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Tisztelt Szülők! Kedves Cserkészek! 

Idén is várjuk csapatunk tagjait, az őrsi foglalkozásainkra és cserkészprogramjainkra! 

Fontosabb tudnivalóink a következő évről: 

 Elsőként tájékoztatjuk Önöket, hogy néhány vezetői változás történt: 

o Csapatparancsnok-helyettesek: Szegedi Domonkos és Eckert Márta 

o Alisca Raj parancsnoka: Arnold Balázs; segédrajvezetője: Szegedi Márton 

Köszönjük a leköszönő vezetőknek a lelkiismeretes munkát, és sok sikert 

kívánunk az új vezetőknek! 

 Az őrsi foglalkozások szept. 17-től elkezdődtek, és a szokásos módon, 

vasárnaponként 10:00-11:30 között vannak a plébánián.   

 Idén nem toborzunk, jövőre, 2018 őszén várjuk az akkori 1-2. osztályosokat! 

 A Levendula őrsbe továbbra is várjuk a 6-7 évfolyamos jelentkezőket! Érdeklődni 

Cséke Balázs rajparancsnoknál lehet (70-337-9332). 

 Az csapat éves tagdíjának összege 2500 Ft/év. A befizetés határideje 

csapatunk karácsonyi ünnepsége, mely várhatóan dec. 23-án kerül 

megrendezésre. Akinek gondot okoz ennek az összegnek a befizetése, kérjük, 

bizalommal forduljon a tagdíj gyűjtőjéhez, Juhász Árpádhoz (20-567-3307)! 

 Az őrsi foglalkozások hossza továbbra is 1,5 órás, azaz vasárnap 10:00-tól 

11:30-ig tartanak. A Menta, a Sólyom, a Barackvirág és az Aligátor őrsök 

foglalkozásai valószínűleg szombaton lesznek, a pontos időpontok őrsileg lesznek 

egyeztetve. A csapatunk szempontjából fontos lenne, hogy cserkészeink az őrsikre 

rendszeresen járjanak! 

 Kérnénk, cserkészeink ne a 11-es misére járjanak, mert elég rossz az őrsnek és az 

őrsvezetőnek, ha a foglalkozás felénél elmegy egy-két ember. Szerencsére 

Szekszárdon sok más időpontban is el lehet jutni szentmisére, viszont ajánljuk a 

belvárosi 8:45-ös szentmisét, ugyanis a csapat többsége azon vesz részt, 

ráadásul ezek jelentős része a fiataloknak szóló diákmise is egyben! 

 A vasárnapi misére és az őrsikre cserkészeink egyenruhában jelenjenek meg, 

ezzel is kifejezve egységünket! 

 Mivel idén az ŐVK tábor sok cserkészünket érinti, ezért mind a cserkésztábort, 

mind a kiscserkész tanyázást augusztusban tartjuk, a lentebb található 

csapatmunkatervben megjelölt időpontban. 
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 Környezetvédelmi és takarékossági okoknál fogva, továbbra is e-mailben küldjük 

ki a tájékoztató leveleinket. Kérnék mindenkit, legalább heti rendszerességgel 

nézzék az e-mail fiókjaikat, vagy a facebook oldalunkat, ill. az idén új webcímen 

elérhető honlapunkat (https://608hu.wordpress.com/)! Ha változik az e-mail 

elérhetőségük, kérjük, jelezzék számunkra, és onnan az új címre küldjük majd a 

leveleket! Amennyiben gondot jelentene az elektronikus kommunikáció, akkor 

nyugodtan jelezzék, igyekszünk más módot találni az információk eljuttatására!  

A következő oldalon találják csapatunk éves munkatervét, mely tartalmazza a tervezett 

főbb programjainkat és azok várható időpontját. Természetesen, az időpontok még 

módosulhatnak, illetve valahol egyelőre csak a hónapot tűntettük fel. A pontosított 

időpontokat minden esetben igyekszünk idejében jelezni! A rajok munkaterveit a 

rajparancsnokok szeptember végén külön megküldik. 

 

Szekszárd, 2017.09.20. 

Jó munkát! 

 Hartmann Zoltán csst. 

 csapatparancsnok 

  

https://608hu.wordpress.com/


Oldal: 3 / 3 

CSAPATMUNKATERV 

2017-2018 

Időpont Program 

2017.09.03 Veni Sancte 

2017.09.09-10 Remetei búcsú 

2017.09.17 Első őrsi foglalkozások 

2017.10.12-15 72 óra kompromisszum nélkül 

2017.10.20-22 Magvető 

2017.10.06-08 Simonyi Óbester Raj portyája 

2017.10.20-22 Ércvitéz Raj portyája 

2017.10.23 Városi ünnepség 

2017.11.18 Csapatkirándulás 

2017.12.16 Cserkészroráté 

2017.12.23 Csapatkarácsony 

2017.12.24 Betlehemi láng osztása 

2017.12.27 Vezetői továbbképzés 

2018.01/02 Ércvitéz raj farsangja 

2018.01.12-14 Kósza Kaland 

2018.01.20 Kerületi farsang 

2018.03.15 Városi ünnepség 

2018.03.16 Csapatkeresztút 

2018.03.31 Sírőrzés 

2018.04/05 Ércvitéz Raj portyája 

2018.04.29-05.01 Simonyi Óbester Raj portyája/ Kerületi hadijáték 

2018.05.12 Egyházmegyei zarándoklat 

2018.05 Egyházközségi nap 

2018.06 ÉVR próbázás 

2018.06.24 Te Deum 

2018.07.20-29 ŐVK tábor 

2018.08.04-12 Cserkésztábor 

2018.08.22-26 Kiscserkész tanyázás 

  


