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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

Főbb	események:
• Barangolás a magyar-örmények nyomában, 

örmény emlékhelyek felkutatása 
• Lerójuk kegyeletünket a hit és a szabadságharc 

magyar-örmény vértanúinak emléke előtt:
• Boldog Bogdánffy Szilárd püspök – Feke-

tetón 
• Kiss Ernő altábornagy – Eleméren
• Lázár Vilmos ezredes – Nagybecskereken
• Koszorúzás gróf Leiningen Westerburg Ká-

roly tábornok aradi vértanú szobránál Török-
becsén

• A Vértanúk emlékműve és a Szabadság-szo-
bor Aradon

• Tiszteletadás a II. világháború magyar áldo-
zatainak emléke előtt a szabadkai temetőben

• Városnézés Nándorfehérváron, Szabadka 
szecessziós városközpontjában, Zentán, Új-
vidéken és Nagybecskereken

• Várlátogatás Nándorfehérváron, Pétervá-
radon, Szendrőn és Galambócon

• Rozgonyiné balladáját hallgatjuk Galambóc 
várában

• A középkori Európát megmentő 1456-os 
nándorfehérvári diadal története

• Hunyadi torony Zimonyban
• Monumentális bencés romkolostor (Puszta-

templom) Aracson
• Püspöki palota és székesegyház Nagy-

becskereken
• A legdélebbi Szent Istvánnak ajánlott temp-

lom Székelykevén
• Kulturális hagyományteremtés Tóthfaluban
• Hangulatos üdülőtelep szecessziós pavilo-

nokkal Palicson
• Panorámautazás (150km) az Al-Dunai áttö-

rés déli oldalán Galambóc és Vaskapu között
• Naszádos hajókirándulás az Aranyember tör-

ténetének színhelyén a Kazán-szorosokban
• Veteráni barlang bejárása a Dunáról
• Gyalogtúra a Nagy-Sukárra, a Kazán-szoros 

északi peremére
• Séta Herkulesfürdőn Erzsébet királyné 

(Sissi) nyomában
• Pazeller keringőjének varázsa Herkulesfürdőn
• A Szent Korona rejtekhelye Orsován
• Vaskapu: rálátás az erőműre és ismertető az 

Al-Duna szabályozásának eseményeiről
• Látványos alpesi út a Déli-Kárpátokban Ha-

vasalföldről Erdélybe, Novaci és Petrozsény 
közt

• A nagy fejedelem Bethlen Gábor szülőháza 
Marosillyén

• Kegytemplom Máriaradnán

Barangolás	Bácskában,	Bánságban
és	az	Al-Duna	vidékein

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programja – 2013
Útvonal:	Budapest	–	Kiskunhalas	–	Tompa	–	Szabadka	–	Palics	–	Csóka	–	Feketetó	–	Tóthfalu	
–	Törökbecse	–	Aracs	–	Zenta	–	Tóthfalu	–	Elemér	–	Nagybecskerek	–	Újvidék	–	Pétervárad	
–	Székelykeve	–	Pancsova	–	Nándorfehérvár	–	Zimony	–	Székelykeve	–	Szendrő	–	Galambóc	
–	 Donji	 Milanovác	 –	 Kis	 és	 Nagy	 Kazán-szoros	 –	 Vaskapu	 –	 Orsova	 –	 Dunaorbágy	 –	
Dunatölgyes	–	Herkulesfürdő	–	Zsilvásárhely	–	Novaci	–	Petrozsény	–	Csernakeresztúr	–	
Déva	–	Marosillye	–	Máriaradna	–	Ópálos	–	Arad	–	Nagylak	–	Makó	–	Szeged	–	Budapest

• Üdülőprogram fürdéssel és napozással 
Dunaorbágyon

• Süllőpiknik a galambóci vár alatt
• Hangulatos borkóstoló a kadarkától a 

kadarisszimáig Balla Géza pincészetében 
Ópáloson

• Zenés bácskai trakta „lankadt pitével” 
Tóthfaluban

• Búcsúest bográcsgulyással és fergeteges 
bukovinai néptáncbemutatóval Cserna-
keresztúron

• Tóthfaluban, Székelykevén és Cserna-
keresztúron személyes élményeken keresztül 
újból szembesülünk a határon túli magyarok 
őszinte szeretetével és barátságával

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 szo-
bák)
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.


