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Kedves Szülők! 

A Simonyi Óbester raj őszi portyáját 2022. X. 7-9-én tartjuk, helyszíne Kismányok lesz. (A raj tagjai: 

Gyömbér, Kardfogú tigris, Zsálya, Harcsa őrsök.) 

Gyülekező: X. 7. (péntek) 17:00 autóbusz-állomás (17:20-kor már indul a busz) 

(A busz megáll Újvárosban, ha valaki itt szállna fel, azt velem előre egyeztesse) 

Visszaérkezés: X. 9. (vasárnap) 12:15 autóbusz-állomás (ha nem férne fel mindenki, a következő busz 

12:30-ra ér be, ez esetben telefonon értesítünk benneteket) 

(Misére fogunk menni.) 

Költség az eltartott gyerekek számának függvényében: 5+ gyerek: 6500 Ft, 4 gyerek: 7000 Ft, 3 

gyerek: 7500 Ft, 2 gyerek: 8000 Ft, 1 gyerek: 9000 Ft; vezetők: 5000 Ft 

Fizetni induláskor kell. Lehetőleg hozzatok pontos összeget! 

Portya során lesz lehetőség rajpólót venni (kék színű huszáros), a Gyömbér és Kardfogú tigris 

őrsöknek ilyenje biztos nincs. Ennek ára 3200 Ft. 

Elnézést az áremelkedésért. Akinek ez gondot jelent, jelezze bátran! 

Az adatkezelési tájékoztató bizonyos részei módosultak, így kérlek kitöltve hozzátok a portyára a 

mellékelt jelentkezési lapot (ez a formalizmusa a tájékoztató elfogadásának). 

Mindenképp szükséges hozni: portyadíj (pólódíj), kitöltött jelentkezési lap, élelem péntek estére, 

diákigazolvány, hálózsák, papucs, esőkabát, vízhatlan és bejáratott cipő/bakancs, csajka, evőeszköz, 

bögre, bicska, fogkefe, fogkrém, kulacs (min. 2 l), meleg ruha, cserkészing és nyakkendő (akinek van), 

fejlámpa/zseblámpa, rendszeresen szedett gyógyszer, telefon (hozhat, csak ne használja) 

(laticel nem fog kelleni) 

Nasit hozni szabad, de minden finomságot közösen, őrsileg fogyasztunk el. 

A portya szálláshelyét gyalog közelítjük meg és hagyjuk el (odaúton 1.8 km, visszafelé 4.2 km), így 

érdemes csak a szükséges holmikat hozni. 

Szeretnénk kérni összesen 4 üveg házi lekvárt, ha tudtok adományozni valamennyit, kérlek jelezzétek 

nekem! 

Kérlek IX. 29. csütörtök estig jelezzétek nekem, hogy gyereketek tud-e jönni portyára (azt is, ha nem)! 

Ételérzékenység esetén ezt is írjátok bele! 

Betegen senki ne jöjjön, és legyetek szívesek jelezzétek, ha valaki emiatt mégsem tud jönni! 

Kérlek imádkozzatok, hogy tartalmas portyánk lehessen! 

 

Bármi kérdéssel bátran keressetek! 

Jó munkát! 

Vesztergombi András rajparancsnok (+36303326411, esetleg: +36501080641) 
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