Hány éves kortól lehet részt venni a kerékpáros zarándoklaton?
Ez szülői döntés kérdése. Kisülésben szinte „bárki” jöhet, önállóan tekerve a 3. évfolyamosok vagy
nagyobbak számára javasoljuk a részvételt, vagyis azoknak, akiknek már váltós kerékpárjuk van és
teljesíteni tudják a mindkét nap elején és végén lévő rendőri felvezetéses szakaszokon, 14-km-en
(azaz kb. 1 órán) keresztül a 12-14 km/óra sebességű közös haladást. Az elsős és másodikos
korosztálynak inkább a gyalogos csoportban való részvétel adhat önfeledtebb élményt, kerékpározni
„ráér” jövőre is.
Lehet-e csak oda vagy csak vissza kerékpározni a zarándoklaton?
Igen, lehet, de a kerékpár szállítását a másik irányba a résztvevőnek kell megoldania. Ehhez
segítségül a honlapon lesz egy „párkereső”, ahol megtalálhatják egymást a csak egy irányba tekerők
és felajánlhatják egymásnak a biciklit, ezáltal egyiküknek sem kell azt külön szállítani. Lehet odafelé
gyalog, visszafelé kerékpárral menni, de ebben az esetben is a résztvevőnek kell megoldania a
kerékpár szállítását.
Kik vezetik 2019-ben a gyalogos zarándoklatot?
A jelentkezők közül felkért és a korábbi évek tapasztalataival felkészített szülők.
Mennyit kell fizetnie annak, aki csak részlegesen van velünk?
A teljes költség 5.000.-Ft, ami a következő elemekből áll össze: az „alap” szervezési díj 1.000.-Ft, a
vacsora 2.000.-Ft, a szállás 500.-Ft, a reggeli 500.-Ft, a kerékpárosoknak az ebéd / a gyalogosoknak a
buszozások 1.000.-Ft/fő.
Példa 1. Aki csak odafele jön, velünk vacsorázik, alszik, reggelizik, de már nem ebédel, annak
4.000.-Ft.
Példa 2. Aki csak szombaton, mise után csatlakozik, tehát nem vacsorázik, nem alszik és nem
reggelizik velünk, de velünk ebédel, annak (alapdíj + ebéd) 2.000.-Ft.
Feliratkoznék egy csoportba, de már sokan vannak a lapon, mit tudok tenni?
Egy kerékpáros csoport 15 fő felett a gyakorlatban már nagyon nehezen tartható együtt. Ezért azt
javasoljuk, hogy inkább alkossatok két, kisebb csoportot, azaz egy másik lapon egy új csoportot
indítsatok el (de ott is kell két felnőtt csoportvezető).
Részt vehetek a zarándoklaton láthatósági mellény és kerékpáros sisak nélkül is?
Nem.
A láthatósági mellény és a bukósisak minden kerékpáros számára kötelező!
Azt tervezzük, hogy április 29. hétfőtől önköltségi áron (a készlet erejéig) vásárolható lesz az
iskolában sárgás-zöld színben, gyermek és felnőtt méretben olyan fényvisszaverő mellény, amelynek
a hátára a Mindszenty Zarándoklat logóját nyomtattuk.
Ha út közben baj történik (eltévedés, baleset) és nincs a közelben rádiós, milyen számot hívjak
gyors segítségül?
A csoportvezetők meg fogják kapni a többi csoportvezető és a lebonyolításban közreműködők (autós
kísérők, mentő) elérhetőségét. Induláskor a csoportvezetők ne felejtsék el megadni a
csoporttagoknak a saját telefonszámukat. Nagyobb baleset esetén (ahol pl. eszméletlen sérült van a
helyszínen) ne késlekedjünk a 104-en is bejelentést tenni.

Minden kerékpáros csoport azonos útvonalon halad?
Az út 95%-ában igen. Szentendrén a Dunakorzó és az Izbégi Sporttelep között több párhuzamos út
van, de előtte és utána teljesen azonos.
Lesz-e idén elég víz?(Tavaly a végének nem jutott.)
Mindenkinek azt javasoljuk, hogy legalább 1.5 literes, feltöltött palackkal vágjon neki az útnak. Ez a
gyerekek esetén is a kerékpárra rögzíthető. Szentendrén van működő, kék színű közkút, illetve a
földút kezdeténél a Miklós forrás. A kettő között „csak” 17 km-t kell megtenni, és ezen a szakaszon
lesz egy db. „vizes autó” kb. 120 liter vízzel.
Miért zarándoklat és nem biciklitúra?
A cél nem a táv minél gyorsabb megtétele.
A cél a közösen végzett erőfeszítés, a másokra való odafigyelés. A táv teljesítésén túlmenően egy
közös lelki programon való részvétel.
Ezzel egy nagyobb/több éves folyamatban, Mindszenty boldoggá avatásában veszünk részt.
Miért zarándoklat és nem családos program?
Amit egy családos túrán meg lehet tenni, sebességrekordot beállítani, falra mászni, kockáztatni, azt
itt ilyen létszám mellett nem lehet megtenni, mert mások testi épségét is kockázatod.
Ki vigyáz a gyermekre, ha beszáll a kísérő buszba?
A buszban nincs erre külön ember.
Péntek reggeltől szombat estig a felelős felnőtt felel a rábízott gyermekért.
A buszban nem lehet felügyelet nélkül gyermek (a sofőr nem tud rájuk figyelni). Ha teljesen üres a
busz, akkor a gyermekkel együtt egy felnőttnek is be kell szállnia. Ha már többen vannak a buszon,
akkor a felelős felnőttnek meg kell kérnie egy, a buszon lévő másik felnőttet, hogy figyeljen az ő
gyermekére is.
Ki felel a gyermekért amíg a kísérője borozik?
Nem szeretnénk, hogy kialakuljon egy olyan helyzet, amikor a szülők a Pincében boroznak, a rájuk
bízott gyermekek meg rohangálással és hangoskodással zavarják a már pihenni vágyó kisebbeket a
Szent Adalbert Központban. Ezért kérjük a szülőket és a csoportvezetőket, hogy a péntek estét a
rájuk bízott gyermekekkel együtt töltsék! Péntek reggeltől szombat estig végig a felelős felnőtt felel a
rábízott gyermekért.

