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Országos és regionális programok, események,
képzések
Konferencia a szakágakról - január 17.
Kedves Cserkésztestvérek!
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA Zrt.) és a Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ) szeretettel hív
és vár minden, szakágakban érintett és érdeklődő cserkészvezetőt a Kisközösségi ifjúságnevelés
támogatása című, TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 számú kiemelt projekt keretén belül
szervezett Konferencia a szakágakról című rendezvényre.
Helyszín: BGA Zrt., Magyarság Háza (Deák terem), 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Időpont: 2015. január 17., 8:30 órától
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A részletes programot itt találjátok.
Kérjük, részvételi szándékotokat január 13-ig jelezzétek az alábbi elérhetőségek valamelyikén,
miután a szakági vezetőkkel egyeztettetek részvételetekről:
E-mailen: kiskozossegben@bgazrt.hu
Telefonon: +36 1 79 56 819
Jó munkát!
Sándor Viktória
kommunikációs munkatárs

Beszámolók
Köszönet az ajándékgyűjtési akcióban nyújtott segítségetekért!
Kedves Cserkésztestvérek!
Több száz gyerek karácsonyát sikerült szebbé tenni a segítségetekkel december 20-án, a
jótékonysági rendezvényünkön.

Örömükben nagy szerepe volt az általatok gyűjtött ajándékoknak, melyeket csillogó szemekkel
bontogattak!
Néhány pillanatképpel igyekszünk megmutatni, mennyire jól érezték magukat, és örültek a gyerekek a
Pán Péter keretmesével összekötött programoknak – például a kézműves foglalkozásoknak, a
hajókirándulásnak, az arcfestésnek, az akadálypályának – , az Eszterlánc, illetve Király Viktor
koncertjének, és a rengeteg ajándéknak, amelyeket tőletek kaptak!
[Képek: Jóvér Ákos csst. (802.) és Hoffmann Ferenc cst. (118.)]
Köszönjük mindazoknak, akik segítettek a leadóhelyek biztosításában és a gyűjtés
szervezésében, akik adtak/küldtek ajá ndékokat, akik segítettek a rendezvény előkészületeiben
és a programon, és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a gyerekek öröméhez!
Jó munkát!
a Programiroda és a Kommunikációs csoport
nevében
Sándor Viktória
Kommunikációs munkatárs

Házunk tája...
25 éves lett a Sztrilich Pál Cserkészpark
KCST!
1989. december 20-án indult el a Sztrilich Pál Cserkészpark. Ezen évforduló alkalmából többrészes
sorozatban olvashatunk visszaemlékezéseket a Cserkészparkól.
Ha éppen Te, kedves Olvasó is kedvet kapsz arra, hogy megosszad élményeidet a Cserkészparkról,
írj nekünk a park@cserkesz.hu-ra. Az első visszaemlékezést Szakács Guszti bá egykori
parkparancsnoktól olvashatjuk.
A teljes cikk itt olvasható:
www.scoutpark.hu/facebook
JM!
Lakatos Gergely csst. (442.)
Sztrilich Pál Cserkészpark
www.cserkesz.hu/cserkeszpark

Külügyi Hírek
Jelentkezz törzstagnak a BSA nyári táboraiba!
KCST!
A Boy Scouts of America felvételt hirdet tábortörzsben való tagságra a 2015-ös nyári
táboraiba! Az Egyesült Államokban működő mintegy 400 cserkészparkban megrendezésre kerülő
táborokba várnak segítőket 6-11 hétre, 2015. júniusi kezdéssel. A jelentkezők közül a BSA választja ki
a leendő törzstagokat.
Milyen lehetőségeket kínál a tábor?
 Látogatást az USA-ba.

 Megismerkedhetsz külföldi cserkészekkel.
 Egy másik cserkészszövetség megismerését.
 Az angol nyelvtudásod fejlesztését.
 Fizetést a tábor ideje alatt.
 Egy másik kultúrába való betekintést.
 A vízum a tábor utolsó napjától további 30 napig érvényes, mely idő alatt szabadon utazhatsz
az Államokban (önk öltségen, saját biztosítás szük séges erre az időre).

A jelentkező:
 18-30 éves kor közötti férfi vagy nő lehet (hangsúlyozzák, hogy bár lányokat is várnak, nekik
alapvetően kevesebb hely van fenntartva);
 hivatalosan bizonyítani tudja az angol nyelvtudását (minimum B2 szint);
 képes kell legyen cserkész ismeretek átadására a gyerekeknek;
 a kezdése előtti héten részt kell vegyen egy felkészítő táborban (a tábor helyszínén, ahol
később dolgozni fog);
 maga kell fizesse a ki- és hazautazását;
 a Magyar Cserkészszövetség tagja kell legyen.

Amennyiben jelentkeznél, küldj egy e-mailt az intercom@cserkesz.hu címre, és akkor küldjük a
jelentkezési lapot, ill. egy bővebb információkat tartalmazó levelet.
A kitöltött jelentkezési lap visszaé rkezési határideje az Országos Külügyi Bizottsághoz: 2015.
január 15.
A jelentkezőknek egy angol nyelvű interjún is kötelező részt venniük a Külügyi Bizottság egy
tagjával!
Hetyey Annamária (702.)
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság

Jó munkát!
Budapest, 2014. december 31.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

