
I. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) JUBILUEM 2000, I. Forduló

Az elozo Körlevélben leírtak szerint elindul a cserkész év végéig tartó játék. Most itt a
szabályokat és az I. Forduló feladatait olvashatjátok. Ha mindezekkel kapcsolatban
kérdésetek volna, akkor hívjátok a 30-9846-925-ös telefonszámon Kazinczy Bélát.

Részvételi szabályok:
• A játékba bekapcsolódhat a X. Cserkészkerülethez tartozó összes cserkészcsapat

cserkésze és cserkészorse. (Azon cserkészcsapat, amelyik 1999. Évi tagdíját nem
fizette be, csak a tagdíjának befizetése után vehet részt a játékban.)

• A cserkészek és az orsök nevezéssel kapcsolódhatnak be a játékba.
• A nevezést a csapatparancsnok küldje be a játék levelezési címére akkor, amikor az

elso feladatot is beküldik a benevezett játékosok.
• A játék 1999. Szeptember 15-tol 2000. Június 31-ig tart.
• A játékba bármikor be lehet kapcsolódni.
• A játék havonta megjeleno fordulóin kívül „élo” formában is fog zajlani. A Kerület

által szervezett programokon, eseményeken is lesz mód bekapcsolódni a játékba.
• A játékban minden hónapban illetve a játék végén a legjobbakat díjazzuk!
• A megoldásokat a megadott határidoig kell majd mindig postára adni zárt borítékban.
• A játék két kategóriában (egyéni (E) illetve orsi (O)) és három korosztályban fog

zajlani (kiscserkész (K), cserkész (CS) és rovercserkész (R)).
• A korosztályok a következok:

- Kiscserkész a 2000. augusztus 31-ig a 10. életévét betölto játékos.
- Cserkész: a 2000. szeptember 1. után a 10. életévét betölto játékos.
- Rovercserkész: a 2000. szeptember 1. után a 17. életévét betölto játékos.

• Orsök esetében az ors legidosebb cserkészének kora szabja meg, hogy melyik
korosztályhoz tartozik az ors. Legalább 4 játékos kell, hogy tartozzon egy orsbe.

• A játék levelezési címe: JUBILEUM 2000, MCSSZ X. Cserkészkerület, 1447 Budapest,
Postafiók 472.

Az I. forduló kérdései:
K-E kategória: 1. Rajzold le a koronázási ékszereket!

2. Kirol szólnak ezek a sorok: "Álmában az Úr angyala jelent meg elotte
és így szólt hozzá: - Holnap egy ismeretlen nép követei érkeznek
hozzád, akik fejedelmük számára koronát kérnek. Add nekik a kész
koronát, mert oket illeti."?

K-O kategória: 1. Melyik magyar szentek jutnak eszedbe a következo szavakról?
a) kard, lovag, Várad; b) herceg, intelem, vadkan;
c) királyné, Veszprém, palást;d) Velence, szerzetes, szöges hordó;
e) államalapítás, Szent Jobb, Szuz Mária

2. Kik láthatók ma a Szent Koronán?
CS-E kategória: 1. Melyik XI. sz-i magyar király vesztette életét a besenyok oldalán

harcolva? Mikor történt ez?
2. Mikori a tihanyi apátság alapító levele? Jelenleg hol található?

CS-O kategória: 1. Soroljátok fel az elso 10 egyházmegyét és készítsetek róla
térképvázlatot?

2. A legendák, a történelem és a hagyomány kikhez köti a következo
helyszíneket? Miért? Nagyvárad, Veszprém, Tihany, Pannonhalma,
Esztergom, Tordai-hasadék, Bizánc, Bakonybél és Abasár.

R-E kategória: 1. Mi az osgeszta és általában mikorra helyezik keletkezési idejét?
2. Ki volt Horvátország elso magyar királya? Mettol meddig uralkodott?

Hol és mikor halt meg?
R-O kategória: 1. Honnan és melyik évbol való a következo idézet? (származási hely,

évszám) "Ha valaki az ispánok közül, megrögzött szívvel és lelkérol
megfeledkezve - ami távol legyen a huséget megtartók szívétol -
felesége meggyilkolásával mocskolja be magát, a királyi tanács
határozata szerint ötven tinóval egyezzék meg az  asszony rokonaival,
és vezekeljen az egyházi törvények parancsa szerint."

2. Mely királyok alapítottak monostort, apátságot az alábbi helyeken?
Dunaföldvár, Szekszárd, Garamszentbenedek, Mogyoród, Szentjobb
és Zselicszentjakab.

Feladási határido: 1999. október 20.
Ezt kiveheto, könnyen kezelheto formában is megtalálod jelen körlevelünkhöz mellékelve.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

2.) Helyreigazítás, 1999. augusztus 20.

Az elozo Kerületi Körlevélben tévesen jelent meg a Szent István Bazilikánál megtartott
ünnepi szentmisén és körmeneten szolgálatot ellátó 135. sz. Turul Cserkészcsapat száma a



felsorolásban. Mindezért elnézést kérek az érintettektol! Különösen azért is, mert többek
között ok is már délután 1 órától székek rámolásával rendkívül nagy segítséget nyújtottak a
rendezésben.

3.) V. Orsvezetoi Fórum, 1999. október 9.

Az V. 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. október 9.
Helyszín: Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Ház, (1192 Bp., Pannónia út 26.)
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:

 930-1000: egy kis adminisztráció, gyülekezés,
1000-1030: orsvezetési gyakorlat - azaz milyen a jó orsi foglalkozás,
1030-1130: fegyelmezés az orsi gyulésen - egy pszichológus szemével,
1130-1200: játék,
1200-1230: ebéd,
1230-1300: daltanulás
1330-1430: ötletek. problémák, játékok,
1430-1500: értékelés, zárszó.

Egy kérés, kérdés: Hogyan, milyen módszertani játékkal tanítanád meg a tájolást, a 4.
cserkész törvényt, egy tetszoleges népdalt és a különbözo törések elsosegély nyújtását? -
Kérlek ezekre készülj is fel, hogy a helyszínen már ezek ismerete ne okozzon gondot
számodra!

Hoznivalók: cserkészruha, ennivaló, pohár (teának) és sok ötlet, kérdés, probléma, amire
megoldást keresel.

Ha további kérdésed van, telefonon (252-2385) este 6-10-ig állok rendelkezésedre.

Barna Gábor
Orsvezetoi Fórum vezetoje

4.) V. Segédtiszti Fórum, 1999. október 24.

Örömmel tudatom, hogy újra itt az osz és ezzel a soron következo, V. Segédtiszti Fórum,
ahol mindenkinek alkalma nyílik a továbbképzésre, az aktuális problémák megbeszélésére és a
tapasztalatcserére! Végre kiosztom az ígért játékleírásokat, amelyek az elozo Fórumon
születtek!

Kérek minden csapatparancsnokot, hogy küldje el a csapat segédtisztjeit erre a
találkozásra és jutassa el hozzájuk ezt a hirdetést! Az idopontot igyekeztem úgy
megválasztani, hogy azoknak se okozzon nehézséget a hazajutás, akik messzebbrol érkeznek.

A találkozás idopontja: 1999. október 24., vasárnap.
Helyszín: Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Ház, (1192 Bp., Pannónia út 26.)
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:

1000-1100: Szentmise és Istentisztelet (wekerlei templomok),
1100-1130: bemutatkozás, játék, a múltkori játékleírások kiosztása,
1130-1300: az új Cserkészpróbarendszer - eloadás,
1300-1400: ebéd (kinek-kinek, amit hozott magával), eszmecsere, játék,
1400-1530: a Cserkészpróbarendszer gyakorlati alkalmazása (Találd fel magad!),
1530-1600: a hivatalos program vége, 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

5.) A Mesélo Kövek Napja, azaz Kerületi Kiscserkésznap,
1999. október 9. (Figyelem idopontváltozás!)

Szeretettel várunk minden kiscserkészt és vezetoiket október
9-én a Soroksáron található Molnár-szigetre egy kis játékra,
mókára és ismerkedésre.

Gyülekezo: 9.30-10.00 között a Molnár-szigeten található tábor
területén.

Megközelítés: a Közvágóhídtól a ráckevei hévvel illetve a
Kispest Határ úti metróállomástól a 66-os busszal Soroksár Hosök
tere állomásig kell menni. Onnan az alábbi térképvázlat szerint a
szaggatott vonalat követve juthattok a helyszínre!

Program: vetélkedo, akadályverseny, játék és kézmuvesség.
Étkezés: otthonról hozott hideg élelem (innivalót tudunk

biztosítani).
Befejezés: 17.00-18.00 óra között.
Jó ha hoztok: játszóruha, esokabát, pohár, olló (orsönként

egy).
Jelentkezési határido: 1999. október 7.
Jelentkezés: a következo címen (levélben vagy telefonon): Marosi Rita, 1238 Budapest,

Grassalkovich út 32., telefon: 287-1710.



Marosi Rita
kerületi kiscserkész vezetotiszt

6.) Cserkész Labdarúgó Bajnokság Kerületi Selejtezo, 1999. szeptember
11.

A Cserkész Labdarúgó Bajnokság 1999. szeptember 11-én megrendezett Kerületi
Selejtezojére 13 cserkészcsapat (2., 264., 293., 305., 309., 327., 412., 432., 445., 647., 913., 929. és
1016.) 36 focicsapattal nevezett. A jó hangulatú és izgalmas mérkozéseken 190 cserkész
játszott, szurkolt és ért el szép sikereket.

A következo cserkészcsapatok focicsapatai értek el dobogós helyezéseket, de azért a
többiek is derekasan helytálltak saját korosztályukban.
Korosztály: Helyezések:      Lányok:        Fiúk:

A: 0-12 évesek 1.: 412. sz. Kalazanti 929. sz. Sz. Mihály
2.: 913. sz. Don Bosco 913. sz. Don Bosco
3.: - 412. sz. Kalazanti

B: 13-18 évesek 1.: 1016. sz. Somogyváry 412. sz. Kalazanti
2.: 327. sz. Loyolai 913. sz. Don Bosco
3.: - 2. sz. Sík Sándor

C: 19-99 évesek 1.: 293. sz. Kapisztrán 412. sz. Kalazanti
2.: 913. sz. Don Bosco 293. sz. Kapisztrán
3.: 412. sz. Kalazanti 309. sz. Assisi

A szép eredményekhez gratulálunk! A focibajnokság mindegyik korosztályának elso két
helyezettje részvételi lehetoséget nyert az októberi Országos Labdarúgó Bajnokságra.
Kerületünk oket nevezte be erre az eseményre, ahol most már nemcsak a saját
cserkészcsapatának hírnevét, hanem a X. Cserkészkerület hírnevét is öregbítik majd
szereplésükkel. Sok sikert, jó felkészülést és szép eredményeket kívánunk hozzá!

Az Országos Labdarúgó Bajnokság 1999. október 10-én, vasárnap lesz
Szigetszentmiklóson. Az eseményrol részletes ismertetést a Vezetok Lapjában olvashattatok.
További információ kapható Turba László országos programszervezo vezetotiszttol
telefonon: 30-9227-155.

Amberboy Zsolt
kerületi KIB-tag,

412. sz. Cscs. parancsnoka

7.) Rover Vízihétvége, 1999. szeptember 3-5.

Mindazok, akik eljöttek a Rover Vízihétvégére élményekben gazdag, felejthetetlen és
hasznos hétvégét töltöttek együtt a Soroksári-Duna partján. Túl azon, hogy ismerkedtünk a

vízicserkészettel, a környék veszélyeztetett élovilágával, alkalmunk volt egymással is
megismerkedni, megosztani cserkészélményeinket, vezetoi tapasztalatainkat, nyári táborok
hangulatát idézo vidám légkörben. Bízom benne, hogy egyre több csapat rover cserkészei
részesülnek majd hasonló élményekben, az elkövetkezo rover programokon. Legközelebb
október 9-én. Mi ott leszünk!

Bede Ottó
133. sz. Szent György Cscs.

Az elso rover vízihétvége örömeiben 34 cserkész részesült. A résztvevo csapatok: 133. sz.
Szt. György, 293. sz. Szent Kapisztrán, 301. sz. Kazinczy Ferenc, 309. sz. Assisi Szt. Ferenc és
a 923. sz. Pázmány Péter.

Ezúton is nagyon köszönöm Geiger Istvánnak (923. sz. Cscs.) a program megszervezését
és a jó hangulatú, sikeres levezetését. Köszönöm Németh Pista bá’-nak és Valentin Pista bá’-
nak az érdekes eloadást, ill. bemutatót, és a 923. sz. Pázmány Péter Cscs. cserkészeinek a
közremuködést.

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

8.) „Fergeteges Buli” Rovereknek, 1999. október 9.

Elozetesen 13 csapatból 140 cserkész jelezte táncos kedvét. Jegyeket már csak a
helyszínen lehet kapni 500 Ft/fo áron. Élo zene valószínuleg nem lesz, de a rutinos DJ annál
jobban fog dolgozni!!!

A buli helyszíne: 1141 Budapest, Tihamér u. 38.
Megközelítheto: az Ors vezér terérol a 82-es trolival a 2. megállóig kell menni. Ott már

látszik a zöld saroképület.
Idopont: 1999. október 9. 20 órától másnap reggelig. Szálláslehetoség van, aki ezzel élni

kíván, hozzon magával hálózsákot!
Fontos: A rendezvényen csak 18 éven felüliek fogyaszthatnak szeszes italt! (Persze csak

„cserkészmértékkel” !!!)

GYERE ÉS TÁNCOLJUK ÁT AZ ÉJSZAKÁT!

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

9.) Rover Barlangászás, 1999. október 30.

Program: Kb. 3 órás túra egy természetes, ámde biztonságos barlang járataiban,
csúszva, mászva, kúszva, agyagos, nedves sziklák és szakképzett vezetok társaságában.

Helyszín: Budapest, Mátyáshegyi-barlang. (A Pálvölgyi barlanggal szemben.)



Megközelítheto: a Kolosy térrol, busszal néhány megálló.
Költségek: 1150,- Ft/fo, (befizetése a helyszínen történik). Ezért kapunk: barlangász

overált, sisakot, lámpát, elemeket, pótelemeket és szakszeru vezetést.
Felszerelés, amit hozz magaddal:

- Teljes váltás ruha: alsó, zokni, póló, melegíto (lehetoleg pamut) vagy munkásruha.
Ezeket csak a barlangban viseljük és fölé vesszük az overált. Kb. 10 °C lesz a levego
homérséklete.
- Váltó cipo: ajánlott a gumicsizma vagy régi lestrapált lehetoleg gumitalpú edzo illetve
tornacipo. (A bakancs nem igazán javasolt.)
- Ha rendelkezel lámpával és sisakkal vagy / és overállal, akkor ezt jelezd légy szíves
nekem, mert így csökken a részvételi költséged.

Étkezés: célszeru a barlangba magunkkal vinni csokit illetve mazsolát.
Minimális létszám: 10 fo.
Maximális létszám: 36 fo.
Túravezeto: Csáki Roland (Outward Bound Magyarország Egyesület a Fiatalokért),

telefon: 212-8491.
Jelentkezés: személyesen, írásban, telefonon, egyénileg vagy csoportosan, de

mindenképpen név szerint Makó Jánosnál: 1194 Budapest, Karton u. 13., telefon: 30-9990-
485. A találkozás pontos helyérol és idejérol legkésobb október 21-ig értesítem a
résztvevoket.

Jelentkezési határido: október 17.

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

II. Szövetségi hírek

1.) Magyar Cserkész

A Magyar Cserkész foszerkesztojeként a következo kérésekkel fordulok minden
cserkészhez és cserkészcsapathoz:

• Küldjetek cserkészeket ábrázoló fényképeket (korlátlan mennyiségben)!
• Küldjetek cikkeket a csapatok rendezvényeirol, cserkészélményeirol!
• Küldjétek be jól rajzoló cserkészek rajzait, hogy leközölhessük azokat!
• A csapatújságok szerkesztoi küldjék be a legjobb cikkeiket!
• Minél több ors és cserkész fizessen elo az újságra!
• A csapatparancsnokok minél több 10-16 éves cserkész kezébe juttassák el az újságot

és a cserkészek újsággal kapcsolatos igényeit folyamatosan jelezzék a Magyar
Cserkész szerkesztoinek!

Mindezeket a következo címre várjuk: 1255 Budapest, Postafiók 192.

Rosdy Tamás
a Magyar Cserkész foszerkesztoje

2.) Magyar Cserkészszövetség Gyujteménye

A Magyar Cserkészszövetség Gyujteményének gondozásában eddig a következo
gyujtemény ismerteto füzetek jelentek meg:

1. A magyar cserkészet postabélyegei és postai emlékbélyegzései a kezdettol napjainkig
(harmadik, javított kiadás, 1998), ugyanez angol nyelven (második javított kiadás, l998);

2. A Magyar Cserkészszövetség Gyujteménye és könyvtára (elso kiadás, 1998);
3. A magyar cserkészet történetének fobb állomásai (elso kiadás, 1998);
4. gróf széki Teleki Pál dr. a cserkész, 1879-l941. (elso kiadás, 1998);
5. Cserkész emlékmuvek Budapesten - emlékmuvek, emléktáblák, szobrok és síremlékek

(elso kiadás, 1998);
6. Cserkész emlékmuvek a megyékben - emlékmuvek, emléktáblák, szobrok és síremlékek

(elso kiadás, 1998);
7. A magyarországi folyók, tavak térképei (elso kiadás, 1999).

A füzetek A/5-ös méretuek és 8-28 oldal terjedelmuek. A füzetek ára egységesen 50,-
Ft/db. Kérjük a megrendelést a gyujtemény címére "Belföldi postautalványon" (piros
utalvány) elküldeni. A hátoldali küldemény rovatba kérjük a füzetek sorszámát és a
szükséges darabszámot feltüntetni és az összes darabszámnak megfeleloen 50-50,-Ft-ot
megküldeni. A fiizetek megküldésének postaköltsége a gyujteményt terheli.

Bokody József
gyujteményvezeto

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.


