
I. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) Az 1998-1999-es cserkészév 2. félévének kerületi programja

A program neve Idopontja Felelose
Orsvezetoi Fórum február 13-14. Barna Gábor
Segédtiszti Fórum február 28. Sipos Emoke Villo
Kerületi Közgyulés március 27. Récsey Béla
Cserkésztiszti Fórum március 27. Kazinczy Béla
5. Somogyváry-nap április 23-24. Németh László

2.) IV. Orsvezetoi Fórum

A IV. Orsvezetoi Fórum is a gyakorló orsvezetok munkáját kívánja segíteni új
ötletekkel, tapasztalatcserével, közösségi programokkal, szellemi és lelki töltodéssel.
Kérünk minden csapatparancsnokot, hogy küldje el minden orsvezetojét erre a
találkozásra és jutassa el hozzájuk ezt a hirdetést. A vidékiekre is gondolva állítottuk
össze a programot.

A találkozás idopontja: 1999. február 13-14.
A program helye: Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Ház,
A helyszín megközelítése: a 3-as metró Határ úti megállójától a 99-es vagy a 194-es

autóbusszal a 2. megállóig, a Kós Károly térig kell menni. A Ház a templom mellett áll.
Program: február 13., szombat:

16.30: egy kis adminisztráció,

17.00: Milyen a jó keretmese? - eloadás,
18.00: játék,
18.30: eszmecsere az eloadásról és más érdekes témáról,
19.30: vacsora és készülés a tábortuzre,
21.00: tábortuz,
22.00: takarodó.

február 14., vasárnap:
7.00: reggeli,
8.00: istentisztelet, szentmise,
9.00: farsangi álarc készítés.

Hoznivalók: cserkészruha (Kérjük, hogy ebben gyere már szombaton!), hálózsák,
laticel, élelem, sok ötlet, kérdés, probléma, amire megoldást keresel.

További információ kapható telefonon: 252-2385  (Barna Gábor).

Barna Gábor
Orsvezetoi Fórum vezetoje

3.) IV. Segédtiszti Fórum

A Segédtiszti Fórumok igyekeznek minél inkább hasznosítható segítséget nyújtani
a mindennapi vezetoi munkában, a leggyakrabban felmerülo gondokban. Idén
februárban a mostanában aktuálissá váló egyik legnagyobb problémával a nyári
táborok finanszírozási kérdéseivel és ezek megoldási lehetoségeivel ismertet meg
bennünket meghívott eloadónk: Kazinczy Béla cst. De kérésként jelentkezett az is,
hogy foglalkozzunk az orsvezetokkel való kapcsolattartás mikéntjével, a konfliktus
helyzetek kialakulásának megelozésével, illetve a már kialakult konfliktusok
feloldásának módjával. Errol, rövid bevezeto után kisebb-nagyobb csoportokban
fogunk eszmét cserélni. Az idopontot igyekeztünk úgy megválasztani, hogy azoknak se
okozzon nehézséget a hazajutás, akik messzebbrol érkeznek. A megbeszélések közötti
felüdülés képpen Barna Gábor st. fogja nekünk kedvenc és legjobban bevált játékait
megtanítani.

A találkozás idopontja: 1999. február 28., vasárnap.
A program helye: Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Ház,
A helyszín megközelítése: a 3-as metró Határ úti megállójától a 99-es vagy a 194-es

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

10.45: érkezés (10 órától lehetoség van szentmisén ill. istentiszteleten való
részvételre),

11.00: ráhangolódás, ének, játék, jókedv, bemutatkozás,



11.30: Honnan és hogyan szerezzünk pénzt a nyári táborra? - eloadás,
12.30: gémberedett tagjaink megmozgatása,
12.45: Kérdésözön, azaz mire kaphatunk még választ az eloadótól,
13.15: ebéd (kinek-kinek, amit hozott magával),
14.15: az ebéd fáradalmainak kipihenése, a vérkeringés felélénkítése,
14.30: rövid bevezetés délutáni témánkhoz,
14.45: kiscsoportos megbeszélések az orsvezetokkel való kapcsolattartásról és a

konfliktusmegoldásról,
15.15: gondolataink összegzése közösen,
16.00: programzárás, érdeklodoknek teázás, beszélgetés, amíg idotökbol és

kedvetekbol futja.
Hoznivalók: cserkészruha, ebéd, építo jellegu ötletek, jókedv és minél több

cserkészvezeto az ismeretségi körödbol. Minél többen vagyunk, annál eredményesebb
munkát végezhetünk. Kérlek, jöjjetek el minél többen!

A Fórummal kapcsolatos kérdéseket, kéréseket, ötleteket, felajánlásokat, segíto
szándékú kritikát szeretettel várok este 7 után a 363-3927-es telefonszámon.

Sipos Emoke Villo
Segédtiszti Fórum vezetoje

4.) 5. Somogyváry-nap, Szigetszentmiklós, 1999. április 23-24.

Ki volt Somogyváry Gyula?

„Egy élet a haza szolgálatában…” írta címként a szerzo vitéz Somogyváry Gyula
életrajza elé. Közéleti személyiség, regény-, színmu- és filmíró, költo és szónok, a híres
szilveszteri illetve a déli harangszó után megszólaló szózatok írója. Jó kezu festo.
Grafikai munkái a harcterek mozzanatait is megörökítették. Ének és hangszertudásával
társaságokban és tábortüzeknél szép emlékezetes perceket szerzett.

A sokoldalú muvész részt vett Hazája sorfordító küzdelmeiben is. Segítette a II.
Világháború vége felé a kiugrási kísérleteket, mert frontkatonaként tapasztalta meg az
elso Világháború oszirózsás és vörös terroros borzalmait. A Rákosi rendszer
börtönében puszt ították el.

A program

Vitéz Somogyváry Gyula emberi és muvészi sokoldalúsága szorosan összetartozott.
Ismert jellemszilárdsága mellett ezek teszik cserkész eszményképpé. Ezelott 9 évvel Dr.
Nemeskürty István elnökségével Emlékbizottság alakult. A nevét felvett

cserkészcsapat – az emlékbizottság segítségével – itthon és külföldön 3 emléktáblát
helyezett el és útjára indította a „sokoldalú cserkész” versenyeit. Példája nyomán
muvészi ágakban indul évente e verseny.

a) Molnár Imre citeraverseny
Április 23-án délután kerül megrendezésre a már hagyományos ifjúsági és cserkész

citeraverseny. Molnár Imre híres citerakészíto mester - egykor maga is cserkész -
citeramúzeumot létesített Szigetszentmiklóson. Minden évben egy-egy saját készítésu
értékes citerát ad át a legjobb citerásnak.

A verseny cserkész kategóriái:
1. alsó korcsoport 12 éves korig egyéni és zenekari kategóriában,
2. felso korcsoport 18-22 éves korig.
(A zenekari csoportot a zsuri összevontan is kezelheti, ha a versenyzok vegyes

korcsoportú zenekart neveznek.)
b) Irodalmi verseny
1. kategória: 12 éves kor alatt (cserkészek, kiscserkészek), feladata: „Miért

lehetnének a mai cserkészek Szent István apródjai?” (A mi cserkésztudásunkat hogy
lehetne abban a korban hasznosítani?) címmel 2-5 oldal terjedelmu, A/4-es géppapírra
írt gondolatokat várjuk kézi vagy gépírással.

2. kategória: 12 éves kor felett (cserkészek), feladata: „Miért döntötte el nemzetünk
sorsát a kereszténység felvétele?” (Mi a tanulság napjainkban?) címmel 2-5 oldal
terjedelmu, A/4-es géppapírra írt gondolatokat várjuk kézi vagy gépírással.

c) Eloadói verseny
Minden mufajban mindent, ami értékes elo lehet adni: a buvészmutatványtól a

népdalig; szóló tánc (vagy felkért páros), klasszikus, versenytáncok, néptánc és
pantomim; bármely hangszeres zene, daléneklés, versmondás, mesemondás,
hangutánzás, ízléses jó viccmondás, konferansz és szónoklás; még színpadi akrobatika
is, továbbá minden ami ízléses és értékálló eloadható.

„…és még mit tud a cserkész?” Ez a mi „ki mit tud” jelszavunk. Vagyis minél
többféle eloadásra légy képes, minél sokoldalúbb eloadó! (Zongorakísérot, kazettát
hozhatsz kíséretként!) A zsuri így értékel.

Két korcsoportban (12 éves korig és azon túl, illetve szükség esetén a 18 éven
felüliek is külön) egyéni és orsi csoportosításban bonyolítjuk le ezt a versenyt is. A
jelentkezésbe be kell írni a választott eloadói ágakat és versenycsoportot. Egy-egy
mufaj eloadási ideje: 3-5 perc!

d) Kézmuves verseny
Minden ami a nép-, ipar- és képzomuvészethez és a cserkészügyességekhez

tartozik, azzal részt lehet venni eme nemes versenyben. Fontos, hogy nevezni az
elkészített munkák leírásával kell (cím, mufaj, anyag, méret), hogy felkészülhessünk a
nevezett tárgyak kiállítására. A Somogyváry-nap reggelén kell elhozni mindent, hogy a



résztvevok és a zsuri láthassa a pályamuveket. Itt is az eddigi korcsoport megosztást
(12 évig és 12 évtol) alkalmazzuk majd.

e) Természet- és környezetvédo verseny
A természet- és környezetvédelem aktuális kérdései szerepelnek ebben a

versenyben. Az általános iskolai, környezetvédo cserkészirodalom alapján összeállított
tesztben és gyakorlati akadálypályán (cserkészügyesség, növény- és állatfelismerés
stb.) mérik össze tudásukat a legalább 3 fos orsök. Itt is 12 év alatti és feletti orsök
nevezését várjuk.

f) Cserkész-maratón
Az utcai, edzocipoben is lefutható futóverseny a testi eronlétet teszi próbára. A

különbözo talajú utakon haladó versenyt kétféle korosztálynak rendezzük: 1. alsó
korcsoport 12 éves korig 3000 m-es távon,

2. felso korcsoport: 12 éves kor felett 9000 m-es távokon.
g) Ünnepségek
IV. 23-án, pénteken este cserkésztáncházat tartunk, melyre mindenkit szeretettel

várunk. Szállást polifoam-hálózsák rendszerrel tantermekben biztosítunk. A
programban szerepel a Somogyváry háznál a születésnapi ünnepség is.

A Somogyváry-napon - mivel április 24-re esik - tartjuk a kerületi, Szt. György napi
ünnepélyes fogadalomtételt is. Errol az ünnepségrol a következo kerületi körlevélben
adunk pontos tájékoztatást.

Nevezés: postán, a következo címre: Somogyváry Emlékbizottság, 2310
Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel u. 1. Telefonon tájékoztatás kapható: 00-36-24-466-689
(Németh István cserkésztiszt, a bizottság titkára és Németh László kerületi
regosvezetotiszt). A nevezésbe a következoket kell leírni: név, cím, csapatszám és név,
a versenyág megnevezése, az eloadni, bemutatni kívánt mu leírása (szerzo, forrás,
adatközlo stb. vagy a kézmuves kiírásnál szereplo adatok), pontos életkor
meghatározás: születési adatok.

Határido: 1999. április 1-ig. A nevezok postafordultával megkapják az idopontokra
és egyéb tudnivalókra (érkezés, szállás és ellátás) vonatkozó meghívó levelet. Az
ellátás mértéke, szállásolás a remélt támogatások függvénye.

Megjelenés: cserkészegyenruhában (átöltözéshez öltözot biztosítunk).
Díjak: A legjobbaknak korosztályonként és versenycsoportonként 1-1 vándordíj

Somogyváry-kupa. A II. és III. helyezést elértek könyv ill. hangkazetta vagy más
támogatói díjat kapnak. Különdíjak: mint, pl.: a citera.

Németh László
kerületi regos vezetotiszt

5.) Vers- és Népmesemondó, valamint Népdalverseny eredményei

Az 1999. január 16-án és 23-án lezajlott kerületi döntok eredményei alapján a X.
Cserkészkerületet az országos döntoben a következo cserkészek képviselik majd.

Népmesemondó verseny: Magyar Laura Rita (913. sz. Don Bosco Cscs.) .
Versmondó vers. I. kat.: Ádám Miklós (412.sz. Kalazanti Szt. József Cscs.) .
Versmondó vers. II. kat.: Kovács József (1016. sz. Somogyváry Gy. Cscs.) .
Népdalverseny: Kankalin ors (1100. sz. Kanizsai Dorottya Cscs.)  és egyéni

kategóriában: Isza Marianna (1016. sz. Somogyváry Gy. Cscs.) .

Németh László
kerületi regos vezetotiszt

6.) Egyebek

• Kérem azon csapatok parancsnokait, ahol kiscserkész vagy rovercserkész vagy
regoscserkész munkát végeznek, hogy postafordultával jelezzék ezt nekem levélben
(1447 Bp., Pf. 472.), vagy telefonon (30-9846-925).

• A Kerület 1999-2000-es cserkészévre szóló programjának tervezése (összhangban
a szövetségi tervekkel) elkezdodött. Ehhez várok ötleteket a fentebb említett
elérhetoségi címeken február 24-ig.

• A Magyar Cserkész címu, most megújuló cserkészlap újságírókat keres. Kérem a
csapatparancsnokokat, hogyha ismernek ehhez a feladathoz kedvet érzo cserkészeket,
akkor postafordultával jelezzék ezt nekem levélben (1447 Bp., Pf. 472.), vagy telefonon
(30-9846-925).

• A Magyar Cserkészszövetség új Díszegység szervezését kezdte meg. Ebbe a
Díszegységbe várják cserkészfiúk, cserkészlányok és cserkészvezetok jelentkezését.
Kérem a csapatparancsnokokat, hogyha ismernek erre a feladatra alkalmas
cserkészeket, akkor postafordultával jelezzék ezt nekem levélben (1447 Bp., Pf. 472.),
vagy telefonon (30-9846-925).

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) Személyi változások

Az 1998. december 8-án összeült KIB választása értelmében attól a naptól kezdve a
kerület új fiúvezetotisztje: Kazinczy Béla cst. (2. sz. Sík Sándor Cscs.)  és ennek



következtében megüresedo kerületi vezetoképzo vezetotiszti feladatokat - szintén a
KIB döntése értelmében - Brandenburg Tamás st. (2. sz. Sík Sándor Cscs.)  látja el.
Brandenburg Tamás késobb a korábbi megbízatásáról (kerületi táborozási vezetotiszt)
lemondott. Szintén lemondott Nagy Péterné Marika cst. a kerületi leányvezetotiszti és
Bartha Andrásné Rita cst. a kerületi kiscserkész-vezetotiszti és a kerületi
Leánybizottság elnöki megbízatásairól. Helyettük új megbízott vezetok választása a
Kerületi Közgyulés feladata lesz.

2.) Gyujtés az árvízkárosultaknak

A kerület által meghirdetett gyujtési akcióra eddig 11 csapat küldött be összesen
33200 Ft-ot. Kérjük azokat a csapatokat, akik segítségüket máshová juttatták el, jelezzék
ezt számunkra (pl.: a csekkmásolat megküldésével).

3.) Ügyeleti ido változás!

Egyeztetési és szervezési okokból 1999. januárjától az ügyeleti napokat keddrol
szerdára tesszük át! A második és utolsó nap marad!

III. Szövetségi hírek

1.) Természetvédelmi programok

Február 20-án: új feketefenyo hajtás eltávolítása a korábban levágott dolomitgyep
rehabilitációs foltokról.
Találkozó: 7.40-kor a Szentlélek téren, a 18-as busz végállomásánál.
Felszerelés: eros metszoolló, ágfurész és munkakesztyu.

Március 20-án: csemeteültetés a Cserkerdoben.
Találkozó: 7.40-kor a Szentlélek téren, a 18-as busz végállomásánál.
Felszerelés: eros ásó és munkakesztyu.

Április 17-én: faápolás, bozótirtás a Cserkészparkban.
Találkozó: 8.00-kor a Moszkva téren, az 56-os villamos végállomásánál.
Felszerelés: eros metszoolló, ágfurész, irtókapa és munkakesztyu.

Május 15-én: cserkelo út létesítése a Budakeszi Vadasparkban és ismerkedés a Park
vadjaival.
Találkozó: 8.00-kor a Moszkva téren a 22-es busz végállomásánál.
Felszerelés: metszoolló, ágfurész, avarsepru vagy gereblye.

A programokkal kapcsolatban érdeklodni lehet a  249-3578-as telefonszámon.

Dr. Nádai Béla
országos természetvédelmi vezetotiszt

2.) Március 15-ei ünnepség

A Magyar Cserkészszövetség idén is megrendezi a hagyományos március 15-ei
díszeloadását a Nemzeti Színházban.

Az ünnepség idopontja: 1999. március 15. (hétfo), 14.30-tól kb. 17.00-ig.
Az ünnepség helyszíne: 1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.
Az ünnepség rendje: 14.00–tol gyülekezo,

14.30: Himnusz, szavalat, ünnepi beszéd, Szózat,
15.00: A Nemzeti Színház társulata Süto András „Balkáni
gerle” címu darabját adja elo.

Jegyek 300 és 500 forint közötti áron kaphatóak február 22–tol a Magyar
Cserkészszövetség székházában minden hétfon és csütörtökön 16 és 18 óra között.
Vidékieknek jegyek rendelése faxon is lehetséges (275-9572).

Kérjük a résztvevo csapatokat, hogy az ünnepséghez méltóan cserkészruhában és
lehetoleg csapatzászlóval jelenjenek meg!

Turba László
országos programszervezo vezetotiszt

3.) A IV. Magyar Nemzeti Rovásírás Verseny

A verseny szervezoje: MCSSZ.
A verseny rendezoje: 15. sz. Bethlen Gábor Cscs.
A verseny idopontja: 1999. augusztus 21. (szombat) 10-15 óráig.
A versenyre nevezés: egyénileg, vezetoi javaslattal és a nevezési díj befizetésével a

levelezési címre 1999. augusztus 5-ig.
A nevezési díj: résztvevonként 500 Ft.
A levelezési cím: dr. Teleki József, H-1181 Budapest, Csontváry K. T. utca 22. XI.

em. 32. ajtó. Telefon: 06-1-291-6381.
A verseny helyszíne: Bp., IX. ker. Kálvin tér 7. I. em. (hittantermek).
A verseny való részvétel feltétele: érvényes ifjúságszervezeti vagy diákigazolvány

és  javaslat. Nevezhetnek: cserkészcsapatok és egyéb ifjúsági szervezetek igazolt
tagjai. A korcsoporti kategóriákról, a szükséges ismeretanyagról és feladatokról,
eszközökrol, az elbírálás módjairól, a díjazásról információ kapható a kerületi ügyeleti
napokon, illetve közvetlenül a szervezotol.



4.) A személyi jövedelemadó 1%-a

Az MCSSZ az idén is bizalommal várja a cserkészeszmével rokonszenvezoktol a
személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlását. Az MCSSZ adószáma:

19006705-2-41

5.) Az 1999. évi tagdíj

Az OIB döntése alapján változatlanul 360 Ft/fo/év. Körlevelünkhöz csekket
mellékeltünk, melyeken a befizetéseket  1999. február 27-ig kérjük.

IV. Csapataink hírei

A 305. sz. Szt. István Cscs. éjszakai túrája

Idén 6. éve rendezzük meg a Budapest - Péliföldszentkereszt éjszakai túrát. Idén ez
kissé lerövidül és Sárisáp lesz a végállomás.

Idopont: 1999. március 5.
Találkozó: este 7 óra Moszkva tér, metrókijárat.
Táv: kb. 35 km ( egy része betonon ). Lehet, hogy ezt nem kellene hirdetnem, de a

szülok megnyugtatása és a lányok bátorítása miatt leírom, hogy lesz kiséro kocsi, ami a
hozzáférheto szakaszon "elhullottakat" összeszedi. Ha lehet, 16 éven felüliek jöjjenek!

Útvonal: Szépjuhászné - Nagy-Hárs-hegy - Petneházy-rét - Adyliget - Julianna-
major - Vörös-pocsolya - Nagykovácsi - Kutya-hegy - Meszes-hegy - Pebál - Tinnye -
Uny - Sárisáp.

Program: éjjel gyaloglás, reggel megérkezés, délelott pihenés, délben birkapörkölt
és délután játék.

Hoznivalók: semmi extra, csak a szokásos.
Költség: buszra visszafelé.
Akit érdekel, jelentkezzen elore ( a pörkölt miatt )!

Morvay Levente
a 305. sz. Szt. István Cscs. parancsnoka

Jó munkát!

dr. Imre Sándor
kerületi ügyvezeto elnök

Ügyeleti szolgálat: minden hónap második és utolsó szerdáján 1/2 5-1/2 7 h
között   a XIX. ker. Pannónia u. 26 sz. alatti közösségi házban.


