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Tótkomlós Város Önkormányzata  6 napos 

-t  

szervez tótkomlósi diákok részére!          2010. július 16-21 között.  
 
A kirándulás célja a történelmi Magyarország, az erdélyi tájak, Székelyföld, Bereck 
testvértelepülés és környékének megismertetése a tótkomlósi gyermekekkel.  
A kirándulásra 7-8. osztályos diákokat és gimnáziumi tanulókat várunk! Jelentkezni lehet 
Tótkomlóson tanulóknak, illetve tótkomlósi diákoknak, akik vidéki középiskolába járnak! 
 
A részvétel költsége kb. 50.000,- Ft/fő, melyből a diákok részvételi díja 10.000.- Ft.  
A részvételi díj tartalmazza az utazást, szállást, étkezést, belépőket.   A fennmaradó 
költségkülönbözetet a helyi önkormányzat költségvetéséből, képviselői tiszteletdíj 
felajánlásokból, illetve Bereck község támogatásával biztosítjuk.  
A képviselő-testület kezdeményezésére – az osztályfőnökök javaslatára – 11 diáknak 
ingyenes részvételt biztosítunk! 
 
Jelentkezni lehet: Deák-Fogarasi Ede tanár úrnál személyesen, illetve munkaidőben a J. J. 
Általános Iskola és Gimnázium titkárságán a 462-069-es, a Szlovák Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola titkárságán a 462-076-os, illetve a 06-30-5153384 telefonszámon  név, 
lakcím, telefonszám, iskola megjelölésével. 
 
Jelentkezési határidő: 2010. június 18!  A részvételi díjat ezt követően július 1-ig kell befizetni 
a Polgármesteri Hivatalban! 

P r o g r a m t e r v e z e t 
 

 
 
 
1. nap péntek: Indulás a kora reggeli órákban Tótkomlósról (Arad-Déva-Nagyszeben 
útvonalon) Fogarasi vár megtekintése, este érkezés Bereckbe, szállás elfoglalása  
2. nap: Brassó - városnézés - Fekete templom - Poyana, Törcsvár-Brani kastély (Drakula vára)  
3. nap: Bereck község felfedezése, Ojtoz, kirándulás, erdei túrázás a környéken  
4. nap: Békás-szoros – Gyilkos-tó, Szárhegyi kastély  
5. nap: Sepsiszentgyörgy, Sepsiköröspatak (bánya), 1000 éves határ Gyimesbükk, Nyerges-
tető, Kézdivásárhely 
6. nap: Hazautazás ua. útvonalon, Balea tó, Nagyszebeni városnézés, Déva vára, 
hazaérkezés a késő esti órákban.                          

  A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Tudnivalók: Az utazás komfortos autóbusszal történik, felnőtt, illetve pedagógus kísérettel. EU-s egészségügyi 
kártya kiváltása ajánlott. Az 5 éjszakás elhelyezést, illetve a reggelit és esti étkezést Bereck község ifjúsági 
szállóján biztosítjuk. Innen tervezzük a napközbeni további kirándulásokat, melyhez uticsomagot adunk. Kérjük, 
hogy mindenki hozzon magával kényelmes ruhát, cipőt, fürdőruhát.  
 
További információ kérhető Kárász Gábornénál a Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy a 462-535-ös 
telefonszámon. A részletes tudnivalókat a jelentkezési határidő után, szülői értekezleten ismertetjük.            

Várjuk az érdeklődést és a jelentkezést! 
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Takács Ferenc alpolgármester, főszervező 
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