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Az Erdélyi Örmény Gyökerek
Kultúrális Egyesület nyári ajánlata a

 Transsylvania Tours-Kolozsvár együttműködésével
 Négy ország – egy nemzet

Barangolás Drávaszög, Kelet-Szlavónia, Bácska, Bánság, 
Bihar és Partium vidékein

A körutazás célja: a mai Horvátországon, Szerbián és Románián átvezető útvonalon 
a  nemzeti összetartozás jegyében szembesülünk  Drávaszög, Kelet-Szlavónia, Bácska, 
Bánság és Partium magyar vonatkozású történelmi és kulturális örökségével és túrázunk  
a Bihar-hegységben.                                                                        
Útvonal: Budapest – Mohács – Udvar – Laskó (Horvát o.) – Eszék – Szentlászló – Kórógy 
– Vukovár – Újlak – Bácspalánka (Szerbia) – Bács – Zombor – Bajmok – Csantavér – 
Tóthfalu – Szabadka – Palics – Magyarkanizsa – Tóthfalu – Nagykikinda – Zsombolya 
(Ro.) – Temesvár – Lugos – Déva – Csernakeresztúr –  Déva – Brád – Abrudbánya 
– Verespatak – Topánfalva – Biharhágó – Kiskoh – Belényes – Kőröstárkány – Boga 
– Pádisfennsík – Szamosbazár – Kőröstárkány – Nagyszalonta – Nagyvárad – Ártánd 
(Mo.) – Budapest

Időtartam: 7 nap (2015 augusztus 22. – 28.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2100 km.
Ellátás: félpanziós (reggeli, estebéd)
Szükséges felszerelés: túraruházat, szélkabát, sportcipő, elemlámpa
Vezetés: a csoportot Gyuri bácsi vezeti Erdélyben és Faragó Zoltán Délvidéken  

FŐBB ESEMÉNYEK:
• Koszorúzás az 1944es áldozatok emlékhelyén Bajmokon
• Ősök jussa emlékmű Laskón
• Városnézés: Eszéken, Zomborban, Zentán, Temesváron, Magyarkanizsán, 
   Nagyszalontán és Nagyváradon
• Várlátogatás Eszéken, Bácson, Déván és Nagyváradon
• Boldogasszony búcsújáróhely Doroszlón
• Arany János múzeuma a Csonkatoronyban, 
• Sinka István a „bojtárköltő” és Zilahy Lajos író szülőháza Nagyszalontán
• Kapisztrán János sírhelye a ferences kolostorban Újlakon
• Impozáns katolikus templom Csantavéren
• Délszláv háború pusztításaival szembesülünk Szentlászlón, Kórógyon és Vukováron
• Verespatak, a tervezett ciános kitermelés miatt „halálraítélt” város 
• Templom és iskola: a magyarság megmaradásának pillérei Tóthfaluban
• Bőjte Csaba szeretetotthona Nagyszalontán

• Egyedi Aranymúzeum Brádon
• Séta a kopácsi rét látványos tanösvényén
• Túrázunk a Pádis karsztfennsíkon és a Szamos bazár Aragyásza barlangjában
• Cseppkőcsodák a kiskohi Medve barlangban
• Séta a Ludasi tó, avagy a „madárparadicsom” körül
• Kőműves Kelemenné balladája a dévai várban
• Dezső Regina énekel a kórógyi közös vacsorán
• Szalonnasütéses piknik a Szamosbazár karsztfennsíkján
• Fergeteges „bukovinai” néptáncbemutató Csernakeresztúron
• Szíveslátás a tájházban lankadt pitével és hangulatos közös vacsora Tóthfaluban
• Borkóstoló Délvidék legjobb boraiból Palicson, Maurer Oszkár pincészetében
• Zenés búcsúvacsora Kőröstárkányban
• Orgonaaudició Nagyváradon a székesegyházban
• Kórógyon, Tóthfaluban, Csernakeresztúron és Kőröstárkányban újból megtapasztaljuk       
a határontúli magyarok őszinte szeretetét és barátságát.

  
RÉSZLETES PROGRAM:

1. nap: Indulás: reggel 6 órakor a Batthyány tér felső rkp.ról
Határátkelő: Udvar 
Látnivalók: Laskó (Ősök Jussa emlékmű, református templom), Kopácsi rét (tanös-
vény a madárparadicsomban), Eszék (várlátogatás,városnézés), Szentlászló (mártírfalu, 
Szent László szobor – koszorúzás), Kórógy (zenés közös vacsora, Dezső Regina énekel)
Szállás és ellátás: az 1. napon Kórógyon falusi vendéglátó családoknál (kétágyas kom-
fortos szobák)

2. nap: Látnivalók: Vukovár (városnézés, Mártírok Múzeuma), Újlak (várlátogatás, 
ferences kolostor Kapisztrán János ereklyéivel), Bácspalánka (határátkelő Szerbiába), 
Bács (várlátogatás), Zombor (városnézés), Bajmok (1944es magyar áldozatok emlék-
helye – koszorúzás), Csantavér (monumentális templom), Tóthfalu
Szállás és ellátás: a 2. és 3. napon Tóthfaluban faluturista gazdaságokban (kétágyas 
komfortos szobák)

3. nap: Látnivalók: Szabadka (városháza, kiegészítő városnézés), Palics (borkósto-
ló Maurer Oszkár pincészetében), Ludas (séta a tó körül), Magyarkanizsa (városnézés), 
Tóthfalu (falukázás, tájház, szíveslátás lankadt pitével, hangulatos közös vacsora)

4. nap:  Látnivalók: Nagykikinda, Zsombolya (határátkelő Erdélybe), Temesvár (ki-
egészítő városnézés), Lugos, Déva 
Szállás és ellátás: a 4. napon Csernakeresztúron, faluturista gazdaságokban (kétágyas 
komfortos szobák)

5. nap:  Látnivalók: Brád (Aranymúzeum), Vulkánhágó (panoráma és fotószünet), 



Erdélyi Örmény Gyökerek2015. március-április

58

Erdélyi Örmény Gyökerek 2015. március-április

59

Abrudbánya, Verespatak (séta a „halálraítélt” városban), Aranyosvölgye, Bihar
hágó, Kiskoh (Medvebarlang csodálatos cseppkövekkel), Belényes, szíveslátás 
Kőröstárkányban

Szállás és ellátás: a 5. és 6. napon Kőröstárkányban falusi vendéglátó családoknál 
(kétágyas komfortos szobák)

6. nap: Látnivalók: Bogavölgye (terepbuszos utazás a Pádisfennsíkra), Szamos
bazár (túra a karsztfennsíkon, áthaladás saját elemlámpákkal az Aragyásza barlangon), 
szalonnasütéses piknik a fenyves tisztásán, Köröstárkány (zenés búcsúvacsora)

7 nap: Látnivalók: Nagyszalonta (Arany János Csonkatornya, Sinka István és Zilahy 
Lajos szülőháza, találkozó a szeretetotthonban Bőjte Csaba neveltjeivel), Nagyvárad 
(kiegészítő városnézés, orgonaaudíció a székesegyházban)

Határátkelő: Ártánd
Érkezés: Budapestre 21 óra körül
Részvételi díj: 67000 Ft/fő. Ifjúsági kedvezmény 18 év alatt 17000 Ft.
Buszköltség (min.40 résztvevő esetén) 22000 Ft/fő.

A bejárt helyek hangulatát tájba illő zenével, felolvasásokkal és a népköltészet reme-
keivel idézzük fel.
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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.

Tizenkilencedik éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy műkö-
dése anyagi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kez-
dettől fogva nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen be-
számolunk 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
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Hirdetés
Vass Erika vagyok, Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban dolgozom néprajz-
kutatóként, és a leendő Erdély épületegyüttes vezetője vagyok.
Az elmúlt években Erdély több pontján bontottunk le épületeket, melyeket Szentend-
rén fogunk felépíteni és berendezni. Terveink között szerepel egy történeti kiállítás is, 
amiben fontos elem lesz az erdélyi örmények történetének és kultúrájának bemutatása.
Azért keresem Önt, mert a kiállításhoz olyan tárgyakra lenne szükségünk, melyek ál-
tal hiteles képet nyújthatunk az örményekről. Amennyiben bárhol lenne eladó tárgy, ké-
rem, értesítsen minket.

Vass Erika (vasserika@gmail.com) Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre


