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Kedves Szülők és Cserkészek! 

A következő néhány információt szeretnénk tudatni veletek a csapat életével kapcsolatban. 

 Az országos járványügyi szabályozások és a cserkészszövetség tájékoztatása mentén a 

jelenlétet igénylő programjainkat továbbra sem tudjuk megtartani további jelzésig. Nem 

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

amennyiben megoldható néhány online alkalmat szervezzenek össze a közösség 

kapcsolatban maradása érdekében. 

 Tartanánk idén is sírőrzést. E kapcsán egy hibrid rendszerben gondolkodunk. Egyrészt nap 

közben lenne két-két sírőrző szolgálatban (a Simonyi Óbester rajból), este és éjjel pedig a 

tavalyi online sírőrzés/virrasztásra hívnánk meg mindenkit (szülőt, cserkészt). A helyszíni 

sírőrzésre a SÓR tagjai ezen a linken tudnak feliratkozni 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1laOLIODiZQAsWTWOjTrx_HM17ioKtLIf9VEBVTc

nQjE/edit?fbclid=IwAR0OBdL_OStooEmjFWAjhDqFYEk5PeUUMQN6pRuYAnBXqF4bzxHC1tZ

8qQk#gid=0 ) 

, míg imaszándékot ezen a linken lehet beküldeni 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdySO_bMXcBY8Jsdrb1H1PqfHcl9gLpPYUoY

U06OUk2VjFJEQ/viewform ). 

A virrasztás beosztásával kapcsolatban még jelentkezünk. 

 Tagdíjat csapatunk befizette, azonban van még hátralék néhány tagunktól, aki nem utalta 

még a tagdíjat, kérjük, tegye meg az alábbi számlaszámra OTP Bank 11773463-00627887-

00000000, kedvezményezett Szegedi Domonkos, közlemény „név, aki után fizetik” + 

„adomány”. 

 FONTOS. A kerületi nagytábor (KNT) idén is el fog maradni sajnos a járványhelyzet miatt, és 

tolódik 2022-re. Ennek megfelelően csapattáborral fogunk készülni változatlan, csak egy 

kicsit rövidebb időtartamban 2021.07.24-31. A táborszervezésnek nekiálltunk, további 

részletekkel fogunk jelentkezni a jövőben. 
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 Csapatunk mögött álló Szeretet Iskolája Egyesület idéntől tud fogadni 1%-okat, kérjük, aki 

teheti, ajánlja fel adója 1%-át csapatunk egyesületének a honlapon is megtalálható 

adatokkal: 

Szeretet Iskolája Egyesület 

Adószáma: 19038869-1-17 

 

Köszönöm a megértést, és a közreműködést, kérdés esetén keressetek bátran minket (nagyraj 

vezető: Vesztergombi András (vesztergombi.andras@cserkesz.hu +36-30-332-6411), kisraj 

vezető: Berta Anna (bertaanna1218@gmail.com, +36-30-311-1361, vagy engem). 

 

Köszönjük a lelki munkacsoportnak az ifjúsági keresztút koordinálását! 

 

Budapest, 2021.03.28.  Jó munkát és Áldott Húsvétot! 

 Szegedi Domonkos 
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