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

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

2017.04.13-18. „Húsvét” 18 fő Macedónia

2017.04.08-22. „Húsvét” 125 fő

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

Amerikai Egyesült Államok, Franciaország, Kanada, 

Spanyolország, Svédország

2017.04.10-13. „Húsvét” 20 fő Ausztria

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

Munkács, Ungvár, Erdély - Máramaros megye

2017.04.21-23. „Húsvét” 55 fő Délvidék

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

2017.04.28-30. „Húsvét” 55 fő Temes megye

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

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

2017.05.19-21. „Majális” 22 fő Ausztria

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

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

Erdély – Szilágyság, Vajdasági szórvány 

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

Kanada, Svédország, Lengyelország

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

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

2017.06.09-11. „Pünkösd” 53 fő Ausztria

2017.06.16-17. „Pünkösd” 49 fő Délvidéki szórvány

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

2017.07.12-18. 20 fő Izrael

A Programban résztvevők összesen:

IDŐSZAK: DIASZPÓRA: SZÓRVÁNY:

2016. november 31-ig 2 fő 501 fő

2016.december 31-ig 36 fő 610 fő

2017. január 30-ig 81 fő 712 fő

2017. június 30-ig 627 fő 2368 fő
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A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ RÉGIÓK: 

Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Amerikai Egyesült Államok, 
Argentína, Ausztria, Ausztrália, Brazília, Chile, Csehország, 
Dél-Afrika, Franciaország, Kanada, Lengyelország, 
Spanyolország, Svédország, Németország, Izrael, Anglia

2016. augusztus 25. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdeti  
(HAT-16-11) pályázatát.

2016. augusztus 26.  
Tájékoztató a Rákóczi Szövetség Diaszpóra- és 
Szórványprogramjáról a Kőrösi Csoma Sándor  
Program és a Petőfi Program ösztöndíjasai számára. 

2016. augusztus 30.  
Megbeszélés a Nemzetpolitikai Államtitkárság  
diszpóra kapcsolatokért felelős munkatársaival.

2016. szeptember 2.  
Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke levélben  
tájékoztatja a Diaszpóra Tanács tagjait a programról.

2016. szeptember 6.  
A Diaszpóra-és Szórványprogram felhívásának  
és sajtóközleményének közzététele. A program magyar,  
angol és spanyol nyelvű honlapjának, valamint elektronikus 
jelentkezési felületének az elindítása. A programot  
népszerűsítő kisfilm közzététele az interneten. 

2016. szeptember 10. 
A Diaszpóraprogramra történő jelentkezés kezdő időpontja.

2016. szeptember 15. 
A Szórványprogramra való jelentkezés kezdő időpontja.

2016. szeptember 20.  
Személyes találkozó és megbeszélés Zaha  
Alexandrával, a dél-amerikai magyar közösségek  
részvételének részleteiről. 

2016. szeptember 24-október 8. 
A Diaszpóraprogram első megvalósult  
programidőszaka „Őszi szüret” tematikában.

2016. október 10.  
A Diaszpóraprogramra való jelentkezés határideje.

2016. október 15. 
A Szórványprogramra való jelentkezés határideje.

2016. október 15-től 
A programokra jelentkezők tájékoztatása,  
folyamatos kommunikáció.

A Programmal kapcsolatos fontosabb 
események kronológiája

A Diaszpóra-és Szórványprogram kisfilmje:

https://www.youtube.com/watch?v=mUvQBr-Ird4 

A Diaszpóra-és Szórványprogram honlapja:
http://w w w.rakocziszovetseg.org/diaszpora_es_
szorvanyprogram

A Diaszpóra-és Szórványprogramon való részvétel 
lehetőségét a külhonban és a diaszpórában műkö-
dő magyar szervezetek örömmel és lelkesen fogad-
ták. A Program világszerte komoly érdeklődésre tart 
számot. Ezidáig már számos jelentkezést fogadtunk 
a határon túli területekről, Észak- és Dél-Amerikából, 
Nyugat-Európa országaiból, egészen Ausztráliáig. A 
diaszpóra régióiból érkező jelentkezőknek – a prog-

ramidőszakokra lebontott időbeni – számarányait te-
kintve az látható, hogy túlnyomóan a 2017. évben meg-
valósuló programidőszakokat részesítették előnyben. A 
jelentkezők véleménye szerint ennek oka az iskolai és 
családi szünetek összeegyeztetése, a repülőjegy meg-
vásárlásának előnyös folyamata, valamint az utazással 
kapcsolatos előkészületek rutinja. 

Argentina 86
Ausztria  115
Ausztrália 61
Brazília 35
Kanada 50

Chile 4
Csehország             76
Németország           6
Dánia                               1
Spanyolország      10

Franciaország            7
Izrael                             20
Macedónia               26
Lengyelország       47
Svédország               33 

Egyesült Királyság                     6
Egyesült Államok                    40
Uruguay                                          31
Venezuela                                        2
Dél-Afrikai Köztársaság       12

Partium és Erdély            935
Délvidék                                 406
Felvidék                                  389
Kárpátalja                               212
Horvátország                          42
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Megvalósult programok beszámolói

A Rákóczi Szövetség szervezésében, a Diaszpóra-és 
Szórványprogram keretében a fenti időszakban első 
ízben került sor a diaszpórában élő magyar fiatalok ta-
nulmányútjára. 
A Program célja, hogy a magyar gyökerekkel rendel-
kező, Magyarországra érkező fiatalok, az itt töltött idő 
alatt, a lehető legszélesebb és legváltozatosabb prog-
ramkínálat által betekintést nyerjenek a magyar kultúra 
tárgyi és szellemi értékeibe, továbbá, hogy minél több 
személyes találkozás, tapasztalatcsere valósulhasson 
meg a különböző magyar közösségek tagjaival, ha-
táron innen és túl egyaránt. A Programnak budapes-
ti, vidéki és partiumi helyszínek adtak otthont. Ezen 
programidőszak résztvevői Argentínából érkeztek. A 
fiatalok Budapestre érkezésüket követően a főváros 
nevezetességeivel ismerkedhettek meg. Múzeumokat, 
templomokat, állandó-és időszaki kiállításokat, galé-
riákat látogattak meg, s ezáltal magyar történelmi és 
művészeti ismereteiket bővíthették, számos esetben 
interaktív, élményközpontú formában. Esténként kon-
certek és táncházak által kóstolhattak bele a pezsgő 
kulturális életbe. Sor került a vidéki Magyarország fel-
fedezésére is, ahol Eger városának vendégszeretetét 
élvezhették. Szakavatott mesterek által betekintést 
kaphattak a szüret, a borkészítés folyamatába, kipró-
bálhatták a különböző fogásokat és természetesen a 
borkóstolás sem maradhatott el. A fiatalok Magyaror-
szág legszebb természeti kincsei közül is kaptak egy 
csokorra valót, hiszen a Bükki Nemzeti Park, Szilvásvá-
rad, Szalajka-völgy, Tokaj, Sárospatak, Lillafüred, mind-

mind lenyűgöző és egyedülálló élményt biztosítanak az 
odalátogatóknak. 
Ezt követően a partiumi kirándulás következett, ahol 
a résztvevők testközelből átélhették a „határ” jelen-
ségét, mint történelmi és lélektani fogalmat. Játékos 
csapatépítő estén új ismeretségeket, barátságokat 
köthettek. Idegenvezetőink segítségével jelentős iro-
dalmi, művészettörténeti és eszmetörténeti áttekintést 
kaphattunk. Elég, ha csupán Nagykárolyban a Károlyi 
Kastélyt, Kaplonyban a Károlyi-kriptát, Domahidán a 
Szatmári béke emlékoszlopát, az Ákosi templom kö-
zépkori falait vagy a koltói Petőfi Múzeumot említjük. 
Visszatérve a fővárosba folytatódott a programok sora. 
Többek között az Országház meglátogatása, a Szent 
Koronával való találkozás, a Sziklakórház és Terror Háza 
Múzeum megtekintése, a Budavári Labirintus bejárása, 
a török időket idéző Király-fürdő élménye, az élőzenés 
táncház forgataga feledhetetlen emlékeket biztosítot-
tak a résztvevőknek. A fiatalok élményeikről, magyar-
országi tapasztalataikról egy közös ebéd alkalmával 
személyesen számolhattak be Dr. Halzl József elnök 
úrnak és Csáky Csongor főtitkár úrnak. 
Összességében elmondhatjuk, hogy a visszajelzé-
sek tükrében igen színes és értékes programszakaszt 
zárhattunk, ahonnan a résztvevők magyarságukban 
gazdagodva térhettek haza saját közösségeikbe, ahol 
immáron a Program során szerzett új kapcsolatok és 
ismeretek segítségével folytathatják a magyar nyelv és 
kultúra továbbadásának küldetését.

„ŐSZI SZÜRET” - DIASZPÓRA PROGRAM
2016. szeptember 24 – október 8.

Ő
SZ
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2016. szeptember 23. péntek 
23.00 érkezés, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
23.30 elszállásolás

2016. szeptember 24. szombat 
08.30 – 09.30 reggeli  
10.00 – 13.00 budapesti városnézés: 
  Szent István Bazilika 
  Andrássy út, Magyar Állami Operaház 
  Városliget, Vajdahunyad vára, Magyar   
  Mezőgazdasági Múzeum 
13.00 – 14.00 ebéd 
14.00 – 18.00 Műcsarnok 
  Hősök Tere 
18.00 – 19.00 vacsora 
20.00 – 23.00 esti városnézés, szórakozás

2016. szeptember 25. vasárnap 
08.30 – 09.30 reggeli  
10.00 – 13.00 Magyar Nemzeti Múzeum 
  Budai Vár – Népzene és néptánc bemutató 
  Halászbástya, Mátyás-templom 
13.00 – 14.00 ebéd 
14.00 – 16.00 Magyarság Háza – „Mi, magyarok” kiállítás 
16.00 – 18.00 Budavári Labirintus 
18.00 – 19.00 vacsora 
19.00 – 22.00 Misztrál Együttes - koncert

2016. szeptember 26. hétfő 
08.30 – 09.30 reggeli  
10.00  indulás Egerbe 
12.00 – 13.30 érkezés, elszállásolás, ebéd 
14.00 – 18.00 egri városnézés 
  Egri Bazilika, Minaret 
  Egri Vár: Dobó István Vármúzeum,   
  Kazamata, kőtár 
18.00 – 19.00 vacsora 
20.00 – 22.00 esti városnézés

2016. szeptember 27. kedd 
08.30 – 09.30 reggeli  
10.00 – 12.00 ismerkedés a szőlőtermesztés és borkészítés  
  módszereivel 
12.00 – 13.00 ebéd 
14.00 – 18.00 Bükki Nemzeti Park 
  Szilvásvárad, Szalajka-völgy 
19.00 – 21.00 Látogatás a Szépasszony völgybe 
22.00  esti fürdőzés - Cascade Barlang- és   
  Élményfürdő, Demjén 

2016. szeptember 28. szerda 
08.30 – 09.00 reggeli  
10.00 – 12.00 Sárospatak, Rákóczi-vár 
12.00 – 13.00 ebéd 
14.00 – 18.00 Tokaj-Hegyalja borvidék 
19.00 – 22.00 vacsora

2016. szeptember 29. csütörtök 
08.30 – 09.00 reggeli  
10.00 – 20.00 Kirándulás: Lillafüred és környéke, Libegőzés

2016. szeptember 30. péntek 
10.00  indulás Egerből 

11.45 érkezés Nagykárolyba, találkozás a partiumi   
 résztvevőkkel 
12.00 Károlyi Kastély – Nagykároly 
14.15 Kaplony, Károlyi-kripta 
15.15 Domahida, koszorúzás a Szatmári béke emlékoszlopánál 
16.30 érkezés Szatmárnémetire, szállás elfoglalása, esti séta 
20.00 vacsora

2016. október 1. szombat 
06.00 ébresztő 
07.00 reggeli 
08.30 érkezés Nagybányára, az Ásványtani Múzeum és a  
 Megyei Képzőművészeti Múzeum megtekintése 
12.00 Koltó 
13.30 Pribékfalva, megemlékezés Teleki Pálról 
16.00 az Ákosi templom megtekintése 
17.30 Szatmárnémeti városnézés, szabadidő 
20.00 vacsora

2016. október 2. vasárnap 
06.00 ébresztő 
07.00 reggeli 
08.00 Szentmise a Szatmárnémeti Székesegyházban 
09.15 Szatmárnémeti, városnézés. A Székesegyház és a Láncos  
 templom megtekintése, Látogatás a püspökségen és a  
 Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban. 
11.30 búcsú és hazaindulás 
17.00 érkezés Budapestre 

2016. október 3. hétfő 
08.30 – 09.30 reggeli  
10.00 – 12.00 Szállás elfoglalása 
12.00 – 13.00 Találkozás és ebéd a Rákóczi Szövetség   
  vezetőivel 
18.00 – 19.00 vacsora

2016. október 4. kedd 
08.30 – 09.30 reggeli  
10.00 – 12.00 Váci utca, Vörösmarty tér   
12.00 – 13.00 ebéd 
13.00 – 16.00 Országház látogatás  
18.00 – 21.00 Király fürdő  
21.00   vacsora 

2016. október 5. szerda 
08.30 – 09.30 reggeli  
10.00 – 14.00 Terror Háza Múzeum 
14.00 – 15.00  ebéd 
15.00 – 18.00  Szentendre kirándulás 
18.00 – 19.00 vacsora 
20.00 – 22.00 Fonó Budai Zeneház - táncház

2016. október 6. csütörtök 
08.30 – 09.30 reggeli  
10.00 – 18.00 Budai-hegyek, Normafa 
18.00 – 19.00 vacsora 
19.00 – 22.00 esti program, koncert

2016. október 7. péntek 
08.30 – 09.30 reggeli  
10.00 – 13.00  adminisztrációs teendők 
13.00 – 14.00 ebéd 
14.00 – 18.00 Magyar Nemzeti Galéria 
19.00   vacsora, búcsúzás

MEGVALÓSULT PROGRAM:



1514

„1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC”
2016. október 21-23.

A Rákóczi Szövetség Szórványprogram sorozatának 
első rendezvénye 2016. október 21-23. között, közel 
300 résztvevővel. A fiatalok és kísérőik Felvidékről, Er-
délyből, Kárpátaljáról és Délvidékről érkeztek. 
A résztvevők péntek délután értek Egerbe, ahol az el-
szállásolást és vacsorát követően a megnyitó ünnep-
ségen Habis László Eger Város polgármestere, Palotás 
József, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hiva-
tal főigazgató-helyettese és Ugron Gáspár, a Rákóczi 
Szövetség alelnöke köszöntötte a résztvevőket. A nép-
tánc bemutatót követően az este fergeteges hangulatú 
táncházzal záródott.
Szombaton kora reggel indultak Recskre, ahol a Nem-
zeti Emlékparkot meglátogatva a kényszermunkatá-
bor megrázó szörnyűségeibe nyerhettek bepillantást. 
A kirándulás Budapesten folytatódott. A Magyarság 
Házában a „Mi, magyarok” kiállítás megtekintése után 

ebéd várta a résztvevőket. A későbbiekben csatlakoz-
tak a Rákóczi Szövetség által rendezett „Gloria Victis” 
műegyetemi emlékünnepséghez, a fáklyás felvonulás-
hoz, majd a Bem téri 1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékünnepségéhez. A nap fénypontja az 
esti Parlament-látogatás volt, ahol a résztvevők három 
csoportra bontva idegenvezetők kíséretében nyerhet-
tek bepillantást az Országház káprázatos termeibe. Az 
élménydús nap végén a fáradt, de lelkes társaság késő 
este ért vissza Egerbe.
Vasárnap délelőtt felekezetek szerinti ünnepi szentmi-
sén és istentiszteleten vettek részt a fiatalok. Innen a 
Dobó-téren keresztülhaladva az Egri Várba sétáltak fel, 
ahol a vármúzeumban megismerkedtek a vár történe-
tével, majd felfedezték a vár alatt lévő folyosórendszert. 
Az ünnepi ebédet követően elbúcsúztak egymástól, és 
hazaindultak.

2016. október 21. péntek  
14.00 – 17.30  Regisztráció, elszállásolás Egerben 
18.00 – 19.00 Vacsora 
19.00 – 19.30 Megnyitó 
19.30 – 22.00 Táncház

2016. október 22. szombat 
07.00 – 08.00 Reggeli 
08.00   Indulás a recski Nemzeti Emlékparkba 
09.30  Indulás Budapestre 
12.00 – 14.00 Magyarság Háza, ebéd 
15.00 – 16.15 Ünnepség a Műegyetemen 
  (BME „K” épület, Aula) 
16.30 – 17.45 Fáklyás felvonulás a Bem térre 
18.00 – 19.00 Bem téri ünnepi megemlékezés és koszorúzás 
19.00   Parlament látogatás 
20.00  Indulás vissza Egerbe 
22.00  Vacsora Egerben

2016. október 23. vasárnap 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 11.00 Szentmise/Istentisztelet felekezetek szerint 
10.00 – 12.00 Egri Vár, Vármúzeum, városnézés 
13.00 – 14.00 Ebéd

MEGVALÓSULT PROGRAM:1956
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„MÁRTON NAPI VIGADALOM I.”
2016. november 11-15.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2016. 
november 11-15-én 98 fő kirándult Magyarországon. A 
szamosújvári Mezőségi TÉKA Szórványkollégiumból 
54, valamint a temesvári Bartók Béla Elméleti Közép-
iskolából 44 diák és tanáraik vettek rész a hosszúhét-
végén. 
A péntek délutáni regisztrációt követően Jókai Anna 
születésnapja tiszteletére tartott gálaesten vett részt a 
csoport. A késői vacsorát követően még egy vidám is-
merkedési est is belefért a nap programjába, ahol szó-
rakoztató játékok vártak a diákokra.
Szombaton a Dunakanyarba tett kirándulás során az 
Esztergomi Bazilika, a visegrádi Mátyás Király Múzeum 
és Szentendre látnivalóit tekintették meg a szórvány-
ból érkező fiatalok. Este a Hagyományok Háza záróbu-
liján hangulatos koncerteken és táncházban mulattak a 
diákok.
Vasárnap egy tartalmas budapesti városnézés várta 
a résztvevőket: délelőtt a Magyarság Házában a „Mi, 
magyarok” kiállítást látogatták meg. Az ebédet kö-

2016. november 11. péntek 
16.00 – 18.00 Megérkezés Budapestre 
17.00 – 18.30 Regisztráció, elszállásolás 
19.00 – 20:00 Vacsora 
20.00 –  Megnyitó 
20.00 – 22.00 Ismerkedési est

2016. november 12. szombat 
07.00 – 08.00 Reggeli  
08.00  Kirándulás a Dunakanyarba 
09.00 – 11.00 Esztergom – Esztergomi Bazilika 
11.30 – 13.00 Visegrád – Visegrádi fellegvár –  
  Mátyás Király múzeum 
13.00 – 14.00 Ebéd 
15.00 – 18.00 Szentendre Skanzen - Márton napi fesztivál 
18.30   Érkezés Budapestre 
19.00 – 20.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 Táncház

2016. november 13. vasárnap 
07.30- 8.30 Ébresztő, reggeli 
09.00  Indulás a Várnegyedbe 
10.00 – 11.30 Köszöntő a Magyarság Házában a Magyar 
  Szórvány Napja alkalmából, „Mi, magyarok”  
  kiállítás megtekintése 2 csoportban 
11.30 – 12:15 Állófogadás a Magyarság Házában 
13.00 – 14.15 Parlamenti látogatás- Gulyás Gergely, az  
  országgyűlés alelnökének köszöntője 
14.45 – 17:30 Terror Háza Múzeum (két csoportban) 
18.30  Vacsora 
20.00  Esti városnézés

MEGVALÓSULT PROGRAM

vetően a Parlamentbe indultak a résztvevők, ahol az 
idegenvezetést követően Gulyás Gergely, az országy-
gyűlés alelnöke köszöntötte őket. A délutánt a Terror 
Házában tett látogatás zárta. A vacsorát követően a 
Gellért-hegyről nyíló páratlan kilátásában gyönyör-
ködhettek a résztvevők.
Hétfő reggel Kecskemétre indult a csoport, ahol a 
Cifrapalota tárlatának megtekintése után egy rövid vá-
rosnézés is belefért a délelőtt programjába. Ebédet kö-
vetően Ópusztaszerre látogattak, ahol a Feszty-körké-
pet és a Rotunda kiállításait tekintették meg. Az estét 
a kiskundorozsmai művelődési házban a szórványból 
érkezett fiatalok tiszteletére rendezett mulatság zárta. 
Másnap egy kellemes sétát tettek Szeged belvárosá-
ban, majd Gyulára indultak, ahol Alt Norbert alpolgár-
mester köszöntötte a programban résztvevőket. Ebéd 
után a gyulai Várfürdőben töltöttek el pár órát, ezt kö-
vetően hazaindultak.

2016. november 14. hétfő 
07.30 – 08.30 Reggeli  
08.30 –   Indulás Kecskemétre 
10.00 – 12.30 Cifra Palota 
12.30 – 13.30 Ebéd 
15.00 – 17.00 Ópusztaszer: Nemzeti Történeti Emlékpark 
18.00   Érkezés Szegedre 
18.00 – 19.00 Szállás elfoglalása, regisztráció 
19.00 – 22.00 Tradicionális vacsoraest

2016. november 15. kedd 
07.30 – 08.30 Reggeli 
09.00 – 10.00 Városnézés Szegeden 
12.30 –13.30 Ebéd Gyulán 
14.00  Fürdőlátogatás Gyulán 
  Indulás haza
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MÁRTON NAPI VIGADALOM II.
2016. november 17-20.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2016. no-
vember 17-20-án 105 fő kirándult Magyarországon. A 
Tordai Jósika Miklós Elméleti Líceumból 55, valamint a 
Torontál Magyar Oktatási Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont 50 diákja és tanára vettek részt a hosszúhétvégén. 
A csütörtök esti regisztrációt követően egy közös va-
csora várta a résztvevőket. Pénteken a Dunakanyarba 
tett kirándulás során az Esztergomi Bazilika, a visegrádi 
Mátyás Király Múzeum és Szentendre látványosságait 
tekintették meg a szórványból érkező fiatalok. Este a 
Postart kávézó közösségi termében egy vidám hangu-
latú ismerkedési esten szórakoztak a diákok.
Szombaton egy tartalmas budapesti városnézés várta a 
résztvevőket: délelőtt a Parlamentben tettek egy rövid 
látogatást, ahol az idegenvezetést követően Pánczél 
Károly, a Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke 

köszöntötte a fiatalokat és kísérő pedagóógusaikat. 
Ebéd után 2 csoportra bontva sétáltak a Vörösmarty 
téri karácsonyi vásárban, majd látogatást tettek a Terror 
Házában. Vacsora után a Klebelsberg Kultúrkúriaban 
rendezett hegedűkoncerten vettek részt, amelynek 
keretében a hegedűkészítés rejtelmeibe is betekintést 
nyertek. Az estét egy kellemes hangulatú budavári séta 
zárta. 
Vasárnap reggel Ópusztaszerre látogattak el a részt-
vevők, ahol a Feszty-körképet és a Rotunda kiállításait 
tekintették meg. A kiskundorozsmai ebéd után egy rö-
vid, de tartalmas szegedi városnézés következett, majd 
a résztvevők elbúcsúztak egymástól és hazaindultak. 

2016. november 17. csütörtök 
18.00 – 20.00 Érkezés 
20.00 – 21.00 Vacsora

2016. november 18. péntek 
07.30 – 08.30 Reggeli  
09.30 – 11.30 Esztergom – Esztergomi Bazilika 
12.00 – 13.30 Visegrád – Visegrádi fellegvár – Mátyás Király 
múzeum 
13.30 – 14.30 Ebéd 
16.00 – 17.30 Szentendre városnézés  
18.00   Érkezés Budapestre 
19.00 – 20.00 Vacsora 
20.00 – 23.00 Táncház 

2016. november 19. szombat 
08.00 – 09.00 Reggeli  
10.00 – 12.00 Parlamenti látogatás 
12.30 – 13 .30 Ebéd  
14.00   Városligeti séta: Hősök tere, Vajdahunyadvár  
15.30-18.00  Terror Háza 
18.00 – 19.00 Vacsora  
20.00 – 22.00 Budai Vár, Gellért-hegy - esti városnézés

MEGVALÓSULT PROGRAM

2016. november 20. vasárnap 
07.00 – 08.00 Reggeli 
08.00   Indulás Ópusztaszerre 
10.00 – 12.00 Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
12.00 – 13.00 Ebéd  
12.00 – 16.00 Szeged, városnézés 
16.00   búcsúzás, hazautazás
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ADVENT I.
2016. december 1-3.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2016. 
december első hétvégéjén a pozsonyi magyar ka-
tolikus közösséghez tartozó fiatalok kirándultak  
Magyarországon. 
A résztvevők csütörtök délben érkeztek Budapestre, 
az ebédet követően a Magyarság Házában a „Mi, ma-
gyarok” kiállításon játékos formában tanultak a fiatalok. 
A Budai Várban tett hangulatos sétát követően egy 
kellemes vacsora mellett melegedtek fel a résztvevők. 
A nap végén a Vörösmarty téri karácsonyi vásárra 
látogatott el a csoport.
Pénteken egy tartalmas budapesti városnézés várta a 
résztvevőket: délelőtt a Parlamentbe indult a csoport, 
majd a Kossuth téren sétáltak a fiatalok. Ebéd után a 
Magyar Nemzeti Múzeumban 2 csoportra bontva 2 
kiállítást tekintettek meg, amelyek a középkor és régé-
szet témákat dolgozták fel. Délután a Szent István Ba-
zilikában még egy zártkörű szentmise is várta a részt-
vevőket, amit a csoporttal érkezett, Molnár Tamás atya 
celebrált. A rendhagyó vacsorát követően az Újszínház 
„Nem élhetek muzsikaszó nélkül” című vígjátékán szó-
rakoztak a résztvevők.
Szombat reggel Pannonhalmára indultak a fiatalok, 
ahol a Pannonhalmi Bencés Főapátság tárlatait tekin-
tették meg. A hétvégét az apátságban elfogyasztott 
ebéd zárta.

2016. december 1. csütörtök 
11.00 – 12.00 Regisztráció és elszállásolás 
12.30 – 13.30 Ebéd 
14.15 – 16.00 Magyarság Háza  
16.00 – 17.30 Várnegyed, Mátyás templom, Halászbástya 
18.00 – 19.00 Vacsora 
19.30 – 21.30 Esti városnézés, Vörösmarty tér,  
  karácsonyi vásár

2016. december 2. péntek  
07.30 – 8.30  Reggeli 
09.30 – 11.30 Parlamenti látogatás 
12.00 – 13.00 Ebéd 
13.00 – 15.00 Magyar Nemzeti Múzeum  
15.30 – 17.00 Szent István Bazilika   
17.30 – 18.30 Vacsora  
19.00 – 21.00 Újszínház, ,,Nem élhetek muzsikaszó nélkül’’

2016. december 3. szombat 
07.30 – 08.30 Reggeli 
09.00 – 13.00  Pannonhalma 
13.00 – 14.00 Ebéd  
14.30 –   búcsúzás, hazautazás

ADVENT II.
2016. december 7-21.

A Diaszpóra- és Szórványprogram „Advent” program-
sorozata december 7-21. között valósult meg, melynek 
keretében Budapest és a vidéki városok látványossá-
gaival, valamint a magyar kultúrával és történelemmel 
ismerekedtek meg a résztvevők. A kéthetes programra 
Ausztráliából, Chiléből, Kanadából és az USA-ból ér-
keztek a résztvevők.
A fiatalok és kísérőik megtekintették az Országház, a 
Magyarság Háza, a Csodák Palotája kiállításait. Sétál-
tak a Budai Várban, a Gellért-hegyen, a Városligetben, 
valamint Budapest hangulatos karácsonyi vásáraiban 
is. Ellátogattak Esztergomba, Visegrádra, Pannonhal-
mára, Tatára, Gödöllőre és Székesfehérvárra, ahol a 
helyi nevezetességeket tekintették meg.A programot 
színházi, cirkuszi előadások, koncertek és táncházak 
színesítették.
A felvidéki Komáromban egy rövid városnézésen vet-
tek részt, Selmecbányán a bányászati múzeumba láto-
gattak el, valamint Dóval községben is kirándultak.

December 7, szerda  
17.00 - 18.00  Érkezés, regisztráció  
18.00 - 19.00  Vacsora 

December 8, csütörtök 
07.00 – 08.00 Reggeli 
10.00 – 11.30 Esztergomi Bazilika  
12.00 – 13.00 Vármúzeum, Esztergom  
13.30 – 15.00 Ebéd 
15.30 – 16.30 Mátyás Király Múzeum, Visegrád  
18.00 – 19.00 Vacsora  

December 9, péntek 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 11.15 Magyarság Háza  
11.30 – 12.30 Ebéd  
13.00 – 14.00 Séta a Budai Várban  
15.00 – 17.00 Parlament látogatás  
18.00 – 19.00 Vacsora  
20.00 – 22.00 Táncház  

December 10, szombat 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Csodák Palotája  
13.00– 14.00 Ebéd  
16.00 – 17.00 Városliget  
17.30 – 18.30 Vacsora  
19.00 – 21.00 Fővárosi Nagycirkusz  

December 11, vasárnap 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Gellért-hegy 
12.00 – 13.00 Ebéd  
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14.00 – 18.00  Szabad program  
18.30 – 19.30 Vacsora 

December 12, hétfő 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00  Szabad program  
13.00 – 14.00 Ebéd  
14.00 – 18.00 Szabad program  
19.00 – 20.00  Vacsora  

December 13, kedd 
07.00 – 08.00 Reggeli 
10.00 – 11.00 Városnézés, Pannonhalma 
11.30 – 13.00 Városnézés, Győr  
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.30 – 16.00 Városnézés, Komárom 
17.00 – 21.00 Nagymegyer 
19.00 – 20.00 Vacsora 

December 14, szerda  
08.00 – 09.00 Reggeli 
12.00 – 13.30 Selmecbánya, bányalátogatás 
15.00 – 16.00 Ebéd 
20.00 – 21.00 Vacsora  
22.00 –  Érkezés Tatára  

December 15, csütörtök 
07.00 – 08.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Tatai Vár, városnézés 
12.00 – 13.00 Ebéd 
15.00 – 17.00 Szabad program 
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 Recirquel Újcirkusz Társulat:  
  A Meztelen Bohóc  

December 16, péntek 
08.00 – 09.00 Reggeli 
09.00 – 12.00 Szabad program  
12.00 – 13.00 Ebéd 
16.00 – 17.30 Ismerkedési játékok  
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 22.00 Hunyady Sándor: A három sárkány 

December 17, szombat 
08.00 – 09.00 Reggeli  
10.00 – 16.00 Aqua World Budapest  
12.00 – 13.00 Ebéd  
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 Táncház  

December 18, vasárnap 
08.00 – 09.00  Reggeli 
10.00 – 16.00  Szabad program / Parlament  
13.00 – 14.00 Ebéd  
14.00 – 15.00 Gödöllői Királyi Kastély  
17.00 – 22.00 Disznótoros vacsora 

December 19, hétfő  
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.30 – 12.00 Székesfehérvár 
13.00 – 14.00 Ebéd 
16.00 – 18.00 Szabad program  
18.00 – 19.00 Vacsora  

December 20, kedd 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.30 – 14.00 Szabad program  
13.00 – 14.00 Ebéd 
15.00 – 18.00 Szabad program  
19.00 – 20.00 Vacsora  

December 21, szerda  
08.00 – 09.00  Reggeli, búcsúzás, hazaindulás 

ADVENT III.
2016. december 15-18.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. de-
cember 15-18. között 60 fő kirándult Magyarországon, 
Budapesten. A diákok és kísérő tanáraik Horvátország-
ból és Désről érkeztek. 
A csütörtök délutáni regisztrációt és ebédet követő-
en a Csodák Palotájába látogatott a csoport, ahol egy 
izgalmas interaktív kiállításon vettek részt. A szállásra 
visszatérve megvacsoráztak, majd közösen megnézték 
a Lovasíjász c. filmet. 
A pénteki reggelit követően a Magyarság Házával in-
dították a programot, ahol a „Mi, Magyarok” kiállítást 
látogatták meg. A nap további részében sétáltak a 
Várnegyedben, majd a Fortuna étteremben ebédel-
tek. Ezt követően a Szent István Bazilikát csodálhat-
ták meg, majd a karácsonyi vásár forgatagába kóstol-
tak bele a résztvevők. Este a Millenium Hotelben egy 
játékos ismerkedési esten vettek részt a diákok, amit 

Görcsös Katalin és Dunai Márk Bence szerveztek meg. 
A vacsorát követően a József Attila Színházban, a „Hu-
nyady Sándor: A három sárkány” című vígjátékán szóra-
kozhattak a résztvevők.
Szombaton a Dunakanyarba kirándultak vendégeink. 
Először az Esztergomi Bazilikát látogatták meg, majd a 
visegrádi Mátyás Király Múzeumot. Este vacsora után 
egy fergeteges moldvai csángó táncházba mentek a 
Loyola Cafeba, ahol élőzenére tanulhatták meg a nép-
tánc alaplépéseit.
Vasárnap reggel egy parlamenti látogatáson vet-
tek részt, aminek keretében megtekinthették az Or-
szágház legnagyobb kincseit. A hosszú hétvége Gö-
döllőn zárult, ahol a Királyi Kastélyt tekintették meg  
a résztvevők. 

2016. december 15. csütörtök 
12.00 – 13.00 Regisztráció és elszállásolás 
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.30 – 17.30 Csodák Palotája 
18.00 – 19.00 Vacsora 
19.30 – 22.30 Filmvetítés 

2016. december 16. péntek  
08.00 – 09.00  Reggeli 
10.00 – 12.00 Magyarság Háza  
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.30 – 15.00 Karácsonyi vásár, Vörösmarty tér  
15.30 – 17.00 Ismerkedési játékok   
17.00 – 18.00 Vacsora  
19.00 – 22.00 Hunyady Sándor: A három sárkány  

2016. december 17. szombat 
07.00 – 08.00 Reggeli 
10.00 – 11.30  Esztergomi Bazilika 
12.00 – 13.00 Mátyás Király Múzeum, Visegrád  
13.15 – 15.00 Ebéd  
15.30 – 16.30 Szentendre városnézés  
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 Táncház  

2016. december 18. vasárnap 
07.00 – 08.00 Reggeli 
10.00 – 12.00  Parlamenti látogatás 
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.00 – 15.30 Gödöllői Királyi Kastély 
15.00 –   Búcsúzás 

MEGVALÓSULT PROGRAM:
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FARSANG I.
2017. január 5-8.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017 első 
hétvégéjén, január 5-8. között magyardécsei, bálvá-
nyosváraljai és dési magyar diákok kirándultak Eger-
ben, Debrecenben és a fővárosban. 
A mezőségi szórványközösségekből érkező 52 fős csa-
pat 2017. január 5-én, csütörtökön hajnalban indult és 
a délutáni órákban meg is érkezett Egerbe, ahol a Szö-
vetség munkatársai és helyi segítői a gyors regisztráci-
ót követően el is szállásolták őket. A vacsorát követően 
Habis László Eger város polgármestere, prof. Dr. Vasas 
Joachim a házigazda iskola (ESzC Kereskedelmi, Me-
zőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma) igazgatója, Dr. Halzl József 
és Csáky Csongor a Rákóczi Szövetség elnöke és főtit-
kára köszöntötte a résztvevőket, majd kezdetét vette a 
fergeteges táncház, melyet a Lajtha László Néptánc-
együttes koreográfusa, Bécsi Gyula vezetett, míg a tal-
palávalót az egerszalóki Tekergő Zenekar húzta. 
A pénteki reggelit követően a csapat buszra szállt és 
Budapest felé vette az irányt. Délelőtt szakképzett 
múzeumpedagógus vezetésével a Magyarság Háza 
Mi Magyarok kiállítását tekinthették meg, majd a Ha-
lászbástyánál tettek egy rövid sétát. Ebéd után az Or-
szágház vendégei voltak a diákok, ahol a Szent Koronát 
is megtekintették. A szervezők és a kísérőtanárok úgy 
döntöttek, hogy a mínusz 15-16 fokos hidegre való te-
kintettel csak a buszból tekintik meg a Világörökség 
részének számító Andrássy utat és a Hősök terét, majd 
visszaindultak Egerbe.
Szombaton Eger volt a középpontban: délelőtt a Bazili-
kában, a Líceumban és az Egri Várban tettek látogatást, 
majd a városi fürdő termálmedencéiben melegedtek 
fel a hideg időben töltött órák után. Este a Gárdo-
nyi Géza Színház művészeinek előadásában William 
Shakespeare Hamletjét tekinthették meg a résztvevők.
Vasárnap korai reggeli után már hazafelé vette az irányt 
a busz, de útközben megálltak még a Hortobágyon a 

Kilenclyukú hídnál, ahol Nagy Domonkos, a Szövetség 
geográfus végzettségű munkatársa beszélt röviden az 
Alföldről és a Hortobágyról. A hétvége utolsó prog-
ramja a cívis város meglátogatása volt, ahol a Reformá-
tus Nagytemplomot tekinthették meg a résztvevők, 
majd ebédet követően elbúcsúztak a szervezőktől és 
hazaindultak.

FARSANG II.
2017. január 13-15.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretein belül 2017. 
január 13-15. között a Lévai Czeglédi Péter Református 
Gimnázium néhány diákja látogatott el Budapestre. A 
megérkezés és szállásfoglalás után a kicsiny csapat el-
sőként a Terror Háza Múzeumába indult. Ezt vacsora 
követte, majd a József Attila Színház Veszek egy éjsza-
kát című zenés komédiáját tekintették meg, amely ha-
talmas sikert aratott a fiatalok körében. 
Másnap a reggelit követően a Magyar Nemzeti Múze-
umba indultak, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson 
vettek részt. Az interaktív foglalkozás során Hunyadi 
Mátyás korába kalandozhattak kicsit. Megismerkedtek 
az akkor viselt ruhákkal, az akkor használatos edények-
kel, harci eszközökkel. Ebéd után a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeum egyik foglalkozásán 
vettek részt. Száz évvel ezelőtt csokoládékészítéshez 
használatos edényekkel, eszközökkel, csokiformákkal, 
bonbonos dobozokkal ismerkedtek a fiatalok. Ezután 
csokival díszített ostyát és trüffel bonbont formáztak, 
amelyeket az általuk készített díszdobozban haza is vi-
hettek. Vacsora után a diaszpórából érkező fiatalokkal 
ismerkedtek meg.
Vasárnap reggel a Láthatatlan Kiállításon vett részt a 
társaság. Egy olyan világba csöppentek egy óra erejéig, 
ami szerencsére nem ismert a környezetükben. Megis-
merhették, hogyan közlekedik, tájékozódik egy szeme 
világát elvesztett ember. A „túra” során jártak vadas-
házban, nappaliban, erdőben és a nyílt utcán is. Ebéd 
után haza indultak.

2017. január 13., péntek 
11.00 – 12.00 Érkezés, regisztráció  
13.00 – 14.00 Ebéd 
15.00 – 16.00 Terror Háza  
17.30 – 18.15 Vacsora  
19.00 – 21.00 József Attila Színház 

2017. január 14., szombat  
08.00 – 09.00  Reggeli 
11.00 – 12.30 Magyar Nemzeti Múzeum- 
  múzeumpedagógiai foglalkozás  

MEGVALÓSULT PROGRAMOK: FA
R

SA
N

G

13.00 – 14.00 Ebéd 
15.00 – 17.00 Magyar Kereskedelmi és  
  Vendéglátóipari  Múzeum, foglalkozás 
18.30 – 19.30 Vacsora  
20.00 – 21.30 Közös esti program 

2017. január 15., vasárnap  
08.30 – 09.00 Reggeli 
10.15 – 11.15  Láthatatlan Kiállítás  
12.00 – 12.30 Ebéd  
13.00 –   Búcsúzás, hazautazás
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FARSANG III.
2017. január 13-18.

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra- és Szórványprogram-
jának 5., Farsangi programidőszakára érkezett 7 fiatal 
a szkopjei Macedóniai Magyarok Teleház Szervezeté-
nek képviseletében. A Teleház elnöke, Sutus József és 
a fiatalokat Szkopjéban magyar nyelvre tanító Tancsik 
Richárd voltak a Szövetség segítségére a rendezvény 
megszervezésekor. A középiskolás és egyetemista diá-
kok 5 és fél napot töltöttek nálunk. 
2017. január 13-án, pénteken délután érkezett meg 
a csoport a Népligeti Autóbuszállomásra, ahonnan 
szállásukra mentek. A regisztrációt rövid pihenő, majd 
vacsora és esti városnézés követte. A városnéző körút 
során a magyarság, Budapest és a város egyes látvá-
nyosságainak történetéről tudhattak meg többet a 
diákok.
2017. január 14-én, szombaton, a csoport a Nemzeti 
Múzeumnál kezdte programját, majd a Magyar Nem-
zeti Galéria állandó kiállításának megtekintésével 
folytatódott a délelőtt. A Budai Várban tett séta után 
a Magyarság Házába mentek, hogy a „Mi, Magyarok” 
c. kiállítást megtekinthessék. Ebéd után a Terror Háza 
Múzeum nagyhatású tárlata engedett betekintést a 
XX. századi tragikus elnyomás éveibe. Innen a Város-
ligetbe mentek, ahol Vajdahunyad várában tett rövid 
sétájuk során hallhattak a magyar őstörténet és törté-
netírás kérdéseiről, a Kiegyezést követően millennium-
ra készülő ország helyzetéről. Vacsorát követően közös 
esti programon vettek részt, ahol lehetőség nyílt a ma-
gyar nyelv gyakorlására is.
2017. január 15-én, vasárnap reggel a fiatalok Buda-
pestről Ópusztaszerre utaztak, ahol a Nemzeti Tör-
téneti Emlékparkban megtekinthették a Feszty-kör-
képet, majd háromdimenziós filmvetítés keretében 
tanulhattak a magyar történelemről. Innen Szegedre 
utaztak tovább, ahol ebéd után városnézéssel telt a 
délután. Este Sutus József is csatlakozott a társasághoz 
– vacsora után közös beszélgetés zárta a napot.
2017. január 16-án, hétfőn reggel ismét rövid utazással 
vette kezdetét a nap – a diákok Tótkomlósra indultak. 
Itt a tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimná-
zium igazgatónője, Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 
köszöntötte őket a Budapestről a helyszínre érkező 
40 fiatalt, majd az iskola diákjaival alakult ki kötetlen 
beszélgetés sütemény és forró tea mellett. A diákok 
táncbemutatója után a csoport először a tótkomlósi 
Mária szoborhoz látogatott el, majd közös disznóto-
ros ebédet fogyaszthattak el. Ekkor köszöntötte őket 
Mótyovszki Róbert, a város alpolgármestere, Simonka 

György, a választókerület országgyűlési képviselője, 
valamint Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, 
Csáky Csongor, a Szövetség főtitkára és Takács Ferenc. 
Ebéd után a fiatalok az evangélikus templomba láto-
gattak el, később pedig a tájházat tekintették meg. A 
délután további része a Rózsa Gyógyfürdőben eltöltött 
kellemes pihenéssel telt. Este Szegedre utazott vissza 
a 7 macedóniai diák és kísérőjük, esti sétával és közös 
játékokkal zárták a napot.
2017. január 17-én, kedden délelőtt a csapat Sze-
gedről Szentendrére utazott, ahol a város fontosabb 
nevezetességeit keresték fel, a város multikulturális 
történetéről és jelenéről hallhattak. Ebéd után az Or-
szágházba látogattak el, majd szabadidős budapesti 
program következett. Vacsora után baráti hangulatú, 
játékokkal és magyar nyelvi feladatokkal színesített 
búcsúestet tartottak.
2017. január 18-án, szerdán reggel utolsó napját kezd-
te a fiatal társaság – Tatára indultak, ahol a Várban Mi-
chl József, Tata város polgármestere köszöntötte őket, 
majd dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domonkos 
Múzeum igazgatóhelyettese vezette körbe őket az 
évszázados termekben kialakított kiállításon. A múze-
um megtekintése után a teljes egészében vastag jég-
páncéllal borított tavon töltöttek élménydús perceket, 
majd Pannonhalmára indultak tovább. Itt ebédjük el-
fogyasztása után megtekintették a Szent Márton-ba-
zilikát és az apátság könyvtárát. A budapesti vacsorát 
követően a búcsú pillanatai következtek.

FARSANG IV.
2017. január 14-28.

A Diaszpóra- és Szórványprogram „Farsang” program-
sorozata január 14-28 között valósult meg, melynek 
keretében Budapest és a vidéki városok látványossá-
gaival, valamint a magyar kultúrával és történelemmel 
ismerkedhettek meg a résztvevők. A kéthetes prog-
ramra ezúttal Argentínából, Ausztráliából, Braziliából, 
Chiléből és Dél-Afrikából érkeztek a vendégeink.
A fiatalok és kísérőik megtekintették az Országház, a 
Magyarság Háza és a Csodák Palotája kiállításait. Sétál-
tak a Budai Várban, a Gellért-hegyen, a Városligetben, 
valamint Budapest hangulatos, történelmi helyszínein. 
Ellátogattak Esztergomba, Visegrádra, Pannonhalmá-
ra, Győrbe, Tótkomlósra, ahol a helyi nevezetességeket 

tekintették meg. A kirándulók egy határon túli régiót is 
megismerhettek, hiszen Selmecbánya és Dóval is he-
lyet kapott az úticélok között. 
A programot, cirkuszi előadások, koncertek, magyar- 
órák, kézművesfoglalkozások és táncházak színesí-
tették. 
Óriási élményt jelentett a déli féltekéről érkező fiata-
loknak, hogy megtapasztalhatták a tél szépségeit. Volt 
olyan résztvevő, aki életében először látott havat, elő-
ször csúszkálhatott jégen. A két hét során nagy hang-
súlyt kapott a magyar néphagyományok megismerése 

is. Több alkalommal a tengerentúlról érkező fiatalok 
magyarországi és felvidéki diákokkal találkozhattak, 
beszélgethettek. Megkóstolhatták a disznótoros fi-
nomságokat, illetve az autentikus paraszti kultúrával és 
életmóddal is közelebbi kapcsolatba kerülhettek. A két 
hét elteltével a fiatalok magyar nyelv ismerete érzékel-
hetően erősödött, fejlődött. A résztvevők visszajelzései 
alapján elmondható, hogy ezúttal is egy igen értékes, 
sokszínű és tartalmas programidőszakot tölthettünk el, 
melynek sikerét az is mutatja, hogy többen már a Ma-
gyarországra való újabb visszatérést tervezgetik.
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Január 14. szombat 
17.00 – 18.00  Érkezés, regisztráció  
18.00 – 19.00  Vacsora 
20.00 – 21.00  Ismerkedési est 

Január 15. vasárnap 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Ismerkedés, programismertetés 
12.30 – 13.30 Ebéd 
15.00 – 18.00 Gellért-hegy 
18.00 – 19.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 Esti program 

Január 16. hétfő 
06.30 – 07.30 Reggeli 
10.00 – 12.00 Disznótor 
12.30 – 13.30 Ebéd 
15.00 – 18.00 Fürdés 
18.00 – 19.00 Vacsora 

Január 17. kedd 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Csodák Palotája 
13.00 – 14.00 Ebéd 
15.00 – 17.00 Városliget 
19.00 – 20.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 Esti program 

Január 18. szerda 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Parlamentlátogatás 
12.00 – 13.00 Ebéd 
17.00 – 18.00 MÜPA - Hangulatkoncert 
18.00 – 19.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 Esti program – résztvevők 

Január 19. csütörtök 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 „Mi, magyarok” kiállítás 
12.30 – 13.30 Ebéd 
15.00 – 18.00 Szabad program 
18.00 – 19.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 Esti program-résztvevők 

Január 20. péntek 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Illúzió kiállítás - CSOPA 
12.30 – 13.30 Ebéd 
14.00 – 16.00 Szabad program  
17.00 – 18.00 Vacsora 
19.00 – 21.00 A megidézett Kárpátalja - előadás 
21.00 – 22.30 Zurgó Táncház 

Január 21. szombat 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Szabad program 
12.00 – 13.00 Ebéd 
13.30 – 16.00 Kézműves foglalkozás 
17.00 – 18.00 Vacsora 
19.00 – 21.30 Lúdas Matyi - Fővárosi Nagycirkusz 

Január 22. vasárnap 
08.00 – 09.00 Reggeli 

10.00 – 11.00 Esztergomi Bazilika 
11.00 – 12.00 Vármúzeum 
12.30 – 13.30 Ebéd 
14.30 – 15.30 Máytás Király Múzeum 
18.00 – 19.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 Esti program 

Január 23. hétfő 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Csokimánia 
12.00 – 13.00 Ebéd 
13.30 – 18.00 Mosás 
19.00 – 20.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 Esti program -résztvevők 

Január 24. kedd 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.30 – 12.00 Pannonhalmi Főapátság 
12.30 – 13.30 Ebéd 
15.00 – 17.00 Győr 
18.00 – 19.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 Esti program 

Január 25. szerda 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Bányászati Múzeum, Selmecbánya 
12.00 – 13.00 Ebéd 
14.00 – 16.00 Donovaly 
18.00 – 19.00 Vacsora 

Január 26. csütörtök 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Láthatatlan kiállítás 
12.30 – 13.30 Ebéd 
15.00 – 18.00 Szabad program 
18.00 – 19.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 Búcsúbuli-farsang 

Január 27. péntek 
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.00 – 12.00 Szabad program 
12.30 – 13.30 Ebéd 
15.00 – 18.00 Szabad program 
18.00 – 19.00 Vacsora 
20.00 – -22.00 Pakolás 

Január 28. szombat 
08.00 – 09.00 Reggeli 
09.00  Búcsú és hazautazás 

MEGVALÓSULT PROGRAMOK: FARSANG V.
2017. január 26-29.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. ja-
nuár 26-29. között törökbecsei és nagybecskereki diá-
kok kirándultak Szegeden, Ópusztaszeren, Hódmező-
vásárhelyen és a fővárosban. 
A vajdasági szórványközösségekből érkező 45 fős csa-
pat 2017. január 26-án, csütörtökön kora este érkezett 
Szegedre, ahol a Szövetség munkatársai és helyi segítői 
a gyors regisztrációt követően el is szállásolták őket. A 
vacsorát követően Pálinkás Barnabás, a Rákóczi Szö-
vetség munkatársa köszöntötte a résztvevőket, majd 
kezdetét vette a moldvai táncház. 
A pénteki reggelit követően a csapat buszra szállt és 
legelőször Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti Em-
lékparkban tettek látogatást. Itt Kiss Róbert általános 
igazgatóhelyettes köszöntötte a résztvevőket és rö-
viden ismertette Ópusztaszer és a Körkép történetét. 
Ezután megcsodálták Feszty Árpád monumentális 
alkotását, a Rotunda kiállításait, valamint a konferen-
ciaközpont két időszaki kiállítását (a „Történelmünk 
néma tanúi” - a Kárpát-medencében fellelhető magyar 
várakat, várromokat ábrázoló festményekből álló tárla-
tot és az „Erdélyi Panoráma” töredékeit). Ezután sietve 
buszra szálltak, hisz Hódmezővásárhelyen már várta a 
vajdasági diákokat Almási István polgármester, aki rö-
viden bemutatta Hódmezővásárhely történetét, kultu-
rális hagyományait (pl. Vásárhelyi Őszi Tárlat), neveze-
tességeit és külön köszöntötte a Torontálvásárhelyről 

érkezett diáklányt, hisz a két település testvértelepü-
lési kapcsolatokat ápol. A híres Fekete Sas-ban elfo-
gyasztott ebéd után az Emlékpont Múzeum kiállítását 
egy rendhagyó történelemóra keretében tekinthették 
meg. Szegedre visszatérve vacsora következett, majd 
fakultatív filmvetítésen (magyar történelmi filmek) ve-
hettek részt a diákok.
Szombat délelőtt a résztvevők Budapesten a Magyar-
ság Háza Mi Magyarok kiállítását tekinthették meg 
szakképzett múzeumpedagógus vezetésével, majd a 
Halászbástyánál tettek egy rövid sétát. Ebéd után az 
Országház vendégei voltak a diákok, ahol a Szent Ko-
ronát is megtekintették, majd a Kossuth téren épp be-
lecsöppentek az esti ünnepélyes „zászló-levonásba”. 
A buszos utazás után Kiskundorozsmán vacsorázott a 
társaság, majd élőzenés mulatság kezdődött.
Vasárnap délelőtt rövid szegedi városnézésre indul-
tak a vajdasági vendégek: megálltak az Aradi vértanúk 
terén, a Rákóczi szobornál, a Dóm téren, az Egyetem 
épületeinél és Szent-Györgyi Albert szobránál, végül 
a Fogadalmi Templomban püspöki szentmisén vettek 
részt, majd a kiadós ebéd után hazaindultak.
 A rendezvényen a Rákóczi Szövetség központi irodájá-
ból Pálinkás Barnabás vett részt, munkáját Czáboczky 
Szabolcs egyetemista önkéntes segítette.

2017. január 26., csütörtök 
14.30 – 17.00 Érkezés, regisztráció 
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 Táncház

2017. január 27., péntek  
07.30 – 08.45  Reggeli 
09.00 –   Indulás Ópusztaszerre  
10.00 – 12.00 Ópusztaszer: Nemzeti Történelmi Emlékpark 
13.30 –   Hódmezővásárhely – látogatás a Városházán 
14.00 – 14.45 Ebéd (Hódmezővásárhely) 
15.00 – 17.00 Emlékpont Múzeum – rendhagyó   
  történelemóra 
18.00 –  Indulás Szegedre  
19.30 – 20.30 Vacsora 
20.30 – 22.00 esti program (filmvetítés)

2017. január 28., szombat 
07.00 – 07.45 Reggeli 
08.00 –  Indulás Budapestre  
11.00 – 13.00 Magyarság Háza, Várnegyed  
13.30 – 14.30 Ebéd – Vár Bisztró 
15.00 – 17.00 Parlament, Kossuth tér 
17.00 –   Indulás Szegedre 
19.00 – 20.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 esti program (búcsúbuli)

2017. január 29., vasárnap 
07.30 – 08.30 Reggeli 
09.00 – 11.00  Szeged - városnézés 
11.30 – 12.30  Szentmise a Szegedi Dómban 
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.30   búcsúzás, hazaindulás 

MEGVALÓSULT PROGRAM:
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„TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT”
2017. február 18 – március 4.

A Rákóczi Szövetség szervezésében 2017. február 18 és 
március 4 között immáron hatodik alkalommal került 
sor a Diaszpóra-és Szórványprogram keretében meg-
valósuló tanulmányútra, ahol 25 diaszpórából érkező 
fiatal ismerhette meg Magyarországot, illetve az egyik 
határon túli, magyar vonatkozású régiót. A résztvevők 
Argentínából, Brazíliából, Franciaországból, USA-ból 
és Venezuelából érkeztek. 
Az első nap délutánján már a repülőtéren vártuk a fiata-
lokat, akik a rendkívül hosszú úttól méltán kimerülten, 
de annál jobb hangulatban érkeztek meg Magyaror-
szágra. A szobák elfoglalása és a vacsora után minden-
kinek jól esett a pihenés.
A következő nap délelőtt megtartottuk első megbe-
szélésünket, ahol a vezetők és a kísérők bemutatkoz-
hattak, ismertettük a Programot, valamint átbeszéltük 
az előttünk álló két hét menetrendjét. Egyeztettük 
azokat a házirendet jelentő pontokat, amelyek szüksé-
gesek a gördülékeny és örömteli együttműködéshez. 
A kísérőkkel átbeszéltük az őket érintő feladatokat, 
illetve a gyerekeket érintő hasznos információkat. A 
fiatalok játékos formában bemutatkoztak és elkezdtük 
megtanulni egymás – néha igen egzotikusan csengő- 
neveit. Kiosztottuk az ajándékcsomagokat, melyek-
ben a pólók rögtön nagy népszerűségnek örvendtek. 
Délután felsétáltunk a Gellért-hegyre, ahol a hó és a 
város látványa lenyűgözően hatott valamennyiünkre. 
Sok résztvevő életében első alkalommal látott havat 
vagy csúszott jégen. Vacsora után játékos ismerkedési 
estet tartottunk.
A harmadik nap a Csodák Palotája interaktív kiállítást 
látogattuk meg, ahol egy látványos fizikai jelenségeket 
bemutató előadást is meghallgattunk. Reméljük az ott 
tapasztaltakat senki nem próbálja ki otthon. Délután a 
Városligetben sétáltunk, útba ejtve a Hősök Terét, rög-
tönzött történelemóra keretében megismerhettük a 
magyar királyok és uralkodók tevékenységét, jelentő-
ségét, országunkra való hatását. Végül a Vajdahunyad 
várának építészeti különlegességeit vettük szemügy-
re, és persze Anonymus szobrával is készítettünk cso-
portképet. 
A negyedik napon délelőtt a Parlamentet látogattuk 
meg. Előző este már rövid előadás keretében átbe-
széltük az Országház különlegességeit, és a Szent Ko-
ronáról is megtudhattunk érdekességeket. Így ennek 
fényében nem csoda, hogy hatalmas várakozás övezte 
ezt a programpontot. Az épület belseje, díszítettsége, 

aprólékos kidolgozottsága, hangulata ünnepélyessé-
get sugárzott, amit mi magunk is vettünk. Megtisztelő 
és felemelő volt a Szent 
Korona közvetlen közelében lenni. Délután a Terror 
Háza múzeumot tekintettük meg. Az esti program ke-
retében táncházat tartottunk, ahol az alaplépések és 
ritmusképletek elsajátítása után, már a bonyolultabb 
kombinációókkal is próbálkoztunk, ahol a latinos moz-
gáskultúra elegyedett a moldvai csángók tradícióival.
Másnap a budai várat látogattuk meg. Itt a Halászbás-
tya, a Mátyás-templom, a Várkert Bazár szépségeit 
csodáltuk meg. Röviden megismerkedtünk a budai 
várnegyed történetével is, majd a „Mi, Magyarok” kiál-
lításon lehettünk részesei a magyar kultúra változatos-
ságának, tudósaink, művészeink zsenialitásának. 
A hatodik napon reggeli után buszra szálltunk és el-
utaztunk Egerbe. Itt városnézéssel töltöttük a délutánt. 
Volt látnivaló bőven. A Dobó-tér, a városháza, a török 
hódoltság idejéből itt maradt emlékek és természete-
sen maga az egri vár. A várban az Egri csillagok című ki-
állítást is megnéztük. Sokan a résztvevők közül már hal-
lottak az egri vitézek és asszonyok hősiességéről, illetve 
olvasták a könyvet vagy látták a filmet. Valódi időutazás 
volt ez a fiataloknak. A délután második felét az egri 
fürdőben töltöttük. Este élőzenés táncházzal kedves-
kedtek nekünk vendéglátóink, aminek különlegessége 
volt, hogy találkozhattunk a szórványból érkezettekkel 
is, és közösen, egy nagy körbe állva, összekapaszkodva 
érezhettük a közös gyökerek általi kontinenseken át-
ívelő kapcsolatot. Maradtunk volna még szívesen, de 
indulnunk kellett tovább, hiszen a szállásunk Debre-
cenben volt azon az éjszakán. 
Másnap reggel Debrecen város nevezetességeit láto-
gattuk meg, többek között a Református nagytemplom 
és a Déri Múzeum kiállításai is számos új élményt adtak. 
Ebéd után Nagyváradra utaztunk, ahol a Székesegy-
házzal és Szent László királyunk örökségével ismerked-
tünk meg. Majd esti városnézésen vettünk részt. Késő 
éjszaka értünk vissza Budapestre.
A nyolcadik nap délelőttjén szabad program volt a csa-
patnak, délután pedig a Gödöllői Királyi Kastélyba lá-
togattunk el. Következő nap kézművesfoglalkozáson 
sajátíthattuk el a nemezelés, a gyöngyfűzés és a kötél-
fonás mesterfogásait. Mindenki készített ajándékot az 
otthonmaradt családtagoknak, barátoknak. Este kon-
certen jártunk, a Misztrál együttes előadásában hall-
gathattunk megzenésített verseket. 
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A tizedik nap egészében a Budai-hegyekbe irányuló 
kirándulásról szólt. Az Erzsébet-kilátóról Pazar látvány 
tárult elénk. Másnap ismét buszra szálltunk, hogy Esz-
tergomban a Bazilikát, a Vármúzeumot, Visegrádon 
pedig a Mátyás-palotát tekintsük meg. Valamennyi 
helyen szakavatott idegenvezetőink voltak, akik izgal-
massá és emberközelivé hozták az évszázados múlt 
történéseit. 
A tizenkettedik napon a Pannonhalmi Apátságot láto-
gattuk meg. Festői látványt nyújtott a téli táj és a zúz-
marától roskadozó fák összképe. Délután a Tatai Várat, 
a vármúzeumot és a öregtavat néztük meg. 
A csütörtök a pihenés jegyében telt. A legtöbben Bu-
dapest eddig nem látogatott részeit fedezték fel. Este 
egy ünnepi előadásra mehettünk, amelynek az Erkel 
Színház adott otthont. Arany János, egyik legnagyobb 

2017. február 18., szombat  
Érkezés, regisztráció  
Vacsora 

2017. február 19., vasárnap 
Reggeli  
Program-, házirendismertetés  
Ebéd  
Gellért-hegy  
Vacsora  
Ismerkedési est 

2017. február 20., hétfő  
Reggeli  
Csodák Palotája  
Ebéd  
Városliget: Hősök Tere, Vajdahunyad vára  
Vacsora  
Esti Program 

2017. február 21., kedd 
Reggeli  
Parlamentlátogatás  
Ebéd  
Terror Háza  
Vacsora  
Táncház 

2017. február 22., szerda  
Reggeli  
Magyarság Háza: „Mi, magyarok’’ kiállítás 
Ebéd  
Budai Várnegyed  
Vacsora  
Játékos vetélkedő

2017. február 23., csütörtök 
Reggeli  
Eger - városnézés  
Ebéd  
Egri-fürdő  
Vacsora  
Táncház a szórványból érkezett fiatalokkal 
Indulás Debrecenbe 

2017. február 24., péntek 
Reggeli  
Debrecen - városnézés  
Ebéd  
Nagyvárad - városnézés 
Vacsora  
Indulás Budapestre

2017. február 25., szombat  
Reggeli  
Szabad program  
Ebéd  
Gödöllői Királyi Kastély  
Vacsora 

MEGVALÓSULT PROGRAMOK: költőnk születésének 200. évfordulója alkalmából A 
walesi bárdok zenés, prózai és táncos feldolgozásait él-
vezhettük. Utolsó napon a csokoládéé volt a főszerep. 
Múzeumpedagógiai foglalkozáson lehetett kipróbál-
ni a csokoládé készítés és formázás rejtélyeit. Az ese-
mény sikerét jól mutatta, hogy a végére legtöbben fülig 
csokisak lettek. A búcsúeste Ki mit tud-ot rendeztünk, 
ahol sokan megcsillantották előadói, táncos, énekes 
tehetségüket. A két hetet egy fényképösszeállítás le-
vetítésével zártuk, amiben újból átélhettük az együtt 
töltött idő izgalmait, élményeit. 
Összességében elmondhatjuk, hogy jól sikerült Prog-
ramidőszakot zárhattunk és a résztvevő fiatalok való-
ban közelebb kerülhettek a magyar kultúrához, nyelv-
hez és közös értékeinkhez. 

2017. február 26., vasárnap  
Reggeli  
Szabad program  
Ebéd  
Kézműves foglalkozás   
Vacsora  
Budavári Művelődési Ház, Misztrál koncert 

2017. február 27., hétfő  
Reggeli  
Kirándulás a Budai-hegyekbe  
Vacsora  
Esti Program

2017. február 28., kedd 
Reggeli  
Esztergomi Bazilika, Vármúzeum  
Ebéd  
Mátyás Király Múzeum, Visegrád 
Vacsora  
Esti Program

2017. március 1., szerda 
Reggeli  
Pannonhalmi Bencés Főapátság  
Ebéd  
Tatai Vár 
Vacsora  
Esti Program

2017. március 2., csütörtök  
Reggeli  
Ajándékvásárlás  
Ebéd  
Szabad program 
Vacsora  
Erkel Színház, Arany200: Walesi bárdok 

2017. március 3., péntek  
Reggeli  
Múzeumpedagógia: Csokimánia  
Ebéd  
Szabad program  
Vacsora 

2017. március 4., szombat  
Reggeli  
Pakolás, búcsúzás, hazaindulás 
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2017. február 23., csütörtök 
15.00 – 17.00 Érkezés, regisztráció 
17.15 – 18.00 Vacsora 
18.00 –  Táncház

2017. február 24., péntek  
08.00 – 08.30 Reggeli 
08.45 –  Indulás a városba  
09.30 – 12.00 Városnézés: Líceum, Planetárium  
12.30 – 13.15 Ebéd  
14.00 – 17.00 Városnézés: Egri Vár  
19.30 –  19.30 Vacsora

2017. február 25., szombat 
08.00 –8.30 Reggeli 
08.30 –  Indulás Budapestre  
11.00 – 12.30 Magyarság Háza, Várnegyed 
12.00 – 13.00 Ebéd (Fortuna) 

14.30 – 15.45 Parlamenti látogatás 
16.00 –    Indulás Egerbe 
18.00 – 18.30 Vacsora 
19.00 –   Színház

2017. február 26., vasárnap 
08.00 – 08.30 Reggeli 
10.00 – 11.00  Egri Bazilika, Szentmise 
11.00 – 12.00  Belvárosi séta  
12.30 – 13.15 Ebéd 
13.30 –  16.00 Fürdő 
17.00 – 19.00 Vacsora 
19.30 – 20.30 Egri Bevásárlóközpont

2017. február 27., hétfő  
08.00 – 08.30 Reggeli   
  Úticsomagok kiosztása, indulás 

MEGVALÓSULT PROGRAM:

„TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT”
2017. február 23-27.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. 
február 23-27. között vajdasági és kárpátaljai diákok 
kirándultak Egerben és Budapesten. A résztvevők szé-
kelykevei, tiszakálmánfalvai, maradéki, pancsovai, vala-
mint aknaszlatinai és rahói szórványközösségek tagjai 
voltak. A vajdasági szórványból 55, míg Kárpátaljáról 
43 fő érkezett a rendezvényre.
Február 23-án a kora esti órákban érkeztek meg a részt-
vevők az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Me-
zőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziumának, 
Szakközépiskolájának és Kollégiumának tanéttermébe, 
ahol Prof. Dr. Vasas Joachim, az intézmény igazgatója 
köszöntötte a diákokat, majd ismertette a rendezvény 
programját. A vacsorát követően a program táncház-
zal indult, ahol a szórványból érkezett diákok találkoz-
hattak és együtt táncolhattak a diaszpórából érkezett 
társaikkal. A táncházat követően regisztrációval zárult 
a nap programja.
Pénteken a reggelit követően a résztvevők megtekin-
tették a Líceum épületét, melyben Planetárium is mű-
ködik. A Planetáriumban különböző érdekes, a fizikával 
kapcsolatos játékokat is kipróbálhattak a diákok, majd 
rendhagyó fizikaórán vettek részt. Ezt követően az 

épület kupolájában található camera obscura nyújtot-
ta látványban gyönyörködhettek. A Csillagászati Mú-
zeum megtekintését ebéd követte, majd az egri várba 
látogattak. Itt korhű ruhákba öltözött idegenvezetők-
kel barangolhatta be a csoport a vár látványosságait. A 
várban való látogatást szabadidő követte, és vacsorával 
fejeződött be a pénteki program.
Február 25-én, szombaton Budapesten kirándultak a 
résztvevők. A délelőtt folyamán megtekintették a Ma-
gyarság Házában a „Mi, magyarok” című kiállítást, az 
ebédet követően pedig a Parlamentbe látogattak. Az 
Országházban tett látogatás végeztével visszaindul-
tak Egerbe, ahol vacsora után az Egri Gárdonyi Géza 
Színház „Anna Karenina” című romantikus táncjátékát 
nézték meg.
Vasárnap délelőtt szentmisén vettek részt a diákok az 
Egri Bazilikában, amit belvárosi séta követett. Ebéd 
után az Egri Strandfürdőben pihenhettek a résztvevők, 
vacsora után pedig vásárlásra volt lehetőségük az egri 
bevásárlóközpontban.
A kirándulás utolsó napján a reggelit követően a fiata-
lok búcsút vettek új barátaiktól, majd haza indultak.
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„AZ 1848/49-ES FORRADALOM  
ÉS SZABADSÁGHARC”
2017. március 11-25.

A Rákóczi Szövetség szervezésében 2017. március 11- 
25 között hetedik alkalommal került sor a Diaszpóra-és 
Szórványprogram keretében megvalósuló tanulmány-
útra. Ezen a programidőszakon 64 fiatal vett részt a vi-
lág minden tájáról: Argentínából, Brazíliából, Chiléből, 
Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból és Kanadából is 
érkeztek hozzánk. 
A programok sorát ezúttal is a résztvevők életkori sa-
játosságaihoz igazítottuk, így több esetben is párhu-
zamosan zajlottak az események, illetve alkalmanként 
különböztek a helyszínek.
Az első nap az érkezésről, a repülőtéri találkozásokról, 
a csomagok összeszedéséről és a szálláshelyünk el-
foglalásáról szólt. Mivel a résztvevők több különböző 
repülővel, eltérő időpontokban érkeztek, így több for-
dulóval jutottak el az otthonunkat jelentő hotelig, ahol 
a regisztrációs asztaloknál már vártuk őket. Sokan már 
egy teljes napja úton voltak, ezért vacsora után nyugo-
vóra tértünk, hogy a ránk váró élményeket kipihenten 
tudjuk fogadni.
Másnap délelőtt Eszterházy János emlékünnepségen 
vettünk részt, melyen a diaszpóra képviselői koszo-
rújukkal fejezték ki tiszteletüket a mártír iránt. Délután 
összegyűltünk, hogy bemutassuk a Program célját, át-
beszéljük az előttünk álló két hetet és játékos formában 
bemutatkozzunk egymásnak. Mindenki elmondhatta 
honnan jött, mit vár ettől az úttól és milyen kötődése 
van Magyarországhoz. Továbbá kiosztottuk a közleke-
déshez szükséges bérleteket, illetve átadásra kerültek 
az ajándékcsomagok is, melyeknek láthatóan nagyon 

örültek a fiatalok. Volt olyan is aki lelkesedését nem 
tudta visszatartani és felbontotta a fűszernek szánt pi-
rospaprikát. Vacsorát követően egy vetélkedő kereté-
ben folytattuk az ismerkedést.
A harmadik napon ellátogattunk a Csodák Palotájába, 
ahol interaktív formában látványos fizikai kísérleteket 
ismerhettünk meg. Délután a Gellért-hegyre sétáltunk 
fel, ahonnan csodálatos látvány tárult a szemünk elé. 
Sokan itt látták először Budapestet a maga teljes pom-
pájában. A fényképek számát alig bírták követni a ké-
szülékek memóriakártyái. Este a Magyar Népmesékből 
néztünk meg néhány részt, ezzel is fejlesztve magyar 
nyelvi képességeinket.
A következő nap délelőttjén kézműves foglalkozáson 
próbálhattunk ki olyan hagyományos magyar tevékeny-
ségeket, mint például a nemezelés, a gyöngyfűzés és a 
fonás. Kiváló lehetőség volt ez arra, hogy ki-ki készít-
hessen magának vagy otthonmaradt családtagjainak, 
barátainak valamilyen kedves emléket, ajándékot. Ebéd 
után pedig a budai várban található Hadtörténeti Múze-
umba látogattunk el, ahol múzeumpedagógusok vezet-
tek végig a kiállítás anyagán, a történelem évszázadain, 
majd a múzeum udvarán elszavaltuk közösen a Nemzeti 
Dalt. Este a sokak által várva-várt, fergeteges hangulatú 
moldvai csángó tánctanulásra és táncházra került sor. 
Néhányan már ismerték a lépéseket, de aki először pró-
bálkozott, az is percek alatt belejött a táncba. 
Az ötödik nap már ünnepélyesen indult, hiszen márci-
us 15-i ünnepségek egész sora várt ránk, és ehhez ter-
mészetesen nem hiányozhat a kokárda sem, így reggeli 
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közben mindenki kitűzhette ezt az ajándékként meg-
kapott fontos szimbólumot. Egész nap a városi rendez-
vények forgatagában telt, meglátogatva a történelmi 
helyszíneket, megtekintve a látványos műsorokat, 
megemlékezéseket. 
A hatodik napon szétvált a csapat és egyik fele Eszter-
gomot és Visegrádot látogatta meg, másik része pe-
dig Pannonhalmára, illetve Tatára utazott külön busz 
segítségével. A bazilika hatalmas méretei mindenkit 
magával ragadtak. Visegrádon pedig a Mátyás király 
palotája szerzett feledhetetlen pillanatokat. Az időseb-
bek a Pannonhalmi Bencés Főapátsághoz utaztak és 
ott kaphattak bepillantást a kolostor történetébe, min-
dennapi életébe. Délután a Tatai várat és a tavat tekint-
hették meg. Este egy rövid ország ismereti foglakozást 
tartottunk, ahol további nevezetességekről kaphat-
tunk izgalmas információkat.
A hetedik napon a fiatalok a Magyarság Házában a 
Mi, magyarok című kiállítást látogatták meg. Nagyon 
szemléletes, élmény gazdag két órát tölthettek itt a 
résztvevők. Ezután még a Mátyás- templom és Halász-
bástya sem maradhatott ki a budavári sétából. Délután 
a Parlament megtekintésére került sor. Óriási várako-
zás előzte meg a Szent Korona és az Országház testkö-
zelből való felfedezését, a valóság azonban még ezeket 
a várakozásokat is felülmúlta. 
A nagyobb korosztály Pécs irányába indult. Útközben 
meglátogattuk Bonyhádot, az ottani iskolát és múzeu-
mot. Pécsre érve a vacsorát követően esti városnézés 
következett.
Másnap avatott idegenvezetőnk segítségével folytat-
tuk a városnézést. Délben Páva Zsolt polgármester úr 
is fogadta a csapatot és volt lehetőségünk közvetlen 
forrásból megismerni Pécs városának fejlődését, lehe-
tőségeit. Délután a Zsolnay negyed csodáit jártuk vé-
gig, megismerve a porcelán gyártásának, díszítésének 
titkait. Eközben a fiatalok Budapesten a Csokimánia 
kiállítást nézhették, illetve kóstolhatták meg. 
A kilencedik napon a fiatalok a Művészetek Palotájá-
nak rendezvényén vettek részt, az idősebbek folytatták 
útjukat Villányba, ahol borkóstolás és pincelátogatás 
szerepelt a programban. Délután pedig a Siklósi várat 
foglalhatták el. A kora esti órákban átlépve a határt, 
Eszékre érkeztek, ahol az ottani magyar iskola igazga-
tója fogadta a csapatot. A város és az iskola bejárása 
után következett a vacsora, ami nem lehetett más, mint 
a messze földön híres „drávaszögi” halászlé. 
A tízedik napon Székesfehérvár, illetve a Bory vár volt 
a célpontunk. A vár felfedezése egy nyomozós játékkal 
egészült ki, ahol a gyerekek kisebb csapatokban dol-
gozva, a részletek alapos megfigyelése által gyűjthet-

tek pontokat, melyeket később finom nyereményekre 
válthattak. 
A következő nap reggelén a csapat fele Győrbe indult 
el, majd a város nevezetességeinek megtekintése után 
Tatán folytatta a kirándulását. A csoport másik fele a 
Mi, magyarok kiállításra, és a Parlamentbe ment. 
A tizenkettedik nap igen korán kellett felkelnünk, mert 
Felvidékre, Selmecbányára indultunk. Ipolyságon 
megálltunk, ahol az iskola igazgatója köszöntötte a di-
ákokat, illetve a helyi fiatalokkal egy kis játék keretében 
megismerkedhettek tengerentúli résztvevőink. Utun-
kat folytatva Selmecbányán a városban sétáltunk, és 
megkóstolhattuk a helyi ízeket is. Ezt követően tovább 
haladtunk Dóval irányába. Ide megérkezvén igen cu-
dar, téli idő fogadott minket. Ennek ellenére a fölvonók 
segítségével felmentünk a hegycsúcsra, ahol óriási köd 
és süvöltő jeges szél kölcsönzött túlvilági hangulatot a 
helynek. Elkészítettük a kötelező csoportképet, majd 
azon nyomban megindultunk lefelé a hegytetőről. Kis-
sé átfázva, de mindenki épségben leért a megváltást 
jelentő buszba. A hazafelé vezető út vidám énekléssel 
és mókás történetek mesélésével telt. 
A következő napon a Nemzeti Múzeum interaktív tár-
latvezetésén vehettünk részt. Délután a városban ka-
pott mindenki lehetőséget ajándékok vásárlására. Az 
utolsó előtti napon ismét sok volt a szabadidő, hogy 
a szobáját és bőröndjét mindenki összepakolhassa, 
és előkészülhessen a hazaindulásra. A záró este ke-
retében tartottuk meg nagyon népszerű „Ki mit tud? 
„ vetélkedőnket. Ezen a legkülönbözőbb produkció-
kat tapsolhattuk meg. Volt aki táncolt, énekelt, verset 
mondott magyarul, bűvészkedett vagy éppen zsong-
lőrködött. Ez az este méltóképpen ünnepélyes hangu-
latú befejezése volt az elmúlt két hétnek. Záróakkord-
ként levetítettük a program során készült fényképekből 
összeállított kisfilmünket is. 
Összességében megállapíthatjuk, hogy rendkívül sok-
színű és értékes élményeket vihetünk haza valameny-
nyien. 

 2017. március 11., szombat  
Érkezés, regisztráció  
Vacsora 

2017. március 12., vasárnap 
Reggeli  
Esterházy emlékünnepség  
Ebéd  
Program- és házirend ismertetés  
Vacsora  
Ismerkedési est 

2017. március 13., hétfő 
Reggeli  
Csodák Palotája  
Ebéd  
Gellért-hegy  
Vacsora  
Esti Program 

2017. március 14., kedd 
Reggeli  
Kézműves foglalkozás  
Ebéd  
Hadtörténeti Múzeum  
Vacsora  
Táncház 

2017. március 15., szerda  
Reggeli  
Március 15. ünnepség  
Ebéd  
Szabad Program  
Vacsora 

2017. március 16., csütörtök 
Reggeli  
Esztergom / Pannonhalma  
Ebéd  
Visegrád / Tata  
Vacsora  
Esti Program 

2017. március 17., péntek 
Reggeli  
Magyarság Háza / Bonyhád 
Ebéd  
Parlament / Indulás Pécsre 
Vacsora  
Esti Program

2017. március 18., szombat  
Reggeli  
Szabad program / Pécs, városnézés 

MEGVALÓSULT PROGRAM:

Ebéd  
Csokimánia / Zsolnay Kulturális Negyed  
Vacsora  
Esti Program 

2017. március 19., vasárnap  
Reggeli  
Művészetek Palotája /Villány, Siklósi vár  
Ebéd  
Szabad program / Eszék  
Vacsora  
Esti Program 

2017. március 20., hétfő  
Reggeli  
Bory vár / Szabad program 
Ebéd  
Székesfehérvár / Szabad program  
Vacsora  
Esti Program

2017. március 21., kedd 
Reggeli  
Győr / Parlament  
Ebéd  
Tata / Magyarság Háza 
Vacsora  
Esti Program

2017. március 22., szerda 
Reggeli 
Selmecbánya  
Ebéd  
Dóval, felvonózás a csúcsra 
Vacsora 

2017. március 23., csütörtök  
Reggeli  
Nemzeti Múzeum  
Ebéd  
Ajándékok vásárlása 
Vacsora 

 

2017. március 24., péntek  
Reggeli 
Szabad program  
Ebéd  
Szabad program 
Vacsora  
Búcsúeste

2017. március 25., szombat  
Reggeli 
Hazaindulás
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„AZ 1848/49-ES FORRADALOM  
ÉS SZABADSÁGHARC”
2017. március 17-19.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. 
március 17-19. között 200 felvidéki magyar diák látoga-
tott a fővárosba. 
2017. március 17-én, pénteken a losonci, a rimaszom-
bati, a lévai járásokból és az ung- és beregvidék szór-
ványtelepülésekről érkeztek diákok a hosszúhétvégés 
kirándulásra. A gyors regisztráció és elszállásolás vé-
geztével a megnyitó után az estét filmnézéssel (Híd- 
ember) zárta a társaság.
Szombat reggel a résztvevők a budai várba mentek, 
ahol a Magyarság Háza „Mi Magyarok” kiállítását és 
a Hadtörténeti Múzeum 1848/49-es forradalom és 
szabadságharchoz kapcsolódó tárlatait tekinthették 
meg szakvezetéssel. A várban elköltött ebéd után az 
Országházat látogatta meg a 200 fős társaság, ahol a 
Szent Koronát, a Díszlépcsőházat és a Felsőházi termet 
is megcsodálhatták a diákok. A nap zárásaként végül 
Szabó István bűvész szórakoztatta látványos trükkjei-
vel a fiatalokat.
Vasárnap Gödöllőre indultak a buszok és a Gödöllői 
kastély termeit barangolhatták be a résztvevők, majd 
az ebéd elfogyasztása után mindenki hazaindult.
A rendezvényen a Rákóczi Szövetség központi irodájá-
ból Petrovay László, Nagy Domonkos István, Pálinkás 
Barnabás vett részt, munkájukat Nagy Máté Teó, Elek 
Gabriella, Leszkó Miklós és Balázs Péter egyetemista 
önkéntesek segítették.

2017. március 17., péntek 
14.30 – 17.00 Érkezés, regisztráció 
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 filmvetítés – Hídember

2017. március 18., szombat  
07.30 – 08.45  Reggeli 
09.00 –   Indulás a budai várba  
10.00 – 11.30 Magyarság Háza 
11.30 – 13.00  Hadtörténeti Múzeum 
13.30 – 14.30 Ebéd 
15.30 – 17.30 Parlamentlátogatás  
18.00 – 19.00 Vacsora 
19.30 – 20.15 Szabó István bűvész előadása

2017. március 19., vasárnap 
07.30 – 08.30 Reggeli 
09.00 – 10.00  indulás Gödöllőre 
10.00 – 12.30  Királyi kastély 
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.00 -  búcsúzás, hazaindulás

MEGVALÓSULT PROGRAM:

„AZ 1848/49-ES FORRADALOM  
ÉS SZABADSÁGHARC”
2017. március 27-31.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. 
március 27-31. között – Désről és Válaszútról – 105 er-
délyi magyar diák érkezett Magyarországra. 
2017. március 27-én, hétfőn a két Erdélyből érkező 
buszt a Kossuth téren várták a szervezők, mert a prog-
ram indításaként a fiatalok bekapcsolódtak a Szövetség 
Rákóczi-emléknapra szervezett megemlékezésébe a 
Fejedelem Kossuth téri lovasszobránál, ahol az emlé-
kezés koszorúit is elhelyezték a diákok. A regisztrációt 
és elszállásolást követően már pihenéssel töltötték az 
estét a fiatalok.
Kedd reggel a budai várat vette célba a csoport, ahol 
a Magyarság Háza „Mi Magyarok” kiállítását és a Had-
történeti Múzeum tárlatait tekinthették meg szakve-
zetéssel. A belvárosi Szemere Bertalan Gimnáziumban 
várták ebédre az erdélyi fiatalokat, ahol az iskola első-
sei egy rövid műsorral is kedveskedtek a vendégeknek. 
Ezek után az Országházat látogatta meg a társaság, 
ahol a Szent Koronát, a Díszlépcsőházat és a Felsőházi 

termet is megcsodálhatták a diákok. A korai vacsorát 
követően pedig a Nemzeti Színház Szent Ferenc életé-
ről szóló darabját tekinthették meg a résztvevők.
Szerdán a Dunakanyarba látogatott a társaság, ahol 
először az Esztergomi királyi várat, a Bazilikát és a 
Kincstárat tekinthették meg a diákok, majd a Prímás 
Pincében elköltött ebéd után Visegrád következett. Itt 
a Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumában várták 
a szakvezetők a diákokat és két csoportban bejárták a 
királyi palotát. Este, visszatérve a szállásra egy rögtön-
zött focitornával zárták a napot a diákok.
Csütörtökön Recskre és Egerbe kirándult a csoport. 
Megnézték a recski tábort, az egri várat és a székesegy-
házat, majd visszatértek Budapestre.
Pénteken kora hajnali órában útrakeltek a fiatalok, hogy 
a válaszúti szórványkollégiumba járó diákok elérhessék 
az utolsó koradélutáni helyközi buszokat.

2017. március 27., hétfő 
08.00 –  Indulás Désről és Válaszútról  
  (romániai idő szerint) 
16.30  Érkezés Budapestre, a Kossuth térre 
17.00 – 18.00 Rákóczi-emléknap – Megemlékezés  
  a Kossuth téren 
19.00 – 20.00 Vacsora 
20.00 –  regisztráció, szállás elfoglalása

2017. március 28., kedd  
07.30 – 08.30  Reggeli 
09.00 –   Indulás a budai várba 
10.00 – 11.30 Magyarság Háza 
11.30 – 13.00  Hadtörténeti Múzeum 
13.30 – 14.30 Ebéd 
15.00 – 17.00 Parlamenti látogatás 
17.00 – 18.00 Vacsora – Hotel Millennium 
19.00 – 22.00 Nemzeti Színház – Az Úr komédiásai

2017. március 29., szerda  
07.30 – 08.30  Reggeli 
08.30 –   Indulás Dunakanyarba 
10.00 – 12.30 Esztergomi városnézés, Bazilika, Királyi vár 
13.00 – 14.00 Ebéd 
15.00 – 17.00 Visegrád, Királyi Kastély 
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 22.00 sportolás

2017. március 30., csütörtök  
07.30 – 08.45  Reggeli 
09.00 –   Indulás Recskre 
11.00 – 12.00 Recsk 
12.30 – 13.30 Ebéd – Eger 
13.30 – 17.00 egri Vár, Bazilika 

17.00 –  indulás Budapestre 
19.00 – 20.00 Vacsora

2017. március 31., péntek 
04.00 – indulás haza – Válaszúti busz 
08.00 – reggeli, indulás haza – Dési busz

MEGVALÓSULT PROGRAM:
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„HÚSVÉT”
2017. április 6-9.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. 
április 6-9. között szlovákiai, csehországi és lengyelor-
szági egyetemekről érkeztek diaszpóra és szórvány-
közösségek fiataljai a Rákóczi Szövetség által szerve-
zett négynapos programra.
Április 6-án, a késő délutáni órákban érkeztek meg a 
rendezvény felvidéki és csehországi résztvevői a gom-
baszögi, valamint várhosszúréti szálláshelyekre. A va-
csorát követően Ulman István fafaragómester műhe-
lyében tettek látogatást a fiatalok, majd ismerkedési 
esten vettek részt.
A pénteki napon a reggelit követően a program részt-
vevői a Szepességbe indultak, ahol első megállójuk a 
csütörtökhelyi Zápolya kápolna volt, amit Lőcse vá-
ros főtere, valamint a Szent Jakab templom követett. 
A rendezvénybe ekkor csatlakoztak be a lengyelor-
szági résztvevők, akik nagy lelkesedéssel találkoztak 
felvidéki és csehországi társaikkal. A nap programja 
az ebéddel folytatódott, majd Szepesváraljára utaz-
tak a diákok, ahol a Szepesi várban volt lehetőségük 
ismerkedni a Szepesség és a vár történelmével. Innen 
a szálláshelyekre indultak a buszok. Az este programja 
Várhosszúréten folytatódott, ahol a Kultúrházban Gál 
Tamás színművész Nagyidai cigányok című előadását 
tekintették meg a résztvevők.

2017. április 6., csütörtök 
15.00 – 18.00 Érkezés, regisztráció 
18.00 – 19.00 Vacsora 
19.00 – 20.00 Látogatás Ulman István  
  fafaragómester műhelyében 
20.00 –  Ismerkedési est

2017. április 7., péntek 
07.00 – 08.00 Reggeli 
08.00 –   Indulás a Szepességbe 
09.30 – 10.15 Csütörtökhely, a Zápolya kápolna  
  megtekintése 
10.30 – 11.30  Látogatás Lőcsén, a Szent Jakab  
  templom megtekintése 
11.30 – 12.30 Séta Lőcsén, a Városháza és  
  környékének megtekintése 
12.30 – 13.15 Ebéd 
13.15 – 14.45 Szabadidő 
14.00 – 16.15 Szepesváralja, látogatás a Szepesi várban 
19.00 – 20.00 Visszaérkezés Várhosszúrétre, vacsora 
20.00 – 21.00 Előadás – Gál Tamás, színművész 
21.00 –  Tábortűz a Szilicei fennsík tövében

Április 8-án, szombaton a reggeli után a gombaszögi 
cseppkőbarlangba látogatottak el a résztvevők. Ezt 
követően a kellemes időben egy rövid sétával jutottak 
a Szilicei jégbarlanghoz. Itt a jégbarlang szájánál Orosz 
Örs beszélt a hallgatóságnak a jégbarlang különleges-
ségéről. Innen Pelsőcre utaztak, ahol elfogyasztották 
ebédjüket, majd a református templomot tekintették 
meg. Ezt követően a világon szinte egyedülálló Mar-
tonházi aragonitbarlangba látogattak a diákok. Innen 
Csetnekre utaztak, ahol a gótikus stílusú evangélikus 
templomot csodálhatták meg. A kirándulást követően 
Gombaszögre utaztak, ahol Csáky Csongor, a Rákóczi 
Szövetség főtitkára köszöntötte őket. A nap eseményei 
zenés-táncos programmal zárultak, melyen a diákok 
nagy lelkesedéssel vettek részt.
Vasárnap délelőtt Betlérre kirándultak a diákok. Itt az 
Andrássy kastélyban tettek látogatást, majd pedig Ta-
karó Mihály irodalomtörténész előadását hallgathatták 
meg a kastély kertjében. Ezt követően Krasznahorka-
váraljára utaztak, ahol az Andrássy mauzóleumot tekin-
tették meg. A rendezvény programja Gombaszögön 
ebéddel zárult.

MEGVALÓSULT PROGRAM:

2017. április 8., szombat 
08.00 – 09.00 Reggeli 
09.00 –   Indulás Gombaszögre 
09.30 – 10.00 A Gombaszögi-cseppkőbarlang megtekintése 
10.00 – 12.00 Gyalogtúra a Szilicei fennsíkra 
12.00 –  Indulás autóbuszokkal a Szilicei jégbarlangtól 
  Pelsőcre 
12.30 – 13.30 Ebéd 
14.00 – 14.45 A Martonházi aragonitbarlang megtekintése 
15.00 – 16.00 Látogtás Csetneken, a gótikus evangélikus 
templomban 
17.00 – 18.30 Visszaérkezés Gombaszögre, köszöntők, 
vacsora 
19.00 – 24.00 Gombaszögi Tavasz, egyetemisták találkozója 
24.00 –  Igény szerint visszautazás Várhosszúrétre

2017. április 9., vasárnap 
09.00 – 10.00 Reggeli 
10.00 –  Indulás Betlérre 
10.30 – 12.15 Látogatás a Betléri Andrássy Kastélyban 
  Előadás – Takaró Mihály, irodalomtörténész 
12.15 – 12.45 Krasznahorkaváralja, Andrássy Mauzóleum 
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.00 –  Hazautazás
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„HÚSVÉT”
2017. április 8-24.

Hatvan fővel érkezett Magyarországra a Dél-ameri-
kai magyarságot képviselő ifjúsági csoport, melynek 
utazását a Rákóczi Szövetség által kezelt Határtalanul 
Program és a külügyminisztérium támogatta. A ven-
dégek három országból, Uruguayból, Argentínából, 
Brazíliából érkeztek, főként az ifjúsági korosztályt kép-
viselték. Mindannyiuk közös ügye a magyar néptánc 
és népzene szeretette és művelése, hiszen Ők a kint 
működő néptánccsoportok tagjaiként rendszeresen 
foglalkoznak a néphagyománnyal. A csoport két hetes 
programmját az Élő Forrás Hagyományőrző egyesü-
let szervezte. Az április eleji megérkezést követően öt 
napos erdélyi kirándulás következett. Vendégségben 
voltak a székelykeresztúri Pipacsok Táncegyüttesnél, 
ahol közös gálaműsoron mutatkoztak be a helyiekkel. 
Táncműsoruk hatalmas sikert aratott. Nagy élmény volt 
találkozni a sófalvi hagyományőrzőkkel, a szászcsávási 
zenekarral is. Székelyföldről Gyimesbe vezetett útjuk, 
ahol Borospatakán szálltak meg. itt találkozhattak helyi 
hagyományőrző táncosokkal és népzenészekkel, ellá-
togattak az ezer éves határra. 
Magyarországra érve egy napos budapesti városnézés 
következett, majd Kiscsősz felé vették az irányt. A vál-
tozékony időjárás egyáltalán nem zavarta meg a kivá-
ló kiscsőszi hangulatot. A faluban töltött hat nap alatt 
temérdek hagyományos programon vehettek részt a 
vendégek. Kirándulást szerveztünk a Somló Hegyre, 
ahol nem maradhatott el a kiváló borok megkóstolása, 
elmentünk Tihanyba és Nagyvázsonyba is. Kiscsőszön 
két táncanyaggal is ismerkedhettek a vendégek. Si-
kentáncz Szilveszter és Hudákné Farkas Sára szilágy-
sági táncokat, Vastag Richárd és Sóskúti Edit bakonyi 
táncokat tanítottak. A programban szürke marha és 
disznóvágás is szerepelt, melynek megkoronázásaként 
közösen készítettünk dél-amerikai és magyar ételeket. 
Természetesen nem maradhatott el a húsvéti locsol-
kodás és az azt követő bál sem, melyen hattagú nép-
zenekar húzta a talpalávalót. A vendégek a Fláre beás 
zenekarnak köszönhetően ízelítőt kaptak a cigány ze-
nei kultúrából is. 
Kiscsőszről a Felvidékre vezetett a túra, ahol a nagyi-
dai Ilosvay Selymes Péter Néptáncegyüttes várta őket. 
Felléptek Kassán, a színházban, személyesen találkoz-
hattak magyarbődi hagyományőrzőkkel. A program 
befejezéseként két napon át kalandozhattak a buda-
pesti Papp László Sportarénában rendezett Országos 
Táncháztalálkozó program-kavalkádjában. Bemutat-
koztak a Minden Magyarok Tánca programban, melyet 
tízezres közönség tapsolt meg.

„HÚSVÉT”
2017. április 10-13.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. 
április 10-13-án 20 fős csoport kirándult Budapesten. 
Megérkezés után a csoport a Városligetbe látogatott, 
majd a vacsorát követően közösen megnézték a Kin-
csem című mozifilmet, amely igencsak elnyerte a részt-
vevők tetszését. 
Másnap a Magyarság Házában folytatták a programot. 
Itt megtekintették a Mi Magyarok kiállítást, majd a Bu-
dai várnegyedben tettek rövid sétát. A sétát követően 
megebédelt a csapat, majd az Országházat járták kör-
be. Az országház megismerése után vacsora, majd esti 
program következett, ahol játékos formában ismerked-
tek egymással a résztvevők. 
Szerda reggel nagy izgalomban indultak el, hiszen 
megrendezésre került az I. Diaszpóra Olimpia, amely-
nek a Csillebérci Szabadidőközpont sportpályája adott 
otthont. A gyerekek már várták, hogy versenyezhes-
senek és megismerkedhessenek társaikkal. Az olimpia 
a versenyzők esküjével kezdődött. A közel 140 fiatal 
beosztását vegyesen készítették el a szervezők, azzal 
a szándékkal, hogy a nap végére minél jobban megis-
merkedhessenek a más országból, esetleg más konti-
nensről érkező társaikkal. A versenyzők 12 állomáson 
mérhették össze tudásukat különböző kategóriákban. 
Egyaránt voltak szellemi és ügyességi játékok. A gye-
rekek ügyesen vették az akadályokat, és a nap végére 
sokan barátságot is kötöttek. A nap zárásaként az ered-
ményhirdetés majd a vacsora következett. 
Utolsó nap délelőtt a Gödöllői Királyi Kastélyt tekintet-
ték meg. Ebéd után haza indult a csoport. 
A rendezvényen a Rákóczi Szövetség központi irodájá-
ból Komonyi Szabina vett részt. 

2017. április 10., hétfő 
12:00 - 13:00 Érkezés, regisztráció 
13:00-14:00  Ebéd 
14:00 – 16:00 Városliget 
17:00   Vacsora 
18:00   Mozi ( Kincsem )

2017. április 11., kedd 
8:00-9:00 Reggeli 
10:00 – 11:30  Magyarság Háza, Budai Várnegyed  
12:00 – 13:00 Ebéd 
14:00 – 16:00  Parlament, Margit-Sziget  
18:30-19:00 Vacsora 
19:00- 21:00  Esti Program

MEGVALÓSULT PROGRAM:

2017. április 12., szerda 
8:00-9:00  Reggeli 
10:00- 12:30  Mini-olimpia 
13:30 – 14:30 Ebéd 
16:00 - 18:00 Mini-olimpia 
18:00 – 19:00  Vacsora 
19:00-21:00 Esti Program

2017. április 13., csütörtök 
8:00 – 9:00  Reggeli 
10:30  Gödöllői Királyi Kastély 
12:00  Ebéd 
13:00  Indulás

„HÚSVÉT”
2017. április 8-22.

A Diaszpóra- és Szórványprogram „Húsvét” program-
sorozata április 8-22 között valósult meg, melynek ke-
retében Budapest és a vidéki városok látványosságaival, 
valamint a magyar nyelvvel, kultúrával és történelem-
mel ismerkedhettek meg a résztvevők. A két hetes 
programra ezúttal Angliából, Argentínából, Ausztráliá-
ból, Ausztriából, Braziliából, Dél-Afrikából, az Egyesült 
Államokból, Franciaországból, Kanadából, Spanyolor-
szágból, és Svédországból érkeztek a vendégeink. Kü-
lönlegessége volt ennek a programidőszaknak, hogy 
nagy létszámról – 145 résztvevőről -, valamint igen 
sokféle származási országról beszélhetünk. Mivel a fi-
atalok eltérő ütemben érkeztek meg Budapestre, így a 
programok megvalósulása alapvetően két csoportban 
zajlott. 
Az első napon a résztvevők a délután folyamán foko-
zatosan érkeztek meg a szálláshelyre, mely ebben a 
programidőszakban is a Budapesten található Millen-
nium Hotelben volt. Több gyermeket is magyarországi 
rokonaik kísértek a regisztrációhoz, voltak akik egyedül 
érkeztek és olyanok is, akik nagyobb csoportban. A re-
gisztrációt követően a szobák elfoglalása történt meg, 
ebben természetesen figyelembevettük az egyéni 
kéréseket, amennyiben barátok, testvérek szerettek 
volna egy szobába kerülni. Sok esetben azonban új, 
korábban ismeretlen társakkal osztották meg „lakosz-
tályukat” a diákok, így máris megkezdődhetett az is-
merkedés. Az európai időszámításra átállni bizony nem 
megy egyik percről a másikra, ráadásul a sok esetben 
20 órás repülőút roppant fárasztóan hat gyerekekre és 
felnőttekre egyaránt, így a csapat jelentős része a va-
csora, rövid megnyitó és köszöntő után nyugovóra tért. 
A második napon reggeli után valamennyien össze-
gyűltünk és a két hetes programok soráról beszélget-
tünk, annak részleteit egyeztettük, felmértük a speci-

ális igényeket, szükségleteket. Kiosztásra kerültek az 
ajándékcsomagok, melyek egyöntetű sikert arattak. 
Megbeszéltük a közösségi közlekedésre vonatkozó 
szabályokat, instrukciókat. A bérlettartóját mindenki 
úgy készítette el magának, hogy könnyen felmutatha-
tó legyen, ha ellenőrrel találkoznánk. A diákok kaptak 
napellenzős egyensapkákat is, ami jól és könnyen fel-
ismerhetővé teszi a csoportot és az elkallódás esélyét 
minimalizálja. Ebéd után első kirándulásként a Gel-
lért-hegyet másztuk meg. Nagy izgalmak közepette 
kaptattunk felfelé a meredek hegyoldalon, ahol egyre 
magasabbról, egyre pompásabb látvány tárult elénk. 
Felérve a Citadellához elkészültek első csoportképe-
ink is. A hegyről lefelé még megálltunk egy játszótéren, 
ahol valódi tavaszi napsütésben, felhőtlenül élvezhet-
tük a hinták és mászókák nyújtotta örömöket. Vissza-
érve szálláshelyünkre, a vacsora után népi hangszer-
bemutató és vidám hangulatú tánctanulás következett. 
A harmadik napon délelőtt a Csodák Palotája interaktív 
játszóházat látogattuk meg, ahol látványos fizikai kísér-
leteket is megtekinthettünk egy bemutató keretében. 
Mindazokkal az optikai és fizikai jelenségekkel, melyek-
ről a gyerekek korábban a mindennapokban vagy az is-
kolában hallottak, itt játékos formában, magyarázatok-
kal kiegészítve ismerkedhettek meg. 
Délután kilátogattunk a Népligetbe, ahova különféle 
sporteszközökkel, labdákkal, frizbikkel, tollasütőkkel 
felszerelkezve érkeztünk. A közös sport és játék lát-
hatóan lefoglalta a gyerekeket, mert két óra elteltével 
még alig akartak hazaindulni a vacsorához
A negyedik napon reggeli után izgatottan indultunk út-
nak, hiszen a célunk a Budai vár és a Magyarság Háza 
volt, ahol a „Mi, Magyarok” kiállítást tekintettük meg. 
Ez a méltán népszerű kiállítás a magyar nyelvre, tör-
ténelemre, kulturális vonásokra, találmányokra, sport- 
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eredményekre helyezve a hangsúlyt tárja fel a magyar 
identitás sajátosságait. A résztvevők többek között ki-
próbálhatták, hogy egy honfoglalás kori íj segítségével 
milyen távolságba tudnak lőni, vagy, hogy milyen gyor-
san tudják kirakni a Rubik-kockát. Délután az ebédet 
követően egy meglepetésben volt részünk, hiszen az 
étkezőt percek alatt átalakítottuk bábszínházzá, és a 
körünkben tartózkodó bábművész hölgy egyszemé-
lyes előadását tekinthettük meg. Ezután a Parlament 
látogatása következett. Az Országház látványa már 
kívülről is lenyűgözte a fiatalokat, de ami benn várt 
rájuk, attól szem nem maradt szárazon. Az aranyozott 
lépcsőház, a Szent Korona és a gyűlésterem megtekin-
tése után a törvényhozás történetéről is láthattunk egy 
kiállítást. Esti programként a magyar népmesékből vá-
logattunk egy csokorra valót. 
Az ötödik napon megtartottuk az I. Diaszpóra Olimpiát, 
melynek helyszínéül a Csillebérci Szabadidőközpont 
sportpályáját választottuk. Az olimpiai megmérette-
tés már délelőtt megkezdődött. A fiatalok letették az 
olimpiai esküt, majd a már felépített állomásokon tel-
jesítették a próbatételeket. A 12 különböző állomáson 
ügyességi és szellemi feladatok által mérhették össze 
tudásukat. A csapatok beosztását tudatosan teljesen 
vegyesen alakítottuk ki, hogy akár különböző konti-
nensről érkezők is barátságokat köthessenek a játék 
során. Ez az elgondolás a gyakorlatban is tökéletesen 
működött, hiszen rendkívül nyitottak és együttműkö-
dőek voltak az ifjú olimpikonok. Erről az eseményről az 

„Öt kontinens, egy nemzet” című műsor, illetve a Duna 
Tv-től érkezett stáb is tudósította a nagyvilágot. A na-
pot ünnepélyes eredményhirdetés és a nyeremények 
átadása zárta. Vacsora után átbeszélve a következő 
nap részleteit, filmvetítésre került sor. 
A hatodik napon Székesfehérvárra, egészen pontosan 
a méltán híres Bory- várba látogattunk el. Ez az építé-
szeti remekmű Bory Jenő művészi álmainak megva-
lósulását és felesége iránti odaadó szeretetét mutatja 
be. A gyerekek játékos feladatokat kaptak, mely során 
kinyomozhatták és felfedezhették a vár történetét, rej-
tett zugait, szobrait, festményeit, kertben található fa-
ragásait. Ebédünket a város sétáló utcájának elegáns 
éttermében, a Hotel Magyar Király-ban költöttük el. 
Délután a Koronás Park történelmi játszóházban is-
merkedhettünk meg a középkorban jellemző lovagi 
torna versenyszámaival, korabeli játékaival. Este játé-
kos történelmi vetélkedőt tartottunk, ahol a Magyaror-
szágról szóló ismereteiket bővíthették a résztvevők. 
A hetedig napon a Hősök terére és a Városligetbe láto-
gatott a csoport. Itt egy rögtönzött interaktív történe-
lem óra keretében végighaladtunk a magyar királyok és 
fejedelmek uralkodásán, dicső tettein és viselt dolga-

in. Tüzetesen szemügyre vettük a szobrokon található 
szimbolikus tárgyakat, viseleteket. Ezt követően a Vaj-
dahunyad várához sétáltunk és Anonymus szobrával is 
fényképezkedtünk, majd a Ligeten átsétálva az ’56-os 
emlékművet fedezhettük fel. Délután a Margit-sziget-
re látogattunk rengeteg labdával felszerelkezve. Itt a jó 
idő megengedte, hogy sokak mezítláb élvezhessék a 
pázsiton való szaladgálást, focizást, röplabdázást. Este 
a „Varázstorony” nevű csapatépítő játékon vettünk 
részt. A fiatalok csoportosan kapták meg a feladatot és 
az eszközöket, melyek segítségével minél magasabb 
papírtorony felépítése, továbbá egy ehhez tartozó pre-
zentáció elkészítése és bemutatása volt a feladat. Kre-
ativitásból és fantáziából ez alkalommal sem volt hiány. 
A nyolcadik nap reggelén Esztergomba indultunk ki-
rándulni. Itt avatott vezetőink segítségével. megcso-
dálhattuk az esztergomi Királyi Palotának évszázados 
falait, kiállításait, majd az Esztergomi Bazilika és Ba-
kócz-kápolna következett. Az ebéd helyszínét a Szent 
Adalbert központ adta. Délután a Visegrádi Mátyás 
Király Palotát látogattuk meg, ahol a mesékből már jól 
ismert Mátyás király alakja és életformája bontakozott 
ki. Vacsora után különféle társasjátékokat próbálhattak 
ki a gyerekek. 
A kilencedik nap igazi ünnepi hangulatban indult, hi-
szen Húsvét vasárnapra virradtunk. Csillebércre bu-
szozott a csapat, ahol már a kézművesfoglakozás kellé-
kei és eszközei várták őket. Lehetőség volt különböző 
technikákkal tojást festeni, kötelet fonni, gyöngyből 
ékszert készíteni, illetve gyapjú felhasználásával virágot 
nemezelni. Kiváló hangulatban, szorgoskodtak a fiata-
lok, minden lehetőséget megragadva, hogy maguknak 
és szeretteiknek saját készítésű ajándékokat csinálja-
nak. Ebéd után húsvéti csokitojás keresés következett. 
Délután zenekari kísérettel tánc és énektanuláson, 
népi hangszer-és ruhabemutatón, majd táncházon ve-
hettek részt a gyerekek és kísérőik.
Húsvét hétfőn a Szentendrei Skanzenbe látogattunk, 
ahol egész napos fesztivált tartottak. Koncertek, ha-
gyományos locsolkodás és a magyar népszokásokat 
megjelenítő bemutatók egész sora fogadott minket. A 
skanzen területén szabadon bóklászhatott mindenki, 
megkóstolva a tipikusan magyar ízeket és megsimo-
gatva a tipikusan magyar házikedvenceket. A lányok fe-
jedelmi hajfonatokat készítettek, a fiúk a kanászostort 
próbálták megszelídíteni. 
A következő nap került sor egy határon túli régió, Po-
zsony városának meglátogatására. Az egész napos ki-
ránduláson röviden megismerhettük Pozsony történe-
tét, a város nevezetességeit. Sétáltunk a belvárosban 
és felmentünk a várba is, ahonnan csodás panoráma 
tárult a szemünk elé. 

Az este szobarend készítéssel pakolással és a követke-
ző napra való előkészülettel telt. 
A tizenkettedik napon korán keltünk és reggeliztünk, 
hiszen Ópusztaszer volt az úticélunk. Az időjárás meg-
lepett minket, mert országos havazásra egyikünk sem 
számított. Így minden birtokunkban lévő ruhadarabot 
begyömöszöltünk a táskánkba, hogy ne adjunk esélyt 
egy esetleges megfázásnak. Ópusztaszerre megér-
kezve már valamelyest enyhült a hóesés. Az emlékpark 
igazgatója röviden köszöntötte a társaságot. A Fesz-
ty-körkép megcsodálása után játékos történelemórán 
és fegyverbemutatón vehettünk részt, majd egy hon-
foglalás korát idéző jurtához sétáltunk, amit belülről 
megnézhettünk, sőt mi több, énekeltünk is néhány 
népdalt a belsejében. 
Ebédünket a Szeri Csárdában fogyasztottuk el. Délután 
Kiskunhalasra értünk, ahol a Halasi Csipkemúzeumban 
fogadtak minket. Itt a világhírű halasi csipke készítésé-
nek titkait fürkészhettük ki. Ezt követően Kiskunhalas 
városában tettünk kisebb kitérőt, majd Szegedre indul-
tunk. Szegeden megvacsoráztunk és elfoglaltuk szál-
láshelyeinket.
Másnap reggel Szeged városának felfedezése követke-
zett. A Kárász utca, a Fogadalmi Templom, a Tiszapart 
látványa feledtette velünk a továbbra is zord időjárást. 
A Virág Cukrászdában megkóstoltuk a tortaspeciali-
tásokat és egy forró italra is sokan igent mondtak. Dél-
után busszal továbbindultunk Gyulára, ahol a Várfürdő 

medencéiben pihentük ki fáradalmainkat. Este a késői 
órákban érkeztünk vissza Budapestre.
Az utolsó napot már a készülődésnek szenteltük. Vá-
sárlással, ajándékok beszerzésével, rokonoktól való 
búcsúzással telt. Este megtartottuk az ünnepélyes zá-
róprogramot, melyen mindenki elbúcsúzhatott a töb-
biektől, elmondhatta, hogy „milyen élményeket visz 
haza a két hétről” és egy fényképekből összeállított 
kisfilmet is levetítettünk a résztvevőknek. Nagyon szép 
emlékeket idézett fel a két hét során készült képek vé-
gignézése és nem egy szempár bizony be is párásodott. 

Örömmel tapasztalhattuk, hogy a két hét elteltével a fi-
atalok magyar nyelv ismerete érzékelhetően erősödött, 
fejlődött. A résztvevők visszajelzései alapján elmond-
ható, hogy ezúttal is igen értékes, sokszínű és tartal-
mas programidőszakot tölthettünk el, melynek sikerét 
az is mutatja, hogy többen már a Magyarországra való 
újabb visszatérést tervezgetik. 

MEGVALÓSULT PROGRAM:

2017. április 8., szombat  
Érkezés, regisztráció  
Vacsora  
Program megnyitás, bemutatkozás

2017. április 9., vasárnap 
Reggeli  
Program-, házirendismertetés 
Ebéd  
Gellért-hegy 
Vacsora  
Hangszerbemutató, tánctanulás

2017. április 10., hétfő  
Reggeli  
Csodák Palotája  
Ebéd  
Népliget park - sportjátékok 
Vacsora 

2017. április 11., kedd 
Reggeli  
Magyarság háza 

Ebéd 
Parlament  
Vacsora  
Esti program

2017. április 12., szerda  
Reggeli  
Mini-Olimpia 
Ebéd  
Mini-Olimpia 
Vacsora  
Filmvetítés

2017. április 13., csütörtök 
Reggeli  
Bory-vár 
Ebéd  
Koronás Park 
Vacsora  
Quíz-est 

2017. április 14., péntek 
Reggeli  
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Hősök Tere, Vajdahunyad vára 
Ebéd  
Margit-sziget 
Vacsora  
Játékos csapatépítés

2017. április 15., szombat  
Reggeli  
Esztergom 
Ebéd  
Visegrád 
Vacsora 
Esti Program 

2017. április 16., vasárnap  
Reggeli  
Húsvéti kézművesfoglalkozás 
Ebéd  
Táncház 
Vacsora 
Esti program

2017. április 17., hétfő  
Reggeli  
Szentendrei Skanzen 
Ebéd 
Szentendrei Skanzen 
Vacsora  
Esti Program

2017. április 18., kedd 
Reggeli  
Pozsony-városnézés 

Ebéd  
Pozsony-városnézés 
Vacsora 

2017. április 19., szerda 
Reggeli  
Ópusztaszer 
Ebéd  
Kiskunhalas/Szeged 
Vacsora 

2017. április 20., csütörtök  
Reggeli  
Városnézés-Szeged  
Ebéd  
Gyulai Várfürdő 
Vacsora 

2017. április 21., péntek  
Reggeli  
Szabad program 
Ebéd  
Pénzváltás / bevásárlás 
Vacsora  
Búcsúest

2017. április 22., szombat  
Reggeli  
Hazautazás

„HÚSVÉT”
2017. április 13-18.

A Rákóczi Szövetség Diaszpóra- és Szórványprogram-
jának húsvéti tematikájú 14 napos időszakában látoga-
tott Magyarországra a Macedóniai Magyarok Teleház 
Szervezetének 18 fős csoportja. A tanulmányút helyszí-
nei között szerepelt Budapest, Pécs, Igal és Szentendre, 
a résztvevők 10 és 25 év közötti fiatalok voltak, akiket a 
szervezet elnöke, Sutus József kísért el. A Rákóczi Szö-
vetség részéről a helyszínen Nagy Domonkos István 
volt jelen.
A csoport hosszú út után 2017. április 13-án, csütörtö-
kön a koraesti órákban érkezett Budapestre, a fiatalok 
csillebérci szállásuk elfoglalását és a regisztrációt kö-
vetően esti sétát tettek a Normafához, az este további 
része az ismerkedés jegyében telt.
2017. április 14-én, pénteken a diákok reggeli után a 
budai Várba látogattak el, ahol megtekintették a Vár-
negyed legfontosabb történelmi emlékeit, majd a Ma-
gyarság Házába mentek, hogy megtekinthessék a „Mi, 
Magyarok!” című érdekes interaktív kiállítást. Ebédjü-
ket a Dísz téren költötték el, majd a Magyar Nemzeti 
Galéria állandó kiállítását bejárva nyílt lehetőségük ala-
posabban megismerkedni a magyar történelem és mű-

vészet nagyjaival. A Várkert Bazáron keresztül eresz-
kedtek le a Dunapartra, majd a Lánchídon át tettek 
belvárosi sétát. Vacsora után közös esti városnézéssel, 
később beszélgetéssel zárult az este.
2017. április 15-én, szombaton kora reggel a csapat au-
tóbuszra szállt és Pécsre indultak. A fiatalok között ér-
kezett Magyarországra Filip Lafazanovski, akinek első 
önálló fotókiállítása nyílt meg e napon a pécsi Civil Kö-
zösségek Házában. Az eseményen Csizi Péter ország- 
gyűlési képviselő köszöntötte a macedóniai csoportot, 
majd az ifjú művész magyar köszöntője hangzott el. A 
fotók megtekintését követően a Székesegyházat ke-
reste fel a társaság, majd ebéd után az ókeresztény sír-
kamrákat nézhették meg a Cella Septichora Látogató-
központban. A délután további részében a diákok Pécs 
és a környék történetéről hallottak, megtekintették a 
Széchenyi teret és a Király utcát. Innen Igalba indultak 
tovább, ahol a fiatalok különböző házi szörpöket, míg 
a felnőttek helyi borkülönlegességeket kóstolhattak 
meg. Vacsora után közösségi est zárta a napot.
2017. április 16-án, húsvét vasárnap reggel Igalból Sió-
fokra látogattak, ahol a Balatont tekintették meg, majd 

útjuk Budapestre vezetett, ahol a csillebérci ebédet 
követően a húsvéti programidőszak többi résztvevőjé-
vel együtt húsvéti játékokban volt részük, tradicionális 
kézműves foglalkozás keretében ismerhették meg a 
magyar népszokásokat.
Húsvéthétfőn, 2017. április 17-én reggeli és locsolkodás 
után a diákok ismét buszra szálltak és Szentendrére in-
dultak, ahol a Skanzen húsvéti programján vettek részt. 
A helyszínre érkező majd 120 fiatalt Dr. Cseri Miklós, a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) főigazgató-
ja köszöntötte, majd délutánig mindenki egyénileg 
mélyíthette el a magyar húsvéttal és néprajzzal kap-
csolatos ismereteit a múzeum egyedülálló kiállítása és 
programjai révén. A délután második felét a csoport 
Szentendre városának bejárásával töltötte, majd a bú-
csúest zárta a napot.
2017. április 18-án, kedden reggeli után a Hősök terén 
indult a nap. Itt a magyar millenniumról, az Andrássy 
útról és Milleneumi emlékmű alakjairól hallhattak a 

MEGVALÓSULT PROGRAM:

2017. április 13. csütörtök 
15.00 Érkezés (Találkozás a Népligeti Autóbusz Pályaudvaron) 
15.30 Ebéd, Regisztráció 
16.30 Busz Csillebércre 
19.30 Vacsora 
19.00 Közösségi est, esti séta

2017. április 14. péntek 
8.00 Reggeli 
10.00 Budai Vár (Várkert Bazár, Magyarság Háza –  
 „Mi, Magyarok!”) 
12.30 Ebéd (Vár Bistro) 
13.30 Magyar Nemzeti Galéria 
15.30 Séta, szabad program 
19.00 Vacsora 
20.00 Esti, dunai hajós városnézés

2017. április 15. szombat 
7.00 reggeli 
7.30 Indulás Pécsre 
11.00 Kiállításmegnyitó 
13.00 Ebéd 
14.00 Pécsi városnézés 
17.30 Indulás Igalba 
19.00 Vacsora, borkóstoló

2017. április 16. vasárnap 
7.45 reggeli 
10.00 Balatonvilágos 

12.30 érkezés Csillebércre, ebéd 
14.30 Tradicionális húsvéti kézműves foglalkozás 
19.00 Vacsora 
20.00 Esti program

2017. április 17. hétfő 
8.00 Reggeli 
8.45 Indulás Szentendrére 
9.30 Skanzen – Húsvéti hagyományok 
13.00 Ebéd 
16.00 Szentendrei városnézés 
18.30 Vacsora 
19.30 Közösségi est

2017. április 18. kedd 
8.00 Reggeli 
10.00 Hősök tere, Vajdahunyad-vár, Városliget 
12.15 Ebéd 
14.00 Parlament 
15.30 Belvárosi városnézés, szabad program 
19.00 Vacsora (Hotel Millennium) 
22.30 Hazautazás (Népligeti Autóbusz Pályaudvar)

szkopjei és krusevói tanulók, majd a Vajdahunyad várát 
keresték fel, ahol nevezetes épületeinkről, a világkiállí-
tásról és Anonymusról, valamint a Gesta Hungarorum-
ról kaptak rövid áttekintést. A Városligetben sétálva az 
Állatkert Cukrászdáját keresték fel, majd ebéd után a 
Kossuth térre indultak. Országházi látogatásuk elején 
a fiatalokat Szilágyi Péter, Nemzetpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár köszöntötte kedves szavakkal a 
kupola alatt. A parlamenti séta után a Gellért-hegyről, 
a Citadellától letekintve megcsodálhatták a város káp-
rázatos panorámáját, végül a Ferenciek terétől indulva 
járták be a belvárost. Vacsora után rövid pihenő követ-
kezett, majd este 11 órakor autóbuszuk hazafelé indult 
a Népligetből.
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„HÚSVÉT”
2017. április 20-23.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. áp-
rilis 20-23. között 250 magyar diák érkezett Magyar-
országra Máramaros-megyéből, Kárpátaljáról és a Szi- 
lágyságból.
A 2017. április 20-án kezdődő magyarországi tanul-
mányutat Sátoraljaújhelyre tervezte a Szövetség, ám a 
szokatlan áprilisi hideg miatt az érkezést követő regge-
len el kellett hagyni a nyári táborként amúgy kiválóan 
funkcionáló szálláshelyet, de a csütörtök esti táncházat 
még sikerült megtartani.
A pénteki program csak minimálisan változott a költö-
zés ellenére, így Széphalomban a Magyar Nyelv Múze-
umába és a Kazinczy Ferenc Emlékcsarnokba el tudtak 
látogatni a résztvevők, majd Borsiban álltak meg egy 
főhajtásra a Nagyságos fejedelem szülőkastélyánál. 
Ezek után Kassára látogatott a csoport, ahol a Rodos-
tói Házban szakvezetés mellett idézték meg II. Rákóczi 
Ferenc bujdosásban töltött éveit, míg a Szent Erzsébet 

2017. április 20., csütörtök 
14.30 – 17.00 Érkezés, regisztráció 
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 Táncház

2017. április 21., péntek  
07.30 – 08.30  Reggeli 
09.00 –   Széphalom – A Magyar Nyelv Múzeuma,  
  Kazinczy Ferenc Emlékcsarnok 
11.30 – 12.30 Borsi – Rákóczi Kastély 
14.00 – 16.00 Kassa: Rodostói Ház, Szent Erzsébet   
  székesegyház  
16.00 – 17.00 szabadidő Kassán 
18.30 – 19.30 Vacsora 
20.30 – 22.00 elszállásolás – Egerben

2017. április 22., szombat 
07.30 – 08.30 Reggeli 
10.00 – 13.00 Egri vár és Székesegyház 
13.00 – 14.00 Ebéd 
15.00 – 17.00 Tisza-tavi Ökocentrum, Poroszló 
18.30 – 19.30 Vacsora 
20.00 – 21.00 filmvetítés – Egri csillagok

2017. április 23., vasárnap 
07.30 – 08.30 Reggeli 
10.00 – 11.00  szentmise/istentisztelet  
12.00 – 13.00 Ebéd 
14.30 -   búcsúzás, hazaindulás 

MEGVALÓSULT PROGRAM:

székesegyházban megkoszorúzták a fejedelem sírját. 
Ezek után a csoport buszai szerencsésen megérkez-
tek Egerbe, ahol a Szakképzési Centrum kollégiumai, 
Vasas Joachim professzor és kollégái nyújtottak men-
tőövet a sátoraljaújhelyi szállást elhagyni kényszerülő 
csoportnak. 
Szombaton a sárospataki és vizsolyi program helyett az 
egri várat, a székesegyházat és a Tisza-tavi Ökucentru-
mot keresték fel a diákok, majd a hely szellemét is meg-
idézve, az Egri csillagok c. film levetítése zárta az estét.
Vasárnap a felekezetek szerinti szentmisén illetve is-
tentiszteleten mondott köszönetet az égieknek az újra 
kedvező időjárásért és a módosítások ellenére is sike-
res programért a kirándulás 25 fős közössége. Az egri 
ebédet követően elbúcsúzott a társaság és a buszok 
hazaindultak. (A máramaros megyei csoportok – 100 fő 

– még saját szervezésben megtoldották kirándulásukat 
egy bükki és egy zempléni nappal.)

„HÚSVÉT”
2017. április 20-23.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. áp-
rilis 20-23-án 51 fős csoport utazott Magyarország-
ra. Az időjárás igencsak meglepte a csoportot, hiszen 
április közepére 15-20 cm-es hó borította a tájat a 
Csillebérci Szabadidőközpontban. Rövid regisztrációt 
követően Halzl József elnök és Csáky Csongor főtitkár 
köszöntötte a résztvevőket
Másnap a csoport a Magyarság Házában folytatta a 
programot. Itt megtekintették a Mi Magyarok kiállí-
tást, majd a Budai várnegyedben ejtettek egy rövid 
sétát. Ezután a Hadtörténeti Múzeumban kaptak rész-
letesebb ismertetőt az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharcról. A tárlatvezetést követően megebédelt 

a csapat, majd az Országházat tekintették meg. Az 
országház megismerése után vacsora, majd esti prog-
ramként a Vígszínházban megnézték a Szentivánéji 
álom című előadást. 
Szombaton reggeli után a Dunakanyar felé vették az 
irányt. Esztergomban a Királyi várat és a Bazilikát járták 
körbe. Ebéd után visszaindultak Budapestre a Csodák 
Palotájába, ahol egy órán keresztül játékos formában 
ismerkedhettek a fizika törvényeivel. Vacsorát követő-
en megnézték a Kincsem című mozifilmet, amely nagy-
ban elnyerte mind a diákok, mind a tanárok tetszését. 
A vasárnap reggel a búcsúzásé volt. Reggeli után a bu-
szoknál gyülekeztek, majd hazaindultak. 

2017. április 20., csütörtök 
14.30 – 17.00 Érkezés, regisztráció 
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 Dr Halzl József, a Rákóczi Szövetség  
  elnökének köszöntője

2017. április 21., péntek  
07.30 – 08.30  Reggeli 
09.00 –   Indulás a budai várba 
10.00 – 11.30 Hadtörténeti Múzeum  
11.30 – 13.00  Magyarság Háza 
13.30 – 14.30 Ebéd 
15.00 – 17.00 Parlamenti látogatás 
17.00 – 18.00 Vacsora 
19:00 – 22:00 Színház 

MEGVALÓSULT PROGRAM:

2017. április 22., szombat 
07.30 – 08.30  Reggeli 
08.30 –   Indulás a Dunakanyarba 
10.00 – 12.30 Esztergomi városnézés, Bazilika, Királyi vár 
13.00 – 14.00 Ebéd 
16.00 – 17.00 Csodák Palotája 
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 22.00 Mozi Kincsem 

2017. április 23., vasárnap 
08.00 – 09.00  Reggeli 
09.00 –   búcsú, hazaindulás 
11:00-  Ópusztaszer
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„HÚSVÉT”
2017. április 24-28.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. 
április 24-28-án 54 fős csoport kirándult Budapesten. 
Regisztrációt követően a Csodák Palotájában töltöt-
tek el egy rövid időd, majd a Gellért-hegyről csodálták 
meg a várost. 
Kedden a csoport az Országházban kezdte a progra-
mot, ezután a Szent István Bazilikában tettek egy rövid 
sétát. Ebéd után a Magyarság házában megnézték a 
Mi Magyarok kiállítást, majd a Budai várnegyedben 
ejtettek egy rövid sétát. Ezt követően a Hadtörténeti 
Múzeumban két csoportra lett bontva a csapat, és 1-1 
órás idegenvezetés mellett részletesen megismerked-
tek az I. világháború és az 1848-49-es forradalom- és 
szabadságharc eseményeivel, felszerelésével, fegyver-
zetével. Ezután vacsora következett. 
Szerdán Esztergomba látogattak el, ahol megnézték 
a Királyi várat és a Bazilikát. A Bazilikában a kincstár 
megtekintése után a csoport fellépcsőzött a kupolába, 
ahol gyönyörű látvány tárult a szemük elé. Ebéd után 
visszaindultak Budapestre, a Fővárosi Nagycirkuszban 

a Jégbe zárt cirkuszvilág című elődást nézték meg. A 
mesés világ elkápráztatott kicsit és nagyot egyaránt. A 
műsort Városligeti séta, valamint a Hősök tere megis-
merése követte. 
Csütörtökön Pannonhalmára indultak, ahol a Pan-
nonhalmi Főapátságot járták körbe. Ebéd után Tatán 
vendégelték meg a társaságot. Itt a polgármester kö-
szöntötte a résztvevőket, majd egy séta keretében 
megismerkedtek a várossal. Megnézték az Öreg tavat, 
majd a Tatai várat. Ezután vacsora következett Buda-
pesten, ami után a Vígszínházban megnézték a Padlás 
című előadást. 
Az utolsó nap Ópusztaszerre a Nemzeti Történeti Em-
lékparkba indultak, ahol a Feszty-körképet tekintették 
meg. Ezután Szegeden tettek egy rövid sétát, majd 
vacsora után hazaindultak. A rendezvényen a Rákóczi 
Szövetség központi irodájából Molnár Mónika. Gúth 
Ildikó és Komonyi Szabina vettek részt. 

2017. április 24., hétfő  
09.00 – 11.00 Érkezés Csillebércre, regisztráció 
12.00 – 12.30  Ebéd 
13.30 – 16.00 Csodák Palotája  
16.30 – 18.00 Gellért Hegy  
19.00 – 19.30 Vacsora 
20.30 – 22.00 Filmvetítés 

2017. április 25., kedd  
07.30 – 8.30  Reggeli 
09.30 – 11.30 Parlamenti látogatás, Szt. István Bazilika  
12.00 – 13.00 Ebéd 
13.30 – 15.30 Magyarság Háza 
16.00 – 17.30 Hadtörténeti Múzeum   
18.30 – 19.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 Esti Program 

 

2017. április 26., szerda  
07.00 – 08.00 Reggeli 
10.00 – 12.30 Esztergomi Bazilika és Vármúzeum 
13.00 – 13.30 Ebéd  

15.00 – 17.00 Fővárosi Nagycirkusz  
17.30 – 18.30 Városligeti séta  
19.00 – 20.30 Vacsora

2017. április 27., csütörtök  
08.00 – 09.00 Reggeli 
10.30 – 12.00 Pannonhalmi Főapátság 
12.30 – 13.30 Ebéd 
15.00 – 18.00  Tata  
18.00 – 19.00 Vacsora 
19.00 – 21.30 Színház 

2017. április 28., péntek  
07.00 – 08.00 Reggeli  
13.00 – 14.00  Ebéd 
15.00 – 17.00 Ópusztaszer 
18.00 -  19.30 Szeged 
19.30 – 20.00 Vacsora 
20.15 -   Búcsúzás, hazaindulás

MEGVALÓSULT PROGRAM:

„HÚSVÉT”
2017. április 28 – május 1.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. áp-
rilis 28- május 1. között a Temesvári Bartók Béla Líceum 
55 diákja kirándult Debrecenben, illetve Budapesten. 
A résztvevők a kimagasló tanulmányi eredményeik, to-
vábbá az iskolán kívüli tevékenységeik alapján kerültek 

kiválasztásra. A diákokat a líceum igazgatónője vala-
mint az iskola pedagógusai kísérték el a rendezvényre.
A programban résztvevők április 28-án kora reggel in-
dultak útnak. Útjuk során megálltak Nagyváradon és 
Nagyszalontán. Ebéd után a csoport megtekintette a 

MEGVALÓSULT PROGRAM:

 2017. április 28., péntek 
Indulás, Temesvárról 
útközben - Nagyvárad, Nagyszalonta 
13.00 – 16.00 Agóra Tudományos Élményközpont 
18.00 – 19.00 Érkezés, regisztráció 
19.00 – 20.00 Vacsora 
20.00 – 21.00 Eligazítás, esti program

2017. április 29., szombat  
07.30 – 08.45  Reggeli 
09.15 –   indulás Debrecenbe 
10.00 – 13.30 látogatás a Debreceni Református   
  Kollégiumban és a Nagykönyvtárban 
13.30 – 14.30 ebéd – Korzó Étterem 
14.30 – 16.00 a Református Nagytemplom megtekintése 
16.00 – 18.00 látogatás a Déri Múzeumban 
19.00 – 20.00 wellness  
19.30 – 20.30 vacsora

2017. április 30., vasárnap 
07.00 – 07.45 reggeli 
07.45-  indulás Budapestre 
12.00 – 13.15 Magyarság Háza 
13.30 – 15.30 ebéd – Vár Bisztró 
16.00 -  Indulás Hajdúszoboszlóra 
19.00 – 20.00 vacsora

2017. május 1., hétfő 
07.30 – 08.30 Reggeli 
09.00 – 10.00  búcsúzás, hazaindulás 

debreceni Agóra Tudományos Élményközpontot, ahol 
a gyermekek szórakozva, játékos formában nyertek 
bepillantást a tudomány világába. Késő délután 6 óra-
kor a részvevők megérkeztek szálláshelyükre, melyet a 
hajdúszoboszlói Hotel Hőforrás biztosított számukra. 
A szobák elfoglalása és a vacsora elfogyasztása után 
került sor a regisztrációra, ajándékcsomagok átadásá-
ra, valamint a következő napok programjának részletes 
bemutatására. A diákok és kísérő pedagógusaik feltet-
ték kérdéseiket, lefektettük a program során érvény-
ben lévő szabályokat és elvárásokat. Az est további 
részében a hotel által biztosított nagyteremben közös 
játékra, beszélgetésre került sor. A diákok rögtönzött 
módon mesemondással, szavalással és énekléssel ked-
veskedtek egymásnak. 
A második napon, azaz április 29-én a bőséges regge-
li elfogyasztása után a résztvevőkkel útnak indultunk 
Debrecenbe, ahol megtekintettük a Református Nagy-
kollégiumot és a Nagykönyvtárat. Idegenvezetőnk, 
Móré Sándor segített a hely történelmének megisme-
résében, saját élményein keresztül szemléltette a kollé-
giumi életet. A diákok figyelmét rendkívül megragadta 
a nagykönyvtár, számtalan kérdést intéztek pedagógu-
saikhoz és idegenvezetőnkhöz. Az ebéd a közeli Korzó 
Étteremben került elfogyasztásra, majd a város főterén 
található debreceni Református Nagytemplom megte-
kintésére került sor. Felsétáltunk a templom kilátójába, 
ott hosszasan gyönyörködtünk a kilátásban. A diákok 
kérésére egy rövid, mindössze fél órás szabadprogram 
keretében fagylaltozásra is sor került a város főterén, 
ami rendkívül felüdítette a résztvevőket. A délután 
további részében megtekintettük a Déri Múzeumot. 

A résztvevők hosszasan elidőztek a Munkácsy Terem-
ben, ahol csendesen, a részletekre figyelve szemre-
vételezték a Krisztus szenvedéstörténetét feldolgozó 
monumentális festményeket. A hatékonyabb múze-
umlátogatás érdekében a diákok két csoportra osztva 
tekintették meg a múzeum állandó kiállításait. A debre-
ceni kirándulást követően visszatértünk hajdúszobosz- 
lói szálláshelyünkre, ahol a diákok két program közül 
választották ki a számukra legmegfelelőbbet. A diákok 
egyik része a kísérő pedagógusok jelenlétével igénybe 
vette a szálloda wellness részlegét, míg a diákok másik 
része logikai és kreatív játékokkal múlatta az időt. A vi-
haros időjárás miatt nem tudtunk esti sétát tenni Haj-
dúszoboszló városában, így az est további részét közös 
beszélgetéssel, játékkal töltöttük.
A harmadik nap reggelén korán kellett ébrednünk, mi-
vel Budapesten töltöttük a napot. A bőséges regge-
lit követően 7:45-kor egy hosszú buszútra került sor. 
Sajnos lassú volt a forgalom, így a csoport csak 11 óra 
után érkezett meg Budapestre. Az Országos Széche-
nyi Könyvtár lábától felsétáltunk a Magyarság Házába, 
ahol megnéztük a „Mi, magyarok” című kiállítást. A diá-
kok rendkívül élvezték a múzeumi látogatást, többször 
visszasétáltak egy-egy számukra kedves kiállítóterem-
be. Az ebédet a Magyarság Házához közeli Vár Bisztró-
ban fogyasztottuk el. Idő hiányában nem tekinthettük 
meg a Hadtörténeti Múzeum kiállítását, mivel a cso-
portnak vacsorára vissza kellett érkeznie hajdúszobosz- 
lói szálláshelyére.
A kirándulás utolsó napján a résztvevők egy jóízűt reg-
geliztek, majd hazaindultak Temesvárra.
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„MAJÁLIS”
2017. május 13-27.

A Rákóczi Szövetség által 2017. május 13-27 között ki-
lencedik alkalommal került megrendezésre a két he-
tes tanulmányút, melyben a diaszpórában élő, magyar 
származású fiatalok vehettek részt. Ez alkalommal 
Ausztriából, Argentínából, Brazíliából és az Egyesült 
Államokból érkezett összesen 31fiatal. 
Az első nap az érkezés jegyében telt. A regisztráció és 
a szobák elfoglalása után vacsora következett, majd rö-
vid megnyitóval köszöntöttük a résztvevőket.
Másnap délelőtt tartottunk egy programismertetőt, 
ahol az előttünk álló két hét eseményeit átbeszéltük, 
kitérve a mindennapok gördülékenységét biztosí-
tó rutinfeladatokra, valamint a budapesti közlekedés 
praktikus tudnivalóira. Mindenki megkapta a bérletét, 
illetve az ajándékcsomagját, amiből a pólót sokak rög-
vest magukra is próbálták. Délután a Gellért-hegyre 
kapaszkodtunk fel, megcsodálva a várost madártáv-
latból. Az este ismerkedési játékokkal, beszélgetéssel 
folytatódott, ahol egymás neveit tanulgattuk. 
A harmadik napon a Csodák Palotájába látogattunk el, 
ahol interaktív, tudományos ismeretterjesztésben le-
hetett részünk. Kipróbálhattuk saját bőrünkön a fizika 
sajátosságait. Délután a Budai-hegyekbe kirándultunk, 
ahova sporteszközöket is vittünk magunkkal. Este játé-
kos vetélkedőt tartottunk a fiataloknak. 
A következő nap délelőttjén a Budai vár szépségeit fe-
dezhettük fel, a Halászbástya, a Mátyás-templom és 
sok más különlegesség mellett a Mi, magyarok kiállítást 
is megtekintettük, ahol rácsodálkozhattunk a magunk 
színes történelmére, egyedülálló nyelvére és kultúrájá-
ra. 
Délután a Várkert Bazárban tett sétát követően a Du-
nán sétahajózva jutottunk el a Margit- szigetig, ahol 
igazi piknik hangulatban töltöttünk néhány vidám órát. 
Vacsora után még egy esti belvárosi sétára is volt ereje 
a csapatnak.
Az ötödik napon ellátogattunk a Terror Háza múzeum-
ba, ahol igen érzékletesen szembesülhettünk történel-
münk szomorú időszakaival. A tengeren túlról érkező 
fiatalokat nagyon mélyen érintette a kiállítás, hiszen 
amiről eddig legfeljebb csak könyvekből értesültek, 
az most kézzelfoghatóvá vált. A délután lelkileg köny-
nyebb volt, mivel a Gödöllői Királyi Kastélyt jártuk be, 
ismerhettük meg idegenvezető segítségével. 
A következő napon került sor a Parlament megláto-
gatására. Ez a programpont valamennyi résztvevőt 
lenyűgözte, a Szent Korona tisztelete ugyanis a távoli 
földrészek diaszpórában élő magyarsága számára is 
kiemelkedően fontos jelentőséggel bír. Ezt követően 
a Városligetbe mentünk, és egy rögtönzött történelem 

órát tartva a Hősök tere szobrait életre keltve, átbe-
széltük az államalapítás és világháborúk idejéig terjedő 
legfontosabb sorsfordító pillanatokat, valamint meg-
idéztük a legfontosabb személyeket. Mindezt kiegé-
szítvén a Vajdahunyad vár és a Mezőgazdasági Múze-
um bebarangolásával. 
A hetedik nap reggelén korán indultunk útnak, mivel 
célunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 
megtekintése volt. Itt a Park igazgatója köszöntötte a 
csoportot, majd az idegenvezetők mutatták be a főbb 
nevezetességeket. A legnagyobb látványosság termé-
szetesen a Feszty-körkép volt, ami kétség kívül világvi-
szonylatban is egyedülálló. A korhűen berendezett jur-
ták, a régi falusi életet bemutató skanzen, a beöltözött 
lovas harcosok jelenléte minden alkalommal magával 
ragadó élményt nyújt. Ebédünket egy hagyományos 

„betyár-csárdában” költöttük el. Délután érkeztünk 
meg Szegedre, ahol elfoglalva a szállásunkat, még egy 
esti városnézés következett.
Másnap reggeli után nekiindultunk Szeged felfedezé-
sének, aminek izgalmait az is fokozta, hogy éppen az 
egy hétig tartó városi fesztivál közepébe csöppentünk. 
Így a kulturális programok sokszínű kavalkádjából alig 
győztük kiválasztani, hogy éppen melyikben vegyünk 
részt. Este kiváló koncertek és előadások sorából sze-
mezgethettünk. 
A kilencedik napon a reggelit követően Temesvár felé 
vettük az irányt. A határ átlépése sokaknak szokatlan 
kontraszt megélését idézte elő. Temesváron egy finom 
ebéd után a várost járhattuk be, megnézve annak ma-
gyar vonatkozásait, emlékeit. A késő esti órákban ér-
keztünk vissza Budapestre.
A tízedik nap a felhőtlen pihenésről szólt. Az egész na-
pot az Aqua World nevű, csúszdákkal gazdagon felsze-
relt fürdőben töltöttük. Este filmvetítést tartottunk. 
A következő napon Esztergomban nézhettük meg a 
Bazilikát és a Királyi Palotát. Több száz lépcsőfokot 
megtéve mindkét épület tetejére felkapaszkodtunk, 
aminek jutalma a pompás kilátás volt. Az érdekesség 
kedvéért átkelve a Dunán, Párkányba is átmentünk 
néhány fénykép erejéig. Ezt követően Visegrádon néz-
tük meg Mátyás király palotáját. Hazafelé pedig még 
Szentendrén is megálltunk egy kis fagyizással egybe-
kötött városnézésre. 
A tizenkettedik napon ismét külön busszal indultunk a 
Balaton északi partja felé. Tihanyban megnéztük a láto-
gatóközpont által bemutatott apátsági gazdálkodást és 
életet, majd megcsodáltuk az építészeti és művészet-
történeti szépségekben bővelkedő templomot. Dél-
után a Badacsony-hegyet másztuk meg, nem akármi-
lyen állóképességről téve tanúbizonyságot. Meg sem 
álltunk a Kisfaludy-kilátó legfelsőbb szintjéig, ahonnan 
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lélegzetelállító kilátás tárult a szemünk elé. Estele-
dett, mire leértünk a hegyről. A szomszéd településen, 
Badacsonytomajban vacsoráztunk, majd késő este ér-
tünk haza.
Másnap a Nemzeti Múzeum állandó kiállítását te-
kintettük meg. Délután pedig már a hazautazáshoz 
szükséges intéznivalóké volt a főszerep. Az utolsó 
nap szinte már teljes egészében a pakolásról, csoma-
golásról, ajándékok beszerzéséről szólt. Este azonban 
megtartottuk az ünnepélyes záróakkordunkat jelentő, 
a két hét eseményeit összesítő fotósorozat levetítését, 

2017. május 13., szombat  
Érkezés, regisztráció  
Vacsora  
Program megnyitása

2017. május 14., vasárnap 
Reggeli  
Program-, házirendismertetés 
Ebéd  
Gellért-hegy  
Vacsora  
Ismerkedési est 

2017. május 15., hétfő  
Reggeli  
Csodák Palotája  
Ebéd  
Kirándulás a Budai-hegyekbe 
Vacsora  
Játékos vetélkedő

2017. május 16., kedd 
Reggeli  
Magyarság Háza, Budai Várnegyed 
Ebéd  
Hajózás (Várkert, Margit-sziget) 
Margit-sziget 
Vacsora  
Esti program

2017. május 17., szerda  
Reggeli  
Terror Háza 
Ebéd  
Gödöllő 
Vacsora 

2017. május 18., csütörtök 
Reggeli  
Parlament 
Ebéd  
Városliget: Hősök tere, Vajdahunyad vára   
Vacsora 

MEGVALÓSULT PROGRAM:

ami sokunkban fokozta az elválás miatti érzelmeket. 
Megbeszéltük, hogy még a nagy távolságok ellenére 
is fenntartjuk a kialakult barátságokat, és ha úgy adó-
dik, egy vendégszoba mindenkinek rendelkezésére áll, 
bármerre is utazzunk a világban.
Összességében és a visszajelzések, személyes beszél-
getések alapján azt mondhatjuk, hogy a résztvevők 
életre szóló kulturális tapasztalatokat, élményeket 
gyűjtöttek a két hét során. Nemcsak, szemléletükben, 
magyar identitásukban, hanem magyar nyelvtudásuk-
ban is jelentősen fejlődtek.

2017. május 19., péntek 
Reggeli  
Ópusztaszer 
Ebéd  
Szeged 
Vacsora  
Szegedi fesztivál

2017. május 20., szombat  
Reggeli  
Szeged városnézés 
Ebéd  
Szeged fesztivál 
Vacsora 

2017. május 21., vasárnap  
Reggeli  
Temesvár 
Ebéd  
Indulás Budapestre 
Vacsora 

2017. május 22., hétfő  
Reggeli  
Fürdő 
Ebéd  
Fürdő 
Vacsora 

2017. május 23., kedd 
Reggeli  
Esztergom 
Ebéd  
Visegrád és Szentendre 
Vacsora 

2017. május 24., szerda 
Reggeli  
Tihany  
Ebéd  
Badacsony  
Vacsora 

2017. május 25., csütörtök  
Reggeli  
Múzeumlátogatás 
Ebéd  
Szabad program 
Vacsora 

 

2017. május 26., péntek  
Reggeli  
Ajándékvásárlás 
Ebéd  

„MAJÁLIS”
2017. május 16-20.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. má-
jus 16-20. között az erdélyi Aranyosbegyi Gimnázium, 
valamint a Jósika Miklós Elméleti Líceum diákjai ismer-
kedtek meg Budapest, valamint a vidéki városok neve-
zetességeivel. 
A résztvevők délután 17:00 magasságában érkeztek 
meg szálláshelyükre, melyet a Csillebérci Ifjúsági Köz-
pont biztosított számukra. A regisztrációt követően a 
kísérő pedagógusok, valamint a diákok kéréseit figye-
lembe véve megtörtént a szobabeosztás, a szobák el-
foglalása. A vacsora elfogyasztása után a játéké és az 
ismerkedésé volt a főszerep. Fontos volt, hogy az isko-
lák diákjai feloldódjanak, megismerjék egymást, így a 
diákok ismerkedési játékokat játszottak. Ezt követően 
ismertetésre kerültek a program és a program idejére 
vonatkozó szabályok. Az est további részében a diákok 
kiscsoportokban beszélgettek, majd viszonylag korán 
aludni tértek, hisz elfáradtak az utazás során.
Másnap reggel, azaz 2017. május 17-én a reggeli után 
a Magyarság Házában megtekintették a Mi, magya-
rok című kiállítást. Az ebédet követően ellátogattak 
az Országházba. A minél gördülékenyebb parlamenti 
látogatás érdekében a résztvevők két csoportra oszt-
va tekintették meg az Országházat. A délután további 
részében a csoport sétát tett a Kossuth téren, megcso-
dálták a Duna parton üldögélő József Attila szobrot, va-
lamint elsétáltak a budapesti holokauszt-emlékműhöz. 
A vacsorát követően a József Attila színházban meg-
nézték a nagysikerű Mici Néni két élete című vígjátékot. 
Csütörtökön a reggelit követően a résztvevők a Duna-
kanyar felé vették az irányt. A délelőtt folyamán három 
csoportban idegenvezetők segítségével körbejárták 
az Esztergomi Vármúzeumot és a Bazilikát. Ebéd után 
a csoport útnak indult Visegrádra, ahol két csoportra 
osztódva megnézték a Mátyás Király Múzeumot. On-
nan már Budapesten a Népfürdő utcánál hajóra száll-
tak és a Művészetek Palotájától indultak a szállásra, 
Csillebércre. Ott a vacsorát követően volt lehetőség 
megbeszélni az aznap történteket.

Pénteken, azaz május 19-én reggeli után indult a cso-
port Szentendrére. Ott a Skanzenben szabad program 
keretében szórakozhattak a gyerekek. Szentendrén 
még megálltak ebédelni, aztán elindultak a Csodák 
Palotájába, ahol az érdekes játékok tették lehetővé a 
kötetlen kikapcsolódást. A szálláson vacsoráztak majd 
esti szabad programmal töltötték el az utolsó estét Bu-
dapesten.
Szombaton a reggeli után indultak a vendégek Egerbe, 
ahol megnézték a várat és ebéd után hazaindultak Tor-
dára.
A rendezvényen a Rákóczi Szövetség központi irodájá-
ból Komonyi Szabina, Gúth Ildikó, Pandy Rita és Sze-
leczki Mónika koordinálta a résztvevőket.

MEGVALÓSULT PROGRAM:

2017. május 16., kedd 
14.30 – 17.00 Érkezés, regisztráció 
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 ismerkedési est

2017. május 17., szerda  
07.30 – 08.45  Reggeli 
09.00 –   Indulás a budai várba 
10.00 – 11.30 Magyarság Háza 
12.00 – 13.00 Ebéd – Szemere Gimnázium 
14.15 – 15.30 Parlamenti látogatás 
15.30 – 16.30 szabadidő 
16.30   indulás a vacsora helyszínére 
17.30 – 18.30 Vacsora – Hotel Góliát 
19.00 – 22.00 József Attila Színház – Mici néni két élete

2017. május 18., csütörtök  
07.30 – 08.15  Reggeli 
08.15 –   Indulás a Dunakanyarba 
10.00 – 12.30 Esztergomi városnézés 
12.30 – 13.30 Ebéd – Szent Adalbert Központ 
14.30 – 15.30 Visegrád 
16.30 – 18.00 hajókirándulás (Rómaifürdő – MÜPA) 
19.00 – 20.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 sportolási lehetőség

Szabad program 
Vacsora 

2017. május 27., szombat  
Reggeli  
Hazautazás
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2017. május 19., péntek  
07.30 – 08.45  Reggeli 
09.00 –   Indulás 
10.00 – 12.00 Szentendre – Skanzen 
12.30 – 13.30 Ebéd – Skanzen 
15.00 – 17.00 Csodák palotája 
17.30 – 18.30 Vacsora – Vasmacska Étterem 
19.00 – 22.00 esti városnézés (Hősök tere, Citadella)

2017. május 20., szombat 
07.30 – 08.45  Reggeli 
09.00 –   Indulás Egerbe 
11.00 -   Eger (Vár, Székesegyház) 
14.00 – 15.00 Ebéd – Mélyvíz Étterem 
15.00  búcsú, hazaindulás

„MAJÁLIS”
2017. május 19-21.

2017. május 19. és 21. között 20 Ausztriából érkező diák 
részvételével került megrendezésre a Rákóczi Szövet-
ség Diaszpóra- és Szórványprogramjának egy újabb 
rendezvénye. A kirándulás Budapest, illetve Székesfe-
hérvár városát érintette.
A résztvevők péntek kora délután érkeztek meg szállás-
helyükre, melyet a Hotel Millennium Budapest biztosí-
tott. Az ebéd elfogyasztása után sor került a regisztrá-
cióra, ajándékcsomagok átadására. Az elszállásolást 
követően a csoport megtekintette a Magyarság Házá-
ban helyet kapó, Mi magyarok című kiállítást. A tárlat-
vezetést követően a diákok kiscsoportokban is végig-
járták a kiállítótermeket. Ezt követően sétát tettek a 
budai várnegyedben, Megtekintették a Halászbástyát 
és a Mátyás templomot. Vacsorájukat a Vár Bisztróban 
fogyasztották el. Az esti városnézés során átsétáltak a 
Lánchídon, megálltak egy pihentető játékra a Petőfi té-
ren, majd elindultak vissza a szálláshelyükre.
Szombat, azaz 2017. május 20-án a bőséges reggeli el-
fogyasztása után, a csoport látogatást tett az Ország-
házban. A parlamenti látogatást követően megnézték 
József Attila szobrát, valamint elsétáltak a budapesti 

holokauszt-emlékműhöz. A Kossuth Lajos tértől elsé-
táltak a Deák Ferenc térre, útközben a diákok felfedez-
ték a Szabadság téren lévő interaktív szökőkutat, így 
hatalmas lelkesedéssel próbálták kicselezni a vízsuga-
rakat. A hotelben elfogyasztott ebéd után 45 perces 
csendespihenő következett. Ezt követően a résztvevők 
megtekintették a Hősök terét, a Vajdahunyad várat. A 
vacsorát követően a Fővárosi Nagycirkusz színvonalas 
előadásán vettek részt a diákok. 
Vasárnap reggel a csoport útnak indult Székesfehér-
várra, ahol megtekintették a Bory-várat. A délutánt a 
székesfehérvári Zichy ligetben töltötték a Botond-na-
pi vásárban. A diákok betekintést nyertek az ősmagyar 
kultúrába, megismerkedtek a jurtával, ősmagyar öl-
tözékkel és harci eszközökkel. A rendezvényen szinte 
minden diák benevezett a hétpróbába, így kipróbál-
hatták az ostorcsattogtatást, lándzsavetést, tuskóhají-
tást, patkódobást, íjászatot stb. A vásárban eltöltött 
kellemes délutánt, illetve ebédet követően a résztve-
vők visszaindultak Ausztriába.

MEGVALÓSULT PROGRAM:

2017. május 19. péntek 
11.00 – 12.00 Regisztráció és elszállásolás 
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.30 -  Indulás a Magyarság Házába  
15.30 – 17.00 Magyarság Háza  
17.00 – 18.00 Budai Várnegyed, Mátyás-templom,   
  Halászbástya 
18.00 – 19.00 Vacsora 
19.30 – 21.30 Ismerkedés/Esti városnézés 

2017. május 20. szombat  
07.45 – 08.45  Reggeli 
09.00   Indulás a Parlamentbe 

10.00 – 12.30 Parlamenti látogatás 
13.00 – 14.00 Ebéd 
15.00 – 17.00 Városliget: Vajdahunyad vára, Hősök tere  
17.30 – 18.30 Vacsora  
19.00 – 21.00 Fővárosi Nagycirkusz 

2017. május 21. vasárnap 
07.45 – 08.45 Reggeli 
08.45  Indulás Székesfehérvárra 
10:00 – 12.00  Bory-vár  
12.45 – 15.00  Botond-napi vásár, Ebéd 
15.00  Hazaindulás

„MAJÁLIS”
2017. május 22-26.

2017. május 22. és 26. között 35 általános iskolás érke-
zett a gyulafehérvári római katolikus iskolából a Rákóczi 
Szövetség Diaszpóra- és Szórványprogramjának egy 
újabb rendezvényére. A kirándulás helyszínei: Buda-
pest, Kecskemét, Szeged, Ópusztaszer ill. Szarvas volt. 
 
A résztvevők a hétfői késő délutáni órákban érkeztek 
meg szálláshelyükre, melyet a Csillebérci Szabadidő-
központ biztosított számukra. A szívélyes fogadtatás 
és regisztrálás után ismertetve lett a program, melyet 
1 rövid pihenő után a vacsora követett. Ezt követően a 
tornatermet a fiúk aktív focizása és a lányok szurkolása 
tette hangossá. 

A másnapi reggeli erőt adott a naphoz, és a csoport 
elindult a budai várba. Ezután a Magyarság Házában 
megtekintették a Mi, magyarok c. kiállítást, majd pedig 
a Hadtörténeti múzeumban nyújtott élményt számuk-
ra egy kiváló fegyverbemutató. Az ebédet a Szemere 
Bertalan általános iskola biztosította számukra. A Par-
lamenti látogatás után egy dunai hajókázás lett volna 
a következő érdekfeszítő program, ám ez a hatalmas 
vihar miatt meghiúsult. Az estét már csak egy vacsora 
zárta Csillebércen, mivel a kedvezőtlen idő miatt a nor-
mafai és János-hegyi séta is elmaradt. 
A vihart mindenki kipihente, így a szerdai nap csodásan 
indult. A reggeli után a Citadellára látogatott a csoport, 
amely maradandó élmény volt számukra. A délelőtt to-

vábbi részét a budapesti Csodák Palotájában töltötték 
a diákok. Az ebédet követően úton Szegedre megáll-
tak Kecskeméten, megtekintették a Cifrapalotát. Ezt 
követően szegedi szálláshelyükön elfogyasztották 
vacsorájukat és elfoglalták szobáikat. Az esti játékok a 
nagy esőzés miatt itt is elmaradtak. 
Másnap reggel, azaz május 25-én idegenvezető segít-
ségével megnézték Szeged város nevezetességeit. A 
Móra Ferenc Múzeumban természetismereti foglalko-
záson vettek részt, mely rendkívüli módon elnyerte a ki-
sebb és nagyobb diákok tetszését is. A délután további 
részét az ópusztaszeri parkban töltötték, ahol megte-
kintették a Feszty-körképet, valamint a múzeum állan-
dó kiállításait. Itt lehetőség nyílt a szabadtéri játékra. A 
résztvevők megismerkedtek a jurták felépítésével, az 
ősi harci fegyverekkel. Szegedi szállásadóink a vacsorát 
követően palacsintával kedveskedtek a diákoknak.
A következő nap reggelén a diákok idegenvezető segít-
ségével sétáltak egy nagyot a szarvasi Arborétumban, 
megismerkedtek környezetünk növényvilágával. Ezt 
követően a Mini Magyarország makettkiállítás megte-
kintésére került sor. Az ebéd elfogyasztása és az úti-
csomagok átadása után a szervezők elbúcsúztak a cso-
porttól, a résztvevők hazaindultak.

2017. május 22. hétfő  
16:00 – 17:00 Regisztráció és elszállásolás  
18:00 – 19:00 Vacsora - Csillebérc  
19:00 – 21:00 Sportfoglalkozás - Csillebérci tornaterem 

 

2017. május 23. kedd  
08:15 – 09:00 Reggeli - Csillebérc  
09:00 -  Indulás a budai várba, Budai Várnegyed,  
  Mátyás-templom, Halászbástya  
10:00 – 11:20 Magyarság Háza - Mi, magyarok c. kiállítás 
  megtekintése  
11:30 – 13:00 Hadtörténeti múzeum - fegyverbemutató  
13: 30 – 14:30  Ebéd - Szemere Bertalan ált. iskola  
15:00 – 17:00  Parlamenti látogatás  
17:20 - 18:00 Dunai hajókázás - a viharos időre való   
  tekintettel elmaradt/ nem közlekedett a BKK  
  hajó sem  
19:00 – 20:00 Vacsora - Csillebérc  
 20:00 – 22.00 Esti séta a Normafához és a János-hegyi  
  kilátóba/ a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt 

2017. május 24. szerda  
08:15 – 09:00 Reggeli - Csillebérc  
09:00  Indulás a Citadellára  

MEGVALÓSULT PROGRAM:

10:00 – 10:30 Citadella- Budapest  
11:00 – 12:30 Csodák palotája - Budapest  
12:30 – 13:30 Ebéd - Vasmacska étterem  
14:00 -  Indulás Szegedre  
15:30 – 16:30 Cifrapalota - Kecskemét  
18:00 – 19:00 Vacsora -  
19.00 – 21.00 Esti program, játékok 

2017. május 25. csütörtök  
07.45 – 08.45 Reggeli  
09:00 -  Szegedi városnézés, Móra Ferenc múzeum  
13:00 – 14:00 Ebéd  
15:00 – 16:00  Ópusztaszer - Feszty körkép  
18:00 – 19:00 Vacsora  
19:00 – 21:00 Esti program, játékok 

2017. május 26., péntek  
07.30 – 08.45  Reggeli  
09.00 –  Szarvas – Arborétum és Mini Magyarország  
12.00 – 13.00 Ebéd  
13.30 -  búcsú, hazautazás 
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„PÜNKÖSD”
2017. június 1-4.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. jú-
nius 1-4. között az erdélyi dési iskola 20 résztvevővel, 
a délvidéki törökbecsei iskola pedig 52 résztvevővel 
érkezett a tanulmányútra. A kirándulás Várpalotát, 
Veszprémet, Tapolcát, Tihanyt és Budapestet érintette.
Szálláshelyük a Bakonyban, sz erdővel körülvett Király-
szálláson volt. A csoportok az esti órákban érkeztek 
meg, így a vacsorát és regisztrációt követően aludni 
tértek, hisz hosszú út volt mögöttük.
Péntek reggel két csoportra bontva megtekintették 
a Trianon Múzeum kiállítását. Ezt követően átsétáltak 
a Thury Várba, ahol Csepin Péter kalauzolta körbe a 
diákokat. Az ebédet a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából érkezett több mint 250 diákkal közösen fo-
gyasztották el szállásukon, Királyszálláson. Ezek után 
részt vettek a Trianon Múzeumban rendezett Központi 
megemlékezésen. A diákok egyértelműen kijelentet-
ték, hogy maradandó élmény marad számukra Koncz 
Gábor előadóművész szavalata. Az előadás hallatán a 
résztvevők közül többen elérzékenyültek. A megemlé-
kezést követően a veszprémi állatkertben töltöttek el 

pár órát, majd visszautaztak szálláshelyükre. A vacsorát 
követően a szabadtéri csoportos játéké lett a főszerep. 
Kihasználták a tisztás nyújtotta lehetőségeket, a fiúk 
többsége focizott, míg a lányok javarésze fogócskát 
játszott.
Szombat reggel elhagyták Királyszállást, és útnak in-
dultak, hogy megtekintsék a Tapolcai-tavasbarlangot. 
Két csoportban nézték meg a kiállítást. Aki merész 
volt, csónakázhatott a tapolcai barlangrendszerben. A 
badacsonytomaji Muskátli étterem házias ízekkel vár-
ta a csoportot egy finom ebédre. Tihanyban felsétáltak 
a Tihanyi Bencés Apátsághoz, majd hajókáztak Tihany 
és Balatonalmádi között. Szombat este beköltöztek új 
szálláshelyükre, a káptalanfüredi ifjúsági táborba.
Vasárnap reggel Budapestre utaztak, ahol a kora dél-
utáni órákat a Csodák Palotájában töltötték. Az ebédet, 
valamint az úticsomagok kiosztását követően a Du-
na-partján készítettek egy utolsó közös csoportképet, 
elbúcsúztak egymástól és a szervezőktől, majd útnak 
indultak, ki-ki a saját otthonába.

2017. június 1., csütörtök 
14.00 – 17.00 Érkezés, regisztráció 
17.30 – 18.30 Vacsora - szállás 
19.00 – 21.00 esti program

2017. június 2., péntek 
07.15 – 08.15 Reggeli  
09.00 – 09.45 Trianon Múzeum  
10.00 – 12.15 Thury vár 
12.30 – 13.30 Ebéd 
14.00 – 15.00 Központi megemlékezés 
15.00 -  Indulás Veszprémbe 
16.00 – 18.00 Veszprémi állatkert  
19.00 – 20.00 Vacsora  
20.00 – 21.00 Esti program 

2017. június 3., szombat 
07.30 – 08.30 Reggeli  

08.45 –  Indulás Tapolcára 
10.00 – 12.30 Tapolcai-tavasbarlang  
13.00 – 14.00 Ebéd  
15.00 – 18.00 Tihanyi kirándulás/ hajókázás – Tihany-   
  Balatonalmádi 
19.00 – 20.00 Vacsora  
21.00 – 22.00 Esti program

2017. június 4., vasárnap 
07.30 – 08.30 Reggeli 
09.00 –  Indulás Budapestre 
11.00 – 12.30 Csodák Palotája 
13.00 – 14.00 Ebéd  
14.30 -   Búcsúzás, Hazaindulás 

MEGVALÓSULT PROGRAM:
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„PÜNKÖSD”
2017. június 9-11.

A program célja a bécsi szórvány fiataljainak honisme-
reti kirándulása és bemutatkozásuk az anyaországban. 
A honismereti kirándulást az Összetartozás Napjával 
kapcsoltuk össze, ezzel is erősítve identitásukat. Fon-
tos volt ez a találkozó azért is, mert a bécsi néptáncs-
csoport szoros kapcsolatot ápol a bábolnai Csepere-
dők Néptánccsoporttal, így a fiatalok közösségének 
építése is kiemelkedő szerepet kapott a program során, 
azzal együtt, hogy az általuk bemutatott táncszínházi 
darab az anyaországiak figyelmét hívta fel a szórvány-
ban élők sorsának nehézségeire.
A csoport június 9-én indult Bécsből, majd Győr érin-
tésével az esti órákban érkeztek Bábolnára. Itt a szállás-
helyet (Imperiál Szálló) elfoglalva a Szabadidőközpont-
ba mentek a másnapi előadás próbáit elkezdeni, illetve 
a hideg vacsorát elfogyasztani. 
Másnap reggel a reggeli után a csoport idegenveze-
tővel megtekintette a Ménesbirtok nevezetességeit: a 
Lovasmúzeumot és a Ménesudvart,: a kocsimúzeumot, 
az istállókat, az udvar és az épület látványosságait.
Az ebédet követően folytatódtak a próbák, a színpad-
bejárás, illetve napközben megérkezett a csoport má-
sodik része is, akik a Lovaskollégiumban kerültek elhe-
lyezésre. 
A délutáni órákban került sor az Összetartozás Napja 
alkalmából tartott megemlékezésre a Bábolnai Helyi 
Szervezet rendezésében, a Ménesbirtok épülete előtti 
parkban, az Összetartozás Emlékművénél. Az ünnep-
ségen részt vett a Rákóczi Szövetség elnöke, dr. Halzl 
József és Csáky Csongor főtitkár úr is. Ünnepi beszé-
det mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség or-
szággyűlési képviselője, valamint Elnök Úr. A bábolnai 
Anonym Drámacsoport tagjai adtak műsort. Az ün-
nepségen és a koszorúzáson a bábolnai polgárokon kí-
vül Bábolna Város képviselői, intézmények és a Ménes-
birtok vettek részt, valamint a Délibáb Bécsi Magyar 
Kultúregyesület tagjai.
A megemlékezést követően került sor az Ünnepi Gá-
laműsorra a bábolnai Szabadidőközpontban, melyen a 
bécsi csoport bemutatta „Elindultam szép hazámból…” 
c. táncszínházi darabját, melynek témája az 1956 után 
hazájukat elhagyni kényszerült magyarok sorsa. A be-
mutatót megelőzően Csáky Csongor főtitkár úr beszélt 
a Diaszpóra Program jelentőségéről, és megnyitotta a 
gálát. 
A közel egyórás előadás a Dűvő Együttes zenei kísére-
tével hűen mutatta be a kivándorló magyarok nehéz-
ségeit, vívódásait, beilleszkedésük viszontagságait, s 
megcsillantotta azt a reményt, hogy ők igenis őrzik az 
anyanemzethez való tartozásukat és átadják azt a kö-

vetkező generációnak. Ez az üzenet teljesen hiteles 
azoknak az amatőr táncosoknak a tolmácsolásában, 
akik maguk is ezt az életelvet követik: az egyesület ré-
vén immár 70 éve őrzik a magyar kultúra és nyelv kin-
cseit a határon túl, melynek elismerése képpen néhány 
éve megkapták a bábolnai helyi szervezet Égig Érő Fa 
(Magyar Hagyományért) Díját is.
A közönség nagy tapssal fogadta a produkciót. 
Az előadás alkotói: rendező: Szabó Csilla, aki felvidéki 
magyar, a forgatókönyv író: Kovács Viktória Bécsből, 
koreográfus: a bábolnai Török Sándor.
Az est további részében ünnepi vacsorára került sor, 
melyen a vendéglátó Rákóczi Szövetség Bábolnai 
Szervezete képviselői, tagjai is részt vettek. Ezen a kö-
zösségi alkalmon kerültek kiosztásra a Rákóczi Szövet-
ség ajándékai: könyvek, Hírvivő, ismertetőfüzet, karkö-
tők, paprika, stb.
A vacsorát követően a Ménesbirtok Kamaraszínházá-
nak fogadótermében került sor táncházi estre, melyen 
a csoport tagjai, valamint a bábolnai szervezet tagjai, és 
a Cseperedők tagjai vettek részt. A jó hangulatú össze-
jövetel hajnalig tartott.
A reggeli órákban élelem-csomaggal, ásványvízzel, 
kávéval indult a nap, majd a csoport buszra szállt és 
Pannonhalma felé vette az irányt. A délelőtti órákban a 
nyitvatartási mód miatt az Apátság könyvtárát, udvarát, 
stb. tekintették meg (a kerengő, a bazilika és az altemp-
lom ilyenkor nincs nyitva), majd sétát tettek Pannon-

halmán, és a koradélutáni órákban a busz Mosonma-
gyaróváron keresztül Bécsbe szállította a vendégeket. 
Mind a bábolnai közönség, mind a vendégek szép él-
ményeket kaptak ezektől a napoktól: a helyiek be-
pillanthattak a határon túliak életének másságába, a 
vendégek pedig megtapasztalhatták, hogy az anyaor-
szágban is mindenütt otthon vannak.

„PÜNKÖSD”
2017. június 9-11.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. jú-
nius 9-11. között. 47 délvidéki diák és kisérő pedagógu-
saik látogattak el Magyarországra. A kirándulás során 
megtekintették Budapest, valamint Ópusztaszer ne-
vezetességeit.
A résztvevők péntek kora délután érkeztek meg baksi 
szálláshelyükre, a Krónikás Park Fogadóba. A regiszt-
rációt és szobabeosztást követően a diákok kihasznál-
ták a szálláshely nyújtotta lehetőségeket, így fociztak, 
röplabdáztak, úsztak, és pingpongoztak A szabadidőt 
követően korai vacsora következett. Az est további ré-
szében ismerkedtek, beszélgettek, majd korán aludni 
tértek.
Másnap reggel a résztvevők korán ébredtek, hisz a reg-
gelit követően elindultak Budapestre. A délelőtt folya-
mán a Magyarság Házában megnézték a Mi, magyarok 
című interaktív kiállítást. Ezt követően ellátogattak a 

Hadtörténei Múzeumba. Úticsomagjaik elemózsiáját a 
Hadtörténeti Múzeum előtti parkban fogyasztották el. 
A délután folyamán szabadidős programként lehető-
ség nyílt a fagylaltozásra, a Kossuth-tér megtekintésé-
re. Ezt követően idegenvezető segítségével bejárták 
az Országházat. A körút során a diákok megnézhették 
miként váltják egymást a Szent Korona őrei.
A parlamenti látogatást követően a csoport elindult 
vissza a szálláshelyükre. Az út rendkívül vidám volt. A 
diákok énekeltek, vicceket meséltek egymásnak. Ven-
déglátójuk gulyáslevessel, illetve palacsintával várta 
a csoportot, ez a diákok körében rendkívüli sikert ara-
tott. Egy rövid pihenőt követően a csoport újra buszra 
szállt, hisz esti programjuk a közeli Ópusztaszeren, a 
Csillagösvény Élményparkban került megrendezésre. 
A diákok éjszakai labirintusjáráson vettek részt, amit a 
kissé hűvös időjárás ellenére is rettentően élveztek.
Vasárnap a reggelit követően a résztvevők elhagy-
ták szálláshelyeiket. Délelőtt megtekintették a Fesz-
ty-körképet, majd a nomád parkban a Bakot lőttem 
című múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. A 
diákokat, valamint kísérő pedagógusaikat nem zavarta 
a kánikula, aktívan részt vettek a programon, többen 
megjegyezték, hogy a most szerzett élmények hatásá-
ra elkezdenek íjászattal foglalkozni. Az ebédet a közeli 
Szeri Csárdában fogyasztották el, ahol vendéglátójuk 
kemencében készült ételkülönlegességgel várták a 
csoportot.
Az ebédet követően a résztvevők elindultak haza. 

MEGVALÓSULT PROGRAM:

2017. június 9., péntek 
14.30 – 17.00 Érkezés, regisztráció 
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 Esti program

2017. június 10., szombat 
07.00 – 07.45 Reggeli 
08.00 –  Indulás Budapestre  
10.30 – 11.45 Magyarság Háza 
12.00 – 13:30 Hadtörténeti Múzeum 
13.30 – 14.30 Ebéd 
15.00 – 17.00 Parlament 
19.00 – 20.00 Vacsora 
20.00 – 22.00 Csillagösvény

2017. június 11., vasárnap 
07.30 – 08.30 Reggeli 
09.00 – 09.30  Szállás elhagyása 
10.00 – 12.30  Ópusztaszer 
13.00 – 14.00 Ebéd 
14.30 -   Búcsúzás, hazaindulás 
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„PÜNKÖSD”
2017. június 16-17.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. jú-
nius 16-17-én Magyarkanizsáról egy 50 fős csoport 
érkezett az anyaországba. A csoport a Művészetek Pa-
lotájához érkezett, ahonnan felhajóztak az Árpád-híd 
lábához. Innen a Parlamenthez mentek, ahol 1 órás ide-
genvezetés várta őket. Ezt követően elfoglalták a szál-
láshelyüket a csillebérci szabadidőközpontban, ahol a 
regisztráció után megvacsoráztak. Az estét a tornate-
remben töltött sportolással zárták. 
A szombati reggelit követően a Hadtörténeti Mú-
zeumba látogattak, ahol a Jelszavaink valának: haza 

2017. június 16., péntek 
Indulás Délvidékről 
11.00  érkezés Budapestre 
12.23 – 13.40 hajókirándulás (MÜPA – Népfürdő utca) 
14.45 – 15.35 Parlament 
16.30 – 17.30 regisztráció, elszállásolás (Csillebérc) 
18.00 – 19.00 Vacsora 
19.00 – 21.00 sportolási lehetőség

MEGVALÓSULT PROGRAM:

és haladás – Magyarország hadtörténete 1815-1866 
című kiállításon volt tárlatvezetésük. Ezután a Mátyás 
templomot tekintették meg, majd a budai várnegyed 
nyújtotta csodás panorámát élvezték. Ezután egy jót 
ebédelt a csoport, majd útnak indultak. A délután fo-
lyamán Ópusztaszeren álltak meg és ott megtekintet-
ték a Feszty körképet és a Rotunda kiállítást. 
A rendezvényen a Rákóczi Szövetség központi irodájá-
ból Pandy Rita és Pálinkás Barnabás vettek részt.

„PÜNKÖSD”
2017. június 19-21.

A Diaszpóra- és Szórványprogram keretében 2017. 
június 19-21. között közel 50 fős szilágysági csoport 
kirándult Budapesten. A csoport érkezés után meg-
vacsorázott, majd a Csillebérci Szabadidőközpont tor-
natermében töltötte az estét, ahol a lányok és fiúk is 
egyaránt fociztak.
Másnap a Hadtörténeti Múzeumban folytatódott a 
program, ahol Hídvégi András az 1948-1849-es sza-
badságharc fegyvereiről tartott nekik egy interaktív és 
érdekfeszítő előadást. Ezt követte az ún. „fegyversimo-
gató”, ahol a diákok kézbe vehették a fegyverek korhű 
másolatait, és felölthették a katonák korhű viseleteit. A 
Budai Várnegyedben a résztvevők megtekintették a 
Mátyás templomot, a Halászbástyából kitekintettek a 
főváros pesti oldalára.
Az ebédet követően parlamenti látogatáson vettek 
részt, majd a Hősök terén, és a Városligetben tettek 
egy frissítő sétát. Ezt követően visszamentek szállás-
helyükre, megvacsoráztak, majd Dr. Halzl József, a Rá-
kóczi Szövetség elnöke, és Csáky Csongor főtitkár úr 
néhány bíztató szóval üdvözölte a résztvevőket. Mind-
ezek után az esti program keretén belül a diákok szelle-
mi és ügyességi játékokat játszottak. 
Az utolsó nap reggelén a reggeli elfogyasztását köve-
tően a csoport a Nemzeti Múzeumban tett látogatást. 
Élő múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, így 
bepillantást nyerhettek a reformáció korszakába. Ezt 

követően elsétáltak a vásárcsarnokba, ahol beszerez-
hették ajándéktárgyaikat. Ebéd után a csoport buszra 
szállt, és hazaindult 
A rendezvényen a Rákóczi Szövetség központi irodájá-
ból Pandy Rita és Szeleczki Mónika vettek részt.

2017. június 19., hétfő 
14.30 – 17.00 Érkezés, regisztráció 
17.30 – 18.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 Sportolási lehetőség

2017. június 20., kedd 
08.00 – 08.30 Reggeli 
09.00 –  Indulás Budapestre  
10.00 – 11.30 Hadtörténeti múzeum 
11.30 – 13.00 Mátyás templom, Várnegyed  
13.30 – 14.30 Ebéd  
15.45 – 16.40 Parlament 
17.00 – 18.00 Hősök tere 
18.30 – 19.30 Vacsora 
19.00 – 21.00 esti program

MEGVALÓSULT PROGRAM:

„PÜNKÖSD”
2017. május 30 – június 17.

A Rákóczi Szövetség szervezésében 2017. május 30-jú-
nius 17. között a Diaszpóra-és Szórványprogram im-
máron tizedik hónapban került megrendezésre, mely 
ezúttal a „Pünkösd” tematikát tudhatta magáénak. A 
programidőszak különlegessége, hogy a résztvevők 
bekapcsolódhattak egy különleges zarándoklatba, 
melynek célállomása a Csíksomlyói Kegytemplom, 
valamint az évről-évre százezreket megmozgató Pün-
kösd alkalmából, a „nyeregben” bemutatott szentmise. 
A Boldogasszony Zarándokvonaton közel 200 hatá-
ron-és tengerentúli magyar fiatal utazott négy napon 
át, hogy átélhesse ezt a semmihez sem hasonlítható 
lelki és kulturális élményt. Erre a négy napra résztve-
vőnk, Zilizi Kristóf a következőképpen emlékszik vissza: 
Június 1-4. között a Rákóczi Szövetség jóvoltából a 
Boldogasszony Zarándokvonat 1200 utasa között volt 
200, a Kárpát-medence, Európa sőt a világ többi or-
szágainak fiatalja kísérőivel a 450. jubileumi csíksom-
lyói pünkösdszombati búcsúra. Valakik már többedszer, 
valakik még csak először vettek részt eme partiumi, er-
délyi és székelyföldi nevezetességek, események meg-
tekintésével egybekötött, az utóbbi időben a legtöbb 

– vallási hovatartozástól függetlenül – magyart vonzó 
zarándoklaton a Babba Máriához, az Istenanyához.
Pozsonyból, a ferences templom közösségéből, po-
zsonypüspökiről és a környező csallóközi 
(Béke, Nagypaka) és mátyusföldi (Galánta, Tallós, Ki-
rályrév) településekről, továbbá Párkányból összesen 
mi csoportosan 13-an vettünk részt. 
17 vagonból álló vonatunk kora reggel indult el zarán-
dokútjára áldásadás után a Nyugati pályaudvarról júni-
us 1-jén, csütörtökön. Utunk során Biharkeresztesnél 
átgördülve a határon mindjárt Nagyváradon álltunk 

meg, ahol a Szent László-év jegyében a bazilikában 
kettős püspöki szentmisén vettünk részt – a helybéli 
Böcskei László váradi megyéspüspökén és a zarándok-
lat egyik lelki vezetője, Székely János esztergom-buda-
pesti segédpüspökén. 
Visszavonulva a menetben az állomásra folytattuk 
utunkat Bánffyhunyadot, Kolozsvárt érintve – itt ünne-
pélyesen fogadtak az állomáson – a késő esti órákban 
a Hargitába, Gyergyószentmiklósra, a Boldogasszony 
Zarándokvonat végállomására értünk. Innen autóbu-
szok szállítottak a 25 km-re található szálláshelyünkre, 
a híres Gyilkos-tó közelébe. 
Másnap reggel 9-kor vette kezdetét egész napos 
programunk az 1000 éves határhoz, Gyimesbükkre. 
Megérkezvén a gyimesbükki állomásra nagy számú, 
elsősorban autóbuszos és személygépkocsis zarándok 
csatlakozott hozzánk székely és magyar zászlókkal, lo-
bogókkal és nagy kedvvel vett részt az ugyancsak lelki 
vezetőnk, Pálmai Árpád egyházzenész által vezetett 
énekelt áhítatunkban. A kontumáci kápolnánál, mely 
Nagyboldogasszony tiszteletére van felszentelve, a 
szabadtéri oltárnál püspöki szentmisére és 35 fiatal 
számára a bérmálás szentségének kiszolgáltatására 
került sor. Hallottuk a csángó gyerekek műsorát is, majd 
elsétáltunk a 30. számú vasúti őrházhoz, ahol Bilibók 
Ágostontól – Guszti bácsitól – hallottunk epizódokat a 
vasútról, építéséről, történelemről, stb. Megtekintet-
tük az őrházzal átellenben a Rákóczi-vár romjait is. Volt 
lehetőség vásárolni ajándéktárgyakat, kürtőskalácsot 
és egyebet Gyimesbükkön. A kor az esti órákban in-
dultunk vissza Gyergyószentmiklósig vonattal, majd a 
szálláshelyünkre. 

2017. június 21., szerda 
08.00 – 08.30 Reggeli 
09.00 –   Indulás 
10.00 - 13.00  Nemzeti Múzeum 
13.30 – 14.30  Ebéd  
14.30 -   búcsúzás, hazaindulás 

2017. június 17., szombat 
08.00 – 09.00 Reggeli 
09.00 –  indulás  
10.00 – 11.30 Hadtörténeti múzeum 
11:30 – 13:00 Mátyás templom, Várnegyed 
13.00 – 14.00 Ebéd - Fortuna 
14.00  búcsúzás, hazaindulás   
16.00 – 18.00 útközben: Ópusztaszeri Nemzeti  
  Történeti Emlékpark
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Harmadnap jött a zarándokutunk csúcspontja, részvé-
tel a Kis- és Nagy-Somlyó közti nyeregben a pünkösdi 
csíksomlyói búcsún, ahol idén is vagy félmilliónyi ma-
gyar összesereglett és kérte a Szűzanya oltalmát, köz-
benjárását. Meghallgattuk Veres András győri megyés-
püpök homíliáját, elénekeltük a pápai, magyar, székely 
és régi székely himnuszokat. Mise után a Misericordia 

- Igalmasság feliratú installációnál, mely a hegynye-
regben volt kiállítva a búcsúra, s amely a magyar állam 
ajándéka volt, rákóczisok fényképezkedtünk illetve kü-
lönböző médiumoknak interjúkat adtunk. Potápi Árpád 
János nemzetpolitikai államtitkár köszöntött minket. 
Volt lehetőség szentgyónásra, lenn a kegytemplomban 
a kegyszobor megérintésére, de lehetett miseszándé-
kot is beadni. A hét óra magasságában Csíkszereda 
vasútállomásáról hazarobogó vonatunkra közösen vo-
nultunk vissza. 
Hazautazásunk napján, pünkösdvasárnap Gyergyó-
szentmiklóson részt vettünk a szabadtéri püspöki mi-
sén, melyben trianonról is a 97 évvel ezelőtti szomorú 
esemény napján megemlékeztünk. Elbúcsúztunk a 
székelyektől és indultunk Maroshévíz, Dés, Zsibó, Zi-
lah, Nagykároly útvonalon haza. Legutóbbi helyen is 
nagyon felemelő és megható fogadtatásban volt ré-
szünk a helyiek részéről az állomáson. Elbúcsúztunk 
további lelki vezetőnktől, a jelenleg Nagykárolyban 
működő Timár Sándor Asztrik ferences szerzetestől és 
Budai László szervezőtől. Érmihályfalvánál léptünk át 
az anyaföldre és egy-kettőre, percre pontosan a me-
netrend szerint berobogtunk a Nyugatiba. 
Akár mint zarándokok, akár vallási turistákként vettünk 
bár részt a búcsún, mindenképpen elmondható, hogy 
lelki feltöltődéssel, új ismeretekkel, hosszú évekig meg-
maradó, sok szép élménnyel tértünk haza hajlékainkba.

Bár a zarándoklat véget ért, a fiatalok egy jelentős ré-
sze számára még nem kellett a búcsúzásra gondolni. 
Ausztráliából, Argentínából, Brazíliából, Dél-Afrikából, 
Kanadából, Lengyelországból, Németországból, USA-
ból érkezőknek Magyarország felfedezése csak ezután 
következett.

Hazaérkezve a Csíksomlyói Búcsú forgatagából meg-
kezdődött a magyarországi programszakasz. 
Az első napon a délelőttöt a szobákba való beköltözés 
utolsó simításaival kezdtük. Majd a csapat az Árpád 
terembe gyülekezett, ahol az első összejövetelünket 
tartottuk. Itt ismertettük a Programot, áttekintettük a 
várható eseményeket, kirándulásokat. Megbeszéltük 
a mindennapok gördülékenységét biztosító „játéksza-
bályokat” és fontos tudnivalókat. A résztvevők elmond-
hatták speciális igényeiket, itt gondolunk az étkezéssel, 

egészségüggyel, rokonlátogatásokkal kapcsolatos in-
formációkra. Kiosztottuk az ajándékcsomagokat és a 
közlekedéshez elengedhetetlen bérleteket. Ezek után 
játékos ismerkedéssel folytattuk, hogy kapjon min-
denki lehetőséget egy rövid bemutatkozásra, illetve a 
megkezdtük a nevek megtanulását is. Továbbá volt egy 
különleges, kreatív országismereti feladat, melynek 
keretében hét szempont figyelembevételével kellett 
elkészíteniük csapatonként egy prezentációt, rajzla-
pok, festékek, filctollak, színes papírok segítségével. 
Csodálatos alkotások születtek, arról nem is beszélve, 
hogy megismerhettük egymás kötődési típusait Ma-
gyarországhoz, ami ugyancsak egy különleges vetülete 
a Programnak. 
Ebéd után a csapat a Csodák Palotáját látogatta meg, 
ahol az interaktív természettudományos kísérleteket, 
nyelvismerettől és életkortól függetlenül valamennyi-
en élvezték. 
Második napon a szállásunkhoz közeli Népligetet vet-
tük célba, labdákkal, sportszerekkel felszerelkezve. A 
gyerekek önfeledten szaladgáltak a parkban, a nagyob-
bak piknikhangulattól átjárva beszélgettek az árnyékot 
adó lombos fák alatt. Az ebédre kapott fogásokból ma-
radékot nem kellett visszavinniük a pincéreknek, hiszen 
a frisslevegő megtette hatását. A testmozgás azonban 
ezzel még nem ért véget. Délután az Aqua World-be 
látogattak a résztvevők, ahol úszásra és csúszdázásra is 
bőven volt lehetőség. 
A harmadik nap Budapest főbb nevezetességei-
nek felfedezésével telt. Ellátogattunk a Hősök terére, 
megnézhettük a Városligetet, a Vajdahunyad várát, 
bemehettünk a Mezőgazdasági Múzeumba is. Visz-
szafelé elképzelhettük hogyan korcsolyáznánk télen 
a gyönyörűen felújított Műjégpályán. Ebéd után a 
Budai Várnegyed következett. Itt megtekinthettük a 
Mi, Magyarok kiállítást, valamint a Halászbástya és a 
Mátyás-templom egyedülálló szépségét, a Dunára és 
Parlamentre való pazar kilátást. Éppen ezért érthe-
tő módon az egy főre jutó fényképek aránya ehelyütt 
igen magas számot ért el. Vacsora után pedig a Dunán 
hajóztunk, miközben a naplementét és a budapesti fé-
nyek villanásait csodálhattuk. 
A negyedik napon a Parlament látogatására került 
sor. Ez sokak számára életre szóló élmény volt, hiszen 
a Szent Korona valóban a magyarság legszentebb 
szimbólumai közé tartozik, amelyről sokan még csak 
könyvekből, vagy az iskolapadban hallhattak. De az 
aranyozott lépcsőház és a veretes folyosók is magá-
val ragadták a fiatalokat. Délután a kisebb korosztály 
Csokimánia elnevezésű foglakozáson vett részt, ahol 
a csokoládégyártás és azzal való bánás mesterfogásait 
ismerhették meg. A nagyobb korosztály pedig a Terror 

Házában tapasztalhatta meg a történelem fájdalma-
sabb időszakainak részleteit. Vacsora után csapatépítő 
estét tartottunk, ahol a cél egy minél magasabb papír-
torony megépítése volt, adott feltételek mellett. Ez sok 
vidámságot és nevetést eredményezett, ugyanakkor 
mindenki igen csak komolyan vette a feladatot. 
A övetkező nap délelőttjén kézművesfoglalkozáson 
vehettünk részt. Itt lehetőség volt kipróbálni a neme-
zelést, a gyöngyfűzést és a kötélfonás mesterségét. 
Hatalmas lelkesedéssel készültek órákon át a különféle 
ajándéktárgyak az otthoniaknak. Alig akarták befejez-
ni a karkötők, nyakláncok, nemezlabdák és tulipánok 
gyártását. Ebéd után a Gellért-hegyre sétáltunk fel, 
ahol a játszóteret is elfoglaltuk. Átsétálva a Filozófusok 
kertjéhez belekóstolhattunk a Tabán és a budai polgá-
ri élet hajdani eleganciájába. Este moldvai táncházba 
mentünk, ahol élőzene, tánc-és énektanulás várt min-
ket. A lányok közül többen erre az alkalomra külön tán-
cos szoknyát is hoztak magukkal a világ másik oldaláról. 
Nagy mulatságban volt részünk. 
A hatodik napon igen korán kellett felkelnünk, hiszen 
a Balatonra utazott a csapat. Gyors reggelit követően 
buszra szálltunk, ahol még sokan szundikáltak egy ke-
veset. Első célállomásunk Tihany volt, ahol a látogató-
központban megnéztük az apátság életéről szóló kisfil-
met, majd a templom barokkosan pompázó oltárát, 
festményeit, szobrait. I. András királyunk sírjához is le-
ereszkedtünk az altemplomba, valamint egy kiállítást is 
megnéztünk a levendula termékek, és borkészítés tit-
kairól. Az időjárás huncut változékonysága kissé meg-
tréfált minket, így a buszhoz vezető rövid séta közben 
hűsítő záport kaptunk a nyakunkba. A buszon meg-
száradtunk, de odakinn még esett. A „süss fel nap” elé-
neklése ismét bevált, mivel Badacsonyba érkezésünk 
pillanatában kiderült az ég. Immáron jóidőben mász-
hattunk fel, közel 3 órás túra keretében a csúcson talál-
ható Kisfaludy Sándor Kilátóhoz. A nagy erőfeszítésnek 
jutalmaként hatalmas lelkesedéssel vetettük bele ma-
gunkat a Balaton hűs hullámaiba, majd sajtos-tejfölös 
lángost falatoztunk. Késő este értünk vissza szálláshe-
lyünkre. 
Másnap ismét saját nagybusszal indultunk el, ezúttal 
Székesfehérvárra. Ott délelőtt a Bory várat fedeztük fel, 
a fiatalok itt csoportos formában, játékos vetélkedőben 
vettek részt, amely egy valódi nyomozás élményeivel 
ért fel. A kiadós ebéd elköltése után, fagyizás követ-
kezett, majd egy történelmi játszóparkban, a Koronás 
parkban töltöttük a délutánt. 
A nyolcadik napon Szentendre nevezetességeit, zeg-
zugos utcáit és a Duna partot jártuk be. Sokan már a 
szuvenírok megvásárlását is megkezdték. Délután sza-
bad időt kaptak a résztvevők. 

Este következett a várva-várt Ki mit tud?, ismertebb 
nevén a „Diaspora’s got Talent Show”. Ez az este volt 
egyúttal a búcsúesténk is. A „show-n” fantasztikus pro-
dukciókkal és különös képességek megcsillantásával 
szórakoztattuk egymást. Volt itt minden, tánc, ének, 
vers, rajz, bűvésztrükk, zsonglőrmutatvány, akrobati-
ka. Az este végén tartottuk a vetélkedők eredményhir-
detését és a szervezők is ünnepélyesen elköszöntek a 
másnap indulóktól. A résztvevők ajándékokkal köszön-
ték meg a szervezők munkáját. Ezután kisebb zenés 
buli keretében búcsúztunk egymástól, és bizony nem 
egyszer könnybe lábadtak a szemek
A másnap délelőtt az indulásról szólt. Elintegettük az 
utazókat. Akik maradtak, azokkal a fővárosi Állat -és 
Növénykertet kerestük fel és ott töltöttük az egész dél-
utánt. 
A tizedik napon felvidékre, Pozsonyba utaztunk. Meg-
látogattuk az elnöki palotát, a várnegyedet és a belvá-
rosban is sétáltunk. Hazafelé még útba ejtettük a tatai 
várat, ahol sok szép fénykép készült. 
A következő nap a lazításról szólt. A margitszigeti Pala-
tinus strandon pihentük ki az eddigi napok sűrű prog-
ramkavalkádját. 
Az utolsó napon pedig nem hagyhattuk ki a Gödöllői 
Királyi Kastély és park meglátogatását, ahol Sissi éle-
tével és mindennapjaival is megismerkedhettünk. Az 
este már a pakolás és készülődés jegyében telt. 
Összességében elmondható, hogy ezúttal is rendkívül 
programgazdag és változatos két hetet tölthettünk el 
közösen, számos új tapasztalatot, élményt gyűjthet-
tünk, megismerkedhettünk a magyar kultúra különféle 
területeivel, rétegeivel, képviselőivel. Közelebb kerül-
hettünk gyökereinkhez, nyelvünkhöz, történelmünk-
höz. Barátokat szerezhettünk a világ különféle pontja-
iról és részeseivé válhattunk annak az érzésnek, hogy 
mi mindannyian a Magyar Nemzet nagy családjához 
tartozunk. Reméljük, hamarosan újra találkozunk!
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MEGVALÓSULT PROGRAM:

2017. május 30., kedd 
Érkezés, regisztráció  
Vacsora  
Program megnyitása

2017. május 31., szerda 
Reggeli  
Program-, házirendismertetés 
Ebéd  
Gellért-hegy  
Vacsora 

2017. június 1., csütörtök  
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban  
Útközben reggeli és ebéd  
Érkezés a vendéglátó településekre, szálláshelyek elfoglalása 
Vacsora

2017. június 2., péntek 
Reggeli  
Gyimes-völgy, Az ezeréves határ megtekintése  
Ebéd  
Visszaút a szálláshelyre 
Vacsora 

2017. június 3., szombat  
Reggeli  
Csíksomlyói búcsú 
Ebéd 
Szabad program 
Visszaút a szálláshelyre 
Vacsora

2017. június 4., vasárnap 
Reggeli  
Gyergyószentmiklós  
Hazautazás  
Érkezés Budapestre 
Vacsora

2017. június 5., hétfő 
Reggeli  
Ismerkedési délelőtt 
Ebéd  
Csodák Palotája 
Vacsora 

2017. június 6., kedd 
Reggeli  
Népligeti Park 
Ebéd  
Aqua World élménypark 
Vacsora 

2017. június 7., szerda 
Reggeli  
Hősök tere, Mezőgazdasági Múzeum 
Ebéd  
Magyarság Háza, Halászbástya  
Vacsora  
Esti hajózás a Dunán 

2017. június 8., csütörtök  
Reggeli  
Parlament 
Ebéd  
Terror Háza/Csokimánia 
Vacsora  
Csapatépítő est

2017. június 9., péntek 
Reggeli  
Kézműves foglalkozás 
Ebéd  
Gellért-hegy 
Vacsora  
Táncház 

2017. június 10., szombat 
Reggeli  
Balaton, Tihanyi apátság   
Ebéd  
Balaton-part, Badacsony kirándulás  
Vacsora  
Hazautazás Budapestre 

2017. június 11., vasárnap  
Reggeli  
Bory-vár 
Ebéd  
Székesfehérvár: Koronás Park / Városnézés  
Vacsora 

2017. június 12., hétfő  
Reggeli  
Szentendre / Szabad program  
Ebéd  
Szabad program  
Vacsora 

 

2017. június 13., kedd 
Reggeli  
Hazaindulás – kivéve az amerikai csoportnak,  
nekik folytatódott a Program 
Ebéd 
Fővárosi Állat- és Növénykert 
Vacsora

2017. június 14., szerda 
Reggeli  
Pozsonyi kirándulás 
Ebéd  
Pozsony városnézés 
Vacsora 

2017. június 15., csütörtök 
Reggeli  
Palatinus fürdő 
Ebéd  
Palatinus fürdő 
Vacsora

 

2017. június 16., péntek 
Reggeli  

Gödöllői Királyi Kastély  
Ebéd 
Szabad program 
Vacsora

IZRAELI DIASZPÓRACSOPORT
2017. július 12-18.

A Diaszpóra-és Szórványprogram utolsó fejezetében, 
július 12 és 18 között lehetőség nyílt egy izraeli diaszpó-
ra csoport Magyarországra való látogatására. A prog-
ram során a résztvevők a magyarországi és az erdélyi 
zsidó kultúrával és hagyományokkal, valamint a magyar 
nyelvvel és történelemmel ismerkedhettek meg. A 
program különlegessége, hogy ez volt az első csoport 
Izraelből a Rákóczi Szövetég szervezésében, amelyen 
20-an vettek részt. 
Az első napon a résztvevők a debreceni repülőtéren 
szálltak le, itt fogadta őket Csáky Csongor főtitkár és 
a Szövetség munkatársai. A szállás elfoglalása után, 
melynek a z Hotel Hőforrás volt helyszíne, a program 
egy debreceni városnézéssel indult. Itt megtekintettük 
a Nagytemplomot és a Református kollégiumot, illet-
ve a Holokauszt áldozatainak emlékére létrehozott ún. 
buktató köveket, melyekhez több résztvevőt is szemé-
lyes kapcsolat fűzött. Az út fáradalmaira való tekintet-
tel a nap egy fürdőzéssel ért véget, amely után a részt-
vevők nyugovóra tértek. 
Második napon reggeli után valamennyien összegyűl-
tünk, és az előttünk álló programok soráról beszélget-
tünk, annak részleteit egyeztettük, felmértük a speci-
ális igényeket, szükségleteket. Kiosztásra kerültek az 
ajándékcsomagok, melyek egyöntetű sikert arattak. A 
diákok kaptak napellenzős egyensapkákat is, ami jól és 
könnyen felismerhetővé teszi a csoportot és az elkal-
lódás esélyét minimalizálta. A megbeszélést követően 
elindultunk kirándulásunk első állomására, Nagyvárad-
ra. Itt a csoportot Pásztor Gabriella, egy helyi általános 
iskola igazgatónője fogadta, aki egy tartalmas városné-
zést vezényelt le. Többek között megnéztük a Zsinagó-
gát, az Ady múzeumot, és Nagyvárad több fontos tör-
ténelmi emlékét. Ebédet követően folytattuk utunkat, 
és Torda felé vettük az irányt. Ott Józan Erzsébet ta-
nárnő fogadta a csoportot, akinek javaslatára elsőként 
rövid túrát tettünk a Tordai-hasadéknál. A frissítő moz-
gást követően a csoport elindult a kolozsvári szállásra, 
ahol egy kiadós vacsora után mindenki elvonult, hogy 
kipihenje a nap fáradalmait. 
A harmadik nap egy minden igényt maximálisan ki-
elégítő kolozsvári városnézéssel indult, amelynek első 
állomása a Zsinagóga volt, ahol Dr. Schwartz Róbert a 
helyi zsidó hitközség vezetője fogadta a csoportot. A 

résztvevők érdeklődve hallgatták a kolozsvári zsidóság 
történetét, és jelenlegi helyzetéről is kaptak informá-
ciót. Tettünk egy sétát Kolozsvár óvárosában, amelyet 
követően elindultunk Torockóra, ahol festői környe-
zetben fogyaszthattuk el aznapi ebédünket. A délutáni 
program izgalmasnak ígérkezett, hiszen a méltán híres 
tordai sóbányát látogattuk meg. Az itt látható egyedül-
álló természeti csoda rendkívül nagy élményt nyújtott 
a résztvevőknek. Késő délután a csoport elindult Má-
ramarosszigetre, ahol vacsora után mindenki pihenőre 
tért. 
A negyedik napon Zolopcsuk Pál művészettörténész 
vezetésével fedeztük fel a „zsidók fővárosának” is ne-
vezett Máramarosszigetet. A nagy tudású idegenveze-
tő rendkívül sok információt adott át, amelyek értő és 
érdeklődő fülekre találtak. Ebéd után a csoport visz-
szaindult Hajdúszoboszlóra, ahol vacsora után éjszakai 
fürdőzéssel vezették le az utazás fáradalmait. 
Az ötödik napon a csoport Nyíregyházára indult, ahol 
a híres Állatparkban töltöttük a nap első felét, a gyere-
kek legnagyobb örömére. Ezt követően Hortobágyra 
indultunk, ahol egy másfél órás foglalkozás keretében 
ismerkedhettek meg a résztvevők a vidéki Magyar-
ország hagyományaival. Este a „Varázstorony” nevű 
csapatépítő játékon vettünk részt. A fiatalok csopor-
tosan kapták meg a feladatot és eszközöket, melynek 
segítségével minél magasabb papírtorony felépítése, 
továbbá egy ehhez tartozó prezentáció elkészítése és 
bemutatása volt a feladat. 
Az utolsó napon Tokaj felé vettük az irányt, ahol Kovács 
Zoltán segítségével fedeztük fel a kultikus borvidéket. 
A nap további részét Kassán töltöttük, ahol Czábocz-
ky Szabolcs mutatta be a nagy múltú város fontosabb 
nevezetességeit. Vacsora után a résztvevők lassan 
elkezdtek felkészülni a hazautazásra, majd egy rövid 
pihenőt követően hajnali fél 4-kor elindultak a kassai 
repülőtérre. 
A résztvevők visszajelzései alapján elmondható, hogy 
egy igen értékes, sokszínű és tartalmas programidő-
szakot tölthettünk el, melynek sikerét az is mutatja, 
hogy többen már a Magyarországra való újabb vissza-
térést tervezgetik.

2017. június 17., szombat 
Reggeli  
Hazaindulás
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2017. július 12., szerda 
13.30 – Érkezés Debrecenbe, onnan Hajdúszoboszlóra 
14.30 -  Regisztráció, elszállásolás, ebéd 
15.00 – Debreceni városnézés (Nagytemplom, Déri Múzeum,  
 Református kollégium, Zsinagóga) 
18.30 – Vacsora – Hajdúszoboszló, Hotel Hőforrás 
19.30 –  Esti program - fürdőzés

2017. július 13., csütörtök 
08.00 –  Reggeli 
09.00 – Indulás Nagyváradra 
10.30 –  Nagyváradi városnézés ( Ady múzeum,  
 belváros, Zsinagóga) 
13.00 – Ebéd – Nagyvárad – EPY vendéglő 
14.00 –  Indulás Tordára  
17.00 – Tordai sóbánya 
19.00 – Vacsora – Kolozsvár, Cristal Hotel 
20.00 –  Elszállásolás, pihenő

2017. július 14., péntek 
08.00 – Reggeli 
09.00 – Kolozsvári városnézés (Zsinagóga, Mátyás szobor,  
 Mátyás király szülőháza, Házsongárdi temető) 
12.30 -  Indulás Torockóra 
13.30 – Ebéd – Torockó-Király vendégház 
14.30 -  Torockó, Tordai hasadék 
15.30 -  Indulás Máramarosszigetre 
19.30 - Érkezés Máramarosszigetre – Perla Sigheteana  
 Hotel, vacsora 
20.00 -  Elszállásolás, pihenő

2017. július 15., szombat 
8.00 – Reggeli 

9.00 -  Máramarossziget- városnézés 
13.00 -  Ebéd – Máramarossziget  
14.00 -  Indulás Hajdúszoboszlóra 
19.00 -  Érkezés, vacsora – Hajdúszoboszló 
19.30 -  Szabad program - fürdőzés

2017. július 16., vasárnap 
8.00 –  Reggeli  
9.00 -  Nyíregyháza - állatkert 
13.00 –  Ebéd – Nyíregyháza- Kemence Csárda 
14.00 -  Indulás Hortobágyra 
16.00 – Hortobágyi kirándulás- Mátai ménes 
18.30 – Vacsora – Hajdúszoboszló 
19.30 –  Szabad program - fürdőzés

2017. július 17., hétfő 
6.45 -  Reggeli 
9.30-  Tokaj, Sátoraljaújhely 
13.00 – Ebéd – Múzeumkert Széphalom 
14.00 -  Indulás Kassára 
15.00-  Kassai városnézés (Zsinagóga, Székesegyház,  
 Rákóczi-kripta, Rodostói Ház, Márai Emlékház) 
19.00  Vacsora – Kassa - Aranybogrács 
20.00 -  Elszállásolás- Hotel Centrum, pihenő

2017. július 18., kedd 
03.00 - Indulás a kassai reptérre  
06.00 -  Indulás haza Kassáról Izraelbe

MEGVALÓSULT PROGRAM: Összegzés

2016 nyarán érkezett a megkeresés a Rákóczi Szö-
vetséghez, hogy szervezze meg a diaszpóra és a Kár-
pát-medencei szórványmagyarság fiataljainak ma-
gyarországi tanulmányútját.
A Szövetség munkatársainak, komoly kihívást, de iz-
galmas feladatot is jelentett a Diaszpóra- és Szórvány-
program lebonyolítása.
2016 szeptembere és 2017 júniusa közötti tíz hónapban, 
a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján, a Magyar 
Kormány megbízásából a HATÁRTALANUL PROG-
RAM keretében a Rákóczi Szövetség lehetőséget te-
remtett több mint 650 a diaszpórában és több mint 
1950 Kárpát-medencei szórványban élő magyar fiatal-
nak magyarországi tanulmányútra.
A Program azokat a 10 és 25 év közötti fiatalokat szólí-
totta meg, akik a helyi magyar közösségekben aktívak. 
A Program összeállításánál kiemelt cél volt, hogy az 
utazások a nagyobb nemzeti és egyházi ünnepeinkhez 
(pl. október 23., március 15., húsvét, pünkösd), illetve 
eseményeinkhez kapcsolódjanak. A külhonból érke-
zők változatos programokon vehettek részt. Valameny-
nyi programelem része volt a főváros (Magyarság Háza, 
Parlament,…), a vidéki Magyarország (Esztergom, Szé-
kesfehérvár, Pannonhalma, Debrecen, Eger, Szeged, 
Ópusztaszer...) és egy, a Kárpát-medencén belüli, de 
határon túli magyar régió (Felvidék – Pozsony, Komá-
rom, Selmecbánya, Besztercebánya, Betlér, Kassa stb.), 
(Erdély – Kolozsvár, Torda, Nagyvárad, Máramarosszi-
get), (Délvidék – Eszék, Szabadka, Újvidék).
A program értékeléséhez néhány szülői, nagyszülői 
visszajelzést szeretnénk idézni: 

„Nagyon szépen köszönjük a kéthetes program meg-
szervezését és annak kivitelezését. Nagyszerű kezde-
ményezés!
Élményekkel, barátságokkal gazdagabban térhettünk 
haza. Gyermekeink is tapasztalhatták, megismerhet-
ték Magyarország szépségeit, lehetőségeit és be-
lepillanthattak országunk kulturális, szociális életébe. 
Nem utolsó sorban gyakorolhatták szüleik, nagyszü-

leik anyanyelvét, a magyar nyelvet, amelynek ismerete 
még hasznos lehet számukra. Reméljük a programnak 
lesz folytatása...” – Dr. Kovács Lőrinc, tiszteletbeli kon-
zul Magyarország Brisbanei Konzulátusa (Brisbane, 
Ausztrália)

„A minnesotai kis csapatunk is nagy izgalmakkal várta 
az utazást áprilisban, és a gyerekek életre szóló élmé-
nyekben részesültek az Önök jóvoltából. Az Anyák 
Napi Ünnepségünkre a résztvevők fotós élménybeszá-
molóval készültek és sugárzó arccal, egymás szavába 
vágva meséltek a magyarországi élményeikről. Élvez-
ték a 9 napos húsvéti programuk minden percét, kö-
szönet érte.” – Czettisch Bernadett, MISI Magyar Iskola 
igazgató-helyettes (Minnesota, Egyesült Államok)

„Az idei, július 12-18 közötti tanulmányi túrához csatla-
koztam, mint az izraeli csoportot kisérő önkéntes nagy-
mama. Először is szeretném megköszönni én és unoká-
im nevében ezt a felejthetetlen élményt, amit nekünk 
nyújtottak. Sokat tanultunk és tapasztaltunk, hála a jól 
felkészült kísérőinknek.” – Popper Miriam (Beér-Seva, 
Izrael)

„Szívem vágyik haza, akkora örömet kaptam, hogy a 
fiam mehetett! Le a kalappal Magyarországnak, sem-
milyen más ország ilyet nem csinál! Szívemből köszö-
nök mindent!” – Manuela Mizzi (Melbourne, Ausztrália)

„Mindannyiunk véleménye az, hogy e kirándulás által 
mindnyájan gazdagabbak lettünk! Gazdagabbak él-
ményekkel, ismeretekkel, barátságokkal!” – Nagy An-
namária, a Szamosardói Kós Károly Általános Iskola 
igazgatója (Szamosardó, Erdély)

„Remélem, folytatják ezt az áldott programot, és min-
den évben növekedhet a résztvevők száma. Gyerekeim 
még mindig reggelenként magyarul énekelnek, és el-
mondják azt is minden barátjuknak, hogy milyen büsz-
kék arra, hogy a magyar nemzet tagjai vagyunk mind-
annyian.” – Barak Honig (Tel-Aviv, Izrael)

Bízunk benne, hogy a Program folytatódhat!
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FÜGGELÉK

Pályázati 
felhívás - 

DIASZPÓRA 
PROGRAM

A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács meg-
fogalmazott kérése alapján, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából 2016 szeptembere és 2017 
júniusa között a „DIASZPÓRA- ÉS SZÓRVÁNYPROG-
RAM” keretében lehetőséget kíván teremteni magyar-
országi tanulmányútra mintegy 650 diaszpórában élő 
10 és 25 év közötti magyar fiatal számára.

1. A Program célja:
– Személyes kapcsolatok által elősegíteni a diaszpóra 
magyar fiataljainak egymás és az anyaország közötti, 
valamint a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal való 
összetartozás tudatának erősítését.

– Magyarországi szakemberek bevonásával a diaszpóra 
fiataljai magyarságtudatának és anyanyelvtudásának 
fejlesztése.

– A diaszpórában megvalósuló, nemzeti kötődést célzó 
minőségi ismeretátadás hatékonyságának növelése. 
Továbbá a hazai környezetben történő széleskörű ta-
pasztalatszerzés, valamint az ezt szolgáló szellemi, kul-
turális és módszertani tudás bővítése.

– A diaszpórában élők magyar szervezetekhez való kap-
csolódásának és az aktív külhoni közösségi részvétel-
nek szakmai támogatása és inspirálása. 

– A diaszpórában élő magyarság anyaországgal való 
kapcsolatának erősítése újfajta kapcsolathálózat létre-
hozásával, valamint a határon túli, szórvány és diaszpó-
ra területek közötti együttműködések aktiválása és 
szélesebb körű kiterjesztése összmagyar szinten. 
A pályázók köre:
A Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezetei és partnerei

A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács tag-
szervezeteit szólítja meg és kéri fel a Diszpóra Program 
kiajánlására és megszervezésének segítésére. 
A Szövetség 10 programlehetőséget kínál a diaszpóra 
tanács tagszervezeteinek, amelyek közül tetszés sze-
rint választhatnak és a meghatározott létszám keretéig 
élhetnek a lehetőséggel. Akár több programba is be-
kapcsolódhat a meghívott szervezet, de egy személy 
csak egy programon vehet részt.

Résztvevő fiatalok
A Programra pályázhatnak azok a diaszpórában élő, 10 
és 25 év közötti magyar fiatalok, akik a helyi magyar kö-
zösségekben működő hétvégi iskolák, hagyományőrző 
és kulturális egyesületek, vallási közösségek munkájá-
ban aktívan (minimum 1 éve) részt vesznek. 
A Diaszpóra Program keretében, a 2016 szeptembere 
és 2017 júniusa közötti időszakban a pályázó fiatal egy 
szabadon választott programon vehet részt. A kiskorú 
résztvevőket csak csoportosan tudjuk fogadni. A kis-
korúak jelentkezéséhez minden esetben szülői jóváha-
gyás szükséges.
 
Kísérő
A kísérők száma térségenként az irányadó keretszámok 
10%-át teheti ki.
Kísérők szerepére azok a 21. életévüket betöltött, kö-
zösségben aktív személyek (pedagógus, néptáncta-
nár, közösségi vezető, stb.) pályázhatnak, akik legalább 
társalgási szintű magyar nyelvtudással rendelkeznek és 
az elektronikus pályázati felületen motivációs levelüket 
feltöltötték.

3. A program 
A Diaszpóra Program megvalósulásának időtartama: 
2016. szeptember 1. – 2017. június 30.
A Diaszpóra Program keretében mintegy 10 különböző 
időszakban kínálunk lehetőséget a diaszpórában élő 
magyar fiataloknak, amelyek közül tetszés szerint vá-
laszthatnak. Egy fiatal csak egy programon vehet részt, 
melynek időtartama 3 és 14 nap között lehetséges.

Programidőszakok:

PROGRAMIDŐSZAK PROGRAM NÉV

2016. szeptember 24-október 8. Őszi szüret

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

2016. november 13-27. Márton napi vigadalom

2016. december 7-21. Advent

2017. január 14-28. Farsang

2017. február 18-március 4. Tavaszi szél vizet áraszt

2017. március 11-25. Március 15. - 1848/1849-es forradalom és szabadságharc

2017. április 8-22. Húsvét

2017. május 13-27. Majális

2017. június 3-17. Pünkösd

2. Térségek szerinti irányadó keretszámok:
• Észak-Amerika: 250 fő
• Nyugat-Európa: 200 fő
• Dél-Amerika: 120 fő
• Ausztrália: 60 fő
• Dél-Afrika: 10 fő
• Izrael: 10 fő

A TERVEZETT PROGRAMOK TEMATIKÁJA:

Minden programidőszak részét képezi Budapest,  
a vidéki Magyarország és egy határon túli magyar  
régió felkeresése. 
Budapesti programok: 

– Akklimatizáció, ismerkedés, közösségépítés,  
tematikus tréningek, előadások 

– Budapest megismerése, városismeret, látnivalók, 
nevezetességek, múzeumok

– Budapesti élményprogramok 
– Budapest környéki programok

– Anyanyelvi programok, nyelvi alapozás
– Tánctanulás, táncház

Vidéki Magyarország, Határon túli régió:
– Kirándulások
– Élményprogramok (pl. szüret, bórkostoló, 
 disznóvágás, bál, fürdő, stb.)

– Találkozás a helyi közösségekkel
– Tánctanulás, táncház
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4. A Program finanszírozása:
A Rákóczi Szövetség a Diaszpóra Program idején a 
résztvevő fiatalok és kísérőik számára fedezi a szállás, a 
balesetbiztosítás, az ellátás, a Kárpát-medencei utazá-
sok valamint a rendezvények teljes költségét.

A Programban résztvevő fiatalok, illetve kísérők Ma-
gyarországra történő eljutásának és a kiinduló ország-
ba való visszajutásának utazási költségét a Rákóczi 
Szövetség az alábbiak szerint téríti meg:
• Észak-Amerika: 50%-os hozzájárulás (50% egyéni 
költségvállalás)

• Nyugat-Európa, Izrael: 20%-os hozzájárulás (80% 
egyéni költségvállalás)
• Dél-Amerika: 80%-os hozzájárulás (20% egyéni költ-
ségvállalás)

• Ausztrália: 50%-os hozzájárulás (50% egyéni költség-
vállalás)
• Dél-Afrika: 50%-os hozzájárulás (50% egyéni költség-
vállalás)
A kiinduló ország és Magyarország közötti utazást, va-
lamint a visszautat (repülőjegyvásárlás) a résztvevők és 
kísérők egyénileg szervezik meg.

5. A pályázat benyújtásának és elbírálásának módja: 
A Programra való jelentkezés időszaka: 2016. szeptem-
ber 10. – 2016. október 10.
(a 2016. szeptemberi – Őszi szüret jelentkezési határ-
ideje 2016. szeptember 15.)

A jelentkezés a Rákóczi Szövetség honlapján elektroni-
kus úton történik:

http://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora_es_szor-
vanyprogram

A pályázatok elbírálását a Rákóczi Szövetség végzi a 
jelentkezési határidő lezárását követő 15 napon belül. 
Elsődleges, de nem kizárólagos szempontként azok 
beérkezésének sorrendjére valamint a meghatározott 
keretszámokra való tekintettel hoz döntést. A 2016. ok-
tóber 10-i jelentkezési határidőt követő 15 napon belül 
minden sikeresen pályázó résztvevőt e-mailben tájé-
koztatunk a programmal kapcsolatos részletekről.

6. A DIASZPÓRA PROGRAM szervezője:

Rákóczi Szövetség
H-1027 Budapest, Szász Károly utca 1.
Tel: +36-1-201-30-67
E-mail: diaszpora@rakocziszovetseg.hu
Web: www.rakocziszovetseg.hu

A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács meg-
fogalmazott kérése alapján, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából 2016 szeptembere és 2017 
júniusa között a „DIASZPÓRA- ÉS SZÓRVÁNYPROG-
RAM” keretében lehetőséget kíván teremteni magyar-
országi tanulmányútra mintegy 650 diaszpórában és 
1850 Kárpát-medencei szórványban élő 10 és 25 év 
közötti magyar fiatal számára. 

1.A Program célja:
– Személyes kapcsolatok által elősegíteni a szórvány 
magyar fiataljainak egymás és az anyaország közötti, 
valamint a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal való 
összetartozás tudatának erősítését. 

– Magyarországi szakemberek bevonásával a szórvány 
fiataljai magyarságtudatának és anyanyelvtudásának 
fejlesztése.

– A szórvány vidékeken megvalósuló, nemzeti kötődést 
célzó minőségi ismeretátadás hatékonyságának növe-
lése. Továbbá a hazai környezetben történő széleskörű 
tapasztalatszerzés, valamint az ezt szolgáló szellemi, 
kulturális és módszertani tudás bővítése.

– A szórványban élők magyar szervezetekhez való kap-
csolódásának és az aktív külhoni közösségi részvétel-
nek szakmai támogatása és inspirálása. 

– A külhonban élő magyarság anyaországgal való kap-
csolatának erősítése újfajta kapcsolathálózat létreho-
zásával, valamint a határon túli, szórvány és diaszpóra 
területek közötti együttműködések aktiválása és széle-
sebb körű kiterjesztése összmagyar szinten. 

A pályázók köre:
A Kárpát-medence szórvány magyar közösségei és 
szervezetei meghívás útján.
A Szövetség 10 programlehetőséget kínál a szórvány 
közösségeinek, amelyek közül tetszés szerint választ-
hatnak és a meghatározott létszám keretéig élhetnek a 
lehetőséggel. Akár több programba is bekapcsolódhat 
a meghívott szervezet, de egy személy csak egy prog-
ramon vehet részt. Tekintettel a Kárpát-medencei or-
szágok eltérő tanév rendjére és iskolai szüneteire, meg-
határozott program ideje igény szerint egyeztethető.

Résztvevők
A Programra azok a Kárpát- medencei szórványban élő, 
10 és 25 év közötti magyar fiatalok és kísérőik pályáz-
hatnak, akik a helyi magyar közösségekben működő 
hétvégi iskolák, hagyományőrző és kulturális egyesüle-
tek, vallási közösségek munkájában aktívan (minimum 1 
éve) részt vesznek. Elsősorban csoportok jelentkezését 
várjuk kísérővel együtt (10 fő + 1 kísérő). Kísérők lehet-
nek azok a 21. életévüket betöltött, közösségben aktív 
személyek (pedagógus, néptánctanár, közösségi veze-
tő, stb.), akik legalább társalgási szintű magyar nyelvtu-
dással rendelkeznek.
A Szórványprogram keretében, a 2016 szeptembere és 
2017 júniusa közötti időszakban a pályázók egy szaba-
don választott programon vehetnek részt. A kiskorúak 
jelentkezéséhez minden esetben szülői jóváhagyás 
szükséges. 

Térségek szerinti irányadó keretszámok:

RÉGIÓ RÉSZTVEVŐK

Erdély, Csángóföld, Partium 950

Felvidék 300

Kárpátalja 300

Vajdaság 200

Horvátország 60

Muravidék 40

Pályázati felhívás - 
SZÓRVÁNYPROGR AM
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A PROGRAM 

A Szórványprogram megvalósulásának időtartama: 
2016. szeptember 1. – 2017. június 30.
A Szórványprogram keretében 10 különböző időszak-
ban kínálunk lehetőséget a Kárpát-medencei szór-
ványban élő magyar fiataloknak, amelyek közül tetszés 
szerint választhatnak. Egy fiatal csak egy programon 
vehet részt, melynek időtartama 3 és 5 nap között le-
hetséges. 

PROGRAMIDŐSZAK A PROGRAMIDŐSZAK TEMATIKÁJA

2016. szeptember 24-október 8. Őszi szüret

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

2016. november 13-27. Márton napi vigadalom

2016. december 7-21. Advent

2017. január 14-28. Farsang

2017. február 18-március 4. Tavaszi szél vizet áraszt

2017. március 11-25. Március 15. - 1848/1849-es forradalom és szabadságharc

2017. április 8-22. Húsvét

2017. május 13-27. Majális

2017. június 3-17. Pünkösd

a. Tervezett programidőszakok:

Tekintettel a Kárpát-medencei országok eltérő tanév 
rendjére és iskolai szüneteire, a meghatározott prog-
ram ideje igény szerint egyeztethető.

A tervezett programok tematikája:
Minden programidőszak részét képezi Budapest és a 
vidéki régió felkeresése. 

Budapesti programok: 
– Ismerkedés, közösségépítés, tematikus tréningek, 
előadások 

– Budapest megismerése, városismeret, látnivalók, ne-
vezetességek, múzeumok

– Budapesti élményprogramok 
– Budapest környéki programok
– Anyanyelvi programok, nyelvi alapozás
– Tánctanulás, táncház

Vidéki Magyarország:
– Kirándulások

– Élményprogramok (pl. szüret, bórkostoló, disznóvá-
gás, bál, fürdő, stb.)

– Találkozás a helyi közösségekkel
– Tánctanulás, táncház

2. A Program finanszírozása:
A Rákóczi Szövetség a Szórványprogram idején a 
résztvevő fiatalok és kísérőik számára fedezi az utazás, 
a szállás, a balesetbiztosítás, az ellátás, valamint a ren-
dezvények teljes költségét.

3. A pályázat benyújtásának és elbírálásának módja: 
A Programra való jelentkezés időszaka: 2016. szeptem-
ber 15. – 2016. október 15.
(a 2016. szeptemberi – Őszi szüret jelentkezési határ-
ideje 2016. szeptember 18.)

A jelentkezés csoportosan, a Rákóczi Szövetség hon-
lapján elektronikus úton történik. 

http://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora_es_szor-
vanyprogram

A pályázatok elbírálását a Rákóczi Szövetség végzi a 
jelentkezési határidő lezárását követő 15 napon belül. 
Elsődleges, de nem kizárólagos szempontként azok 
beérkezésének sorrendjét figyelembe véve hoz dön-
tést. A 2016. október 15-i jelentkezési határidőt követő 
15 napon belül minden sikeresen pályázó résztvevőt 
e-mailben tájékoztatunk a programmal kapcsolatos 
részletekről.

4. A SZÓRVÁNYPROGRAM szervezője:

Rákóczi Szövetség
H-1027 Budapest, Szász Károly utca 1.
Tel: +36-1-201-30-67
E-mail: diaszpora@rakocziszovetseg.hu
Web: www.rakocziszovetseg.hu

Tematikus ajánló

Őszi szüret (2016. szeptember 24-október 8.)
A szüret az egyike azon közösségi munkáknak Ma-
gyarországon, amely régidők óta jelentős eseménynek 
számított. A szőlőkben felszabadult, örömteli hangulat 
uralkodott, éneklés és vidám csevej könnyítette a mun-
ka édes terhét. A szüret végén pedig felvonulással, bál-
lal vagy mulatsággal ünnepelte a szüretelő közösség az 
egész éves munka gyümölcsét. 
Az „Őszi szüret” nevet viselő rendezvénysorozatunk so-
rán részvevőink a budapesti programokon túl az ország 

nevezetes borvidékeire látogathatnak el. Hazánk mél-
tán híres borvidékén ízlelhetik meg hegyeink zamatos 
nedűit és betekintést nyerhetnek a hagyományos szü-
retek hangulatába, valamint a borkészítés folyamataiba. 
A hét záró programja egy rövid határon túli kirándulás, 
mely során a Kárpát-medence természeti kincseit fe-
dezhetik fel az idelátogató fiatalok.

TERVEZETT PROGRAMHELYSZÍNEK

Budapest

Országház, Budai Vár, Sziklakórház, Opera, Terror Háza Múzeum, Szent István Bazilika,  

Nemzeti Múzeum, Széchényi Könyvtár, Hagyományok Háza, Városliget, Margit-sziget.  

Gellért-hegy, Nemzeti Színház, Hősök Tere, gyógyfürdők, 

Vidéki Magyarország
Székesfehérvár, Szentendre, Visegrád, Esztergom, Eger, Tokaj-Hegyalja, 

 Miskolctapolca, Lillafüred, Diósgyőri Vár, Bükki Nemzeti Park

Határon túli régió Felvidék - Kassa, Krasznahorkai vár, Betléri Kastály, Szádelői-völgy
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1956-os forradalom és szabadságharc  
(2016. október 17-30.)
A magyar történelem egyik legkiemelkedőbb fejeze-
te az 1956-os forradalom és szabadságharc, melynek 
eseményeiről nemzetünk évről-évre megemlékezik. 
A 2016-os esztendő különleges év, hiszen idén a 60. 
évfordulóról van szó. Budapesten és számos vidéki 
helyszínen készülnek rendhagyó és egyedülálló kul-
turális programokkal, kiállításokkal, megemlékezések-
kel, amelyek a látogatók számára lehetővé teszik, hogy 
kézzelfogható közelségbe kerüljenek a történelem 

TERVEZETT PROGRAMHELYSZÍNEK

Budapest

Országház, Budai Vár, Sziklakórház, Opera, Terror Háza Múzeum, Szent István Bazilika, Nemzeti 

Múzeum, Széchényi Könyvtár, Hagyományok Háza, Városliget, Margit-sziget. Gellért-hegy, 

Nemzeti Színház, Hősök Tere, gyógyfürdők

Vidéki Magyarország
Székesfehérvár, Szentendre, Visegrád, Esztergom, Recsk, Siroki vár, Eger, Szilvásvárad, Bükki 

Nemzeti Park

Határon túli régió Felvidék – Kassa, Krasznahorkai vár, Betléri Kastály, Szádelői-völgy

Márton napi vigadalom (2016. november 13-27.)
Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utol-
só nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság 
megengedett. A hagyományosan lakomákon, bálokon 
és vásárokon mulattak ezen a napon. Ma is sok helyen 
csapnak mulatságot, ahol az asztalról nem hiányozhat a 
libafogás és az újbor.

TERVEZETT PROGRAMHELYSZÍNEK

Budapest

Országház, Budai Vár, Sziklakórház, Opera, Terror Háza Múzeum, Szent István Bazilika, Nemzeti 

Múzeum, Széchényi Könyvtár, Hagyományok Háza, Városliget, Margit-sziget. Gellért-hegy, 

Nemzeti Színház, Hősök Tere, gyógyfürdők

Vidéki Magyarország
Székesfehérvár, Szentendre, Visegrád, Esztergom, Pannonhalma, Tihany, Balatonfüred, Sopron, 

Szombathely

Határon túli régió Felvidék – Komárom, Érsekújvár, Bányavárosok

Advent (2016. december 7-21.) 
Az Advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt 
megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított 
időszak, amely jellegzetes közép-európai és magyar 
hagyomány. Az ünnepekre való készülődés és a re-
ményteli várakozás időszakához rengeteg szép szokás 
kötődik. 

TERVEZETT PROGRAMHELYSZÍNEK

Budapest

Országház, Budai Vár, Sziklakórház, Opera, Terror Háza Múzeum, Szent István Bazilika, Nemzeti 

Múzeum, Széchényi Könyvtár, Hagyományok Háza, Városliget, Margit-sziget. Gellért-hegy, 

Nemzeti Színház, Hősök Tere, gyógyfürdők

Vidéki Magyarország Székesfehérvár, Szentendre, Visegrád, Esztergom, Szeged, Ópusztaszer, Hódmezővásárhely, 

Határon túli régió Délvidék – Szabadka, Nagybecskerek, Nándorfehérvár

legendás hőseivel és pillanataival. Az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc tematikájában rendezett ok-
tóberi tanulmányúton (programszakaszon) gyakorlott 
idegenvezetők segítségével, a főváros és a vidéki Ma-
gyarország számos pontját, valamint egy határon túli 
régiót fedezhetnek fel és ismerhetnek meg a résztve-
vők. A tanulmányút során további tartalmas és színes 
élmények várnak az idelátogató fiatalokra.

Ezen rendezvénysorozatunk keretében a budapesti 
és vidéki városok látogatása során a Szent Márton kul-
tuszhoz kapcsolódó hagyományokat ismerhetik meg a 
résztvevők. A rendezvény során hazánk vadregényes 
tájain is kalandozhatnak, valamint egy határon túli régi-
ót is felfedezhetnek a fiatalok.

Az adventi időszakban Magyarország több vidéki tele-
pülése is színpompás, hangulatos vásárokkal büszkél-
kedhet. Az adventi programsorozat alatt a budapesti 
és vidéki városokba látogatnak el a résztvevők, ahol a 
vásárok nyüzsgő hangulatán túl a téli városképek látvá-
nyát is élvezhetik.

TERVEZETT PROGRAMHELYSZÍNEK

Budapest

Országház, Budai Vár, Sziklakórház, Opera, Terror Háza Múzeum, Szent István Bazilika, Nemzeti 

Múzeum, Széchényi Könyvtár, Hagyományok Háza, Városliget, Margit-sziget. Gellért-hegy, 

Nemzeti Színház, Hősök Tere, gyógyfürdők

Vidéki Magyarország Székesfehérvár, Szentendre, Visegrád, Esztergom, Debrecen, Hajdúszoboszló, Nyíregyháza

Határon túli régió Felvidék – Komárom, Érsekújvár, Bányavárosok

Farsang (2017. január 14-28.)
A farsang a vidámság és életöröm, a mulatozás, tánc és 
bálok időszaka. Voltaképpen önfeledt ünneplés a hús-
véti böjt előtt, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük 
a tavaszt. Magyarországon számos néphagyomány 
fűződik ehhez az időszakhoz.
A farsangi rendezvénysorozatunk keretében Budapes-
ten és hazánk vidéki városaiban ünnepelhetnek a részt-

vevők. Hagyományos farsangi mulatságok, fesztivá-
lok és gasztronómiai rendezvények várják a fiatalokat. 
Mindemellett az ilyenkor szokványos vidéki disznótor 
eseményeibe is betekintést nyerhetnek a résztvevők. 
A Kárpát-medence varázslatos területeire is ellátogat-
hatnak az ide érkező fiatalok.

Tavaszi szél vizet áraszt (2017. február 18-március 4.)
Népszokásaink emberemlékezet óta szoros kapcsolat-
ban állnak a természettel és az évszakok körforgásából 
fakadó sajátos tevékenységekkel, hagyományokkal. 
Ebben a programszakaszban a résztvevők betekintést 
nyerhetnek a magyar kultúra egyedülállóan sokszínű 
és izgalmas világába. Múzeumok, skanzenek, kiállítá-

TERVEZETT PROGRAMHELYSZÍNEK

Budapest

Országház, Budai Vár, Sziklakórház, Opera, Terror Háza Múzeum, Szent István Bazilika, Nemzeti 

Múzeum, Széchényi Könyvtár, Hagyományok Háza, Városliget, Margit-sziget. Gellért-hegy, 

Nemzeti Színház, Hősök Tere, gyógyfürdők

Vidéki Magyarország
Székesfehérvár, Szentendre, Visegrád, Esztergom, Mohács, Szeged, Ópusztaszer, 

Hódmezővásárhely

Határon túli régió Délvidék – Szabadka, Nagybecskerek, Nándorfehérvár

sok, előadások egész sora, valamint mesteremberekkel 
és képzőművészekkel való találkozás, kézműves foglal-
kozások, néptánc tanulás várja a fiatalokat. A budapes-
ti helyszíneken felül a vidéki Magyarország csodáiba is 
belekóstolhatnak a látogatók, illetve egy határon túli 
történelmi régió is felfedezésre vár a tanulmányút ke-
retében.

Március 15. – 1848/1849-es forradalom  
és szabadságharc (2017. március 11-25.)
A magyar történelem meghatározó mérföldkövét je-
lenti az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, 
melynek eseményeit mind Budapesten, mind pedig a 
vidéki településeken számos kulturális program segít 
megeleveníteni. A résztvevők felkeresik azokat a jelen-
tős helyszíneket, ahol történelmünk kiemelkedő alakjai 
alakították az ország jövőjét. Élményeiket interaktív vá-

TERVEZETT PROGRAMHELYSZÍNEK

Budapest

Országház, Budai Vár, Sziklakórház, Opera, Terror Háza Múzeum, Szent István Bazilika, Nemzeti 

Múzeum, Széchényi Könyvtár, Hagyományok Háza, Városliget, Margit-sziget. Gellért-hegy, 

Nemzeti Színház, Hősök Tere, gyógyfürdők
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Határon túli régió Délvidék – Szabadka, Nagybecskerek, Nándorfehérvár

rosismereti játékokkal, fürdőlátogatással, hajókirándu-
lással, koncerttel, táncházzal bővíthetik az idelátoga-
tók. A fiatalok elutaznak számos olyan városba is, ahol 
megtapasztalhatják Magyarország, valamint a határon 
túli régiók nyelvi, népművészeti, természeti érdekessé-
geit, sajátosságait.
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Húsvét (2017. április 8-22.)
A húsvét a keresztény egyház egyik legrégibb és legje-
lentősebb ünnepe, ugyanakkor a tavasz, az újjászületés 
köszöntése is. Egyházi és népi ünnep egyaránt, amely-
hez Magyarországon is számos népszokás és hagyo-
mány kötődik. 
Húsvéti programunk során hamisítatlan húsvéti ün-
nepsorozatot kínálunk a résztvevőknek. Az idelátogató 
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fiatalok részesei lehetnek a húsvéti előkészületeknek 
és a hagyományos ünnepi szertartásoknak és népszo-
kásoknak is. Az újjáéledő természetben való barango-
lás, valamint a vidéki és kárpát-medencei városok láto-
gatása is színesíti a rendezvénysorozatot.
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Majális (2017. május 13-27.)
Magyarországon az év legszebb hónapjának első nap-
ját régidők óta ünnepelik az emberek, munkájukban 
szünetet tartva közösen vonulnak az ébredező termé-
szet lágy ölelésébe. A májusfaállítás, a népi hagyomá-
nyokbangyökerező, máig élő szokás, ami a szerelmet 
hivatott ünnepelni, ugyanakkor a májusfa, a zöld ág a 
természet újjászületésének jelképe is. 

Résztvevőink előtt megelevenednek ezek a hagyo-
mányok, mind Budapesten, mind a vidéki városokban. 
A változatos programok, felvonulások, kulturális és 
gasztronómiai események mellett hazánk természeti 
kincseiben is gyönyörködhetnek az ide érkező fiatalok. 

Pünkösd (2017. június 3-17.)
A magyar kultúrában számos népszokás és hagyomány 
kötődik a pünkösd időszakához. A pünkösdi program-
szakaszon résztvevő fiatalok színes kulturális esemé-
nyek által ismerkedhetnek meg Budapest nevezetes-
ségeivel, valamint a vidéki Magyarország történelmi 
városaival és természeti kincseivel. Nemzetünk szá-
mára kiemelt jelentőséggel bír a Csíksomlyói Búcsú, 
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mely mára az összmagyarság egyik legjelentősebb 
szimbólumává vált. E lélekemelő ünnepre évről-évre 
több százezren zarándokolnak el a világ valamennyi 
szegletéből. A résztvevők a program keretében meg-
tapasztalhatják ennek az egyedülálló „találkozónak” az 
élményét, továbbá megcsodálhatják Erdély megannyi 
nevezetességét.

A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács kéré-
se alapján, a HATÁRTALANUL PROGRAM keretében 
2016 szeptembere és 2017 júniusa között lehetőséget 
kíván teremteni 650 diaszpórában és 1850 Kárpát-me-
dencei szórványban élő magyar fiatalnak magyarorszá-
gi tanulmányútra.
A Rákóczi Szövetség a magyar identitás megőrzését 
szolgáló ifjúsági programjai mellett, mostantól 10 hó-
napon át, 10 különböző tematikus, 3 és 14 nap között 
megvalósuló programidőszakot biztosít a diaszpórá-
ban, 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 legalább egy éve aktívan részt vesznek. 
Lehetnek kísérőik is, akik többnyire néptánctanítók, 
pedagógusok vagy a magyar közösségi életet szervező 
felnőttek közül szoktak jelentkezni.
A Program összeállításánál a Rákóczi Szövetség töre-
kedett arra, hogy az utazások a nagyobb nemzeti és 
egyházi ünnepeinkhez, illetve eseményeinkhez kap-
csolódjanak.  A diaszpórából ide érkezők rendkívül 
változatos programokon vehetnek részt, melynek ke-

retében egyaránt megismerkedhetnek Budapesttel, a 
vidéki Magyarországgal és egy, a Kárpát-medencén 
belüli, de határon túli magyar régióval is.
A tanulmányút során a résztvevők minden Magyaror-
szágon felmerülő költségét a Rákóczi Szövetség fedezi, 
az útiköltségükhöz pedig – kiinduló országtól függően 

– 20 ill. 100%-os arányban járul hozzá.
A Diaszpóra-és Szórványprogramon való részvétel 
lehetőségét a külhonban és a diaszpórában műkö-
dő magyar szervezetek örömmel és lelkesen fogad-
ták. A Program egyértelműen komoly érdeklődésre 
tart számot világszerte. Ezidáig már számos jelentke-
zést fogadtunk a határon túli területekről, Észak- és 
Dél-Amerikából, Nyugat-Európa országaiból, egészen 
Ausztráliáig. 
A Programra való jelentkezésre, három nyelven- ma-
gyarul, angolul és spanyolul-, október közepéig, elekt-
ronikus úton, a Rákóczi Szövetség honlapján van lehe-
tőség. 

http://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora_es_szor-
vanyprogram

Diaszpóra-és Szórványprogram 
sajtóközleménye
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• Magyarország és a program során látogatott országok jogszabályainak figyelembe vétele és betartása.
• A Rákóczi Szövetség által szervezett programokon a megjelenés kötelező, az időpontokat kérjük betartani. 
(A szervezők az adott programidőszak különböző programjainak helyszín-, időpont- és sorrend változtatá-
sának jogát fenntartják).

• A különböző szálláshelyek saját házirendjének betartása kötelező.
• A programidőszak alatt az alkoholfogyasztás és dohányzás 18 éven aluliak számára nem megengedett.
• A Diaszpóra- és Szórványprogram sűrű napirendje miatt megkívánja, hogy a résztvevők időben nyugovóra 
térjenek, ezzel kapcsolatosan kérjük a szervezők útmutatásait betartani.
• A résztvevők személyes tárgyaiért a Rákóczi Szövetség felelősséget nem vállal.
• A program során a szervezőkkel való folyamatos együttműködés elengedhetetlen, bármilyen felmerülő 
problémáról értesítsék a szervezőket.

HÁZIREND
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