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Kedves Szülők és Cserkészek! 

A közelgő csapatkarácsonyunkkal kapcsolatban a következő döntést hoztuk és tervvel készülünk, 

ahogyan azt a Facebook oldalunkon is olvashatjátok: 

● A döntéskor még bizonytalan kormányzati esetleges szigorítás, a családi ünnepek előtti 

közvetlen napra szervezendő nagy létszámú program és a terembérléssel kapcsolatos 

pénzügyi elköteleződés miatt végül nem tervezünk nagy közös beltéri csapatkarácsonyt a 

Placcon. Ehelyett a tervünk egy kötetlenebb, rövidebb, fakultatív program a plébánia 

udvarán.  

● A program, melyre várunk cserkészeket, tesókat és szülőket is, imával és rövid műsorral 

december 23-án délután 17 órakor veszi kezdetét. Ezután hirdetnénk ki a karácsonyfadísz 

készítő verseny eredményét, melyre ez úton is várunk minden kcs-t (részletek Berta Annánál 

bertaanna1218@gmail.com, +36-30-311-1361). Ezt követi a gyerekeknek az évet 

összefoglaló képvetítés megtekintése, ami alatt rövid szülői értekezletet tartanánk az 

udvaron. Ezt pedig egy meseerdős lehetőség követi, ami a délutánunk utolsó fix pontja, e 

közben és után még lehet maradni beszélgetni, esetleges őrsi ajándékozást lebonyolítani. 

● Kérünk mindenkit, hogy jól öltözzön fel, de a kabát alatt legyen cserkészing. 

● Az udvaron készülünk egy sátor alatt teával és forralt borral és minimális harapnivalóval, 

nagy lakomát nem rendezünk, idén nem is kérünk senkit, hogy hozzon valamit. A plébánia 

mellékhelységeit tudjuk használni. 

● Rossz idő esetén előzetesen jelezzük, ha elmaradna ez a program, de akkor is tartunk a 

nagycserkész korosztálytól felfelé (Simonyi Óbester raj és idősebbek) egy meghittebb 

karácsonyi találkozót a közösségi házban kb. 1 órás terjedelemben. Ennek a kezdési 

időpontja is 17 óra lenne, de reméljük nem lesz szükség erre a verzióra, mert szeretnénk 

veletek, ha csak röviden, és nem szokványos módon, de a tavalyi online alkalom után 

valamilyen formában offline találkozni. 
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● A programunk alatt fogjuk osztani a betlehemi béke lángot, aki szeretne vinni, hozhat 

mécsest magának, illetve a helyszínen is fogunk korlátozott számban biztosítani. Továbbá a 

24-ei és 25-e délelőtti miséken is tervezzük osztani a lángot. 

● A tagdíj befizetésére is lesz lehetőség a tervezett csapatkarácsonyon, illetve még 

csapatkönyv vásárlásra. 

● Várunk mindenkit szeretettel a csapatkarácsony napján december 23-án reggel a cserkész 

rorátéra is. 

 

Kérdés, megjegyzés esetén keressetek bátran a fejlécben írt elérhetőségeken. 

 

Bátaszék, 2021.12.18.  Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos 

csapatparancsnok 


