Kedves Szülők!
1) A levél hátoldalán megtalálhatják a következő félév csapatprogramjait. Kérjük, őrizzék meg ezt
a levelet, és a lehetőségekhez képest alakítsák úgy gyermekük időbeosztását, hogy az összes
programon részt tudjon venni, hiszen a cserkészet nem egy hobbi, és nem is egy újabb
különóra, hanem egy életforma, amit meg kell élni.
2) Kilenc ifjú vezetőnk elhivatottságának köszönhetően csapatunkban szeptemberben 3 új őrsöt
indítottunk, melyeket 2 - 4. osztályos gyermekek alkotnak. Az őrsök még nem telítettek, így
kérjük Önöket, ha tudnak olyan családokról, akiket érdekel a cserkészet, és örömmel küldenék
gyermeküket közösségünkbe, akkor bátran adják meg nekik a levél fejlécében található
elérhetőségeimet, hogy felvehessék velem a kapcsolatot. Köszönjük!
3) Október második hétvégéjén lesz Siófokon a Halfesztivál. Az előző évekhez hasonlóan idén is
megpróbálkozunk minél ízletesebb halétellel elkápráztatni a zsűrit. Szeretettel és egy nagy tál
halétekkel várjuk a kedves szülőket déltől a készlet erejéig!
4) A borítékban található egy kék kártya. Ezt a Magyar Cserkészszövetségtől kaptuk. Ez egy
kedvezménykártya. A kedvezményt biztosító boltokról, és a kártyáról bővebb információt
csapatunk honlapján (www.466.cserkesz.hu/kedvezmenykartya) találhatnak. Csapatunk
legkisebb tagjainak kártyái sajnos még nem érkeztek meg, de beszerzésük folyamatban van.
5) Ha valaki szeretne új csapatpólót rendelni, akkor arra most van lehetősége. Az igényeket,
méreteket kérem az őrsvezetőnek jelezzék. Egyelőre még csak az igényeket mérjük fel, ami
alapján megrendelhetjük őket. Előre láthatólag október végéig érkeznek meg. Áruk 1000 Ft/db
lesz.

Cserkészköszöntéssel kívánok továbbra is:
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Féléves Programterv
2015
október 2-4.

3 nap

III. Segédtiszti hétvége

október 10.

egész nap

Halfesztivál

október 22.

este

Ünnepi megemlékezés

Október 25.

egész nap

ŐVK jelentkezési határidő vége

április 23-25.

3 nap

Magvető a vezetőknek

november 6-8.

3 nap

I. ŐVK hétvége

november 6-8.

3 nap

Lelki gyakorlat a vezetőknek

november 14.

egész nap

Őszi csapattúra

november 27.

egész nap

Jótékonysági vásár a Fő téren

november 27-29.

3 nap

IV. Segédtiszti hétvége

november 28.

este

Advent

december 5.

16:00-18:00

Advent a kiscserkészeknek

december 5.

17:00-19:00

Advent a cserkészeknek

december 20.

este

Advent

„Cserkészprogram nem vész el, legfeljebb átalakul…”

