
I. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) 1999. augusztus 20.

Az idén is, a Szent István Bazilikánál tartandó ünnepi szentmisén és körmeneten a Magyar
Cserkészszövetséget rendezoi szolgálatra kérték fel. Az I. és a X. cserkészkerületre hárul ennek
a feladatnak a megoldása. Az országos fiúvezetotiszt kérésére kerületünknek 4 orsöt (7+1 fos)
(2 leány és 2 fiú ors 1-1 orsvezetovel) kell kiállítania erre az eseményre. Kérem tehát, hogy azok
a csapatparancsnokok, akik erre az eseményre tudnak 13 évesnél idosebb cserkészeket
küldeni, jelezzék azt pontos névsorral Pásztor Éva kerületi leányvezetotisztnek a (32)-420-773-
as telefonszámon 1999. július 30-ig.

2.) Orsvezetoképzés 1999-2000

A következo cserkészévben is lesz orsvezetoképzés a X. Cserkészkerületben, elsosorban a
kerületi csapatok jelöltjei számára. Megfelelo kötelezettség vállalás esetén (A küldo kerület
vagy csapat a X. Cserkészkerület anyagi támogatásával megegyezo mértéku támogatásban
részesíti a jelölt képzését.) más kerületek jelöltjeit is - korlátozott számban - szívesen fogadjuk.

Az orsvezetoképzés az MCSSZ Vezetoképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási
Szabályzata szerint fog zajlani (tervezett idopontjai a zárójelben), vagyis 1x1 napos
jelöltpróbából (1999. október 30.), 2x2 napos hivatásfelkészíto részbol (1999. november 27-28.,
december 11-12.), 4x1 napos tanfolyami részbol (2000. február 12., 26., március 18., április 1.)
1x1 napos táborkapu próbából (2000. május 6.) és 1x9 napos kiképzotáborból (1999. július 5-
13.) fog állni. A részletes programot idopontokkal, helyszínekkel és a pontos részvételi
költséget minden jelentkezo és minden jelentkezo parancsnoka idoben meg fogja tudni. A
részvételi költség a megpályázott források nagyságától függoen alakul, de semmiképp nem
kerül többe, mint amennyibe általában szokott.

Kérem tehát a csapatparancsnokokat, hogy csak, az általatok vezetoi feladatra érettnek
ítélt cserkészeknek jutassátok el ezt a hirdetést és a 3. oldalon található jelentkezési lapot.

Kérem azt is, hogy csak olyan csapat küldjön jelölteket a képzésre, amely az 1998. évi éves
jelentését beküldte és tagdíjbefizetését rendezte a kerület felé.

Jelentkezési feltételek:
1.) 2000. december 31-ig legalább a 13 éves, legfeljebb a 18 éves kor betöltése,
2.) életkorának és felekezetének megfelelo vallásos életvitel,
3.) 1998/99-es tanév végén 3,5 tanulmányi átlag,
4.) egy éves cserkészmúlt,
5.) az I. cserkészpróba letétele,
6.) egy csapattáboron való részvétel,
7.) érvényes cserkészigazolvány.

A jelentkezéshez szükséges a következo oldalon található jelentkezési lap kitöltése és a
következo dolgok csatolása:
1.) csapatparancsnoki ajánlás és jellemzés (mely kitér a jelölt jövobeli cserkészmunkáira),
2.) a csapat muködési hely szerinti vallási közösség vezetojének ajánlása és jellemzése,
3.) 1998/99-es tanév végi bizonyítvány fénymásolata vagy igazolás ugyanazon évben elért
tanulmányi eredményekrol,
4.) táborparancsnok igazolása egy csapattáborban való részvételrol,
5.) a cserkészigazolvány (minden oldaláról készült) fénymásolata,
6.) A legkedvesebb cserkészélményem címu, maximum 2 oldal terjedelmu dolgozat.

A határainkon kívül élo cserkészek esetében még szükséges a területileg illetékes
cserkészszövetség elozetes írásbeli engedélyét is a jelentkezési laphoz csatolni. A jelentkezési
lap hiányos kitöltése, a dokumentumok csatolásának, a jelentkezési feltételek hiánya és a
jelentkezési határido be nem tartása a jelentkezés elutasítását vonja maga után.

Jelentkezési határido: 1999. szeptember 27.
Jelentkezési lapot és a többi anyagot a Kerület postacímére küldjétek: 1447 Budapest,

Postafiók 472., a borítékra írjátok rá: Orsvezetoképzés 1999-2000.
A képzéssel kapcsolatos kérdéseitekre szívesen válaszolok (telefon: 222-6301).

3.) Segédtisztképzés

Az 1999-2000-es cserkészévben új segédtisztképzés nem indul, mert a jelenlegi már lassan
egy éve tart és csak 2000-ben ér majd véget. Távlati terveink szerint új képzést a 2000-2002-es
cserkészévre hirdetünk majd.

4.) Jelentkezés kiképzonek

A 4. oldalon lévo jelentkezési lap elküldésével nagyon várjuk azon segédtisztek,
cserkésztisztek jelentkezését, akik a következo években kiképzoi munkát vállalnak a kerületi
vezetoképzésekben. Aki erre a szép és kitünteto feladatra vállalkozik, az a jelentkezési lapot a
Kerület postacímére küldje: 1447 Budapest, Postafiók 472.! A borítékra írd rá: Kiképzo! Erre
vezetoket küldeni minden parancsnoknak érdeke és kötelessége!

Brandenburg Tamás
kerületi vezetoképzo vezetotiszt



5.) Jelentkezési lap az 1999-2000-es Orsvezetoképzésre

Alulírott                                                          jelentkezem a X. Cserkészkerület 1999-2000-es
Orsvezetoképzésére, mint a                               sz.                                                                           
Cserkészcsapat tagja.
Nevem:

Édesanyám neve:

Születési hely, dátum:

Lakcímem:

Telefonom:

Levelezési címem:

Más elérhetoségi címem (pl.: drótposta):

Csapatom levelezési címe:

Cserkészigazolványom száma:

Foglalkozásom:

A jelentkezési feltételeknek megfelelek, a képzés nehézségeit, anyagi terheit és a
cserkészvezetoi munkát önként vállalom.

Kelt.:
                                                                

(sajátkezu aláírás)

6.) Jelentkezési lap kiképzonek vezetoképzésben való részvételre

Alulírott                                                          jelentkezem a X. Cserkészkerület
vezetoképzéseibe kiképzonek, mint a                              sz.                                                           
                 Cserkészcsapat tagja.

Nevem:

Születési hely, dátum:

Lakcímem:

Telefonom:

Képesítésem:

Képesítésem megszerzésének éve, helye, a képzés parancsnokának neve:

Mióta vagy cserkész ?

Van-e orsvezetoi képesítésed ?

Ha igen: Mikor és hol szerezted és ki volt a képzés vezetoje ?

Vezetsz-e orsöt, rajt vagy csapatot?

Mit jelent számodra a cserkészet?

Melyik képzésben vállalnál feladatokat ? (Az egyiket karikázd be!)
orsvezetoképzés segédtisztképzés

Milyen feladatot vállalnál ebben a képzésben ?

A jelentkezésemmel önként vállalom a kiképzoi munkával járó feladatokat. Ebben a
munkámban a csapatparancsnokom is támogat és aláírásával igazolja is ezt.

Kelt.:

                                                                P. h.                                                                 
(sajátkezu aláírás)        csapatparancsnok aláírása



7.) Az 1999-2000-es cserkészév kerületi programja

Idopont Program neve Felelose
szeptember 3-5. Rover Vízihétvége Makó János
szeptember 11. Cserkész Labdarugó-b. Kerületi Selejte. Amberboy Zsolt
szeptember 18. Rover Sziklamászás Makó János
szeptember 25. Rover Festéklövészet (paintball) Makó János

október 9. Orsvezetoi Fórum Barna Gábor
„Fergeteges Buli” Rovereknek Makó János

október 16. Kerületi Kiscserkész-nap (akv., kézm.) Marosi Rita
október 24. Segédtiszti Fórum Sipos Emoke Villo
október 30. Rover Barlangászás Makó János

november 12-14. X. Szigetszentmiklósi Regos Napok Németh László
november 19-21. Vezetok és roverek lelkigyakorlata Kazinczy Béla

január 2-6. Rover Magashegyi Túra Makó János
január 8. Népdal-verseny Kerületi Dönto Németh László
január 15. Szavaló-verseny Kerületi Dönto Németh László
január 22. Cserkésztiszti és Csapatpar. Fórum Pásztor Éva
január 29. Orsvezetoi Fórum Barna Gábor

január 29-30. Rover Eropróba és Találkozó Makó János
február 26-27. Rover Egészségnevelési Napok: dohányzás,

alkohol, kábítószer és AIDS
Makó János

március 18. Rover Szeretetszolgálat Makó János
március 25. Segédtiszti Fórum Sipos Emoke Villo
április 15. Kiscserkész Kirándulás Marosi Rita

Rover Teljesítménytúra: Gerecse 50 Makó János
április 28-30. 6. Somogyváry-nap Németh István
április 29-30. Cserkésznap Szent György tiszteletére Kazinczy Béla

május 20. Cserkészhadijáték Németh László
Orsvezetoi Fórum Barna Gábor

május 27. Rover Csomódélután Makó János
június 3. Kiscserkész Állatkerti Vetélkedo Marosi Rita
június 17. Rover Búvármerülés Makó János
július 5-13. Orsvezetoképzés Tábor Brandenburg T.
július 6-16. Segédtisztképzés Tábor Kazinczy Béla
július 17-30. Rover Erdélyi Barangolás Makó János
július 19-25. Kiscserkésztábor Marosi Rita

Elkészült a X. Cserkészkerület jövo évi cserkészprogramja. Remélem, hogy minden
parancsnok talál a programtervezetben a csapatának leginkább megfelelo eseményt, melyen
szívesen részt vesztek. A programok részletes kiírását kello idoben itt a Kerületi Körlevélben
olvashatjátok és annak megfeleloen jelentkezhettek rájuk. A programok fentebb közölt

idopontjai csak rendkívüli esemény közbe jötte esetén változnak meg. Így lehetové válik, hogy
ezt figyelembe véve és ezt beépítve kialakítsátok saját csapatotok jövo évi éves munkatervét.

A programok neve mellett megtalálhatjátok a programért felelos nevét. Oket és minden
kerületi vezetotisztet megkereshetitek kérdéseitekkel. A vezetotisztek nemcsak a programokkal
kapcsolatban várják jelentkezéseiteket, hanem bármilyen a szakterületükhöz kapcsolódó
probléma megoldásában szívesen nyújtanak segítséget. Mindezek miatt és mivel „félig”
megújult a kerületi vezetotisztek személyi összetétele az alábbiakban részletezem elérhetoségi
címeiket.

Név Megbízatás Cím Telefon
Pásztor Éva leány vt. 3100 Salgótarján Damjanich út 106. 32-411-848
Kazinczy Béla fiú vt. 1016 Budapest Aladár utca 4/b. 30-9846-925

Név Megbízatás Cím Telefon
Brandenburg
Tamás

vezetoképzo vt 1149 Budapest Mexikói út 14. 1-222-6301

Makó János rover vt. 1194 Budapest Karton u. 13. 30-9990-485
Marosi Rita kiscserkész vt. 1238 Budapest Grassalkovich út 32. 1-287-1710
Németh László regos vt. 2310 Szigetszentmiklós Lengyel u. 1. 30-9663-081
Valentin András táborozási vt. 1239 Budapest Haraszti út 69/b. 1-287-1081

8.) Rover Vízihétvége, 1999. szeptember 3-5.

A program leírása: Péntek délutántól vasárnap kora délutánig tartó vízitábor a Soroksári-
Dunán. Tábori hangulat a vízparton: evezés, evezosverseny, kis elméleti képzés és ismerkedés
a vízicserkészettel.

Amit meg lehet tanulni a 3 nap alatt:
- mi is az a csónak, mire való, hogyan használd;
- mi kell egy vízitúrához: szabályok, felszerelések, eszközök stb.;
- mihez kezdj, ha bajban vagy;
- hajók javítása, karbantartása stb.;
- vízicserkészet vázlatos felépítése, története és muködése;
- a Soroksári-Duna élovilága.

Helyszín: Soroksári-Duna 44,4 fkm, bal part, dunaharaszti csónakház a HÉV hídja alatt.
Szállás: A dunaharaszti vízitelep zárt területén, sátorozási lehetoséggel, WC-vel és

zuhanyzóval ellátott helyen lesz. Probléma esetén a soroksári cserkészházban is elhelyezheto
korlátozott számú cserkész, de ott nem lehet zuhanyozni.

Étkezés: Hozott anyagból egyénileg. Szombat este közös meleg vacsora.
Fontosabb idopontok: IX. 3.: 17 óra: gyülekezo és táborépítés, 19 óra: zászlófelvonás IX.

5.: 13 óra: zászlólevonás, 14 óra: tábor elhagyása.
Megközelítés: Közvágóhídtól a ráckevei HÉV-vel Dunaharaszti külso á!lomásig.
Költségek: l000 Ft/fo, amely tartalmazza a szállást, a hajóbérlést, a szombat esti vacsorát és

a szervezési költségeket. Befizetés a helyszínen történik.



Létszám: minimum 20, maximum 60 cserkész.
A részvétel feltételei, szükséges felszerelés:
1.) 18 éven aluli cserkészeknek 200 méterrol szóló úszásigazolás, mely minden uszodában

beszerezheto. Amennyiben ez nincs meg, mentomellényben kell evezned vagy szülo, esetleg
parancsnok által írt igazolás szükséges az úszóképességedrol.

2.) sátor amiben alszol, ezenkívül a szokásos tábori felszerelés, egyenruha, esokabát, meleg
ruha, fürdonadrág, strandpapucs, fehér sapka a napszúrás ellen, naptej stb. (Szükség esetén
korlátozott számú mentomellénnyel is tudunk szolgálni.)

A program vezetoje és akinél jelentkezni lehet: Geiger István st. (923. sz. Pázmány Péter
Cscs.) 1238 Budapest, Hosök tere 45. Telefon : 287-0050 vagy 20-961-9247

A jelentkezés módja: Személyesen, telefonon vagy levélben, egy csapatból lehetoleg
egyszerre.

Jelentkezési határido: 1999. augusztus 10.

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

9.) Cserkész Labdarúgó Bajnokság Kerületi Selejtezo

A Magyar Cserkészszövetség 1999. évi kispályás Labdarúgó Bajnokságát az alábbi
korcsoportokban rendezi: 12 évig, 12 évtol 18 éves korig és 18 évtol felfelé korhatár nélkül, fiúk
és lányok részére (1999-ben betöltött életkor szerint). Az országos döntobe a kerületek
korcsoportonként 2 csapatot nevezhetnek. Ezért kerületünknek selejtezot kell tartani, melyre
1999. szeptember 11-én, szombaton kerül sor. A pontos helyszínrol és kezdési idopontról
minden nevezo csapat külön értesítést fog kapni.

Nevezni lehet: a korcsoport megjelölésével, a csapatparancsnok által aláírt pontos
névsorral és csapatszámmal illetve a csapat-összeköto pontos adataival (név, cím, telefon)
kerületünk postacímén: 1447 Budapest, Potafiók 472. A borítékra írjátok rá: Labdarúgás!

Nevezési határido: 1999. augusztus 23.
Részvételi feltétel: Minden játékosnak érvényes cserkészigazolvánnyal kell rendelkezni.

Kérjük a parancsnokokat, hogy a programra idoben kezdjenek el felkészülni és a szükséges
sportorvosi vizsgálatokat saját érdekükben a nevezett cserkészeken végeztessék el!

10.) 2000. évi nagytábor

A 2000. évi nagytábor, ismertebb nevén MET 2000, kerületi által szervezendo
útvonalterveire eddig 3 javaslat érkezett.

Morvay Levente cst. (305. sz. Szent István Cscs.) útvonalfelelos a keresztény királyok
nyomában, Gödöllo – Királydomb – Margit-sziget – Vác – Kismaros – Királyrét –
Márianosztra – Szob – Basaharc – Búbánatvölgy – Esztergom útvonalon dolgozott ki vegyes
közlekedésu tervezetet.

Kádár Jeno cst. (173. sz. Kemény Zsigmond Cscs.) útvonalfelelos az országos kék túra
útvonala mentén Csókako – Kohányáspuszta – Szárliget – Koldusszállás – Péliföld-
szentkereszt – Kesztölc – Dobogóko – Esztergom illetve Becske – Osagárd – Nógrád –

Kisinóc – Visegrád – Pilisszentlászló – Dobogóko – Esztergom útvonalon 2 gyalogtúrát talált
ki, részletes pontossággal.

Kiss József cst. (309. sz. Asszisszi Szent Ferenc Cscs.) útvonalfelelos terve több alternatív
megvalósítható programot tartalmaz.
1.) Kerékpáros vándortábor: Debrecen – Nyíregyháza – Tokaj – Miskolc – Ómassa – Szil-
vásvárad – Eger – Recsk – Galyateto – Pásztó – Hollóko – Szécsény – Balassagyarmat –
Drégelypalánk – Kemence – Szob – Esztergom.
2.) Kerékpártos vándortábor: Sopron – Koszeg – Szombathely – Vasvár – Sárvár – Pápa –
Pannonhalma – Zirc – Veszprém – Székesfehérvár – Mór – Oroszlány – Tatabánya – Tata –
Neszmély – Nyergesújfalu – Es ztergom.
3.) Evezos vándortábor: Gyor – Esztergom.
4.) Evezos vándortábor: Dunavarsány – Esztergom.

Akinek van újabb ötlete, javaslata, szívesen vezetne egy túrát, annak a javaslatát még
1999. augusztus 9-ig várom a kerület postacímére. A borítékra írjátok rá: „MET 2000”! Várom
ötleteiteket, hozzászólásaitokat a meglevo útvonalakhoz illetve kérem telefonos
visszajelzéseteket a 30-9846-925-ös számon, hogy a fentebb leírt útvonalak közül melyikeket
valósítsuk meg elsosorban. Erre azért van szükség, mert valószínuleg nem lesz mindegyik
útvonalra résztvevoi igény és így nem fog elaprózódni a szervezoi munka.

11.) Sakk és Baráti Klub

Egedi István sakkmester-edzo érdeklodo cserkészek részére Sakk Klubot és Tanfolyamot
szervez méltányos térítési díj mellett. Az érdeklodo cserkészek jelentkezését várjuk 1999.
szeptember 20-ig kerületünk postacímére: 1447 Budapest, Postafiók 472., a borítékra írjátok rá:
Sakk.

Nemcsak a jelentkezoknek, hanem minden érdeklodonek (ingyenes) sakk-szimultánt
szervez a mester egy osz idopontban. Erre is várjuk a fentebbi feltételek szerint a jelentkezést.
A borítékra írjátok rá: Szimultán!

A tervezett tanfolyamokról röviden:
1.) alapfokú-kezdo: 1 hónapos, heti egy alkalommal, 60 perc / alkalom.
Játékeroszint: alapfokú, IV. osztály
Téma: az alapok megismerése, elsajátítása - megnyitások, közép- és végjáték kezdo szintu

megtanulása.
2.) kezdo-haladó: kb. 3-6 hónap (az elso kísérleti év tapasztalataitól függoen), heti egy

alkalommal, 60-90 perc / alkalom.
Játékeroszint: III. osztály.
Téma: megnyitás, közép- és végjáték kezdo-haladó szintu megtanulása.
3.) haladó-haladó: kb. 3-6 hónap (az elso kísérleti év tapasztalataitól függoen), heti egy

alkalommal, 60-90 perc / alkalom.
Játékeroszint: II. osztály.
Téma: megnyitás, közép- és végjáték területén mélyebb ismeretek szerzése, személyre

szabott megnyitástár!
4.) mesterfokú tanfolyam: egyéni megbeszélés alapján! Az alapok, kezdo és haladó

tanfolyamok anyagának rövid áttekintésén túl jön a téma. Ideje az adott személy tehetsége



szerint van kialakítva!
Játékeroszint: 1. osztály, mesterjelölt.
Téma: megnyitások alapos, részletes megismerése, közép- és végjáték elemek magas szintu

tudása, általános- és speciális stratégiai-taktikai elemek, intuitív terület oktatása!

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) Táborozások

Az engedélykéréseket 2 példányban az összes mellékletekkel együtt 6 héttel a táborozás
elott kell beküldeni a kerületnek. Nem kaphat engedélyt az a csapat, amelyik éves jelentését
nem adta be illetve tagdíját nem fizette be.

Kérem, hogy a táborozási engedélykéro lapokat, annak végén ne a táborparancsnok,
hanem a csapatparancsnok írja alá, amint az oda is van írva. Felhívom minden parancsnok
figyelmét, hogy a kiscserkészek tanyázásához is kell engedélyt kérni!

Valentin András
kerületi táborozási vezetotiszt

2.) Nyári kerületi ügyelet

Július és augusztus hónapban ügyeletet nem tartunk. Ezen ido alatt a mobil telefon sem
üzemel. Az oszi elso ügyeleti nap: szeptember 8. (szerda).

3.) Adminisztratív kérések

- A csapatparancsnokok a név és cím megváltozását illetve a megváltozott levelezési címet
jelentsék be! A szünetelni kívánó csapatok ezt jelentsék is be a kerületnek! A mi feladatunk ezt
továbbítani a Szövetségbe.

- A tagdíjat a kerületi csekken fizessétek be, ne a szövetségi csekken! Ha elvesztették az év
elején kapott csekket, kérjetek újat!

4.) Kölcsönzés a Kerületi Raktárból

1999. július 1-tol csak a következo oldalon található Formanyomtatványon lehet a Kerületi
Raktárból bármit is kölcsönözni. A kitöltött Formanyomtatványt a címemre kérem elküldeni
(1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38.). Továbbra is az írásos igénylés érkezési sorrendje dönt
a kölcsönzés elbírálásában. A kerületi vezetoképzés mindig elonyt élvez. A kaució annyiban
módosul a kisebb értéku, kis tételben kért különbözo felszerelések esetében, hogy a kis tételek
darabszáma összevonásra kerül, s a kaució összegét az összevont mennyiségre állapítjuk meg.

Tóth Zoltán
kerületi raktárvezeto

FELSZERELÉS-IGÉNYLO
FORMANYOMTATVÁNY KÖLCSÖNZÉSHEZ

Csapatom részére táborunkhoz / programunkhoz
az alábbi felszereléseket szeretném igényelni:

   Darabszám     Megnevezés

.................. ...........................................................................................................

.................. ...........................................................................................................

.................. ...........................................................................................................

.................. ...........................................................................................................

.................. ...........................................................................................................

.................. ...........................................................................................................

.................. ...........................................................................................................

.................. ...........................................................................................................

.................. ...........................................................................................................

.................. ...........................................................................................................

.................. ...........................................................................................................

A program vagy tábor tervezett idopontja:............................-tól ..............................-ig.

A program vagy tábor helye:..............................................................................................

Az igénylo csapat száma, neve:............................................................................................

Megjegyzések:............................................................................................................................................
..............................................................................................................................

....................................,1999....................................

Jó munkát!
 ...............................................

Cspk.
Ph.



Tel.:.........................................
Cím:.........................................

 .................................................

III. Szövetségi hírek

1.) Vezetoképzés: alapképzés

A Magyar Cserkészszövetség képzést szervez azok számára, akik szeretnének
megismerkedni a cserkészettel, illetve akik felnott fejjel fontolgatják a cserkészek munkájába
való bekapcsolódást. A képzés azt kívánja elérni, hogy a jelentkezok ismerkedjenek meg a
cserkészet egészével és a munka vállalása esetén rájuk váró feladatokkal. Ezek ismeretében
dönthessenek ennek vállalásáról, vagy elvetésérol.

A képzés 1999. szeptember 17-19-én lesz Budapesten, a Sztrilich Pál Cserkészparkban.
Jelentkezési feltételek:
1.) legalább 18 éves életkor;
2.) középiskolai végzettség;
3.) valamely a jelentkezot ismero közösség vezetojének ajánlása, amely a jelentkezo

gyerekekkel való foglalkozásának alkalmasságát támasztja alá.
Jelentkezési cím: Magyar Cserkészszövetség, 1255 Budapest, Postafiók 192.
Jelentkezési határido: 1999. augusztus 20.
A jelentkezéskor az alábbi adatokat kérjük megadni: név, lakcím, telefonszám, születési

hely, idopont és felekezet (a megfelelo lelkész biztosítása érdekében). A jelentkezéshez kérjük
csatolni az ajánlást és egy kb. két oldal terjedelmu fogalmazást arról, hogy miért akar
megismerkedni a cserkészettel.

Grynaeus András
országos fiú vezetoképzo vezetotiszt

2.) Rovercserkész Jamboree (MOOT 2000), Mexikó 2000. július 11 - 24.

11. alkalommal kerül megrendezésre Mexikóban a Rovercserkész Világtalálkozó.
Magyarország elso alkalommal kíván részt venni a találkozón, melyre roverek jelentkezését
várjuk. A MOOT szervezését ugyan cserkészek végzik, de nem kizárólag cserkészek vesznek
részt rajta, hanem más világszintu ifjúsági szervezetek tagjai is. A találkozó célja mindig az
adott ország - jelen esetben Mexikó - minél alaposabb megismerése, ide sorolva a kultúrát,
hagyományokat, természetet, embereket. Emellett nem utolsó szempont, hogy a résztvevok
személy szerint minél több külföldi ismeretséget szerezhessenek.

A jelentkezés és kiutazás feltételei:
1.) A jelentkezési határido betartása, ami 1999. szeptember 1. Mellékelni kérünk életrajzot,

amely cserkész pályafutásodat is tartalmazza (nyelvismeret, cím, telefon, drótposta).
Jelentkezni az alábbi címen lehet: Szubert Kanga, 1031 Budapest, Rozália u. 30. Telefon: (20)-
9161-902, drótposta: moot@freemail.c3.hu.

2.) 17 - 24 év közötti életkor. Pontosabban, aki 1999. szeptember 1-ig betöltötte a 17.
életévét, de nem múlt el 24 éves. Jelentkezhetnek korhatáron belüli vezetok (orsvezetok,
segédtisztek) is, de a roverek elonyt élveznek.

3.) Valamilyen világnyelv társalgási szinten való ismerete.
4.) Válogatón való sikeres részvétel. A válogatón az általános cserkész illetve nem cserkész

muveltségre vagyunk kíváncsiak, valamint általános ismeretekre Mexikóról.
A válogató hétvége 1999. szeptember 10-11-én lesz a budapesti Sztrilich Pál

Cserkészparkban. Érkezés pénteken 19.00 és 20.00 között. Várható befejezés szombaton 17.00
órakor. A hétvége költsége 600 Ft, amely egy meleg étkezést tartalmaz. Amit hozni kell: reggeli
és vacsora, egynapos felszerelés, hálózsák, csajka, cserkészigazolvány és jegyzetfüzet.
Megjelenés egyenruhában.

10 fot válogatunk be a kontingensbe, az o költségük 50 000 Ft. Ez természetesen csak a
költségek töredékét fedezi. Aki tudja vállalni, hogy önköltségi áron, 200 000 Ft-ért is el tudna
és akar jönni, jelezze, de számukra is kötelezo részt venni a válogatón. A Szövetség anyagi
háttere nem teszi lehetové, hogy teljes mértékben támogassa a kiutazásunkat, ezért
kénytelenek vagyunk támogatók után nézni. A válogató táborra várjuk összeírva azokat a
konkrét ötleteket, akiknél anyagi segítség reményében pályázhatunk. Ennek hiánya
természetesen nem kizáró ok.

Szubert Kanga
országos leány rovervezetotiszt

3.) Vezetok Lapja és soKCSacsi

A Vezetok Lapja és a soKCSacsi nagyon várja az ötleteket, írásokat és módszertani
játékokat és persze olvasói véleményt a lapról. Mindezeket a Szövetség postacímére vagy a
következo drótposta címre kell a foszerkesztonek eljuttatni: 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.


