Kedves Szülők!
Az alábbi – nem rövid – levélben szeptemberi zarándoklatunkról szeretnénk sok fontos információt
megosztani. Tisztelettel kérjük, hogy a levél terjedelme ellenére figyelmesen olvassák végig!
Tegzes Kinga igh.

A SZENT GELLÉRT GIMNÁZIUM ZARÁNDOKÚTJA VELENCÉBE
2019. szeptember 20 – szeptember 22.
Kedves Szülők!
Iskolánk védőszentjének, Szent Gellértnek ünnepe minden évben Iskolánk egyik legjelentősebb
eseménye. Hagyománnyá lett, hogy névadó Szentünkről többnapos zarándoklattal emlékezünk meg. Három éve
Bakonybélbe, két éve Esztergomba, tavaly – 25. születésnapunkat ünnepelve - Szegedre zarándokoltunk el;
sokan közülünk gyalogosan vagy kerékpárral, adott esetben kenuval. E három zarándoklat a lehető legszűkebb
költségvetéssel, végtelenül puritán körülmények között (pl. tornatermi tömegszállással) valósult meg. A Szent
Gellért-zarándoklatok négyéves ciklusának megfelelően idén újra Védőszentünk születésének, nevelkedésének
és temetkezésének helyére zarándokolunk, hogy sírjánál imádkozva kérjük közös ügyeinkben való
közbenjárását. Hagyományaink szerint e négyéves ciklus lehetővé teszi, hogy gimnáziumi évei során egyszer
minden diákunk (tehát nem csak azok, akiknek családja teljes egészében állni tudja a költségeket) az iskolai
közösség tagjaként juthasson el Szent Gellért sírjához. Ez a közös zarándoklat – miként előre jeleztük – komoly
anyagi terhekkel jár, a tapasztalatok szerint azonban alig kifejezhető élmények és kegyelmek forrása lehet.
Ebben bízva kérjük a Kedves Szülőktől (reményünk szerint közös) céljaink támogatását.
Nyáry Zsigmond ig.

Tervezett program:
Szept. 20.

8.00
kb. 16 ó.
este

Szept. 21.

Szept. 22.

Indulás
Érkezés, elhelyezkedés, sport, tengerparti lábáztatás
Meleg vacsora, közös programok, ima, sport, séta
Murano, Velence
Szentmise Szt. Gellért sírja fölött; koszorúzás
Sok séta és Találkozás (pl. Szt. Gellért utódával, a San Giorgio apátjával)
A Szent Márk bazilika megtekinése vezetéssel

reggel
dél körül
kb. 20 ó.

Reggeli, mise, tengerpart, fürdés
Hazautazás
Érkezés

Szeptemberben mindenki megkapja a Szent Gellért Diákszövetség által kiadott - minden részletre kiterjedő - zarándokfüzetet.

Anyagiak:
A gimnázium velencei zarándoklatának pénzügyi szervezését és támogatását iskolánk és alapítványunk közösen vállalja.
Tisztában vagyunk feladatunk kényes voltával, hiszen 4 évente viszonylag kis időtartamra viszonylag jelentős összeget
kívánunk ráfordítani. Mindannyiunk közös célja, hogy a lehető legjobb költséghatékonysággal minden diákunk jusson
el erre a maradandó emléket hagyó útra. Nem bíztunk szervezést külsős irodára, ahol csak lehetett, alkudoztunk és/vagy
versenyeztettünk. Ennek eredményeként fejenként az alábbi költségekkel kell számolni:
Utazás + biztosítás: Budapest-Velence-Budapest vonalon -- 16.000 HUF
Szállás + étkezés: Lignano Sabiadoro tengerparti üdülővárosban, 4 ágyas szobákban, teljes ellátással -- 65 EUR (2
éjszaka)
Helyi közlekedés: parkolás, zóna-díj, hajóval Velence, Murano -- 15 EUR
Zarándoklatunkat – alapítványunkon, öregdiákjaink szövetségén (Szent Gellért Diákszövetség) és sok szülőn túl – nagy
összeggel támogatja a Budavári Önkormányzat és Fenntartónk is. Ez azt jelenti, hogy várhatóan minden támogatásra
vonatkozó igényt ki tudunk elégíteni, legyen szó akár a teljes összegről is.
Ezen igyekezetünkhöz várjuk segítségüket. Kérjük, az alábbi rövid kérdőív kitöltésével nyilatkozzanak a zarándoklat
költségeinek vállalását és a befizetés módját illetően 2019. június 30-ig. (Testvérek esetén minden gyermekről külön
kérdőívet töltsenek ki, míg az átutalásnál több gyermek költsége is fizethető egyszerre.)
https://forms.gle/SFGEm4tjus5nAUZ5A
A vállalt költségek befizetésének határideje és módja:
1. A befizetés határideje: 2019. szept. 6. (Ugyanakkor az előlegek, foglalók miatt segítség, ha még június folyamán
befizetik az összeget.)
2. Befizetés lehetséges módjai:
1. A tanuló nevével és a pontos összeggel megjelölt borítékban beküldik/hozzák a pénzt. (Vagy annak csak a
Ft vagy csak az Euróban megadott részletét) (16.000 HUF + 80 EUR).
A nyár kezdete előtt még június 25-ig leadhatják az irodán.
2. A költségek forintban való részét banki befizetéssel vagy átutalással (CIB: 10700440-68744573-51300009)
közvetlenül iskolánk erre a célra nyitott forint alszámlájára küldik, közleményben jelezve a gyermek(ek)
nevét és (szeptemberi!) osztályát.
3. A költségek euroban való részét banki befizetéssel vagy átutalással (CIB: 10700440-68744573-50100002)
iskolánk erre a célra nyitott deviza alszámlájára küldik, közleményben jelezve a gyermek(ek) nevét és
(szeptemberi!) osztályát.
Kérjük, hogy az itt megadott számlákra kizárólag a zarándoklatra szánt összeget utalják, (ha Gyermekük a kerékpáros
zarándoklaton is részt vesz, annak költségét ne!) figyelve rá, hogy külön számlára kérjük a Ft és külön számlára az
eurós részletet. Az átutalást követően, kérjük, írjanak egy emailt a velence@sztg.info címre jelezve a gyermek(ek)
nevét, az átutalás dátumát és az összeget.

EU TAJ-kártya:
Kérünk mindenkit, hogy váltsa ki gyermekének az EU TAJ-kártyát. E nélkül a kártya nélkül senki nem jöhet velünk. A
közösen kötött biztosítás mellett is szükség esetén nagyon fontos ennek a kártyának a megléte. A kártya ingyenesen
kiváltható a Teve u. 1/a-ban, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül.
Köszönettel:
a zarándoklat szervezői

