
Boldog mindenki, aki az Úr útján jár… Zsoltárok 128,1 

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE, 2016. JÚLIUS 25-31. 

KEDVES BARÁTAINK! KEVEDVES IFJÚ TESTVÉREINK! 

Egy egészen különleges és rendkívül kedvező áru kirándulásra hívunk Benneteket Erdélyországba! Életed 

nagy álma valósulhat meg! 

Tavasszal adtunk már hírt róla. Elnézést kérek, hogy családi nehézségeim miatt csak most jelentkezem a 

részletes programmal. A kirándulásra hivatalos minden gyülekezetünkhöz tartozó konfirmált ifjú! 7. és 8. 

osztályos fiatalok érdeklődését is szívesen fogadjuk! Ha barátot, barátnőt szeretnél magaddal hozni, 

egyeztetés után ez is lehetséges! Természetesen a gyülekezet idősebb ifjú korosztályát is szívesen fogadjuk! 

Részvételi díj: 22.000.- Ft. Azért ilyen kevés, mert a Borzsák Sándor Alapítvány egy sikeres pályázat révén 

költségeink 60%-át finanszírozza. Mindent térítünk: buszköltség, biztosítás, szállás, teljes ellátás, belépők 

stb. Ha anyagi nehézségek hátráltatnának, kérjük, jelezd bizalommal! Zsebpénzt azért érdemes hozni. Első 

nap lesz pénzváltási lehetőség. 

PROGRAM (amely még javaslatod alapján alakítható): 

2016. július 25. hétfő: 07.00 Indulás különjáratú autóbusszal a pócsmegyeri templom elől. 07.15-től 

felszállás a leányfalui buszmegállókban. Hosszú út vár ránk, rövid pihenőkkel. Igényes szálláshelyünk a 

Marosvásárhely melletti Cserefalván lesz a Soós Panzióban. 

Július 26. kedd: Városnézés Marosvásárhelyen (Református Vártemplom, Kultúrpalota, Városháza, Teleki 

téka ...) Kiváló vezetőnk BALÁZS ÁRPÁD tanár úr, a város nagy ismerője, aki minden érdekeset tud és 

elmond.  

Július 27. szerda: Körút Maros-széken és Udvarhely-széken (Szováta Medve-tó, Parajd Sóbarlang, Énlaka, 

Farkaslaka, Székelyudvarhely) Vezetőnk az autóbuszon BALÁZS ÁRPÁD tanár úr. Átkelés a Hargitán, 

majd irány az Illyefalvi Református Konferenciaközpont (Sepsiszentgyörgy mellett), ahol a vár bástyáiban 

kialakított ifjúsági szállóban kaptunk elhelyezést. 

Július 28. csütörtök: A Székely Nemzeti Múzeum megtekintése Sepsiszentgyörgyön, körút Csík-széken 

(Csíkszereda, Gyimesek, Tusnádfürdő). Legendás hírű vezetőnk: KISSGYÖRGY ZOLTÁN helytörténész-

újságíró. Fürdés a Szent Anna-tóban, látogatás a Mohos-tónál. 

Július 29. péntek: Városnézés Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, körút Kézdi-széken (Zabola, 

Csomakőrös, Kovászna, Zágon). Vezetőnk: KISSGYÖRGY ZOLTÁN. 

Július 30. szombat: Búcsúáhítat az illyefalvi templomban. Utazás Szászföldre. Tisztelgés Petőfi Sándor 

emlékhelyénél. Városnézés Segesváron. Szállás Kalotaszentkirályon vendégházaknál.  

Július 31. vasárnap: Részvétel a bánnfyhunyadi reforrnátus istentiszteleten (testvérgyülekezetünknél). 

Ebéd Kalotaszentkirályon. Indulás hazafelé… Érkezés 22.00 óráig. 

FONTOS: július 18-án hétfőn 18.10-kor tartunk egy megbeszélést a pócsmegyeri templomban. Ide várunk 

feltétlenül minden résztvevőt, ifjabbak esetében a Szülőket is! Jelentkezés minél előbb személyesen, 

emailben: kovach.t5@gmail.com vagy telefonon: 30/9193179. A megbeszélésre egy borítékban kérjük a 

részvételi díjat. Kérjük a borítékra írni: NÉV, ÚTLEVÉL- VAGY SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYSZÁM, 

MOBIL TELEFONSZÁM, SZÜLETÉSI DÁTUM. Áldás, békesség! Kovách Tamás 

mailto:kovach.t5@gmail.com

