
I. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) Az 1998-1999-es cserkészév 2. félévének módosított kerületi programja

A program neve Idopontja Felelose
5. Somogyváry-nap április 23-24. Németh László
Kerületi Közgyulés május 1. Récsey Béla
Cserkésztiszti Fórum május 1. Kazinczy Béla

2.) IV. Orsvezetoi Fórum

1999. február 13-14-én a Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Házában megtartottuk az
IV. Orsvezetoi Fórumot. Ennek keretében 14 cserkész hallgatta végig Németh László
nagyszeru eloadását a keretmesérol, majd pedig ok állítottak össze nagyszeru keretmeséket
akadályversenyhez, portyához, valamint táborhoz. Az estét egy jól sikerült tábortuz és játék
zárta. Másnapra már igen megfogyatkozott a résztvevok száma, de így is jó hangulatban
készültek el a farsangi gipsz maszkok. Reméljük, hogy minden résztvevo hasznos
tapasztalatokkal térhetett haza és, hogy legközelebb még többen tudnak majd a Fórum
munkájába bekapcsolódni. Köszönjük a következo cserkészcsapatok parancsnokainak, hogy
elküldték orsvezetoiket erre az emlékezetes találkozóra: 2., 140., 301., 318., 345., 432., 923., 1025.
.

További információ kapható telefonon: 252-2385  (Barna Gábor).

Barna Gábor
Orsvezetoi Fórum vezetoje

3.) IV. Segédtiszti Fórum

Örömmel tudatom mindenkivel, hogy február 28-án lezajlott a IV. Segédtiszti Fórum a 2.,
133., 153., 221., 327., 370., 432., 801. és 1016. sz. cserkészcsapatok 14 segédtisztjének
részvételével. A program keretében Kazinczy Béla cst. beszélt nekünk arról, hogy hogyan
tehetjük a szülok számára minél olcsóbbá a csapatprogramokat és a nyári tábort, hogyan
térképezhetjük és használhatjuk fel minél hatékonyabban a csapat berkein belül található
lehetoségeket, illetve hogyan szerezhetünk meg külso eroforrásokat és hogyan kell kezelni
azokat. Pályázatok benyújtásával kapcsolatos gyakorló feladatot is kaptunk és oldottunk meg.

A délután különösen érdekesre és tanulságosra sikerült. A jelenlévo gyakorló segédtisztek
vetették fel leggyakoribb gondjaikat, legjobban sikerült problémamegoldásaikat és vetették
össze a többiek munkaszervezési és egyéb tapasztalataival.

De megosztottuk egymással kedvenc játékainkat is. A Fórumon elokerült játékok (, melyek
nagy sikert arattak a vezetok körében) pontos leírását a résztvevok, illetve a nálam érdeklodok
levélben megkapják. Ízelítoül álljon itt is egy belolük:

Unalmas várakozáshoz, illetve, ha már semmi ötletünk sincs a tábortuzre, akkor
alkalmazható. 3-8 fos csapatoknak kiosztunk 10-10 értelmes, de minden összefüggést
nélkülözo magyar szót. 10 perc gondolkodási ido után 1-1 jelenetet kell eloadniuk, amiben
szerepel ez a 10 szó.

Szeretném mindenkinek megköszönni, aki jelenlétével és tapasztalataival hozzájárult a IV.
Segédtiszti Fórum megvalósításához!

Minden további érdeklodést, ötletet, segíto szándékú kritikát szeretettel várok este 7 után
a 363-3927-es telefonszámon.

Sipos Emoke Villo
Segédtiszti Fórum vezetoje

4.) Szent György napi ünnepség az 5. Somogyváry-nap keretében,
Szigetszentmiklós, 1999. április 24.

Szeretettel hívunk és várunk minden cserkészt az idei Szent György napi fogadalomtételi és
fogadalom megújítási, kerületi ünnepségünkre.

Idopont: 1999. április 24. 14.00 (13.30-ra legyetek ott!).
Helyszín: Szigetszentmiklós, Thököly út 19. (Sárga-ház, könyvtár).
Megjelenés: cserkészegyenruhában és idoben.

5.) 2000. évi nagytábor

Az MCSSZ Szövetségi szinten 2000-re 2000. augusztus 21-ig befejezodo nagy
vándortábort szervez. Ennek jelen pillanatban tervezett célpontja Esztergom. Kerületünk
feladata lesz a fogadótábor megszervezését segíteni és néhány túraútvonalat kidolgozni. A



túraútvonalak kidolgozásához várom ötleteiteket a 30-9846-925-ös telefonszámon és az 1447
Budapest, Postafiók 472. levelezési címen.

6.) Túravezeto-portyavezeto tanfolyam

A gyori Apáczai Csere János Tanítóképzo Foiskolán, Dr. Csóka Géza st., tanszékvezeto úr
által indított bronzjelvényes túravezetoképzo tanfolyamához csatlakozási lehetoségünk
adódott. A képzés egyéni felkészüléssel és egy hetes táborral jár.

A tábor idopontja: 1999. június 24-30.
Helyszín: Ravaszd, Cserkészpark.
Költség: 3500 Ft.
Jelentkezési feltétel: betöltött 16. életév.
Jelentkezési határido: 1999. április 10.
Jelentkezési cím: “Túravezeto” 1447 Budapest, Postafiók 472. (név és pontos levelezési

cím megjelölésével.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) Személyi változások

Lazányi Ferenc st., a kerületi rovervezetotiszt más irányú elfoglaltsága miatt lemondott
errol a feladatkörérol.

2.) Kerületi Közgyulés

A késobb meghirdetésre került Országos Közgyulés miatt az 1999. március 27-re
meghirdetett Kerületi Közgyulés és az utána következo Cserkésztiszti Fórum átkerült 1999.
május 1-re. Minden érintettol ezért elnézést kérünk. A Kerületi Közgyulésre jelen
körlevelünkhöz mellékelten új meghívót küldünk minden csapat Fenntartó Testületének. A
Cserkésztiszti Fórumról is a következo körlevelünkben adunk részletes tájékoztatást.

3.) Ügyeleti ido változás!

Egyeztetési és szervezési okokból 1999. januárjától az ügyeleti napokat keddrol szerdára
tesszük át! A második és utolsó nap marad!

Az ügyeleti ido alatt (16.30-tól 18.30-ig) kerületünk székhelyén mobiltelefont is
muködtetünk, így telefonon is elérhetok kerületünk vezetoi. A mobiltelefon száma: 06-30-9042-
289.

III. Szövetségi hírek

1.) A személyi jövedelemadó 1%-a

Az MCSSZ az idén is bizalommal várja a cserkészeszmével rokonszenvezoktol a személyi
jövedelemadó 1%-nak felajánlását. Az MCSSZ adószáma:

19006705-2-41

2.) Az 1999. évi tagdíj

Az OIB döntése alapján változatlanul 360 Ft/fo/év. Elozo Körlevelünkhöz mellékelt csekket
felhasználva, még nagyon kevés csapat Fenntartó Testülete tett eleget ennek a
kötelezettségének, pedig a határido 1999. február 27-én már lejárt. Kérjük a befizetések sürgos
pótlását!

3.) Vezetok Lapja

A Vezetok Lapja munkatársakat keres. Érdeklodni és jelentkezni lehet a következo
drótposta címen a megbízott foszerkesztonél: koltai@podolin.piar.hu .

Jó munkát!

dr. Imre Sándor
kerületi ügyvezeto elnök

Ügyeleti szolgálat: minden hónap második és utolsó szerdáján 1/2 5-1/2 7 h között   a
XIX. ker. Pannónia u. 26 sz. alatti közösségi házban.


