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Világörökségek, kulturális mélyrétegek,természetjárás,kulináris élmények,baráti ven-
dégszeretet

Útvonal: Budapest – Csengersima – Szatmárnémeti – Vámfalu – Huta-há-
gó – Szaplonca – Máramarossziget – Felsővisó – Borsa – Borsai-hágó – Borsafüred 
– Felsővisó – Aranyos-Beszterce völgye - Moldovica – Voronec – Borszék – 
Gyergyószentmiklós – Libán-tető – Székelyvarság – Tolvajos-tető – Hargitafürdő – 
Csíkszereda – Székelyudvarhely – Székelyvarság – Székelykeresztúr – Szentábrahám 
– Kissolymos – Székelydálya – Székelyvarság – Székelyudvarhely – Farkaslaka – Vár-
mező – Nagyvárad – Ártánd – Budapest

Időtartam: 7 nap (2017 július 18.- 24.)
Autóbuszos útvonalhossz: kb. 2200 km.
Ellátás: félpanziós (reggeli és estebéd)
Szükséges felszerelés: túraruházat, esőkabát, elemlámpa
Vezetés: a csoportot Dr. Szarka György (Gyuri bácsi) vezeti a társasutazás kezdeté-

től annak végéig.

Főbb események:
• Kívül-belül festett bukovinai ortodox kolostorok Moldovicán és Voronecen – világ-

örökség
• Máramarosi fatemplomok: Jód, Berszána – világörökség
• Különleges falképek és rovásírásos felirat a székelydályai református templomban
• Túrázunk a:

 Radnai Havasokban, a Lóhavasi vízeséshez
 Máramarosi Havasokban a Sárkány-csúcs körzetében
 Csorgókő-vízeséshez Székelyvarságon
 Tálasbérce kilátóhoz a Görgényi Lázon
 Hargitafürdőn a Kossuth sziklákhoz

• Panorámautak az Aranyos Beszterce völgyében, a Libán-tetőn, Tolvajos-tetőn és 
Kissolymos vízválasztóján

• Ezeréves határ az Aranyos Beszterce völgyében
• A felújított vár bejárása Nagyváradon
• Vulkáni utóműködés „fiatalító” hatása a „mofettában” Hargitafürdőn
• Városnézés és püspöki székesegyház Szatmárnémetiben
• Börtönmúzeum Márton Áron püspök cellájával Máramarosszigeten
• Falképes templom és rovásírásos feliratok Székelydályán 
• Pálosok temploma Hargitafürdőn

Erdélyjárás felsőfokon
Barangolás Máramaros, Bukovina, Radnai Havasok, 
Csicsói Hargita, Keresztúr és Székelyvarság vidékein
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• Tamási Áron sírja és Trianon emlékmű Farkaslakán
• Szoborpark és szabad program Székelyudvarhelyen
• Fakultatív adrenalintúra: biztonságos medveles Székelyvarság rengetegében
• Petőfi Sándor emlékszoba a Gyárfás kúriában Székelykeresztúron
• Hollósy Simon szülőháza Máramarosszigeten
• Korongozás bemutatása Istvánffy Géza fazekasmesternél Vámfaluban
• Gyógynövényes „csodakert” Szentábrahámban
• Zsindelypattintás fortélyai Tálasbércén
• Népművészeti kirakóvásár Farkaslakán
• „Protokoláris” látogatás a tálasbérci „Parlament” kiskocsmában
• Székelyvarsági trakta sajttal, túróval, házi kenyérrel és szilvóriummal a Csorgókő 

filegóriánál
• Szíveslátás kiskürtőssel és nusikummal Székelyvarságon
• Kézműves sajtok kóstolója Székelydályán
• Emlékezetes ebéd sültpisztránggal és „musdéllyal” Vármezőn
• Zenés, táncos közös búcsúvacsora tábortűzzel a Tifán portán Székelyvarságon
• Székelyvarságon személyes kapcsolatokon keresztül újból megtapasztaljuk az erdélyi 

emberek őszinte barátságát és vendégszeretetét

Részletes program:
1. nap: július 18. – Kedd
Indulás: kora reggel Budapestről
Határátkelő: Csengersima
Látnivalók: Szatmárnémeti (városközpont, püspöki székesegyház), Vámfalu (koron-

gozás Istvánffy Géza fazekasmesterrel), Huta-hágó, Szaplonca, Máramarossziget (vá-
rosközpont, börtönmúzeum Márton Áron püspök cellájával), Felsővisó

Szállás és ellátás: az 1. és 2. napon Felsővisón, elegáns szállodában (2 ágyas szobák, 
fürdőszobával)

2. nap: július 19. – Szerda
Látnivalók: Radnai Havasok (Borsai-Priszlop hágó – 1416m magasan a tengerszint 

felett, Mackensen hadiút, Lóhavas-vízesés – 80 m magas, Borsafüred – kb. 5 órás kö-
zépnehéz magashegyi gyalogtúra – vagy 3 órás könnyű panorámatúra a Máramarosi 

Havasokban a Sárkány-csúcs felé), Gabriella szálloda (welness – fakultatív program) 
Esőprogram: máramarosi fatemplomok (Jód, Berszána – világörökség)

3. nap: július 20. – Csütörtök
Látnivalók: Aranyos Beszterce völgye, Ezeréves határ, Moldovica, Voronec ( kívül 

belül festett bukovinai ortodox kolostorok, mindkettő világörökség), Borszék, Libán-te-
tő, szíveslátás Székelyvarságon

Szállás és ellátás: a 3., 4., 5. és 6. napon Székelyvarságon falusi vendéglátás kereté-
ben (2 ágyas szobák, fürdőszoba használattal)
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4. nap: július 21. – Péntek
Látnivalók: Csicsói Hargita- Hargitafürdő (könnyű túra a Kossuth-sziklákhoz, Pálos 

templom, mofettázás – száraz szén-dioxidos gázfürdő), Csíkszereda (Nagy Imre múze-
um, Márton Áron szobra), Székelyudvarhely (szoborpark, szabad program), Székely-
varság (medveles – fakultatív program)

5.nap: július 22. – Szombat
Látnivalók: Székelykeresztúr (Gyárfás kúria), Kissolymos (panorámaút, szíveslátás 

Gyuri bácsi portáján, falukázás), Szentábrahám (gyógynövényes „Csodakert” bemutató 
és teázás), Székelydálya (falképes templom, kézműves sajtok kóstolója a parókia pin-
céjében)

6.nap: július 23. – Vasárnap
Látnivalók: Székelyvarság – egész napos program:
Tálasbérce kilátó, „PARLAMENT” kiskocsma, zsindelypattintás bemutatója, Csor-

gókő-vízesés, varsági trakta sajttal, túróval, szalonnával, házi kenyérrel és szilvórium-
mal, Tifán porta (zenés, táncos közös búcsúvacsora tábortűzzel)

7.nap: július 24. – Hétfő 
Látnivalók: Farkaslaka (Tamási Áron sírja, Trianon emlékmű, népművészeti kirakó-

vásár), Vármező (pisztrángebéd), Nagyvárad (várlátogatás), transzfer Budapestig

Határátkelő: Ártánd
Érkezés: Budapestre 22 óra körül

Részvételi díj: 72.000 Forint/fő – ifjúsági kedvezmény 18 éves kor alatt 12..000 Fo-
rint/fő

Az összeg tartalmazza a szállás, ellátás, vezetés, programok, belépők, piknikek, 
kóstolók és a művészi produkciók árait, kivéve a buszköltséget (kb. 25.000 Ft.)

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

Az örmény naptárból
Virágvasárnap az örmény egyház is szentel gallyakat, melyekkel körmenetet tart a 
templom körül. Annak a végén a pap kereszttel megkopogtatja a becsukott templom-
kaput: Pác mez Dér! – Nyisd ki nekünk, Uram! Ünnepélyes liturgia van nagycsütörtök-
ön, de nagypénteken eredetileg semmilyen szertartás nincs! Nagyszombaton este van a 
feltámadási liturgia, s liturgiák vannak húsvét napjain is. Az örmény húsvéti köszöntés:

Krisztus feltámadt a halálból!
– Áldott az Ő feltámadása!

S mi is várjuk feltámadásunkat!
dr. Sasvári László
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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.

Húsz éve működő Egyesületünknek így lehetősége nyílik arra, hogy működése anya-
gi nehézségeit részben megoldja. Meggyőződésünk, hogy az EÖGYKE kezdettől fog-
va nyitott könyvként működik, hiszen minden lépésünkről rendszeresen beszámolunk 
az Erdélyi Örmény Gyökerek füzetek hasábjain.

Akik részt vesznek programjainkon, meggyőződhettek arról, hogy a tagdíjat, adományo-
kat, a pályázatok során elért támogatásokat kizárólag kulturális és hitéleti identitásőrzésünk-
re, hagyományaink ápolására, a magyarörmény társasági élet, a közösség megteremtésé-
re, jobbítására fordítjuk. Kérjük, hogy jövedelemadója bevallásakor gondoljon Kulturális 
Egyesületünkre – ezáltal önmagára is. Hiszen azért dolgozunk, hogy magyarörmény közös-
ségünk céljait megvalósítsa, örmény gyökereink tárgyi és szellemi kultúráját, örmény kato-
likus hitéletét 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 történelmi örménység Örmény Szertartású Római Katoli-

kus Egyháza.
Templomunknak, amelyet évtizedeken át Kádár Dániel apátplébános vezetett, 

nincs önálló technikai száma! Köszönjük, hogy gondol ránk.
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 %

„Aki nem ismeri múltját, hagyományait, az elveszti gyökereit, 
csak hányódik a világban. Néha-néha fel kell kerekednünk, 

útra kelnünk, mindegy hova, a valóságban vagy a lélek tájain, 
az emlékezetünk segítségével, 

hogy visszataláljunk önmagunkhoz.”
(Moldován György Antal)


