
ZARÁNDOKLAT CSÍKSOMLYÓBA, A PÜNKÖSDI BÚCSÚBA 
2023. május 25. (csütörtök) - 29. (hétfő) 

 
A ZARÁNDOKLAT LELKI VEZETŐJE: HORTOBÁGYI ARNOLD OSB ATYA 

 
 
Utazás:  9 személyes mikrobuszokkal, poggyászok számára nagy  
 férőhellyel, nagy létszám esetén autóbusszal. 

Szállások: Tirol, Gyergyóújfalu, Kommandó 

Részvételi díj: 30.000.- HUF és 800 Lej, 10 euró 
mely tartalmazza az utazás költségét, a félpanziós szállás 
költségeit, (reggeli+vacsora), a belépők árát a kultúrális pro-
gramokra. 

Útvonal:  Ravazd > Ópálos > Temesvár > Tirol > Oravicabánya > Anina > Szelin-
dek >  Tusnádfürdő > Csíksomlyó > Kommandó > Brassó > Kőrösfő > 
Ravazd. 

PROGRAMTERV 

Május 25., Csüt. 5.00. Indulás Ravazdról, a róm. katolikus templom elől  
Útközben: Ópáloson Balla pincészet, Temesváron Botanikus kert, 
Hunyadi kastély, Ortodox székesegyház; Szállás: Tirolban. 

Május 26., Pén. Oravicabánya „Anina” vasútvonal, Szelindeki vár, Tusnádfürdőn 
medveles. Szállás: Gyergyóújfalun. 

Május 27., Szo. Délelőtt: részvétel a búcsúi főmisén, a somlyói nyeregben. 
Délután: szabad program, találkozás Csaba testvérrel. 
Este: Részvétel a csángó misén, a somlyói kegytemplomban.  
Szállás: Kommandón. 

Május 28., Vas. Szentmise Kommandón, Brassóban a hétlétra vízesés és a Fe-
kete templom meglátogatása. Szállás Kommandón. 
 

Május 29., Hét. Búcsú a kegyhelytől, hazautazás. Megálló: Kőrösfőn a református 
templom és a helytörténeti kiállítás megtekintése. Délután: bú-
csúvacsora: Szegeden.  

 

JELENTKEZÉS:  2023. március 27-ig 30.000,- HUF és 300 lej befizetésével,  
és a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével.  

 A fennmaradó hátralék 500 lej + 10 euró fizetési  
határideje 2023. április 24.  

INFORMÁCIÓ: Hortobágyi Arnold +36 30 9202246 arnold@osb.hu 
Viszló Andrea +36 70 7709750 viszlo.andrea@osb.hu  

 
 

  

mailto:arnold@osb.hu


JELENTKEZÉSI LAP 
A 2023. ÉVI CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI ZARÁNDOKLATRA 

 

Név:  

Leánykori név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Személyi igazolvány szám:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

TAJ szám:  

Otthoni hozzátartozó telefonszáma:  

 

Ezen jelentkezési laphoz csatolt tervezett program ismeretében jelentkezem az 2023. évi 
csíksomlyói zarándoklatra. A zarándoklat időtartama: 2023. május 25-29. 

 
 
 

A ZARÁNDOKLATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 

 Elfogadom, hogy a jelentkezéseket a szervezők a jelentkezéssel egyidejűleg történő elő-
leg befizetések sorrendjében tudják elfogadni. 

 Vállalom, hogy az utazás 30.000,- Ft és 300 lej összegű 1. részletét a jelentkezési lap 
leadásával egyidejűleg, de legkésőbb 2023. március 27-ig készpénzben befizetem. A 2. 
részletet 500 lej + 10 euró, legkésőbb 2023. április 24-ig készpénzben kifizetem. 

 Elfogadom, hogy a befizetett 30.000,- Ft előleget, az utazási szándékomtól való elállás 
esetén a szervezőknek csak akkor áll módjukban visszafizetni, ha a helyem más személy 
által betöltésre kerül. 

 Elfogadom, hogy a szervezők által előre elkészített ülésrend lesz. 

 Elfogadom, hogy a szobabeosztás készítése a szervezők által történik. 

 Elfogadom, hogy a tervezett program az időjárás és egyéb előre nem várt befolyásoló 
tényezők hatására a helyszínen változhat. 

 Az utazáshoz szükséges érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezem. 
 
 
Kelt:  
 

                             A jelentkező aláírása 


