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Időtartam: 6 nap (2014. 07. 27.– 08. 01.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 1900 km
Ellátás: Félpanziós (reggeli, estebéd)
Szállás és ellátás: az 1.,2.,3.,4. és 5. napon 
Nova-Goricában, hostelben (2 ágyas fürdő-
fülkés szobák)
Szükséges felszerelés: könnyű túraruházat, 
sportcipő, fürdőruha, fürdőpapucs (kavi-
csos tengerpartra)

Főbb események:
Kegyeleti tiszteletadás a hősi emlékművek-
nél és jelképes koszorúzás az Isonzón

A doberdói harcok Magyar emlékkápol-
nája Visintinin

Osztrák-Magyar Monarchia isonzói ha-
dikápolnája Javorcán

Nagyváradi 4. sz. honvéd gyalogezred 
gúlája San Martino del Carson 

Kavernák, földalatti ágyúállások, lövész-
árkok Monte San Michelen a világháború 
Golgotáján

Predil-hágó középkori védőbástyája, a 
Kluze erőd

Magyar hősi halottak temetője 
Solkanban és Gorjanskoban; Osztrák-ma-
gyar katonai temető Foglianoban

Monumentális olasz katonai temető 
Redipuglián  

Az I. világháború kitüntetett em-
lékmúzeuma a szlovéniai Kobaridban 
(Caporetto)

A Nagy Háború (Grande Guerra) em-
lékmúzeuma az olaszországi Goriziában

Duinoi kastély a Trieszti öbölben, 
ahonnan Ferenc Ferdinánd elindult Sza-
rajevóba

Napóleon híd és túra a Kozjak vízesés-
hez Kobaridban

A legnyugatibb Szent László legendá-
rium falképei Bántornyán a Szűz Mária 
templomban

Városnézés:
Ljubljanában (vár, városháza, Szent Mik-
lós székesegyház, Hármashíd, Sárkányos 
híd, óváros) 

Goriziában (vár, fő tér, Szent Ignác temp-
lom)

Lendván (Makovecz Imre tervezte kul-
túrpalota, Szent Katalin templom, Bánffy 
várkastély)

Júliai-Alpok panorámaútja a Predil-
hágón

Julius Kugy a Júliai-Alpok apostolának 
emlékműve és könnyű túra a Mlinarica 
szurdokba 

Szlovénia legnagyobb (106 m) vízesése a 
Boka-völgyében

Karszt hegység monumentális barlang-
rendszere Skocjanban (San Canziano) a 
Reka folyó földalatti járatával

Lueger Erasmus romantikus rablólovag-
vára a Predjamai barlang bejáratában

Fürdés az Adriában
Cuk család borháza a lendvai szőlőhe-

gyen és borkóstolóval egybekötött szeretet-
vendégség

Részletes program:
1. nap: Indulás Budapestről reggel 6 óra-

kor (Batthyány tér felső rkp.)
Határátkelő: Tornyiszentmiklós
Látnivalók: Bántornya (Boldogasz-

szony búcsújáróhely, Aquila János által 
festett Szent László legendárium falké-

pei), Ljubljana (városközpont – szabad 
program)

2. nap: Látnivalók: Isonzó-völgye, Bo-
ka-vízesés (félórás gyalogtúra), Bovec 
Kluže-erőd, Predil-hágó, Isonzó (Soča) 
forrásvidéke, Julius Kugy emlékműve, 
Mlinarica-szurdok (félórás gyalogtúra)

3. nap: Látnivalók: Tolmin (Monarchia 
hőseinek Szentlélek kápolnája Javorcán 
– különbusszal és kb. félórás gyalogút), 
Kobarid (Szlovén I. világháborús múzeum, 
Napóleon híd, 1 órás túra a Kozjak vízesés-
hez), Solkan (katonai temető)

4. nap: Látnivalók: Monte San Michele 
(I. világháborús hadszíntér), San Martino 
del Carso (Honvéd emlékmű), Visintini 
(Magyar kápolna), Doberdo del Lago, 
Redipuglia (Olasz katonai temető), 
Fogliano (Osztrák-magyar katonai temető), 
Gorizia (Olasz I. világháborús múzeum, 
várlátogatás, városnézés – szabad program) 

5. nap: Látnivalók: Duino (történelmi kas-
tély, fürdés az Adriai tengerben), Gorjansko 
(Magyar katonai temető), Skočjani jama – 
világörökség (1,5 órás barlangjárás)

6. nap: Látnivalók: Predjamai lovagvár 
előtt fotószünet, Lendva (városközpont, 
borkóstoló Cuk Lajos pincészetében)

Határátkelő: Tornyiszentmiklós
Érkezés: Budapestre 21 óra körül

Részvételi díj: 250 € / fő, ifjúsági ked-
vezmény 18 év alatt 50 € / fő

Az összeg tartalmazza a vezetés, félpan-
zió, szállás, belépők, javorcai különbusz és 
a borkóstoló árát, kivéve a buszköltséget.

Buszköltség, ami a foglalót is jelenti 20 e 
Ft/fő, minimum 35 résztvevő esetén.

A bejárt helyek hangulatát tájba illő ze-
nével, felolvasásokkal és Somogyváry 
Gyula, Keresztury Dezső, Ernest Heming-
way, Giuseppe Ungaretti, France Preseren 
műveivel idézzük fel.

Kegyeleti barangolás Isonzó, Doberdó, Júliai-Alpok, 
Karszt-hegység és a Trieszti-öböl vidékein

Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület programajánlata 2014
Ars Poetica: Szabó Dezső jelmondatával, hogy „minden magyar felelős minden ma-
gyarért” az emlékezésben, a jelenben és a jövőre nézve, bejárjuk a doberdói, isonzói 
I. világháborús csatatereket, leróva kegyeletünket az elesett hősök előtt, hogy áldoza-
tuk történelmi tanulságait továbbadhassuk utódainknak.

Útvonal: Budapest – Siófok – Tornyiszentmiklós – Bántornya – Lendva – Maribor – 
Cilli – Ljubljana – Nova-Gorica – Kanal – Bovec – Trenta – Soča – Nova-Gorica  – 
Tolmin – Javorca – Kobarid-Nova-Gorica – Doberdo del Lago – San Martino del Carso 
– Visintini – Redipuglia – Fogliano-Gorizia – Nova Gorica-Duino – Skocjan– Gorjansko 
– Predjama –Lendva – Tornyiszentmiklós – Siófok – Budapest  
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Felhívás
Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége (EMÖSZ) elkezdi az Erdélyben élő és in-
nen elszármazott örmények helyzetének szakszerű feltérképezését és feldolgozását. A 
felmérés célja az örmény identitás, az érdeklődési körök és igények felkutatása a jövő 
építése céljából, a történelmi és családfakutatások segítése. 

A szokásos papír formában eljuttatott kérdőív mellett (amit szándékunkban van min-
denkihez eljuttatni) a felmérést nagyban megkönnyíti az elektronikus változat, ame-
lyet a következő adatlapon lehet elérni:

facebook.com/emosz2013, vagy egyszerűen a saját Facebook oldalon az Erdélyi 
Magyarörmények Szövetsége-re való rákeresés útján. 

dr. Puskás Attila elnök, EMÖSZ

Szentpéteri József Ötvös Iparművészeti Stúdió 

Helyszín: a XI. Bp. Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola 
fsz. technika terme. 1118. Bp. Csíki-hegyek u.13-15.

Időpont: 2013. október 7-től hétfőnként 16 órától 18 óráig gyermek alkotóműhely, 
18 órától 20 óráig felnőtt stúdiófoglalkozás.

Részvétel: anyagköltség, támogatásoktól függően változhat.
4000Ft/hó gyermekeknek, 5000Ft/hó felnőtteknek Testvérkedvezmény!

Lehetőséget nyújtunk az ötvös kézműves technikák, mint ékszerkészítés, vörösréz
és sárgarézlemez domborítás, forrasztás, öltözködés-kiegészítők készítésére,
tűzzománcozás, huzaltechnikák, kőfoglalás megismerésére és kipróbálására.

Szentpéteri alkotóműhelyünkben igazi egyedi alkotások születnek, melyeket kiállí-
tunk kiállításainkon, kiegészítik játszóházaink, táboraink.

Az elkészített tárgyak a tanulók tulajdonát képezik.
Igény szerint különböző művészeti szakiskolákra felkészítő tanfolyamot indítunk.

Mindenkiben ott az alkotó ember, mi ezt igyekszünk felfedezni és kibontakoztatni.
Jelentkezés: Borosnyay Klára ötvösművésznél

T.: 06 20 534 1563 borosnyay.klara@szentpeteri-studio.hu   www.szentpeteri-studio.hu

Karácsonyi Zeneagapé
December 22-én a Szentmise után Zeneagapé 
volt az Orlay utcai Örmény Katolikus Plébá-
nián. Immár hagyományosan (ötödik alkalom-
mal) Szongoth Gábor tartott karácsonyi CD be-
mutatót. Idén a Blue Christmas volt a műsoron, 
15 változatban, 15 különböző előadót meg-
szólaltatva. A karácsonyi dal 1949-ben szüle-
tett meg, Ernest Tubb country énekes adta elő-
ször elő. A lemezbemutatón időrendben követ-
ték egymást az előadók (Elvis Presley, Beach 
Boys, Johnny Cash, Jim Reeves, majd az újabbak Shakin Stevens, Bon Jovi és a legújabbak 
Michael Bublé, majd Andrea Bocelli). Az est különlegessége volt, hogy most először lehe-
tőség nyílt videó clippek bemutatására is, ami még élvezhetőbbé tette a gyönyörű zenét. Az 
újabb felvételek már a kivetítőn is követhetőek voltak, kitűnő minőségben. Mindezt az tette 
lehetővé, hogy a Plébánia – pályázati pénzből (hála Zakariás A. Diránnak) – korszerű han-
gosító és vetítő berendezést vásárolhatott, amelyet Heim Pál állított üzembe, sőt a multimé-
diás előadást is Ő szerkesztette. Köszönet érte mindkettőjüknek. Kár, hogy csak 25-en vol-
tunk, lehettünk volna többen is. Talán majd jövőre…                 Szongoth Gábor

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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.
Tizennyolcadik 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


