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Kedves Szülők és Cserkészek! 

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

 Először is reméljük, a lehetőségekhez képest sikeres félévet/tanévet tudhat maga mögött 

mindenki, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk a nyárra! Csapatunk is ehhez 

szeretne hozzájárulni a nyári táborral. 

 Táborunk, amennyiben és reményeink szerint meg tudjuk tartani a jelen helyzetben, az 

alábbi főbb paraméterekkel rendelkezik: 

o Időpont: 2021.07.23. péntek délután – 2021.07.31. szombat délelőtt (rossz idő 

esetén esetlegesen 2021.07.24. délelőtti indulással) 

o Helyszín: Szálka környékén 

o Tábordíj, melynek fizetésére az indulás előtti gyülekezőnél lesz lehetőség: 

Gyerekek száma Tábordíj 

1 11000 

2 10000 

3 8500 

4+ 7000 

 

 A csomagok és tartós élelmiszer felajánlások átvételéről későbbi levélben fogunk még 

tájékoztatást adni.  

 Járványügyi előírásoknak megfelelően a táborba csak olyan 18. életévét betöltött cserkész 

jöhet, aki rendelkezik védettségi igazolvánnyal. A 18 év alattiaknak nem kell igazolvány. 

Emellett lesz szükség a szokásos egészségügyi nyilatkozatra, ami 4 napnál nem régebbi, ezt 

következő levelünkhöz fogjuk mellékelni. 

 Érdeklődnénk, hogy körünkben van-e olyasvalaki, aki tudna vállalni a tábor ideje alatt 

utánfutós vízhordást (csak rossz időben, alkalomszerűen, utánfutónk van)? Olyan 

vonóhorgos autó kellene hozzá, ami rosszabb időben is boldogul terepen nagyjából fél 

tonnányi súllyal terhelt utánfutóval. A víz szállítása előre egyeztetett időpontban, 

hétköznap esetében délután lenne. Olyan jelentkezését is várnánk, aki esetleg tud 

megfizethető terepjáró bérlési lehetőséget. Lesz tábori autónk, de esős időben az 
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egyszerűbb személyautók az utánfutóval már elakadhatnak a terepen, azonban a vízellátást 

biztosítanunk kell akkor is. Előre is köszönjük a felajánlást. 

 Másrészt, amennyiben lehet, idén a kipakolást is megpróbálnánk házon belül elintézni, ha 

érkezik felajánlás. Ehhez mintegy 3,5 tonnás kisteherautóra, vagy ezzel ekvivalens 

szállítókapacitásra lenne szükség július 21/22-én (egyeztetés után pontosítva) délután. 

Előbbi és jelen esetben is megegyezés szerint honorálnánk a segítséget. 

 Kiscserkész tanyázásunk Máriakéménden lesz 2021.08.11-15. között. A program 

részleteiről illetve a 2021.06.27-én tartandó kiscserkész rajnapról Berta Anna rajvezető 

küldött már ki levelet, és fog további információkat is. 

 Csapatunk a Teréz-ház eladása miatt ki kellett költöztesse raktárát az épületből, Tamás 

atya biztosított számunkra tárolási lehetőséget a decsi plébánián. Itt jelenleg a garázsban, 

valamint egy kamra helységben tároljuk a felszerelésünket. A lehetőséget köszönjük, és 

hosszabb távon is működhet számunkra, azonban a helységek eredeti rendeltetése okán és 

az épület relatív távolabbi elhelyezkedése kapcsán szeretnénk felmérni, hogy nem lenne-e 

esetleg közelebbi lehetőség a tárolásra. Kérdésünk, hogy nincs-e valaki tulajdonában, vagy 

ismeretségi körében olyan ingatlan Szekszárdon, ahol lehetőség szerint legalább néhány 

évre, szívességi használatra vagy jelképesebb bérleti díjért tudnánk használni egy 

furgonnal is megközelíthető, 15-20 nm-es relatív jól szellőző, zárható helység, ahonnan az 

ajtón keresztül sörasztal méretű tárgyak ki- és bepakolhatóak a szabadba? 

 Bármelyik felajánlás kapcsán keressetek engem, előre is köszönjük, ha bármelyikre tudunk 

találni lehetőséget, és házon belül megoldani.  

 

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). 

 

Budapest, 2021.06.21.  Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 

csapatparancsnok 
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