NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS TÚRA 1.

A HONFOGLALÁS ÚTJÁN
4 napos program őseink nyomán, Kárpátalján, a Vereckei-hágónál.
Program megvalósításának tervezett időpontja: 2021. október 23-26.
Program időtartama: 4 nap, 3 éjszaka
Program:
1. nap: Budapest – M3 – Nyíregyháza – Beregsurány (határállomás) – Beregszász a
legnagyobb magyar lakosságú város a Kárpátalján, a helyi magyarság kulturális központja
(séta a városban: templomok és vallások, Bethlen Gábor udvarháza, ma múzeum, a Rákóczi
tér, ahol Esze Tamás kibontotta a kuruc felkelés zászlaját). Találkozó egy helyi és egy
nagyberegi magyar tannyelvű gimnázium oktatóival, beszélgetés a magyar nyelvű oktatás
helyzetéről Kárpátalján, a magyar kormányzati segítségről, a BGA Határtalanul programjáról.
Este szállás, vacsora Benén, egy színmagyar faluban, fogadás a faluházban.
2. nap: Munkács (a hős Zrínyi Ilona vára, Csernek-hegyi kolostor kívülről, belváros) – Ungvár
(belváros, a vár, melyet többek között Bercsényi Miklós birtokolt, múzeumok, görög
katolikus székesegyház, Kárpátalja tájegységeit bemutató szabadtéri néprajzi múzeum) –
szállás, vacsora Benén.
3. nap: kirándulás a Tisza felső folyása mentén: Nagyszőlős (árpád-kori római katolikus
templom, Perényi kastély kívülről) – Huszt (séta a Kölcsey által megénekelt városban) - Visk
(ismerkedés, városnézés a fele részben mindmáig magyar ajkú településen) - szállás, vacsora
Benén.
4. nap: Keleti-Beszkidek, Vereckei-hágó (rövid túra a millecentenáriumi emlékműhöz,
megemlékezés és koszorúzás – Árpád-vonal, Felsőgereben (rövid megálló és megemlékezés
a II. világháborús keleti határt védő egykori erődítmény egy szakaszának maradványainál) Beregsurány (határállomás) – Nyíregyháza – M3 – Budapest. Érkezés az esti órákban.
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Találkozó: az indulás napján reggel 06:30 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA
élelmiszer áruház felőli oldalán (Mercure Hotel mögött). Indulás bepakolást követően.
További felszállási lehetőségek: Polgár (M3 Outlet Center), Nyíregyháza vasútállomás, vagy
előre egyeztetett más helyen előzetes megbeszélés alapján – természetesen az útvonal
figyelembe vételével
Szállás: faluturizmus keretein belül magánházaknál, külön bejáratú kétágyas szobákban
fürdőszoba használattal. A kárpátaljai magyar házigazdák hagyományos vendégszeretetére
számíthat minden kedves idelátogató, aki a határon túli magyar falusi életformát kívánja
megismerni.

Ellátás: bőséges reggeli és estebéd a magánházaknál. A tájra jellemző ízek.
Bene: Kárpátalján található színmagyar település
Figyelem: A körutazáson való részvételhez magyar állampolgárok részére érvényes
útlevélre van szükség, nem elég a személyi igazolvány! Magyar védettségi igazolvány
szükséges! Ha változnak a beutazási szabályok, azt akkor jelezzük. Az aktuális határátlépési
információkat megtalálja ezen az oldalon:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajna

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS TÚRA 2.

Délvidék
3 napos vajdasági, délvidéki program a mindmáig jelentős magyar ajkú lakossággal bíró
Szabadka és Zenta megtekintésével
Program megvalósításának tervezett időpontja: 2021. október 29-31.
Program időtartama: 3 nap, 2 éjszaka
Várható létszám: max. 44 fő

Program:
1.nap: Budapest – M5 – Szeged – Röszke vagy Tompa, a határ forgalom függvényében
(határállomás) – Újvidék (séta a Vajdaság fővárosában, városháza, neogótikus katolikus
templom, görögkeleti székesegyház és a püspöki palota kívülről) – Pétervárad (a XVIII.
századi
hazai
várépítészet
egyik
legnagyobb
és
legépebben
megmaradt
erődítményrendszere, a kazamaták megtekintése) – Aracs, Árpád-házi Pusztatemplom,
amely hosszú évszázadok óta hirdeti a magyarok jelenlétét és keresztény hitét a
Vajdaságban. Ez az egyik legkorábbi építészeti emlékünk a Vajdaságban. Tóthfalu, a Vajdaság
egy magyar lakosságú településének iskolája. Kötetlen szakmai találkozó és beszélgetés a
vajdasági pedagógusokkal a BGA Határtalanul programjának eredményeiről, tapasztalatairól.
Szállás, vacsora Tóthfaluban, a színmagyar vajdasági településen.
2. nap: Belgrád/Nándorfehérvár (a Duna-Száva torkolatnál megkoszorúzzuk a várat a
törökök ellen hősiesen védő és megtartó őseink magyar nyelvű emlékművét, Kalemegdánpark, pravoszláv székesegyház, ikon- és freskómúzeum, sétálóutca, stb.– Zimony (ma
Belgrád része, séta a régi negyedben, Hunyadi-torony) – szállás, vacsora Tóthfaluban.

3. nap: Tóthfalu – Zenta (a Délvidék „legmagyarabb” városa. Lakosságának többsége ma is
magyarnak vallja magát. Találkozó az impozáns városházán a vajdasági település egyik
vezetőjével. Beszélgetés az anyaországi és a vajdasági magyarság napi kapcsolatairól. A
zentai csata helyszínének, emlékhelyének megtekintése. A törökök felett aratott győzelem
jelentőségét az adja, hogy lehetővé tette a Történelmi Magyarország felszabadítását a török
uralom alól. – Szabadka (Kosztolányi Dezső egykori gimnáziuma, római katolikus
székesegyház, színház, stb.) – Röszke (határállomás) – Szeged – M5 – Budapest. Érkezés az
esti órákban.
Utazás: légkondicionált autóbusszal.
Találkozó: az indulás napján reggel 06:30 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA
élelmiszer áruház felőli oldalán (Mercure Hotel mögött).
További felszállási lehetőségek: Kecskemét – Auchan parkoló, Szeged – Volán pályaudvar
(Mars tér) illetve az útvonal figyelembevételével előre egyeztetett helyen.
Ellátás: bőséges reggeli és estebéd a magánházaknál. A tájra jellemző ízek.
Szállás: Tóthfaluban, a faluturizmus keretein belül, magánházaknál, külön bejáratú kétágyas
szobákban fürdőszoba használattal.
Figyelem: A körutazáson magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú
(kártyaformátumú) személyi igazolvánnyal vehetnek részt.
Tóthfalu: Észak-Bácskában található színmagyar település
A határátlépéshez elegendő a kártya alakú személyi igazolvány. Az aktuális határátlépési
információkat megtalálja ezen az oldalon:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szerbia

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS TÚRA 3.

BARANGOLÁS ERDÉLYBEN

5 napos program – klasszikus körút Erdélyben, a Székelyföldön, magyar irodalmi és
történelmi emlékek
Program megvalósításának tervezett időpontja: 2021. október 22-26 és 27-31.
Program időtartama: 5 nap, 4 éjszaka
Várható létszám: max. 44 fő/ időpont

Program:
1. nap: Budapest – 4-es főút – Püspökladány – Ártánd (határállomás) – Nagyvárad (római
katolikus székesegyház, kincstár, Szt. László-emlékek) – Királyhágó (rövid pihenő)Kalotaszeg: Kalotaszentkirály (látogatás egy magyar portán, népviselet, Ady-emlékfa, egy
pohár szilvapálinka házi pogácsával) – szállás, vacsora Kolozsvár mellett a színmagyar
Magyarlónán.
2. nap: Magyarlóna – Kolozsvár (Mátyás király szülőháza és szobra, Szt. Mihály
székesegyház, Házsongárdi temető - megemlékezés nagyjaink sírjainál, Farkas utcai
református templom címergyűjteménye) – Marosludas – Székelyföld: Marosvásárhely
(Rózsák tere, Kultúrpalota: Tükör-terem, templomerőd) – Balavásár – szállás, vacsora
Székelyudvarhely közelében, a színmagyar/székely Farkaslakán.
3. nap: Farkaslaka (Tamási Áron szülőháza és sírja) – Parajd (sóbánya, Áprily Lajos emlékház)
– Szováta (séta a fürdővároskában és a sósziklákhoz) – Korond (ismerkedés a székely
fazekassággal, vásárlási lehetőség) – Szejkefürdõ (Orbán Balázs kopjafás sírja, beszélgetés a
„legnagyobb székelyről” és nagy művéről, A székelyföld leírásáról) – szállás, vacsora
Székelyudvarhely közelében, Farkaslakán (Székely táncház).
4. nap: Hargita hegység – Csíksomlyó (ferencesek kegytemploma, csodatévő Szűz Mária
szobor) – Gyimesek (Gyimesbükk, a MÁV legkeletibb őrháza, a Történelmi Magyarország
1000 éves határánál, a Rákóczi vár romjainál. Itt még láthatóak az ezeréves határt jelző
egykori határátkelő maradványai, a régi magyar határőr bunker, valamint a közelben
található egykori magyar határkő. Találkozó Gyimesközéplok polgármesterével és a helyi
iskola igazgatójával. Kötetlen szakmai beszélgetés a magyar oktatás helyzetéről a
Gyimesekben, a Székelyföldön) – Máréfalva (székelykapuk) – Székelyudvarhely (Vasszékely
szobor, Hősök parkja, főtér, Székelytámadt vár) –– szállás Székelyudvarhely közelében,
Farkaslakán.

5. nap: búcsú Farkaslakától – Fehéregyháza (az 1849. július 31-i csata emlékműve, Petőfimúzeum) – Segesvár (rövid séta az ősi szász település és vár ódon hangulatú utcáin) – Torda
– Nagyvárad - Ártánd (határállomás) – Püspökladány – 4-es főút – Budapest. Érkezés a késő
esti órákban.

Barangolás Erdélyben utazás egyéb részletei:
Utazás: légkondicionált autóbusszal
Találkozó: az indulás napján reggel 06.30 órakor Budapesten, a Déli pályaudvar CBA
élelmiszer áruház felőli oldalán (Mercure Hotel mögött). Indulás bepakolás után azonnal.
További felszállási lehetőségek: Cegléd – 4-es út (AGIP kút), Szolnok – Szajoli kijáró (MOL
kút), Püspökladány – MÁV állomás, Berettyóújfalu – MOL kút, illetve az útvonal
figyelembevételével előre egyeztetett helyen.
Szállás: a faluturizmus keretein belül magánházaknál külön bejáratú kétágyas szobákban,
fürdőszoba használattal.
Ellátás: bőséges reggeli a magánházaknál. Házias estebédek, a tájra jellemző ízek.
Farkaslaka: a Hargita lábánál, a Szőke Nyikó szelíd katlanában, a havasi hegyek előrenyújtott
karjai között fekszik a székely/magyar település, amelynek környéke kiváló kiindulópont a
Kárpátok vonulatai között elterülő Székelyföld bejárásához.
Magyarlóna: a kalotaszegi falu a Gyalui-havasok északkeleti lábánál, a Fenes patak
völgyében, Erdély fővárosa, kincses Kolozsvár mellett fekszik. Kirándulások hangulatos
központja Kalotaszeg, Aranyosszék, a Tordai-hasadék, a Székelykő, valamint a környék
történelmi városai felé.
A határátlépéshez elegendő a kártya alakú személyi igazolvány. Az aktuális határátlépési
információkat megtalálja ezen az oldalon:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?romania

