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Kedves Olvasóink!
2002-ben felhívással fordultunk olvasóinkhoz, kérve segítségüket egy „Magyar-örményki-
kicsoda?” összeállításához. Most megismételjük felhívásunkat. Kérünk mindenkit, akik-
nek elhunyt, számottevő munkásságot felmutató magyar-örményekről adatai vannak (a 
magyar-örmény családhoz való rokoni kapcsolat, életrajzi adatok, – életpálya, foglalkozás, 
végzettség vagy valami hasonló –, valamint az adatok forrását, vagy az adatközlő nevét) 
közöljék velünk, vagy küldjék el az e-konyvtar.magyar-ormeny@gmail.hu címre. Kéré-
sünket az teszi időszerűvé, hogy hamarosan megkezdődik az eddig rendelkezésünkre álló 
híres, vagy jelentős munkásságot kifejtő emberek adatainak közlése az örmény-katolikus 
templom honlapján (www.ormenykatolikus.hu).

Észrevételeiket, kiegészítéseiket várjuk a megadott „drótposta” címen.         Szerkesztőség

Időtartam: 8 nap (2013. augusztus 4–11.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2000 km
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: nyári túraruházat, sport-
cipő, elemlámpa, fürdőruha
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti az uta-
zás kezdetétől annak végéig
Részletes program:
1. nap: Indulás: Budapestről, reggel 6 órakor a 
Batthyány téri felső rakpartról
Határátkelő: Tompa
Látnivalók: Szabadka (városnézés, temetőláto-
gatás), Palics (séta az üdülővároskában), Csóka, 
Feketetó (a román kommunista diktatúra mártírja 
– Boldog Bogdánffy Szilárd püspök szülőfaluja)
Szállás és ellátás: az 1. és 2. napon Tóthfaluban 
bácskai családoknál (2 ágyas, komfortos szobák)
2. nap: Látnivalók: Törökbecse (gróf 
Leiningen Westerburg Károly tábornok – aradi 
vértanú emlékműve, koszorúzás), Aracs – pusz-
tatemplom (bencés apátság romjai), Zenta (vá-
rosnézés, Zentai csata emlékműve), Tóthfalu 
(tájház, zenés bácskai trakta)
3. nap: Látnivalók: Elemér (templom, Kiss 
Ernő altábornagy – aradi vértanú kriptája, ko-
szorúzás), Nagybecskerek (városnézés, székes-
egyház, Lázár Vilmos ezredes – aradi vérta-
nú domborműve és emléktáblája, koszorúzás), 
Újvidék (városnézés, Mária neve templom), 
Pétervárad (várlátogatás)
Szállás és ellátás: a 3. és 4. napon Székelykevén 
„bukovinai” székely családoknál (2 ágyas kom-
fortos szobák)
4. nap: Látnivalók: Nándorfehérvár (várláto-
gatás, Bajraki mecset, sétálóutca), Zimony (Hu-
nyadi torony), Székelykeve (Szent István temp-
lom, tájház)

5. nap: Látnivalók: Szendrő (várlátogatás), 
Galambóc (vár, süllőpiknik a Dunaparton), 
Donji Milanovác (séta a mólón), Kis és Nagy 
Kazán-szoros (panorámaút), Vaskapu (határát-
kelő a gátkoronán), Orsova
Szállás és ellátás: az 5. és 6. napon 
Dunaorbágyon, a Duna Csillaga szállodában
6. nap: Látnivalók: Duna Csillaga (üdülőprog-
ram: fürdés a Dunában, napozás, fakultatív 
programok: naszádozás a Kazán-szorosokban, 
Veteráni-barlang, Ponikova-barlang, gyalogtú-
ra a Nagy Sukárra)
7. nap: Látnivalók: Herkulesfürdő, Cserna fes-
tői völgye, Havasalföld (Novaci-Petrozsény: 
magashegyi panorámaút – 2140m a tengerszint 
felett, könnyű gyalogtúra), zenés, táncos búcsú-
est Csernakeresztúron
Szállás és ellátás: a 7. napon Csernakeresztúron 
Bukovinából visszatelepült székely családoknál 
(2 ágyas komfortos szobák)
8. nap: Látnivalók: Marosillye (Bethlen Gá-
bor szülőháza), Máriaradna, Ópálos (hangula-
tos borkóstoló a kadarkától a kadarisszimáig), 
Arad (Szabadság-szobor – koszorúzás)
Határátkelő: Nagylak
Érkezés: Budapestre 21 óra körül
Részvételi díj: 76 000 Ft/fő – ifjúsági ked-
vezmény 18 éves kor alatt 16 000 Ft/fő
Az ár tartalmazza a vezetés, szállás, fél-
panzió, belépők, borkóstoló, művészi pro-
dukciók árát, kivéve a buszköltséget.
Buszköltség: (ami a foglalót is jelenti) 
20 000 Ft/fő, minimum 30 résztvevő esetén.
A bejárt helyek hangulatát tájba illő zené-
vel, felolvasásokkal és a népköltészet re-
mekeivel idézzük fel. Az útvonal és főbb 
események az áprilisi számunkban!

Barangolás Bácskában, Bánságban
és az Al-Duna vidékein

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja – 2013

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Közeledik az adóbevallás ideje... A törvény szerint személyi jövedelemadónk (kétszer) 
egy százalékát erre jogosult, bejegyzett egyházaknak, közintézményeknek, civil szerve-
zeteknek, egyesületeknek ajánlhatjuk.
Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy személyi 

jövedelem-adónk 1 %-át az EÖGYKE-nek ajánlhassuk.
Tizenhetedik éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működé-

se anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdet-
től fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen beszá-
molunk az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.

Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adomá-
nyokat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitás-
őrzésünkre, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség meg-
teremtésére, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon 
Kulturális Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen azért dolgozunk, hogy magyar-
örmény közösségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultú-
ráját megőrizze, átadja gyermekeinknek, unokáinknak – az utókornak. Tartozunk ezzel 
tehetséges, tisztességes és jó magyarrá vált őseinknek, tehát önmagunknak is.

Nem kell mást tennie, mint a jövedelemadó bevalláskor az APEH által rendszeresített 
bevallási nyomtatványon nyilatkozatot tegyen szervezetünkre.

A kedvezményezett adószáma:
18085590-1-41 

A kedvezményezett neve:
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

Egyúttal kérjük és javasoljuk, hogy a másik egy százalékkal támogassa a
Magyar Katolikus Egyházat, amelynek technikai száma 0011,

amelynek részegyháza a magyarhoni, történelmi örménység Örmény Szertartású Ró-
mai Katolikus Egyháza.

Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, nincs 
önálló technikai száma! Köszönjük, hogy gondol ránk.

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület


