
  

                  IV. Mindszenty  

Kenus  

Zarándoklat 

2017. május 5-6-7. 

Kedves Diákok! 
A már hagyományosnak mondható Mindszenty zarándoklat ezúttal is 3 napos lesz!!!  
Részvételi díj: 1 napra: 4000 Ft 

2 napra: 6000 Ft 
3 napra: 8000 Ft 

Jelentkezési és fizetési határidő: április 26. 
 
2017. május 5. Almásfüzitő-Esztergom 
Találkozó: 2017. május 5. 5:50 Déli-pályaudvar vágányok előtti szabad rész 
Indulás: 6:20 Déli-pályaudvar (6:28 Kelenföld)– Almásfüzitő (érk.: 7:30)  

A vonatjegyét mindenki maga veszi meg!!! 

Kenuzás: kb. 9:00-tól Almásfüzitőtől, érkezés Esztergomba a koraesti órákban 
Szállás: Árpádházi Szent Erzsébet Középiskola tornaterme 
Vacsora: Meglepetés  
Akik a ballagás után csatlakoznak hozzánk (gimisek), nekik a javasolt utazás, autóbusszal: 
Árpád-híd autóbuszállomásról:  
péntek este 19:30, 20:00, 21:00 
szombat reggel: 7:00, 7:30 
 
2017. május 6. Esztergom-Dunabogdány 
10:30 Mindszenty emlékmise Esztergomi Bazilika 
Ebéd, Kenuzás 
Szállás: Dunabogdányi általános iskola tornaterme 
 
2017. május 7. Dunabogdány-Budapest Kopaszi gát 
Reggeli 
Kenuzás (Szentendrei-ág) 
Érkezés késő délután (sötétedéskor)

Étkezés: 

Péntekre hideg élelmet hozni kell, vacsorát már kapunk. 

Szombati közös reggeliről mi gondoskodunk. 

Szombaton ebédet mindenki magának vásárol, hamburger, lángos, stb. ki mit szeret. 

Szombaton közös meleg vacsora lesz. 

A vasárnapi reggelit közösen oldjuk meg. 

Vasárnap napközbenre mindenki magának vásárol/hoz. 

 

A csomagokat magunk szállítjuk a kenukban hordókban és zsákokban, ezért minimális mennyiségű személyes holmit 

hozz magaddal! Mindkét szállásunk tornateremben lesz, ezért esténként közös sportolási lehetőség adódik, hozz termi 

felszerelést! 

 
Pethő András 
pethobandi@gmail.com                       
+36207753230 
 
Budapest, 2017. április 5. 

                                                       Pethő András                                      Nyáry Zsigmond 
                          szervező tanár                                                ig. 



  

Vízitúrára ajánlott felszereléslista: 

Ruházat: 

- szandál vagy cipő, aminek nem árt a víz 

- 2 pár zokni 

- fehérnemű 

- fürdőruha (bár a fürdéshez még hideg lesz) 

- 1 hosszúnadrág 

- 1 rövidnadrág 

- 1-2 póló (hosszú ujjú is lehet) 

- pulóver 

- esőkabát 

- hálóruha 

- hálózsák 

- izolír 

- a szombati misére illő öltözet !!! 

 

 

Egyéb: 

- fog-kefe-krém 

- törölköző, szappan, tusfürdő 

- naptej 

- napszemüveg 

- ülőpárna (legjobb a szivacs) 

- kendő/ sapka/ szalmakalap 

- guriga-papír, ill. tartalék zacskó 

- spárga kötözésekhez 

- kulacs vagy flakon, 2 liternyi 

- saját gyógyszerek 

- csajka, kanál, bicska, pohár 

- zseb- ill. fejlámpa 

- igazolványok (személyi, diák, TAJ kártya) 

- pénz 

- fényképezőgép, pótelem stb. 

 

 

Amit biztosítanak nekünk: 

- 4 személyes kenuk, evező 

- kenukként egy hordó  

- mentőmellény 

- kikötőkötél 

- kenumosáshoz szivacs 

 


