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tapasztaltuk, mint általános tanulmánya-
inknál: mennyire ragaszkodnak örmény 
gyökereikhez, menyire fontos nekik, hogy 
az örmény kultúra elevenen éljen. Arról 
beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy 
úgy tudnak egyszerre igazi győriek lenni, 
hogy közben büszke örmények is. 

Amikor jelentkeztünk a versenyre, 
egyikünk sem gondolta, hogy ennyi min-
dent megtanulunk, igazából még a döntő 
után is inkább azt éreztük, hogy mennyi 
mindent nem tudunk még. Végül mind-
két forduló feladatai inspirálóak voltak 
számunkra. Sajnos nem tudtunk mindent, 
de nem voltak sem ijesztően, nyomasz-
tóan nehezek a feladatok, sem annyira 
könnyűek, hogy félvállról lehetett vol-
na venni őket, meg kellet dolgoznunk a 
megoldásért. Természetesen nagyon örü-
lünk a győzelemnek, az erdélyi útnak, ez 

a konkrétan megfogható nyereményünk, 
de hálásak vagyunk azért a tudásért is, 
amelyet a vetélkedőn szereztünk, hogy 
egy kicsit megismerhettük a nagyon izgal-
mas, sokszínű és gazdag örmény kultúrát. 
Köszönjük szépen az Erdélyi Örmény 
Gyökerek Kulturális Egyesületnek, 
dr. Issekutz Sarolta Elnök Asszonynak, 
a szervezésben és lebonyolításban részt-
vevőknek, hogy lehetővé tették számunk-
ra az örmény kultúrával való ismerkedést, 
köszönjük az első díjat jelentő utazást. 

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kol lé-
gium csapata: 

Adorján András,  
András Levente 
Kapui Nikolett,  
Schmidt András 
Török Dávid                                       

560-2016 – EÖGYKE/D                Transsylvania Tours - Kolozsvár 
 

Magyarörmények nyomdokain Erdélyben 2016 
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület diákprogramja  

ÚTVONAL: Budapest – Makó – Nagylak – Arad – Máriaradna – Marosillye – 
Déva – Csernakeresztúr – Szászsebes – Gyulafehérvár – Balázsfalva – Medgyes – 
Erzsébetváros – Segesvár – Csíkszereda – Csíksomlyó – Csíkszépvíz – Gyergyóújfalu 
– Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó – Békás-szoros – Gyergyóújfalu – Gyergyóditró 
– Marosvécs – Gernyeszeg – Marosvásárhely – Szászrégen – Szamosújvár – Kolozsvár 
– Bánffyhunyad – Királyhágó – Nagyvárad – Ártánd - Budapest  

Időtartam: 7 nap (2016.04.25-05.01) 
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2000 km. 
Ellátás: félpanziós (reggeli , estebéd és úticsomag) 
Szükséges felszerelés: túraruházat, sportcipő, elemlámpa  

FŐBB ESEMÉNYEK: 
• Találkozó az erdélyi magyarörményekkel  Gyergyószentmiklóson és  Szamosújváron
• Örmény diaszpóra emlékhelyei Csíkszépvizen, Gyergyószentmiklóson,                            

        Erzsébetvárosban és Szamosújváron

• Koszorúzás az Aradi Vértanúk emlékművénél és a Szabadság szobornál
• Kegytemplom Csíksomlyón és Máriaradnán
• Erdélyi magyarörmények apostoli kormányzójának székhelye, érseki székesegyház  

        Gyulafehérváron
• Erdély védőszentje: Szent László ereklyéi a nagyváradi székesegyházban
• Szent Ferenc Alapítvány tevékenysége és Böjte Csaba testvér szeretetotthona Déván
• Városnézés Kolozsváron, Nagyváradon, Aradon és Marosvásárhelyen
• Erdély földrajza, történelme és kultúrtörténete Gyulafehérváron
• Az örmények és az erdélyi magyarörmények története Erzsébetvárosban
• Erdélyi szászok története Medgyesen
• Csángók  sorstörténete Csernakeresztúron 
• Kőműves Kelemenné balladája a dévai várban
• Kallós Zoltán mezőségi, kalotaszegi és csángó néprajzi gyűjteménye Válaszúton
• Megemlékezünk:

o A Hunyadiakról Gyulafehérváron és Vajdahunyadon
o Hunyadi Mátyásról, Bocskai Istvánról, Bolyai Jánosról és Reményik Sándorról   

            Kolozsváron
o Fráter Györgyről, János Zsigmondról Gyulafehérváron
o Bethlen Gábor Marosillyén
o Szenczi Molnár Albertről, Apáczai Csere Jánosról, Tótfalusi Kiss Miklósról
    és Reményik Sándorról a Házsongárdi temetőben Kolozsváron
o Kiss Ernőről és Lázár Vilmosról Aradon
o Petőfi Sándorról Fehéregyházán
o Czetz Jánosról Piskin
o Ady Endréről Csucsán és Kalotaszentkirályon
o Puskás Tivadarról Gyergyóditrón
o Urmánczy családról Maroshévizen
o Márton Áronról Csíkszentdomokoson és Gyulafehérváron
o Wass Albertről Marosvécsen , Vasasszentgotthárdon és Válaszúton
o Apor Vilmosról Segesváron
o Helikonistákról Marosvécsen
o Tompa Lászlóról Székelyudvarhelyen
o Sütő Andrásról Pusztakamaráson
o Bogdánffy Szilárdról, Fráter Györgyről, Pázmány Péterről és Vitéz Jánosról       

            Nagyváradon
o Kányádi Sándorról Nagygalambfalván

• Piski, kenyérmezei, medgyesi és a fehéregyházi csaták eseményei
• Vár és várkestélylátogatás Segesváron (világörökség), Vajdahunyadon, Déván és     

        Nagyváradon
• Kastélylátogatás Gernyeszegen 
• Túrázunk a Békás-szorosban,Vársonkolyoson
• Kazettás, fiatornyos templom Bánffyhunyadon és népművészeti kirakóvásár Kőrösfőn
• Drakula legendárium és a történelmi valóság ismertetése Segesváron
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• Csernakeresztúron, Gyergyóújfaluban és Kalotaszentkirályon személyes élményeken 
     keresztül megtapasztaljuk az erdélyi emberek vendégszeretetét és őszinte barátságát

RÉSZLETES PROGRAM: 

1.nap: Indulás: reggel 8 órakor a budaörsi Auchan előtti  parkolóból   
Határátkelő: Nagylak
Látnivalók: Arad (Szabadság szobor, Vértanúk emlékműve, kiemelt meg-
emlékezés Kiss Ernő tábornagyról és Lázár Vilmos ezredesről), Marosillye 
(Bethlen Gábor fejedelem szülőháza), Déva (várlátogatás libegővel és Böjte 
Csaba szeretetotthona), Csernakeresztúr (bukovinai  székely tájház) 
Szállás és ellátás: az 1. napon Csernakeresztúron falusi vendéglátó családoknál  
(2 ágyas szobák, fürdőszoba használattal) 
 

2.nap: Látnivalók: Vajdahunyad (Hunyadiak ősi várkastélya), Piski
 (piski csata  története és Czetz János ezredes szerepe a stratégiai győzelem 

kivívásában), Kenyérmező, Alvinc, Gyulafehérvár (érseki székesegyház, 
Hunyadi János kormányzó, Hunyadi László, Fráter György püspök, János 
Zsigmond fejedelem, Izabella királynő és Márton Áron pöspök síremléke-
ivel), Medgyes (szász evangélikus erődtemplom), Erzsébetváros (örmény 
templom és temetőlátogatás), Segesvár (várlátogatás – világörökség), 
Fehéregyháza (Petőfi Sándor emlékhely), Székelyudvarhely, Libán-tető, 
Gyergyóújfalu 

   Szállás és ellátás: a 2. és 3. napon Gyergyóújfalun falusi vendéglátó családoknál  
(2 ágyas szobák, fürdőszoba használattal)  

3.nap: Látnivalók: Marosfő, Csíkszentdomokos (Márton Áron püspök szülőháza),
 Csíksomlyó (kegytemplom), Csíkszépvíz (magyarörmény emlékhelyek: ör-

mény katolikus templom, vigadó, múzeum, temető), Gyilkos-tó, Békás-
szoros (séta a látványos szurdokvölgyben)  
 

4.nap: Látnivalók: Gyergyóalfalu, Gyergyószentmiklós (örmény templom,  Tarisznyás 
Márton Múzeum, örmény temető, találkozó a helyi magyarörményekkel), 
Gyergyóditró (Puskás Tivadar feltaláló szülőfalva), Felső Maros-áttörés, 
Maroshévíz (Urmánczy család története),  Marosvécs  (Wass Albert író emlék-
köve, Helikonisták asztala), Szászrégen 
Szállás és ellátás: a 4.  napon Szászrégenben a Marion  szállodában (2 ágyas, 
komfortos szobák)   

5.nap: Látnivalók: Gernyeszeg, (Teleki kastély), Marosvásárhely (városnézés),
 Pusztakamarás (Sütő András író szülőháza), Szamosújvár (Armenopolis, ör-
mény templomok és temető, Rózsa Sándor sírja), Válaszút (Wass Albert szülő-
falva, Kallós Zoltán néprajzi gyűjteménye) 

 Szállás és ellátás: az 5.,6.és 7. napon Kalotaszentkirályon falusi vendéglátás             
keretében (2 ágyas szobák fürdőszoba használattal) 

 
6.nap: Látnivalók: Kolozsvár (részletes városnézés,Házsongárdi temető), Torda
            Kőrösfő (népművészeti kirakóvásár) 
7.nap:  Látnivalók: Bánffyhunyad (a legnagyobb  kalotaszegi templom), Csucsa 

 (Ady Endre költő  emlékhelye), Királyhágó, Vársonkolyos (rövid túra a Sebes-   
Körös szorosában), Nagyvárad (városnézés, várlátogatás,Boldog Bogdánffy  
Szilárd vértanú püspök életútja és szobra a székesegyházban, Szent László 
ereklyék) 

  Érkezés Budapestre 18 óra körül  
 A bejárt helyek hangulatát szerepjátékokkal, tájba illő zenével, felolvasások 
kal  és a népköltészet remekeivel idéztük fel.   

Találkozás az örmény közösségekkel 

Erzsébetvárosban sikerült a templomot és temetőt meglátogatni és néhány percet Vicelár 
Mariska nénivel tölteni, a templomnak hosszú évekig gondozójával. 

Kedves vendégfogadásban volt részünk Csíkszépvizen, ahol Ajtony Gábor, 
a Szentháromság Alapítvány elnöke, Fejér István alelnök, Zakariás István gondnok 
fogadott bennünket nagy szeretettel. Elmesélték a Szetháromság Alapítvány történetét, 
s megtekintettük a nagyon ötletesen berendezett szépvizi örmény családokról szóló kiál-
lítást a múzeumban, valamint frissen sütött kürtös kaláccsal és finom itallal kedveskedtek.

Gyergyószentmiklóson Gál Hunor plébános úr, Zárug Aladár,  Kulcsár László fogadott 
bennünket, valamint egy csokorra való fiatalság. Bemutatták a szép templomot, a cin-
termet és megtekintettük az örmény közösségi házat, fejlesztéseiket. Jóízűen elfogyasz-
tottuk a verandán a szendvicseinket, amelyhez kellemes ital is társult, majd a Tarisznyás 
Márton Múzeum igazgatójával találkoztunk és megtekintettük a múzeumot.  

Szamosújváron Szakács Endre plébános, örmény katolikus vikárius fogadta kis csapa-
tunkat és nagyon érdekes előadást tartott a fiatalságnak a templomról. A plébános úr 
részvétele a közös ebéden igen megtisztelő és kellemes volt. 

Kolozsváron Bálintné Kovács Júlia, az Armenia Örmény-Magyar Baráti társaság elnö-
kével és Tőkés Erzsébettel találkoztunk a Házsongárdi Temetőben, megtekintve a ma-
gyar történelem és irodalom jeles alakjainak síremlékeit, az erdélyi örmény síremléke-
ket, majd a városnézés után Júlia meghívására felkerestük otthonában, ahol hatalmas 
ovális asztala mellett fogyasztottuk el szendvicsebédünket, jótékony ital kíséretében. 
Sikerült nemcsak az erdélyi örmény településeket, műemlékeket felkeresni, hanem az 
őrtüzek védőit  is meglátogatni, a fiatalságnak szerepük fontosságát bemutatni.         M 
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Képaláírások:

1. Az aradi Szabadságszobornál koszorúzott 
a csapat
2. Gyergyószentmiklóson az örményeknél.
3. Gyergyóditróban, a templom előtt
4. Koszorúzás Wass Albert síremlékénél, 
Marosvécsen
5. Dzsida Jenő sírjánál a Házsongárdi Teme-
tőben
6. Kolozsváron a Szent Mihály Templom 
bejáratánál
7. Csónakázás a tordai sóbányában
8. Gyergyószentmiklós, Zárug Aladár bemu-
tatja az örmény katolikus templomot
9. Csíkszépvízi örmény múzeum
10. Szellőtető
11. Erzsébetvárosi örmény katolikus templomban
12. Gyaloglás a Békás szorosban

Fotók: Nagy Csaba Benedek


