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Országos és regionális programok, események, képzések 

Film- és színdarab ajánló 

Az oldal célja, hogy minél több olyan filmről vagy színdarabról informálódhassunk, amit mi, 
cserkészek ajánlunk egymásnak. Amennyiben Te is szívesen ajánlanál ilyen filmet vagy 
színdarabot, a programajanlas@cserkesz.hu címen megteheted. 

Programajánló 

Ezen az oldalon nem feltétlen cserkész szervezésű, de a cserkészet értékrendjével egyező, elég 
vonzó és igényes programokról tájékozódhatsz. Az átláthatóság kedvéért fejlesztési területek 



szerint vannak strukturálva. 
 
Amennyiben (a későbbiekben bármikor) hallotok olyan programról, amit érdemes lenne 
többekkel megosztani, kérjük küldjetek erről tájékoztatást a programajánló címre 
(programajanlas@cserkesz.hu), és feltesszük az oldalra. 

Idén is regöstábor 

Immár huszonnegyedik alkalommal kerül megrendezésre a Kárpát-medencei Regöscserkész-
tábor, ezúttal Szegeden, korosztályonként három turnusban. A programból most sem hiányozhat 
a folyamatos néptánc- és énektanulás, a kézműves foglalkozások, a különböző előadások és a 
népi játékok. Részletes információkat a rendezvény honlapján találhatsz.  
 
Csanády Lőrinc csst. tpk (205) 
tabor@regos.hu 

Összefogás az árvíz ellen 

A havazással még nincs vége! A tavasz közeledtével megindul a hegyekben az olvadás és 
folyóparti településeinket az árvíz fenyegeti. 
 
Hogyan tudsz segíteni? 
Ha elmúltál már 18 éves, csatlakozz cserkészként ahhoz a több ezer önkénteshez, akik 
országszerte segédkeznek az árvízvédelmi munkálatokban! 
 
A jelentkezők egy gyors képzésen vesznek részt, majd közös erővel fognak dolgozni az árvíz és 
belvíz által fenyegetett települések védelmének kiépítésében. 
OTTHONAINK VÉDELME MINDANNYIUNK KÖZÖS ÉRDEKE. 
RAGADJ CSIZMÁT ÉS CSATLAKOZZ! 
 
Részletek a csatolt PDF dokumentumban! 
 
Regisztráció ITT. 

Újra Felfedező Tábor 

A Magyar Cserkészszövetség képzett és tapasztalt vezetői idén is szerveznek nyári 
gyerektáborokat. Ezúttal tematikus táborozási lehetőségek közül választhatnak azok a szülők, 
akik 8-16 éves gyermekük számára keresnek értékes és élménydús programot, egyrészt a 
cserkészparkban, másrészt lovas, illetve vízparti turnusok során. A jelentkezés megkezdődött. 
További információ a hivatalos honlapon található. 

ŐVVK 18+ 

A Magyar Cserkészszövetség őrsvezetői vezetőképzést hirdet az 1996. augusztus 2. előtt 
született cserkészeknek, a 2013/2014-es évben.  



 
A jelöltek képzésre való jelentkezésének feltételei: 
 
• Minimum 1 éves cserkészmúlt 
• Legalább egy cserkésztáborban való eredményes részvétel 
• A képzés tanfolyam jellegű (4 alkalom, rendszerint péntek estétől vasárnap délutánig), melyről 
nincs mód hiányozni. A hiányzás automatikusan maga után vonja, hogy a jelentkezőnek az adott 
évben nincsen módja a meghirdetés keretén belül képesítést szerezni 
• A képzés helyszíne: Budapest, illetve környéke 
• A képzés őrsvezetői képesítést ad 
• A hiánytalanul benyújtott jelentkezés nem jelent automatikus felvételt a képzésre (a sikeres 
felvételről drótpostán kap a jelentkező cserkész értesítést)! 
 
Jelentkezés: 
A jelentkezés határideje: 2013. június 30. 
 
A jelentkezés feltétele:  
• határidőre megküldött jelentkezési űrlap kitöltve, a megfelelő személyekkel aláíratva, postai 
úton elküldve az alábbi címre, legkésőbb 2013. június 30-ig: Amberboy Domonkos, 1165 
BUDAPEST, István király utca 14.  
(Jelentkezési lap a mellékletben található, avagy egy régebbi változat is letölthető a 
http://vk.cserkesz.hu/ovvk_18%20elofeladatok.html weboldalról, melyet szintén elfogadunk) 
 
• határidőre megküldött „google űrlap” kitöltve, elektronikus úton elküldve (a google űrlap ITT 
található)  
 
Kérlek, vedd figyelembe, hogy a jelentkezési határidő benyújtása után nem áll módomban 
jelentkezéseket elfogadni, valamint hiánypótlásra sincs lehetőség!  
. 
A képzéssel kapcsolatos részletes információkat a jelentkezők számra ímélben küldjük ki. 
 
A jelentkezési határidő lejártával, az eredményesen jelentkezők között ímélen kiküldésre 
kerülnek az előfeladatok, melyek benyújtási határideje: 2013. szeptember 15.  
 
Kelt: Budapest, 2013. május 20.  
 
Amberboy Domonkos csst. (412.) 
képzésvezető 

CsTVK 

Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cserkésztiszti vezetőképzést indít a 2013-2014-es 
esztendőkre az alábbi feltételekkel (az OIB 2008. március 29-i ülésén, a határozatképes ülés után 
ismertettek alapján, és annak a jelenlévők általi hallgatólagos elfogadásával): 
A képesítéshez a feltételek a VkKMISz alapján: 
• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsőfokú végzettség, 



• segédtiszti képesítés, 
• 2 év segédtiszti gyakorlat. 
A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. A találkozási alkalmakon felül is lesznek 
feladatok. A képzési alkalmakat megtaláljátok a szövetségi eseménynaptárban. 
Jelentkezés az igényfelmérésre 2013. július 15-ig itt, amennyiben a csapatparancsnokoddal 
egyeztetted, és áldását adta a képzés megkezdésére. 
A képzés nem csapatparancsnokságra készít fel! 
 
A képzés részei 
 
Az előfeladatok: 
Jelentkezéshez: 
• önéletrajz; 
• cserkésztáborok és képzések listája; 
• jelentkezési lap; 
• Velemjáró megírása. 
 
Részvétel (2014.03.31-ig): 
• lelkigyakorlat saját közösséggel; 
• látogatás más kerületnél/szövetségnél 
• önismeretet adó, személyesen kísért lelkigyakorlat végzése. 
 
Írásbeli dolgozatok (2013.03.31-ig teljesíteni mindet, alkalmanként legalább egyet várok): 
• Az igényekre adott válaszok a cserkésztörténelemben (dolgozat); 
• Kerülettel/országos központtal való kapcsolatod értékelése (fogalmazás); 
• Csapatlátogatás; 
• Kerület és a szövetség szembeni elvárások; 
• Csapatod helye; 
• Az OEség 2006-2010. közötti időszakának értékelése. 
 
Az érintett témák: 
A képzés menetéről pár szó, mert a korábbi évfolyamok kérték, legyen előre hír róla. Az első 
alkalommal egyfelől az elvárásokat és a helyzetet ismerjük meg, valamint projektmendzsment 
ismeretekre kerül sor. Ez után kell választanotok egy, a képzés végéig lezárásra kerülő projektet. 
A második-negyedik alkalommal lesz szó a központ működéséről és gazdasági ügyekről, 
protokollról, külügyekről, retorikáról, kommunikációról, jogszabályi háttérről, stb. 
Egy portya is van a képzésben, amikor egy másik szövetséget látogatunk meg, és megismerjük a 
működésüket. 
A záróalkalom egy értékelés, egy projektek bemutatása és a zárószertartás összessége. 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt, képzésvezető 

Beszámolók 



Kopjafa-ünnep 

Április 21-én, vasárnap, a cserkésznapunk keretében lezajlott a Sztrilich Pál Cserkészparkban a 
csapat Szent György napi ünneplése. A kopjafát Tóth László álmodta meg és hozta létre, rajta 
van elhelyezve  
a 100/Ö Baden-Powell Központi Öregcserkészcsapat hazament tagjainak emléktáblácskája. 
 
Ez évben is sok cserkész és hozzátartozó tisztelte meg ünnepünket, amely nagyon jól sikerült. 
Sok szép virág borította a kopjafa lábát, hisz minden név elhangzásakor megkondult kis 
harangunk és a hozzátartozók  
után egy-egy cserkész is elhelyezte az emlékezés virágait. Különös színt jelentett idén, hogy egy, 
a többitől eltérő nagyságú tábla is felkerült a kopjafára Sütő István cst. nevével. Sütő Pista bá, 
újjáalapító cst., a cserkészpark első parancsnoka, a kápolna tervezője novemberben hagyott itt 
minket váratlanul. 
 
Az Elnökség megtisztelő javaslatára, noha nem volt csapatunk tagja, a mi kopjafánk őrzi emlékét 
szeretett parkjában. Isten különös kegyelme volt a remek idő, napsütés, a megjelentek 
kedvessége és az ünnepség utáni jó hangulat, beszélgetések.Bízunk a jövőben és reméljük, hogy 
jövőre is ilyen szép élményben lehet részünk. 
 
Jó munkát! 
Szentirmai Józsefné pk. (100/Ö) 

Hetedhét országból 

2013. április 27-én, szombaton délután négy órakor nyitott meg a gödöllői Királyi Váróban A 
Hetedhét országból emlékkiállítás a dzsembori 80. évfordulója alkalmából. A megnyitón Dr. 
Gémesi György polgármester, Buday Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség elnöke, majd Dr. 
Szakály Sándor történész mondott beszédet. Rónai Lajos tárogatón kurucnótákat játszott, ezek 
után közösen énekelték el a jelenlevő cserkészek a cserkészindulót. 
 
Három olyan testvérünk is megjelent, aki részt vett a világtalálkozón: a gödöllői Lévai Mihály, a 
salgótarjáni Tóth Ferencné (szül. Szabó Márta) és a csepeli Nyemecz Pál. Gödöllő lengyel 
testvérvárosa, Zywiecz küldöttsége is jelen volt, köztük cserkészek. 
 
A kiállításon a látogatók megnézhették Teleki Pál tábori ágyát, különböző 
cserkészfelszereléseket, sátrat, főzőeszközöket, és így tovább. A megtekintés után 
szeretetvendégségen vehettek részt a megjelentek. 
 
A tárlat december 31-ig tekinthető meg.  

Hadijáték és Zöld Cserkésznap 

Immáron ötödik alkalommal adott helyszínt a Tokaj-hegyaljai Cserkész Hadijátéknak, a 
Zemplén nyugati kapuja, Szerencs, ahol ezzel egyidejűleg a Zöld Cserkésznap először került 
megrendezésre az MCSSZ jóvoltából. A programsorozat már péntek este, 2013. április 19-én 



kezdetét vette, egy esti számháborúval és cserkésztábortűzzel. A szombati napot korán reggel 
nyitottuk meg a városi díszünnepségen való reprezentációval, majd jöhetett a hatalmas történelmi 
színháború a Rákóczi várkastély kertjében. 
 
A csatazaj elcsitultával a Zöld Cserkésznap vette át az iránytó szerepet. Sok-sok hasznos 
környezetvédelmi információval lettünk gazdagabbak, de volt, aki bizony még kerékpárt is nyert. 
Aki túl volt a zöld akadályversenyen, az részt vehetett az airsoftban, íjászkodhatott, lasertagezet, 
vagy Bányai lovasiskola ezer-és-egy furmányos kütyüjével múlatta az időt. 
 
Az este eljövetelével az Esztenás jóvoltából egy fergeteges táncház keretén belül szinte 
megremegtek az ősi vár falai, úgy roptuk, majd jöhetett egy fantasztikus Balkán Fanatik koncert 
a nap lezárásaként. Vasárnap reggel a közös étkezés után az emlékjelvények és borok átadásával 
zártuk le a rendezvényt, majd közösen misére vonultunk. A sok közös, kellemes emlékkel a 
szívükben tértek haza Borsod, Heves, Szabolcs, Hajdú-Bihar, Felvidék és Kárpátalja, valamint 
Budapest cserkészei, azzal a nem titkolt reménnyel, hogy kettő év múlva, ugyanitt találkozunk a 
következő Hadijáték örömére. 

100 éves a Toldi Miklós cserkészcsapat 

1913 május 1-én a Budapesti Református Keresztyén Ifjúság szervezete nevezte ki Buday 
Balázst a Toldi Miklós Cserkészcsapat első csapatparancsnokává az akkor újonnan alakult csapat 
élére. Ezzel indult el az egyik legrégebbi és talán a legkalandosabb életű magyar cserkészcsapat 
története.  
 
A Toldi cserkészcsapat az a csapat, amely nagyon jól ötvözte a cserkészet ökumené, 
közösségépítő illetve megtartó jellegét. A csapat református csapatként indult de később nagyon 
sok zsidó származású fiatal talált itt élő közösséget. A cserkészet adott nekik megfelelő 
módszereket ehhez. Később az 1940-es években a Magyar Eszperantó Szövetség 
cserkészcsapataként is működtek. A csapat sok tagja a II. világháború után elvándorolt, de azóta 
is tartják a kapcsolatot egymással, rendszeres találkozók keretében Magyarországon és külföldön 
egyaránt.  
 
Kitartásuk,cserkészszeretetük és a magyarság szeretetében egyaránt példaértékű közösség. 
 
Gratulálunk nekik, boldog születésnapot, Toldi! 

100 éves a Sík Sándor cserkészcsapat! 

A hétvégén tartotta tavaszi portyáját a 2. sz. Sík Sándor cserkészcsapat a Sztrilich Pál 
cserkészparkban. Azonban számukra ez nem csupán egy átlagos hétvége volt: 1913-ban, éppen 
100 éve tettek fogadalmat a csapat első cserkészei. 
 
„A történelem meghatározó eseményei általában teljesen hétköznapi módon kezdődnek, a 
különlegességüket a jelen levő személyek eltökéltségből fakadó döntése adja. A mi nagy 
kalandunk egy rövid, átlagosnak tűnő levéllel indult útnak 1912 végén.” – meséli köszöntőjében 
Dr. Imre Sándor csapatparancsnok. 



 
„Néhány piarista diák azzal fordult Sík Sándorhoz, hogy hallottak egy új, gyerekeket 
megmozgató mozgalomról és szívesen kipróbálnák, ha a piarista atyákban is van vállalkozó 
kedv. Volt! Olyannyira, hogy 2-es sorszámmal másodikként alakult meg a Budapesti 
Kegyesrendi Gimnázium 2. Sz. BKG cserkészcsapata.” 
 
A portya vasárnapján került sor az ünneplésre. Ünnepi csapatszám, új csapatpóló, egy óriási torta 
és egy kiadvány tarkította a meglepetések sorát. Szentmisén vettünk részt, majd megtekintettünk 
egy rövid összeállítást olyan képsorokkal, amik az újjáalakulástól egészen napjainkig tartó 
mozzanatokat öleltek fel. 
 
„Cserkész csak egyszer lesz életében az ember, és az is marad, míg a világ és még két nap, 
bármerre is vigye az élet.” 
 
Jó munkát a következő 100 évre! 
 
 
Mózer Bence st. (2.) 
mozer.bence@cserkesz.hu 

Kertvárosi Cserkésznap 

Minden év áprilisában van egy nap, amikor a társadalom sok egyenruhás cserkésszel találkozhat 
a városok utcáin és a parkokban. Fontosnak tartjuk, hogy a látható cserkészmozgalmunkon 
keresztül közelebb hozzuk az emberekhez életformánkat és nevelési pedagógiánkat. 
 
2010 után idén is április 20-án cserkésznapot szerveztünk a XVI. kerületben, ahol az 
Önkormányzat előtti parkban egész napos rendezvény keretében vártuk a cserkész és nem 
cserkész érdeklődőket. Több mint száz cserkész vett részt az eseményen a 33-as, 96-os, 140-es, 
173-as, 205-ös, 293-as, 305-ös, 929-es, 1031-es és 1032-es csapatokból. Nagy öröm volt, hogy 
ennyien közösen ünnepelhettünk és még legalább kétszáz nem cserkész érdeklődő és arra járó 
fordult meg aznap a Havashalom parkban, hogy megnézze, kik is vagyunk mi cserkészek. 
 
Az ünnepi megnyitón Solymosi Balázs országos vezetőtiszt köszöntötte a közelről és távolról 
érkezett cserkészeket és felhívta a figyelmet arra, hogy pár hónap múlva sokszor ennyien fogjuk 
együtt ünnepelni a magyar cserkészet fennállásának 100. emlékévét az ócsai Nemzeti 
Nagytáborban. Majd csapatunk fenntartója, Gábor atya köszöntő sorai következtek, aki 
hangsúlyozta, hogy a közös ünnepen mennyire fontos észrevennünk a Mennyei Atya sugárzó 
szeretetét a mellettünk álló cserkészekben és nem cserkészekben egyaránt. Kiemelte, hogy az 
imádságnak és hálaadásnak helyet kell adjunk a szívünkben, melyre egész nap az imasátorban 
lehetősége is volt mindenkinek. 
 
Ezen kívül a csapat és cserkészet történetét röviden bemutató kultúrsátor, a Sarkad Udvarral 
közösen „üzemeltetett” kézműves és népi játékokat bemutató kézműves sátor és a megéhezett 
résztvevők éhségét csillapító La Koma sátor várta egész nap a program résztvevőit. Akik a nap 
során kipróbálhatták ügyességüket a rekeszmászásnál és kötélpályán, a GPS-es kincskeresésnél 



és a svédpályán, és a számháborúban. A kisebbeket gyereksátor - kiscserkész játékokkal - és 
ugrálóvár várta. 
 
Közben egész napos színpadi műsor fogadta a főtéren lévőket, melynek során az egészséges 
életmódról halhattunk előadást Kovács Szilvia életmód tanácsadótól Kratofil Zita 
beszélgetőpartnereként, néptánctanítás volt Steiger Anita cserkésztestvérünk vezetésével, 
beszélgettünk a hálaadó imádság erejéről és jelentőségéről Kertész Ferenccel, fellépett a pár hete 
alakult Anatidaephobia (Cserkészzenekar) Csuka Zsolt vezetésével és a délután során Szőnyi 
Erik hangmérnök, énekes valamint Farkas Zoltán és Végel Zsuzsa énekesek nagyszerű 
produkcióit hallhattuk. A vendéglátó 929-es csapat is készült egy flashmob tánccal Gáspár Eszter 
koreográfiájával és betanításával. Zárásként pedig a kósza és vándor korosztályoknak szóló 
rockkoncert volt hallható az őrbottyáni cserkész zenekar, a Flashbang közreműködésével. 
 
A nap végén a cserkésztáborok egyik legjellegzetesebb hangulatát megidéző tábortűzzel zártuk 
ünnepségünket, melyen a sok szülő és látogató mellett vendégünk volt Ronkay János (Hangya) 
kerületi vezetőtiszt is. Bízunk benne, hogy a lelkesedés tüzét valamennyien hazavittük az 
eseménydús nap után és pár hónap múlva találkozunk a Nemzeti Nagytáborban! 
Köszönjük szépen a több mint tíz hivatalos támogatónknak a program megvalósításában nyújtott 
segítséget és támogatást! 
 
Jó Munkát! 
 
Tegger 
Téglás Gergely csst. (929.) 
csapatparancsnok 
tegger@cserkesz.hu 

Befejeződött a 4. VTK 

A 2012. őszén kezdett VTK végére ért, megvalósultak a megtervezett 
portyák és túrák. Ezek alapján az alábbi cserkészvezetők kapták meg a 
korosztályi tudást jelző jelvényt: 
 
Név csapatszám korosztály 
 
Bánhidi Árpád 126 vándor 
Bibok Ágnes 550 kiscserkész 
Boda Berta 1032 cserkész 
Bonda Felicián 2 cserkész 
Buck Miklós 298 kósza 
Bujk Zsuzsanna 432 cserkész 
Csanády Lőrinc 205 kiscserkész 
Csizmadia Petra 1426 kósza 
Csizy Ferenc Kristóf 439 kósza 
Csóka Cili 832 cserkész 
Csóka Saci 832 kósza 



Csortán-Szilágyi György 1026 cserkész 
Dézsi Patrik 942 cserkész 
Dobos Tamás 1223 kósza 
Dohanics Anna 802 kósza 
Fábián Laura 298 cserkész 
Fillinger Zsófia 1002 kiscserkész 
Gordos Györgyné 1203 kiscserkész 
Hajdaráné Imrik Mária 1119 kiscserkész 
Handbauer Máté 929 kósza 
Horváth István 550 vándor 
Jakab Rita 1926 cserkész 
Jurinák Bence 929 cserkész 
Kaczián Dorottya 46 cserkész 
Kalocsai Tibi 550 kiscserkész 
Kamuti Barbara 800 kiscserkész 
Kapiller Bernadett 221 kiscserkész 
Kovács Boróka 412 cserkész 
Lukics Krisztina Sára 1507 vándor 
Márffy Benjámin 431 cserkész 
Márialigeti Kristóf 439 cserkész 
Marosán Boglárka 1301 cserkész 
Marosi Szilvi 1426 cserkész 
Módly Noémi 708 kósza 
Muhari Petra 550 kiscserkész 
Müller Miki 1507 kiscserkész 
Papp Szilvia 293 kósza 
Rauscher Anita 320 kiscserkész 
Schilik-Szabó Anna 802 vándor 
Schreiner Dénes 432 kiscserkész 
Schunk Cecília Bezoár 293 kósza 
SolymosiBalázs 205 kósza 
Szabó Balázs 929 kiscserkész 
Szatmári Nóra 298 cserkész 
Szilassy Péter Ákos 16 kósza 
Szovák Márton 2 kósza 
Szőke Piri 1909 cserkész 
Szöllősy Vágó János 96 cserkész 
Téglás Gergely 929 cserkész 
Tóth Krisztina 923 kiscserkész 
Török Márton 46 cserkész 
Túróci Kriszina 25 cserkész 
Várnagy András 1301 cserkész 
Vidaházy Viktória 432 kiscserkész 
Zékány Dániel 1426 kósza 
 
 



Balu 
Solymosi Balázs cst. (205) 
országos vezetőtiszt 

Házunk tája... 

Új, ügyeleti telefonszáma a Cserkészparkban 

Újabb szolgáltatással bővültünk. Mostantól hétvégén és munkaidőn kívül ezen a számon 
kereshettek bennünket a Cserkészparkban. 
 
+3620 2339 554 
 
Ez a telefonszám állandóan elérhető a parkban. 

Országházi kiadvány 

Megjelent a Magyar Cserkészszövetség 100 éves fennállásának alkalmából tartott Országházi 
Emlékülés hivatalos kiadványa. 
Megtekinthető ITT. 

Indul a cserkészzenekar 

Ha cserkész vagy és fúvós hangszeren játszol, illetve van kedved zenekarban zenélni, akkor 
nálunk a helyed. A foglalkozásokat keddenként 17 és 19 óra közt tartjuk a Weiner Leó 
Konzervatóriumban. Információkat Csuka Zsoltnál kérhetsz a csukisz@gmail.com címen, 
továbbá a 30-354-8212 számon. 

Külügyi Hírek 

Cserkészhét Taizében 

A Katolikus Cserkészek Világszövetségének Európai régiójában a tavalyi nagy sikerre való 
tekintettel ismételten meghirdetésre került a Cserkész Taizé 2013. július 28. és augusztus 4. 
között! 
 
Taizé egy franciaországi kis falu, egy ökumenikus közösséggel, ahová nyaranta minden héten 3-
4 ezer fiatal is érkezik minden földrészről és országból. A cserkészhét során lehetőséged van rá, 
hogy egy nemzetközi cserkész "csapat" keretében vegyél részt a taizéi programokon. Mind a 
munkahelyi rohanás, mind a vizsgaidőszakok után tudom ajánlani feltöltődésnek, de egy 
nemzetközi társaságban eltöltött, jó hangulatú egy hétnek is kitűnő. 
 
Várjuk azok jelentkezését, akik 
 
szívesen vennének részt ezen az eseményen 



vállalnák a kiutazó cserkészek koordinálását. 
 
Szükséges információk 
 
Jelentkezési határidő: 2013. június 15. 
Jelentkezés: intercom@cserkesz.hu 
Részt vehetnek: 16-30 éves fiatalok 
A költség egész hétre 70 € + útiköltség 
Szállás: tábori körülmények között 
Nyelvtudás: angol vagy francia 
 
Taizéről, a cserkészhétről, a lényeges gyakorlati tudnivalókról és képekről ide kattintva, a 
mellékelt dokumentumban találsz részletes tájékoztatást. 
 
További információ: http://www.facebook.com/scoutweek és intercom@cserkesz.hu 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2013. június 1., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst.  
országos vezetőtiszt 

 


