Tisztelt Címzettek!
Többek kérésére bemásolva küldjük a csíksomlyói zarándokúttal
kapcsolatos részleteket, tudnivalókat. Kérjük azokat, akik döntöttek, hogy jönni
szeretnének mielőbb foglalják be az utat a szervezőknél.
A karpateuropa@karpateuropa.hu címen való jelentkezéskor /online
foglalás esetén is/, a részvételi díj befizetésénél írják be a közleménybe, hogy a
Panoráma Vk. KEP és párhuzamosan küldjék el nekünk is a info@kepcp.hu
címre, hogy követni tudjuk a szabad férőhelyek számát.

*
Csíksomlyó várja a világ magyarságát: a búcsún mintegy félmillió
résztvevőre számítanak – Az Össznemzeti Zarándokvonaton utazik a
Panoráma Világklub csoportja – Együtt a Nemzeti Összetartozás
Napjának megemlékezésén
Mintegy félmillió embert várnak az idei, immár a 450. csíksomlyói búcsúra szerte
a nagyvilágból, s közöttük ismét ott lesz- az éppen 10.évfordulóját ünneplő Össznemzeti
Zarándokvonaton- a Panoráma Világklub népes csoportja és a KEP képviselői is,
reprezentálva a világ különböző országaiból érkező magyarságot. A négynapos program
(június 2-5) legfontosabb eseménye a csíksomlyói Mária-ünnep, a pünkösdi búcsú, majd
zarándoklat a Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához - június 4-én,
éppen a trianoni békediktátum emléknapján…Erre az évfordulóra is emlékeznek majd
aznap délután Madéfalván, - a Világklub csoport egységes szálláshelyén- ahol a gazdag
programkínálatban a Panoráma Világklub és a KEP baráti találkozója is szerepel a
házigazdákkal és az erdélyi társklubok képviselőivel. A vonat fogadtatása az erdélyi
városok vasútállomásain mindenki számára egy felejthetetlen emlék. A vonat maximális
kapacitása 1100 fő, így a helyek gyorsan fogynak, ezért aki nem akar lemaradni a
jubileumi útról, érdemes mielőbb befoglalnia az Össznemzeti Zarándokvonatot indító és
szervező Kárpáteurópa Utazási Irodánál, jelezve számukra, hogy a Világklubcsoporttal kívánnak tartani!
Együtt utazik a Világklub-csoport
Az Össznemzeti Zarándokvonat 16 kocsiból áll – benne két étterem/büfé - s több mint
négyszáz méter hosszú lesz. A Panoráma Világklub 80 fős csoportja a szerelvény egyik külön
kocsijában együtt utazik - dr. Tanka László alapító elnök vezetésével, s velünk tart, kiemelt
partnerünk a Közép-Európai Club Pannónia csoportja is, dr. Czeglédi József elnök
vezetésével. Mind az utazás során, mind pedig az erdélyi programok során lesz idő bőven a

bemutatkozásokra, az ismerkedésre, beszélgetésre, barátkozásra, s az esetleges külön
programra. Így például Madéfalván, a vasárnap délutáni órákban egy baráti találkozóra is sor
kerül, amelynek házigazdái Szentes Csaba és Csibi József, a Felcsíki Világklub vezetői, de
ott lesznek az Erdélyben lévő többi Világklub vezetői, képviselői,s a Közép-Európai Club
Pannónia csoportja is. A Panoráma Világklubnak 15 társklubja van Erdélyben, s az elmúlt
években három helyszínen állítottunk keresztet (Csíksomlyón, a nyeregben, Madéfalván és
Gyimesbükkön - az út során valamennyit megkoszorúzzuk.) A csoport szállása is azonos
helyszínen, településen, Madéfalván lesz, ahol a zárónapi programok is zajlanak. Mindezek
miatt is fontos, hogy a részvételi díj befizetésekor mindenki jelezze a Kárpáteurópa Utazási
Irodának, ha a Világklub-csoport kocsijában szeretne utazni.
Fővédnök: Böjte Csaba
A kocsik behangosítottak, az idegenvezetők folyamatosan tájékoztatják a zarándokokat a
látnivalókról. A vonat művészvendége lesz Dévai Nagy Kamilla, Liszt Ferenc díjas énekes,
s autentikus magyar népzenét játszó zenekar is szórakoztatja az utasokat. A szerelvényen 18
idegenvezető, ugyanennyi utaskísérő vasutas,( akiket kalauznak is nevezhetünk), 3 fős
zenekar, 8-10 fő felszolgáló, 2 szakács, természetesen 2-3 mozdonyvezető, a szervező
utazási irodai vezetői gondoskodik az utasokról. Székelyföldön a falvakban 8-10
szállásszervező és kb. 200 falusi házigazda várja a vendégeket.
A zarándokvonat lelki vezetői idén: Kóczán Árpád tábori lelkész és dr. Fischl Vilmos,
evangélikus püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára lesz. A
vonat fővédnöke Böjte Csaba ferences testvér, akinek árvaházai javára a vonaton gyűjtést
szervezünk.
Gyalog, szekéren, lóháton, autóval, busszal és vonattal érkeznek
Mint Petrus György és Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda vezetői
tájékoztatásul elmondották, a mára már kultikussá vált vonatok története 2007 őszén
kezdődött. Felismerték akkor, hogy az évszázadok óta létező, ám az szocialista Romániában
majdhogynem tiltott csíksomlyói búcsú a román diktátor, Ceaucescu bukása után az erdélyi
magyarok, székelyek mellett az anyaországi magyarok és a világ magyarságának ökumenikus,
szent találkozójává vált, ahová százezrek zarándokolnak el. Az elsődleges vallási töltet mellett
az ünnep nemzeti jellege is évről évre markánsabbá vált, idén pedig különös aktualitást ad
június 4, a trianoni békediktátum évfordulója, a Nemzeti Összetartozás Napja,
amelynek megemlékezését Erdélyben tartják a zarándokvonat utasai.
A székelyföldi, csíksomlyói Mária ünnepre gyalog, szekéren, lóháton, autóval, busszal
érkeztek a hívők. A vonat viszont hiányzott a közlekedési eszközök közül, holott ennek
kapacitása lett volna a legnagyobb. És nem utolsósorban jóval kényelmesebb a többinél,
továbbá többet nyújt egyszerű utazásnál; tágassága miatt programokat lehet szervezni az
étterem/büfé kocsikban. Azóta a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV-START minden év
pünkösdjén – immár 10. alkalommal- elindítja a Székely Gyorsot, és a Csíksomlyó
Expresszt. Utóbbi Dunántúlról, Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr,
Komárom, Tatabánya érintésével érkezik Budapestre, a Keleti Pályaudvarra. Itt a Csíksomlyó
Expresszt összekapcsolják a Székely Gyorssal, majd Össznemzeti Zarándokvonatként halad
Szolnok és Püspökladány megállással Erdély felé. Ott a nagyváradi és kolozsvári ünnepséget

követően, Kalotaszegen át érkezik Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le
utasait. A zarándokok, a vonatok fogadtatása Erdélyben felejthetetlen emlék.
Honfitársaink Amerikától Ausztráliáig, Németországtól Norvégiáig velünk
utaznak
Az utazást következő napon a program, a Csíksomlyói búcsú, másnap az Ezeréves
határ és trianoni megemlékezés Madéfalván. A két vonat a Székelyföldön hol külön-külön,
hol összekapcsolva halad. A negyedik napon pedig a megszokott útvonalon érkezik vissza
Magyarországra.
Összességében évente több száz embernek nyújt értelmes elfoglaltságot, munkát a
vonatok útjának megszervezése. A zarándokvonatok eddig több mint 25.000 kilométert tettek
meg Magyarországon és Erdélyben. Több mint 10.000 zarándokot vittek el a Csíksomlyói
búcsúra és Gyimesbükkre, Magyarország Ezeréves határára. Az induló Össznemzeti
Zarándokvonat szerelvénye csaknem fél kilométer hosszú, ezért még a budapesti Keleti
Pályaudvar csarnokából is messze kiér az eleje.
A vonatokon utaztak püspökök, politikusok, képviselők sportolók. A teljesség igénye
nélkül – a politikusokat kihagyva - Buzánszky Jenő, az Aranycsapat hátvédje, dr. Papp
Lajos a nemzet szívsebésze, Kiss-Rigó László római katolikus püspök, Tőkés László
református püspök, Szabó Sándor, az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke és még
sok más ismert személyiség is a zarándokvonatok vendége volt. Az Össznemzeti
Zarándokvonat utasai nemcsak Magyarországról, hanem a világ minden tájáról – Amerikától
Ausztráliáig, Németországtól Norvégiáig – érkeznek Erdélybe és csaknem egyharmaduk
csaknem minden évben visszatér. Több olyan vendég is akad, aki minden évben felszállt
ezekre a vonatokra. Ezek a számok mindent elmondanak az elégedettségről…
RÉSZLETES MENETREND ÉS PROGRAM
ELSŐ NAP (JÚNIUS 2., PÉNTEK)
A Csíksomlyó Expressz szerelvénye Szombathelyről indul, felszállási lehetőségek a
Szombathely – Budapest útvonalon: Szombathely (kb. 00:22), Sopron (kb. 01:05),
Kapuvár (kb. 01:52), Csorna (kb. 02:05), Győr (kb. 02:25), Komárom (kb. 02:44),
Tatabánya (kb. 03:01), Budapest-Kelenföld (kb. 03:35).
Találkozó Budapesten: Budapest-Keleti pályaudvaron (várhatóan 04:00), a
különvonatnál! (Figyelje a pályaudvar központi utas tájékoztató tábláját, amely jelzi, hogy a
vonat hányadik vágányról fog indulni). Jelentkezés a vonat végén található utas fogadó
pultoknál.
A Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors Budapestről közösen, Magyarország
leghosszabb személyszállító szerelvényeként indul útnak Erdély felé: 5 óra 50 perckor.
További felszállási lehetőségek: Szolnok (kb. 07:12), Püspökladány (kb. 08:27),
Biharkeresztes (kb. 09:45). Érkezés a határra (Biharkeresztes/Biharpüspöki) a délelőtti

órákban, majd indulás tovább a Nagyvárad (Sebes-Körös völgye) – Kolozsvár – Dés –
Déda – Gyergyószentmiklós – Felcsíki falvak útvonalon.
Útközben áthaladunk és lehetőség szerint megismerkedünk a települések kulturális és
történelmi nevezetességeivel: – a néprajzáról messze földön híres Nagyváraddal,
Kolozsvárral, Mátyás király szülővárosával, az örmények is lakta várossal, a Kis- és a NagySzamos összefolyásánál fekvő Déssel, Dédával, ahol Wass Albert közismert regénye, “A
funtineli boszorkány” cselekménye kezdődik, – Gyergyószentmiklóssal, valamint a Maros és
az Olt forrásvidékével.
Megérkezés a Székelyföldre, ahol a Csíksomlyó Expressz
leteszi utasait Felcsík több településén (Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, Csíkmadaras,
Csíkrákos, Madéfalva), majd a Székely Gyors tovább viszi utasait Alcsíkba
(Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Csatószeg, Újtusnád, Tusnádfürdő,
Sepsibükszád).
Elhelyezés: faluturizmus keretében magyar-székely családoknál fürdőszobás
házakban, esetenként panzióban, szállodában, félpanziós ellátással. Az egyes
vasútállomásokon a szállásadók várják a vendégeket.
A Panoráma Világklub csoport utasainak a szálláshelye MADÉFALVÁN lesz!
MÁSODIK NAP ( 2017. JÚNIUS 3., SZOMBAT)
Reggeli után indulás a Csíksomlyói Búcsúba a szálláshelyek vasútállomásairól, az
utaskísérők irányításával. Érkezés Csíkszereda vasútállomására, majd a keresztaljakkal
gyalog megyünk Csíksomlyóra. Itt felkapaszkodunk a Kis- és Nagy-Somlyó közötti
nyeregbe, ahol több százezer zarándok társaságában részt veszünk a 12.30-kor kezdődő
szentmisén. Ezt követően érdemes meglátogatni a Csodatévő Szűz Mária szobrot
a Csíksomlyói kegytemplomban. A délutáni szabadidőben fakultatív séta Csíkszereda
központjában. Estebéd a vendéglátóknál vagy falusi vendéglőben. Figyelem! Aki elszakadt a
csoportjától, menjen a csíkszeredai vasútállomásra az idegenvezetője által megadott
időpontra!
HARMADIK NAP ( JÚNIUS 04., VASÁRNAP)
Reggeli a vendéglátóknál, majd indulás Madéfalva érintésével a Gyimesekbe, az Ezeréves
határhoz. Alcsíkból és Felcsíkból két szerelvényként érkezik Madéfalvára a Csíksomlyó
Expressz és a Székely Gyors. Innen összekapcsolva őket, egy szerelvényként mennek tovább
a Gyimesekbe.
Útvonal: Karakó-völgyhíd – Lóvész – Gyimesközéplok – Gyimesbükk, a történelmi
Magyarország vasúti
határállomása. Gyimesbükkön megtekintjük
a Rákóczi
vár
romjait, ahol vonatunk mozdonya is megáll, és dudaszóval köszönti a
több tízezernyi magyar-székely hazafit. Kis ünnepséget tartunk a vár tövében, az Ezeréves
határon álló, felújított, 30. számú MÁV őrháznál (a MÁV egykoron legkeletibb őrháza),
illetve részt veszünk a Kontumáci kápolnánál celebrált szentmisén.
A délutáni órákban visszaindulunk Madéfalvára, ahol a turulmadaras emlékmű körül
kialakított emlékparkban megemlékezünk a madéfalvi veszedelemről, a helybeli székelyek
társaságában. Itt, Madéfalván kerül majd sor a Panoráma Világklub csoportjának külön
programjára, egy baráti találkozóra, amelynek házigazdái Szentes Csaba és Csibi József, a
Felcsiki Világklub vezetői. Ott lesznek a magyarországi vendégek és az Erdélyben található
többi tagkub képviselői, vezetői,valamint a Közép-Európai Club Pannónia csoportja.

Ezután a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors útja itt kettéválik. A Székely Gyors
megy tovább Alcsíkba, a Csíksomlyó Expressz pedig viszi tovább utasait Felcsíkba. Érkezést
követően estebéd.
NEGYEDIK NAP ( JÚNIUS 5., HÉTFŐ)
A Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz közös szerelvénye a kora reggeli órákban indul
útnak Alcsíkból Felcsíkon át, Erdély északi útvonalán keresztül Magyarországra.
Székelyföldről Désen, Zsibón, Zilahon, Nagykárolyon és Érmihályfalván át éri el a magyar
határt. Kelet-Magyarországon a szerelvény megáll Debrecenben (kb. 20:00),
Püspökladányban (kb. 20:52) és Szolnokon (kb. 21:47). Érkezés Budapest-Keleti
pályaudvarra (kb. 23:15).
Innen a Csíksomlyó Expressz a dunántúli útvonalán továbbszállítja utasait Budapesttől
Szombathelyig. Leszállási lehetőségek a hazaútnál ugyanazokon az állomásokon, mint az
indulásnál. Budapest-Kelenföld (kb. 23:58), Tatabánya (kb. 00:31), Komárom (kb.
00:50), Győr (kb. 01:12), Csorna (kb. 01:37), Kapuvár (kb. 01:48), Sopron (kb. 02:16),
Szombathely (kb. 03:19).
Szállás, elhelyezések

Részvételi díj: 69.990 Ft/fő
Korlátozott
számban
lehetőség
van
panziós
elhelyezésre
is.
Falusi
vendégház felára: 10.000 Forint/fő. Megjegyzés: panzió minőségű elhelyezés, ám
lehetséges,
hogy
két
szobához
egy fürdőszoba
tartozik!
Panziós
elhelyezés
felára: 15.000
Forint/fő.
Megjegyzés: a panziós elhelyezés azt jelenti, hogy a szobához saját fürdőszoba tartozik!
A részvételi díj tartalmazza: a különvonat útiköltségét másodosztályon, három éjszakai
szállást magánházaknál, két-, három-, négyágyas, pótágyazható szobákban, félpanziós
ellátással( vagyis reggelivel, vacsorával) és az idegenvezetést.
A részvételi díj nem tartalmazza: személyes kiadások, útlemondási biztosítás, fakultatív
BBP biztosítás. Figyelem! A költőpénz kalkulációjánál figyelembe kell venni, hogy a
romániai árszínvonal megközelíti a magyarországit. Lejt érdemes vinni. A vonatba sorolva
étkező-bisztrókocsi közlekedik, amelyen lehetőség van könnyű ételek, illetve üdítők
elfogyasztására.
ONLINE FOGLALÁS ESETÉN KÉRJÜK, HOGY VÁLASSZÁK
KI A FELSZÁLLÁS HELYÉT!
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