
" III. Háromszéki Földész Fórum  ". 

PROGRAMJAVASLAT 

Időpont: 2019. június 20 – 23 ( csütörtök-vasárnap ) 

Szállás, étkezés: Keresztyén Ifjúsági és Diakoniai Központ (KIDA) Illyefalva (két ágyas 
szobák) 

Nulladik nap június 20 csütörtök 

19.00 órakor Érkezés Illyefalvára:  

20.00órakor Közös ünnepi vacsora: .  

Vacsora közben és ezt követően kötetlen beszélgetések egy pohár ital mellett  

Első nap június  21 péntek 

Tanácskozás a mellékelt program szerint ( a részletes program egyeztetés alatt) 

8.00-9.00 órakor Reggeli:  

9.00-10.00 órakor Regisztráció:  

10.00- 12.00 órakor Plenáris ülés 1.  

12.15 – 14.00 órakor Plenáris ülés 2.  

14.00- 15.00 órakor Vita:  

15.00 órakor Díszebéd:  

Délután városnézés, szabad program Sepsiszentgyörgyön 

Második nap június  22( szombat) 

Szakmaturisztikai nap 

8.00-8.30 órakor Reggeli KIDA Központban:  



9.30 – 11.00 órakor Csernátoni Tájmúzeum és szabadtéri történelem  

11.00 -13.00 órakor Látogatás Csernátonban Moldován Csaba és Csáki Béla gazdaságában: 

13.00 – 14.00 órakor Látogatás Kézdivásárhelyen Dr. Mucsi Mihály gazdaságában:  

14.00 – 15.00 órakor Ébéd Kézdivásárhelyen: (házigazda Dr. Mucsi Mihály ) 

15.30-ig Kézdivásárhely, szabad program, rövid városnézés: kb.  

15.30 órakor Kirándulás a Szent Anna tóhoz idegenvezetővel: Kézdivásárhely-Torja- Bálványos 

- Szent Anna tó útvonalon.  

“A Szent Anna-kráter tavat és a Mohos-tőzeglápot akár Európa legismertebb természeti 

kincseiközé is sorolhatjuk. Születésük az Erdélyi-medence belső peremén kialakult vulkáni 

hegylánc létrejöttével függ össze. Az ikerkráterek közül a Szent Anna-tó a legfiatalabb. Közép-

Európa egyedüli épen maradt vulkáni tava. Alakja óriási festőpalettához hasonítható. Tengerszint 

fölötti magassága 945m, hosszúsága 620m, szélessége 460m, partjának hossza 1,73km és 

legnagyobb mélysége 7m. A tónak nincs forrása.  

A Szent Anna-tavát a Mohos-tőzegláptól egyszéles nyereg választja el. A Mohos a 

Csomádkaldera északi részét foglalja el, száz méterrel fekve magasabban, mint a Szent Anna-

tó, területe 80 ha. Eredetileg a Szent Anna-tókráterével szinte egy időben működött, viszont 

azóta az ikerkráterek közül a Mohos elöregedett. Csupán a szabálytalan köralakjaés a tőzegláp 15 

apró tavacskája (1963-ban még 24 volt) utal a hajdani víztükörre amely négyszerese volt a Szent 

Anna-tó felületének. A Mohos-tóévezredeken át egyre apadt és lassan elmocsarasodott, magas 

hegyi felláppá változva. Talaja tápanyagban szegény, erősen savas (PH 3,8-4,1). Mindehhez 

hozzájárult a négy egymást követő pleisztocénkori eljegesedés, amely kialakította a tundra 

növényvilágát, mai reliktum növényeit. A Mohosban élő, jégkorszakból származó 

reliktumnövények szigorúan védettek. Itt előforduló növényfajok: tarka tőzegmoha, erdeifenyő, 

mámorka, vörösáfonya, feketeáfonya, továbbá a nevezetes, visszamaradt rovaremésztő növénye, 

a kereklevelű harmatfű (Droserarotun difolia)” 

Kb. 17.00 órakorelhagyjuk a Mohost és visszautazunk Illyefalvára : Mohos – Sepsibükszád – 

Mikóújfalu – Sepsiszentgyörgy – Illyefalva útvonalon. 



18.00-19.00 órakor Az illyefalvi vártemplom bemutatása:  (idegenvezető Orbán Miklós) 

19.00-19.30 órakor Látogatás a LAM Alapítványnál:  (házigazda Klárik Attila igazgató) 

20.00 órától          Vacsora a KIDA Központban: 

Utána sörözés, borozás a Naplopóban 

Harmadik nap: június 23( vasárnap), hazautazás  

8.00 órakor  Reggeli KIDA:  

Megjegyzés: 

1. Ez egy javasolt programváltozat és amennyiben nektek megfelel kérem visszajelezni. 

2. Mivel a szombati programban biztosan lesznek csúszások, az általam megjelölt 
időpontoktól lehetnek eltérések, de majd próbáljuk tartani az iramot. Talán a szombati 
ebédidő lesz pontosan leszögezve és betartva. 

3. Kérem mielőbb közölni a teljes létszámot és a szobafoglalási igényeket. 

4. A tervezett program (mintegy 20 fő) résztvevőinek a teljes ellátását és annak a költségeit 
a LAM Alapítvány fedezi. 


