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A négy évből kettőt Ázsiában, egyet Auszt-
rália  Új Zélandon és ÉszakAmerikában, 
majd az utolsó évet Közép és DélAmeri-
kában töltöttek. Rendszeresen készítették 
a költségvetési táblázatot, amelyből ki-
derül, hogy naponta, fejenként 3550,Ft
ot költöttek, amiben vízumok, belépők, 
étkezés, szállás, útiköltségek, repülője-
gyek…stb. szerepelnek. Kerékpáronként 
44 vízálló táskában vitték magukkal 
a gondosan összeválogatott legszüksé-
gesebb holmikat, az alvás, a mosakodás, 
az étkezés kellékeit, ruházatot, gyógy-
szereket és nem utolsó sorban a műszaki 
kellékeket, laptop, GPS, telefon, pótal-
katrészek, stb. Mikor az az összeg, amivel 
elindultak fogyni kezdett, újság cikkeket 
írtak, kiadtak három falinaptárt és végül 
ÚjZélandon sikerült munkát vállalniuk 
egy szőlészetben 2 hónapra. 

Vetített képeikkel és videó felvételeik-
kel különféle témákat feldolgozva több-
ször körbejárva világunkat mutatták be 
élményeiket. A témák között szerepelt 
élővilágunk, különleges ételek, a földünk 
nevezetes helyei, emberek, akikkel az út-
jukon találkoztak, akik motiválhatnák 
a jövő generációit, és külön felhívták fi-
gyelmünket a fenntarthatóságra.

Most teljes erővel dolgoznak egy ne-
gyedik, a naptársorozat befejező részét 
képező 2016os falinaptáron, amelyben 
saját szép képeiken keresztül kalauzolják 
el a naptárhasználókat Közép, és Dél
Amerika színes és gyönyörű tájain. 

Hazaérkezésüket követően egy he-
tes erdélyi beszámoló körútjukon jártak 
Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, 
Székelyudvarhelyen és Nagyváradon. 
Külön szeretnének köszönetet mondani 
a Csíkkörzeti Szentháromság Alapítvány 
elnökének és tagjainak, valamint a Sze-
kerescsaládnak, hogy szeretettel és sok 
figyelmességgel szervezték meg a csík-
szeredai előadásukat.   

Zárug Kati, Zárug Zita
Világjáró házaspár 

a Fővárosi Örmény Klubban
A 2015. október 15-ei Fővárosi Örmény Klubnap főrendezője a Zuglói Örmény Ön-
kormányzat volt. Zárugné Tancsin Katalin elnök bevezetőjében egy fiatal házaspárt 
‒  Zárug Zita és Harsányi Árpád ‒ mutatott be előadóként, akiket a hallgatóság már 
jegyespárként ismert. 4 évvel ezelőtt összeházasodtak és rá egy hétre elindultak vi-
lágkörüli nászútra. Az eltelt idő alatt nem akármilyen teljesítményt vittek végbe: 
fekvő kerékpárral 46 országon át, 40.000 km-t kerékpároztak.

Az megemlékezést Szász Jenő fővédnök, 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnö-
ke köszöntő beszéde nyitotta meg. Ezt 
követően Dr. Gortvay István, Urmánczy 
Nándor unokája ünnepi beszéde hang-
zott el, majd Lukács Bencze Ákos konzul 
a Csíkszeredai Konzulátus részéről kö-
szöntötte az egybegyűlteket. Ezek után 
megkezdődött a várva várt konferencia. 
Előadást tartottak: Fráter Olivér (törté-
nész, Nemzetstratégiai Kutatóintézet): 
Urmánczy Nándor szellemi öröksége, 
Illésfalvi Péter (hadtörténész, Honvédelmi 
Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok 
és Háborús Kegyeleti Főosztály): 
A Magyar Királyi Honvédség bevonulá-
sa Erdélybe, 1940, Kovács Ferenc (ku-
tató, Hódmezővásárhely): Országzászló 
emlékművek az 1940-1944 között visz-
szatért területen, Gottfried Barna 

(történészlevéltáros, Magyar Nemzeti 
Levéltár, SzabolcsSzatmárBereg 
Megyei Levéltára): Pillanatfelvételek 
székelyföldi településekről (1939), Orosz 
László (tudományos főmunkatárs, Veritas 
Történetkutató Intézet): Útkeresés és ér-
dekérvényesítés az erdélyi szászok nemzet-
stratégiai gondolkodásában (1867-1940). 

Az ebédszünetet követően előadáso-
kat tartottak: Czirják Károly (helytörté-
nész, dr. Urmánczy Nándor Egyesület): 
Az Urmánczy család helytörténeti je-
lentősége Maroshévízen, Nagy Szabolcs 
(történészlevéltáros, Magyar Nemzeti 
Levéltár, Veszprém Megyei Levéltára): 
Vasszékelyek az összeomlás idején – 
A székelyudvarhelyi cs. és kir. 82. székely 
gyalogezred sorsa a háború végét követő-
en, Fülöp G. András (történész, KRE dok-
torandusz, NSKI): Kisebbségben és több-
ségben, meghatározó szellemi áramlatok 

Urmánczy Nándorra emlékeztek Maroshévízen
Dr. Urmánczy Nándor volt országgyűlési képviselő halálának a 75. évfordulója alkal-
mából október 31-én egy nagyszabású megemlékezésre került sor a maroshévízi Ke-
mény János Gimnázium dísztermében. Az eseményt a Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet, a Veritas Történetkutató Intézet és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület szervezte.

Dr. Gortvay István, Urmánczy unoka

Puskás Attila


