
I. Kerületi hírek

1.) Kerületi Tisztújító Közgyulés, 2000. október 28.

A Kerületi Tisztújító Közgyulés 2000. október 28-án a következo tisztségviseloket
választotta meg az elkövetkezo 4 év kerületi cserkészmunkájának megvalósítására.

Elnök: Németh István (1016. sz. Cscs.);
Ügyvezeto elnök: Csordás Imre (344. sz. Cscs.);
Fotitkár: Kádár Jeno (173. sz. Cscs.);
Vezetotiszt: Kazinczy Béla (2. sz. Cscs.);
Felügyelo Bizottság tagja: Csermely László (412. sz. Cscs.);
Országos Intézobizottság tagja: Dragon Faragó Lajos (1016. sz. Cscs.);
Országos Leánybizottság tagjai: Pásztor Éva (153. sz. Cscs.), Tékár Erzsébet (929.

sz. Cscs.);
Kerületi Intézobizottság tagjai: Barna Gábor (432. sz. Cscs.), Brandenburg Tamás

(2. sz. Cscs.), Buvári Zsuzsanna (1016. sz. Cscs.), Kapusy Péter (293. sz. Cscs.), Kiss
József (309. sz. Cscs.), Makó János (133. sz. Cscs.), Marosi József (412. sz. Cscs.),
Morvay Levente (305. sz. Cscs.), Németh László (1016. sz. Cscs.), Orsányi Zsolt (327.
sz. Cscs.), Paál István (20. sz. Cscs.), Tóth Zoltán (445. sz. Cscs.) és Turányi Zoltán
Richárd (293. sz. Cscs.).

Kerületi Fegyelmi Bizottság tagjai: Bede Ottó (133. sz. Cscs.) és Varga Aurél
(821. sz. Cscs.).

Kerületi Fegyelmi Bizottság póttagjai: Tóth Zoltán (445. sz. Cscs.) és Vasváry
Viktor (929. sz. Cscs.).

2.) Az új kerületi elnök köszöntoje

Minden tisztújító közgyulés résztvevoje arra törekszik, hogy szavazatával csapata
cserkészmunkájának lehetoségeit biztosítsa a választottak személye iránti bizalom révén.
Ez a bizalom az új elnökség, az OIB és a KIB tagjai iránt a szavazatokban elég
egyértelmuen, kello többséggel nyilvánult meg ahhoz, hogy mindannyiunkban fokozott
felelosséget, lelkiismereti elkötelezettséget ébresszen.

Ugyanakkor szeretettel és elismeréssel köszönöm meg azoknak a munkáját, akik
bármely okból nem folytatják kerületünk érdekében tovább velünk.

Személyes emlékeinkben orizzük mindannyiukat. Közgyulésünk megköszönte
személyesen is munkásságukat, mint például Dr. Ballenegger Zsuzsa volt országos
leányvezetotisztnek, aki egészsége, lehetoségei szerint továbbra is segítségünkre lesz.
Valentin Istvánné Ida gazdasági és pénzügyi munkája is hiányozni fog.

Új szövetségi alapszabályunk megszüntette a kerületi külön leány vezetotiszt
munkakörét, így Pásztor Évának is itt mondok köszönetet, bízva abban hogy
leánybizottsági munkájával továbbra is az eddig tapasztalt lelkiismeretességgel segíti. a
kerületi munkát.

Férfi vezetok közül Dr. Récsey Béla bá’, tiszteletbeli elnökünket szeretném egyedül
kiemelni, hiszen Öt sem a választás eredménye, hanem saját döntése szólítja vissza
családja körébe. Béla bá’ munkásságát, mindannyiunkat érinto sokoldalú személyisége
teljesítette ki. Kapocs mindenkor a II. világháború elotti magyar cserkészet felé.
Munkássága, személyisége elismeréseként Közgyulésünk egyhangúan és örömmel
szavazta meg javaslatunkat, mely Öt kerületünk örökös tiszteletbeli elnökévé nevezte ki.

Köszönetet kell mondanom a közgyulés minden munkatársának és
közremuködojének. Kiemelten Pest Megye Önkormányzata Közgyulése elnökének, T.
Mészáros András úrnak, aki költségmentesen rendelkezésünkre bocsátotta a megyei
közgyulési dísztermet. Krizsovenszky Lajos alelnök úr köszöntojében a megye és a
cserkészkerület kapcsolatainak sok éves múltjára és eredményességére tekintett vissza.

Az elnöki köszöntobe sok minden nem fér bele.
Fontosnak látom a csapatok és fenntartók közti kapcsolatrendszer megújító

felmérését. Sok kis csapat gondja a jeles cserkésznapok – létszám hiányában – való
szervezhetetlensége, táborok szervezése. Kell foglalkoznunk a körzeti munkával.
Pénzügyi helyzet, tagdíj, pályázatok társadalmi kapcsolatok újabb feladatokat jelentenek.
Ismerve az országos, szövetségi pénzügyi helyzetet, kerületünk gazdasági egyensúlyát ki
kell még pontosabban dolgozni.

Kerületünk csapatainak cserkészmunkájához adható kerületi segítség: eszköz,
fölszerelés fejlesztése, növelése fontos létkérdés. Ennek érdekében szeretnék minél
eredményesebb munkát végezni korábbi és alakuló, újabb kapcsolatok révén.

A csapatok fejlodése, fejlesztése a vezetoképzésen múlik javarészt. 3 év alatt képzési
rendszerünk sokat fejlodött. Sem statisztikai adatoknak sem szakmai elemzésnek nincs
helye itt. Azonban itt kérem a parancsnok testvéreimet, hogy az orsök próbáztatási
színvonala érdekében segítsék – ahol kell – vezetoiket!



A szakági és korosztályi kerületi vezetok remélem, tanulnak elodeik tapasztalataiból.
Vezetotisztünk tervei ezt segítik.

Szeretném idosebb és felnott cserkészeink figyelmét felhívni, hogy cserkésztudásuk
és emlékeik értékeit szeretnénk megorizni. Ennek módját a késobbiekben megírom.

Tudom, hogy ma szokás hangsúlyozni, hogy nem vagyunk „hitbuzgalmi” szervezet.
Szeretném mindannyiotoknak közvetíteni, hogy még mindig valláserkölcsi alapon álló és
vallásos életre nevelo szervezet vagyunk. Kérem, használjátok ki mind az ICHTHÜSZ,
mind a Táborkereszt kínálta lelki fejlesztés lehetoségeit. Soha nagyobb szüksége nem
volt a magyar ifjúságnak –, ha nem is tudja mindenki – a hitre, a krisztusi szeretetre és
lelkiéletre.

Nehéz idoszakban kezdünk munkánkhoz. Csak együtt és összefogva jutunk elore.
Mindig, mindenkor segítek, ha csak meghallgatásotokkal is.

Jó munkát kívánok az elottünk álló feladatokhoz és kérem Isten segítségét és áldását
erre a munkára!

Németh István
kerületi elnök

3.) Az új kerületi ügyvezeto elnök köszöntoje

„Sok beszédnek sok az alja” – mondja egy bölcs közmondás. Azonban „néma
gyermeknek anyja sem érti a szavát” tartja egy másik. Jelen köszöntomben éppen ezért
vigyáznom kell, nehogy a „két szék közül a pad alá essek”.

Eloször is cserkésztestvéri szeretettel és tisztelettel köszöntelek mindnyájatokat, mint
nyájatok újdonsült „pásztora”: azokat, akik szavazatotokkal kerületünk ügyvezetojévé
választottatok, és azokat is, akik ... másképpen szerették volna.

A Mindenható kegyelmében bízva remélem, hogy magyar cserkészetünk ügyét
méltósággal tudom szolgálni a ti kötelességtudó segítokészségetekkel összefogva.
Ugyanis „egységben az ero” – csak összefogással tudunk nagy dolgokat véghezvinni!
„Most pedig olyan idoken élünk, amikor az asztalra kell csapni, hogy most pedig
összefogunk!” (gróf Teleki Pál). Úgy érzem, hogy többek között ez is az én tisztem lesz:
tudniillik, hogy az asztalra csapjak és fölébresszem a szunnyadozókat. Kész vagyok
vállalni „az ébreszto óra” mostoha szerepét, és kijelentem, hogy nagy az ellenálló
képességem: ha az órát földhöz csapják, elhallgat ... Próbálja ezt meg velem valaki! Ezt
ne vegye senki sem fenyegetésnek, hanem ígéretnek. Ahogy focserkészünk, gróf Teleki
Pál mondta: „A vezetés elsosorban példa” ... „Az erély párosuljon nyugalommal,
mások megértésével és szeretetével.” Meggyozodésem, hogy az egyik legnagyobb
feladatunk a cserkészetben hazafias kötelezettségeinknek eleget tenni! Az egyik
legfontosabb kötelességünk pedig céltudatos, jellemes magyar ifjakat (fiúkat, lányokat)
nevelni, elcsüggedt, sárba tiport nemzetünknek.

Nincs szükségünk álmodozó „nosztalgiázásokra” és „egységesített, virtuális”
jövoképre! Dicso múltunk nemes üledéken átszurt, tiszta forrásokra van szükségünk,
hogy ezzel tápláljuk és színesítsük magasztos jövonket!

Azért fogok küzdeni, hogy mellékelt célkituzéseimet véghez vigyem, s ilyen módon
csatát nyerjünk a tétlen közönnyel szemben. Mert „a cél voltaképpen mi is? / A cél,
megszunte a dicso csatának, / A cél halál, az élet küzdelem, / S az ember célja a küzdés
maga.” (Madách Imre: Az ember tragédiája)

S egyikünk sem lehet tétlen! Mert: „Mi dolgunk a világon? küzdeni, / És tápot adni
lelki vágyainknak. / Ember vagyunk, a föld, s az ég fia. / Lelkünk a szárny, mely ég felé
viszen, / S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, / Unatkozunk, s hitvány madár gyanánt /
Posvány iszapját szopva éldegéljünk? / Mi dolgunk a világon? küzdeni / Eronk szerint
a legnemesbekért. / Elottünk egy nemzetnek sorsa áll. / Ha azt kivíttuk a mély
sulyedésbol / S a szellemharcok tiszta sugaránál / Oly magasra tettük, mint lehet, /
Mondhatjuk, térvén oseink porához: / Köszönjük élet! áldomásidat, / Ez jó mulatság,
férfi munka volt!” (Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban)

Cserkésztestvéri szeretettel kívánok eredményes jó munkát!
Csordás Imre

kerületi ügyvezeto elnök

4.) Az új kerületi ügyvezeto elnök célkituzései:

• közhasznú alapítvány létrehozása; távlati cél, ezen belül gazdasági tevékenység
beindítása (cserkészbolt, napközis tábor);
• a kerületi raktár rendezése:

 - polcozás;
 - minoségi és mennyiségi felmérés;
 - karbantartás, gyarapítás;

 - kétféle raktárfüzet bevezetése:
    1. raktári nyilvántartás;
    2. raktár-látogatási füzet;

 - kölcsönzések szabályozása;  
• nemzeti ünnepeink kötelezové tétele: közös megünneplése helyi és központi szinten,
egyenruhában és csapatzászlóval; (Az éves munkatervbe kötelezo bevenni! Nem
teljesítménytúrával helyettesíteni!)
• kerületi archívum létrehozása (fotó, video), – a honlapra feltenni;
• a cserkészegyenruha viselésének elotérbe helyezése, népszerusítése; (Nem a fazon és
a szín az elsodleges, hanem a viselési mód!)
• a vezetoképzés színvonalának emelése, többlépcsos szigorítással, új elemek
bevezetésével:

- kötelezo magyarságismereti – ostörténeti eloadások,
- Szt. Korona tan (legújabb kutatások eredményei),
- éves „bizonyításos képzés”:

1. év: elmélet és gyakorlati képzés + próbáztató tábor,
2. év: gyakorlat és tapasztalatszerzés a csapatnál + „konferencia tábor”,
3. év: „alkalmasság-bizonyító nagytábor” a jövo kiképzoivel;

• természetvédelmi és más jellegu építotáborok (kerületi dzsembori) szervezése;
• a fenntartótestületek és önkormányzatok meglátogatása; tájékoztatni oket jogaikról
és kötelességeikrol;



• az éves jelentésekhez melléklet a csapatmegmozdulásokról;
• az összetartás és az egység megteremtése.

Csordás Imre
kerületi ügyvezeto elnök

5.) A Kerületi Elnökség ülése, 2000. november 8.

KE-1/2000.11.08. A Kerületi Közgyulés, a Kerületi Intézobizottság és a Kerületi
Elnökség üléseinek rövidített jegyzokönyvét és határozatait sorszámozva a Kerületi
Körlevélben közzé kell tenni. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-2/2000.11.08. A Kerületi Intézobizottság ülésének idopontja: 2000. december
13., 18 óra. A meghívó elkészítése az elnök feladata. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-3/2000.11.08. A Kerületi Elnökség megköszöni a korábbi kerületi vezetok
munkáját. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-4/2000.11.08. A Kerületi Elnökség megkéri dr. Ballenegger Zsuzsannát, hogy
erejéhez mérten a Kerület cserkészmunkáját továbbra is segítse, a kerületi bélyegzot a
megfelelo célokra használja. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-5/2000.11.08.  A Kerületi Elnökség a SZER 2000 rendezvény két helyszínének
otthont adó iskolák közmu-költségeinek fedezésére 50-50 ezer forintot ad. Továbbá a
rendezvény szakvezetoinek (kézmuves, tánc, zene stb.) költségtéríto kötelezettségét
fejenként 1000 Ft-tal támogatja, maximum 50 ezer Ft értékben. Ezt a SZER
programvezetoje névsorral mellékelt igazolással számolja el. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-6/2000.11.08. A rendezvény céljára felvett eloleggel a rendezvény befejezését
követo harminc napon belül tételesen el kell számolni. (1 tartozkodással elfogadva.)

KE-7/2000.11.08. A kerületi kifizetések utalványozási joga az elnökre, az ügyvezeto
elnökre és a vezetotisztre korlátozódik. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-8/2000.11.08. A Kerületi Elnökség javasolja az OIB-nak, hogy a tagdíj mértéke
2001-ben ne haladja meg a 13 ezer Ft/csapat/év mértéket. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-9/2000.11.08. A Kerületi Körlevél felelos kiadója: Németh István,
foszerkesztoje: Kazinczy Béla, szerkesztoje: Orosz László. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-10/2000.11.08. A Kerületi Honlap (xker.cserkesz.hu) felelos kiadója és
foszerkesztoje: Kazinczy Béla, szerkesztoje: Kováts Gábor. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-11/2000.11.08. A Kerületi Körlevelet a következok kapják: a muködo csapatok
parancsnokai, a Kerületi Intézobizottság tagjai, a Kerületi Elnökség tagjai, a kerület
örökös, tiszteletbeli elnöke, a kerület szakvezetoi, Ballenegger Zsuzsanna, a
Cserkészgyujtemény (2 példányt), a Vezetok Lapja foszerkesztoje, az országos fiú és
leány vezetotiszt, Fábry Pál, Nádai Béla, Arató László és az I. cserkészkerület kapja.
(Egyh. elf.)

Németh István
kerületi elnök

6.) A cserkészigazolványok helyes kezelése

A kilépett cserkészek igazolványait küldjétek be a Kerületnek december 20-ig!
Ellenorizzétek cserkészeitek igazolványait rendszeresen! Ne véletlenül derüljön ki, hogy
egy-egy csapatban nincs a cserkészeknek igazolványuk! Névsor és születési év
feltüntetésével igényeljétek az igazolványokat a Kerülettol!

Kádár Jeno
kerületi fotitkár

II. A kerületi vezetotiszt közleményei

Programok

1.) 2000. decemberének országos és kerületi programja

Idopont Program neve Felelose
december 2. Várreg Cs. -
december 9. Kiscserkész Karácsonyv. Kézmuves-nap Kcs. Marosi Rita
december 16. Országos: Bozótirtás Cs. -
december 17. Betlehemi Láng fogadása és szétosztása Cs. ICHTHÜSZ
december 24. Szent István megkoronázásának évf. Cs. -
december 25. Karácsony Cs. -

december 27-30. Rover Tánciskola Rcs. Makó János
december 27. Arany-Kupa Focibajnokság Cs. Novák Gábor
december 29. Óév és Ezredév Búcsúztató Éjjeli Túra Cs. Ugróczky Gyula
december 31. *Budapest, Néprajzi Múzeum: „Idoképek

a kultúrában” c. kiáll. megny.
Rcs. -

Dolt betuvel szedtük azokat a programokat, melyrol a Körlevél korábbi számában,
míg vastag dolt betuvel azokat, melyrol a Körlevél ezen számában olvashattok részletes
tudnivalókat. *-gal jelöltük azokat az eseményeket, amelyek ugyan nem közvetlenül
cserkész rendezésu programok, de mégis fontos és érdekes lehet minden cserkész
számára is. A rövidítésekkel és a színezésekkel a program által – elsosorban – megcélzott
korosztályt jelöltük.

2.) Orsvezetoképzés 2000-2001

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

Az orsvezetoképzés az MCSSZ Vezetoképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási
Szabályzata szerint fog zajlani (tervezett idopontjai a zárójelben), vagyis 1*1 napos



jelöltpróbából (2001. január 13.), 2*2 napos hivatásfelkészíto részbol (2001. január 27-
28., február 10-11.), 4*1 napos tanfolyami részbol (2001. február 24., március 11., 24.,
április 28.) 1*1 napos táborkapu próbából (2001. június 9.) és 1*9 napos
kiképzotáborból (2001. július 25 - augusztus 2.) fog állni. (Az idopont-változtatás jogát
fenntartjuk!) Ezekrol az idopontokról a jelentkezoket tájékoztassátok! A részletes
programot a pontos 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 mellékelt jelentkezési lapot.
Kérem azt is, hogy csak olyan csapat küldjön jelölteket a képzésre, amely az 1999. évi
éves jelentését beküldte, és tagdíjbefizetését rendezte a kerület felé.

Jelentkezési feltételek:
1.) 2001. december 31-ig legalább a 13 éves, legfeljebb a 18 éves kor betöltése,
2.) életkorának és felekezetének megfelelo vallásos életvitel,
3.) 1999 / 2000-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 mellékelt 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 jell.,
3.) 1999 / 2000-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 dolg.

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: 2000. december 31.
Jelentkezési lapot és a többi anyagot a Kerület postacímére küldjétek: 1447

Budapest, Postafiók 472., a borítékra írjátok rá: Orsvezetoképzés 2000-2001.
A képzéssel kapcsolatos kérdéseitekre szívesen válaszolok (telefon: (30)-9846-925).

3.) Segédtisztképzés

Az 2000-2001-es cserkészévben új segédtisztképzés indítását tervezzük, 2001.
tavaszára. Ennek megvalósulása Toletek is függ! Küldjetek jó vezetoket kiképzonek!

4.) Jelentkezés kiképzonek

A mellékelt 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!

5.) Kiscserkész Karácsonyváró Kézmuves-nap, 2000. december 9.

Advent a készület ideje – szívünket, otthonunkat kitakarítjuk és igyekszünk
mindkettot minél szebben feldíszíteni, hogy méltók lehessünk a kis Jézus befogadására.
Ebben a díszítésben szeretnénk segíteni Nektek. Szeretettel várunk Titeket egy kis
ügyeskedésre és egy kis karácsonyi készületre.

Idopont: 2000. december 9., 8.30-tól 15.00 óráig.
Helyszín: Wekerle-telepi, Szt. József Közösségi Ház (1192 Bp., Pannónia út 26.).
Szükséges felszerelés: elemózsia (teát fozünk), olló, színes ceruza, filctoll, olyan

ruha, amelynek nem árt, ha festékes lesz, (lehetoleg ne cserkészruha!) és jókedv!
Jelentkezési határido: 2000. december 8.
Jelentkezés: Marosi Ritánál a 287-1710-es vagy a (30)-203-7412-es telefonon.

6.) Rover Tánciskola, 2000. december 27-30.

Itt a lehetoség! Most négy nap alatt megtanulhatod a létfenntartáshoz szükséges
alaptáncok fo lépéseit! Szilveszteri buli? Farsang? Szalagavatók? Bálok? Esküvok? ...
Nem kell félned! Ezek után egyiken sem leszel teljesen elveszve! Ha egyelore nem is
leszel a tánc-parkett ördöge, de krampuszként biztosan megállod a helyed! Ha pedig
esetleg kedvet kapsz és folytatod a tanulást ... Michael Flatley fontolóra veheti
visszavonulását. Egy kis könnyebbség: JELENTKEZNED SEM KELL! CSAK
GYERE EL ÉS TÁNCOLJ!

Idopont: 2000. december 27-tol 30-ig, minden nap 19.00-tol 21.00 óráig.
Helyszín: Wekerle-telepi, Szt. József Közösségi Ház (1192 Bp., Pannónia út 26.).
Megközelítheto: a 3-as metró Határ úti megállójától a 99-es vagy a 194-es

autóbusszal a 2. megállóig, a Kós Károly térig kell menni. Megáll itt a 48-as busz is, ami
a Kobánya-Kispest metrómegállótól indul. A ház a templom mellett található. Itt várunk
Rád! A földszinti nagyteremben fogunk táncolni.

Öltözet: „közép elegáns” ruházat – kerülve a farmert, az edzocipot, bakancsot.
Lányok! Szoknyában még csinosabbak vagytok! (Átöltözési lehetoség van.)



Résztvevok: a X. és az I. Cserkészkerület 17 év feletti cserkészei. (Ha a párod,
barátod, barátnod, menyasszonyod, feleséged nem cserkész, ettol függetlenül jöhet.)

Várható táncok: angol és bécsi keringo, rock and roll (Jive) és csa-csa-csa.
Részvételi költség: 500 Ft/fo, amit a helyszínen kell befizetned. (Amennyiben ez

gondot okoz, kérlek jelezd az elso alkalommal! Ez nem lehet akadály!)
Tánctanár: Habdák Péter táncpedagógus (1047. sz . Cscs.).
Információ: kérheto Bartos Judittól a 357-0492-es, Habdák Pétertol a 267-3832-es

és Makó Jánostól a 201-0349-es telefonokon.
NE HAGYD KI A LEHETOSÉGET! EBBEN A FORMÁBAN, ÍGY BIZTOSAN

NEM FOG VISSZATÉRNI! SZERETETTEL VÁRUNK!

Beszámolók

7.) JUBILEUM 2000, 1999. szeptember - 2000. szeptember

A Jubileum 2000 játék az egész jubileumi évet átölelve, a magyarság 1000 éves
történelmét dolgozta fel játékos formában. A több, mint egy év alatt 94 egyéni játékost (1
kiscserkész, 39 cserkész és 54 rovercserkész) és 36 orsöt (22 kiscserkész, 8 cserkész és 6
rovercserkész) mozgatott meg és tette számukra emlékezetessé ezt az évet. Köszönöm
mindenkinek, aki csak egy fordulóra is, de benevezett ebbe a játékba, s vette a
fáradtságot, hogy feladatokat oldjon meg. Külön köszönöm Valentin Andrásnak, a
feladatok és Brandenburg Mónikának a jutalmak összeállításában végzett munkáját. A
játékban résztvevok csapatai: 2., 8., 16., 20., 46., 93., 133., 135., 140., 153., 221., 222.,
293., 301., 306., 321., 327., 412., 432., 436., 535., 647., 708., 801., 812., 836., 849.,
913., 920., 923., 924., 929., 1016., 1025., 1100., 1108., 1203. és 1975.

A játék összesített – és pontosított – végeredményét (1-3. helyezéseket) újra
olvashatjátok. A gyozteseknek és a helyezetteknek szívbol gratulálok!

A játék egész évi, összesített végeredménye:
K-E kategória: 1. Hamar Katalin (1100. sz. Cscs.): 3 Aft.
K-O kategória: 1. Pitypang ors (923. sz. Cscs.): 28 Aft.

2. Csillag ors és Tigris ors (923. sz. Cscs.): 26-26 Aft.
CS-E kategória:1. Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 62 Aft.

2. Bálint Attila (1108. sz. Cscs.) és Pál Barnabás (306. sz. Cscs.):
9-9 Aft.

CS-O kategória:1. Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 82,5 Aft.
2. Fekete Párduc ors (2. sz. Cscs.): 19 Aft.
3. Medve ors (432. sz. Cscs.): 18,5 Aft.

R-E kategória: 1. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 85,5 Aft.
2. Csomor Márton (2. sz. Cscs.): 30 Aft.
3. Gyöngyössy Balázs (708. sz. Cscs.): 19,5 Aft.

R-O kategória: 1. 153. sz. Cscs. rover orse: 18,5 Aft.
2. Pingvin ors (293. sz. Cscs.): 12 Aft.

3. Farkas ors (412. sz. Cscs.): 4 Aft.

8.) Alapfokú Hegymászótanfolyam Rovereknek, 2000. tavasza

Azoknak a cserkészeknek, akik részt vettek a tanfolyamon a következokben volt
részük. Az elméleti oktatásban, melyen szó volt a magas hegységek, sziklák szépségérol,
veszélyeirol, hegyi elsosegélynyújtásról, sziklaformákról, felszerelésekrol, és még sok
hasznos és érdekes témáról. A gyakorlati oktatás Budapest környéki sziklákon zajlott,
ahol a résztvevok megtanulhattak – többek között – standot építeni, elol mászni,
biztosítani, menteni, és megfeleloen alkalmazni a beléjük sulykolt sok-sok csomót. Új
ismeretségek is születtek, hiszen akadt közös élmény boven. Végül a 24 jelentkezobol
10-en tettek sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát. Többeknek a sikeres elméleti és
csomózási megmérettetés után – különbözo okok miatt – csak a gyakorlati vizsga nincs
meg. De úgy gondolom, ok is sokat tanultak és hasznát vehetik a képzésnek. Most éppen
alakulóban van – országos szinten – a rover hegymászó szakág, tehát a tanfolyamosoknak
lesz lehetoségük a folytatásra, tudásuk bovítésére és kamatoztatására. A többi érdeklodo
rovernek pedig hamarosan lehetosége lesz arra, hogy megismerkedjen ezzel a csodálatos
sporttal.

Sikeresen levizsgázott cserkészek névsora: Baumann Eszter, Dávid László, Dudás
László, Farkas Árpád, Geiger Balázs, Geiger István, Morvay József, Szabó Gyöngyi,
Szebeni Zsolt és Váradi Zsigmond. Gratulálok!

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

III. Szövetségi hírek

Országos Vezetoi Konferencia, Szentendre, 2000. november 4.

Elkészült a november 4-ei konferencia honlapja. Célja az információszolgáltatás és
gyujtés. Még feltöltés alatt áll, de máris több eloadás szövege megtalálható ott. Fontos
része a kérdoív. Kérem, hogy mindazok, akik részt vettek a konferencián, töltsék ki! Nagy
segítség ez az értékelésben, következtetések levonásában. Akinek van internet elérése
„online” töltse ki a kérdoívet! Ha drótpostád van, de internet elérésed nincs: kérj meg
valakit, hogy töltse le, és utána töltsd ki és küldd el nekem drótpostán. Se internet
elérésed, se levelezési lehetoséged nincs: akirol tudod, hogy van neki, kérd meg, hogy
nyomtassa ki neked a kérdéseket, és postán a címemre légy szíves küld el.

A honlap címe jelenleg: http://www.cserkesz.hu/~szazs/konf001104/, várhatóan
hamarosan egyszerusödik egy kicsit. A honlap megalkotása Szabó Zsolt érdeme,
köszönet érte. Természetesen jó lenne, ha legközelebb a konferenciának már jó elore
készen lenne a honlapja, ahonnan az információk naprakészen lekérhetoek.

Ecseri Miklós



I. Cserkészkerület ügyvezeto elnöke

IV. Csapataink hírei

1.) Arany-Kupa Focibajnokság, Ráckeve, 2000. december 27.

Az elmúlt két évben az 1040. sz. Arany János Cserkészcsapat által megrendezett és
lelkes, harcos csapatok részvételével lebonyolított focibajnokságra idén is nagy
szeretettel várunk minden mozgást, sportot szereto cserkészcsapatot Ráckevére. A Kupa
elnyerésére minden korosztályban lesz lehetoség és természetesen minden résztvevo
jutalomban részesül.

Idopont: 2000. december 27., 9.00 óra.
Helyszín: Ráckeve, Kölcsey utcai (zöld) Általános Iskola tornaterme.
Megközelítheto: a Vágóhídtól HÉV-vel, majd helyi busszal, vagy gyalog (20 perc).
A verseny lebonyolítása: legeloszor a lányok versenyére kerül sor, reggel 9.00 órai

kezdettel. A fiúk három (iskolai beosztás szerinti) korosztályban is kupát nyerhetnek:
- kiscserkész korosztály: ötödikes (11 éves) lehet a legidosebb;
- cserkész korosztály: nyolcadikos (14 éves) lehet a legidosebb;
- rover korosztály: 100 éves lehet a legidosebb.

Szabályok: Minden csapat 5 + 1 fovel állhat ki, cserejátékos javasolt. Lányoknál
korosztályi kötöttség nem lévén, minden csapatban két kiscserkésznek is a pályán kell
lennie! A mérkozések 2*10 percesek. A rovereknél délután játékkedvtol függoen
hosszabb is lehet. A játékosok létszáma 4 + 1 fovel élvezetesebb játékot hozhat. (A
helyszínen döntjük el.)

Eredményhirdetés: A roverek meccsei elott a lányok és a legkisebb fiúk eredményeit
hirdetjük ki, kb. 13.30-kor.

Hoznivalók: Minden csapat egyszínu trikóban jöjjön, ha lehet. Némi élelem és ital is
szükséges, bár a házigazdák is készülnek valamivel.

Nevezés: Kérem, hogy a cserkészcsapatok „foci ügyekért illetékes vezetoje” az
alábbi címen vagy telefonon adja le a jelentkezést: Novák Gábor, 2300 Ráckeve, Eötvös
u. 12., telefon: (24)-423-834.

Plusz egy jó tanács: A mérkozések és az izgalom hevében se felejtkezzünk meg a
bajnokság céljáról: azért jövünk össze, hogy ismerkedjünk és mi, cserkészek együtt
legyünk! A minden áron való gyozni akarás taszító és nem cserkészies. Természetesen
küzdj és harcolj, de sportszeruen és ne minden áron!

Novák Gábor
1040. sz. Arany János Cscs. parancsnoka

2.) Óév és Ezredév Búcsúztató Éjjeli Túra, 2000. december 29.
Program: közösen részt veszünk egy hálaadó szentmisén és utána rövid gyaloglás

után a cserkészparkban szórakozunk éjfélig.

Találkozó: 2000. december 29-én, 17.45-kor a kispesti Nagyboldogasszony Római
Katolikus templom bejárata elott. (1196 Bp., Templom tér 21.)

Hoznivalók: enni- és innivaló, egy jó vers, vagy történet, társasjáték,
cserkésznyakkendo, cserkészigazolvány, hálózsák.

Részvételi költség: 400 Ft + 10 db BKV-jegy vagy bérlet.
Hazaérkezés: 2000. december 30. 8.00 óra körül a Deák térre.
Információ: kérheto Ugróczky Gábortól a 281-2892-es telefonszámon.

Ugróczky Gábor
 301. sz. Kazinczy Ferenc Cscs. parancsnoka

3.) Kerekes székesek világa (Ne legyen „ez gáz”!), 2001. január 13.
Talán észrevetted, hogy sok fogyatékos ember van az utcán! Talán az is feltunt, hogy

nem mindig tudsz odamenni segíteni, valami visszatart – visszahúz. „Ez gáz”, hogy egy
közkedvelt szleng kifejezést használjak, és itt az ideje, hogy változtass, illetve, hogy
változtassunk!

Egy erre alkalmas összejövetel sorozatra hívunk Téged, és mindenkit, akit elhívnál
orsödbol, rajodból, csapatodból. Megismerkednénk a kerekes székesek világával,
problémájukkal és helyzetükkel. Lenne bevezeto, video, beszélgetés – magunkban és
velük – ki-ki kipróbálhatná a kerekes széket, pingpongozás, kosarazás, és sok egyéb rutin
dolog közben. Ez nem is olyan könnyu, ha bele gondolsz.

Kik jöjjenek: elsosorban roverek és vezetok. Alsó korhatár 14 év.
Elso téma: kerekes székesek – videózás és beszélgetés. Késobb, másik három-három

alkalommal vakokról és siketekrol, illetve az o életükrol lesz majd szó.
Idopont és találkozás: 2001. január 13-án, szombaton 16 óra 30 perckor, a Határ

úti metró megálló kijáratánál. Idotartam: másfél két óra.
Helyszín: Wekerle-telepi, Szt. József Közösségi Ház (1192 Bp., Pannónia út 26.).
Kérdés esetén hozzájuk fordulhatsz a következo telefonokon: Brigi (133. sz.

Cscs.): 377-6861, Kriszti (133. sz. Cscs.): (30)-251-6396, Bence (293. sz. Cscs.): 320-
3991, drótposta: s8980pap@ural2.hszk.bme.hu, Kaszi (442. sz. Cscs.): (20)-339-2948,
drótposta: dkasziatom@freemail.hu.

Kaszás Gergely
442. sz. Báthory László Cscs.

Németh István
kerületi elnök

MCSSZ X. (pesti) Cserkészkerület
Cím: 1192 Budapest, Pannónia u. 26. (Szt. József  közösségi ház); Levélcím: 1447 Budapest, Pf. 472;

Telefon: (30)-9042-289; Honlap: xker.cserkesz.hu;
Ügyleti szolgálat: minden hónap második és utolsó szerdáján 16.30–18.30 között.

Kerületi Körlevél: Felelos kiadó: Németh István; Foszerkeszto: Kazinczy Béla; Szerkeszto: Orosz László.
A körlevéllel kapcsolatos kérdések, kérések feltehetok telefonon a (30)-9846-925 számon.


