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2017. július 16 – augusztus 12. között vendégül láttunk 5, Kárpátaljáról, Beregszászról
érkező, turisztikát tanuló fiatalt. Közös projektünk célja hazánk idegenforgalmi, turisztikai
rendszerének, vonzerejének, a turizmus főbb tendenciáinak bemutatása 3 kiemelt
régióban történő szakmai gyakorlat keretében.
Választásunk 3 olyan régióra esett, melyre jellemző, hogy környezetükkel állandó
kölcsönhatásban állnak, továbbá lefedik a turizmus leggyakoribb formáit. A három
kiemelt régió: Tisza-tó és környéke, Balaton-felvidék, Budapest és környéke
A Tisza-tó és környéke az ökoturizmust kiemelt turisztikai célként magáénak valló térség,
ahol az utazók, turisták a védett természeti és kulturális értékek megismerése mellett aktív
tevékenységet is kifejthetnek. A Tisza-tó és környéke felkeresésével vendégeink a
fenntartható turizmus szemléletmódjával ismerkedtek meg, az érintetlen természeti
területek megtartására irányuló fejlesztéseket tanulmányozták. Megtapasztalhatták, hogy a
helyi közösség részvétele, „szívügye” milyen fontos tényezője a természeti környezet
állapotának megőrzésében. A szakmai gyakorlaton lévő kárpátaljai diákok kihasználták a
térség adottságaiban rejlő lehetőségeket, a tó növény- és madárvilágát vízitúrán
tanulmányozták, az aktív sportolás lehetőségeivel kerékpártúrán ismerkedtek,
meglátogatták az ökocentrumot, megkóstolták a környék gasztronómiájára jellemző
ételeket, tanulmányozták a helyben előállított nyersanyagok, alapanyagok felhasználási
lehetőségeit.
A Balaton és környéke a klasszikus üdülőturizmust testesíti meg mindannyiunk számára.
Fő vonzereje természetesen a fürdőzési lehetőségek sokasága, emellett azonban a
természeti és kulturális értékek nyújtottak bepillantást a fiatalok számára a mai napig is
kiemelkedő idegenforgalmi látványosságokba. A fürdőzés mellett Tihany, Zamárdi és
Siófok életébe kaptak betekintést. A hagyományosnak tekinthető balatoni turizmus
mellett a fiatalok aktívan bekapcsolódtak Taljándörögdön a Művészetek Völgye Fesztivál
rendezvényeibe. Az ötnapos látogatás során együtt laktak a fesztivál szervezőivel, részt
vettek egy-egy kulturális rendezvény megvalósításában, az információszolgáltatásban.
Nagy élményt jelentett számukra, hogy a fesztivál látogatói számára kézművesfoglalkozást szervezhettek, valamint megismerkedtek néhány, hazai egyház kulturális és
szociális tevékenységével is.
Budapest és vonzáskörzetével zárult a projekt, hiszen napjainkban az érdeklődési körtől,
ízléstől függetlenül minden korosztály talál magának programot a fővárosban. Több
kirándulást tettek Budapest környékén, így meglátogatták Visegrádi fellegvárat és a királyi

palotát, felkeresték a szentendrei múzeumokat, eközben megismerkedtek a különféle
közlekedési lehetőségekkel (hajó, komp, hév, vonat, távolsági busz). A turisztikához és
vendéglátáshoz kapcsolódó programként több nevezetes budapesti szállodát kerestek fel,
pl. Ritz Carlton, Buddha Bár, Casati Hotel. Ellátogattak híres budapesti éttermekbe, pl.
Gundel Étterem, Fricska, Gerbeaud, Costes. Természetesen nem maradhatott el Budapest
nevezetességeinek és múzeumainak felkeresése, pl. a Budai Vár, a Margit-sziget, a Nemzeti
Múzeum, az Iparművészeti Múzeum, a Nemzeti Galéria, a Parlament, a Széchényi Fürdő
és Paskálfürdő, a Budapesti Állat- és Növénykert tanulmányozása jelentett élményt
számukra. Részt vettek egy szabadulószoba játékban, a budapesti és romkocsmák világát
pedig a Szimpla Kertben tett kora esti látogatás keretében ismerték meg, így találkoztak a
sajátos „turisztikai hungaricumokkal” is.
A 4 hetes program során a résztvevő fiatalok számtalan fényképpel dokumentálták
élményeiket, melyeket beszámolóikkal együtt rendszeresen megosztották a kárpátaljai
iskolatársaikkal, tanáraikkal, ismerőseikkel, barátaikkal, családtagjaikkal.
A Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósuló program lehetőséget teremtett arra,
hogy a határon túli magyar fiatalok megismerhessék tanult szakmájuk azon
oldalait/elemeit, melyek Magyarországhoz kötődnek. Olyan turisztikai attrakciókat
tanulmányozhattak, melyekkel máshol más körülmények között nem találkozhatnak.
Az ökoturizmus, a fesztiválturizmus, a turisztikai hungarikumok, a balatoni turizmus, a
fürdők szerepe a magyar turizmusban egyaránt bővítette szakmai látókörüket, új
tapasztalatokat adott számukra. Mindezt oly módon, hogy elmélyítette a hazához és a
nemzethez való kapcsolatukat.
Programjuk során bepillantást nyerhettek a haza életmódba, a beszélgetéseken keresztül
sok-sok egyéni és társas, csoportos élmény megosztására sor kerülhetett.
A hazautazás után is tartjuk a kapcsolatot a tanulókkal és tanárukkal is, valamint
kapcsolatfelvétel történt a két intézmény vezetésének szintjén is.
Minden résztvevő rendkívül hasznosnak, eredményekben bővelkedőnek ítélte meg a
programot.

