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A boldogsághoz vezető igazi út az, ha másokat teszünk boldoggá. 

(Lord Baden-Powell) 

 

Kedves Cserkészek, tisztelt Szülők! 

 

Ismét elérkezett az idő, hogy szeretettel meghívjunk titeket és barátaidat az idei cserkész évünk 

kezdésére! 

Most is rengeteg programot, kirándulást, tábort, bált és kalandokat szervezünk vezetőinkkel, legyen 

az egyéni vagy más csapatokkal közösen megtartva. Ilyen is lesz a második foglalkozásunk, a kerületi 

akadályverseny (AKI) Németországban, ahol számos európai csapat mérheti össze cserkésztudását és 

ügyességét Wack Kriszti szervezése alatt. De ez még csak a kezdet! 

Ez az év azért is különleges, mert nagyon sok cserkészünk a vezetői korba lép. Nagyon büszkék 

vagyunk, ezért nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az ők felkészítésükre is, hogy remekeljenek a 

2019-es ÖV táborban! 

Ezen felül a csapattáborunkban megkezdtük a szövetségünk által megalkotott próbarendszer 

szalagpróbájának bevezetését. Sok cserkésznek sikerült már az első szalagot megszereznie, de akinek 

még nincs meg, ne búsuljon, egész évben lehetőséget fogunk biztosítani, hogy sikerüljön 

kiérdemelnetek ezt a próbatételt! 

Bővebb információt a szalagpróbákról, és hogy milyen ismeretek szükségesek a szalagok 

megszerzéséhez, megtaláljátok Cserkész Próbarendszert a http://www.kmcssz.org honlapján a 

Letöltések/Próbarendszer oldal alatt. 

 

Várunk benneteket!  

 

A következő év foglalkozásai és időpontjai: 

2018/2019 

szept. 15. foglalkozás nov. 24. foglalkozás, koszorú készítés 

szept. 29. – 30. kerületi akadályverseny 
(Kastl, Németország) 

dec. 1. Mikulás 

okt. 6. szülői értekezlet; foglalkozás dec. 15. karácsonyi ünnepély 

okt. 20.  foglalkozás jan. 12. foglalkozás 

nov. 10. foglalkozás jan. 26. farsangi cserkészbál 

 

2019 

feb. 16. foglalkozás ápr. 27. foglalkozás 

már. 2.  foglalkozás máj. 10. Anyáknapi ünnepség 

már. 16. foglalkozás máj. 25. foglalkozás 

már. 30. – 31. csapathétvége jún. 08. – 11. Pünkösdi tábor, Linz 

ápr. 13. – 23. Regős tábor jún. 15. évzáró foglalkozás (Cobenzl) 

 

Változások előfordulhatnak, de arról mindenképpen időben küldünk értesítést  

emailben és közzétesszük a honlapon  

http://www.kmcssz.org/vindex.php?menu=contents/kiadvanyok/probaanyag/probaanyag.php


72. Sz. Széchenyi István Cserkészcsapat - Bécs 

 Mit Unterstützung des BKA / a BKA támogatásával 

 

 

 

 
A 2018/19-es évre a tagdíjak nem változtak: 

 

 

első gyermek 50 €/év 

második gyermek 40 €/év 

harmadik és minden további gyermek 30 €/év 

18. életévüket betöltöttek 50 €/év 

 

 

Azaz például egy 18 év alatti gyerek esetén 50€, két gyerek esetén 90€, három gyermek esetén 120€. 

 

Ezzel az összeggel fedezzük a kellékeket, a baleset- és felelősségbiztosítást, a vezetőképzést és a 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség tagdíját. Befizetési határidő: 2018. november 15. 

 

 

Számlaszámunk a következő: 

 

     Piroska Ildiko 

    IBAN AT30 1420 0200 1252 0159 

    BIC EASYATW1 

 

 

A „Verwendungszweck” alá a befizetésre kerülő tanévet és a gyermekek nevét tüntessék fel ékezet 

nélkül. (pl. 2018/19 Kovács József és Sára) 

 

Aki szeretné támogatni a fáradtságos cserkészmunkánkat, nagy hálával fogadunk adományokat is. 

Ugyanerre a számlaszámra „adomany” címszóval jelölve. 

 

 

Ezennel meg szeretném köszönni mindenki munkáját és sok sikert az új évre! 

 

 

Jó munkát! 

Póser-Piroska Ildikó, cst. 

csapatparancsnok 


