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I. A kerületi vezetıtiszt közleményei 

 
1.) 2008. októberi és novemberi országos és kerületi program 

 
Idıpont Program neve Felelıse 

október 6. İVK és STVK elıjelentkezési határidı Turányi Zoltán 
október 11. İszi teljesítménytúra Horváth Anna 
október 14. 3-as sz. Regnum Cscs. öregcserkész elıadás Philippovich Gyızı 

október 18-19. JOTA/JOTI Babos Gábor 
október 23. Nemzeti ünnepünk  
október 27. İVK, STVK jelentkezési határidı Turányi Zoltán 
október 27. CSTVK igényfelmérési határidı Solymosi Balázs 
november 2. Halottak napja  

november 7-9 SZER Németh László 
november 11. 3-as sz. Regnum Cscs. öregcserkész elıadás Philippovich Gyızı 
november 15. „Győrők ura választás” kosárlabda-bajnokság Amberboy Zsolt 

november 21-23. Konferencia cserkészvezetıknek Kováts Brigitta 
november 24. CSTVK jelentkezési határidı Solymosi Balázs 
november 30. Csapatparancsnoki képzés igényfelmérés Solymosi Balázs 

 
2.) A 2008/2009-es cserkészév kerületi eseménynaptára 
 

Idıpont Program neve Felelıse 
szeptember 12-14. VII. roVERseny Valentin András 

szeptember 27. Kerületi Labdarúgó-bajnokság Amberboy Zsolt 
november 7-9 SZER Németh László 
november 15. „Győrők ura választás” kosárlabda-bajnokság Amberboy Zsolt 
december 6. Kerületi versmondó és népdalverseny Pál Barnabás 
február 6. Rover Farkasordító túra Cech Vilmos 
február 21. Kerületi tisztújító közgyőlés és konferencia Imre Sándor 
április 18. Kerületi Roverbál Sztrakay Ferenc B. 
július 11. Rover festéklövészet Sztrakay Ferenc B. 

 
 Parragh Gábor 
 kerületi vezetıtiszt 

Magyar Cserkészszövetség X. (Pesti) Cserkészkerület 
 

KERÜLETI KÖRLEVÉL 
Október 2008. évi 4. szám 
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3.) Gitáros kiképzés és különpróba-lehetıség 
 

Októbertıl szeretnénk gitáros kiképzıcsoportokat indítani Dél-Pesten, és az ehhez 
kapcsolódó szintfelmérésen különpróbatételi lehetıség is lesz. Az októbertıl januárig 
tartó kiképzést követıen január végén lehet majd zenész különpróbát tenni. 

További információ: Takács Henrik, drótposta cím: riki@kim.katolikus.net 
 
 Takács Henrik 
 173-as Kemény Zsigmond Cscs. 
 
4.) VIII. Kalazantius Kosárlabdatorna, avagy „Győrők Ura" 
Választás, 2008. november 15. 

 
Örömmel hirdetjük, hogy a X. Cserkészkerület és a 412-es sz. Kalazanti Szt. József 

Cserkészcsapat idén is megrendezi a hagyományos „Győrők Ura” választást. 
Idıpont: 2008. november 15., szombat, 9.30 órától. 
Helyszín: a gödöllıi Premontrei Szt. Norbert Gimnázium 2 db fedett tornatermének 

3 db kosárpályája. Gödöllı ne ijesszen meg senkit! Budapest Örs vezér tértıl HÉV-vel 
körülbelül 45 perc alatt elérhetı az iskola. 

Kategóriák: lányok és fiúk. Létszámproblémák esetén vegyes csapat is 
jelentkezhet, amennyiben vállalja a fiúk közötti indulást. 

Korosztályok: 
- cserkészek: elsısorban 13-16 évesek, de vállalkozó kedvő fiatalabbak is jöhetnek, 
- roverek és felnıttcserkészek: 17 évesek és annál idısebbek. 
Fiatalabb cserkész játszhat idısebbek között, fordítva azonban nem. Életkornak a 

2008. december 31-ig betöltött életévet tekintjük. Egy cserkész csak egy csapatban 
játszhat. 

Részvétel: legalább 5 fıs csapatok (+ legfeljebb 4 cserejátékos) jelentkezését 
várjuk Budapestrıl és vidékrıl egyaránt, más cserkészkerületekbıl is. 

Felszerelés: csapatonként kétféle egységes mez, lehetıleg 1 db kosárlabda, 
váltótornacipı. 

Nevezési díj: 400 Ft/fı, melyet a helyszínen kell befizetni. A büféáru fogyasztását 
tartalmazza. A X. cserkészkerületi csapatokból jelentkezık részvételi díját és a torna 
egészének lebonyolítási költségeit a Kerület a lehetıségei szerint támogatja. 

Jelentkezési cím: drótposta: zsolt.amberboy@dexxon.com, tel.: 30/941-2193. 
Jelentkezési határidı: 2008. november 10. (Korábban is lehet, sıt…) 
A jelentkezık a részletekrıl a késıbbiekben kapnak tájékoztatást. 
 

 A szervezık 
 412-es sz. Kalazanti Szent József Cscs. 
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II. Kerületi hírek  

 

1.) Munkagödör 
 

Amennyiben a sok egyéb program mellett belefér az idıtökbe, kérlek jöjjetek 
segíteni a Cserkészgödörbe befejezni az otthonossá tételt: galériát építeni, salgo polcot 
összeállítani, felszerelést pakolni, termeket csinosítani, takarítani! 

Idıpontok: 2008. október 11. (szombat) 9 és 19 óra között, október 24-25-26 
szintén nap közben. Várom jelentkezéseteket a 30/303-5812-es mobilszámon vagy a 
levente@morvay.hu címen! Elıre is köszönöm a segítséget! 
 Morvay Levente 
 ügyvezetı elnök 

 
2.) A Kerületi Nagytábor néhány statisztikai adata 
 

Remélem, nagyon jól éreztétek magatokat a táborunkban! Azért fogalmazok így, 
mivel ezt mi, a X. Cserkészkerület szervezetük, magunknak. Akik ott voltak, sok jó és 
szép élménnyel térhettek haza, akik pedig nem voltak sajnálhatják, hogy kihagyták a 
tőzoltóautót és a kürtıskalácsost. Sok izgalmas program mellett lehetıség nyílt az 
ismerkedésre és kapcsolatépítésre. Láthattuk hogyan éli mindennapjait a kerület egyik 
végén lakó csapat, és hogyan a másik. Lehetıségünk nyílt alkalmazkodni egymáshoz, és 
kompromisszumokat keresni. A táborban 28 csapat vett részt, szám szerint: 2, 33, 15, 
16, 17, 93, 173, 192, 212, 293, 301, 309, 327, 370, 432, 445, 802, 811, 812, 827, 832, 
836, 845, 929, 950, 1016, 1030, 1032. A tábor pénzügyi vonatkozásairól Morvay 
Levente ügyvezetı külön beszámolójában olvashattok. 

Pár sorban szeretném összefoglalni a tábor érdekes statisztikai adatait. 
2008. augusztus 12-én, a vásár napján 602-en voltunk, míg összesen a tábor ideje 

alatt 686-an fordultak meg nálunk. Körülbelül 6300 fénykép készült a központ által, 1 
km vízcsı lett lefektetve, 224 m3 víz fogyott és 10 tonna hozott fát használtunk fel 
építkezésre. Körülbelül 14 km spárga, 600 guriga WC papír, 2500 kg kenyér és 700 kg 
zöldség fogyott. Nagyjából 20 m3 kommunális hulladékot termeltünk. 

Szeretném megköszönni támogatóinknak: Tabor Budapest Kft., CBA - A 
mindennapok megoldása!, Pilisi Parkerdı Zrt., Macsek Lajos erdész, Ferenc Károly 
kerületi erdész, Pintér László vadır, Gödöllı Város Önkormányzata, Dr. Gémesi 
György, Gödöllı Város Polgármestere, Fıvárosi Önkormányzat Oktatási és 
Ifjúságpolitikai Bizottság, Toi-Toi Kft., Váci Püspökség, Dr. Beer Miklós püspök atya, 
Sztrilich Pál Cserkészpark, Assisi Szent Ferenc Cserkész Alapítvány, Csobánkai 
Közép-európai Cserkészpark - Tartsák András, Magyar Jamboree Alapítvány, Actrent- 
Autókölcsönzı, Rónaszéki és Tsa. Kft., Kirst Gáspár fuvarozó, Civitas Pinceszínház, 
DMRV Zrt., Tusán Róbert villamossági szakember, Boronkay György Mőszaki 
Szakközépiskola és Gimnázium, Sipos Dénes. 

Köszönöm a programszervezıknek, a törzsnek, hogy kitartóan dolgoztak, az 
altáborparancsnokoknak, akik önmagukat nem kímélve idıt és sok-sok energiát 
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fektettek a táborba, hogy a cserkészeink jó munkával, jól érezzék magukat.Nem 
hagyhatom ki a felsorolásból az ırsvezetıket, akik áldozatos és nehéz munkájukkal 
szebbé és élvezetesebbé tették a tábort a cserkészek számára. A tábor sikere rajtatok 
múlt, mi csak a hátteret biztosítottuk számotokra! 

Remélem, hogy kerületünk élete nem áll meg most egy ilyen tábor után. 2008. 
december 6-7-én ırsvezetıi, igény szerint segédtiszti továbbképzést, fórumot tartunk, 
ahova elvárunk minden régebben és frissen végzett ırsvezetıt, hogy megbeszélhessük 
az esetleges problémákat, hogy töltıdjünk, és új ötleteket szerezzünk. Részletek a 
novemberi körlevélben. 

 Klein Zsófia 
 a tábor operatív parancsnoka 
 
3.) Beszámoló a Nagytábor gazdasági vonatkozásairól 

 
A X. Cserkészkerület 2008-as nagytáborának sikere a résztvevık és a szervezık 

lelkesedésén, odaadásán múlott, nekem ügyvezetıként kötelességem beszámolni arról, 
hogyan teljesítettünk pénzügyi szempontból. 

• Elıször összefoglalom azokat az elvárásokat, melyeket kimondva-
kimondatlanul támasztottunk magunk elé már a tervezési fázisban.Ne legyen 
drága a résztvevıknek a 10 napos sátorozás. 

• A megvalósítás során feleljünk meg a takarékosság cserkésztörvényének. 
• Küszöböljük ki azokat a több évtizedes hiányosságokat, melyek a szövetség 

elmaradott struktúrájából adódnak (pl. önálló kerületi gazdálkodás hiánya, 
számlázásképtelenség). 

• A bevételi oldalt segítsük a kerület évek alatt felhalmozott tartalékaival, beadott 
pályázatokkal. 

• Használjuk ki a cserkész kapcsolatrendszerünket a termékek és szolgáltatások 
olcsóbb vagy ingyenes megszerzésében. 

Nos, szinte majdnem mindenben eredménnyel zártunk. A leglényegesebb konkrét 
lépéseink a következık voltak. 

Bevontunk a kivitelezésbe egy megbízható cserkész vezetéső táboroztató céget 
(Tabor Budapest Kft.), ennek köszönhetıen minden nyertes táborozási pályázathoz 
megfelelı számlákat lehetett kibocsátani, így a csapatok is mindenhová elszámolhattak. 

16 000 forintot kértünk résztvevınként, ez a piaci körülményekhez képest nagyon 
olcsó táborozásnak mondható. 

Sehol sem voltak túlzó, pazarló kiadások, tényleg csak a legszükségesebbekre 
költöttünk. 

A részben kényszerőségbıl közelebbi táborhelyszín miatt milliós nagyságrendben 
spóroltunk. 

Elnökségi döntéssel támogattuk a rászorulókat, hogy engedményt kaphassanak a 
befizetendı összegbıl. 

A valódi önkéntességgel is rengeteget megtakarítottunk, senki nem vett fel fizetést a 
cserkészek közül a munkájáért, nem beszélve arról, hogy ennek komoly erkölcsi súlya, 
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példaértéke van a szövetségünkben is. 
Mivel a kerületi alapítványunk felett sajnos elvesztettük a kontrollt, gondoskodnunk 

kellett arról, hogy más, konstruktív, önálló cserkészszervezeten keresztül tudjunk 
pályázni, ez egy csapatalapítványon keresztül sikerült. 

Egy a Kerületi Közgyőlés által megszavazott éves kerületi költségvetésnek 
megfelelı összeget fordítottunk a táborra hozzájárulásként. 

További jelentıs megtakarítást eredményeztek a beszállítókkal kötött számunkra 
nagyon elınyös megállapodások. 

A Toi-Toi Kft. jóval a piaci ár alatt szolgáltatta a 9 db fülkét. 
A CBA 2%-os kedvezményt adott a kiskereskedelmi áraiból, a helyszínre szállította 

a termékeket kezdetben napi egy, késıbb napi két alkalommal, és a tábor végén 
visszavásárolta a fel nem használt termékeket. 

A Pilisi Parkerdı Zrt. ingyen adta a területet. 
Gödöllı város üzemeltetését végzı vállalat ingyen szállította a szelektív hulladékot. 
A nélkülözhetetlen központi internetes kommunikációért nem kellet fizetnünk. 
A tervezett 4 helyett csak 2 teherautót kellett bérelnünk, abból egy csak az 

elıkészítés és bontás alatt volt nálunk. 
Ingyen kaptunk kölcsön további gépeket, felszereléseket (pl. főnyíró traktor, 

fénymásoló, számítógépek). 
Az építıfát részben adományként illetve „cserkész” áron, részben kölcsönbe tudtuk 

megkapni. 
A fentiekbıl következik, hogy a Kerületi Nagytábort pénzügyileg kiválóan sikerült 

teljesíteni, gyakorlatilag önköltségen, a résztvevık befizetéseibıl mindenre jutott pénz. 
Összességében a kerületi támogatást és egy nagylelkő csapatalapítvány nyertes 

pályázatát is beszámítva a projekt nyereséges volt. Az 1933-as dzsembori példáját 
követve a X. Cserkészkerület Elnöksége 2008. augusztus 28-án megtartott ülésén 
egyhangúlag úgy határozott, hogy – bár a lebonyolításba bevont cégre közvetlen 
ráhatásunk nincs – ezt nem osztjuk fel, hanem a közösség hosszabb távú boldogulását 
segítı cél érdekében használjuk fel, vagyis a Cserkészgödör és felszerelésének 
fejlesztésére fordítjuk. 

Végül szeretném személyesen is kifejezni hálámat azoknak, akik elısegítették a 
Nagytábor anyagi sikerét: Csáki Viktornak, Ferencz Károlynak, Dr. Gémesi 
Györgynek, Illésné Bagi Máriának, Klein Zsófiának, Macsek Lajosnak, Márton 
Zsoltnak, Morvayné Vigh Viktóriának, Novák Boglárkának, Parragh Gábornak, Pelyhe 
Józsefnek, Szakács Gusztávnak, Tóth Barnának, Turba Lászlónak, Tartsák Andrásnak, 
Weidel Walternak, Weigang Tamásnak. 
 Morvay Levente 
 ügyvezetı elnök 
 
4.) KNT talált tárgyak 
 

Miután mindenki kialudta magát és lázasan nekiáll keresni, összeszedni a holmiját, 
vessen egy pillantást ide: http://feketealtabor.extra.hu/talalttargyak.html 
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A tárgyak iránt érdeklıdni Téglás Gergelynél lehet a tegger@cserkesz.hu drótposta 
címen. 
 Téglás Gergely (Tegger) 
 929-es sz. Szent Mihály Cscs. 
 
5.) Segítsetek a SZER forrásteremtésében! 
 

1991 óta szervezi cserkészcsapatunk Szigetszentmiklóson a SZER-t, a Kárpát-
medence regöscserkészeinek találkozóját, ahol a népzene, néptánc, kézmővességek, 
daltanulás, magyarságtudatot építı és néprajzi témájú elıadások alkotják a program 
gerincét. Néhány év kivételével minden novemberben sikerült megrendeznünk a 
SZEntmiklósi Regösnapokat, általában 500-nál több határokon túli és inneni 
résztvevıvel. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, hiszen fontos szerepet tölthet 
be az olyan program, ahol a részekre szakított magyar nemzet tagjai népi kultúrájuk 
értékeit közösen megélve találkozhatnak egymással. 

Minden évben komoly gondot jelentett a rendezvény költségeinek elıteremtése, de 
soha nem engedtünk abból a szokásunkból, hogy az elszakított területekrıl érkezı 
általában 150-200 cserkésztestvérünket ingyen látjuk vendégül, és útiköltségüket is 
megtérítjük. Ezt a költséget nem akarjuk és nem is tudjuk a csonka-magyarországi 
résztvevıkre terhelni, így minden évben megkerestük a lehetséges pályázati forrásokat. 
Ezt a forrásteremtı munkát édesapám, Németh István cserkésztiszt végezte, az általa írt 
sikeres pályázatoknak köszönhetıen tudtuk megrendezni a SZER-t. Tavaly ısszel 
kórházba került, így az akkorra tervezett erdélyi témájú programot a társszervezı 
Romániai Magyar Cserkészszövetséggel egyetértésben erre az évre halasztottuk. 
Édesapám, a SZER alapítója márciusban meghalt. Azóta nagyon sok biztatást és 
felajánlást kaptam, hogy menjünk tovább azon az úton, amin ı elindult. 

2008. november 7-8-9-én szeretnénk megrendezni a SZER2008-at. Sokan 
ajánlkoztak, hogy segítenek a szervezésben, aminek viszont híján vagyunk, az sajnos 
nem az emberi, hanem az anyagi erıforrás. Jelenleg 1-1,5 millió forint hiányzik ahhoz, 
hogy megtarthassuk a rendezvényt. 

Kérek mindenkit, akinek bármilyen ötlete lenne a forrásteremtésre, keressen meg 
engem drótpostán (nemlasz@freemail.hu) vagy telefonon: 20/373-4243 ikszi. 
Elsısorban konkrét szponzorötletekre lenne szükségünk, olyan cégekre, akiket ha 
megkeresnénk, támogatnának bennünket. A cégek részére részletes színes információs 
anyagot tudunk küldeni a SZER-rıl drótpostán, vagy postán. Mint már erre máskor is 
volt példa, a támogatási összeget bizonyára be lehet majd fizetni a MCSSZ számlájára 
és ez esetben 200%-ban leírható az adóalapból, a kiemelten közhasznú szervezetekre 
vonatkozó szabályok szerint. Ha találnánk egy vagy két nagyobb összeget fizetı 
fıszponzort, természetesen megfelelı szponzorálási szerzıdést kötnénk és 
gondoskodnánk a cég reklámanyagainak elhelyezésérıl. Gondoljunk bele, hogy a SZER 
megrendezéséhez hiányzó, számunkra hatalmasnak tőnı összeg az üzleti világban 
valójában elég kis tétel. Bízom benne, hogy lesz olyan szereplıje ennek a bizonyos 
üzleti világnak, aki fogékony a nemzeti értékekre és a megfelelı összeggel támogatni 
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fog minket. Sajnos, ha nem látjuk idıben, hogy honnan tudjuk elıteremteni ezt az 
összeget, le kell mondanunk a SZER megrendezését, de bízzunk a Jóistenben és 
tegyünk is az ügyért! 
 Németh Laci és a SZERvezık 
 1016-os  sz. vitéz Somogyváry Gyula Cscs. 
 
6.) Cserkészek Támogató Hálózata 
 

A nagytábor sikere elsısorban a szervezık és a résztvevık felkészültségén, 
lelkesedésén múlott, de ahogy én a gazdasági vonalát látom, nem elhanyagolható az a 
járulékos haszon sem, melyet a jó beszállítókkal, cserkész - barát partnerekkel 
nyertünk. Részben ennek apropóján, részben korábbi elhatározásból hívom életre a 
kerületi elnökség döntése alapján a Cserkészek Támogató Hálózatát. 

Szeretném összeszedni és összefogni azokat a cserkészeket, aktívakat és inaktívakat, 
szülıket, rokonokat, barátokat, ismerıseket, akik tudnak és akarnak segíteni rajtunk a 
nevelı munkánk megkönnyítése érdekében. 

Kikre gondolok konkrétan? Például kereskedıkre, iparosokra, fuvarosokra, 
szakhatósági tisztségviselıkre, önkormányzati tagokra, papokra, lelkészekre, 
pedagógusokra. 

Hogyan mőködne ez? A csatolt dokumentumokat kellene csapatszinten átnézni, 
összeállítani a potenciális tagok listáját és egyenként megkeresni ıket, hogy 
csatlakozzanak. Erre van egy tájékoztató levél és egy nyilatkozat is csatolva. Ha elvben 
csatlakoznának, akkor ebbéli szándékukat írásban is meg kellene erısíteniük, nehogy 
meglepetés érjen minket, hogy félreértés következtében olyanok is szerepelnének az 
adatbázisban, akik pl. elfelejtik azt. Ezt a nyilatkozatot természetesen vissza is lehet 
vonni, és idınként a megerısítése miatt is meg fogjuk keresni a tagjait. 

Kérünk egy összesítı táblázatot (név, végzettség, szakterület, beosztás, munkahely, 
felkérı cserkész, telefonszám, e-mail, segítség, felajánlott segítség formája, 
ellenszolgáltatás, egyebek, nyilatkozat kelte) csapatonként. Ezt elektronikus úton, 
drótpostán kérem szépen visszaküldeni a címemre (levente@morvay.hu). A 
nyilatkozatok eredeti példányait postai úton küldjétek: MCSSZ X. (Pesti) 
Cserkészkerület, 1447 Budapest, Pf. 472. (A dokumentumok a kerületi honlapon 
megtalálhatók elektronikus formában.) 

Mit nyernénk vele mi? Az adatbázis praktikus része biztonsági elıírásoknak 
megfelelıen hozzáférhetı lesz a kerület csapatai számára az interneten úgy, hogy külsı 
ember ne férhessen hozzá a nevekhez, elérhetıségekhez, és bárki fordulhat közülünk 
segítségül a közös kincsünknek tekintett adatbázisban szereplıkhöz, ha például épp 
valamilyen terméket vagy szolgáltatást keres a nyári tábora szervezése során. 

Mit nyernek vele a listán szereplı barátaink? Elsısorban a megbecsülésünket – 
évente szervezünk nekik egy szerény fogadással egybekötött találkozót, ahol 
személyesen is kifejthetik, ha vannak jobbító ötleteik, vagy felajánlásaik –, de el tudom 
képzelni azt is, hogy valakinek jól jön ez a hírverés, és mondjuk az összes kerületi 
cserkész tıle fogja beszerezni a jó minıségő és viszonylag kedvezményes árú tábori 
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pólót… 
Ez olyan kezdeményezés, mely túlmutat a jelenlegi kerületi elnökség mandátumán, 

remélem mindenki érzi, hogy a tagság javát szolgálja és jó sokan partnerek lesznek 
benne a hálózatépítés szintjén! Köszönöm szépen elıre is a visszaküldött 
dokumentumokat! 
 Morvay Levente 
 ügyvezetı elnök 
 

III. Szövetségi hírek 
 

1.) Októberi emléktúra, 2008. október 11. 
 
Idén is megrendezzük az októberi emléktúrát. Az alábbi honlapot folyamatosan 

frissítjük a legújabb információkkal, például az útvonalleírásokkal: 
http://cserkesz.hu/937/teljesitmenytura/ 
Idıpontja:  2008. október 11. szombat. 
Indulás: Szentendrei HÉV, Budakalász, Lenfonó megállóhelyrıl, a Pest felé menı 

oldalon, a fák alatt. 
Érkezés: Pomázra, a római katolikus templom melletti úgynevezett nagyterembe. A 

bejáratot jelezzük. 
Nevezési díj: 400 Ft, kiscserkészeknek 300. 
Egyéb: térképet nem tudunk az indulóknak biztosítani, ha tudtok, mindenképp 

hozzatok magatokkal! 
Várhatóan a következı távok közül válogathattok: 14 km - KCS-nek és 

családoknak; 28 km gyalogos; 56 km gyalogos; 56 km biciklis; 112 km biciklis. 
A célban frissítıvel várunk mindenkit, szintidın belüli teljesítésért pedig oklevelet 

és kitőzıt adunk. 
Mivel a túra lebonyolításához és az állomásokhoz sok emberre van szükségünk, 

örömmel vesszük, ha valakinek van kedve segíteni és szívesen vállalna állomást. 
Szeretnénk ebben az évben is teáztató vagy szörpös állomást, ha ehhez lenne kedved, írj 
egy e-mailt nekem, hozzávalókat és az engedélyt biztosítjuk. 

További információ Horváth Annától: 20/971-6337, horan3@digitus.itk.ppke.hu 
kérhetı. 
 Horváth Anna 
 937-es sz. Szent Tarzicius Cscs. 
 
2.) Konferencia cserkészvezetıknek - ,,FÓKUSZBAN A NEVELÉS”, 
2008. november 21-23. 
 

A konferencia célja, hogy a cserkészetben végzett nevelımunkánkra rátekintsünk, 
megtaláljuk a pontos céljait, megfogalmazzuk elvárásainkat, és megismerjük azokat a 
pontokat, melyeket fontos megtartani, erısíteni. és amelyeken esetleg változtatnunk 
kellene. Várunk minden cserkészvezetıt: 
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• az idısebb, 25-30 év közötti aktív csapatvezetıi, rajparancsnoki, nevelıi munkát 
végzıket, illetve azokat, akik még ilyen korban szándékoznak ilyesmit tenni, 
illetve errıl gondolkodnak, 

• rajparancsnokokat, csapatparancsnokokat a fent említett életkor alatt is, 
• ırsvezetıket, 
• és minden érdeklıdıt 
a Kárpát-medencébıl és azon túlról, hogy tapasztalatai, ötletei, meglátásai, valamint 

sikerei és esetleges kudarcai megosztásával hozzájáruljon a cserkészet 
nevelımunkájának fejlesztéséhez. 

A tartalmat és a formát tekintve természetesen vannak céljaink, elképzeléseink, de 
ezenkívül szeretnénk figyelembe venni a ti véleményeteket is! Ezért kérjük, töltsetek ki 
egy rövidke kérdıívet, amely egyben tájékoztatás is a tervezett témákról. A kérdıívet 
egyszerően, néhány kattintással ki tudjátok tölteni itt: 

http://cserkesz.hu/konferencia/?page_id=9 
A konferenciára jelentkezhettek a honlapon történı regisztrációval 2008. 

szeptember 29-tıl. 
További információ: Kovács Brigitta, drótposta: kovats.brigitta@cserkesz.hu , 

telefon: 20/823-4599. 
Köszönjük az együttgondolkodást! Találkozunk a konferencián. 

 
 Kováts Brigitta 
 442-es Báthory László cscs. 
 
3.) JOTA – JOTI, 2008. október 18-19. 
 

A pontos idıpont: október 18., szombat 0 órától október 19., vasárnap éjfélig. 
Máris megnyílt a kapcsolati adatbázis, úgyhogy ki-ki regisztrálhatja magát a 

http://www.jotajoti.org oldalon. Technikai információk: http://www.joti.org/hu . 
Végül egy tanács, kérés: ha esetleg valaki úgy dönt, hogy részt vesz, ne egyedül 

tegye, mert úgy unalmas! Szedje össze ırsét, raját, és ültesse le ıket egy gép elé -
haladóbbak néhány összekötött gép elé-, és úgy egybıl érdekesebb lesz! 

Módszertani ötlet: szögezzünk ki egy világtérképet a falra, aztán jelöljük meg egy 
színes gombostővel, hogy melyik országokból léptünk kapcsolatba cserkészekkel. A 
részvétel nem igényel nagy technikai tudást, már drótpostán is jól őzhetı, de 
természetesen töméntelen más alkalmazás is van. Hajrá magyar cybercserkészet! 

További információ Babos Gábortól kérhetı a gabor.babos@gmail.com 
drótpostacímen. A részvételrıl, a találkozó hátterérıl és egyéb érdekességekrıl további 
információhoz juthatsz a http://www.cserkesz.hu/jotajoti/ honlapon. 

 
 Babos Gábor 
 magyarországi JOTI szervezı 
 

4.) 2008/2010-es cserkésztiszti vezetıképzés 
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Az MCSSZ szervezeti vezetık képzésére cserkésztiszti vezetıképzést indít a 2008-
2010-es esztendıkre az alábbi feltételekkel. 

A képesítéshez a feltételek a VKKMISZ alapján: 
 - 24 éves életkor és érettségi, vagy felsıfokú végzettség, 
 - segédtiszti képesítés, 
 - 2 év segédtiszti gyakorlat. 
A képzés menete: 
2008. október 27-ig várjuk az igényfelmérésre jelentkezıket (név, csapatszám, 

elérhetıségek (drótposta is!), st. képesítést igazoló betétlap száma, kelte). 
2008. november 24-ig várjuk a jelentkezéseket, a jelentkezési lapot az igény 

benyújtása után küldjük válaszul. 
2008. december 31-ig elıfeladatok beérkezési határideje. 
Képzési alkalmak: 2009. január 16-18., 2009. március 20-22., 2009. május 15-17., 

2009. szeptember 11-13., 2009. október 16-18., 2009. december 4-6., 2010. február 19-
21., 2010. április 9-11., 2010. május 7-9., 2010. szeptember 10-12., 2010. október 15-
17., 2010. december 3-5. 

A képzés alatt folyamatos a próbázás és az értékelés. A találkozási alkalmakon kívül 
is lesznek feladatok. A képzés elvégzéshez elengedhetetlen a drótposta és a világháló 
használata, így kérem, aki még nem rendelkezik vele, fogjon hozzá a megismeréséhez! 
A képzés nem könnyő, de teljesíthetı. Mindenféle észrevétel elé örömmel és nyitottan 
állok, amennyiben az javító szándékú. 

Kérdés és jelentkezés az igényfelmérésre: cstvk@cserkesz.hu . 
Aki csapatparancsnoki megbízatás miatt jelentkezne erre a képzésre, kérem, 

alaposan gondolja meg, mert indul külön csapatparancsnoki vezetıképzés is! 
 

 Solymosi Balázs 
 országos vezetıtiszt 
 

5.) 2008-2009-es csapatparancsnoki vezetıképzés 
 

Az MCSSZ központi CSPKVK-t hirdet csapatparancsnoki megbízatással 
rendelkezık, vagy azt rövidesen kapók részére. A képzés a csapatparancsnoki 
feladatokkal ismerteti meg a jelölteket. 

Igényfelmérés: 2008. november 30-ig. 
Jelentkezés: 2008. december 31-ig. 
Képzési alkalmak: 2009. február 28-március 1., 2009. április 18-19., 2009. június 

13-14. 
A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés. A találkozási alkalmakon felül is 

lesznek feladatok. A képzés elvégzéséhez elengedhetetlen a drótposta és a világháló 
használata, így kérem, aki még nem rendelkezik vele, fogjon hozzá a megismeréséhez! 
A képzés nem könnyő, de teljesíthetı. Mindenféle bírálatot örömmel és nyitottan 
fogadok, amennyiben az javító szándékú. 

Mivel az ASZ jelenlegi elıírásai alapján csak tiszt-tag lehet csapatparancsnok, így 
fel sem merült bennem, hogy a tiszti -cserkésztiszti vagy cserkészsegédtiszti- képesítést, 
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mint alapkövetelményt beleírjam. 
Kérdés és jelentkezés az igényfelmérésre új címen: cspkvk@cserkesz.hu . 

 

 Solymosi Balázs 
 országos vezetıtiszt 
 
 

IV. Egyéb hírek 
 

1.) Regnumi öregcserkész program 
 

Kedves Öregcserkész testvérek! 
A 3-as sz. Regnum Marianum Cscs. öregcserkész raja ebben a tanévben is folytatja 

elıadásokkal összekötött győléseit, amelyekre szeretettel várjuk öregcserkész 
testvéreinket. Ez évi programunk: folytatjuk a 19 évvel ezelıtt megkezdett rendszeres 
havi összejövetelünket minden hónap második keddjén délután 1530as kezdéssel a 
kápolna melletti teremben. Terveink szerint: 

szeptember 9.: Veni Sancte amin Parádi Gyula regnumi atya szentbeszédet tart, 
október 14.: Héjj Imréné elıadása az általa vezetett klastrompusztai ásatások 

újdonságairól, 
november 11.: Teleki József Gilde öregcserkész a magyar rovásírás történetét 

ismerteti, 
január 13.: Farkas Attila folytatja vetített képes elıadássorozatát, 
február 10.: Hajnal György atya a vendégünk, 
március 10.: böjti lelkinap, 
További információ Philippovich Gyızıtıl kérhetı a következı telefonszámok 

egyikén: 1/319-5986; 20/933-3545. 
 Philippovich Gyızı 
 3-as sz. Regnum Marianum Cscs. 
 

2.) Munkalehetıség a Csodaszarvas cserkészboltban 
 

A Csodaszarvas cserkészbolt eladókat keres az ıszi–téli szezonra. 
A munka feltétele a betöltött 18. életév, valamint aktív tagság valamelyik 

cserkészcsapatban. Szükséges „alkalmi munkavállalói könyv” ami díjmentesen 
kiváltható némi sorban állás után a munkaügyi központban. 

Olyan embert keresünk, aki legalább fél éven át, heti rendszerességgel tud jönni 
hetente több alkalommal. Napi két mőszak van: 11:00-15:00, és 15:00-19:00 óráig. 

Jelenleg szabad idıpontok, amikre embert keresünk: hétfı délelıtt, hétfı délután, 
kedd délelıtt, szerda délután. 

A részletekért fordulj drótpostán a bolthoz (bolt@cserkesz.hu), vagy hívd a 30/942-
8428 telefonszámot. Honlap: www.cserkeszbolt.hu 
 
 A Csodaszarvas cserkészbolt csapata 
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