ZARÁNDOKLAT A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚRA
2020. május 29-június 1. – a Magyar Vár Alapítvány Baráti körével
2020. május 29-én, pénteken 500-kor a pomázi HÉV állomásról (további
budapesti felszállási lehetőségek: 520 József Attila Színház, 535 Papp László
Budapest Sportaréna, 550 Népliget)
Érkezés:
2020. június 1-én a késő esti órákban (leszállóhelyek ugyanott)
Utazás:
Kényelmes, felszerelt busszal
Szállás:
A Hargita lábánál, Homoródfürdőn, faházban félpanziós ellátással, 4 ágyas
szobákban, Szőcs Elek huszárkapitány erdei turistaházában.
Részvételi díj: 50.000 Ft (25.000 Ft előleget a jelentkezés visszaigazolásakor kérünk
átutalni illetve befizetni a Magyar Vár Alapítvány 10103874-45450700-01005001 számú számlájára. A
jelentkezés érkezési sorrendben történik, csak akkor fogadható el, ha az összeg megérkezik)
Indulás:

PROGRAM:
2020. május 29. péntek: Irány Erdély! Kora reggeli indulást követően erdélyi idő szerint 10 órakor érkezünk Nagyváradra, ahol
megtekintjük a székesegyházat. Itt őrzik a váradi bíboros által 1893-ben készíttetett Szent László király hermáját (mellszobrát), és
díszes kazettában Szent László koponya ereklyéjét. Majd továbbutazunk a Kalotaszegen kersztül Kolozsvárra, ahol Mátyás király
szülőházát nézzük meg. Mátyás király szülőháza Kolozsvár legrégebbi emeletes háza, jelenleg a Művészeti Egyetem épülete. A ház
az 1440-es években Ménfi Jakab jómódú szőlősgazda tulajdonában állt, rendszerint nála szállt meg Szilágyi Erzsébet. Ezt követően a
Házsongárdi temetőben segédkezünk néhány magyar sír rendbehozatalában. A Házsongárdi temetőt 1585. május 11-én alapította a
kolozsvári közgyűlés, a pestisjárvány kezdetén. Itt van eltemetve többek között Apáczay Csere János, Reményik Sándor, Dsida Jenő,
Kós Károly. Torda, Szováta, Farkaslaka, Székelyudvarhely útvonalon utazva az esti órákban érkezünk a szállásunkra,
Homoródfürdőre. A falu Székelyudvarhelytől 16 km-re északkeletre a Nagy-Homoród és a Fürdő-patak völgyében fekszik. Régen
kis székely falu, ma országos jelentőségű üdülőtelep, bő vizű borvízforrásokkal.

2020. május 30. szombat: A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ NAPJA. A megérkezést követően hajnali órákban lehetőséget
biztosítunk a gyalogosan zarándokolni vágyók részére az udvarhelyi keresztaljához való csatlakozásra. Reggeli után 7
órakor indulunk busszal Csíkszeredába. A buszparkolóból gyalogosan tesszük meg az utat a Somlyó nyergébe a Hármas
Oltárhoz, ahol részt veszünk a Csíksomlyói Pünkösdi Szentmisén. Ez után szabadon választhatunk programot: 1. A
Csíksomlyói Kegytemplomban a csodatevő Szűzanya szobor elé járulhat segítséget, gyógyulást kérve, megszentelheti
mindazt, ami Önnek fontos. 2. A nyeregben fennmaradva megtekinthetik a Csíksomlyói Passió játékot, amely igen
látványos, örök élményt nyújtó előadás. 3. Részt vehet a kirakodóvásáron, ahol még mindig jelentős számban találhatók a
helyi népművészet és kézművesség termékei. 4. Idejében helyet foglalva a Csíkcsomortán irányában található Péter-Pál
templomban a 17 órakor kezdődő Csángó misén vehetnek részt. 5. Aki még nem látta Csíkszereda többi látványosságát,
az a mise után megtekintheti a Mikó várban a Csíki Székely Múzeum állandó néprajzi és időleges kiállításait, a
Városházát, a Taps teret, a Rézangyalos templomot.
19 órakor visszaindulunk Homoródfürdőre, ahol a vacsora után időjárástól függően tábortűz mellett vagy a csűrben
népdalokat tanulunk.
2020. május 31. vasárnap: KIRÁNDULÁS A HARGITÁRA ÉS A GYIMESBE. Vasárnap két lehetőség közül
választhatnak: Reggeli után buszra szállunk, majd akik a Csíksomlyói Búcsú hagyományait követő, hazafelé tartó
zetelakai keresztaljához szeretnének csatlakozni, leszállnak a Tolvajos-tetőnél és gyalogosan teszik meg az utat a Hargita
hágóján keresztül Zetelakára. A többiekkel továbbmegyünk az Úz völgyébe, Csíkszeredában felszállnak a társaink, akik
azt választották, hogy a somlyói nyeregben virrasztják a napkeltét. A csodálatos Úz völgyében koszorút helyezünk el a
magyar hősök temetőjében és az ott tartandó programoktól függően indulunk vissza Zetelakára, ahol a falu határában
fogadjuk az akkorra hazaérkező zarándokokat. A keresztalját kísérve vonulunk a templomba, ahol részt veszünk a
pünkösdi misén. A Csíksomlyói Búcsúról hazatérő zarándokok a csodatevő csíksomlyói kegyszobor, a Napba öltözött
Szűzanyából kiáradó fény által szentelt nyírfaágakkal hozzák a jó hírt, a szentlélek eljöveteléről. Vacsora után a
homoródfürdői szállásunk udvarán, gyönyörű fenyőktől szegett tisztáson, tűz körül múlatjuk az időt, beszélünk
élményeinkről, s népdalokat tanulunk.
2020. június 1. hétfő: HAZAUTAZÁS DÉL-ERDÉLYEN ÁT. Reggeli után, indulunk hazafelé. Elsőként
Székelyudvarhely nevezetességeit nézzük meg, onnan Segesvárra, Nagyenyedre, Torockóra megyünk, majd Kolozsvár
felé, ahonnan Kalotaszegen keresztül Nagyvárad-Püspökladány-Budapest-Pomáz útvonalon késő este érünk vissza a
felszállóhelyekhez.

A programot az út során megváltoztathatjuk!
Érdeklődni a +36 70/451-3500 telefonszámon
illetve az izenet.magyarvar@gmail.com e-mail címen lehet!
www.mv.hu
SZERETETTEL VÁRJUK!

