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Kedves Szülők, Kedves Cserkészek! 

 

Hamarosan indul egy újabb cserkészév, ismét nagy szeretettel várjuk cserkészeinket az őrsi 

foglalkozásokra. Az év kezdetén az alábbi fontosabb információkról szeretnénk tájékoztatást adni: 

 

 Az őrsi foglalkozások szept. 15/22-én kezdődnek (őrsvezetők jeleznek a szülőknek), és a 

szokásos módon, vasárnaponként 10:00-11:30 között lesznek a plébánián. 

 Csapatunk tagjait az őrsi foglalkozások előtt várjuk a ¾ 9-es misére cserkészingben, 

kifejezetten a diákmisék alkalmával, amikor is elülső padokban lesz külön hely 

cserkészeknek. 

 Az egyházközség missziós napja szeptember 7-én, a Remete búcsúval (szeptember 7-8.) 

együtt kerül megrendezésre, melyre mindenkit szeretettel várunk, csapatunk a vonulásban 

részt vesz, kérjük, aki csak tud, jöjjön velünk. Az idősebbeket (Rozsanduláktól felfelé) és 

vezetőket kérjük, hogy vegyenek részt a nap során logisztikai, cserkészsátor standolás, és 

cserkészjátékok vezénylése feladatokban. 

 A rendelt pólók megjöttek, átvehetők, ezzel kapcsolatban keressék Juhász Árpádot 

(juhasz.arpad94@gmail.com). 

 A csapatkarácsony idén egy nagyobb volumenű esemény lesz, amikor is bemutatjuk az 

elkészült jubileumi évkönyvünket, és ezzel megnyitjuk a csapat jubileumi évét. Ebből 

kifolyólag külön szeretettel várjuk minden jelenlegi és korábbi cserkészünket és családjaikat 

az alkalomra. 

 Raji programokkal/munkarenddel a rajparancsnokok fognak jelentkezni hamarosan a 

megfelelő csatornákon. 

 Idén a tagdíj mértéke kicsit magasabb lesz, ennek oka, hogy a szövetség központilag emelte 

ennek mértékét, valamint az előző évben már aktuális magasabb érték helyett még az 

alacsonyabb összeget szedve csapatunkban némi tagdíj hiány lépett fel (ez persze 

költségvetésünket nem zavarta). A tagdíj összege tehát 3500 Ft lesz, amit Szegedi Sebi fog 

szedni az őrsvezetőkön keresztül. A megértést köszönjük, illetve akinek problémája lenne 

az összeggel, nyugodtan jelezze, mindenre tudunk megoldást találni  ! 
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Bármilyen kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre, illetve minden fontosabb hír a 

mellékletekkel együtt felkerül honlapunkra (https://608hu.wordpress.com/), illetve a facebook 

oldalunkra (https://www.facebook.com/scholacaritatis). 

Budapest, 2019.08.28. 

Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 
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