
I. A kerületi vezetotiszt közleményei

Programok

1.) 2001. márciusi országos és kerületi program

Idopont Program neve Felelose
március 3. X. Országos Népdaléneklési és

Daléneklési Verseny Dönto
Cs. -

VIII. Segédtiszti Fórum Vez. Barna Gábor
március 15. 1848. Cs. Turba László
március 17. Országos: Csemetepótlás Cs. Nádai Béla

Országos: '48-as Teljesítménytúra Cs. -
Rover Barlangászás Rcs. Valentin András

március 24. Országos: Erdei Kiscserkész
Akadálypróba

Kcs. -

Kerületi Közgyulés Vez. Németh István
IV. Cserkésztiszti és Csapatparancsnoki
Fórum

Vez. Barna Gábor

március 30-31. Országos: Orsvezetoi Továbbképzés Vez. -
március 31. Kiscserkész Akadályverseny Kcs. Marosi Rita

Felnottcserkészek a Szent Koronánál Fcs. Paál István

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.) VIII. Segédtiszti Fórum, 2001. március 3.

Március elso szombatján ismét megrendezésre kerül a Kerületi Segédtiszti Fórum,
immár 8. alkalommal. Most is, mint eddig, megpróbáljuk új ismeretek és ötletek egy
csokrát átnyújtani azoknak, akik eljönnek. Ezúton kérek minden csapatparancsnokot,
hogy küldje el segédtisztjeit, rajparancsnokait erre a találkozóra, hogy ok is
gazdagodjanak ismeretekkel, illetve mi is tapasztalatot gyujthessünk az o problémáik és
élményeik segítségével.

A Fórum idopontja: 2001. március 3., szombat.
Helyszín: a 221. sz. Anonymus Cserkészcsapat csapatotthona, mely Budapesten, a

Március 15. tér 2. szám alatt található az alagsorban.
A helyszín megközelítése: a Ferenciek terétol gyalog kb. 5 perc alatt.
Program:

1000-1030: gyülekezés, adminisztráció;
1030-1130: Vezetoképzés csapaton belül és kívül - eloadás és eszmecsere;
1130-1200: játék;
1200-1300: ebéd és közös beszélgetés;
1300-1330: játék;
1330-1400: daltanulás;
1400-1500: Csapatok közötti együttmuködés: körzeti munka - eloadás.

Hoznivalók: egy kis enni való magad számára ebédre, füzet, írószerszám és jókedv.
Ha valami kérdés, probléma felmerülne, akkor arra szívesen válaszolok a (30)-364-

7604-es telefonszámon. Sok szeretettel várok mindenkit!

Barna Gábor
kerületi vezetoképzo-vezeto

3.) IV. Cserkésztiszti és Csapatparancsnoki Fórum, 2001. március 24.

A Kerületi Közgyulés napján, a Közgyulést és az ebédet követoen kerül
megrendezésre a IV. Cserkésztiszti és Csapatparancsnoki Fórum. Ezzel a fórummal is
szeretnénk a Kerületben levo csapataink parancsnokainak, cserkésztisztjeinek munkáját
segíteni, hogy otthon a csapataitokban még jobb munkát tudjatok végezni. Ez az esemény
arra is alkalmat ad, hogy megosszuk egymással problémáinkat és ötleteinket. Remélem,
hogy aki eljön az tényleg ismeretekkel és ötletekkel gyarapodva fog hazatérni.

A Fórum idopontja: 2001. március 24., szombat.
Helyszín: Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Ház, (1192 Bp., Pannónia út 26.)
A helyszín megközelítése: a 3-as metró Határ úti megállójától a 99-es ill. a 194-es



autóbusszal a 2. megállóig, a Kós Károly térig kell menni. A Ház a templom mellett áll
Program:

1300-1400: Vízicserkészet az MCSSZ-ben és a csapatokban - eloadás és eszmecsere az
országos vízicserkész-vezeto (Gyetvay Iván) vezetésével;

1400-1500: Felnottcserkészet az MCSSZ-ben és a csapatokban - eloadás és eszmecsere
az országos felnottcserkész-vezeto (Szentirmai József) vezetésével;

1500-1600: Fórum - beszélgetés a Kerületi Elnökség tagjaival.
Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok a (30)-364-7604-es telefonszámon.
Mindenkit sok szeretettel várok!

Barna Gábor
kerületi vezetoképzo-vezeto

4.) X. Orsvezetoi Fórum, 2001. május 19-20.

A tervek szerint a kovetkezo Orsvezetoi Fórumot egy kulcsosházban (Kóspallag és
Kismaros között) fogjuk megtartani. Ennek idopontja: 2001. május 19-20. A következo
Körlevélben már megpróbálok pontos tájékoztatást adni a programról. Viszont addig
visszajelzést kérek a csapatoktól, hogy orsvezetoik el tudnának-e jönni a 2 napos
programra. Értesítési telefonom: (30)-300-7262.

Markó Gergely
Orsvezetoi Fórum vezetoje

5.) Kiscserkész Akadályverseny, 2001. március 31.

Ha kiscserkész-vezeto vagy és szeretsz jó társaságban lenni, kirándulni, játszani,
valamint szeretnéd kipróbálni ügyességedet, bátorságodat és szemfülességedet, akkor ne
habozz, szervezd be az orsödet, és kalandra fel!!!

A program idopontja: 2001. március 31., szombat.
Találkozó: Budapest, Moszkva tér, a Metró bejárata elott, 9.15 és 9.30 között.
Visszaérkezés: 17.00 körül a Moszkva térre.
Úticél: Normafa – Makkosmária.
A program: játék és akadályverseny.
Hoznivalók: egy vagy több ors, 3 db BKV-vonaljegy, kb. 300 Ft, elemózsia, itóka,

esokabát, labda (igény szerint), jókedv.
Jelentkezés és információ: Marosi Rita (1238 Bp., Grassalkovich út 32.), telefon:

287-1710.
Jelentkezési határido: 2001. március 21.
Minden kiscserkészt szeretettel várunk!

Marosi Rita
kerületi kiscserkész-vezeto

6.) Rover Barlangászás, 2001. március 17.

A program: körülbelül egy 2,5 órás „séta” egy természetes barlangban. Egy csöppnyi
csúszás, mászás, kúszás a föld belsejében a nedves, agyagos környezetben, ahol teljes
sötétség és lenyugözo látvány fogad, „mellékesen” pedig jobban megismerhetjük egymást
és magunkat, szakszeru vezetés kíséretében.

A program idopontja: 2001. március 17., szombat.
Helyszín: a Solymári-barlang.
Részvételi díj: 1100 Ft/fo, amibol 500 Ft eloleget a szóbeli jelentkezés után,

nevekre lebontva, el kell juttatni a program feleloséhez rózsaszín postautalványon. Ezért
kaptok sisakot, lámpát, elemet és vezetot. Ha ezek közül bármit tudtok magatoknak
biztosítani, akkor a programfelelossel a jelentkezéskor egyeztetve kedvezményben
részesülhettek.

Szükséges felszerelés, tekintettel arra, hogy a barlangnak 10-12 °C-os levegoje, és
nedves agyagos falai vannak. Az optimális felszerelés: overál, alatta melegíto, pulóver,
póló, gumicsizma vagy régi gumitalpú tornacipo, (esetleg bakancs) két zoknival. Ezt az
öltözetet csak a barlangban viseljük, utazásra hozzál külön száraz felszerelést.

Étkezésre: csokit, egy-két darab zsömlét a barlangba is le lehet hozni.
Találkozó: a telefonon való jelentkezés alkalmával történik a hely és az ido

pontosítása. A jelentkezok 3 db 7-9 fos csoportra oszlanak, amelyek egymást váltva
„barlangolnak”, a csoportokkal különbözo idopontokban lesz a találkozó.

Maximális létszám: 21 fo.
Jelentkezés: a program vezetojénél személyesen, írásban, telefonon, egyénileg vagy

csoportosan, de mindenképpen név szerint!
Jelentkezési határido: március 1.
A program vezetoje: Markó Gergely, címe: 1171 Bp., Porzó utca 13., telefonja:

(1)-257-6831 vagy (30)-300-7262.
Valentin András

kerületi rovercserkész-vezeto

7.) Felnottcserkészek a Szent Koronánál, 2001. március 31.

A felnottcserkészek részére a Szent Korona elotti tisztelgo látogatást szervezünk a
Parlamentbe. Utána átmegyünk a Szent István Bazilikába is a Szent Jobb elotti rövid
tisztelgésre. A látogatás pontos órájáról, melyet számomra onnan visszaigazolnak,
minden jelentkezot idoben értesíteni fogok. A programon való részvétel ingyenes.

A program idopontja: 2001. március 31., szombat.
Jelentkezés és információ: Paál István (1149 Bp., Pillangó park 14/c.), telefon:

364-0952.
Jelentkezési határido: 2001. március 10.

Paál István
kerületi felnottcserkész-vezeto

8.) Tájékoztató a közeljövo felnottcserkész programjairól

a) A 2001. március 31-ei Szent Korona látogatásról fentebb olvashattok. Elsosorban



vidéki felnottcserkészek részére - ezen kívül - is kívánok csoportokat szervezni.
Jelentkezés általában két-három héttel elobb.

b) 2001. április 3-án lesz gr. Teleki Pál miniszterelnök halálának 60. évfordulója.
Erre országos programot szerveznek, melyrol részletes tájékoztatást késobb adunk. Addig
is készüljünk, hogy az ünnepségen méltóan és nagy létszámban - ne csak
felnottcserkészek - vegyünk részt!

c) 2001. május 12-én a felnottcserkészek részére kirándulást szervezek. Tervezem az
1849-es tavaszi hadjárat helyszíneinek felkeresését rövidebb-hosszabb túrákkal. Ezekhez
azonban igényelem a helyi ismeretekkel rendelkezo öregcserkészek segítségét. Saját
öregcserkész-csapatomban tapasztalom, hogy milyen szívesen jönnek és töltenek el
együtt néhány órát az egyébként már nehezen kimozduló idosebbek.

d) 2001. június 3-án lesz a Csapatmaratoni, melyen nemcsak felnottcserkészek
indulhatnak A táv 7 km. Indulni 6 fos csapatokban lehet. A szervezok nagyon várják
minél nagyobb létszámban a futni szereto cserkészeket. Jó hírverés lenne a cserkészetnek,
ha ezen a versenyen (melyen a sportminiszter is elindul) minél több cserkész is –
lehetoség szerint csapatpólóban - részt venne. Magam is indulok. Várom az
érdeklodoket.

e) A katonasírjaink felderítése is fontos feladata cserkészetünknek. Keressük és
derítsük fel ezeket a talán már elfeledett sírokat! Ha egy-egy csapat felnottcserkészei
rendbe teszik és gondozzák, az tényleg cserkészcselekedet. Persze errol tájékoztassátok a
Kerület vezetését, hogy nyilvánosságot kapjatok!

Kérlek segítsetek a programok megvalósításában, hogy a felnottcserkészeink kisebb-
nagyobb közösségei élénkebb cserkészéletet élhessenek, erosítve magyarságunkat,
cserkészeszményeinket!

Paál István
kerületi felnottcserkész-vezeto

9.) Egyebek

• Az Ifjúsági és Sport Minisztérium pályázatot írt ki turistajelzések festésére és
táblázására. A feladat lényege, hogy egy-egy terület (útvonal vagy térség) komplett
festését és táblázását lehet megpályázni, melyért a pályáztató normatívát fizet. Erre a
pályázatra az MCSSZ pályázik a kerületek közremuködésével. Akit a pályázat részletei
érdekelnek, kérem keressen meg 2001. március 18-ig a 30-358-2555-ös telefonszámon.
• A VII. Segédtiszti Fórumon a résztvevok keretmese ötleteket és megvalósítási
lehetoségeket írtak össze, melyet Tékár Erzsébet (929. sz. Cscs.), az egyik résztvevo
legépelt, így a mostani Körlevél mellékleteként elolvashatjátok. Köszönjük Nekik!

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

Beszámolók

10.) IX. Orsvezetoi Fórum, 2001. január 20.

2001. január 20-án megrendezésre került az évezred elso Orsvezetoi Fóruma, amely
egyébként a IX. Orsvezetoi Fórum volt. Ahogy az eddigi alkalmakkor, most is
megpróbáltuk új módszertani ötletekkel és játékokkal segíteni az orsvezetok munkáját. A
19 résztvevo a 2., a 140., a 327., a 412., a 432., a 812., a 918., az 1016. és az 1025. sz.
csapatokból jött.

A mostani helyszínt a 327. sz. Loyolai Szent Ignác Cserkészcsapat biztosította
számunkra. A cserkészotthonuk az altemplomban van, ami folyosókból, átjárótermekbol
tevodik össze és akármerre mentünk mindenhol tábori tablókba, orsi falakba ütköztünk.
Már ez a látvány is megérte az orsvezetok számára a részvételt. Ott éloben látták, hogy
hogyan is kell kinéznie egy orsi falnak. Tehát ezen falak között hallhattunk eloadásokat
például a környezetvédelemrol, majd a moldvai tájról, emberekrol, zenérol, táncról és
életrol. A két eloadás közt egy módszertani forgószínpadon vettek részt az orsvezetok,
ahol tanácsokat adtak, és kaptak, alaki, elsosegélynyújtás, térképismereti módszerekbol.
Persze néhány új játék, és ének is belekerült a tarsolyukba, amit remélem tovább is adnak
az orsükben, csapatukban.

Eredményes, jó munkát kívánok minden orsvezeto számára!

Markó Gergely
Orsvezetoi Fórum vezetoje

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) A Kerületi Elnökség ülése, 2001. január 10.

Az ülésen három elnökségi tag volt jelen.
A Kerületi Elnökség az ülés elso részében gazdasági kérdésekrol (költségvetés, SZER

2000) tárgyalt. Foglalkozott a tagdíj kérdésével is. Végül elkezdte a Szövetség Szervezeti
és Muködési Szabályzat tervezetének megtárgyalását.

A Kerületi Elnökség az ülésen a következo határozatokat hozta:
KE-1/2001.1.10. A Kerületi Elnökség, módosítva a KE-5/2000.11.08. sz.

határozatát, úgy döntött, hogy a SZER 2000 rendezvény két helyszínének otthont adott
iskolák közmu-költségeinek fedezésére, 50-50 ezer Ft helyett 30-30 ezer Ft-ot ad.
Továbbá a rendezvény szakvezetoinek (kézmuves, tánc, zene stb.) költségtéríto
kötelezettségét fejenként 1000 Ft-tal támogatja, összesen 66 ezer Ft értékben. Ezt a
SZER programvezetoje névsorral mellékelt igazolással számolja el. (Egyhangúlag
elfogadva.)

KE-2/2001.1.10. A Kerületi Elnökség javasolja az OIB-nak, hogy a tagdíj mértéke
2001-ben minimum 500 Ft/fo/év legyen, melybol minimum 370 Ft/fo/év összeg a
Kerületnél maradjon. (Egyhangúlag elfogadva.)



Németh István
kerületi elnök

2.) A Kerületi Elnökség ülése, 2001. január 14.

Az ülésen mind a négy elnökségi tag volt jelen.
A Kerületi Elnökség az ülésen a következo határozatokat hozta:
KE-1/2001.1.14. A Kerületi Elnökség a Kerület bankszámláján 600 ezer Ft-tal, 3

millió Ft-ra emeli a lekötött betét összegét. Felelos: Valentin Istvánné. Határido: 2001.
február 1. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-2/2001.1.14. A Kerületi Elnökség elfogadja a Kerület 2001. évi
költségvetésének tervezetét a mellékelt részletezés szerint. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-3/2001.1.14. A Kerületi Elnökség elfogadja a 2000. évi pénzügyi beszámolót a
mellékelt részletezés szerint azzal, hogy a még hiányzó elszámolások összegével a KIB
következo üléséig ki kell azokat egészíteni. Felelos: Valentin Istvánné. Határido: 2001.
január 31. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-4/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja, hogy az MCSSZ SZMSZ-
tervezetének 3. § 2. bekezdése a következo legyen: „A fogadalmat tett cserkész, felnott
cserkész és ígéretet tett kiscserkész igazolványt kap és ettol kezdve viselheti a
cserkészjelvényt és az egyenruhát.” (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-5/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja, hogy az MCSSZ SZMSZ-
tervezetének 2. § 1. bekezdés b pontjában szerepeljenek a cserkészcsapatok is.
(Egyhangúlag elfogadva.)

KE-6/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja, hogy az MCSSZ SZMSZ-
tervezetének 4., 5. és 6. §-ában a fogadalom- illetve az ígérettételrol szóló bekezdésben a
szöveg a következo legyen: „... el kell hangoznia a cserkészindulónak, a cserkészimának
... .” (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-7/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja, hogy az MCSSZ SZMSZ-
tervezetének 7. § 1. bekezdése a következo legyen: „A Fenntartó Testület
cserkészcsapatának a Szövetség rendes tagságára vonatkozó felvételi kérelmének
bejelentésekor javaslatot tesz a tagsági nyilvántartásba veendo csapat parancsnokának
személyére, aki az MCSSZ OIB megbízatási határozataiban foglaltaknak eleget tesz,
valamint közli a legalább 12 jelentkezo cserkész (jelölt) nevét életkorukkal, azok
esetleges cserkészképesítésével.” (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-8/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja az MCSSZ SZMSZ-tervezetének 7.
§ 2. bekezdése után, a következokkel történo kiegészítését: „A Fenntartó Testületnek az
alábbi kötelezettségeket kell teljesíteni: - a cserkészcsapat éves tagdíját befizeti; - a
cserkészcsapat muködéséhez helyet biztosít; - a mindenkori csapatparancsnok személyére
javaslatot tesz; - erkölcsi támogatást ad a csapat vezetoinek munkájához; - szükség
szerint, a tagdíj összegén felüli anyagi támogatásával segíti a csapat munkáját.”
(Egyhangúlag elfogadva.)

KE-9/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja az MCSSZ SZMSZ-tervezetének 7.
§ 3. bekezdésében a következok törlését: „... 30 nappal ...” (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-10/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja, hogy az MCSSZ SZMSZ-

tervezetének 8. § 2. bekezdésének b pontja a következo legyen: „az illetékes
cserkészkerület elnöksége”; illetve ugyanezen bekezdés c pontja a következo legyen: „az
országos elnökség”. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-11/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja, hogy az MCSSZ SZMSZ-
tervezetének 12. § 1. bekezdés 2. mondatának vége a következo legyen: „... meg kell
küldeni név, rövid önéletrajz, a jelölés indoklása és a javasolt személy jelölést elfogadó
nyilatkozatával együtt, amelyeket a Jelölobizottságnak kötelessége a Közgyulésen
ismertetni.” (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-12/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja, hogy az MCSSZ SZMSZ-
tervezetének 15. § c pontja a következo legyen: „megválasztásakor összeállítja ...”;
illetve d pontja a következo legyen: „kello idoben összeállítja ...”; és d/2 néven új pontja
legyen: „munkájáról évente egyszer az OIB-nak beszámol.” (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-13/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja, hogy az MCSSZ SZMSZ-
tervezetének 19. § utolsó mondata a következo legyen: „A körzet vezetojének feladata:
szervezi a körzet csapatainak közös munkáját és elosegíti a csapatok és a kerület közötti
együttmuködést.” (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-14/2001.1.14. A Kerületi Elnökség javasolja, hogy az MCSSZ SZMSZ-tervezet
függelékének B pontja 3. bekezdésében a következo legyen: „Az illetékes cserkészkerület
feladata: - a csapatmunka szüneteltetésének bejelentése az MCSSZ országos fotitkárának,
a szüneteltetési jegyzokönyv másolatának átadásával; ... .” (Egyhangúlag elfog.)

KE-15/2001.1.14. A Kerületi Elnökség az MCSSZ SZMSZ-tervezetét a jelen
elnökségi ülésen hozott határozataiban (KE-4-tol KE-14-ig számon) említett
módosításokat is figyelembe véve, elfogadja. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-16/2001.1.14. A Kerületi Elnökség elfogadja a 2000-2001-es cserkészév II.
félévének programtervét a mellékelt részletezés szerint. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-17/2001.1.14. A Kerületi Elnökség felkéri a KIB tagjait, hogy a kerületi
raktárvezeto, a kerületi pénztárvezeto és a Kerületi Fegyelmi Bizottság elnökének
személyeire javaslatot tegyen a Kerületi Elnökség felé. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-18/2001.1.14. A Kerület bankszámlájáról a kerületi elnök (Németh István), a
kerületi ügyvezeto elnök (Csordás Imre) és a kerületi vezetotiszt (Kazinczy Béla) közül
bármelyik ketto, együttes aláírásával lehet pénzt felvenni. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-19/2001.1.14. A Kerületi Elnökség felkéri a kerületi elnököt, hogy a kerületi
zászló elkészítéséhez ajánlatokat szerezzen be. (Egyhangúlag elfogadva.)

Németh István
kerületi elnök

3.) Kerületi Rendezvénybiztosító Raj

Cserkészetünk az újjáalakulása óta eltelt 11 év során, a vezetok által szervezett
programok és rendezvények tapasztalataival elért egy olyan szintre, ahol felmerült az
igény egy, több feladatú, állandó rendezvénybiztosító egység létrehozására. Kerületi
Elnökségünk ezzel egyetértve 2001. február 14-ei ülésén határozatot fogadott el a
Kerületi Rendezvénybiztosító Raj felállításáról.

A Kerületi Rendezvénybiztosító Raj muködésének célja a cserkészprogramok illetve



a civil szervezetekkel és az egyházakkal közösen szervezett rendezvények,
rendezvénybiztosítási feladatainak és a hozzá kapcsolódó háttérmunkáknak
megszervezésében és lebonyolításában való részvétel.

A Raj várja a munkájába bekapcsolódó cserkészeket, hiszen ez egy remek lehetoség
új ismeretek és barátok szerzésére is! Kérünk ezért minden parancsnokot, hogy az alábbi
felhívást minél szélesebb körben terjessze és jutassa el az általa a feladatra alkalmasnak
tartott cserkészeknek!

I. Kihívás és lehetoség rovercserkészeknek: segíts a rendezvény zavartalan
lebonyolításában!

A Kerületi Rendezvénybiztosító Raj kulcsszerepet játszik a rendezvények zavartalan
muködésében. Te is tagja lehetsz egy rendkívüli csoportnak, mely munkájával máris
elévülhetetlen érdemeket és elismerést szerzett a Kerületben!

II. Kaland és kihívás.
A Kerületi Rendezvénybiztosító Raj csak bátor, elkötelezett és intelligens rover-

cserkészeket vesz fel tagjai közé. Azok számára, akik vállalják a Rajjal járó kihívásokat
és kalandokat, feledhetetlen élményekkel gazdagodnak. Rendkívül szélesköru
ismeretekkel bovül a tudásuk, a rendezvénybiztosítás színes és érdekes területeirol.

III. Szakszeru kiképzés.
A Kerületi Rendezvénybiztosító Raj rendelkezik a feladat ellátásához szükséges

szakérto kiképzokkel. A rendezvénybiztosítók képzése, továbbképzése biztosított a
legkülönfélébb területeken: objektum és táborvédelem, díszorség, hostess-feladatok,
protokoll ismeretek, keresés – mentés, elsosegélynyújtás, katasztrófa elhárítás, karitatív
szolgálat. A képzési program során olyan helyekre is eljuthatsz, ahová civilként nem!

IV. Jelentkezz! Csatlakozz hozzánk, öregbítsük együtt a cserkészet hírnevét!
A Kerületi Rendezvénybiztosító Raj várja minden 15. életévét betöltött fiú és lány

jelentkezését, akik igénylik a kalandot és a kihívást, de tudnak felelosséget és szolgálatot
vállalni a Raj nem mindennapos, nehéz, de annál izgalmasabb és változatos munkájában.
Jelentkezésedhez csatolj rövid önéletrajzot, mely tartalmazza iskoláidat és cserkész
eloéletedet. Ne felejtsd el csapatparancsnokod engedélyezo sorait sem elküldeni! A
következo címre küldd a jelentkezésed: Orsányi Zsolt, 1085 Budapest, Mária u. 19.

Markó Gergely és Orsányi Zsolt
a Kerületi Rendezvénybiztosító Raj
parancsnoka és parancsnokhelyettese

III. Szövetségi hírek

1.) Személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása az MCSSZ-nek.

Tisztelettel kérjük az 1 %-ok felajánlását az MCSSZ adószámára: 19006705-2-41.
Gyulay Endre

országos elnök
2.) Országos ‘48-as Teljesítménytúra, 2001. március 17.

Idén is megrendezzük a cserkészek hagyományos márciusi teljesítménytúráját!
Ezúttal a munkanapok átrendezése miatt 2001. március 17-én, szombaton! A rajt a
Szentendrére meno HÉV csillaghegyi megállójában, a cél pedig Pomázon a római
katolikus plébánián lesz, ahol a beérkezok meleg teát és zsíros kenyeret kapnak. Azok,
akik a szintidon belül teljesítik a távokat, kituzot és emléklapot kapnak. A kiscserkész-
távon csak kiscserkészek indulhatnak, és kizárólag orsi alakzatban saját vezetojükkel!

Idopont: 2000. március 17., szombat.
Távok és részletek:

Útvonalak: 48-as 24-es kerékpáros kiscserkész
Táv (km): 47,8 23,5 98,3 13,8
Szint (m): 1390 920 1260 340
Szintido (óra): 10 8 9 7
Indítás (órakor): 7:00 8:00 8:00 8:30

Nevezési díj: 200 Ft mindenkinek.
Információ: Grynaeus Andrástól kérheto a dendro@ludens.elte.hu címen.
Minden érdeklodot - nemcsak cserkészt - sok szeretettel várnak a szervezok!

3.) Nyílt, cserkész, természetvédelmi programok 2000. tavaszán

Március 17-én: csemetepótlási munka a Cserkerdoben, Pilisszentivánon.
Találkozó: 7.40-kor a Szentlélek téren, a 18-as busz végállomásánál.
Felszerelés: munkakesztyu, eros ásó és irtókapa.

Április 21-én: cserkeloút készítés a Vadasparkban.
Találkozó: 8 órakor a Moszkva téren, a 22-es busz végállomásánál.
Felszerelés: metszoolló, avarsepru és gereblye.

Május 12-én: Madarak és Fák Napja rendezvény a Budakeszi Vadasparknál 9-tol 15
óráig (természetismereti akadályverseny).

Május 19-én: akácsarj levágás a Cserkerdoben.
Találkozó: 7.40-kor a Szentlélek téren, a 18-as busz végállomásánál.
Felszerelés: munkakesztyu, eros metszoolló, kisbalta, irtókapa, macsete.

Hideg napokon forró tea, melegben bodzaszörp lesz! Gyertek, ha kell katica!
Dr. Nádai Béla

országos természetvédelmi vezetotiszt
4.) Országos úszóverseny, 2001.

Országos úszóversenyt írok ki csapataink és kerületeink között. Ismerve a csapatok és
Szövetség anyagi helyzetét, a lebonyolítás pontverseny rendszeru lesz.

2001. január 1-jétol 2001. szeptember 30-ig minden csapat akkor, s ott úszatja le
minél több tagjával – a próbapontként is minimálisan megadott – 200 métert, ahol és
amikor erre lehetosége van.

Elso törvényünkre hagyatkozva elfogadjuk azokat az eredményeket, amelyeket a
csapat parancsnoka aláír, és két tagja hitelesít. (Természetesen örömmel vesszük, ha
úszóversenyetekre kerületetek vezetoit és engem is meghívtok.)



Bár az elérheto idoket nagyban befolyásolja, de nem köthetjük meg, hogy 25 vagy 33
és 1/3 méteres medencében, esetleg kacsaúsztatóban vagy a Balatonban ússzátok le a
távot. (Folyóvízben csak akkor érvényes az eredmény, ha 100 métert folyás ellen és 100
métert sodrásban úsztok!)

Határido: Az eredményeket az alábbi formában küldjétek meg legkésobb 2001.
október 10-ig a Kerületeteknek (1447 Budapest, Postafiók 472.), s tolük 2001. október
31-ig kérem a legjobb 10-10 csapat eredményét összesítve.
A csapat száma és neve:
A csapatparancsnok neve és címe:
A csapat teljes létszáma (a 2000. évi jelentés adataival egyezoen):

A cserkész neve: Eredménye: (századmp-re) Születési ido (év, hó, nap)
1.
2.
x.

A csapat hány %-a úszta le a 200 métert?
A csapat összesített idoeredménye (a cserkészek idoeredményeinek összege):
Az átlag idoeredmény századmásodpercre (összesített ido / összes cserkész):
A csapat pontos átlagéletkora:

Az értékelés módja holtverseny esetén:
1. Az a csapat végez elobb, ahol nagyobb a lányok %-os aránya.
2. Ha ez is egyforma, az dönt, hogy melyik csapatnak fiatalabb az átlag életkora.
3. Ha a holtverseny még mindig fennáll, az a dönto, hogy melyik csapatnak nagyobb

a létszáma.
Díjazás: Vándorserleget kap a legjobb csapat és a legjobb kerület. A kerületek

versenyét a csapatokhoz hasonlóan döntjük el. A kerületek közötti versenyben azoknak a
csapatoknak a létszámát is fegyelembe kell venni, amelyek nem is úsztak vagy nem
küldték meg eredményeiket a kért határidore. Az elso helyezetteken túl díjat kap a 10
legjobb csapat és a három legjobb kerület.

A verseny védnöke: Dr. Schmitt Pál úr a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, hazánk
svájci nagykövete. Jó vizet, jó munkát és jó úszást kívánok!

Gyetvay Iván
országos vízicserkész-vezeto

5.) „Hagyd élni a vadvirágot!”

Veszélyben vannak a vadvirágok a világban, például Törökországban teljesen
kiirtották a hóvirágot, amikor bagóért eladták a felvásárló hollandoknak. Veszélyben
vannak a vadvirágok hazánkban is, tunt ki egy közelmúltbéli konferencián.
Megmentésükre ezért mozgalom indul.

A „Hagyd élni a vadvirágot” mozgalomhoz (különös tekintettel a közelgo nonapra)
plakátokat és ismeretterjeszto füzeteket kellene eljuttatni a virágüzletekbe, a piacokra és
mindenhova ahova érdemes (templomi faliújságra stb.)

A plakátokat és füzeteket az MCSSZ székházban lehet átvenni, március 1-tol.

Dr. Nádai Béla
országos természetvédelmi vezetotiszt

6.) Teleki Pál évforduló

Közeleg dr. gróf Széki Teleki Pál, megboldogult, tiszteletbeli focserkészünk 1941.
április 3-án bekövetkezett halálának 60. évfordulója.

Az MCSSZ Cserkészgyujteménye egy reprezentatív kiállítással szeretne errol a
szomorú évfordulóról megemlékezni. Tisztelettel kérjük ezért, hogy a birtokotokban
lévo Teleki relikviákat adjátok kölcsön a kiállítás megrendezéséhez. Minden Telekivel
kapcsolatos tárgy, újság, könyv stb. érdekel bennünket. Kérjük a bejelentéseket Bokody
József (1)-282-2969-es számú telefonján és üzenetrögzítojén megtenni szíveskedjetek!

Szíves közremuködésteket elore is köszönöm!
Bokody József

a Cserkészgyujtemény vezetoje

IV. Csapataink hírei

V. Orsvezetoi Találkozó, 2001. április 8-11.

A Találkozó Esztergomban lesz. Jelentkezni rá 2001. március 15-ig lehet a
következo címen: 1026 Bp., Gárdonyi u. 49. és telefonon: (1)-394-5916. Költség: 3900
Ft.

Ormay József
az I/1. sz. Körzet vezetoje

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)-3070-918; 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)-3582-555 számon.


