I. A kerületi vezetőtiszt közleményei
Programok
1.) 2003. májusi országos és kerületi program
Időpont
októbertől máj.-ig
februártól máj.-ig
áprilistól júniusig
május 10.
május 11.
május 24-25.
május 25.
május 31.

Program neve
Roverklub
Néptánc és Népdal Tanfolyam
Regős Néptánc Tanfolyam
Kiscserkész Sportnap
Kerületi Rover Bál
Roverklub
Rover Sziklamászás
Roverklub
XVI. Őrsvezetői Fórum

Rcs.
Cs.
Cs.
Kcs.
Rcs.
Rcs.
Rcs.
Rcs.
Vez.

Felelőse
Valentin András
Németh László
Tóth Zoltán
Sipos E. Villő
Valentin András
Valentin András
Valentin András
Valentin András
Barna Gábor

2.) XVI. Őrsvezetői Fórum, 2003. május 31.
Jók az őrsgyűléseid? Vagy esetleg új módszertani játékokra vágysz? Szeretnéd feldobni a foglalkozást érdekes dolgokkal, vagy csak egyszerűen találkoznál a régi, őrsvezetőképző táborbeli társaiddal? Itt az alkalom, hogy megtedd! Gyere el a XVI. Őrsvezetői Fórumra és sok élményben lesz részed! Hozd el magaddal a többi őrsvezetőt is a
csapatból!
Időpont: 2003. május 31., szombat, 815-től 1700-ig.
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Találkozás: 8 óra 15 perckor az Árpád-hídi buszpályaudvarnál, a pénztárnál. (A
busz 8 óra 30 perckor indul.) Visszaérkezés ugyanide.
A program során a közeli hegyekben kipróbáljuk magunkat nehezebb helyzetekben
is (mentőcsomók alkalmazása gyakorlatban, elsősegélynyújtás, tájékozódás stb.). Ehhez
segítséget kapunk a Rendezvénybiztosító Rajtól. Ezen kívül lesznek új módszertani játékok és dalok is.
Hoznivalók: enni-inni való, 200 Ft, tájoló, füzet, írószerszám és nagy adag jókedv.
Kérdésedre szívesen válaszolok a (30)-364-7604-es telefonszámon.
Barna Gábor
kerületi vezetőképző-vezető

3.) Rover Festéklövészet, 2003. június 14. (Figyelem: időpontváltozás!)
A X. Cserkészkerület Rover Festéklövész Bajnokságot hirdet. Amennyiben úgy
gondolod, ti vagytok a jobbak, részt vennél a festékháborúban, ne tétovázz, jelentkezz
kis csapatoddal és gyertek el! Nem kell megijedni, majdnem mindenki azonos szintről
indul, egyazon eséllyel. Tavaly sem a profik voltak a profik. Ismerd meg csapatodat,
mert úgy gondolod, ismered őket, és mégsem! Mindez friss levegőn, hangulatos környezetben és közel Budapesthez.
Időpont: 2003. június 14.
Helyszín: Szentendre, volt szovjet laktanya.
Találkozó: a HÉV szentendrei, Pannónia-telep nevű megállójánál 8.45-kor.
Csapat létszám: 5 fő.
Ideális csapatszám: 6-10 csapat.
Játékszabályokat 2003. június 7-ig juttatjuk el a jelentkező csapatoknak. A játékhoz
ruhát hozni kell. A festék kimosható ételszínezék, de ne tároljuk a szennyesben.
Részvételi díj: 4000 Ft/fő, ami a következőket tartalmazza: maszk, fegyver, hajtógáz, játékvezetők és 300 db lőszer. Előlegként befizetendő 2000 Ft/fő.
Jelentkezni az előleg befizetésével lehet. A csapatok lehetőleg egységesen és a jelentkezők névsorával együtt juttassák el a pénzt személyesen vagy átutalással.
Jelentkezési cím, információ: Orsányi Zsolt, 1085 Budapest, Mária u. 19. fsz. 1/a.,
telefon: (30)-986-4598, drótposta: ozse@aramszu.net, vagy ozse007@index.hu.
Jelentkezési határidő: 2003. május 31.
Orsányi Zsolt
a program vezetője

Valentin András
kerületi rovercserkész-vezető

4.) Felnőttcserkész Megemlékezés, 2003. június 21.,
(Figyelem: időpontváltozás!)
Ahogy azt előre jeleztük, a programot 2003. április 12-e helyett 2003. június 21-én
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tarjuk meg.
Program: történelmi séta a Budai Várban.
Találkozás: 2003. június 21-én 9 órakor a Moszkva téri Várbusz megállójában.
Visszaindulás: a mintegy két órás séta és megemlékezések után, 12 óra körül.
Mindenkit szeretettel hívok és várok!
Paál István
kerületi felnőttcserkész-vezető

5.) Egy gondolat
„Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,
s míg balhitekben hitt s tajtékzott téveteg,
befonták életét vad kényszerképzetek.”
(Radnóti Miklós: Töredék)

Beszámolók
6.) Kiscserkész Lelkinap, 2003. március 8.
Verőfényes szombat reggelen sok-sok (42) kiscserkész és nagycserkész találkozott a
Moszkva téren a 412., a 432. és a 812. sz. csapatokból.
Már Nagyböjt volt, így mi is – mindenki a maga módján – készültünk a Húsvétra.
Kirándultunk és vendégünk volt az erdőben Jézus, Mária és Simon, aki segítette velünk
együtt vinni a nehéz keresztet. Ott volt Pilátus is, és Veronika is, aki kendőjével törölte
le Jézus arcát, és a nép, aki Jézussal ment fel a Golgotára.
Hogy mi történt velünk azon a délelőttön? Megtanultunk egy kicsit jobban figyelni
társainkra. Azt hiszem, mindenki egy lépéssel közelebb került Istenhez. A csendben, az
erdő csendjében kicsivel többet értettünk meg Húsvét titkából.
Gronski Kata
432. sz. Pázmány Péter Cscs.

7.) Rover Barlangászás, 2003. február 22.
Már januárban lecsaptunk a meghirdetett rover barlangászatra. Tudtuk, hogy felejthetetlen élmény lesz, így gyorsan le is foglaltuk a helyünket Markó Gergőnél. A csapatból öten vállalkoztunk a természet szépségének eme új oldala megismerésére.
Elkezdtük összeszedni a szükséges felszerelést: gumicsizma, lestrapált overál, fejlámpa, valamint igyekeztünk a lappangó klausztrofóbiát legyőzni.
Végre eljött a nagy nap! A Batthyány téren találkoztunk, s onnan kísértek minket a
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Mátyás barlanghoz. Gyorsan átöltöztünk a havon, majd megkaptuk a védősipkákat, a
fejlámpákat és a mélybe vetettük magunkat. Eleinte még tudtunk egyenesen állni, aztán
már csak meghajolva, térdelve, kúszva-mászva, a végén már úgy sem bírtunk előre haladni. Na, de ne szaladjunk ennyire az események elébe…
Először az Avatófalon volt szerencsénk kipróbálni, milyen egy 50°-os kőfalon lévő,
kis fülkében fejjel lefelé, kézzel-lábbal tapsolni. Utána indultunk el a barlangrendszer
mélye felé. Különböző járatokon „haladtunk” át, ami legtöbbször lapos kúszásban történt, vagy kezünkkel és lábunkkal a két függőleges falnak feszítettük magunkat. Voltunk
a „könyvtárban”, a „színházteremben” és találkoztunk a „Micimackóval”. A „Micimackó” nevű hely egy kisebb terem, aminek a falában egy 30 cm átmérőjű lyuk van. Azon
kellett a bátraknak átbújni, természetesen a barlangi vezetőink segítségével. Jut eszembe: a vezető-vezetett arány tulajdonképpen 1:1 volt, így biztonságban éreztük magunkat.
Csinos barlangász kisasszonyok és jó fej urak kísértek minket. Így nagyon jó hangulatú
volt a túra.
Másnapra igen csak megéreztük a sok csúszás-mászás eredményét. Többen kiadós
izomlázzal ébredtünk, ami persze nagyon megérte, mert nagyon nagy élmény volt a túra.
Ezentúl soha nem fogjuk úgy érezni, hogy tömeg van a metrón, s nem hiszem, hogy egy
lift (még ha szűk is) különösebb kihívást jelentene nekünk.
Pál Barnabás
432. sz. Pázmány Péter Cscs.
A programon 8-an vettek részt a 432. és az 1016. sz. csapatokból.
Valentin András
kerületi rovercserkész-vezető

8.) Rover Rizikó Parti, 2003. március 1.
Március elsején Pestszentlőrincen gyülekeztek kerületünk stratégái, hogy összemérjék tudásukat. A szabályok a Rizikó nevű társasjátékon alapultak, ám a harcszíntér nem
a már megszokott terep volt, hanem a XIX. századbeli Magyarország, mind a 64 vármegyéjével együtt. A feladat mind több vármegye és úgynevezett fővár birtoklásának elérése volt. A játék kezdetekor 8 játékos indított támadásokat az ország birtoklásáért. A
több mint 11 órán át elhúzódó csatározások közben ettünk-ittunk. Még az étkező asztal
mellett született szövetségek sem bizonyultak tartósnak. Végül a fekete sereg bizonyította, hogy nemcsak Mátyás korában félték az erejét.
A programon résztvevő nyolc cserkész a következő csapatokból került ki: 173.,
301., 305. és 431. Köszönjük a szervezőknek, hogy kipróbálhattuk ezt a játékot!
Zaja Ildikó
305. sz. Szt. István Cscs.
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A japán születésű történész, Takasi úr élvezetes japán-magyarsággal ismertette a
párkapcsolati szokásokat a japán kultúrában régen és most. A japán szokásokat is sokban változtatja a „nyugati” divat és behatás. Mostanra Japánban sokkal több a férfi, mint
a nő. Sok japán vesz igénybe hivatalos házasságközvetítőt. A japán nők igyekeznek
tartani magukat a „három magasság” szabályához: a leendő férfi partner legyen magasabb termetű, magasabb végzetséggel és nagyobb fizetéssel rendelkezzen, mint a nő.
Az előadás után Hodász Gábor az ausztráliai kiruccanásáról tartott alámondásos,
diavetítéses és filmes élménybeszámolót. Melyből többek közt kiderült, hogy Budapesten tízszer több kulturális intézmény van, mint Melbourne-ben. Az ausztrál erdőkben a
turista kiszáradhat, megmarhatja egy mérges kígyó, és váratlanul a fejére pottyanhat egy
30 cm-es eukaliptusz faág. Végül megkóstolhattunk egy tipikus ausztrál reggelit.
Sztrakay Ferenc Balázs
173. sz. Kemény Zsigmond Cscs.
A Roverklub tizenkettedik alkalmán 11-en vettek részt a következő csapatokból: 2.,
85., 173., 293., 305., 344., 436. és 442.
Valentin András
kerületi rovercserkész-vezető

10.) Roverklub, 2003. március 16.
Egy házassági előkészítő oktatáson sem hangzik el olyan részletesen a Katolikus
Törvénykönyv kapcsolódó rendelkezései, mint ahogy azt számunkra Tanczik Balázs
atya, a Váci Egyházmegye kiváló egyházjogásza ismertette. Persze a Roverklub párkapcsolati kérdéskört feldolgozó sorozatában ez talán „egy kézzel nem fogható”, távoli
dolognak tűnhet sokak számára, mégis azt gondolom, hogy kiemelt jelentőségű minden
katolikus, párkapcsolatra törekvő, fiatal számára. A Törvénykönyv túl azon, hogy alapvetően meghatározza a szentségi házasság érvényességi feltételeit, s annak létrejöttét,
részletesen leírja azokat a helyzeteket és a rá adható válaszokat, amelyek a házasság
folyamán következhetnek be. Egyáltalán nem tudhatjuk, hogy életünk során mikor kerülünk ilyen helyzetbe, ezért sem volt talán haszontalan ezeket hallani. Balázs atya analitikus részletességgel ismertette mindezeket számunkra. Valószínűleg emiatt is, az előadás elsősorban a katolikus hallgatóság számára volt érdekes.
Tanulságként hazavihettük magunkkal, hogy az érvényesen létrejött szentségi házasság felbonthatatlan. Így az erre való készülés átgondolt döntéseket igényel.
Kazinczy Béla
kerületi vezetőtiszt
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Tanczik Balázs atya előadása személy szerint engem nem erősített meg abban, hogy
a Katolikus Egyház valóban az ökumenizmusra törekedne. Ha egy protestánsból ellenérzéseket vált ki az, ahogy a Katolikus Egyház viszonyul hozzájuk, tökéletesen meg tudom érteni. Magyarul azt értem ez alatt, hogy az egyház jogrendszere úgy van megalkotva, hogy gyakorlatilag hátrányosan megkülönbözteti más egyházak híveit. És mindezt teszi a felebaráti szeretet nevében. (A félreértések elkerülése végett hozzáteszem,
hogy én katolikus vagyok.) Ez a szubjektív véleményem.
Hajba Eszter
173. sz. Kemény Zsigmond Cscs.
A Roverklub tizenharmadik alkalmán 15-en jelentek meg a következő cserkészcsapatokból: 2., 173., 305., 431., 522., 775., 811. és 1016.
Valentin András
kerületi rovercserkész-vezető

11.) Roverklub, 2003. március 23.
Ezen a vasárnapon Morvay László tűzzománc művész a képzőművészetek világába
kalauzolt el miket. Diaképekkel igyekezett illusztrálni, hogyan is jelenik meg a NŐ a
festményeken, a szobrokon és más műalkotásokon. Bemutatta, hogy mire inspirálta a
szerelem a művészeket. Érdekes volt látni, mi a különbség egy férfi nő-ábrázolása és
egy nő nő-ábrázolása között. Láthattuk, hogy a különböző korokban milyen nőideálokat jelenítettek meg a mesterek.
Előadónk személyes élményeivel is színesítette az estét: rajz-tanulásról, rajztanításról és modellekről mesélt.
Az előadás végére kicsit káosz keletkezett a fejemben a sok diakép-kavalkád hatására. Így utólag mégis azt érzem, hogy ezentúl több szempont szerint tudom majd megnézni és értékelni a képzőművészet alkotásait.
Erdős Veronika
173. sz. Kemény Zsigmond Cscs.
A Roverklub tizennegyedik alkalmán - a program lebonyolítóin kívül - 1 fő jelent
meg a 173. sz. Kemény Zsigmond Cserkészcsapatból.
Valentin András
kerületi rovercserkész-vezető
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Hevesi Mónika és Jelli Magdolna segítségével nyerhettünk betekintést a kerekesszékesek világába, életébe és hétköznapjaiba. A két életvidám, mosolygós hölgy közvetlensége az előadást pillanatok alatt beszélgetéssé alakította, s a családias légkörben
mindannyian bátran mertünk kérdezni.
Megtudtuk, hogy egyikük vívásban nyert Európa Kupát, majd Világkupát és részt
vett Sydneyben az olimpián is, (a kíváncsiaknak: 6. helyezést ért el.) A sport mellett
szerepet kap életükben a kirándulás (másik kerekes-székkel és kisebb lejtésű terepen) és
a művelődés is (mozi, színház, könyvolvasás és hangverseny). Amit leginkább csodálok
bennük, az a munkájuk: segítségnyújtás a bajba jutott társaiknak. Kórházat látogatnak, s
beszélgetnek a gerincsérültekkel, akik várhatóan kerekes-székbe kényszerülnek. Ők
nyújtják az első fogódzót az elesetteknek.
Sok helyen lépcsővel találják szembe magukat, ami sokszor leküzdhetetlen akadályt
jelent számukra, - vegyük észre, hogyha segíthetünk! Fájlalják, ha szomorú, sajnálkozó
tekintetet vetünk rájuk, és örülnek, ha valaki rájuk mosolyog, netalán még köszön is.
Azt hiszem, ez a legkevesebb, amit tehetünk.
Remélem, ezentúl Ti is bátrabban segítetek egy rászorulónak, egy kerekesszékesnek, akkor is, ha senki se látja, és akkor is, ha mindenki téged néz.
Cech Vilmos
412. sz. Kalazanti Szt. József Cscs.
A Roverklub tizenötödik alkalmán 6-an vettek részt a következő csapatokból: 305.,
412. és 522.
Valentin András
kerületi rovercserkész-vezető
Kazinczy Béla
kerületi vezetőtiszt

II. Kerületi hírek
A Kerületi Elnökség ülése, 2003. március 27.
A Kerületi Elnökség ülésén - a kerületi elnök betegség miatti távollétében - három
elnökségi tag volt jelen. A Kerületi Elnökség az ülésen a következő határozatokat hozta:
KE-1/2003.3.27. A Kerületi Elnökség mai ülésének napirendje: 1. Az Elnökség
tagjainak beszámolói; 2. A Kerületi Közgyűlés; 3. Kerületi kitüntetés; 4. Segédtisztképzés; 5. Pénzügyek; 6. Egyebek. (Egyhangúlag elfogadva.)
KE-2/2003.3.27. A Kerületi Elnökség a kerületi főtitkár beszámolóját elfogadja.
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(Egyhangúlag elfogadva.)
KE-3/2003.3.27. A Kerületi Elnökség a kerületi ügyvezető elnök beszámolóját elfogadja. (Egyhangúlag elfogadva.)
KE-4/2003.3.27. A Kerületi Elnökség a kerületi vezetőtiszt beszámolóját elfogadja.
(Egyhangúlag elfogadva.)
KE-5/2003.3.27. A Kerületi Elnökség javasolja, hogy a 2003. március 29-ei Kerületi Közgyűlés Mandátumvizsgáló Bizottságának tagjai: Dr. Ballenegger Zsuzsanna,
Kádár Jenő és Kazinczy Béla legyenek. (Egyhangúlag elfogadva.)
KE-6/2003.3.27. A Kerületi Elnökség a következők szerint elfogadja az MCSSZ X.
Cserkészkerület Sík Sándor Érdemérem kitüntetési rendjét.
A Kerületi Elnökség az MCSSZ X. (pesti) Cserkészkerületében, a Kerületért és a
Kerülethez tartozó csapatokért végzett kiemelkedő és példamutató cserkészmunka elismerésére megalapítja az MCSSZ X. Cserkészkerület Sík Sándor Érdemérem kitüntetést.
A kitüntetésre méltó cserkész személyére a Kerülethez tartozó cserkészcsapatokból bárki javaslatot tehet. A javaslatot a személy megnevezésével és a javaslat részletes indoklásával a Kerületi Elnökséghez kell benyújtani. A kitüntetett személyről és az odaítélés
indoklásáról a Kerületi Elnökség, tagjainak egyhangú szavazatával dönt. Évente legfeljebb 5 cserkész kaphatja meg a kitüntetést. A kitüntetés csak a Kerülethez tartozó cserkésznek adományozható és egy cserkész részére csak egyszer ítélhető oda. A kitüntetés
átadásának ünnepi és méltó módjáról a kerületi főtitkár köteles gondoskodni. Szintén a
kerületi főtitkár feladata pontos nyilvántartás vezetése a kitüntetettekről, a kitüntetést
tanúsító díszoklevél elkészítése és a kitüntettek nevének, csapatának és a kitüntetés indoklásának közzététele a Kerületi Körlevélben. A kitüntetést a Kerületi Elnökség nevében a kerületi elnök adja át.
Az MCSSZ X. Cserkészkerület Sík Sándor Érdemérem kitüntetés kör alakú, átmérője 36 mm, magassága 3 mm. Felső oldalán Sík Sándor plasztikus arcképe és kör alakban „SÍK SÁNDOR ÉRDEMÉREM” felirat, míg hátsó oldalán az MCSSZ jelvénye és
kör alakban „MCSSZ X. CSERKÉSZKERÜLET” felirat látható. Az érdemérem bronzpatinázott kivitelben, zöld színű, háromszög alakú és nemzeti szalaggal is ellátott kitűzővel együtt kerül elkészítésre. (Egyhangúlag elfogadva.)
KE-7/2003.3.27. A Kerületi Elnökség az MCSSZ X. Cserkészkerület Sík Sándor
Érdemérem kitüntetést adományozza Dr. Récsey Bélának a Kerületért végzett kerületi
elnöki munkájáért, Valentin Istvánnénak a Kerületért végzett gazdasági munkájáért és
Amberboy Zsoltnak csapatparancsnoki munkájáért. (Egyhangúlag elfogadva.)
KE-8/2003.3.27. A Kerületi Elnökség a Kerület 2003. évi költségvetése egyéb előirányzatának terhére, az MCSSZ X. Cserkészkerület Sík Sándor Érdemérem elkészítésének költségeire 52000 Ft átutalását jóváhagyja. (Egyhangúlag elfogadva.)
KE-9/2003.3.27. A Kerületi Elnökség támogatja Dr. Philipovich Győző kinevezését
a 3. sz. Regnum Marianum Öregcserkészcsapat parancsnokává. (Egyhangúlag elfog.)
Marosi József
kerületi ügyvezető elnök
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III. Szövetségi hírek
1.) VII. Magyar Nemzeti Rovásírásverseny, 2003. augusztus 17.
A Magyar Cserkészszövetség és az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság Rovásírás Szakosztálya a 2003. évben is megrendezi magyarországi és határon túli, (Kárpát-medencei országokban élő) fiatalok részére a hagyományos, sorrendben immár a
VII. Magyar Nemzeti Rovásírásversenyt.
A verseny időpontja: 2003. augusztus 17-én (vasárnap), 10-15 óráig.
A verseny (tervezett) helye: Magyarok Háza (Bp., V. ker., Semmelweis u. 1-3.).
Nevezés: egyénileg, vagy iskolai-ifjúsági szervezet által, a levelezési címre küldött
levélben. A nevezés díjtalan. A nevezéshez szükséges érvényes tanuló- vagy ifjúsági
szervezeti igazolvány; határidőn belül beérkezett jelentkezés; a korosztálynak megfelelő
rovás-ismeret.
Nevezési határidő: 2003. május 31.
Levelezési cím: dr. Teleki József (1181 Budapest, Csontváry u. 22., XI. em. 32.).
Felvilágosítást ad: dr. Teleki József, telefon: (1)-291-6381.
Elszállásolás: a budapesti Cserkészparkban, kedvezményes, egyéni ügyintézéssel.
Cím: Magyar Cserkészszövetség, 1255 Bp., Pf. 192. Telefon: (1)-394-5084.
Ügyintéző: Szakács Gusztáv, (telefon: (20)-9411-181).
Étkezési lehetőség: a verseny helyszínén.
Útiköltség-térítés: mind a hazai, mind a Kárpát-medencei országok versenyzőinek
(a rendező nevére és címére kiállított számlával igazolt) teljes útiköltséget térítünk.
Korcsoportok (a verseny napjáig betöltött kor):
Kat.: Korosztály:
Szükséges ismeret:
A 7-10 év
rovásra alkalmas betűk ismerete;
B
11-13 év
különböző, rovásra alkalmas betűk és számok írásának és olvasásának ismerete;
C
14-16 év
különböző, rovásra alkalmas betűk és számok írásának és olvasásának ismerete; betűegybeírások (ligatúrák) ismerete; a magyar rovásírás történetének ismerete;
D 17-24 év
a számrovás és rövidítéses rovásírás ismerete, írása és olvasása;
betűegybeírások a mássalhangzók módosításával, magánhangzók
elhagyásával, a hangrendszakadás jelölésével, a torlódó mássalhangzók kihagyásával, két vagy több szó egybeírásával, a fonetikus kiejtés szerinti írásmóddal; magyar rovásemlékek ismerete
(szóbeli feladat);
Feladatok:
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- Minden kategóriában a latin betűs szöveg áttétele rovásba, és rovás szöveg áttétele latin betűs írásra;
- a B, C, D kategóriáknál a fentieken felül rovásírásos szöveg olvasása;
- a C, D kategóriáknál a fentieken felül a legfontosabb magyar rovásemlékek ismerete (szóbeli feladat).
Fakultatív feladat: botra vagy 1,5*l,5 cm-es négyszögletű lécre rovás, külön díjazással. A lécet a rendező biztosítja.
Felhasználható betűsorok: rovásnál bármely régi, vagy közismert újabb kori ábécé. A-B kategóriában a mély („szóvégi”) k és a zárt e (ë) használata nem kötelező. Különféle betűsorok keverése nem megengedett! (A legfontosabb betűsorok megtalálhatók
az Interneten is „Rovás Szabvány JB”, „Rovás FS JB”, „Rovás MA JB” és „Rovás V1
JB” néven. A honlap címe: http://nimrud.eet.bme.hu/rovas/betuk.). Az olvasási feladatok az ÓMT által összeállított „Az egységes rovásírás ábécéje” felhasználásával készülnek. Haladási irány: mind a rovásnál, mind az olvasásnál: a jobbról balra!
Szükséges eszközök (A versenyző hozza magával!): íróeszköz, a rovásra benevezők rovásra (faragásra) alkalmas éles kés, törölköző, esetleg kérges bot.
Elbírálást, a zsűrizést az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság Rovásírás
Szakosztálya végzi, az alábbi szempontok szerint:
- Az induló pontszámot az igénybe vett idő határozza meg.
- Minden betűhiba (tévesztés) a pontszámot eggyel növeli.
- Az olvasás plusz-mínusz 10 ponttal befolyásolja az eredményt.
- A kategória-követelményt meghaladó ismeret mínusz 1-1 ponttal jutalmazható.
- A besorolás a legalacsonyabb pontszámnál kezdődik.
- A botra rovás külön bírálat tárgya.
Díjazás: mind a négy kategóriában az első három helyezett oklevelet és tárgyjutalmat kap. A helyezés nélküli versenyzők emléklapot kapnak és esetleges különdíjazásban
részesülnek. A legjobb helyezést elért iskola és szervezeti egység vándorserleget kap.
Minden hazai és határon túli versenyzőt szeretettel várunk!
Dr. Teleki József
a program vezetője

2.) Az Országos Intézőbizottság ülése, 2003. február 1.
A 2003. február 1-ei OIB ülésen a 23 szavazati joggal rendelkező OIB tag közül 16
volt jelen. A következő témákat tárgyaltuk meg.
1. napirendi pont: igazolások, megbízatások.
OIB 030201/1.: Az OIB igazolja a következő jelöltek cserkésztiszti képesítését.
Marosi József, 412. sz. Kalazanti Szent József Cscs. (Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 0
tartózkodás.) (Csak a X. Cserkészkerülethez tartozó cserkésztisztek nevét közöltük.)
OIB 030201/5.: Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára megszünteti a következő
csapatok tagságát a Magyar Cserkészszövetségben: 309. sz. Assisi Szent Ferenc, 445.
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sz. Szent Márton, 535. sz. Szent István, 671. sz. gr. Apponyi Albert, 802. sz. Szent Korona, 1023. sz. Jakus Gábor, 1092. sz. Julianus barát, 1103. sz. Romzsa Tódor cserkészcsapatok. (Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.)
OIB 030201/6.: Az OIB az Igazoló Bizottság előterjesztésére megszűntnek nyilvánítja a következő csapatokat: 13. sz. Ezermester, 135. sz. Turul, 345. sz. János Zsigmond cserkészcsapatok. (Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.)
OIB 030201/8.: Az OIB az Igazoló Bizottság javaslatára 4 éves időtartamra csapatparancsnoki megbízást ad a következő csapatokban: dr. Imre Sándor cst-nek (2. sz. Sík
Sándor Cscs-ban), Molnár István cst-nek (270. sz. Hajnal Cscs-ban), Ugróczky Gyula
cst-nek (370. sz. Szent Antal Cscs-ban), Halászné Várady Ildikó cst-nek (849. sz. Szent
Márton Cscs-ban), Nagy Ákos cst-nek (923. sz. Pázmány Péter Cscs-ban),
Szlavkovszky László cst-nek (929. sz. Szent Mihály Cscs-ban). (Szavazati arány: 16
igen, 0 nem, 0 tartózkodás.) (Csak a X. Cserkészkerülethez tartozó csapatparancsnokok
nevét közöltük.)
OIB 030201/9.: Az OIB az októberi ülésen a 16. sz. Cscs-ban, Benyó Imre csapatparancsnoki megbízásáról hozott, tévedésen alapuló döntését visszavonja. (Szavazati
arány: 16 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.)
2. napirendi pont: a Külügyi Bizottság tájékoztatója.
OIB 030201/10.: A Magyar Cserkészszövetségek Fórumába a MCSSZ által delegált
tag hivatalból tagja a Külügyi Bizottságnak. (Szavazati arány: 16 igen, 0 nem, 0 tart.)
3. napirendi pont: a Pénzügyi Szabályzat tervezet vitája.
OIB 030201/11.: Az OIB a Pénzügyi Szabályzatot elfogadta, rendelkezéseit 2003.
április 01. napjától kell alkalmazni. (Szavazati arány: 15 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.)
4. napirendi pont: az Országos Elnökség 5/2002. és 8/2002. sz. határozataival
kapcsolatban foganatosítandó intézkedések megtárgyalása, határozathozatal.
OIB 030201/12.: Az OIB az Országos Elnökségnek a cserkészvezetők nyilatkozattételi kötelezettségét szabályozó 5/2002. számú határozatát megsemmisíti.
6. napirendi pont: az Országos Elnökség által a Vezetők Lapja 2003. januári
számában megjelentetett ASZ- és SZMSZ-értelmezés megtárgyalása.
7. napirendi pont: az Országos Elnökség beszámolója.
OIB 030201/13.: Az OIB az Országos Elnökség előterjesztésére megerősíti dr.
Egyed István jogtanácsosi megbízatását. (Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tartózkod.)
OIB 030201/14.: Az OIB az Országos Elnökség előterjesztésére dicséretben részesíti a dzsembori kontingens vezetőit és tagjait. (Szavazati arány: 14 igen, 0 nem, 0 tart.)
8. napirendi pont: a Ruházati Szabályzat tervezetének előterjesztése, ált. vita.
Dragon Faragó Lajos
kerületi OIB tag

IV. Csapataink hírei
Gyászolnak a 807. sz. Sárkány Sámuel Cscs. cserkészei
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy csapatunk parancsnokhelyettese, Pintér István (szü
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letett: 1924. július 5.) 2002. október 5-én elhunyt. Mély fájdalommal búcsúztunk el
Tőle 2002. október 8-án. Emlékét mindvégig megőrizzük. Nyugodjék békében.
807. sz. Sárkány Sámuel Cscs.
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Németh István
kerületi elnök
A Kerületi Körlevél az MCSSZ X. Cserkészkerület elnökének hivatalos tájékoztató levele a Kerülethez tartozó csapatparancsnokok és kerületi vezetők számára. Megjelenik: időszakosan.
Felelős kiadó: Németh István; Főszerkesztő: Kazinczy Béla; Szerkesztő: Orosz László. A Körlevéllel kapcsolatos kérdések feltehetők telefonon a (30)-471-4202-es számon és az xkerkorlev@cserkesz.hu címen.
A Körlevélbe szánt írásokat a megjelenés előtti hónap 10. napjáig küldjétek be, lehetőleg elektronikusan.
A X. Cserkészkerület székhelyének címe: 1192 Budapest, Pannónia út 26. (Szt. József Közösségi Ház).
Ügyeleti szolgálatot minden hónap második és utolsó szerdáján 16.30 és 18.30 között tartunk ott.
Erre a címre küldött, postai levelek elvesznek! Ügyeleti telefon: (30)-307-0918.
A X. Cserkészkerület levelezési címe: 1447 Budapest, Postafiók 472. Honlapja: xker.cserkesz.hu.
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