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Kedves Szülők és Cserkészek! 

A következő néhány információt szeretnénk tudatni veletek a cserkészév elején. 

 Most szombaton (szept. 5-én) lesz a Remete búcsú, amin mi cserkészek is részt veszünk. A rövid 

zarándoklat 17 órakor indul, erre gyülekezzünk 16:45-kor a belvárosi templomnál. A vezetőkkel 

előtte napközben évindító megbeszélést fogunk tartani.  

 A cserkészév indítása kapcsán örömmel tudatjuk veletek, hogy új kiscserkész őrsöket indítunk a 

frissen végzett ŐVK-sok közreműködésével. Ezúton is várjuk az első és másodikos gyerekeket, akik 

érdeklődnek a cserkészet iránt. Az első foglalkozások idejéről az őrsvezetők fognak tájékoztatni 

titeket, az újaknak szeptember 3. vasárnapján indulnak az alkalmak. Az őrsi foglalkozásokkal 

kapcsolatban tartsuk be a más hasonló közösségi találkozókra vonatkozó járványügyi előírásokat. 

Aki bármilyen tünetet tapasztal magán, még ha nem is igazoltan a vírus okozta, kérjük, ne jöjjön őrsi 

foglalkozásra, illetve aki nem tartja biztonságosnak az összejövetelt, azt nyilván nem kötelezzük a 

foglalkozások látogatására, de mindenkinek örülünk. Ahogy az idő engedi még majd, lehetőleg 

szabadban próbáljuk tartani az alkalmak egy részét. Továbbá figyeljük az országos elnökség 

tájékoztatását, és ajánlásait a mozgalom működésére vonatkozóan. 

 Nagyrajunk vezetését Cséke Balázstól Vesztergombi András (vesztergombi.andras@cserkesz.hu 

+36-30-332-6411) veszi át, forduljatok hozzá is bizalommal, a kisraj vezetését pedig Berta Anna 

(bertaanna1218@gmail.com, +36-30-311-1361) veszi át Szegedi Jankától. A leköszönő 

rajparancsokok 2016 óta tartó áldozatos munkáját ezúton is köszöni a csapat, az ifjú titánoknak 

pedig erőt és alázatot kívánunk a szolgálathoz. 

 Bíztatunk minden cserkészt az idei „72 óra kompromisszumok nélkül” programon való részvételre, 

ami október 8-11. Várhatóan lesz egy cserkész koordinátor, aki a helyi cserkészeket majd összefogja 

a programon, további részletekkel még jelentkezünk. 

 Akinek a táborban még elveszett valamilyen cucca, vagy tud róla, hogy véletlenül ott hagyta, 

kérjük, valamelyik vezetőn keresztül nézzen be az otthonba (mármint segítségével, ne nézzen 

rajtuk keresztül senki, mert fontos munkát végeznek :) ) a talált tárgyakat még szeptember végéig 

őrizzük meg, most a vezetőségi napon majd készítünk fényképet ezekről. 

Budapest, 2020.09.02.   Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 
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