Vendégségben Magyarországon 2011
„Augusztus 18-án, az indulásunk éjszakáján még nem is sejtettük, milyen fergeteges hét elé nézünk”írja egyik Szederindás citerásunk. és valóban, felejthetetlen hetet töltöttünk a Külhoni Magyar Fiatalok
Találkozóján.
Vendégségben voltunk valóban Budapesten, Szentendrén és mégis egészen otthon éreztük magunkat,
hála a körültekintő, gondos szervezésnek, a gyönyörű gödöllői környezetnek, a sok kedves embernek.
Nagyon jó ötlet ez, hogy a világ minden tájáról hívják-várják a magyarsághoz kötődő fiatalokat, akik
így találkozni, barátkozni, ismerkedni tudnak egymással, tudomást szerezhetnek arról, ki, hogy,
milyen életet, ki hogyan tudja megélni a magyarságát ott, ahol született, lakig és él. Találkoztunk
kedves, aranyos fiatalokkal, akik odaadással énekeltek, táncoltak magyar zenére, magyar viseletben,
de akiknek már érezhetően nehezére esik a magyar beszéd, vagy akik egyáltalán nem beszélik a
nyelvet. Nagyon kellemes meglepetésben volt részünk azonban, mikor a teljesen idegen nyelvi
környezetben született, ott élő lányka, Júlia, gyönyörű magyarsággal szólalt meg és olyan szép,
választékos magyar nyelven beszélt amit sokan közülünk, de akár az anyaországiak közül is
megirigyelhetnének és főképp követhetnének. Sok tapasztalatot szereztünk tehát a világ
magyarságáról, rengeteg gyönyörű élményben volt részünk a budapesti séták és városnézés, a Szent
István-napi ünnepség sorozat, a Mesterségek Ünnepén való fellépés, a Dagály-fürdőbeli programok, a
szentendrei Szabadtéri Néprajzi és a Marcipán Múzeum, a gödöllői Grassalkovich kastély
megtekintése Sissy nyomában, vagy a kastély gyönyörű udvarán zajló Liszt-esten való fellépés során.
Az utolsó nap pedig, az valóban fergeteges volt a délutáni Gálával, ahol mindenki még egyszer
megcsillogtathatta tehetségét, ahol együtt lépett fel csapatunk kedves helybéli csoportkísérőnkkel,
Judittal és az aranyos dániai lánykával, Júliával; az esti koncert és búcsúest…hát az felejthetetlen.
„Fájt, hogy el kellett mennünk, de bennünk örökre élni fog ez a hét budapesten valamint Gödöllőn, és
szívből reméljük, hogy jövőre is részt vehetünk majd ezen a találkozón és ugyanolyan jól fogjuk
érezni magunkat jövőre is, mint az idén. Egyszerűen eszméletlen volt!!!! Márta”
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