
Kedves Szülők, Kedves Diákok! 
 
 Szent Gellért-zarándoklataink négy éves ciklusának megfelelően (Bakonybél, Esztergom, 
Fehérvár, Velence-Murano) szeptemberben Védőszentünk ünnepén újra felkerekedünk, hogy idén 
Fehérváron, Szent Gellért és a magyar uralkodócsalád életének egyik fontos helyszínén találkozzunk 
egymással, gazdagodó múltunk emlékeivel és a Jóistennel. 
 A programban való részvétel (többszörös) választási lehetőségeket kínál a nagyobb diákoknak: 
 
►A,  23-án, kedden 11.00-ig lesz tanítás, rögtön ezután indulnak azok, akik arra vállalkoznak, hogy  

► Biatorbágyig való vonatozás (Kelenföld, 10.52, ők tehát előbb indulnak) után biciklin tekernek 
Fehérvárra. (Csak gyakorlott és edzett kerékpárosok jelentkezzenek! Láthatósági mellény és bukósisak 
viselése kötelező!) 

► Gárdonyig való vonatozás (Déli pu., 12.10) után áthajóznak a túlpartra, majd gyalog jutnak el a 
királyi városba (kb. 18 km). 
Az éjszakát puritán körülmények közt, tornatermi (tömeg)szálláson töltjük. (Meleg ruha, bögre, 
polifoam, hálózsák, fogkefe+fogkrém és elemlámpa is szükséges.) 
 
►B,  Azok, akik 24-én kelnek útra, szerdán reggel együtt utaznak Fehérvárra. (Találkozó 8.00–kor a 
Déli pályaudvaron. A jegyekről természetesen esetükben is az iskola gondoskodik.) 
 
Az egész iskolai közösség együtt érkezik vissza (külön vonattal) 18 óra körül a Déli pályaudvarra.  
 
Mindenkinek szükséges felszerelés: hideg időben és esőben is alkalmas kirándulós öltözet (mint tudjuk: 
nincs rossz idő, csak rosszul öltözött ember), a visszaútra is elegendő hidegélelem (a lent éjszakázóknak a 
pénteki reggelit közösen oldjuk meg), diákigazolvány; ünnepi jókedv. 
Költségek: azoknak, ►akik már 23-án útra kelnek: 3000 Ft 
               

           ►akik 24-én vonatoznak:  2000 Ft 
 

A további szervezéshez mindenképpen szükséges tudnunk, hogy hányan választják az egynapos 
vonatozós, a kétnapos gyalogos vagy biciklis lehetőséget; ezért tisztelettel kérjük a Kedves Szülőket, az 
alábbi levágandó válaszlevélen – az adott költségnek megfelelő összeget is mellékelve - jelezzék, 
gyermekük melyik csoporthoz társulva vesz részt a fehérvári Szent Gellért-zarándoklaton. 

(Ha a tanévkezdés nehézségei közepette problémát okoz az összeg kifizetése, kérjük, ne a 
gyermek maradjon otthon… helyette inkább bátran kérjenek támogatást a szülők…) 

 
Köszönettel: Nyáry Zsigmond ig. 

 
2014. szept. 12-ig kérjük – a megfelelő összeget mellékelve – visszaküldeni! 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 

 
tanuló neve:…………………………………………… 

 
Gyermekem az idei fehérvári Szent Gellért-zarándoklaton 

►a (kétnapos) kerékpáros  ►a (kétnapos) gyalogos    

►az egynapos vonatozós 

  csoporthoz csatlakozva tudtunkkal és hozzájárulásunkkal vesz részt. 

 

         ............................................................... 

           aláírás 


