
I. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) II. Csapatparancsnoki és Cserkésztiszti Fórum

A II. Csapatparancsnoki és Cserkésztiszti Fórum a csapatok életét döntoen
meghatározó, gyakorló parancsnokok és vezetok munkáját kívánja segíteni új ötletekkel,
tapasztalatcserével és közös együttgondolkodással. Kérünk minden csapatparancsnokot,
hogy a Kerületi Közgyulés után vegyen részt ezen a találkozón és jutassa el a csapat többi
cserkésztisztjeihez is ezt a hirdetést. A vidékiekre is gondolva állítottuk össze a programot.

A találkozás idopontja: 1999. május 1.
A program helye: Budapesti Piarista Gimnázium (1088, Bp. Mikszáth K. tér 1.)
A helyszín megközelítése: a 3-as metró Kálvin téri megállójától 5 perc gyalog.
Program: 13.30: Táborozás, táborszervezés – eloadás,

14.30: Egy körzet életének pillanatai – beszámoló,
15.15: Az 1999-2000. év programjai – közös beszélgetés,
16.00: a kerületi vezetok faggatása munkájukról, a képzési rendrol (lásd a

4. oldalon) és más fontos témáról,
17.30: záróima,

Hoznivalók: sok ötlet, kérdés, probléma, amire megoldást keresel.
További információ kapható telefonon: 30-9846-925 (Kazinczy Béla).

Kazinczy Béla
Cserkésztiszti Fórum vezetoje

2.) 5. Somogyváry-nap: programváltozás!

A Somogyváry-nap citeraversenye is 1999. április 24-én lesz megtartva, (nem április 23-
án), így 23-án a táncház elmarad!

Németh László
kerületi regosvezetotiszt

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) Személyi változások

1999. március 31-én megtartott KIB-ülésen új kerületi vezetoket választott a bizottság, s
ezzel pótolta a vezetoségben régóta hiányzó vezetotiszteket. Kérem támogassuk az új
kerületi vezetotiszteket munkájukban és gondjainkkal forduljunk hozzájuk bizalommal.

A X. Cserkészkerület új leányvezetotisztje: Pásztor Éva st. (153. sz. Dr. Dornyay Béla
Cscs.).

A X. Cserkészkerület új kiscserkész vezetotisztje: Marosi Rita st. (923. sz. Pázmány
Péter Cscs.).

A X. Cserkészkerület új rovercserkész vezetotisztje: Makó János st. (133. sz. Szent
György Cscs.).

A X. Cserkészkerület új táborozási vezetotisztje: Valentin András st. (923. sz. Pázmány
Péter Cscs.).

2.) OIB-képviselo fogadóórája

Több hozzám forduló cserkész és cserkészvezeto testvérem meghallgatása után úgy
döntöttem, hogy minden kerületi ügyeleti napon 17.00-tol 17.30-ig, a Kerület székhelyén
tájékoztatást adok az OIB-én elhangzottakról, aktuális pályázati és minden egyéb kérdésrol.

Németh István
választott OIB-képviselo

3.) Telefonkapcsolat

Az ügyeleti ido alatt (16.30-tól 18.30-ig) mobiltelefont is muködtetünk, így telefonon is
elérhetok kerületünk vezetoi. A mobiltelefon száma: 06-30-9042-289.

III. Szövetségi hírek



Regoscserkész Kórus

Kórusunk 1998. november vége óta muködik a Terézvárosi Templom plébániáján.
Minden hónap második és negyedik vasárnapján közösen éneklünk az esti 1/2 7-es  misén
a helyi, néhány lelkes tagból álló scholával. Próbáink a mise elott 3/4 5-kor  kezdodnek.

Kórusunkat Kiss Eszter Veronika (321. sz. Szent Család Cscs.) zeneakadémiai hallgató
vezeti és Mali Katalin (118. sz. Kalazantius Cscs.) szintén akadémiai hallgató kíséri
orgonán. Célunk a gregorián dallamkincs és a valódi magyar gyökerekkel rendelkezo,
kultúránkban és így lelkünkben is könnyen visszhangot találó vallásos énekek
megismerése és cserkész körökben történo terjesztése.

Szeretnénk olyan kórussá kinoni magunkat, amelyre nagyobb cserkészrendezvények
alkalmával számítani lehet és a zenei lebonyolítást színvonalasan meg tudja oldani. Itt
elsosorban misékre és olyan nagyobb (mondjuk milleneumi) ünnepekre gondolunk,
amelyeknek valamilyen vallásos, vagy szentekre megemlékezo karaktere van. A kórus ilyen
szerepe persze semmi esetre sem jelent kizárólagosságot, két irányban is nyitottak
vagyunk. Egyrészt az ilyen rendezvényeken szívesen veszünk részt, sot kérünk segítséget
más cserkészektol, akik egy-egy fellépésen besegítenek, másrészt állandó kórustagnak
örömmel látunk énekelni vágyó nem cserkészeket is, akik viszont nem viszolyognak a
cserkészettol.

Állandó tagnak szeretettel várunk olyanokat, akik próbák után ott tudnak maradni Pál
Ferenc atya miséin, hiszen itt minden második héten énekelünk is, ha azonban ezen nem
tudna valaki részt venni, ez ne tartsa vissza a csatlakozástól.

Csizmazia Bulcsú
823. sz. Mátyás király Cscs. és
a Regoscserkész Kórus tagja

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.


