
 
 
 
 
 

 

Kedves ministránsok, plébános atyák, ministránsokkal aktívan foglalkozók! 

A tábor örömteli pillanatai után most újabb programra hívunk szeretettel Mindenkit! 

A 7. osztályt befejezett fiatalok, ifjúság jelentkezését várjuk a Szent Márton Évhez 

kapcsolódóan Pannonhalmára szervezett zarándoklatunkra! Örömmel vesszük továbbá, ha 

a ministránsokkal aktívan foglalkozó Segítők, Szolgálattevők, Plébános Atyák… is tudnak 

hozzánk csatlakozni, s ezzel a programhoz kapcsolt Vezetőképzőn részt venni! 

Utazás: 45 fős autóbusszal, felszállási lehetőség Pécsett és Szekszárdon 

Szállás: Bakonyszentlászlón az Öregbakony Turistaházban (6-10 fő / szoba) 

Ellátás: étkezés minden alkalommal közösen megoldva, ÁGYNEMŰ-HUZATOT 

mindenki egyénileg hozzon (hálózsákot nem fogadnak el, a helyben 

igényelt ágynemű mosatási költsége 450 Ft/garnitúra – előre kell jelezni) 

Részvételi díj: 10.000 Ft (teljes költség 50 %-a) 

Program: 
1. nap: Indulás reggel 8 órakor Pécsről 

- Látogatás a Zirci Ciszterci Apátságon 

- Ebéd a szálláson, szobák elfoglalása 14 órakor, téma bevezetése, vacsora 

2. nap: reggeli, utazás Pannonhalmára 

- Pannonhalmi Főapátság „felderítése”, Szent Márton életének megismerése interaktív módon 

- Lehetőség szerint bekapcsolódunk az imaórák rendjébe 

- Ebéd Pannonhalmán, vacsora a szálláson 

3. nap: reggeli, csomagolás 

- Ebéd után utazás Veszprémbe, Bazilika és Érseki Palota látogatása 

- Hazaérkezés az esti órákban Szekszárdra és Pécsre 

FONTOS: 

Akinek van érvényes DIÁKIGAZOLVÁNYA, kérjük hozza magával! 

Jelentkezéseket várjuk a pontosan kitöltött jelentkezési lap 

visszaküldésével az erika0509@gmail.com-ra, ill. a Hamzau Relu, 

7671 Bicsérd, Rózsa u. 35. címre vagy személyesen leadva! 

A részvételi díj készpénzben történő befizetésére lehetőség lesz  

2016. szeptember 10-én Harkányban, ill. 2016. szeptember 17-én Bátán 

Bertalan Erikánál (+3630/508-1489)! 

mailto:erika0509@gmail.com-ra


Meghívó Ministráns búcsúra 
 

Szeretettel várjuk az oltár körül szolgálatot teljesítőket! 

2016. szeptember 10. - Harkány - 9-15 h 

Jelentkezni lehet e-mailben az erika0509@gmail.com címen vagy  

telefonon a +3630/508-1489-es számon. 

A részvétel INGYENES, az ebédről a Ministráns Bizottság 

gondoskodik, ehhez viszont szükséges az előzetes létszám ismerete!!! 

Továbbra is ajánljuk a Pécsi Egyházmegyei Ministráns Közösség csoportját 

facebook-on: https://www.facebook.com/groups/176088332443245/  

2016. szeptember 17-én az Egyházmegye közös programjához kapcsolódva Bátán, a Szent Vér-

búcsú alkalmából tudunk találkozni. Előzetesen érdemes telefonon egyeztetni!  
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Jelentkezési Lap a ZARÁNDOKLATRA 

Név (nyomtatott betűkkel!):  

Befejezett osztály:  Születési hely, idő:  

Telefonszám (saját):  Telefonszám (szülőé):  

E-mail cím (saját):  E-mail cím (szülőé):  

Lakcím:  

Érvényes DIÁKIGAZOLVÁNNYAL rendelkezem, feltétlenül hozom a zarándoklatra:  

Induláskor itt szeretnék felszállni:  Pécs Szekszárd Egyeztessünk 

Diéta, melyet étkezésnél kérek figyelembe venni: lisztérzékeny tejérzékeny 
egyéb: 

_________ 

Kérjük a megfelelő részt kitölteni/aláhúzni és beküldeni 2016. szeptember 17-ig az 

erika0509@gmail.com-ra vagy a Hamzau Relu, 7671 Bicsérd, Rózsa u. 35. címre  

 

___________________   __________________   ________________ 

Plébános atya     Jelentkező     Szülő 
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