MCSSZ X. Cserkészkerület

Kerületi Körlevél

2007. május

I. A kerületi vezetőtiszt közleményei
1.) 2007. májusi és júniusi országos és kerületi program
Időpont
május 8.
május 18-19.
május 27.
június 9.
június 24.–július 3.
2007. június 30.

Program neve
Kerületi nagytábori megbeszélés
Országos Közgyűlés
Pünkösd
Kerületi Műhely
XVIII. Kárpát-medencei Regöscserkésztábor
VI. Rover Hadijáték

Felelőse
Parragh Gábor
Buday Barnabás
Parragh Gábor
Pál Barnabás
Sztrakay Ferenc Balázs

2.) roVERseny, 2007. szeptember 7-9.
Húú! Már csak egy picit kell bírni, aztán mehetek pihenni! Vajon ha négynapos
lenne ez az egész, akkor meddig bírnám? Azt mondják az ember addig bírja, amíg kell.
Hm. Egyszer kipróbálom...
A program leírása: hatodszor kínáljuk a lehetőséget, hogy felmérjétek saját pszichés és fizikai felkészültségeteket, úgyhogy hajrá! Meglátjuk, hogy a nyári felkészülési
időszak milyen eredménnyel járt. Hozzatok emlékeket a nyárról, esetleg korábbi
roVERsenyekről, ezekből már egyre több van, ugyebár (most kezdjük az általános iskolát – 6 év, érted!), játékokat, hogy legyen mivel elütni az eredményhirdetés előtti
perceket, de költői vénátokat se felejtsétek otthon! Szép a vidék, és az eseménydús nap
sokatokat biztosan megihlet az esti tábortűzig. A szombati versenyen továbbra is ügyes
állomásokkal kísérletezünk, amiket érdemes tesztelnetek. A verseny olyan négy fős
csapatok között zajlik, amelyeknek legalább egy tagja lány. Minden csapatnál egy vagy
két kerékpárnak kell lennie. Ezek a bringák néhány feladathoz hasznosak, közlekedési
előnyeiket nem ecseteljük. A csapatok tagjai lehetnek egyszerre több cserkészcsapatból, és egy csapatnak legfeljebb egy fő nem cserkész is tagja lehet, aki magáénak tudja
a cserkész szellemiséget. Minden csapatból legalább egy tagnak jelen kell lennie a péntek esti szabályhirdetésen.
Szükséges felszerelés: hátizsákon szállítható sátor, amiben a csapat alszik, hálózsák, amiben Te; lámpa, könnyű kis hátizsák, könnyű ruha, amiben versenyeztek –
meleg lesz és napsütés –, fürdőruha, csapatonként egy egészségügyi csomagocska – a
verseny alatt veletek kell lennie –, hideg élelem, szombat este adunk meleg vacsorát,
ehhez csajka, evőeszköz; csapatonként egy vagy két bicikli, amik nem árt, ha bírják a
terep egyenetlenségeit; cserkészfüzet, legalább egy tájoló, emlékek, fényképek a nyár1
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ról, társasjátékok. Térképet kaptok a versenyzéshez.
Időpont: 2007. szeptember 7-9.
Találkozó: szeptember 7-én 18.50 és 19 óra között ezen a ponton: északi szélesség
47°7’7,67”, keleti hosszúság 17°54’39,64”. Gépjárművel érkezők előzetesen egyeztessenek a program szervezőivel az utasok számáról, személyéről, az útvonalról és a találkozási helyről.
Program: pénteken 23.00-kor a versenyszabályok hirdetése; 23.30, lefekvés.
Szombaton 8.30-kor a térképek kiosztása; 9.00 tömegrajt; 18.00 beérkezés, vacsora,
utána tábortűz, eredmények kiértékelése, eredményhirdetés, díjak átadása, mulatás, ki
meddig bírja. Vasárnap reggel hazautazás.
Részvételi díj: június 30-ig jelentkező X. Cserkészkerületieknek 1500 Ft/fő, június
30. után 2500 Ft. Más kerületieknek és nem cserkészeknek június 30-ig 2000 Ft/fő,
utána 3000 Ft/fő. Más cserkészkerületből érkezők kérjék kerületük vezetőségét, hogy
támogassák részvételüket!
Résztvevők: a X. és más cserkészkerületek cserkészei, és cserkész lelkületű 16 év
felettiek, legfeljebb 12 csapat.
Jelentkezés: a program szervezőjénél, Valentin Andrásnál (1239 Soroksár, Haraszti út 69/b. Tel.: 1/413-4793 munkaidőben vagy 20/828-9709, valek@stud.btk.ppke.hu)
csapatonként egyszerre, megadva a csapat nevét, névsorát, tagjainak cserkészcsapat- és
kerületszámát, lakcímeit, drótposta címeit és cserkészigazolvány-számát, mindezt lehetőleg drótpostán. Jelentkezés csak abban az esetben érvényes, ha az egész csapat részvételi díját – min. 6000 Ft – egyszerre, rózsaszín postautalványon elkülditek a fenti
címre legkésőbb a szóbeli jelentkezés napján, feltüntetve rajta a versenycsapat nevét,
névsorát. A többi adatot drótpostán küldjétek! Pénzt nem áll módunkban visszaadni.
Jelentkezési határidő: 2007. augusztus 26.
További információ: Valentin Andrástól a fenti címen és telefonon.
Honlapunk: http://www.piar.hu/cserkesz/xker/rovers.html
Mindenkit szeretettel várunk!
Orosz László, Valentin András
szervezők

II. Kerületi hírek
1.) ŐVK nyúl altábor, 2007. július 22–26.
Az I. és a X. Cserkészkerület által szervezett őrsvezető-vezetőképző táborral kapcsolatban kérjük segítségedet. A kerületi ŐVK-ban igyekszünk a hangsúlyt minél jobban a gyakorlati képzésre fektetni. Az őrsvezetőjelölteket ezért több olyan feladat elé
állítjuk, amely lehetőséget ad számukra képességeik kipróbálására. Ennek kapcsán
minden évben 9-12 éves cserkészeket hívunk – fiúkat és lányokat egyaránt –, akiken a
jelöltek gyakorolhatják néhány őrsgyűlésen keresztül, mennyire képesek a gyakorlatba
átültetni azt, amit elméletben tanultak.
Természetesen ez nem csak az őrsvezetőjelölteknek hasznos, hanem a kis vendégeknek is, akiket nyulaknak nevezünk, hiszen alkalmuk van más csapatok cserkészei2
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vel találkozni, új énekeket, játékokat tanulni, és ez remek alkalom cserkésztudásuk
fejlesztésére is.
Kérlek ezért, hogy nézz körbe csapatod tájékán és ismertessed meg ezt a lehetőséget minél több cserkésszel! Nem kell mást tenned, csupán továbbítod kérésünket az
ezzel a korosztállyal foglalkozó vezetőid felé.
Időpont: 2007. július 22-26-ig.
Helyszín: Vácrátót.
Várható költség: 4000-5000 Ft/fő (a helyszínen fizetendő) + útiköltség.
Jelentkezési határidő: 2007. június 30., e-mailen, telefonon, személyesen.
Minden csapat lehetőségéhez mérten biztosítson egy vezetőt a cserkészei mellé, aki
kísérő, valamint összekötő szerepet tölt be! A jelentkezés elküldése után minden öszszekötő részletes tájékoztatást kap a táborról.
Amennyiben kérdés merül fel, természetesen szívesen válaszolok.
A jelentkezési lapot a http://www.cserkesz.hu/elsoker/vk oldalon az ŐVK alatt találjátok. Ezeket osszátok ki a jelentkező nyulaknak, töltsék ki, majd a vezető hozza el
ezeket a táborba.
Miután felmérted, hogy a csapatodból mennyien jönnek, és a jelentkezési lapokat is
kitöltötték, jelezz vissza nekem e-mailben vagy telefonon. Ez tartalmazza: csapatod
számát és nevét, a cserkészek számát és életkorát, a kísérő, összekötő nevét, képesítését
és elérhetőségeit: e-mail cím, telefon.
Jelentkezés és további információ: Szilágyi Balázsnál. Telefon: 70/510-5210;
drótposta: balazska88@freemail.hu .
Szilágyi Balázs
nyúl altáborparancsnok

2.) 2007. évi nyári csapattáborok
Lassan itt az ideje, hogy eleget tegyünk az MCSSZ Táborozási Szabályzatának 3.2.
pontjának. Segítségképpen körlevelünkhöz mellékeltünk egy Táborozási és ÁNTSZ
engedélykérési űrlapot. Kérlek titeket, hogy minél előbb kitöltve, mellékletekkel
együtt küldjétek vissza a X. Cserkészkerület postafiókjába, nem kell a hatodik hetet
megvárni!
Az űrlapok letölthetőek a kerületi honlapról is ( http://www.cserkesz.hu/xker/ ), a
„Táborozás” oldalról. Egyéb hasznos dolog is található a honlapon a táborozásokhoz.
A gördülékenyebb munka érdekében kérem együttműködéseteket!
Sztrakay Ferenc Balázs
kerületi táborozási vezető

3.) Pályázati felhívás a 2007. évi nyári csapattáborok támogatására
Figyelem: határidő változás!
• A pályázat leírása
A Magyar Cserkészszövetség X. Cserkészkerülete (továbbiakban: Kerület), pályázatot hirdet a Kerületben működő cserkészcsapatok nyári cserkésztáborának anyagi
3
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támogatására.
• A pályázatkiíró
A pályázatot a Kerület elnöksége írja ki. Az egyes pályázatok támogatására a kerületi táborozási vezető tesz javaslatot. A pályázat odaítéléséről a Kerületi Elnökség dönt.
• A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a Kerületben működő cserkészcsapatok (továbbiakban
Pályázó), akik nyári cserkésztábort szerveznek, vagy más cserkészszervezet (kivétel:
kerületi, országos, nemzetközi szervezet) által rendezett cserkésztáboron vesznek részt.
• A rendelkezésre álló keretösszeg: 350.000 Ft
• A pályázaton nyerhető összeg:
A pályázat utófinanszírozású. A pályázaton az egy Pályázó által nyerhető összeg
maximuma 14 napra vehető igénybe, legfeljebb annyi cserkész után, ahány után a cserkészcsapat vagy a Fenntartótestület a tagdíjat 2007-ben befizette. Felhívjuk a pályázók
figyelmét, hogy reális táborozási létszámot tüntessenek fel a pályázati űrlapon, hogy se
az elszámolásnál, se az esetleges táborellenőrzésnél ne legyen ebből problémájuk!
Az egy főre jutó napi támogatás összegét a Kerületi Elnökség 2007-ben, maximum
200 Ft/fő/napban határozza meg.
• A pályázati feltételek
a) Azok a kerületi csapatok pályázhatnak, akik
nyári cserkésztábort tartanak, vagy azon részt vesznek,
nincs elmaradt évi jelentésük,
nincs tagdíjhátralékuk,
az adott táborozással kapcsolatos minden kötelezettségüket (határidők, engedélyek,
mellékletek, jelentések, stb.) a Táborozási Szabályzatnak (továbbiakban TÁSZ)
megfelelően rendezik,
a program megvalósítását 2007. augusztus 31-ig legkésőbb be kell fejezni.
Ha a fenti feltételek nem teljesülnek, akkor a cserkészcsapat nem pályázhat.
b) Nem vesszük figyelembe annak a Pályázónak a pályázatát:
¾ aki a megelőző évben bizonyíthatóan táborozási engedély nélküli cserkésztábort tartott,
¾ akinek a megelőző évben a Kerületi Elnökség megítélte a támogatást, a Pályázó írásban nem mondott le róla, és az elszámolási kötelezettségének a megadott
határidőig nem tett eleget,
¾ aki bármely más módon, idén már megsértette a TÁSZ rendelkezéseit,
¾ akinek a Kerülettel szemben bármilyen rendezetlen kötelezettsége van,
¾ aki nem az előírt mellékleteket, illetve nem kellő példányszámban tartalmazva
adja be a táborozási engedélykérést,
¾ aki a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot ad be,
¾ aki a pályázati határidő lejárta után nyújtja be a pályázatát.
c) Előnyt jelent a pályázat elbírálásánál:
1. aki a MCSSZ felé a tagdíj és éves jelentést határidőre rendezte,
¾ a Kerületért végzett cserkészmunka,
4
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¾ részvétel a Kerületi programokon,
¾ a részletes keretmese megküldése,
¾ részletes programterv megküldése.
• A pályázat és benyújtása
A Pályázó a Kerület felé a TÁSZ szerinti táborozási engedélykéréssel egyidejűleg
nyújthatja be a pályázatot 1 példányban. A pályázat tartalmazza:
¾ kötelezően a jelen Körlevélhez mellékelt pályázati űrlapot értelemszerűen kitöltve,
¾ nem kötelező jelleggel, de az elbírálást elősegítő mellékletekkel (részletes keretmese, részletes programterv) melyek egyenként legfeljebb 6000 karakter terjedelműek lehetnek.
A pályázat benyújtásának tényéről kérjük értesíteni a jelen kiírás 13. pontjában
megadott telefonon, vagy címen a kerületi táborozási vezetőt.
A pályázatokat és az elszámolást valamint azoknak mellékleteit a Kerület postacímére kérjük beküldeni:
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG X. CSERKÉSZKERÜLET,
„TÁBOROZÁSI PÁLYÁZAT”, 1447 BUDAPEST, PF.: 472.
• A pályázati összeg felhasználása
Kizárólag élelmiszer-vásárlásra.
• A pályázattal kapcsolatos időpontok, határidők
a) A pályázatok benyújtásának, vagy postai feladásának határideje 2007. június 13.
b) A pályázatok elbírálása és a pályázók értesítése 2007. július 1-ig történik.
c) A pályázati elszámolást a táborbontást követő 30 napon belül meg kell küldeni a
Kerület postacímére, ha egy Pályázónak több cserkésztáborát vagy cserkésztáborozását
támogatja a Kerület, úgy a Pályázó utolsó támogatott táborbontásának időpontját kell
figyelembe venni. Ennek elmulasztása esetén a Kerület Elnöksége határozatban visszavonja a megítélt támogatást a Pályázótól, és a Pályázót a következő évi pályázatból
kizárja.
d) Ha a pályázati elszámolás a feltételeknek megfelel, úgy a Kerület a figyelembe
vett táborbontást követő 90 napon belül kifizeti a nyert pályázati összeget a Pályázónak.
e) A határidőknél, postai feladás esetén a postai bélyegző dátumát, személyes benyújtásnál a kerületi főtitkár keltezését vesszük figyelembe.
• A pályázat elszámolása
A pályázati elszámolás a következő dokumentumokból áll:
a megnyert összeg értékében a Kerület nevére és címére kiállított ÁFÁ-s élelmiszer
számla. A Kerület neve és postacíme:
MCSSZ X. CSERKÉSZKERÜLET
1025 BUDAPEST, TÖMÖRKÉNY UTCA 3/A.,
ADÓSZÁM: 19006705-2-41
a táborban résztvevők névsora, és cserkészigazolványuk sorszáma,
¾ a megvalósult keretmese, (legalább 1500, legfeljebb 6000 karakter terjedelmű
leírás),
5
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¾ a megvalósult tábori programok rövid leírása, (legalább 1500, legfeljebb 6000
karakter terjedelmű).
• A pályázaton nyert összeg visszamondása és visszavonása
A Pályázó a megítélt támogatást legkésőbb a táborbontást követő 30. napig írásban,
indoklással együtt lemondhatja a Kerületi Elnökség felé.
A Pályázótól a pályázati támogatás a Kerületi Elnökség a figyelembe vett táborbontást követő 30 napon túl és 90 napon belül határozatban visszavonhatja, ha a Pályázó:
¾ a megvalósult tábor során bármely módon megsértette a TÁSZ rendelkezéseit,
¾ a táborbontást követő 30 napon belül sem kapott táborozási engedélyt a TÁSZ
3.3. pontja alapján,
¾ a pályázaton nyert összeggel a figyelembe vett táborbontást követő 30 napon
belül nem számol el a Kerületnek.
Ha a Pályázó kisebb létszámmal táborozott, mint amekkora létszámra támogatást
kapott, akkor a Kerületi Elnökség a figyelembe vett táborbontást követő 30 napon túl
és 90 napon belül határozatban visszavonhatja a különbözetből származó többlet támogatási összeget.
• Egyéb rendelkezések
A kiíró nem tud felelősséget vállalni a postai küldemények célba éréséért, de a maga részéről mindent megtesz, hogy a pályázati anyagokat a lehető leggondosabban kezelje, és a pályázók érdekeit szem előtt tartsa.
• Pályázattal kapcsolatos kérdések feltehetők
Sztrakay Ferenc Balázs kerületi táborozási vezetőnek,
Telefon: 20/828-9123, drótposta: fbsztrakay@gmail.com
Morvay Levente kerületi ügyvezető elnöknek,
Telefon: 30/303-5812, drótposta: levente@morvay.hu
Kerületi Elnökség
A körlevél 2007. áprilisi számából sajnálatos módon kimaradt a pályázati űrlap. Ezt
most mellékeljük, ehhez a számhoz. A pályázat beadási határideje 2007. június 13-ra
módosult.
Orosz László
főszerkesztő

III. Egyéb hírek
1.) KOMP Fesztivál, 2007. augusztus 17-21.
Mottónk: EGYÜTT
Mert úgy érezzük, EGYÜTTlétünkben hangsúlyos az EGYÜTTműködés. Annak
szabályai, dimenziói:
* EGYÜTT Istennel - hangsúlyosan sokat fogunk foglalkozni vallási, lelki témákkal, neves és kiváló előadók, papok, lelkészek és világiak segítségével;
* EGYÜTT az embertársainkkal - társas kapcsolatainkkal puszta együttlétünkön
túl, kifejezetten ezzel foglalkozó alkalmakon fogunk foglalkozni;
6
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* EGYÜTT önmagunkkal - ha kicsit furcsa is a kifejezés, de hisszük, hogy az önismeret, az önkifejezés igazán sokat segít fenti kapcsolataink, együttlétünk alakításában;
* EGYÜTT környezetünkkel - a tudományok, és a teremtett környezet mélyebb
megismerése által.
Részvételi díj: befizetés május 30-ig: kollégiumi szállással: 9900 Ft; iskolaival:
7900 Ft.
Befizetés augusztus 5-ig: kollégiumi szállással: 10500 Ft; iskolaival: 8400 Ft.
Helyszínen: iskolai szállással: 8900 Ft.
Napijegy egységesen 3500 Ft.
Esti jegy (19 órától) egységesen 1000 Ft.
Támogatói jegy: 19999 Ft.
Befizetés: a költség hozzájárulás befizethető a következő számlaszámra:
10918001-00000018-94730013, illetve a következő címeken lehet tőlünk kérni csekket, amit postán elküldünk: info@kompfesztival.hu, 20/823-0860
További információ: a www.kompfesztival.hu oldalon.
Jó lesz! Gyere, várunk!
Papp András Gorál
szervező

2.) Csodaszarvas Cserkészbolt
A Csodaszarvas Cserkészbolt kínálata az alábbiakkal bővült:
• Bi-Pi: A cserkészvezető
• Bi-Pi: Cserkészet fiúknak (Scouting for boys)
• Teleki Pál: Merjünk magyarok lenni
• Gergely Ferenc: A magyar cserkészet története
• Kiscserkész vezetők módszertani könyve
• PAX TING jelvény replika
• Cserkészkalap (akciós, a készlet erejéig)
• Női cserkészliliomos kardigán (akciós, a készlet erejéig)

800 Ft
1200 Ft
600 Ft
800 Ft
700 Ft
400 Ft
3000 Ft
3500 Ft

Utánam fiúk DVD
Hosszas munka után végre elkészült az Utánam fiúk című, cserkészekről szóló játékfilm magyar szinkronnal is ellátott DVD változata (nem kereskedelmi forgalmú). A
film egyike azon kevés értékes filmnek, melyek a cserkészetről szólnak.
Történet: Lem Siddons utazás közben egy amerikai kisvárosban spontán elvállalja
az alakulófélben lévő cserkészcsapat vezetését. Először átmeneti megoldásként gondol
a feladatra, csak hogy egy szép hölgynek imponáljon, ám végül a cserkészet olyannyira
kitölti az életét, hogy anélkül már el sem tudná képzelni azt, így ott ragad a kisvárosban cserkészvezetőként. (Follow me boys, USA, 1966, rendezte: Norman Tokar, Főszerepben: Fred MacMurray, Vera Miles, valamint gyerekszínészként első mozifilmszerepében Kurt Russel).
Őrsi, raj, vagy csapatkeretben javaslom a megtekintését.
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MCSSZ X. Cserkészkerület
Kerületi Körlevél
2007. május
A digitális munkáért Berkes Zsolt vágót és Forgács Ferenc st. cspk. informatikust
illeti köszönet. Pénzt szigorúan csak önkéntes hozzájárulásként fogadok el (kb. 1000
Ft) Ha esetleg megtérül a befektetett összeg (20000 Ft nagyon baráti alapon egy cserkészbarát stúdióban, ez gyakorlatilag a rezsióradíjat sem fedezte az egyhetes munka
során), akkortól természetesen nem kérek hozzájárulást.
Cím: 1126 Budapest, Kléh István utca 9.
Tel./Fax: 1/201-7198
Nyitva tartás: H-P 11:00-19:00, SZ 10:00-14:00
Honlap: www.cserkeszbolt.hu
Nagy Dénes
boltvezető
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Dr. Imre Sándor, 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: Dr. Imre Sándor; szerkesztő: Orosz László, Csáki Viktor. Nyelvi lektor: Valentin András. A
Körlevéllel kapcsolatos kérdések feltehetők telefonon a 20/828-9702-es számon és az
xkerkorlev@cserkesz.hu címen.
A Körlevélbe szánt írásokat a megjelenés előtti hónap 25. 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 17.00 és 18.30 között ott tartunk.
Az erre a címre küldött, postai levelek elvesznek. Ügyeleti telefon: 20/828-9702.
Levelezési cím: 1447 Budapest, Postafiók 472. Honlap: http://www.cserkesz.hu/xker

A Körlevél a Pest és Környéke Cserkészeiért Alapítvány
gondozásában jelenik meg az NCA támogatásával.
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