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Kedves Szülők, Kedves Cserkészek! 

 

A naptári év hátralevő időszakára vonatkozó fontosabb információkról szeretnénk tájékoztatást 

adni: 

 Csapatunknál elérhető 2020-as cserkésznaptár, melyet 2000 Ft-ért lehet venni, a szövetség 

kiadványa, melynek vásárlásán keresztül tudják támogatni csapatunkat, akik ily módon 

szeretnék. A csapatkarácsonyon 20 példány lesz ebből elérhető. 

 

 Kerületi ajándékdoboz gyűjtő akcióba mi is beszállnánk 1-2 dobozzal, ezzel kapcsolatban 

kérnénk, hogy akinek van felajánlható játéka, könyve, édessége, hozza el a plébániára 

december 15-ei vasárnap az őrsik idejére a ¾ 9-es mise utánra. A felajánlásokat előre is 

köszönjük. 

 A karácsonyi ajándékozás őrsönként lesz, ahol ezt az őrsvezető jelzi a szülőknek. Közös 

húzás nem lesz csapatunk nagy létszámára való tekintettel. 

És a korábbi levélben írtak röviden még egyszer: 

 Szeretettel várjuk minden jelenlegi és korábbi cserkészünket és családjaikat 

csapatkarácsonyunkra és az ünnepélyes könyvbemutatóra december 21-én szombaton 17 

órára a Közösségi Ifjúsági Térbe. 

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

várhatóan 4000 Ft (támogatói ár 5000 Ft). 

 A csapatkarácsonyon tartandó szülőivel kapcsolatban továbbra is lehet ezen a linken előzetes 

kérdést, kérést, témafelvetést megfogalmazni. 

https://forms.gle/7jEeFPfBZyYtQcju6
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 A tagdíj összege tehát 3500 Ft, amit Szegedi Sebi felügyelete mellett szedünk az 

őrsvezetőkön keresztül. A következő vasárnapon is 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 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, 2019.12.08. 

Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 

csapatparancsnok 
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