VII. Bethlen Gábor Túra
Írta: Tóth József
2018. október 10. szerda, 20:19 - Módosítás: 2018. október 25. csütörtök, 20:29

2018. november 17., szombat, 9:00–20:00

Mindenkit szeretettel meghívunk az immár hagyománynak számító, idén is megszervezésre
kerülő VII. Bethlen Gábor túrára, mellyel a nagy erdélyi fejedelemre emlékezünk. A kirándulás
mellett a túra fontos célja, hogy felhívja a figyelmet a Fekete-Körös völgyi magyarság
jelenlétére, hagyományaira és kultúrájára, valamint Czárán Gyula örökségének ápolására és
továbbadására, azaz a természeti látványosságok magyar elnevezésének megőrzése.

Az előző alkalmakkor a Bihar-hegység különböző csúcsait hódítottuk meg.
Ez úttal a Béli hegység egy rejtélyes csúcsát a 927 m magas Ballatyácskát (Bălăteasa) vesszük
célba.

PROGRAM:
November 17., szombaton:
- reggel 9 órakor (helyi idő szerint) találkozó a Várasfenes-i Tájház elött (Várasfenes 111 szám).
- Innen autókonvojban folytatjuk az utat a Fenes völgyén krb. 13 km keresztül, egészen a
Schitul Huta-ig, ahonnan gyalogosan közelítjük meg a Ballatyácska csúcsát .
Túránk végeztével a Várasfenes-i Tájházban folytatódik programunk:

- Szakács Árpád, Köröstárkány-i születésű újságíró fog előadást tartani a Fekete-Körös völgyi
magyarság múltjáról és jelenéről; bemutatásra kerül egy egyedülálló képeslapgyűjtemény
Belényes vidékéről, ami a XX. századi eleji állapotokat mutatja be.

-Az est folyamán élménybeszámolót tart Mónus József, többszörös világrekorder, tradicionális
távlövő íjász.

- A kulturális programokat követően baráti hangulatú nótázás, beszélgetés várható ugyanitt :) .

Azoknak, akik távolabbról érkeznek, javasoljuk a szállásfoglalást november 16-18.között a
Boros panzióban, Várasfenesen (tel 0040-748 156 445), Vura panzió (0040-766 286 603), Turul
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panzió Magyerremetén (tel 0040-744 296 308), vagy egyéb panziókban a környéken.

http://boros-panzio-varasfenes.ro/
http://www.varasfenes.ro/szallaslehetosegek.php
https://travelminit.ro/hu/szallas/vura-panzio-varasfenes?tm_source=ADWORDS&tm_medium=C
PC&tm_accmid=AID101178&tm_adverid=V03&tm_loc=FINI%C8%98(V%C3%81RASFENES)&
tm_accm=VURA-PANZI%C3%93&tm_campaign=CRO%C2%B7ACC%C2%B7PNS%C2%B7S
OT%C2%B7LHU%C2%B7STD%C2%B7SCH&tm_manmt=MEX&tm_mt=e&tm_ap=1t1&tm_acl
oc=1011798&tm_kw=vura%20panzi%C3%B3%20v%C3%A1rasfenes&gclid=CjwKCAjwjozPBR
AqEiwA6xTOYPMjhf7k56zOEbNJvaNiXgu9eMBSdyMBRk5petrJwL1oX99FtMSCHRoCzo8QAv
D_BwE

November 18. vasárnap:
Istentiszteleten veszünk részt, melyen Bethlen Gábor, a nagy erdélyi fejedelem születésének
438, és halálának 389. évéről emlékezünk meg Várasfenesen, a református templomban.
Ezt követően igény szerint ellátogatunk a Bélavárhoz.
---------------------------------------------------------------------------------------------Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a hat évvel ezelőtt indított kezdeményezésünk, mely a
helyi túrisztikai látványosságok megnevezések kétnyelvűsítését célozta meg pozitív
eredményekkel járt.

Figyelemfelkeltő akcióink (kétnyelvű táblák kihelyezése, kopjafa állítás) hozzájárultak ahhoz,
hogy idén az illetékes szervek 87 kétnyelvű túristajelző táblát helyeztek ki a Bihar megyei
hegyvidéken.

Bebizonyítottuk, hogy összetartással, tiszta szívvel és őnmagunk felvállalásával bármit
elérhetünk.
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