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Tisztelt Szülők, Kedves Cserkészek! 

 

Szeretettel várjuk csapatunk minden tagját és szüleiket, rokonaikat a csapatunk által megrendezett 

karácsonyi ünnepségre! Az ünnepség dec. 22-én, szombaton 18 órakor kezdődik (a kényelmes 

helyfoglalás miatt kérjük, mindenki érkezzen 5-10 perccel hamarabb). A helyszín idén az Ifjúsági 

Közösségi Tér lesz (Placcon) a piactéren. 

 

Az este programja: 

 

 Műsorok 

 Vacsora és a cserkészév képes áttekintése. A vacsora „batyus” lesz, így mindenkinek a 

hozzájárulását kérjük az alábbi rendszer figyelembevételével:  

o Fiúk: szendvics 

o Lányok: süti 

o Kószák: sós rágcsálni való 

o Vándorok: ital 

 Szülői értekezlet – a csapattagoknak alatta ajándékozás és játék. 

 A program várhatóan 20:30 körül ér véget, viszont kérnénk, hogy a kószák, vándorok, 

vezetők maradjanak még 30 percig takarítani! 

 

Kérnénk csapatunk tagjait, hogy akinek van cserkészinge, az abban jöjjön! Akinek pedig még nincs, 

az legyen valamennyire elegáns, viszont olyan ruhát hozzon, amiben akár játszani is tud! 

Mindemellett csapatunk minden tagjától kérjük, hogy úgy öltözzön, hogy egy esetleges kinti játék 

során se fázzon meg. 

 

Az ünnepségen hagyományosan sor kerül a csapattagjaink közötti ajándékozásra is, így kérnénk 

cserkészeinket, hozzanak magukkal ajándékot is! Igyekezzünk inkább a saját készítésű, cserkészies 

ajándékra törekedni, lehetőleg nem túl nagy összegben (kb. 1000 Ft)! 
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Az év elején hirdetettek szerint 2500 Ft éves hozzájárulást kérnénk csapatunk minden tagjától, 

melyet a Magyar Cserkészszövetség tagdíjára fordítunk. Akik ezt eddig még nem fizették be, 

megtehetik az őrsvezetőknél! A tagdíj befizetésének határideje csapatkarácsonyunk szülőije, 

viszont a befizetést itt már közvetlenül Szegedi Sebestyénnél tehetik meg! Tőle lehet érdeklődni, 

hogy van-e valakinek hiánya ez ügyben (Tel.: 30-314-0953). Természetesen, akiknek gondot okoz a 

tagdíj befizetése, az bizalommal forduljon hozzánk! 

 

A betlehemi lángot a csapatkarácsonyon és a 23-ai misék, valamint a 24-dikei 4 órai mise után is 

osztani fogjuk. Akik szeretnék hazavinni a lángot, azok hozzanak magukkal mécsest, illetve a 

csapatkarácsony alkalmával helyszínen tudnak Petrits mécsest vásárolni! 

 

Hirdetnénk továbbá, hogy a dec. 22-én cserkészroráté lesz 6:30-kor, amire mindenkit szeretettel 

várunk. 

 

A kerületi cipősdoboz akció keretében 3 csomagot tudtunk előkészíteni és átadni Pécsen, hogy 

rászoruló családok között kiosszák. Köszönjük a felajánlásokat a szülőknek, és Vesztergombi 

Andrisnak a dobozok előkészítését és Pécsre utaztatását. 

 

A közreműködést előre is köszönjük! 

Kérdéseikkel bátran forduljanak hozzám. 

Szekszárd, 2018.12.18. 

Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos csst. 

 csapatparancsnok 

 


