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ARS POETICA: Műemlékek, hagyományok és „hogyan tovább erdélyi magyarság?” 

ÚTVONAL:  Budapest – Szolnok – Ártánd – Nagyvárad – Sonkolyos – Bánffyhunyad – 
Dámos – Kalotaszentkirály – Kolozsvár – Kalotaszentkirály – Torda – Kalotaszentkirály 
– Sztána – Zsobok – Kalotaszentkirály – Szék  – Szamosújvár – Válaszút – Kőrösfő 
– Kalotaszentkirály – Magyarléta – Torockó – Kalotaszentkirály – Királyhágó – 
Nagyvárad – Ártánd – Budapest   
Időtartam: 7 nap (2016. augusztus 2. – 8.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 1650 km
Szállás: Kalotaszentkirályon, falusi vendéglátás keretében (2 ágyas fürdőszobás lakások)
Ellátás: reggeli, estebéd és piknikek
Szükséges felszerelés: nyári sportruházat, dzseki, túracipő, fürdőruha, elemlámpa

FŐBB ESEMÉNYEK:

•	Találkozó a kolozsvári magyarörmények közösségének képviselőivel
•	Magyarörmény templomok, emlékhelyek és örmény temető Szamosújváron
•	 Iskolalátogatás és az erdélyi magyar oktatás helyzetének ismertetése a kolozsvári 

János Zsigmond Gimnáziumban
•	Hunyadi Mátyás, Bocskai István, Bolyai János, Reményik Sándor szülőházai 

Kolozsváron
•	Wass Albertre emlékezünk szülőfalvában, a mezőségi Válaszúton
•	Városnézés, Botanikus kert és panoráma a fellegvárról Kolozsváron
•	Erdély Pantheonja: a kolozsvári Házsongárdi temető (Szenczi Molnár Albert, 

Apáczai Csere János, Kós Károly, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Wass család, 
Merza Gyula síremlékeivel)

•	Kalotaszegi fiatornyos  templomok, kazettás mennyezettel Kőrösfőn és Dámoson
•	Ferences barátok temploma gótikus refektóriummal a kolozsvári óvárban
•	Az egyetlen kalotaszegi erődtemplom és Jékely Zoltán emlékhelyek Magyarvalkón
•	Rózsa Sándor sírja a szamosújvári rabtemetőben
•	Látványos, könnyű túra Kalotaszeg virágos rétjein Sztána környékén
•	Az utolsó erdélyi polihisztor, Kós Károly Varjúvára a Riszegtető alatt
•	Kós Károly szobra és a  híres farsang történései Sztánán
•	Falujárás Torockón, a Székelykő lábainál
•	Látogatás Bőjte Csaba testvér Kis Szent Teréz szeretetotthonában, Torockón
•	Felújított Ady múzeum: a nagyváradi Mülleráj

Kincses Kolozsvár, Kalotaszeg, 
Mezőség és a Havasok ölelésében
Erdélyjárás magyarörmény vonatkozásokkal, 2016

•	Könnyű túra a Tordaihasadék szurdokvölgyében
•	Kirándulás tarisznyás piknikkel, Léta várának romjaihoz, a Gyaluihavasokban
•	Karsztvidéki barangolás a SebesKőrös sonkolyosi szorosában
•	Magashegyi séta a Kalotahavason
•	Bányalátogatás a látványosan felújított tordai sóbányában
•	Feredőzés a tordai sóstóban
•	Kallós Zoltán  néprajzi gyűjteménye Válaszúton
•	Templomok, tájház és tiszta szoba bemutatója Széken
•	Fehér kerámiák – vászonedények készítésének fortélyait mutatja be Hasas Péter, 

Réven
•	Kézműves  népművészeti termékek kirakóvására Kőrösfőn
•	Színpompás népviselet és mezőségi táncrend Széken
•	Szíveslátás szilvóriummal és csörögével Filep  Sándorék portáján Széken
•	Szeretetvendégség bográcsgulyással, kalotaszegi táncrenddel Gyuri bácsiék portáján 

a Varjúvár mellett
•	Gasztronómiai séta a kolozsvári óvárosban (vargabéles a Bulgakovban, stb…)
•	Kristóffy János Zsigmond egyedi hangulatú orgonakoncertje a nagyváradi székes-

egyházban
•	Élőzenés búcsúest fergeteges táncházzal, Kalotaszentkirályon
•	Kalotaszentkirályon személyes tapasztalatokon keresztül újból átéljük az erdélyi 

emberek őszinte szeretetét és barátságát

RÉSZLETES PROGRAM:
1.nap: Indulás: reggel 6 órakor a Műegyetem központi épülete előtti parkolóból
Látnivalók: Rév (Hasas Péter fazekas mester „vászon”edényei, SebesKőrös 
sonkolyosi szorosa – 1 órás séta), Bánffyhunyad, Dámos (kalotaszegi kazettás temp-
lom), Kalotaszentkirály

2.nap: Látnivalók: Kolozsvár (kiegészítő városnézés, Botanikus kert, Fellegvár, 
Házsongárdi temető, óvár, iskolalátogatás, találkozó a  kolozsvári magyarörmények 
közösségének képviselőivel), Magyarvalkó (az egyetlen kalotaszegi erődtemplom)

3.nap: Látnivalók: Tordaihasadék (2 órás könnyű túra a szurdokvölgyben), Torda (só
bányalátogatás, fürdés a sósvízű strandon), Kőrösfő (kalotaszegi kirakóvásár)

4.nap:   Látnivalók: Szék (szíveslátás, mezőségi néptáncbemutató, Árpádkori temp-
lom, tájház), Szamosújvár (Rózsa Sándor sírja, magyarörmény emlékhelyek), Válaszút 
(Wass Albert szülőfalva, Kallós Zoltán gyűjteménye)

5.nap: Látnivalók:  Bánffyhunyad, vonatozás a sztánai állomásra (Kós Károly Varjú-
vára, lovaglás, szeretetvendégség Gyuri bácsiék portáján, erdélyi  népzene, kalotaszegi 
táncrend), Sztána (1 órás séta a faluban, református templom, Kós Károly emlékszoba 
és szobor)
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Hosszú betegség után, vasárnap meghalt 
Kobzos Kiss Tamás Kossuth és Lisztdíjas 
zenész, előadóművész, zenepedagógus – 
közölte a család.

Elsősorban a magyar régizene, az euró-
pai középkori énekes zene, a török ének-
mondók zenéje, a magyar népzene és a kor-
társ zene területén tevékenykedett. Európai 
viszonylatban is az egyik legkiemelkedőbb 
előadója volt a középkori provencei truba-
dúrénekeknek, újjáélesztette a 16. századi 
magyar énekkincset.

Kobzos Kiss Tamás 1950. május 30án 
született Debrecenben. „Debreceni egye-
temi éveim alatt tanultam meg gitározni, 
majd 1973ban a Délibáb együttesbe ke-
rültem, ahol már népzenét csináltunk. Itt 
brácsáztam is, aztán a kobozt Joób Árpád, 

a Délibáb vezetője hozta az erdélyi 
Szászrégenből, és két nap múlva már ját-
szanom kellett rajta” – mondta a művész 
tavaly márciusban, Kossuthdíja alkalmá-
ból az MTInek.

Népzenei pályafutása a hetvenes évek 
elején együtt indult a táncházmozga-
lommal, Debrecenben 1973tól játszott 
a Hajdú Táncegyüttessel. Székre brácsát 
tanulni jutott el Ádám István Icsán csa-
ládjához, 1973–1974ben pedig zenét 
gyűjtött a Mezőségben, Gyimesben, meg 
az oda telepített baranyai moldvai csán-
góknál.

Gitárosként a régizene is foglalkoztat-
ta, virágénekeket énekelt, hatással volt 
rá az amerikai folkmozgalom. A Kecs-
kés együttesbe kerülve kezdte a lant 

Elhunyt Kobzos Kiss Tamás6.nap:   Látnivalók: Magyarléta (3 órás séta Léta várának romjaihoz, tarisznyás pik-
nik), Torockó (Europa Nostra díjas település, falujárás, Böjte Csaba testvér szeretetott-
hona, tájmúzeum), Kalotaszentkirály (falukázás, zenés búcsúest táncházzal)

7.nap:   Látnivalók: Kalotahavas (séta a gyephavason), Királyhágó, Nagyvárad (ki-
egészítő városnézés, Ady múzeum a Müllerájban, orgonakoncert a székesegyházban)

Határátkelő:  Ártánd
Érkezés:  Budapestre 21 óra körül

Részvételi díj: 68.000.- Forint / fő  +  kb. 17.000 Forint buszköltség
– ifjúsági kedvezmény 18 éves kor alatt 18.000. Forint / fő
A részvételi díj tartalmazza a szállás, ellátás, vezetés, belépők, művészi produkciók díját.

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

Kozma Simon képzőművész
grandiózus kiállítását 2015. novemberében nyitotta meg dr. Aniszi Kálmán író, pub-
licista a Kőrösi Galériában. Az igen gazdag és nagy hatást keltő kiállítás már az al-
kotások anyagának, no meg színviláguknak köszönhetően lebilincselő volt.

„Kozma Simon munkáiban sajátosan köszön vissza a maga, s nem csak anyagá-
ban, hanem ihletett alkotásaiban a reneszánsz. A csillogó szépségű keretek, az éke-
sített viaszalkotások domborulatai, melyek a szabályos enkausis festészeti eljárást 
követi… e művészeti alkotásokban a természet által létrehozott, s az ős erők szülte 
anyagcseppek, különös alakzatú reliefek, rejtekezve is üzenő portrék, párák,…‒ 
az univerzum köszönnek vissza képein.”                                                                        M

Balról Kozma Simon, Dr. Aniszi Kálmán és
Ion Alexandru Cretescu gitár- és lantművész


