
Kedves Zarándoktestvér!

Csíksomlyó újra visszavár!
„A Csíksomlyói pünkösdi búcsú Nagyboldogasszony Anyánk köszöntése!”

 A világ minden részéről  jönnek a magyarok, boldogok lehetünk, hogy a
több száz éves hagyomány részesei lehetünk.

A napba öltözött Boldogasszony ünnepére tiszta szívvel készüljünk. Az égi
fény, amit felénk áraszt, védelmet és erőt nyújt számunkra.

Hazaérkezve, amikor hálát adunk az útért, és folytatjuk tovább életünk za-
rándokútját, ez a fény és erő sugározzon belőlünk, adjuk tovább családunk-
nak, barátainknak, és nemzetünknek

2022. június 2-tól 6-ig pünkösdi zarándoklat

„Erdély a beszélő kövek földje”. Csodálatos természeti táj, gazdag történel-
mi múlttal, emberi tartalommal. Bármerre indulunk el, közös kultúránk és
történelmünk zarándokhelyeit találjuk. Meg-megállva fejet hajtunk a ma-
gyar történelem nagy alakjainak szülő – illetve nyughelyénél,  s aztán to-
vábbmenve csodáljuk a ma is  ott  élő,  nyíltszívű székely emberek őszinte
vendégszeretetét. Nincs ember, aki ne vágyna ide vissza valamiért és nincs
ember, aki ne érezné itt magáénak Tamási Áron sorait:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. 



Erdélyi kirándulás – Csíksomlyói búcsú 

 1. nap (június 2., csütörtök):

Debrecen – Királyhágó – Marosfő

Indulás csütörtök 14.00-kor

(Debrecen, Szent Anna u. Székesegyház környéke, ahol üres parkolót talál
az autóbusz.) 

Buszon alvással, rövid pihenők után éjjeli órákban érkezünk Marosfőre.

2. nap (június 3., péntek): 

Marosfő – Csíkszereda – Csíkszentsimon – Nyergestető – Marosfő

Rövid pihenés, reggeli. Úti célunk Csíkszereda, ellátogatunk a kegytemplomba,
tiszteletünket tesszük a Mária kegyszobor előtt. 

Utána indulunk Csíkszentsimonba, a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra telephelyére
15 órára. (Helyi idő szerint.) Bepillantást engednek a sörgyártás titkaiba, részle-
tes idegenvezetés, a használt technológia ismertetése, korlátlan ingyenes sörfo-
gyasztás. Étkezési lehetőség is van: Cipóban rejtett csülök kemencében sütve,
torma és fokhagymamártással. (Vegetáriánus: Cipóban rejtett sajt, áfonya már-
tással.) Költség 75 Ron/fő vagyis lej.

Lehetőségünk  lesz,  az ajándékboltban Csíki  Sörrel  kapcsolatos  emléktárgyat
vásárolni (program kb. 2 óra). 

Tovább utazunk Nyerges-tetőre (878 méter magas hágó, Hargita megyében talál-
ható.) Megemlékezünk az 1848-49-es szabadságharcban elhunyt székelyek emlé-
kére állíttatott emlékműnél. Itt zajlott a szabadságharc utolsó csatája. A kopjafa
temetőben elhelyezzük az összetartozás szalagját, az általunk készíttetett kopja-
fán. Előtte renováljuk, festjük. Vacsora, szállás Marosfőn.

3. nap (június 4., szombat): Marosfő – Csíksomlyói búcsú – Madéfalva –
Marosfő

 Reggeli után részvétel a CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚBAN, Szűz Mária tiszteletére
tartott ünnepi körmenetben és a szentmisén. Útközben megállunk Madéfalván,
megemlékezést tartunk a Székelyek áldozatára emelt emlékoszlopnál. Vacsora,
szállás Marosfőn.



4. nap (június 5., vasárnap):

Marosfő – Gyergyószentmiklós  – Békás-szoros – Gyilkos-tó – Marosfő

Reggeli után Gyergyószentmiklósra érkezünk, a főtéren részt veszünk a pünkös-
di szabadtéri szentmisén, a Boldogasszony zarándok társainkkal, és helyiekkel
együtt. 

Úti célunk a Békás-szoros: séta a festői látványt nyújtó völgyben. 

Látogatás a Gyilkos-tóhoz, amely természeti ritkaság és egyedüli látvány.

Szabadon választott programlehetőség. (Túra, vásárlás ebéd.)

Vacsora, szállás Marosfőn. 

 5. nap (június 6., hétfő):

Marosfő – Bucsin-tető – Korond –Farkaslaka – Debrecen 

Reggeli után, búcsú a vendéglátóktól. Útban hazafelé Korondon megállunk, ahol
székely népművészeti termékekből válogatunk a kirakodóvásárban. 

Farkaslakán Tamási Áron szülőfalujában megemlékezést tartunk.

Továbbindulunk Magyarország felé. 

Érkezés a késő esti órákban. 

Ott tartózkodásunk ideje alatt számítani lehet esőre, szélre, és hidegre is függet-
lenül attól, hogy milyen hónapban vagyunk. Viszont nagyon meleg is lehet, így
érdemes felkészülni minden lehetőségre. (Esőkabát, esernyő, meleg réteges öltö-
zet,  kényelmes cipő, ami esőben is megfelel). 

Utazás:  50 fős  autóbusszal

Elhelyezés:  Marosfő, Sport Complex  2-3 ágyas összkomfortos szobákban

Ellátás: félpanzió (reggeli, vacsora)

Részvételi díj:  

Autóbusz: 25.000,- Ft ( 50 fő esetén) 

120 € /fő (4 éjszaka+félpanzió) 

Belépő: Csíki Sörgyár, részletes gyárlátogatás, étkezés, 75 Ron/fő (vagyis lej) 



Előleg:  25.000, -Ft jelentkezéssel egy időben. 

Az euró a buszon fizetendő. 

 A költség tartalmazza:

- üzemanyag ára 
- autóút használati díj
- parkolás 
- gépkocsi vezető napi díját, ellátását

Utasbiztosítást a költség nem tartalmazza, minden résztvevő saját
maga köt, igény szerint!

 Ha valaki az indulás előtt vissza kíván lépni, azt kérem, gondos-
kodjon maga helyett egy utasról, mert az előleget nem áll módom-
ban visszafizetni. 

 Indulás előtt időben győződj meg arról, hogy nálad van-e az 
érvényes útlevél, vagy a személyazonosító igazolvány, a szükséges 
román fizetési eszköz! (Ron vagyis lej)

 Kérem, az útipoggyászt amit az autóbusz csomagterébe helyezünk jelöld meg!

(Névvel ellátva, vagy szalaggal! Lehetőleg ne nemzeti színűvel!) 

Elérhetőségem:  Laczovicsné Szatmári Mária, telefon: 06-30-460-23-03

                            Számlaszám: OTP Bank Rt 11773384-27252231 

A Csíksomlyói harangszó hív, és vár minden igaz magyar lelket.

Menjünk együtt Csíksomlyóra!


