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Kedves Szülők, Kedves Cserkészek! 

 

A naptári év hátralevő időszakára vonatkozó fontosabb információkról szeretnénk tájékoztatást 

adni: 

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

elkészült jubileumi könyvünket, és ezzel megnyitjuk a csapat jubileumi évét. Ebből kifolyólag 

külön szeretettel várjuk minden jelenlegi és korábbi cserkészünket és családjaikat az alkalomra 

december 21-én szombaton 17 órára a Közösségi Ifjúsági Térbe (piactéren, várható zárás 

20:30-kor). 

o Az ünnepség keretében tartanánk egy „batyus” jellegű vacsorát, így mindenkinek a 

hozzájárulását kérjük az alábbi rendszer figyelembevételével:  

 Fiúk: szendvics 

 Lányok: süti 

 Kószák: ital 

 Vándorok: sós rágcsa 

 Az csapatkönyvet rendelők az ünnepség alkalmával is már átvehetik a könyvet, melynek 

végleges ára még pontosodik esetleges további támogatás függvényében, de jelen 

helyzetben várhatóan 4000 Ft-os könyvárral lehet számolni (támogatói ár 5000 Ft). 

Előzetesen csak annyit, hogy a könyv nagyon szép, igényes és tartalmas darab lesz/lett . 

 A csapatkarácsonyon tartandó szülőivel kapcsolatban ezen a linken lehet előzetes kérdést, 

kérést, témafelvetést megfogalmazni. 

 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 

felügyelete mellett szedünk az őrsvezetőkön keresztül.  

A következő vasárnapokon (dec. 1., 8., 15.) ¾ 9 – 10 és 11:20-11:40 között egy vezetőnk 

külön a tagdíjszedésre fog figyelni, így a szülők az őrsik elkezdése után közvetlen, illetve előbb 

https://forms.gle/7jEeFPfBZyYtQcju6
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érkezve az őrsik vége előtt és kicsivel utána tudnak az illetőnek fizetni. A megértést 

köszönjük, illetve akinek problémája lenne az összeggel, nyugodtan jelezze, mindenre tudunk 

megoldást találni ! 

 

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, 2019.11.25. 

Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 

csapatparancsnok 
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