Százezrek a misén

Ismét zakatol az Össznemzeti Zarándokvonat a Csíksomlyói Búcsúra

Rákóczi-mozdonnyal az Ezeréves
határ Rákóczi várához
A Világklub újra hívja a világ magyarságát

Világklub-zászló a somlyói hegyen

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 tengerentúlról, 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.
A négynapos program csúcspontja termé- nos pályázatot hirdet, amelyen bárki részt veszetesen a Csíksomlyói Mária Ünnep, a Pün- het, a határon túlról is. A pályázat részletes lekösdi Búcsú. És a zarándoklat, a Történelmi írása rövidesen megjelenik a www.karpateuMagyarország Ezeréves határára a Vadregé- ropa.hu oldalon.
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A villanygép felmatricázására a Gyors és a Csíksomlyói Expressz utasai.
Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV nyilváA harmadik változás: Erdély új tájaival
ismerkedhetnek meg a zarándokok Székelyföldrõl hazafelé. A vonatok változatlanul Észak-Erdélyen, Nagyváradon, Kolozsváron át érkeznek Székelyföldre. Ám a negyedik nap elteltével eddig még sosem járt útvonalon keresztül érkeznek haza Magyarországra. Kolozsvárból Észak felé tartanak a zarándokvonatok, hogy Vass Albert regényének színhelyén, Désen, Wesselényi városán
Zsibón, Szilágy vármegye székhelyén,
Madéfalván a Világklub-csoport
keresztet állított

2014/ 4. szám

A Deáky Panzió kertjében lévõ
Világlub-kereszt elõtt

Zilahon, és Károli Gáspár szülõhelyén, Nagykárolyon át érjék el a mai magyar határt.
A negyedik újdonság: a látnivalók változatossága miatt a Csíksomlyó Expressz zarándokai a felcsíki falvakban, a Székely
Gyors utasai pedig az alcsíki településeken
szállnak meg, épp fordítva, mint a korábbi
években volt szokásos.
A vonatok részletes
programjairól, a részvételi lehetõségekrõl 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

