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Kedves Szülők és Cserkészek! 

A következő néhány információt szeretnénk tudatni veletek az év hátralevő részével kapcsolatban. 

 Az országos járványügyi szabályozások és a cserkészszövetség tájékoztatása mentén a jelenlétet 

igénylő programjainkat egy hónapig legalább, de várhatóan újévig felfüggesztjük. Nem lesznek 

személyes őrsi foglalkozások, az őrsvezetőket kértük, hogy ezen időszak alatt amennyiben 

megoldható néhány online alkalmat szervezzenek össze a közösség kapcsolatban maradása 

érdekében. 

 A múlt hétvégén, még a korlátozások előtt tartott őrsi találkozókat követően az egyik őrsben 

pozitív tesztű cserkészünk is volt, így az őrsi tagok karanténba kerültek az otthonukban. A 

népegészségügyi szolgálat számított vezetőinkre a kontaktokkal való kapcsolatfelvételben, 

esetleges telefonos elérhetőség megadásának csak ez volt az oka (ráadásul egyik cserkészszülőnk 

részére, aki a szolgálat részéről kapcsolatot tart velünk, és megfeszítve dolgozik a jelen helyzetben a 

járvány megfékezésén). 

 A tervezhetőség miatt és a valószínű forgatókönyv nyomán csapatkarácsonyunkat idén nem 

tervezzük megtartani, valamilyen módon azonban be fogunk jelentkezni. További tájékoztatást még 

a rajparancsnokaink fognak adni (Vesztergombi András (vesztergombi.andras@cserkesz.hu +36-30-

332-6411), Berta Anna (bertaanna1218@gmail.com, +36-30-311-1361). 

 Tagdíjat idén is szedünk, ennek összege 3000 Ft/fő. A pénzt a szokásostól eltérően, jelen 

helyzetben talán indokolt módon elektronikusan gyűjtenénk. Az alábbi számlaszámra lehet utalni a 

díjat OTP Bank 11773463-00627887-00000000, kedvezményezett Szegedi Domonkos, közlemény 

„név, aki után fizetik” + „adomány”. A kerület felé aztán az én számlámról lenne továbbítva az 

összeg, erről, tájékoztatva benneteket az átláthatóság érdekében. Akinek aggálya lenne a gyűjtés 

ezen formájával, keressen meg, mert fogunk tudni találni más módot is, de ez most a 

legegyszerűbb, leggyorsabb megoldás. Valamint az is szóljon nekem személyesen, akinek 

valamilyen okból terhet jelent az összeg, mert fogunk találni megoldást arra a helyzetre is. 

 

Köszönöm a megértést, és a közreműködést, kérdés esetén keressetek bátran. 

Budapest, 2020.11.13.   Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 

csapatparancsnok 

mailto:vesztergombi.andras@cserkesz.hu
mailto:bertaanna1218@gmail.com

