
I. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) 2000. február országos és kerületi programja

Tisztelettel és örömmel köszöntöm minden cserkésztestvéremet a Millenniumi Szent
István Év és a Nagy Jubileum Év kezdetén. Isten áldása és kegyelmének boséges
kiáradása kísérje életetek napjait, az O szeretett fiának, Jézus Krisztusnak születésének
2000. évében!

Ebben az évben igyekszünk minél részletesebb módon tájékoztatást nyújtani a
Millennium Év eseményeirol. Ezért minden hónapban meg fog jelenni a következo hónap
részletes programja a Körlevélben. A februárit alább olvashatjátok.

Idopont Program neve Felelose
február 6. 1023. sz. Cscs.: Cserkészbál Fábry Szabolcs
február 12. Regos Népfoiskola -

február 18-19. 8. sz. Cscs.: Farkasordító túra Váradi Zsigmond
február 18-20. 1023. sz. Cscs.: Disznótoros Fábry Szabolcs

február 19. Országos: Vers- és Népmesemondó ver. -
Természetvédelmi munka -
Rover Túlélotúra -

február 22. Emlékezés Napja (Bi-Pi születésnapja) -
február 24. Öregcserkész találkozó -

február 26-27. Rover Egészségnevelési Napok:
dohányzás, alkohol, kábítószer és AIDS

Makó János

február 26. Cserkészbál -

Dolt betuvel szedtük azokat a programokat, melyrol a Körlevél korábbi számában, míg
vastag dolt betuvel azokat, melyrol a Körlevél ezen számában olvashattok részletes
tudnivalókat. Evvel is a programról való részletes tájékozódást próbáljuk segíteni.

Észreveheto, hogy az országos rendezésu cserkészprogramoknál a felelosök neveit nem
tüntettük fel, mert nem voltunk biztosak benne, hogy ki a felelose. Ezekrol a programokról
az MCSSZ titkárságán kérhettek bovebb információt.

Igyekszünk minél több eseményre, rendezvényre felhívni a figyelmet, amely minden
cserkészközösség érdeklodésére számot tarthat. Ehhez azonban az is szükséges, hogy, aki
ilyenrol tud, esetleg ilyet szervez, jutassa el a Kerületi Körlevél szerkesztoségébe az errol
szóló részletes tájékoztatást, hogy közzétehessük. Nemcsak kizárólag cserkész rendezésu
programra gondolunk, hanem bármely értékes (pl.: millenniumi) eseményre.

Az ezredik évek közül a másodikban is kívánok minden cserkészprogramhoz:
Jó munkát!

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

2.) Az 1999-2000-es cserkészév második félévének országos és kerületi
programja

Ahogy az 1999. évi 6. számú Körlevélben olvashattátok az idei cserkészév elso
félévének részletes programját, úgy most olvashatjátok a második félév részletes országos
és kerületi programját, mely már az 1999. júniusa óta bekövetkezett változásokat is
tartalmazza. Így tehát igyekszik a legpontosabban tükrözni az eljövendo
cserkészeseményeket.

Ha átnézitek a táblázatot, akkor észrevehetitek, hogy az országos rendezésu
cserkészprogramoknál a felelosök nevei ki lettek húzva. Ez nem jelenti azt, hogy nincs a
programnak gazdája, csak nem voltunk biztosak benne, hogy ki a felelose. Így nem is írtuk
le. Ezekrol a programokról az MCSSZ titkárságán kérhettek bovebb információt. Cím: 1025
Budapest, Tömörkény u. 3/a., levélcím: 1255 Budapest, Postafiók 192., telefon: 394-5084,
telefax: 275-9572.

Viszont minden a X. Cserkészkerület által rendezett programnak a felelose leírásra került.
Így, ha a kerületi programok bármelyikével kapcsolatban kérdés merül fel bennetek, akkor
bátran keressétek fel telefonon vagy levélben a program felelosét és a kerületi
vezetotiszteket, akiknek a pontos címe és telefonja az 1999. évi 5. és 6. számú Körlevélben
olvasható.

Az összefoglaló táblázat után korosztályokra bontva is részletezzük a félév programjait,
ezáltal is elosegítve a korosztályi cserkészmunkát. Több esemény esetében azonban a
besorolás egy adott korosztályhoz nem jelenti azt, hogy esetleg másik korosztályhoz nem
szól a program, nem vehet részt rajta más korosztályhoz tartozó cserkész. A besorolás csak
az elsodleges irányultságot jelzi. Ezek figyelembevételével kezeljétek a bontásokat és
terjesszétek cserkészeitek között, felhívva rá a figyelmet.

Idopont Program neve Felelose



február 12. Regos Népfoiskola -
február 19. Országos: Vers- és Népmesemondó ver. -

Természetvédelmi munka -
Rover Túlélotúra -

február 22. Emlékezés Napja (Bi-Pi születésnapja) -
február 24. Öregcserkész találkozó -

február 26-27. Rover Egészségnevelési Napok: dohányzás,
alkohol, kábítószer és AIDS

Makó János

február 26. Cserkészbál -
március 4. Kiscserkész vezetoi konferencia -

március 10-12. Rover vezetoi továbbképzés -
március 11. Országos: '48-as Teljesítménytúra -
március 12. Országos: Népdal- és Daléneklési ver. -
március 15. 1848. -
március 18. Rover Szeretetszolgálat Makó János

Természetvédelmi munka -
március 23. Öregcserkész találkozó -

március 24-26. Orsvezetoi Továbbképzés -
Regos Népfoiskola -

március 25. Országos Közgyulés -
április 1. VI. Segédtiszti Fórum Sipos E. Villo

Regos Népfoiskola -
április 15. Kiscserkész Kirándulás Marosi Rita

Rover Teljesítménytúra: Gerecse 50 Makó János
Természetvédelmi munka -

április 23. Húsvétvasárnap -
április 27. Öregcserkész találkozó -

április 28-30. Millenniumi Kerületi Cserkésznapok Németh István
május 6. Országos: Tájékozódási-verseny -

Országos: Madarak és Fák Napja -
május 20. VII. Orsvezetoi Fórum Barna Gábor

Természetvédelmi munka -
Regos Népfoiskola -

május 25. Öregcserkész találkozó -
május 27. Rover Csomódélután Makó János
május 28. Hosök Napja -
június 3. Kiscserkész Állatkerti Vetélkedo Marosi Rita

június 8-12. Csíksomlyói Zarándoklat -
június 17. Rover Búvármerülés Makó János

június 21-25. Kiscserkésztábor Marosi Rita

június 22. Öregcserkész találkozó -
június 25. - júl. 2. Országos: Lovastábor -
június 27. - júl. 5. Országos: Regostábor -

július 7-15. Orsvezetoképzés Tábor Brandenburg T.
július 6-16. Segédtisztképzés Tábor Kazinczy Béla
július 17-26. Országos: Vízivezetoképzés -
július 17 -

augusztus 2.
Országos: Orsvezetoképzés és Segédtisztképzés -

július 18-30. Rover Erdélyi Barangolás Makó János
augusztus 3-16. Millenniumi Emléktábor elotáborai -
augusztus 17-20. Millenniumi Emléktábor (MET 2000) -
augusztus 22-27. Kiscserkész vezetoképzés -

A második félév programjai kiscserkészeknek és vezetoiknek:
Idopont Program neve Felelose

március 4. Kiscserkész vezetoi konferencia -
április 15. Kiscserkész Kirándulás Marosi Rita

április 28-30. Millenniumi Kerületi Cserkésznapok Németh István
június 3. Kiscserkész Állatkerti Vetélkedo Marosi Rita

június 21-25. Kiscserkésztábor Marosi Rita
augusztus 22-27. Kiscserkész vezetoképzés -

A második félév programjai rovercserkészeknek és vezetoiknek:
Idopont Program neve Felelose

február 12. Regos Népfoiskola -
február 19. Rover Túlélotúra -

február 26-27. Rover Egészségnevelési Napok: dohányzás,
alkohol, kábítószer és AIDS

Makó János

február 26. Cserkészbál -
március 10-12. Rover vezetoi továbbképzés -

március 18. Rover Szeretetszolgálat Makó János
március 24-26. Regos Népfoiskola -

április 1. Regos Népfoiskola -
április 15. Rover Teljesítménytúra: Gerecse 50 Makó János

április 28-30. Millenniumi Kerületi Cserkésznapok Németh István
május 20. Regos Népfoiskola -
május 27. Rover Csomódélután Makó János

június 8-12. Csíksomlyói Zarándoklat -
június 17. Rover Búvármerülés Makó János

július 18-30. Rover Erdélyi Barangolás Makó János
A második félév programjai cserkészeknek:



Idopont Program neve Felelose
február 19. Országos: Vers- és Népmesemondó ver. -

Természetvédelmi munka -
február 22. Emlékezés Napja (Bi-Pi születésnapja) -
március 11. Országos: '48-as Teljesítménytúra -
március 12. Országos: Népdal- és Daléneklési ver. -
március 15. 1848. -
március 18. Természetvédelmi munka -
április 15. Természetvédelmi munka -
április 23. Húsvétvasárnap -

április 28-30. Millenniumi Kerületi Cserkésznapok Németh István
május 6. Országos: Tájékozódási-verseny -

Országos: Madarak és Fák Napja -
május 20. Természetvédelmi munka -
május 28. Hosök Napja -

június 25. - júl. 2. Országos: Lovastábor -
június 27. - júl. 5. Országos: Regostábor -
augusztus 3-16. Millenniumi Emléktábor elotáborai -
augusztus 17-20. Millenniumi Emléktábor (MET 2000) -

A második félév programjai cserkészvezetoknek:
Idopont Program neve Felelose

március 24-26. Orsvezetoi Továbbképzés -
március 25. Országos Közgyulés -

április 1. VI. Segédtiszti Fórum Sipos E. Villo
április 28-30. Millenniumi Kerületi Cserkésznapok Németh István

május 20. VII. Orsvezetoi Fórum Barna Gábor
július 7-15. Orsvezetoképzés Tábor Brandenburg T.
július 6-16. Segédtisztképzés Tábor Kazinczy Béla
július 17-26. Országos: Vízivezetoképzés -
július 17 -

augusztus 2.
Országos: Orsvezetoképzés és Segédtisztképzés -

A második félév programjai felnottcserkészeknek:
Idopont Program neve Felelose

február 24. Öregcserkész találkozó -
március 23. Öregcserkész találkozó -
április 27. Öregcserkész találkozó -

április 28-30. Millenniumi Kerületi Cserkésznapok Németh István
május 25. Öregcserkész találkozó -
június 22. Öregcserkész találkozó -

3.) JUBILEUM 2000

Az V. Forduló feladatait az alábbiakban olvashatjátok. Szintén megtalálhatjátok a III.
forduló megoldásait és a november havi végeredményeket is. Az elozo Körlevélben
pontatlanul jelent meg az R-E kategória október havi végeredménye. Ezt most helyesbítem.
A helyezettek jutalmaikat postai úton fogják megkapni. Az ügyes és jó megoldásokhoz
szívbol gratulálok!

Az V. forduló (XV. század) kérdései:
K-E kategória: 1. Ki volt az a hos, aki egy malomkövet nyújtott át tálcaként egyik

királyunknak? Ki volt az a király? (4 Aft.)
2. Melyik magyar hossel ijesztgették ebben az idoben a török

gyermekeket a szüleik? Mi volt ennek az oka? Hol aratott nagy
diadalt ez a hos a törökökön? (5 Aft.)

K-O kategória: 1. Melyik állat a Magyar Posta címerállata? Ebben a században melyik
uralkodónak vitt levelet ez a jószág? Ki volt a levél feladója? (6 Aft.)

2. Rajzoljátok le Mátyás király fényes udvarát egy A3-as lapra úgy,
ahogyan elképzelitek! (8 Aft.)

CS-E kategória: 1. Kik foglalták el Nagyszombatot 1432-ben? (2 Aft.)
2. Mikor dúlták fel Körmöcbányát a husziták? (2 Aft.)
3. Írj egy legendát Mátyás királyról, a mai idokbe helyezve a

történetet! (Lehetnek kitaláltak is a leírtak!) (10 Aft.)
CS-O kategória: 1. Ki írta le az alábbi forrást? Mikor keletkezett? Kikrol szól? „Ezek a

tételek, melyeket találtam és irtottam az Úr segítségével Magyar-,
Székely és Erdélyországban

1. Hogy mindenkinek mindkét szín alatt kell áldoznia. [...]
6. Hogy az összes szentek nevét törölték a misébol. [...]
10. Hogy egyetlen gonosztevot sem szabad megölni, mert
hallottátok, hogy mondatott a régieknek: ne ölj. [...]
15. Hogy nem kell tisztelnünk az ereklyéket, mert azokat
kapzsiságból találták ki. [...]
50. Hogy azok, akik a pápával tartanak hitetlen farkasok és
felforgatók. [...]
64. Hogy zsinatot tartottak mezon 1426. június 17-én, ahol
mindhalálig való megtartásra kimondták az alulírott tételeket...” (6
Aft.)

2. Erkel Ferencnek a Hunyadi László címu operájából dolgozzátok fel
orsi keretben a palotást. Készítsetek róla videó-felvételt és ezt
küldjétek el. Külön díjazzuk a „jelmezt”, a „koreográfiát”, stb.. (10
Aft.)

R-E kategória: 1. Mi a „Chronica Hungarorum”, hol és mikor jelent meg? (6 Aft.)
2. Készítsetek ehhez az évszázadhoz egy általatok kigondolt



módszertani játékot! Az egyedi ötleteket, és a minoséget külön
pontozzuk! Mellékeljetek hozzá játékszabályt is! (10 Aft.)

R-O kategória: 1. Ki írta kinek, honnan és mikor  azt a levelet, amibol az alábbi
részletek  valók? „Azt hisszük, hogy csaknem minden keresztény fejedelem, s így
Uraságod elott is ismeretes, hogy úgyszólván milyen idoelott és váratlanul vette el
Istenünk a mi fejedelmünket, néhai László urat, Magyarország királyát, viruló
ifjúságában. [...] Ugyanis január 24-én Magyarország összes fopapjai, fourai és nemesei
e helyen országos gyulésre egybegyülekezve, a kiváló ifjú Mátyást, az említett
kormányzó fiát, [...] az ország királyává választották.” (8 Aft.)

2. Készítsetek keresztrejtvényt az évszázaddal kapcsolatban! Minimum 16*16 egységnyi
négyzetnek megfelelo nagyságú legyen! Mellékeljétek a megfejtést is! (10 Aft.)
Feladási határido: 2000. február 20.
Ezt kiveheto, könnyen kezelheto formában is megtalálod jelen körlevelünkhöz

mellékelve.

A III. forduló (XIII. század) megoldásai:
K-E kategória: 1. Egy magyar vár képe lehullott falevelekbol, terményekbol.

2. Egy rajz Szt. Kinga életébol A4-es lapra.
K-O kategória: 1. Egy képregény Szt. Margit egyik legendájáról.

2. Egy fénykép egy tatárjárás korából származó monda "élo"
megjelenítésérol.

CS-E kategória: 1. Egy levél IV. Bélától, melyet onnan írhatott volna a magyarságnak,
ahová a tatárok elol menekült!

2. Egy ima, amit egy a tatárjárás idején élt fiatal imádkozhatott!
CS-O kategória: 1. IV. László egyik vigalmas éneke egy kazettán.

2. Egy fénykép Szt. Margit egyik legendájának "élo" megjelenítésérol.
R-E kategória: 1. Egy minimum 20 db-os kirakójáték az évszázad egyik eseményérol.

2. Egy képrejtvény a XIII. századi Magyarország eseményeirol és
személyeirol.

R-O kategória: 1. A tatárjárás idejébol való korhu gregorián ének egy kazettán.
2. Egy újságcikk IV. (Kun) László életmódjáról.

A játék október havi (II. forduló, Kiscserkésznap és V. Orsvezetoi Fórum) helyesbített
végeredménye R-E kategóriában:

R-E kategória: 1. Mózes Miklós (140. sz. Cscs.), Rónaszéki Áron (836. sz. Cscs.),
Szász Máté Sándor (2. sz. Cscs.): 8-8 Aft.

4. Dobay László (2. sz. Cscs.), Mózes Ambrus (140. sz. Cscs.): 7-7 Aft.
6. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 5 Aft

A játék november havi (III. forduló és IX. SZER) végeredménye:
CS-E kategória: 1. Bálint Attila (1108. sz. Cscs.): 9 Aft.

2. Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 6 Aft.
CS-O kategória:1. Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 8 Aft.

R-E kategória: 1. Czutor Gergely, Mezosi Bence és Toma Gábor (436. sz. Cscs.): 16-16
Aft.

4. Kecskés Csaba és Szabó Bendegúz (436. sz. Cscs.): 15-15 Aft.
6. Gyöngyössy Balázs (708. sz. Cscs.), Radics László és Szepesvári

Dániel (436. sz. Cscs.): 14-14 Aft.
9. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 12,5 Aft
10. Kovács Erzsébet (153. sz. Cscs.) és Ugróczky Gábor (301. sz.

Cscs.): 11-11 Aft.
12. Paitz Rita (321. sz. Cscs.): 10 Aft.
13. Szurdi Nóra (44. sz. Cscs.): 7 Aft.

R-O kategória: 1. a 153. sz. Cscs. orse: 11 Aft.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

4.) MET 2000

A 2000. évi nagytábor, ismertebb nevén MET 2000 elokészületei folynak, melyekrol
részletesen a Magyar Cserkész és a Vezetok Lapja folyamatosan tájékoztatókat közöl. A
Vezetok Lapja 1999. novemberi számában megjelent útvonalak közül 3 útvonalat a X.
Cserkészkerület egy-egy cserkészvezetoje szervez és irányít a Kerület vezetoségének
kérésére és támogatásával. Mivel ezen útvonalak így tulajdonképpen a X. Cserkészkerület
által szervezett és vezetett útvonalak is egyben, ezért ezeken az útvonalakon kizárólag a
Kerület cserkészei számára fenntartott részvételi lehetoség és hely van. Azoknak, akik
2000. február 11-ig a Kerület postacímén az alább megadott útvonalak egyikére
jelentkeznek, az útvonalaknál feltüntetett részvételi költségeit a Kerület vezetosége
lehetoségeihez mérten támogatni fogja . Ezért ezekre célszeru nem a Szövetség címén és az
általuk megadott módon és határidoig jelentkezni, hanem  a fentebb leírtak szerint a
Kerületen keresztül, mert ekkor a Kerület támogatását is igénybe lehet venni. Akik
jelentkeznek a határidoig, azoknak a Szövetség felé történo hivatalos jelentkeztetését és
ezáltal az állótábori részen való részvételük biztosítását a Kerület vezetosége intézi. 2000.
február 11. után, egészen 2000. február 29-ig is lehet ezekre az útvonalakra és az összes
többire is -, melyet nem a X. Cserkészkerület szervez - jelentkezni, de akkor már csak a
Szövetségen keresztül, a Vezetok Lapjában megadott módon.

Jelentkezés: a csapatparancsnok által írt levélben, orsönként (ors = minimum 3
cserkész + vezeto, maximum 9 cserkész + vezeto), megjelölve a túraútvonal számát és
becsatlakozási pontját. (Már ahol van erre külön lehetoség.) Az orsök lehetnek alkalmilag
összeállt orsök is. A levélben annak a személynek az adatai is szerepeljenek, aki az egység
vezetoje és akivel a kapcsolatot fogjuk tartani. Az ors többi tagjának nevét, csapatszámát
és születési idejét tüntessétek fel. Ha egy csapatból több ors is részt vesz a táboron, akkor
legalább egy segédtiszt vagy cserkésztiszt is kísérje az orsöket a meghatározott
orsvezetokön kívül. Az egyes túrákra sorszámukkal lehet hivatkozni (A zárójelben a



Vezetok Lapjában megjelent szám olvasható.), a betujelzések a csatlakozási pontokat
határozzák meg. Postacím: MET 2000, 1447 Budapest, Postafiók 472.

A költségek becsült összegek, a pályázati lehetoségek függvényében még
változhatnak. A jelentkezok válaszlevelet kapnak a részletes és végleges jelentkezéshez.

1.) (13.) GYALOGTÚRA (Csókako – Gánt – Kohányáspuszta – Várgesztes –Szárliget –
Péliföldszentkereszt – Dorog – Dobogóko –Esztergom)

A túra szervezoje: 173 sz. Kemény Zsigmond Cscs., Kádár Jeno.
A túra: (13. A) VIII. 10-én Csókakon indul és 17-én érkezik Esztergomba.
Napi túratávok: 27, 20, 27, 28, pihenonap, 23, 12 km.
Látnivalók: Bodajk búcsújáró templom, csókakoi vár, gánti bányamúzeum, Turulmadár,

márványbányák, Klastrompuszta.
Szállás: iskola, sátor.
Költségek: kb. 7000 Ft/fo.
Létszám: kerületi: 30 fo , (teljes: 50 fo).
Telefonos információ: 1-272-3302, 1-418-3139 és 30-9042-289.

2.) (14.) GYALOGTÚRA (Becske – Romhány – Osagárd – Katalinpuszta – Nógrád –
Csóványos – Kisinóc – Nagymaros – Visegrád – Pilisszentlászló – Dobogóko –Esztergom)

A túra szervezoje: 173 sz. Kemény Zsigmond Cscs., Kádár Jeno.
A túra: (14. A) VIII. 10-én Becskén indul és 17-én érkezik Esztergomba, 16-án

Dobogókon csatlakozik az elozo útvonalhoz.
Napi túratávok: 21, 27, 21, 20, pihenonap, 18, 10 km.
Látnivalók: Osagárd: kerámiagyár, muemlékhíd, Rákóczi fa, kastély (Mindszenty),

nógrádi vár (Drégelyvár), Visegrád: vár, ásatások.
Szállás: iskola, sátor.
Költségek: kb. 7000 Ft/fo.
Létszám: kerületi: 30 fo , (teljes: 50 fo).
Telefonos információ: 1-272-3302, 1-418-3139 és 30-9042-289.

3.) (15.) EGY VÁLTOZATOS GYALOGTÚRA KERESZTÉNY KIRÁLYOK
NYOMÁBAN (Gödöllo – Budapest (Királydomb) – Budapest (Margitsziget) – Vác –
Kismaros – Királyrét – Márianosztra – Szob – Esztergom)

A túra szervezoje: 305 sz. Szent István Cscs., Morvay Levente.
A túra: (15. A) VIII. 7-én indul Gödöllon és 17-én érkezik Esztergomba. A túra során

különbözo közlekedési eszközöket (HÉV, hajó, vasút) fognak használni.
Szállás: iskola, sátor.
Költségek: kb. 12000 Ft/fo.
Létszám: kerületi: 35 fo , (teljes: 60 fo).
Telefonos információ: 20-9454-988.

4.) KERÉKPÁRTÚRA (Vereckei-hágó – Nyíregyháza – Miskolc – Salgótarján –
Esztergom)

A túra szervezoje: 309. sz. Asszisszi Szent Ferenc Cscs., Kiss József.
A túra: VIII. 3-án indul a Vereckei-hágóról és 17-én érkezik Esztergomba. Csatlakozási

lehetoségek: VIII 5.: Beregsurány, VIII 6.: Nyíregyháza, VIII 7.: Tokaj, VIII 8.: Miskolc, VIII
11.: Recsk, VIII 12.: Salgótarján, VIII 13.: Szécsény és VIII 15.: Drégelypalánk.

Napi túratávok: 40-60 km, átlagosan 50 km/nap.
Szállás: iskola, sátor.
Költségek: a teljes túrára kb. 16000 Ft/fo.
Létszám: kerületi: 10 + 20 (csatlakozó) fo , (teljes: 30 + 30 (csatlakozó) fo).
Telefonos információ: 20-9210-875.
Megjegyzések: A túrához 15-16 év felettiek jelentkezését várjuk. A jelentkezoknek

áprilisban és májusban két összeszoktató túrán kötelezo a részvétel.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

5.) Rover Egészségnevelési Napok: dohányzás, alkohol, kábítószer és
AIDS, 2000. február 26-27.

Program: Február 26., szombat 10-18 óráig: – Az egészségrol (bevezetés I.); – Az
ember és a környezete; – Dohányzás, alkohol és drog megelozése; (elmélet és sok
gyakorlat). Tréner: Kulin Eszter, foiskolai adjunktus.
Február 27., vasárnap 10-16 óráig: – Az egészségrol (bevezetés II.); –
Konfliktuskezelés; – Kommunikáció; – Szeretetmuvészet; – Szerelem: Légy
megfontolt!; – AIDS-megelozés; (elmélet és sok gyakorlat). Tréner: Ránky Edit
mentálhigiénikus egészségnevelési menedzser.

Helyszín: a Gödölloi Muvelodési Központ (Gödöllo, Szabadság út 6.).
Szállás: a helyszínen. Laticelt és hálózsákot vinni kell. Tisztálkodási lehetoség adott.
Érkezés: 2000. február 26-án 9.30 óráig.
Részvételi költség: 3400,- Ft/fo. A X. Cserkészkerület támogatja cserkészei részvételét

1000,- Ft-tal, így csak 2400,-Ft-ot kell befizetni! (A szállás + 300,- Ft/fo/éj, ha valaki igényli.)
Létszám: minimum 20 cserkész, maximum 30 cserkész.
Étkezés: hozott anyagból egyénileg. (Fozési lehetoség és huto van.)
Felvilágosítás, érdeklodés: Vértes Istvánné kulturális menedzsernél, telefon: 28-420-

977.
Jelentkezés: Makó Jánosnál, telefon: 30-999-0485, munkahely: 222-3582.
Ajánlás: Úgy gondolom, hogy ez a program nem csak a rovercserkészeknek, hanem a

cserkészvezetoknek is nagyon hasznos  lehet. A témák meglehetosen aktuálisak, ráadásul
érdekes  és megdöbbento információkat és tapasztalatokat fogunk szerezni. Szeretettel
várlak benneteket!

Jelentkezési határido: 2000. január 31.

Makó János



kerületi rovervezetotiszt

6.) Alapfokú hegymászótanfolyam, 2000. tavasza

Az utóbbi idoben több csapatból érdeklodtek arról, hogy hol és hogyan lehet elvégezni
egy hegymászó tanfolyamot. A válaszom ez idáig a következo volt: „Különbözo
szakosztályok, egyesületek, klubok szoktak szervezni ilyen képzéseket. Egyszeruen
jelentkezni kell rá, majd eljárni az elméleti és gyakorlati oktatásokra, beszerezni a szükséges
felszereléseket a végén pedig sikeresen levizsgázni.” Én is ily módon végeztem el egy
tanfolyamot kb. másfél évvel ezelott, amit ifj. Farkas György vezetett. Nemcsak mint magán
ember, hanem mint cserkészvezeto is hasznát vettem ennek. Farkas Gyuri azóta sok
segítséget nyújtott nekem az ilyen jellegu programok szervezésében és vezetésében. Most
pedig a következo ajánlatot kaptuk tole.

Ha lesz minimum 15 jelentkezo cserkész, akkor megszervez és levezet egy
tanfolyamot csak cserkészek részére!

Sikeres vizsga esetén alapfokú hegymászó igazolványt kapnak a cserkészek, ugyanis ez
is egy teljes értéku szokványos tanfolyam. Mégis valamivel olcsóbb, mert például a
terembérért nem kell fizetni, mivel az elméleti képzés a XIX. kerületi Szt. József Közösségi
Házban lesz.

Idopont: 2000. tavasza.
Létszám: minimum 15 cserkész, maximum 30 cserkész.
Képzési elmélet: 5*4 óra (kedden 17-21 óráig).
Képzési gyakorlat: 7 hétvége (Sátrazás szombat-vasárnap, Budapest környéki

szikláknál.)
Részvételi költség: 8000,- Ft
Kötelezo felszerelés:

- sisak (pl.: munkavédelmi ~1600,- Ft);
- 1 db HMS karabiner (~2000,- Ft);
- 1 db ereszkedonyolcas (~2300,- Ft),
- 5 m 5-ös pruszik kötél (~500,- Ft);
- egyéni egészségügyi csomag;
- beülo (~8000-9000,- Ft).

A tanfolyam idejére kölcsönözheto beülo 2000,- Ft-ért, karabiner 500,- Ft-ért korlátozott
számban.

Fontos! A pontos dátumok (elmélet, gyakorlat, vizsgák) meghatározására akkor kerül
sor, ha lesz minimum 20 cserkész, aki jelzi részvételi szándékát.

Jelentkezés: Makó Jánosnál, telefon: 30-999-0485, munkahely: 222-3582.
Tanfolyamvezeto: ifj. Farkas György.
Jelentkezési határido: február 13.
Én a tanfolyamon úgy éreztem, mintha egy új világ nyílt volna meg elottem. Csodálatos

dolog! A lehetoség adott fiúknak és lányoknak  egyaránt!

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

7.) Egyéb

• Kérem jelentkezzenek nálam, telefonon (30-9846-925), 2000. február 15-ig azok a
csapatparancsnokok, akik cserkésztiszti képesítést szeretnének szerezni.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) Az 1999. évi Éves jelentés

Még nagyon kevés csapat adta le az Éves jelentését, melynek a beadási határideje már
lejárt. Kérjük ennek sürgos pótlását!

Ballenegger Zsuzsa
kerületi ellenor

2.) A 2000. évi tagdíj

Az OIB döntése alapján változatlanul 360 Ft/fo/év. Körlevelünkhöz csekket
mellékeltünk, melyeken a befizetéseket 2000. február 26-ig kérjük.

Kádár Jeno
kerületi fotitkár

III. Szövetségi hírek

1.) Kivonat a MCSSZ 1999. december 1-én kiadott utasításából

1.) Kilépo, kizárt vagy cserkésztevékenységét abbahagyó cserkészek igazolványát a
csapatparancsnoknak be kell vonnia. Ezeket a kerületi titkárságra haladéktalanul el kell
juttatni, ahol is a Kerület összegyujti és évente egy alkalommal, legkésobb december 15-ig
eljuttatja az MCSSZ titkárságára.

2.) Elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült igazolvány pótlására, a pótlás
indokának jegyzokönyvben történo rögzítése után kerülhet sor. A vonatkozó
jegyzokönyveket a Kerület orzi irattárában.

3.) Az érvényesítési bélyeget a kerületek igénylik az MCSSZ titkárságától. Egyéni
bélyegigénylésre nincs lehetoség!



4.) Régebbi - 1999. és azt megelozo évi - bélyegek igénylésére 1999. december 15-e után
nincs lehetoség!

Dworschak György
országos fotitkár

2.) VI. Farsangi Cserkészbál, 2000. február 26.

Ami 1999-ben jó volt, 2000-ben még jobb lesz! Visszavárunk mindenkit! Akik még nem
voltak, kérdezzék meg az 1999-es farsangi cserkészbál szerencsés résztvevoit! Az országos
orsvezetoképzo táborok résztvevoi között kialakult barátság felelevenítésére, elmélyítésére
és újabbak szerzésére szerveztük (a 25-ös Szent Imre Cserkészcsapat vezetoi) az eddigi
farsangi cserkészbálokat. A célunk az, hogy a rover cserkészek és vezetok együtt, cserkész
módon mulathassanak, jól érezhessék magukat. A visszajelzések alapján úgy gondoljuk, ez
sikerült. Idén, tanulva eddigi hibáinkból, igyekszünk még színvonalasabb bált rendezni.

Idopont: 2000. február 26., szombat.
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 1114 Budapest, Villányi út 27.
Elozetes program:

- 20.00: nyitótánc, ünnepélyes megnyitó;
- 20.30-tól: klasszikus páros táncok, rock and roll

közben: - táncház (folyamatosan egy másik teremben),
- teaház, - ingyenes büfé, - jósda;

- 22.00: rock and roll party, élozene;
- 00.00-tól: klasszikus páros táncok;
- 02.00-tol táncház a foteremben zárásig (azaz 4-ig);

Akik igénylik, azoknak szállást (hálózsákos, izolíres) biztosítunk az iskolában.
A részvétel feltételei:

- Belépés csak meghívóval! (A meghívó csak egy fo belépésére jogosít!)
- 14 év az alsó korhatár!
- Alkalomhoz illo megjelenés (Átöltözési lehetoséget biztosítunk!).
- Hozzájárulás a közös költségek fedezéséhez. Elore fizetve: 600 Ft/cserkész, a
helyszínen fizetve: 800 Ft/cserkész.
- a lányoknak: egy tepsi sütemény vagy +200 Ft.
- a fiúknak: 2 l alkoholmentes üdítoital vagy +200 Ft.

Jelentkezni lehet: postán, szóban, telefonon és e-mailen. A hozzájárulást személyesen
(Balogh Orsolyánál, Udvarhelyi Beatrixnél és Újsághy Erzsébetnél) vagy postautalványon
kérjük befizetni. A feladóvevény másolatát a jelentkezési lappal együtt juttasd el hozzánk.
Elovételben február 20-ig tudunk meghívót biztosítani. A meghívókat postán küldjük ki ill. a
helyszínen lehet átvenni.

Jelentkezni lehet a következo címeken:
- Udvarhelyi Beatrix, 2040 Budaörs, Kígyó utca 13., telefon: 23-431-678, e-mail:
utrixi@drotposta.hu.

- Balogh Orsolya, 1125 Budapest, Galgóczy köz 7/b., telefon: 395-2946.
- Újsághy Erzsébet, 1118 Budapest, Torbágy utca 6., telefon: 246-8282, e-mail:
ue122@hszk.bme.hu.

Jelentkezés lehetoleg ilyen formában:
__________________________________________________________________
Megrendelo neve:
-------------------------------------------------------------------
Megrendelo címe:
-------------------------------------------------------------------
Csapatszám és név:
-------------------------------------------------------------------
Jelentkezok száma, biztos:
-------------------------------------------------------------------
Bizonytalan:
-------------------------------------------------------------------
Érkezés:
-------------------------------------------------------------------
Szállásigény, hány fore:
-------------------------------------------------------------------

Újsághy Erzsébet
25. sz. Szt. Imre Cscs.

3.) Rover vezetoi továbbképzés

Az MCSSZ hivatalosan meghirdeti rover vezetoi továbbképzését, mely mintegy
ráképzés formájában kapcsolódik az MCSSZ vezetoképzéseihez. A képzésre jelentkezhet
minden vezeto, aki vállalja, hogy eleget tesz az alábbi feltételeknek.

A képzés felépítése: 3 hétvége (ezek közös kiképzési alkalmak), ezeket több csapatnál
évközben párhuzamosan futó „szakmai specializációk” egészítenek ki. A képzést próba zárja
le.

A képzés célja és tematikája: Speciális rover korosztályi vezetok számára szóló
ismeretek átadása, melyek négy pilléren nyugszanak: elméleti kérdések, korosztályi
módszertan, technikai ismeretek, szervezés - kapcsolatfelvétel. A képzés nagyban épít a
közös munkára és együttmuködésre, célunk nemcsak ismeretátadás, hanem az
együttgondolkodás, ötletadás és készpénzre váltható tudás átadása. Így az eloadások
mellett, rengeteg szeminárium, forgószínpad, szakmódszertan, technikai bemutató és
nagyobb volumenu csapatjátékok is szerepelnek.

Néhány hangsúlyos téma ízelítoül: korosztályi próbarendszer, pedagógiai módszerek,
rover ors alakítása, roveridentitás, roverprogramok - táborlelkiség, keretmese nagyoknak,
roverjátékok bemutatása, programszervezés, tábori építmények, rover lelkiség, szolgálat,
külkapcsolatok.



A képesítés megszerzésének feltételei:
- orsvezetoi képesítés (ennek hiányát csak a csapatparancsnok külön kérése esetén
fogadjuk el) és betöltött 18 év;
- a képzés egy éves, ezalatt zajlik a kétszer két és fél napos és az egy három és fél
napos kiképzés; (A három alkalom elvégzése nem kötelezo egy év leforgása alatt. A
kimaradt alkalom bepótolható a következo évben, amikor a téma újra sorra kerül.
Azonban a képzés elvégzése nem húzható tovább két évnél!)
- a kiképzési alkalmakon kívül „specializációkon” való részvétel, melyek év közben
más-más csapatoknál zajlanak, ezeknek célja a gyakorlati tudás elsajátítása és
kapcsolatépítés (Ezt mindenki magának választja ki ajánlás alapján. Egy év alatt két
közös alkalmat igényelnek megbeszélés szerint.);
- a kiképzési alkalmakon kapott feladatok elkészítése (Három írásos munka, vagy
beszámoló határidore való beküldése.);
- a képzést lezáró próba teljesítése;
- a képzésen résztvevo vállalja, hogy a képzés végére segédtiszti képesítést szerez.

Képzési alkalmak: 2000. március 10-12., 2000. augusztus 30 - szeptember 3. és 2000.
november 10-12.

Jelentkezés: 2000. február 29-éig levélben az alábbi címen: Szubert Kinga 1031
Budapest, Rozália u. 30.

A jelentkezéshez mellékelni kell:
- csapatparancsnoki ajánlást;
- maximum két A4-es oldal terjedelmu írást melynek témája: Rovercserkészet helyzete
csapatomban, kerületemben, az országban;
- beszámoló az eddigi rovervezetoi múltadról;
- parancsnokoddal való egyeztetés, milyen lehetoségeket láttok csapatotokban a
rovercserkészet felvirágoztatása érdekében, a felmerült ötletek jegyzéke.

További információkat a jelentkezések elfogadása után, levélben küldjük.
Jelentkezési lap:  (Lásd a következo oldalon.)
Név:
Születési ido:
Postacím:
Telefon: E-mail:
Csapat:
Cserkészkerület: Cserkészigazolvány száma:
Csapatparancsnok neve és címe:
Képesítés és megszerzésének ideje:
Vallási felekezet:

a jelölt aláírása
Csapatparancsnoki ajánlás:

p.h.
Kelt:

parancsnok aláírása

Szubert Kinga
országos rovervezetotiszt

IV. Csapataink hírei

1.) Gyászolnak a 849. Szt. Márton Cscs. cserkészei

Fájdalmas szívvel jelentjük, hogy Tamás István cserkésztiszt 73 éves korában 2000.
január 2-án hazatért Urához. Pista bá' a 843. sz. Cscs-ban lett cserkész, majd az újjáalakulás
után eloször a gödölloi 1105. sz. Cscs., ezután az isaszegi 849. sz. Cscs.
parancsnokhelyettese volt. Temetése 2000. január 14-én volt Gödöllon.

Halászné dr. Várady Ildikó
849. sz. Szt. Márton Cscs.

2.) Gyászolnak a 924. Szt. Gellért Cscs. cserkészei

Fájdalmas szívvel jelentjük, hogy Romvári (Rüll) Károly cserkésztiszt 73 éves korában
hazatért Urához. Karcsi bá' 7 éves korában lett cserkészapród Monoron, majd édesapja
hatására vízicserkész segédtiszti képesítést szerzett. Az újjáalakuláskor a 924. sz. Cscs.
életébe kapcsolódott be igen aktívan. Halála nagy urt hagyott a csapatunkban.

Mester István
924. sz. Szt. Gellért Cscs.

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.


