Mátyás király emlékév 2018.
Az erdélyi kirándulás programja
Mátyás király életműve, a cselekvő honszeretet és az egységben az erő is bizonyítja, hogy nekünk,
magyaroknak is szükségünk van "Iáttató" emberekre. Olyanokra, akik közvetítik a szépet, jót, és az
igazat, hogy együtt utazhassunk a történelem igazságával, példaképeinkkel, a múltból élő
emlékezettel, és a mai valóságunkkal.
Időpont: 2018. július. 13-14-15. péntek- szombat-vasárnap./3nap,2 éjszaka./
Szállás: Kolozsváron, Ary 4 csillagos szálloda, 2 ágyas szoba.
Déva, Sarmis Hotel
Ellátás: félpanzió, /2 reggeli és 2 vacsora /
Utazás: autóbusszal,/ DWD és CD /

Indulás: 6:00-kor Kisvárda Várszínház és Művészetek Háza (Kisvárda, Flórián tér 20.)
Útvonal és program:
1 nap. Péntek: Kisvárda- Vásárosnamény / technikai szünet/- Debrecen- Berettyóújfalu./technikai
szünet/ Határátkelés: Ártánd- Nagyvárad: Székesegyház, vár, városközpont.
Királyhágó,/technikai szünet- Bánffyhunyad /Ref.templom./- Körösfő- Kolozsvár. Szállás
elfoglalása, vacsora, esti külön program, még szervezés alatt.
2 nap. Szombat: Kolozsvári városnézés: Főtér. Mátyás szülőháza. Farkas utcai Ref. templom.
Fakultatív: Házsongárdi temető, vagy szabadidő. Utazás Tordára (13 óra). Főtéri templomok,
és a "fejedelmek háza”. Tordai ediktum, Tordai- hasadék, majd Torockó,/múzeum/
Torockószentgyörgy- Kőköz- Nagyenyed. A híres kollégium alapítói, tanárai, és tanulóira az
"iskolamúzeumban" emlékezünk. Emléktáblák a vártemplomban: 1849- Misztótfalusi Kiss MiklósPápai Páris Ferenc.
Gyulafehérvár: Székesegyház és séta a vár területén. Érkezünk a Kenyérmezőn, a
Piski hídon át Dévára. Ha időnk és erőnk engedi, akkor még felvonó segítségével" megostromoljuk"
Déva várát. Szállás, vacsora a Sarmis Hotelben.
3 nap. Vasárnap: Vajdahunyad vára helyi idegenvezetővel. Kb.9-11 óra, majd utazás Marosillye/Bethlen Gábor szülőház/- Guruszáda- Máriaradna- Arad- útvonalon. Máriaradnán
kegytemplom látogatás és technikai szünet. Aradon a főtér bemutatása és a Szabadság szobornál
emlékezés a vértanúkra.
Utazás haza az alábbi útvonalon: Nagyszalonta-Nagyvárad- Ártánd- Berettyóújfalu- Debrecen –
Kisvárda. Várható hazaérkezés 22 óra körül.
Az autóbusz feltöltése a jelentkezés sorrendjében történik. Az autóbusz és belépők költségét
egyesültünk biztosítja.
Szállás és félpanziós ellátás díja a 3 napra: 25.000 Ft, melyből 10.000 Ft előleget június 29-ig Balogh
Szabina egyesületi asszisztensnél kell befizetni.
Jelentkezni személyesen a Várday István Városi Könyvtárban (TIT iroda) vagy az alábbi
telefonszámokon lehet: 06/70 635-1684 vagy 06/30 816-0515 vagy 06/30 994-4021.
A program a NEA.KK.18-SZ-0065 kódszámú pályázati támogatásból valósul meg.
TIT elnökség

