
  

Kedves Cserkészbarátaink! 

 

Közeleg csapataink egyik fő évi rendezvénye, a cserkészpiknik, melyet augusztus elején 

tartunk a DMSZ Club melletti téren. Ezt a kellemes családi napot ismét a népszerű Magyar 

Vásárral kötjük össze. Reméljük, hogy legalább olyan, ha nem is még nagyobb érdeklődésre 

számíthatunk! 

 

Ha ismernek még mást, aki szintén magyar áruval foglalkozik vagy magyar háttérű, és 

szívesen eljönne e napra áruival, kérjük, továbbítsa nekünk adatait, vagy adják tovább a 

Jelentkezőlapot. Előre is köszönjük a segítséget és támogatást. 

 

 

Szeretettel hívunk és várunk 2018-as évi Magyar Vásárunk árusai közé!  

Ez alkalommal szintén nem kérünk asztaldíját, csupán a napi haszon 10%-át. 

 

A vásár címe: DMSZ Klub melletti tér,  

31 Glendenning Rd, Glendenning 

A vásárt, ha esik, ha süt, megtartjuk, vagy bent, vagy kint! 

 

Időpont: 2018. augusztus 5. vasárnap reggel 10 órától délután 3 óráig. 

Kérnénk az asztalok felállítását reggel 9.30-ig, valamint az összepakolást du. 3 óra után. 

 

Az árusoknak szívesen állítunk asztalt (árusonként csak egy asztalt tudunk biztosítani) –ezt 

kérjük, jelezzék a mellékelt jelentkezőlapon. 

 

Minden más kelléket kérjük, hogy hozzon saját magával, mint pl. gazebo, terítő, fogas, tükör, 

asztal stb. Váltópénz szintén minden árus saját felelőssége! 

 

 

Jelentkezéseket kérjük a mellékelt jelentkezőlap kitöltésével legkésőbb augusztus 2.-ig 

elküldeni: 

 

Email: cserkesz@3066.org  

 

 

További érdeklődés: Hevesi Nagy Péternél a lenti / fenti telefonszámokon vagy drótpostán. 

 

Minden jót kívánunk és reméljük, hamarosan találkozunk a vásáron. 

 

 

Jó Munkát! 

 

Péter 

Hevesi Nagy Péter 

Vagyonőr 

 

Hordozható: 0427 221 537 

 

mailto:cserkesz@3066.org


 

Sydney Magyar Cserkészek Fenntartó Testülete 

3 Park Road, Kenthurst NSW 2156        Email: cserkesz@3066.org  

  

2018 Magyar Vásár Jelentkezőlap 

 
Kedves Cserkészbarátunk, Vásár Árus!

 

 
Kérjük, töltse ki ezt a jelentkezőlapot, és augusztus 2.-ig juttassa a fenti emailre; 
 
Árus neve:   ________________________________________________________________ 
 
Cég neve (ha van):  _________________________________________________________ 
 
Telefon (otthon):  ___________________________________________________________ 
 
Telefon (munkahely):  ________________________________________________________ 
 
Telefon (Mobil):   ____________________________________________________________ 
 
Cím:  _____________________________________________________________________ 
 
Fax:  _____________________________________________________________________ 
 
Email: _____________________________________________________________________ 
 
Termékeim a cserkészvásáron:  ________________________________________________ 
 
Szükségem van asztalra (bejelölni):     igen  nem  
 
**Minden mást, amire szükségem van, magammal hozok, pl. terítő, fogas, tükör, váltópénz,  
asztal stb. 
 
Hol hallott rólunk (vagy a vásárról)?   ______________________________________ 
 
A következő ismerősöm is szívesen jönne árulni a vásárban: 
 
Név, Telefon, Cím, Email stb.… 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

___________________     _________________  Köszönjük! 
Árus aláírása (vagy neve)    Dátum 
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