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o Köszönőlevél a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 
o Van fővédnöke a Magyar Dzsembori Csapatnak! 

 Külügyi Hírek 
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 Országos Iroda 
o Kedvezmények a cserkészigazolvánnyal rendelkezőknek? Igen! 

o Megújulás előtt az ECSET! 

 Meghirdetések 
o Minden információ egy helyen a cipősdoboz ajándékgyűjtésről - Keresd fel az 

aloldalunkat! 

Az Országos Elnökség döntései 

2014.10.15. 

OE-12/2014 Az OEség határozatban mond köszönetet a MOOT2021 előkészítő csapatának. Isten 
fizesse meg a bő kézzel a munkájukat! 

OE-13/2014 Az OEség elfogadta az OKV által elkészített, és közösen kialakított munkatervet. 

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

Pedagógus Konferencia - Ma még jelentkezhetsz! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  és a Magyar Cserkészszövetség 2014. december 1-jén „A 
szabadidő-szervezés megújításának lehetőségei és eszközei a pedagógusképzésben” címmel 
konferenciát szervez a Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című, TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-

0001 számú kiemelt projekt keretén belül.   
 
A konferencia résztvevői az iskolai szabadidő-szervezés megújításának lehetőségeiről, a 

megvalósítás módszereiről hallhatnak előadásokat. Az előadások a szabadidő-szervezés 
megújításának alternatíváit bemutatva gyakorlati és elméleti megoldásokat ismertetve keresik a 
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pedagógusképzés és továbbképzés lehetséges fejlesztési irányait. 

 
A konferenciára a felsőoktatásban dolgozó oktatók mellett pedagógus hallgatókat, és a gyakorló 
pedagógusokat várják. 

 
A további részleteket ITT olvashatjátok el. 
 

A meghívót ITT tudjátok letölteni. 
 
Érdeklődni ezeken az elérhetőségeken tudtok: 

e-mail: kiskozossegben@bgazrt.hu 
telefon: +36 1 79 56 819 
 

Jó munkát! 
Győrik Ágnes 
kommunikációs gyakornok 

 
 

Szolnoki Mikulás Csata 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Sok szeretettel meghívlak Téged és csapatodat a december 6-7-én megrendezésre kerülő XV. 
Szolnoki Mikulás Csatára. Idén Megatron és az Álcák szörnyű gaztettét kell meghiúsítani. Szükség 
lesz mindenkire, hogy Optimus Prime-al és a többi Autobottal kiszabadítsuk Mikulást, így a 

gyerekeknek ebben az évben is örömet okozhasson. 
 
Idén is kétnaposra terveztük a rendezvényt és elsősorban a kisebb korosztály (3-5. osztály) részére. 

Ez azt jelenti, hogy szombat napközben a kiscserkész programokon lesz hangsúly, de estefelé 
lesznek az őrsvezetőknek, idősebbeknek szóló programok is. A SzoMiCs-ot a vasárnap reggel 9-kor 
kezdődő szentmise zárja. Református istentisztelet a közeli templomban 10 órától kezdődik.  

 
Kérlek Titeket, hogy 6-án szombaton 10:00-ig érkezzetek meg Szolnokra. A buszpályaudvaron és a 
vasútállomáson várni fogunk Benneteket. A nagy csata után finom, meleg rénszarvaspörkölt lesz 

ebédre és természetesen szombati vacsorát és vasárnapi reggelit is biztosítunk.  
 
Amit hozni kell: 

 Egyenruha (cserkészeknek) 

 1 db mikuláscsomag/fő 

 Tányér, kanál, villa, kés, pohár 

 Hálózsák, polifoam 
 Részvételi költség: 1500 Ft/fő 

 

Kérlek, hogy december 1-ig jelezz vissza, hogy csapatodból hány főre számíthatunk, mikor és hova 
érkeztek. Ha bármilyen kérdés merülne fel, keress bátran! 
 

Tel.: 0630/ 506 8899 
E-mail: gyoryjani@gmail.com 
 

A meghívót ITT tudjátok letölteni. 
 
A szervező 196. számú Damjanich János Cserkészcsapat nevében kívánok  

 
Jó munkát! 
Jáni 

Győry János csst. (196.) 
csapatparancsnok 
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Vidd el Te is a Békelángot saját városodba! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A betlehemi Születés templomából, a világ egyik legkevésbé békés szegletéből 

származó Békelángot immár 28. éve viszik el a cserkészek a világ minden országába a karácsonyi 
készülődés, várakozás időszakában. Egy osztrák cserkészcsapat kezdeményezésére 1986 óta élő 
tradíció részeként minden évben egy-egy gyermek indul Jézus születésének helyszínére a Születés 

Bazilikába, hogy az ottani örökmécsesről meggyújtott Lángot Európába hozza. Így jut el a Láng 
Bécsbe, ahol ünnepi keretek között továbbadják azt az egyes országok, nemzetek 
cserkészküldöttségeinek, hogy a Láng eljuthasson általuk az otthonokba.  

 
A Betlehemből közvetlenül Bécsbe érkező Lángot a világ több mint harminc országának 
cserkészdelegációjával együtt a Magyar Cserkészszövetség képviselői 2014. december 13-án veszik 

át és hozzák haza Magyarországra. 
A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ közössége által szervezett hazai ünnepélyes lángátadó 
ceremóniára 2014. december 14-én (vasárnap), Budapesten a Fasori Református 

Templomban kerül sor. 
 
Szeretettel várunk és hívunk Benneteket, hogy vegyetek részt a budapesti eseményen, és 

ahogyan Bécsből a világ számos országába, Magyarországon általatok juthasson el a Békeláng 
a magyar otthonokba. Hiszen az összetartozás, a biztonság, a kölcsönös bizalom és szeretet 
jelképévé vált Békeláng egyben azt is jelképezi, hogy akárcsak a lángot, a békét is embertől 

emberig kell továbbítani. 
 
Részvételi szándékodat kérjük, itt jelezd nekünk: http://goo.gl/SnDokH  

 
Az esemény programja: 
• Prédikációt mond Kispál György cserkésztiszt atya (Táborkereszt) 

• A Békelángot átadja Buday Barnabás cst. a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke, majd 
felolvassa Böjte Csaba testvér köszöntő üzenetét  
• Ünnepélyes lángosztás az eseményen résztvevő cserkészdelegációk és civilek között, akik 

országszerte továbbítják majd a lángot 
 
A lángátadó ceremónia időpontja és helyszíne: 

Helyszín: Fasori Református Templom, Budapest, VII. kerület, Városligeti fasor 7.   
Időpont: 2014. december 14. (vasárnap) 17.00 óra 
 

Bízunk benne, hogy minél többen eljöttök a Békeláng budapesti ünnepélyes átadására, és 
segítségetekkel az ország több pontján megtöltheti az otthonokat a béke fénye.  
 

Jó munkát! 
 
Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória 

Kommunikációs csoport 
Email.: kommunikacio@cserkesz.hu 
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Beszámolók 

Pápai beszéd a hatvanéves olasz felnőtt cserkész mozgalomhoz 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Ferenc pápa nemrégiben az olasz felnőtt cserkészek mozgalmának 7000 tagját fogadta, akik idén 
ünneplik alapításuk hatvanadik évfordulóját. 
„A mai bonyolult, sokszínű világban nektek kell egyszerűséggel és alázattal tanúskodnotok Krisztus 

minden ember iránti szeretetéről” - mondta a Szentatya a beszédében, amiben a cserkészet hármas 
útjáról szólt: úton lenni a családban, a teremtett világban és lakóhelyen.  
 

A beszédről, illetve az eseményről bővebben itt olvashattok. 
 
Jó munkát! 

 
Sándor Viktória 
Kommunikációs munkatárs 

Email: sandor.viktoria@mcssz.hu 

Először a tévében a 2015-ös Japán Dzsembori 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

A Városi Televízió Szeged hírműsorában két cserkészünk, Mátyus Ákos és Bauer Magdolna mutatja 
be a Magyar Cserkészszövetséget, illetve beszél a 2015-ös Japán Dzsemboriról.  
 

Ide kattintva (19:10 perctől) láthatjátok őket. 
 
Jó munkát! 

Győrik Ágnes 
kommunikációs gyakornok 
 

 
 
 

 

OT döntései - 2014.11.22. 

Országos Tanács határozatok 
2014. november 22. (szombat) 
Csónakház Fogadó – Budapest III., Római part 30. 

 
 
OT 2014.11.22./1. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kollár Tamás csst. (1002.) 

titkárságvezetőt. (9/0/0) 
OT 2014.11.22./2. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízza Harkay Péter csst -t 
(51.) és Székely Csaba cst-t (304.). (9/0/0) 

OT 2014.11.22./3. Az Országos Tanács az alábbi napirendet fogadja el:  
1. Egyebek I. 
2. A Magyar Cserkészszövetség ingatlanjainak helyzete 

3. A Magyar Cserkészszövetség Ruházati Szabályzatának elfogadása 
4. Egyebek II. 
(8/0/1) 

OT 2014.11.22./4. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a szervezetfejlesztési folyamat stratégiai 
fejlesztésének segítésére Székely Csaba csst.-t (304.), továbbá a szervezeti struktúra 

http://hu.radiovaticana.va/news/2014/11/08/p%C3%A1pai_besz%C3%A9d_a_hatvan%C3%A9ves_olasz_feln%C5%91tt_cserk%C3%A9sz_mozgalomhoz:_%C3%BAton/ung-835397
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újratervezésének segítésére 

Szakács Gusztáv cst. (93.) és Holndonner Péter csst. (775.) tagokat delegálja az ezeket előkészítő 
munkacsoportokba. (9/0/0) 
OT 2014.11.22./5. Az Országos Tanács felkéri az Országos Elnökséget, hogy készítsen egy döntés -

előkészítő tanulmányt, hatásvizsgálatot, mely arra irányul, hogy az Országos Elnökség tagja vagy 
tagjai a jövőben térítés ellenében végezzék munkájukat. (6/0/3) 
OT 2014.11.22./6. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy felhatalmazza az Országos Elnökséget egy 

esetleges adásvételi szerződés megkötésére a Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 4. sz. alatti ingatlan 
vonatkozásában. (6/0/3) 
OT 2014.11.22./7. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Ruházati Szabályzat 8. §-át és 19. §-át 

törli, 
a 7. § helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„A rövid és hosszú ujjú CSERKÉSZING, leánycserkész INGBLÚZ (továbbiakban: ing) világosdrapp 

színű (Pantone 406 U-tól 437 U-ig világos és középárnyalatú színsorok), amelyen elöl mindkét oldalon 
egy-egy rátűzött zseb van, amely zsebfedővel fedett és 1-1 gombbal legombolható. A vállrészen a 
vállaknál bevarrott 10-12 cm hosszú, a nyak felőli végén gombolható vállpántok találhatóak. Az ing 

gallérja oly módon szabott, hogy alatta az összehajtott cserkésznyakkendő tetszetősen és 
kényelmesen elhelyezhető legyen. 
a) A hosszú ujjú ing és ingblúz egyszerű kézelőjét egy gomb zárja arrow hasítékkal.  

b) A rövid ujjú ing ujja, könyök felett végződik hajtókával. 
c) A fiú/férfi ing zsebei, zsebfedői, vállpántjai és kézelői csapott sarkúak, a bal ingzseb mellett a 
középvonal fele írószertartó zseb van. 

d) A leány/női ingblúz zsebei, zsebfedői, vállpántjai és kézelői íveltek, gallérja ívelt, női fazonú. 
e) Az ingblúz elején és hátán formázó varrások találhatóak, méretezésnek megfelelő mértékben. Az 
oldalvarrás hasítékban végződik mindkét oldalon, az aljavonaltól számított 3-5 cm hosszúságban.” 

(9/0/0) 
OT 2014.11.22./8. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Ruházati Szabályzat 27. §-át törli, a 26. § 
helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„(1) WOSM JELVÉNY kör alakú, külső mérete 4 cm, benne a WOSM emblémája.  
a) Az MCSSZ a WOSM tagja, emiatt vagyunk jogosultak viselni. A világ cserkészeinek közösségét 
jelképezi. 

b) A jobb ingzseb közepén viseljük. 
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.  
(2) MCSSZF JELVÉNY kör alakú, külső mérete 4 cm, benne az MCSSZF emblémája.  

a) Az MCSSZ az MCSSZF tagja, emiatt vagyunk jogosultak hordani. Az összmagyarság 
cserkészeinek együvé tartozását jelképezi. 
b) A jobb ingzseb hajtókáján, a gombtól balra viseljük.  

c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.  
(3) HUNGÁRIA JELVÉNY 8,5 cm átfogójú és 4,5 cm magas, egyenlőszárú háromszög, aranysárga 
szegéssel. A fekete alapon a magyar kiscímert, melyen a koronát aranysárga dicsfény övezi, jobbról 

és balról egy-egy fehér 
angyal tartja, melyek feje körül aranysárga glória van. Az angyalok zöld szárnyvéggel és zöld 
köténnyel rendelkeznek. A rajz alatt 1 cm magas fehér sávban piros hímzéssel "Hungária" felirat 

olvasható, melyet stilizált zöld liliomok fognak közre.  
a) A magyarországi cserkészek jelképe, a 1929-es Dzsembori Magyar Csapatának volt a jelvénye, 
azóta (a cserkészliliom után) legrégebbi, ma is viselt egyenruha jelvényünk.  

b) A jobb ingzseb fölé, alsó peremével (átfogó) a zsebtakaró felső széléhez illesztve, a zsebfedő 
szélességi középvonalában viseljük. 
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.” 

(8/1/0) 
OT 2014.11.22./9. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Ruházati Szabályzat 71. § helyébe az 
alábbi szövegrész lép [Átmeneti intézkedések]:  

„Tekintettel arra, hogy el nem várható, hogy minden magyar cserkész a hatálybalépés napjától ezen 
szabályzat által leírt egységes egyenruhát hordja, a szabályos és egységes egyenruhát mindenkinek 
lehetőségeihez mérten az elkövetkezendő öt éven belül, azaz 2019. november 22-ig kell beszereznie, 

és a szabályzatban rögzítettek szerint viselnie.” (9/0/0) 
OT 2014.11.22./10. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a Ruházati Szabályzat 70. §-át törli 
[Hatályba léptető rendelkezések]: (9/0/0) 

OT 2014.11.22./11. Az Országos Tanács megköszöni a Ruházati Szabályzat tervezet előkészítőinek 
áldozatos munkáját, a tervezetet részletes vitára alkalmasnak találja. Felkéri az Országos Elnökséget 



a teljes körű konzultáció lefolytatására 2015. február 28-ig. (9/0/0) 

 
Ugron Ákos Gábor cst. (800.) 
Székely Csaba csst. (304.) 

Harkay Péter csst. (51.) 

Házunk tája... 

Köszönőlevél a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 
November 8-án tartották a téli felkészülési és együttműködési gyakorlatot Önkéntes Mentőszervezetek 
részére. 

A gyakorlaton a Magyar Cserkészszövetség budapesti kerületei is részt vettek, és ahogyan Varga 
Ferenc tű. dandártábornok fogalmaz részünkre küldött köszönő levelében, bizonyítottuk, hogy 
szakmai felkészültségünkkel és felszereltségünkkel stratégiai partnerei vagyunk a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervezeteknek. 
 
A dandártábornok teljes köszönő levelét itt találjátok. 

 
Jó munkát! 
Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Van fővédnöke a Magyar Dzsembori Csapatnak! 

A mai postával érkezett a hír, hogy Áder János és felesége, Herczegh Anita elvállata a Magyar 

Dzsembori Csapat fővédnökségeét. Íme leveleük tartalma:  
 
"Köszönettel kaptuk kézhez a 2015 nyarán Japánban megrendezésre kerülő világtalálkozóra, a 

dzsemborira utazó Magyar Dzsembori Csapat fővédnöki tisztségére vonatkozó megtisztelő 
felkérésüket, amelyet örömmel vállalunk el. 
Kívánjuk a találkozóra utazó 200 magyar cserkésznek, akár az anyaországbóI, akár a határon túlról 

érkeznek, hogy legyenek büszkék magyarságukra, öregbítsék  a magyar nemzet jó hírét, hitük, 
embertársaik iránti tiszteletük legyen példaértékű.  
 

Budapest, 2014. november 17. 
 
Jó munkát! 

 
Áder János és Herczegh Anita" 

Külügyi Hírek 

InterCamp 2015 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A lengyel ZHP cserkészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is a jövőre megrendezésre 

kerülő InterCamp elnevezésű táborába. A program nagy múltra tekint vissza, 1967 óta minden évben 
több száz cserkész tölti együtt a pünkösdi hétvégét a táborban.  
 

A tábor időpontja: 2015. május 22-25 
A tábor helyszíne: Nysa, Lengyelország 

http://goo.gl/7oRnZE


A tábor költsége: 20 euró előjelentkezőknek és IST előjelentkezőknek  

 
A jelentkezőknek az utazásukat és a program ideje alatti étkezést maguknak kell megoldani, mivel a 
díj NEM FOGLALJA MAGÁBAN AZ ELLÁTÁST és az AHHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET SEM! 

(Korlátozottan lehetőségünk van együtt táborozni/főzni helyi lengyel cserkészekkel , hogy a sok 
felszerelés szállítását kiküszöböljük.) A tábor előtt vagy után lehetőség van önköltségen Home 
Hospitality programban való részvételre, ami alatt a közelben található nevezetességeket lehet 

megismerni a helyi cserkészek segítségével.  
 
Résztvevők életkora: 14-17 év (a magyar jelentkezőket őrsökben jelentjük be, így feltétlen 

szükséges, hogy őrsvezetők is jelentkezzenek, ne csak résztvevők!) 
Őrsvezetők: 18+ 
IST: 18+, angol nyelvtudással (az IST-knek jár étkezés ugyanazért az összegért) 

 
Jelentkezési határidő: 2014. december 31, 23:59, az intercom@cserkesz.hu-ra küldött emaillel. 
 

További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal! 
 
Jó munkát! 

Hetyey Annamária (702.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 

Országos Iroda 

Megújulás előtt az ECSET! 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 
Sok visszajelzést, észrevételt kaptunk és értékeltünk ki a jelenleg használatban lévő ECSET rendszer 

kapcsán. Azt tapasztaltuk, hogy sok olyan funkció hiányzik belőle, amelyek fontosak volnának nektek, 
vezetőknek. Ezeken túl a rendszer kezelhetőségével, kinézetével kapcsolatban is sok visszajelzést 
kaptunk. Mindezek figyelembevételével álltunk neki az ECSET újragondolásának, 

továbbfejlesztésének. 
 
Mostanra elkészült az új ECSET, amely a háttérben és az előtérben is teljesen megújult, de még az 

előző rendszer teljes ráncfelvarrásának tekintendő. Ez az új rendszer fog alapjául szolgálni a további 
fejlesztéseknek, új ötletek és funkciók megvalósításának. Nem titok, hogy erre az új rendszerre 
ECSET 2.0-ként tekintünk, de már tervezzük a 2.5-ös változatot, amelyben további újabb funkciókat 

tervezünk megvalósítani. Szeretnénk kikérni a véleményeteket azzal kapcsolatban, hogy milyen 
irányokba fejlesszük tovább az ECSET-et. Az ötletek összegyűjtésére létrehoztuk egy űrlapot. Kérjük, 
hogy a rendszerrel kapcsolatos kívánságaidat, ötleteidet, meglátásaidat (legyen az egészen apró vagy 

akár grandiózus is) oszd meg velünk, hogy véleményedre építve tudjunk tervezni, továbblépni.  
 
Korábbi felhívásunk nyomán több, mint 20 ember jelentkezett a fejlesztés alatt álló rendszer 

tesztelésére, ők már alaposan átnézték azt, de most szeretnénk számotokra is felvillantani pár 
képernyőképet, leírást a megújuló ECSET-ről: http://cserkesz.hu/l/ecset2/. Nektek készítettük az 
oldalt, célunk, hogy teljes körű képet adjunk az új rendszerrel kapcsolatban, és hogy időben meg 

tudjuk mutatni mindazt az előnyt, ami az új rendszerrel jár.  
 
Jelenleg az ECSET 2 publikusan még nem elérhető. Ezekben a pillanatokban is a biztonságos 

futtatást lehetővé tevő szerverkörnyezet kialakítása, illetve a régi adatok migrációja van folyamatban. 
Minden további lépésről, határidőről időben tájékoztatunk benneteket.  
 

Ha a kérdőíven túlmutatóan is szívesen részt vennél az MCSSZ IT feladataival kapcsolatos 
társalgásokban, kérlek jelentkezz Elődnél. Az ECSET-el kapcsolatban pedig elsősorban Janit keresd, 
de kérlek, mindkettőnket címezz meg! 

 
Jó munkát! 
 

mailto:intercom@cserkesz.hu-ra
https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1DXWVZIB0AitNdHxO8fk3k_X1FseXzdkBoU-MRvkaymg/viewform
http://cserkesz.hu/l/ecset2/


Rudan János cst. (25.) 

rudanj@gmail.com 
 
Szórád Előd cst. (118.) 

szorad.elod@mcssz.hu 

Kedvezmények a cserkészigazolvánnyal rendelkezőknek? Igen! 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 

Szeretnétek kedvezményesen könyvet, túrafelszerelést, informatikai eszközöket, vagy épp 
színházjegyet venni? Szerintetek is vagány dolog lenne mindezt a cserkészigazolvány felmutatása 
mellett megtenni? 

 
Ha igen, kérlek szánj pár percet az alábbi igényfelmérő kérdőív kitöltésére: 
http://goo.gl/forms/0980eRo9oH 

 
Ha már konkrét javaslatod is volna (olyan helyek, ahová ismeretséged is van), akkor ezeket ide várjuk:  
http://goo.gl/forms/uuOXWDgI82 

 
A Magyar Cserkészszövetség azon dolgozik, hogy a tagdíjat fizető, cserkészigazolvánnyal rendelkező 
cserkészei számára olyan kedvezményadó hálózatot építsen ki, amely valódi előnyöket nyújt tagjai 

számára. A munkát már megkezdtük, kutattunk, érdeklődtünk, sőt már partnereket is találtunk. Ahhoz, 
hogy minél inkább a ti véleményeiteket is becsatornázzuk, szükséges a kérdőív kitöltése. Ha már 
konkrét kedvezményadó helyet is ajánlanál, vagy akár te magad is boltvezető vagy, kérlek jelezd 

számunkra a másik űrlapon! Nem csak multikat, hanem helyi boltokat is keresünk! Sőt, arra is 
buzdítjuk a csapatokat, hogy helyi szinten keressék meg az általuk preferált kisebb boltokat és 
segítsenek nekünk azokat is becsatornázni a programba! Központi szinten pedig főleg a nagyobb 

üzletlánccal rendelkezőeket igyekszünk megkeresni.  
 
A program indulásáról, az első kedvezményadó helyekről értesíteni fogunk mindenkit! Addig is 

érdemes átnézni az ECSET-et, hogy mindenki, aki élni szeretne a kedvezményekkel, aktív tagként 
szerepel-e benne. :) 
 

Jó munkát! 
Szórád Előd cst. (118.) 
szorad.elod@mcssz.hu 

Meghirdetések 

Minden információ egy helyen a cipősdoboz ajándékgyűjtésről - 
Keresd fel az aloldalunkat! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Amint azt korábbi hírünkben olvashattátok a Magyar Cserkészszövetség december 20-án 

jótékonysági Cserkészkarácsonyt szervez. A rendezvényre az ország minden területéről várunk 
hátrányos helyzetű, vagy valamilyen téren (tanulás, sport) kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekeket. 
Közöttük vannak olyanok is, akiknek még nem volt lehetőségük hazánk fővárosába utazni, vagy olyan 

programokon részt venni, amit a Cserkészkarácsony nyújt majd számukra.   
 
A meghívott ötszáz gyermek a ti segítségetekkel nem csak a programok nyújtotta élményekkel 

gazdagodva térhet haza, hanem az általatok felajánlott ajándékokkal is. Az ajándékgyűjtésre 
cipősdoboz akciót hirdettünk. 
 

Érdekel, hogyan segíthetsz, hol adhatod le az ajándékaidat, vagy a rendezvényről olvasnál 
bővebben?  

mailto:rudanj@gmail.com
mailto:szorad.elod@mcssz.hu
http://goo.gl/forms/0980eRo9oH
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Mindent megtalálsz itt: http://cserkesz.hu/l/ciposdoboz/  

 
Hirdesd az akciót a csapatodban, hogy biztosan összegyűljön december 15-ig az ötszáz cipősdoboz, 
és mindegyik meghívott gyermek kapjon ajándékot.  

 
Köszönjük, hogy hozzájárulsz a gyermekek öröméhez! 
 

Jó munkát! 
 
Tőrincsi Tímea / Sándor Viktória 

Kommunikációs csoport 
Email: kommunikacio@cserkesz.hu 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Jó munkát! 
 

Budapest, 2014. november 27., 
Az Országos Elnökség nevében 

Solymosi Balázs cst.  

országos vezetőtiszt 
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