Tisztelt Szülők!
Kedves Cserkésztestvérek!
Mint arról már bizonyára a legtöbben értesültetek, a kormány péntek esti (2020. március 13.)
tájékoztató ülésén bejelentette, hogy hétfőtől (2020. március 16) már nem csak a felsőoktatási
intézmények, hanem a többi iskola is zárva tart. Az oktatást az online térben kívánják az
elkövetkezendő hetekben, vagy szükség esetén az elkövetkezendő hónapokban megtartani.
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy legyen naprakész. Információitokat a hivatalos
forrásokból szerezzétek be, óvakodjunk az esetleges pánikot keltő álhírektől. Az alábbi
oldalon elérhetőek a legfrissebb fejlemények:

https://koronavirus.gov.hu
A fenti intézkedések fényében a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnöksége (OE) új
közleményt adott ki, melyben kéri minden cserkészkerületét, cserkészcsapatát, és raját,
hogy függessze fel, halassza el minden programját március végéig, és onnantól tovább,
amíg az OE máshogy nem rendelkezik.
Március végén az aktuális állapotoknak megfelelően további információkat fog az OE közzé tenni.
Javasoljuk az Őrsöknek, hogy továbbra is tartsák meg rendszeres foglalkozásaikat, de azt
semmiképpen se személyesen, hanem online környezetben tegyék!
Az online foglalkozások megtartásához szükséges ötletek, és megoldások gyűjtésére létrejött egy
facebook csoport, ahova bármely cserkésztestvérünk csatlakozhat, amennyiben szeretne részt
venni az ötletelésben. (A csoportot itt találod.)
Az összegyűjtött jó gyakorlatok az alábbi dokumentumban (lesznek) elérhetőek:
https://bit.ly/2QhUbPz

A csatolmányban megtaláljátok a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnökségének
teljes második közleményét.
Az OE közleményeit mind ECSET hírlevélként, mint a facebook oldalukon keresztül közvetlenül
is követhetitek. (https://www.facebook.com/MCSSZOE/)

Online őrsigyűlések és vezetőségik tartásához javasoljuk (skype, discord, viber, facebook,
google hangouts, stb...) applikációkat. Ha technikai problémád adódna, keresd bizalommal:

Mikolai Leventét (285.) IT szakvezetőt : mikolai.levente@cserkesz.hu
Rák Jánost (955.) Ügyvezető elnököt: rak.janos@cserkesz.hu

A Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Cserkészkerülete által szervezett
programokon a fent közzétett információk értelmében az alábbiak szerint módosulnak:
●

A március 15-ére szervezett Kerületi Számháború elmarad, ezt már a korábbi
közleményükben is jeleztük.

●

A március 28-ára tervezett Méta Bajnokság elmarad.

●

Az április 24-26-ra tervezett Grund 2. Hivatástisztázó hétvége kapcsán jelenleg
végleges választ nem tudunk mondani. Amennyiben a jelenleg érvényben lévő tiltások
és korlátozások érvényben maradnak, vagy szigorodnak, a programot elhalasztjuk.
Igyekszünk legkésőbb a program megvalósulása előtt két héttel végleges információval
szolgálni.

Szeretném kérni az illetékes csapatvezetőket, hogy továbbítsák ezt a levelet a csapataik belső
listájára, és a szülői levelező listájára, amennyiben van ilyen!
Kérem minden cserkésztestvéremet, hogy mutassa meg jelen levelemet a szüleinek!

Hagyományos cserkész köszönéssel kívánok:

Jó Munkát!

Turányi Szilárd
Kerületi elnök
Magyar Cserkészszövetség IX.
Észak-Alföldi Cserkészkerület
Hajdúszoboszló, 2020. március 14.

