WASS ALBERT EMLÉKÚT ERDÉLYBE
(Erdélyi magyar írók és költők nyomában)
2019. szeptember 2-6.(hétfő-péntek,5 nap, 4 éjszaka)
Wass Albert születésének 110. és halálának 20. évfordulója alkalmából Emlékévet rendezett a Panoráma
Világklub - Wass Albert fiainak alapítványai, valamint az író és művei iránt tisztelgő személyek, közösségek
együttműködésével. Kiemelt program volt a Wass Albert Emlékút (buszos kirándulás), amely több szervezet
közreműködésével, a csíksomlyói Össznemzeti Zarándokvonatot indító Kárpáteurópa Utazási Iroda, s az
erdélyi magyar közösségek szervezésében és vendégfogadásával, a Panoráma Világklub közreműködésével
valósult meg, felejthetetlen élményekkel, jó hangulatban, szép emlékekkel. Ez ösztönözte a szervezőket arra,
hogy 2019-ben két utat is szervezzenek, az első útra július közepén került sor: a 46 fős csoport tagjai
felejthetetlen öt napot töltöttek Erdélyben, az erről szóló képes tudósítás az alábbi facebook oldalakon látható:

https://www.facebook.com/vilagtalalkozo/
https://www.facebook.com/Vil%C3%A1gklub-1057219270981513/

A második útra 2019. szeptember 2-6 (hétfő-péntek) között kerül sor.
Ennek során a csoport résztvevői felkeresik Wass Albert életének és írásainak fontosabb helyszíneit,
ott személyes felolvasásokat tartanak, koszorúznak, emlékszalagokat helyeznek el. Műsoros
vacsoraesteken találkoznak az erdélyi magyar közösségekkel, s megtekintik Erdély számos természeti
és történelmi nevezetességét.
Részletes program

1. nap: szeptember 2.(hétfő): A külön busz reggel hat órakor indul Budapestről:1143,
Mogyoródi út. 1.szám – a Hungária krt. és a Mogyoródi út sarkán lévő parkoló, a Papp
László Sportarénával szemben. ( Közel van az 1-es villamos, a 2-es Metró Puskás Ferenc
STADION megállójához, valamint a 75-ös troli végállomásához).
M3 - Ártánd (határállomás) – Király-hágó (rövid pihenő) – Csucsa (Ady Endre emlékek) – Kolozsvár
– Válaszút (Bánffy kúria kívülről, ahol Wass Albert született) – Vasasszentgotthárd (ahol Wass
Albert gyermekéveit töltötte) - Boncida (a Bánffyak kastélya, amelynek a brit Károly herceg a
fővédnöke) – Szék: szállás, műsoros vacsoraest, tájjellegű étel-ital, népviseletes táncházzal.

2. nap: szeptember 3. (kedd): Szamosújvár (örmény emlékek, és Rózsa Sándor sírja) Czege (Wass-kúria, itt gyermekeskedett az író) – Pusztakamarás (Sütő András szülőháza) –
Szászrégen (szász és magyar emlékek) – szállás: Körtvélyfája (Fehér Ló panzió.)
3. nap: szeptember 4. (szerda) Holtmaros ( Református templom, a Wass Albert alapította Tulipán
Árvaház és a Nyugdíjas Otthon megtekintése, adományok átadása az árva gyermekeknek). Marosvécs
(Kemény-kastély, ahol az erdélyi Helikon tagjai üléseztek, Wass Albert sírjának megkoszorúzása. –
Tovább „A funtineli boszorkány” című regény helyszíneire: Déda, Ratosnya, Palotailva,
Gödemesterháza, közben elhaladunk az 1381 méter magas Isten széke hegycsúcs alatt, s
megállunk a Maros partján – Maroshévíz – Borszéki séta (régi székely üdülőhely a régi villákkal,
borvízforrások). Szállás Körtvélyfáján (zenés-táncos est).

4. nap: szeptember 5.(csütörtök): Marosvásárhely (Bolyai emlékek: Bolyai Farkas Líceum,
Bolyaiak szobra, Kultúrpalota Tükörterem Róth Miksa világhírű üvegfestéseivel, Városháza,
református templomerőd). – Kolozsvár (Házsongárdi temető: az erdélyi irodalom és történelem
magyar nagyjainak sírjai, Farkas utcai református kollégium, ahol Wass Albert érettségizett, Szent
Mihály székesegyház, Mátyás király szülőháza és szobra, a Főtér palotái, séta városban. Szállás
Magyarlónán - műsoros búcsúest.
5. nap szeptember 6.(péntek): Kalotaszentkirály (A református templom megtekintése /jellegzetes
fatornyú erődtemplom kazettás mennyezettel/. Látogatás egy magyar portán: ahol népviselet bemutató,
egy pohár szilvapálinka, házi pogácsa, tea, kávé, Ady emlékfa). – Király-hágó – Nagyvárad (séta a
városban Ady Endre nyomdokain: a régi EMKE kávéház, a Fekete Sas Palota, a régi Mülleráj
Cukrászda, amelyek Ady törzshelyei voltak, utóbbiban Ady Endre Emlékmúzeum, a költők, írók
szoborcsoportja a sétálóutcában, az Állami Színház épülete, előtte Szigligeti Ede szobrával) – Ártánd
(határállomás) – M3 – Budapest. Érkezés az esti órákban.
Utazás: légkondicionált autóbusszal;
Szállás: Széken panzióban, valamint a falusi turizmus keretében, házaknál; Körtvélyfáján a Fehér Ló
panzióban; Magyarlónán a falusi turizmus keretén belül, házaknál;
Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora), a tájra jellemző ízekkel.
Részvételi díj:
59 990 Ft.

Az ár tartalmazza: utazás, szállás, reggeli, estebéd, táncház, zenés-táncos est,
kalotaszentkirályi fogadás, idegenvezetés. Az ár a belépőket nem tartalmazza - ezekre kb. 60
RON/fő szükséges.(az új román lej, a RON körülbelül 67 forintot ér, vagyis 1000 Ft. -ért kb.
15 RON -t adnak)
Valamennyi résztvevő az „Örökségkönyv – Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében és a
nagyvilágban című kiadványt 20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatja meg.
A férőhelyek korlátozott száma miatt a helyfoglalás a befizetések időrendi sorrendjében
történik! Ebben az időpontban csak egy autóbusz indítására van lehetőség.
Telefon: +36-20-410-5994; +36-20-928-0088
Információ: vilagklub@vilagklub.hu; mail@vilagklub.com
Ezúton jelentkezem az Emlékútra
Név:
Cím:
E-mail cím:
Mobil telefon:
Fizetési mód (átutalás vagy személyes befizetés):

