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1. A rendezvény helyszíne 

A királyszállási Nagy-Magyarország Park, a 

délkeleti Bakony erdővel körülvett, 

különlegesen szép részén található, Várpalotától 

6 km távolságra. 4 hektáros, parkosított 

területén, kiépített infrastruktúrájával és 

felújított épületeivel, szállás- és étkezési 

lehetőségeivel ideális helyszíne kulturális 

rendezvényeknek. 

A felújított vadászkastély egykor Gömbös Gyula 

miniszterelnök tulajdona volt, ahol kihelyezett 

kormányüléseket is rendeztek. A jelenleg Erdély 

Vadászkastély elnevezést viselő épület 

földszintjén étterem, kávézó és társalgó, 

emeletén 11 vendégszoba és közösségi tér 

működik. A park területén további 5 önálló 

vendégház (Felvidék Ház, Délvidék Ház, 

Kárpátalja Ház, Őrvidék Ház és Partium Ház) 

fogadja a látogatókat. Meghatározó épülete a 

450 m2-es Hungária rendezvény pavilon, amely 

színvonalas helyszínt biztosít különféle 

eseményeknek. 

 

2. A rendezvény célja 

Trianon századik évében a Trianon Múzeum Alapítvány által szervezett rendezvény célja: 

 méltó megemlékezés a nemzeti összetartozás évében, a trianoni békediktátum centenáriumi 

évfordulóján 

 az országvesztés történelmi hátterének és drámai következményeinek felmutatása 

 a magyar identitás és nemzeti összetartozás megőrzése érdekében folytatott százéves küzdelem 

felidézése a Kárpát-medencében 

 köszönet és tiszteletadás a magyar szülőföld, a magyar nyelv, a magyar kultúra megtartói, a 

Kárpát-medencei magyar jövő építői előtt 

 a nemzettestből kiszakított erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, délvidéki, muravidéki, őrvidéki és 

anyaországi magyarok együttlétének, összetartozásának ünneplése 

 a második ezerév kihívásaira választ adó nemzetstratégia felmutatása, amely lelki és tudati 

útravalót jelenthet a magyarság számára 

 



 

3. A rendezvény koncepciója 

 

Az eredeti tervek szerint, a 

rendezvényre a nemzeti 

összetartozás szimbólumaként, 

1100 Kárpát-medencei magyar 

jelenlétében, az évforduló napjához 

legközelebbi hétvégén került volna 

sor. A járványügyi előírások 

következményeként elhalasztott 

rendezvényen is csak virtuálisan 

valósítható meg az erdélyi, a 

felvidéki, délvidéki, kárpátaljai, 

őrvidéki és muravidéki magyarok 

együttléte, ezért szeptember 26-án, 

14 és 17 óra között a Nagy-Magyarország Parkban, maximum 500 személy részvételével zajló 

rendezvénnyel párhuzamosan, Székelyudvarhelyen, Komáromban, Zentán, Beregszászon és Lendván 

hasonló rendezvényre gyűlnek össze a magyarok. A helyszíneken egy-egy újságíró és operatőr rögzíti 

és közvetíti a programot. A hat helyszín három órán át tartó összekapcsolása a központi rendezvényen 

felállított ledfalon, a valóságost megközelítő, virtuális Kárpát-medencei együttlétet hoz létre.  

 

 
 
4. A rendezvény programja 
 
 

Első rész, 0900 – 1400 
 

0900 – 1100 : Vendégek fogadása, köszöntése 

A Nagy-Magyarország Park bevezető útvonala mellett jelképesen, hét határőrsorompó, őrbódék, 

határőrök jelzik, hogy a Trianoni diktátum következményeként elcsatolt országrészekbe csak az 

utódállamok területére lépve lehet eljutni. A rendezvényre érkezők „útlevelet” kapnak, átesnek a 

határellenőrzésen, közben ismereteket szereznek a leszakadt országrészekről, az ott élő magyarok 

helyzetéről. Az érkezőket forró kaláccsal, pálinkával, málnaszörppel fogadják, a Jávor Pál Nemzeti 

Cigányzenekar pedig a Rákóczi indulóval köszönti őket. 

 

1100 – 1130 : MásodikEzerév, Kárpát-medencei összkulturális rendezvény ünnepi megnyitó 

műsora 

A Jávor Pál Nemzeti cigányzenekar felvezetésére a résztvevők a Felvidék színpadnál gyülekeznek. A 

színpadról Vesztergám Miklós tárogatón gyülekezőre hívja a résztvevőket. Az ünnepi műsor 

programjában Garamvölgyi Anett és Róka Szabolcs énekel, Sós Andrea elmondja a Psalmus 

Hungaricust, végül Heit Lóri zenekara eljátssza a Kossuth nótát. Ünnepi beszédet mond Dr. Falath 

Zsuzsanna, pozsonyi történész. 



 

1130 – 1220 : Kárpátia étterem ünnepélyes megnyitó  

A felújított, korabeli hangulatot és századfordulós, Krúdy Gyula Szindbádját megidéző kínálattal 

kezdi el működését. Az étterem bejáratánál Szigethy Gábor irodalomtörténész, felidézve a magyar 

gasztronómiai és vendéglátó hagyományokat, megnyitó beszédet mond. Az étterem, Krúdy Színdád 

vacsorájából ismert menüjével fogadja első 30, előregisztrált vendégét. Az irodalmi háttér 

bemutatásáról Szigethy Gábor irodalomtörténész gondoskodik. A műsoros megnyitó után az 

étterem este 19,00 óráig nyitva tart. 

1220 – 1300 : Magyar Golgota 1918-1920 a Trianon Múzeum kiállításának megnyitója  

A megnyitó alatt felsorakozott Légierő Fúvószenekara, katonai indulókat játszva vezeti a 

résztvevőket a Trianon Múzeum körpavilonja felé. Az útvonal két oldalán hagyományőrző katonák 

kordonja. A sátor előtt a zenekar a Trianoni békediktátumot követő komor hangvételű 

szerzeményeket játszik. 

A parkban felállított körpavilonban, a felújítás alatt álló, várpalotai Trianon Múzeum gyűjteményéből 

rendezett időszaki kiállítást Raffay Ernő történész beszéde nyitja meg. A Trianon Múzeum 

muzeológusainak vezetésével, a kiállítás 18,00 óráig látogatható. 

1300 – 1330 Kárpát-medencei magyar jelenlét - fotókiállítás 

A Trianon Múzeum Alapítvány a centenáriumi évforduló alkalmából, 100 év – 100 érv címmel, a 

Kárpát-medencei magyar kulturális élet egészét megmozgató alkotói pályázatokat hirdetett, közöttük, 

a Magyar jelenlét a Kárpát-medencében című fotópályázatra mintegy 2600 fotó érkezett, az 

alkotásokból rendezett szabadtéri kiállítást Váradi Pál Péter nyitja meg. A megnyitó után katonai 

hagyományőrzők menetoszlopa vezeti a résztvevőket az ebéd helyszínére. 

 1330 – 1430 : „Jó ebédhez szól a nóta”  

Zenés vendégétkeztetés a Nagy-Magyarország park két helyszínén (Felvidékház, Borospincék), a 

jelen lévő zenekarok háttérmuzsikája közben négy féle ételt szolgálnak fel.  

 

 
Második rész, 1430 – 1900  
 

1430 – 1500 : A magyar kézművesség története 10 interaktív bemutatótérben 

Az eseményt megnyitja: Dr. Andrásfalvy Bertalan akadémikus. A Parkban berendezett 

pavilonokban a kovács, fafaragó, kádár, szalmakalapos, mézeskalácsos, nyomdász, szövő, bőrműves, 

úri szabó mesterségek történeti bemutatója este 19 óráig látható.  

1530 – 1600 : Magyar honvédelem és hadtörténet interaktív panorámája 12 katonai táborban 

451-1956.  A Had- és Kultúrtörténeti Egyesület, 12 életképben mutatja be a katonai lét nehéz és 

vidám oldalát a honfoglalás korától 1956-ig, ragaszkodva a korabeli öltözetek és fegyverek történelmi 

hitelességéhez. Vendég: Vesztergám Miklós tárogatós, aki katonadalokat, fogolynótákat ad elő. Heit 

Lóri zenekara pedig első világháborús dalokat játszik. A programot Szebeni István hadtörténész 

beszéde nyitja meg. 



 

 

Felvidék színpad 

 

1600 – 1645 : Jávor Pál Nemzeti Cigányzenekar 

A Hungarikumként nyilvántartott magyar cigányzene hagyományait folytató zenekar előadásában, 

Jávor Pál szerepében Szeles József lép fel. 

1645 – 1700 : Simó Annamária: Csodák ösvényén c. dal előadása  

1700 – 1730 : Papp-Sárdy n.b.b - Magyar akarok maradni 

Sárdy Barbara (ének), Papp Gyula (billentyűs hangszerek) hazafias dalok, hazaszerető közönségnek. 

1730 – 1800 : Heit Lóri zenekara 

A zenekar autentikus erdélyi népzenei összeállítást ad elő 

 

Hungária Kávéház 

1430  – 1530: Pavlovics Dávid gitár háttérzene 

1530 – 1630: …………… zongora háttérzene 

1630 – 1700: Garamvölgyi Anett és Róka Szabolcs énekel 

1700 – 1800 : ZrínyiPop zenekar, kávéházi Jazz a 20-as évekből 

1800 – 1830 Dr. Papp Lajos szívsebész előadása a magyarság küldetéséről 

1830 – 1930 : Végül is ketten maradnak: Isten és a bor - Az Első Magyar Borszínház előadása 

Bordalok, versek, táncok Kolti Helga, Éder Enikő, Tapasztó Ernő, a délvidéki Juhász zenekar 

és néptáncosok előadásában. A finálé fergeteges, a közönség megtanul egy népdalt és együtt énekel 

az előadókkal, akik lejönnek aszínpadról, a közönséggel együtt énekelnek, táncolnak.  

1930 – 2100 : Örömzene, nóta, tánc, három zenekar húzza 

 

 

Nem felejtünk kávézó 

1700– 1800:  Meister Éva - Trianoni harangok pódiumműsor  

 

  



Kárpát-medencei Stúdió 

15,00 – 18,00: Együtt a Kárpát-medencében.  

A MásodikEzerév külhoni rendezvények, 5 x 3 m ledfalon jellennek meg. A Székelyudvarhelyen, 

Beregszászon, Komáromban, Lendván, Zentán és a Királyszálláson zajló eseményeket Molnár H. 

Boglárka moderálja. 

 

Kárpátia Borház Pinceborozó 

1330 - 1800 : Kárpátia Borház, a Kárpát-medence magyar borvidékeiről származó legjobb borok 

kínálatával a boros pince előtt felállított borkimérésnél borbemutatók, borkóstolók. 

 

Trianon Múzeum ajándéktárgy standja 

1000 - 1800 : A Trianon Múzeum, értékesítéssel egybekötött ajándéktárgy kiállítása 

 

Kárpátia Könyvesház standja 

1000 - 1800 : A Kárpátia Könyvesház standján 25 Kárpát-medencei kiadó, 150 könyvét kínálja. 

 


