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A négynapos program csúcspontja termé-
szetesen a Csíksomlyói Mária Ünnep, a Pün-
kösdi Búcsú. És a zarándoklat, a Történelmi
Magyarország Ezeréves határára a Vadregé-
nyes Gyimesekbe, Gyimesbükkre. Viszont
négy újdonság gazdagítja a programokat.

Az elsõ: Rákóczi-mozdony a Rákóczi
várnál, az Ezeréves határon. A szervezõk II.
Rákóczi Ferenc fejedelem
tiszteletére teljes egé-
szében felmatricáz-
zák a Magyar Állam-
vasutak egyik korsze-
rû villanymozdonyát.
Ez a gép vontatja majd
a 16 kocsis szerelvényt Er-
délybe. Ez a mozdony viszi majd el az 1100
zarándokot Magyarország Ezeréves határára,
ahol már évek óta új zarándokhely alakult ki.
A mozdony végül ünnepélyesen kigördül a
határhoz a határon álló Rákóczi várhoz. 

A villanygép felmatricázására a
Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV nyilvá-

nos pályázatot hirdet, amelyen bárki részt ve-
het, a határon túlról is. A pályázat részletes le-
írása rövidesen megjelenik a www.karpateu-
ropa.hu oldalon.

A második újdonság: remélhetõleg ha-
gyománnyá váló megemlékezés a madé-
falvi veszedelem turulmadaras emlékmû-
vénél Székelyföldön. Mint ismeretes, Mária

Terézia parancsára
szörnyû véreng-
zést rendeztek a
császári hadak
ezen a tájon. A
székely áldoza-

tok emlékére avat-
ták fel 1899-ben a tu-

rulmadaras emlékmûvet. Ezt újítják fel jövõre
a madéfalviak. És remélik, hogy hagyományt
teremtenek minden év pünkösdjén egy mél-
tóságteljes megemlékezéssel és ünnepségso-
rozattal. Ennek részesei lesznek a Székely
Gyors és a Csíksomlyói Expressz utasai. 

A harmadik változás: Erdély új tájaival
ismerkedhetnek meg a zarándokok Szé-
kelyföldrõl hazafelé. A vonatok változatla-
nul Észak-Erdélyen, Nagyváradon, Kolozsvá-
ron át érkeznek Székelyföldre. Ám a negye-
dik nap elteltével eddig még sosem járt útvo-
nalon keresztül érkeznek haza Magyaror-
szágra. Kolozsvárból Észak felé tartanak a za-
rándokvonatok, hogy Vass Albert regényé-
nek színhelyén, Désen, Wesselényi városán
Zsibón, Szilágy vármegye székhelyén,

Zilahon, és Károli Gáspár szülõhelyén, Nagy-
károlyon át érjék el a mai magyar határt. 

A negyedik újdonság: a látnivalók válto-
zatossága miatt a Csíksomlyó Expressz za-
rándokai a felcsíki falvakban, a Székely
Gyors utasai pedig az alcsíki településeken
szállnak meg, épp fordítva, mint a korábbi
években volt szokásos.

Össznemzeti Zarándokvonat – ezt a nevet használják a Székely Gyors és a Csíksomlyói Expressz szervezõi, a Kárpáteurópa
Utazási Iroda vezetõi. A nyolcadik esztendeje induló különvonatokon egyre több a határon túli magyar Európából és a ten-
gerentúlról, amelynek szervezésében a Panoráma Világklub öt kontinens mintegy nyolcvan országát behálózó társklubjai
is közremûködnek, fontosnak tartva azt az üzenetet, amelyet Csíksomlyó szellemisége hordoz, ezért 2015-ben is hívják és
várják a magyarságot erre a felejthetetlen élményeket nyújtó zarándokútra.

Ismét zakatol az Össznemzeti Zarándokvonat a Csíksomlyói Búcsúra

Rákóczi-mozdonnyal az Ezeréves
határ Rákóczi várához

A Világklub újra hívja a világ magyarságát

A vonatok részletes 
programjairól, a részvételi lehe-
tõségekrõl bõvebb információk 

a www.vilagklub.hu és 
a www.gyógyvizek.hu honlapokon, 

valamint:
Balázs Gábor 

- Tel: +36-30/ 22-99-394
E-mail: info@gyogyvizek.hu
A részvételi díjak befizetése:

Magyar Gyógyvizek és Szálláshelyek Kft.
3535 Miskolc, Elõhegy u. 68.
Számlaszám:Budapest Bank

HU-10102718-10223300-01003001

Részvételi díj 2014.december 31-ig: 
62.900 forint/fõ vagy 210 EUR 

vagy 320 USD.
Részvételi díj 2015.január 01-tõl: 
64.900 forint/fõ vagy 220 EUR 

vagy 330 USD.

Százezrek a misén

Világklub-zászló a somlyói hegyen

Madéfalván a Világklub-csoport 
keresztet állított

A Deáky Panzió kertjében lévõ 
Világlub-kereszt elõtt


