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Tisztelt Szülők! 
 
Mint azt már előre jeleztem, a tavaszi családos zarándoklat – mivel az erdélyi 
testvériskolával együtt rendezzük – egy hetet csúszott, így június 11-én, szombaton lesz! 
A program a következő lesz: 
Reggel 8 óra magasságában indulunk a Rákospalota-Újpest vasútállomásról várhatóan 
különvonattal Szobra. Onnan gyalog zarándokolunk Márianosztrára, ami babakocsival is 
járható úton a nagy létszám miatt 2,5-3 óra. (7 km) 
Közben Mária forrásnál imádkozunk. 
Márianosztrán lesz közös játék lehetőség, a börtön múzeumban látogatási lehetőség, az 
otthonról hozott elemózsia elfogyasztása és 13 órakor szentmise a kegytemplomban és a 
kegytemplom bemutatása. 
Utána 16 és 17 órai indulással a Börzsöny kisvasúttal utazunk vissza Szobra, ahonnan 
18 óra magasságában indul vissza a különvonat és 19 óra magasságában érkezik 
Rákospalota-Újpestre. 
A sok éves tapasztalatok alapján, a különvonatok rendelése miatt kérem, hogy az 
alábbiak szerint tájékoztassanak részvételi szándékukról: 
A tanulók számára a zarándoklaton ezen belül szigorúan a szentmisén a részvétel 
kötelező. Az erdélyi vendégeken kívül szeretettel várjuk a családokat, részben vagy 
egészben a zarándoklatra! 
Április 11. hétfőig kérem tisztelettel, hogy írják meg az osztályfőnökök részére, hogy 
melyik gyermek családja hány fővel kíván részt venni a zarándoklaton?  
Az utazás költségei: MÁV jegy 1.120,- Ft. oda-vissza (ez az 50%-os jegy ára, ami mivel 
különvonatról van szó, minden utazóra érvényes, akár felnőtt, akár gyermek., más 
kedvezményt nem lehet igénybe venni!,) valamint 600,- Ft / fő a kisvasúton, ez egy út. 
Összesen 1.720,- Ft/fő. 
Az iskola más utazási lehetőséget nem szervez erre a napra, aki bármilyen más módon 
szeretne utazni, önállóan kell, hogy megoldja! 
Tehát ismételten kérem, hogy április 11-ig az osztályfőnökök felé jelezzék írásban 
vagy e-mailen a létszámot, amit később csak rendkívül különleges esetben lehet 
módosítani, mert a különvonatra előre ki kell fizetnünk a megrendelt létszámra a 
jegyeket! A jegyek árát várhatóan április végéig ki kell fizetni, és nem tudjuk 
visszaadni a befizetett összeget! 
A zarándoklatot rossz idő esetén is megtartjuk, júniusban esőben is zarándokolni 

fogunk, mivel lehetséges akár végig aszfaltozott úton haladni.  
 
A következő tanévben iskolánkba első osztályba jövő testvérek szüleit kérem, hogy 
a jövő héten az óvodai igazolással jöjjenek be a titkárságra, hogy a beiratkozáshoz 
szükséges befogadó nyilatkozatokat kiadhassuk! 
 
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 
 
 
Käfer György - igazgató 
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