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Zárugné Tancsin Katalin beve-
zetésként emlékeztette a hall-
gatóságot arra, hogy lánya, ak-
kor még vőlegényével együtt, 
a klubban előadást tartott az 
El Caminoról. Az előadás után 
nem sokkal 2011. június 4-én 
összeházasodtak, és június 11-
én indultak útnak fekvőkerék-
párral világkörüli útjukra. A 
klubest napjáig, április 18-áig 
több mint 16 ezer kilométert 
tettek meg 22 orszá-
gon keresztül. Érde-
mes felsorolni, mely 
országokban „ke-
rekeztek”: Magyar-
országról elindul-
va az útvonal: Ro-
mánia, Szerbia, Bul-
gária, Törökország, 
Grúzia, Örményor-
szág, Irán, Türkme-
nisztán, Üzbegisz-
tán, Tadzsikisztán, 
Kirgizisztán, Kína, 
Pakisztán, India, 
Nepál, Banglades, 
Myanmar (Burma), 

Thaiföld útjain vezetett, majd 
egy körút Laosz, Vietnám és 
Kambodzsa tájaira, és április-
ban újra Thaiföld. 

Öt óra az időeltolódás, de a fi-
atalok interneten keresztül üze-
netet küldtek a klub közönsé-
gének: „Szeretettel üdvözlünk 
mindenkit Thaiföldről. 16 300 
kilométer van a hátunk mögött, 
és pár nap múlva megérkezünk 
a huszonharmadik országunk-

ba, Malajziába. Örülünk, hogy otthon 
megérkezett a tavasz, Thaiföldön trópu-
si éghajlat van egész évben, már nagyon 
közel vagyunk az egyenlítőhöz.”

Nagyon sok a média megjelenésük, 
szerepeltek tévében, rádióban, újság-
ban. A www.360fokbringa.hu honlapon 
napi kapcsolattal nyomon követhető, 
hol, merre járnak.

Béres A.
Egy nem mindennapi utazásról

A Fővárosi Örmény Klub áprilisi műsorát gyönyörű „nyári délutánon” a Zug-
lói Örmény Önkormányzat rendezte. Zárugné Tancsin Katalin elnökasszony 
rendhagyó vetítettképes előadást tartott, ugyanis miközben lánya, Zárug Zita 
és veje, Harkányi Árpád fekvőkerékpárral a világkörüli (nász)útjukról adott 
tájékoztatást a Lánchíd Rádióban készített Bak Réka riportban, azalatt az út 
során készült, általuk összeállított és kivetített 360 fotóban gyönyörködhet-
tünk Heim Pál közreműködésével. Aláfestésként olykor-olykor el-elhangzot-
tak magyarázatok, kommentárok is. A végén rövid videókat is láthattunk a fi-
atalok útjáról.

Az emlékezetes estet gasztronómi-
ai élvezet zárta, köszönet érte Kriszti-
án Tamás szakács négyfős csapatának, 
akik a rendező önkormányzat jóvoltá-
ból erdélyi módra készített töltött ká-
posztával (amelyet darált füstölt hús 
ízesít) és almás rétessel látták vendégül 
a megjelenteket.

Fővárosi Örmény Klub 
2013. május 16., csütörtök, 17 óra

A Pest megyei Kormányhivatal Nyáry Pál terme,
bejárat a Budapest V., Semmelweis u. 6. szám felől

Műsor
Örményországi utazások

Dr. Szilágyi András orvos-művész vetítettképes előadása

Dr. Szilágyi András neurológus, pszichiáter és orvosi 
pszichológus. Elismert zongorista. Évtizedek óta foglal-
kozik Liszt Ferenc személyiségével, Liszt műveket ját-
szik, Liszt-kutató. 

Megjelent könyvének címe: Liszt személyisége. 
Körtemplomokat kutat. A Kárpát-medence Árpád-ko-
ri rotundái és centrális templomai azok, amelyek el-
vezették az eredeti ókori keletkezési színhelyekre: 
Egyiptomba, Szíriába, Örményországba stb. Ezek az 
ókori centrális templomok, amelyekből kifejlődtek a 
középkori magyar templomok. Hosszú évek kutatásai-
nak eredménye egy könyvben manifesztálódott.

Címe: A Kárpát-medence Árpád-kori rotundái és cent-
rális templomai.

Rendezi: Budapest Főv. XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Támogató: Fővárosi Örmény Önkormányzat
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