
 

Kedves Szülők! 

1) Idén sajnos kicsit késve tudtuk csak kialakítani a féléves programtervet, amit a  levél hátsó 

oldalán találnak meg. Ezért elnézésüket kérjük. Őrizzék meg ezt a levelet, és a lehetőségekhez 

képest alakítsák úgy gyermekük programját, hogy minél több programon részt tudjon venni. 

2) A hátoldalon található programok közül kettőre szeretném felhívni a figyelmüket, melyeknek 

időpontját mindenképp tegyék szabaddá gyermekük számára. Ezek a próbáztatás (április. 5-7.) és a 

fogadalomtétel (április 21.). 

3) Mint tapasztalhatták, a 2011. évi adó 1%-ot első körben elvették tőlünk bizonyos hiányosságra 

hivatkozva. Természetesen ennek pótlása után fellebbeztünk, aminek helyt adtak, így február 

elején megkaptuk az Önök által felajánlott 202 040 Ft-ot! A későbbi problémák elkerülése 

érdekében januártól könyvelő segítségével intézzük alapítványunk ügyeit. Idén is lehetőségük van 

személyi jövedelemadójuk 1%-ának önkéntes felajánlására. Kérjük, támogassák ezzel a Magyar 

Tenger Cserkész Alapítványt, hogy a befolyt összeg felhasználásával a továbbiakban is 

csökkenthessük a programköltségeinket. Amennyiben van cserkész-szimpatizáns ismerősük, kérjük, 

juttassák el hozzá mellékelt 1%-os lapunkat. Köszönjük! 

4) Az őszi levelünkben meghirdetett téli portya tavaszi túrává zsugorodott. Aki már esetleg ősszel 

befizette annak előre becsült díját, annak természetesen visszaadjuk azt.  

5) Idén is megrendezzük a szülői juniálist (június 8.), amelyre – mint a neve is mutatja – nem csak 

a gyerekeket, de Önöket is nagy szeretettel várjuk. Kérjük, ha idejük engedi, jöjjenek el a 

programra, hiszen ez a gyerekeknek is különleges élmény, és kiváló alkalom egy kötetlen szülői 

kerekasztal-beszélgetésre is. 

6) Idén külön táboroznak majd a nagyok és a kicsik. Előbbiek a 100 éves magyar 

cserkészszövetség tiszteletére megrendezett Nemzeti Nagytáborban vehetnek majd részt. Mivel 

előzetesen jelentkeznünk kell erre, így adódik az előleg befizetésének korai  időpontja. A tábor 

összköltsége 17000 Ft + utazás. Ezt különböző forrásokból 12000 Ft-ra fogjuk mérsékelni.  

7) Előző levelünkben is összefoglaltuk a cserkészettel kapcsolatos nagyobb költségeket, és azok 

közelítő értékét, most sincs ez másként: 

· éves tagdíj – 2000,- Ft -- határidő: 2013. március 15. 

· táborelőleg kicsiknek – 4000 Ft – határidő:2013. június 8. 

· táborelőleg nagyoknak– 6000,- Ft -- határidő:2013. március 15. 

· próbáztatás – 3000,- Ft -- határidő: 2013. április 6. 

Tisztelettel: 
         Molnár Péter 
   csapatparancsnok 

Kelt: Siófok, 2013. február 17. 
 

 Magyar Tenger Cserkész Alapítvány  Asz: 18775909-1-14 



 

"Cser-KÉSZEN az életre" 

Idén is megrendezik a fenti névre keresztelt táborokat Zánkán az Erzsébet program keretében. Ezek 

harcedzett cserkészvezetők irányításával és cserkész tematikával folynak több turnusban. A részvételi díj 

igen csekély, ám az élmény megfizethetetlen. Nem csak cserkészeknek! 

Bővebb információ és jelentkezés: http://www.cserkesz.hu/tabor 

Jelentkezési határidő: 2013. április 8. 

2013 

március 09. 7:00 - 19:00 Tavaszi csapattúra (1000 Ft) 

március 15. délelőtt Részvétel a városi ünnepségen 

március 15. este Fáklyás felvonulás és műsor 

április 1. délelőtt Locsolás 

április 5-7.  Próbáztatás 

április 21.  Fogadalomtétel 

április 26-27.  Szent György nap Pécsett 

május nagyoknak Tűzoltóság látogatás  

június 8. egész nap Szülői juniális 

június nagyoknak Vízi rendészet látogatás  

június 22 – 23.  Szent Iván-éji tűzgyújtás 

július 16 – 20.  Kiscserkész táborozás 

augusztus 11 – 19.  Nemzeti Nagytábor - Ócsa 

 

„Cserkészprogram nem vész el, legfeljebb átalakul…” 


