
I. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) JUBILUEM 2000

Itt olvashatjátok a II. Forduló feladatait! Ezt kiveheto, könnyen kezelheto formában is
megtaláljátok jelen körlevelünkhöz mellékelve. Kérek minden benevezo játékost és orsöt,
hogy a csapatparancsnok által küldött nevezésen a csapatszámon és a neve(ke)n kívül a
születési dátumo(ka)t és a kategóriát is tüntesse fel!

Az II. forduló kérdései:
K-E kategória: 1. Kicsoda volt Bankónak a lánya, és melyik magyar királyhoz köti a

legenda ?
2. Kinek és miért volt a mellékneve ebben a században az, hogy

"Vak"?
K-O kategória: 1. Rajzoljatok le néhány tárgyat, amelyet III. Béla és felesége sírjában

találtak meg!
2. Írjatok néhány soros, Szent Lászlóról szóló verset!

CS-E kategória: 1. Ki volt az alapítója, mikor alakult meg és mikor jelent neg
Magyarországon a ciszterciek és a premontreiek rendje?

2. Melyik két középkori magyar forrásnak a keletkezését helyezik a
kutatók erre az évszázadra? Pontosan hol szerepel az alábbi mondat,
és mikori: "A boszorkányokról pedig, mivel nincsenek, semmiféle
vizsgálatot ne tartsanak."?

CS-O kategória:1. Írjatok minimum öt soros verset hexameterben, Szt. László király
dicsoítésérol.

2. Soroljatok fel 10 magyar Árpád-kori nemet!
R-E kategória: 1. Ki volt Abu-Hámid al-Garnáti?

2. Milyen nevezetes esemény zajlott le Aradon a XII. sz. elso felében?
R-O kategória: 1. Kik a kálizok, a böszörmények és az izmaeliták? Mivel foglalkoztak a

középkori Magyarországon?
2. Írjatok dicséretet Könyves Kálmán királyról, egy minimum 8 soros

hexameterben írott költeményben!
Feladási határido: 1999. november 15.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

2.) Orsvezetoképzés 1999-2000.

Az orsvezetoképzésre a jelentkezés lezárult. 40 jelölt jelentkezését küldtétek be. (A
hiányzó dokumentumokat sürgosen csatoljátok!) Viszont néhányan sajnos, csak határido
után jelentkeztek, így a képzés az elore meghirdetett menetrendhez képest módosított
idopontokkal fog lezajlani. Minderrol az érintett csapatparancsnokok és persze a jelöltek
pontos tájékoztatást fognak kapni.

A képzés elindulását nagyban nehezíti a megfelelo és elegendo számú kiképzok hiánya
is. Sokan odaadóan évek óta végzik ezt a munkát, de sajnos nincsenek olyanok, akik a
kiképzésben hosszabb-rövidebb ideig részt venni nem tudó cserkészvezetok helyébe
lépjenek (és esetleg hosszabb távon átvegyék a kiképzoi munka áldozatokkal teli, de mégis
szép és a vezeto számára is hasznot hordozó feladatát.)

 Az 5. sz. Kerületi Körlevélben megjelent felhívásomra egyetlen egy cserkészcsapat sem
küldött kiképzoi munkára cserkészvezetot. Pedig a kerületi vezetoképzés nem egy öncélú
"vállalkozás" a kerületen belül, nem a kerületi vezetoség magánügye, hanem minden
cserkészcsapat javát igyekszik szolgálni. Ezért is érthetetlen, hogy felhívásunkra nem volt
olyan csapat a kerületben, aki kiképzo küldésével jelezte volna, hogy a vezetoképzést
fontosnak tartja. (Köszönet azon csapatoknak, akik eddig aktív kiképzok küldésével
támogatták a kerületi vezetoképzést!)  Ha mindez hosszú távon így marad, akkor ez a
kerületi vezetoképzés elsorvadását fogja eredményezni. S ezzel már a tisztújítást követo
vezetoségnek biztosan számolnia kell!

Még most sem késo küldeni és jelentkezni kiképzoi munkára! Mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!

Ha ezzel kapcsolatban kérdésetek van, hívjatok telefonon (222-6301) este 8-10-ig!

Brandenburg Tamás
kerületi vezetoképzo vezetotiszt

3.) Szigetszentmiklósi Regos Napok, 1999. november 12-14.



A szokásos programmal kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Szentmiklósi
Regos Napok a Kárpát-medence legnagyobb regos találkozója. Kismesterségek, népdal és
néptánc tanulása, komoly eloadások, koncertek és táncházak várnak téged is 1999.
november 12-14-én Szigetszentmiklóson, a Bíró Lajos Általános Iskola falai között. Vár még
sok hozzád hasonlóan gondolkodó cserkésztestvéred az ország minden tájáról és a határon
túli magyar cserkészcsapatokból. Ne tétovázz, gyere!

Gyülekezés: 12-én 16 órától. Kezdés: 19.00-kor. Hazautazás 14-én 13.00-tól.
Szállás: saját matraccal és hálózsákkal tantermekben.
Étkezés: saját, vagy teljes ellátás.
Részvételi díj, saját étkezéssel: 1000 Ft, központi étkezéssel együtt: 2000 Ft.
Jelentkezés: a részvételi díj postai úton való befizetésével 1999. november 1-ig.
Jelentkezési cím:  Németh István, 2310 Szigetszentmiklós Dr. Lengyel u. 1. A postai

utalvány közlemény rovatába kérjük beírni a részt venni szándékozó cserkészek számát, a
cserkészcsapat számát és nevét, illetve az étkezési igényt. Feladóként a csoport vezetojét
és annak levelezési címét kérjük feltüntetni. Akik a pénzt befizették  válaszlevelet kapnak,
amely a részletes programot és minden egyéb lényeges információt tartalmaz. Határon túli
magyar cserkészek részvételét támogatjuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy az étkezési igényt
csak november 1-ig feladott jelentkezés esetén tudjuk kielégíteni.

Információ: 24-466-689.
Németh László

kerületi regos vezetotiszt

4.) Vezetok és roverek lelkigyakorlata, 1999. november 19-21.

Közeledik az adventi idoszak és a Karácsony. Dolgozunk, bevásárolunk, külsoleg
készülünk és kikészülünk, közben teljes gozzel szervezzük az államalapítás évfordulójára a
csapat-, kerületi és szövetségi programokat. De néha megállunk az éjben: nem elég
programokat, táborokat, képzéseket szervezni, fel kell készülni a Nagy Találkozásra, amely
„úgy jön el, mint a tolvaj.” Keressük meg a csöndet, hogy halkan közeledo Gazdánk lépteit
is meghalljuk.

Erre a belso odafigyelésre adunk alkalmat Szentendrén, a Ferences Gimnáziumban
november 19. 18 órától 21-én 11 óráig.

Program: A lelkigyakorlat, vagy nevezzük szerényen rekollekciónak, péntek este
kezdodik egy kis összerázódással, csoportalakítással, ismerkedéssel, majd vacsora és
szentségimádás következik. Másnap, szombaton eloadások, elmélkedések és imaórák
váltják egymást reggel 8-tól, ebéd, majd vacsoráig kiscsoportos beszélgetések
következnek; ha nem esik a hó, kimozdulunk a környezo hegyekbe, ezért az oszi
túrafelszerelést ne felejtsük otthon. Vasárnap egy elmélkedés, és egy hálaadó mise zárja a
lelkigyakorlatot.

Költségek: 1500 Ft fejenként, ez magába foglalja a 2 reggelit és a 2 vacsorát (150-150
Ft), egy ebédet (300 Ft) és a szállást (egy éjszaka 300 Ft).

Hozz magaddal Szentírást, lelki olvasmányt, jegyzetfüzetet.
A rekollekció alatt - csak esetenként feloldott - silentium lesz (azaz csönd, amire

vágysz).
Az alábbi jelentkezési lapot kitöltve küldd el a Magyar Cserkészszövetségbe (Budapest,

1255, Postafiók 192.) és a borítékra írd rá: Lelkigyakorlat.

Név:
Értesítési cím, telefon, olvasott drótposta:
Vallás:
Csapat:
Életkor:
A megfelelo rész aláhúzandó: OV   ST   CST   ROVER
Betegség:
Egyéb:

Bertóthy László
országos rover vezetotiszt

5.) Rover Sziklamászás, 1999. szeptember 18.

1999. szeptember 18., szombat 5.00: Az ébresztoóra pityegése élesen hasít a hajnali
csöndbe. Mi van...? Hol vagyok...? Ja persze! Megyek a cserkészekkel sziklát mászni. De jó
lenne aludni még egy kicsit! Na jó, ha már megígértem, hogy elmegyek, kimászom az
ágyból. Különben is, biztosan jó buli lesz.

11.00: A szikla tövében érdeklodve álljuk körbe Janót, hogyan kell a beülot és a kötelet
magunkra "szerelni". A csomózásból is kapunk egy kis ízelítot. Mikor már "mindenki
mindent tud", nekiindulunk a sziklának.

- Indulok! Biztosíts!
- Indulhatsz! Biztosítalak!
De magas ez a szikla! Most mibe kapaszkodjam? Hová lépjek? Segítsetek!
- Mosolyogj! Fotó! - Hangzik alulról. Biztosan jól fogok a képen mutatni, amint

kétségbe esett arccal, görcsösen kapaszkodom a sziklába és közben úgy érzem, mindjárt
lezuhanok. Még egy lépés, nagy lendület és: fent vagyok! Sikerült! Megcsináltam! Nem is
volt olyan nehéz. Így utólag. Lehet próbálkozni a következo sziklával.

17.00: Eljött a búcsú ideje. Hosszú még az út hazáig. Fáradt vagyok, kicsit fáj a térdem,
mert bevertem, de nagyon jól éreztem magam. Sokáig fogok még emlékezni erre a napra.
Köszönjük Janó, ezért érdemes volt felkelni.

Baritz Franciska
1031. sz. Hunyadi J. Cscs.

A sziklákon 21 cserkész koptatta ujjait. A mászáson kívül mindenki belekóstolhatott a



kötélen való ereszkedés izgalmába és szépségébe.
Köszönöm Geiger Istvánnak (923. sz. Cscs.), Pálinkás Péternek (133. sz. Cscs.) és

Morvay Józsefnek (133. sz. Cscs.), hogy tudásukkal és felszerelésükkel segítettek a
program levezetésében.

A résztvevo csapatok: 133. sz. Szt. György, 309. sz. Assisi Szt. Ferenc, 923. sz. Pázmány
Péter és az 1031. sz. Hunyadi János.

Makó János
kerületi rover vezetotiszt

6.) Rover Festéklövészet (paintball), 1999. szeptember 25.

A meghirdetett minimális létszám nem jött össze, ennek ellenére egy egész napot
játszottunk a Sztrilich Pál Cserkészpark mellett lévo egyik árokban. A kis létszám a három 5
fos csapat számára több mérkozés lejátszását is lehetové tette. A nap végén még
párbajozásra is sor kerülhetett.

Köszönöm Orsányi Zsoltnak (327. sz. Cscs.) és Kovács Demeternek (327. sz. Cscs.)
szervezo és játékvezetoi munkáját.

A résztvevo csapatok: 133. sz. Szt. György, 293. sz. Szt. Kapisztrán, 327. sz. Loyolai Szt.
Ignác, 344. sz. Szt. István király, 842. sz. Benedek Elek, 913. sz. Don Bosco és az 1031. sz.
Hunyadi János.

Makó János
kerületi rover vezetotiszt

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

Részletes beszámolót a buliról a Körlevél következo számában olvashattok. Viszont
addig is egy kéréssel fordulok mindenki felé, aki részt vett az eseményen, s szívesen
értékelné azt. Kérlek benneteket, hogy a következo szempontok alapján írjátok le
véleményeteket a buliról: szervezettség, vezetés, hangulat, cserkésziesség, minoség és
benned kialakult élményszeruség. A véleményeteket 1999. november 10-ig várom a
következo címre: Makó János, 1194 Budapest, Karton u. 13.

Makó János
kerületi rover vezetotiszt

8.) Rover Magashegyi Túra, 2000. január (Figyelem: idopontváltozás!)

A túra idopontja megváltozik. A lehetséges idopontok: 2000. január 5-9. vagy január 6-
9. A végso idopontot a részletes programismertetovel a következo Körlevélben
olvashatjátok, illetve november elején minden rovervezeto megkapja levélben.

Makó János
kerületi rover vezetotiszt

9.) Rover Eropróba és Találkozó, Vértes, 2000. január 28-30.

Fiú Program: péntek (január 28.) 16 órától szombat (január 29.) 16 óráig eropróba, majd
vasárnap (január 30.) 16 óráig közös program.

Eropróba: A budapesti találkozóhelyen minden csapat (3-4 fo) megkapja a kiindulási
pontját és az állomások helyét. A kiindulási pontra szabadon választott tömegközlekedési
eszközzel lehet eljutni, majd innen elindulva kell az állomásokat megkeresni, illetve az ott
kapott feladatokat teljesíteni. Az állomásokon a próbarendszerbol merített gyakorlati és
elméleti feladatoknak kell megfelelni. Az állomások érintéséhez kb. 30-35 km-t kell megtenni.
Az állomások péntek 19 órától „üzemelnek” tehát akár az éjszaka folyamán is érinthetok.
Minden csapat maga határozza meg a pihenési idejét. Cél: Mindenszentpusztai turistaház,
beérkezés szombaton pontosan 16 órakor.

Találkozó: szombaton közös vacsora, utána táncház. Vasárnap közösen szentmisén
illetve istentiszteleten veszünk részt, majd közös játék és ebéd után hazaindulás.

Lány program: szombaton (január 29.) találkozó, majd közös kirándulás
Mindszentpusztára, ott a környezet rendbetétele és ebédfozés. Szombat délutántól a
program egyezik a fiúkéval.

Részvételi díj: 1800,- Ft, (amely nem tartalmazza az útiköltségeket).
Közös étkezések: szombat este vacsora, vasárnap reggeli és ebéd.
Szükséges felszerelések: téli portyázó felszerelés, éjszakázásra alkalmas

hálófelszereléssel, fozo illetve étkezo készlettel.
Fontos! 18 éven aluliaknak szüloi nyilatkozat, 18 éven felülieknek saját nyilatkozat

szükséges, hogy a téli portyázáshoz és kint alváshoz szükséges ismeretekkel,
felszereléssel rendelkezik a résztvenni szándékozó cserkész. A nyilatkozattal illetve
megfelelo felszereléssel nem rendelkezoket a rendezok a gyülekezorol hazaküldik!

Minimális létszám: 25 fiú és 15 lány.
Programszervezo: Lukács Gábor (telefon: 397-5418).
Jelentkezés: név, lakcím, születési dátum, felekezet megjelölésével a következo címen:

Makó János, 1194 Budapest, Karton u. 13., telefon: 30-9990-485.
Jelentkezési határido: november 14.

Makó János
kerületi rover vezetotiszt

10.) Egyebek

• A Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének megkeresésére a következo
kéréssel fordulok mindnyájatokhoz. A Sportszövetség rendezi a IV. Nyílt



Mozgáskorlátozott Fekvenyomó Európa Bajnokságot Budapesten 1999. november 9-16-án.
A november 9-ei megnyitóra 50 cserkészt várnak, akik az országok névtábláit (könnyu)
vinnék. A megnyitó 18.30-kor lesz a Körcsarnokban (kb. 1 órás). Ezért a munkáért apró kis
jutalmat is ígértek a cserkészeknek. Kérlek jelentkezzetek november 5-ig minél többen erre,
hogy Kerületünket ne érhesse az a vád, hogy 50 cserkészt sem tud kiállítani. Jelentkezni
Valentin Andrásnál lehet telefonon: 287-1081 (este).
• Az Ifjúsági Kabinetiroda pályázatot hirdet fiatalok szabadidos és kulturális
programjainak támogatására. A pályázat célja: olyan programok támogatása, amelyek a
fiataloknak szabadidôs és kulturális programok keretében lehetoséget nyújtanak a
tanulásra, tapasztalatszerzésre, bemutatkozásra. További információ beszerezheto a
következo telefonon: 94-311-068 és honlapon: http://www.lib.klte.hu/klte/students/sansz/.
• Az elkészült és bevezetésre került új Cserkészpróbarendszert minden csapat zöld színu
füzetben megkapta. Az országos vezetotisztek kérése, hogy jelezzétek feléjük a bevezetése
és a használata közben felmerülo problémákat és ötleteket.

A Próbarendszer Bizottság az újonc próbához módszertani segédkönyvet készít,
melyhez minden vezetotol várja az általa használt és bevált módszertani játékokat és
ötleteket.

Mindezeket a következo címre küldjétek: 1255 Budapest, Postafiók 192.
• A vízicserkész munka felmérése végett kérek minden csapatparancsnokot, hogy a
következo néhány kérdésre írásban válaszoljon 1999. november 20-ig. Akiknél minden
válasz negatív, azok is jelezzék számomra, hogy ne várjam hiába a válaszukat.

a) Van-e a csapatban vízicserkész tiszt, segédtiszt és orsvezeto? Ha igen, ki?
b) Van-e a csapatban vízi különpróbát tett cserkész? Ha igen, ki?
c) Van-e a csapatban vízitúravezetoi képesítésu cserkész? Ha igen, ki?
d) Van-e a csapatban kajak, kenu, evezos, vitorlás és úszó versenyzo és edzo? Ha igen,

ki?
e) Van-e a csapatban testnevelo tanár cserkésztiszt, segédtiszt és orsvezeto? Ha igen,

ki?
f) Van-e a csapatban folyamor vagy polgári hajózási képesítésu cserkész? Ha igen, ki?
g) Van-e a csapatnak az úszástanításhoz kedvezo lehetosége? Ha igen, hol?
h) Van-e a csapatnak vízi jármuve? Ha igen, milyen? Épített-e a csapat már hajót?
i) Van-e a csapatnál rendszeres úszásoktatás? Hányan tudnak 50 métert leúszni?
j) Meg tudna-e rendezni a csapat egy úszóversenyt?
k) Vállalná-e a csapat a közelében lévo élovíz környezetvédelmi figyelését? Ha igen,

hol?
l) Van-e a csapatban, aki vízicserkész szakkönyv megírásában segíteni tud? Ha igen, ki?

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

II. Szövetségi hírek

Magyar Cserkészszövetség Gyujteménye

A Magyar Cserkészszövetség Gyujteménye az ügyes kezu cserkészek, cserkész
muvészek, képzomuvészek, népmuvészek részére pályázatot ír ki. A. beérkezett alkotásokat
2000. augusztusában az Államalapítás Millenniumi Nemzetközi Cserkésztábor alkalmával,
Esztergomban megrendezendo cserkészkiállításon, a cserkészet propagálása érdekében a
nagyközönségnek kívánjuk bemutatni. A pályázati tárgyak lehetnek a cserkészettel
kapcsolatos, vagy a cserkész tárgykörön kívüli alkotások, festmények, szobrok,
dombormuvek, kerámiák, faragások, szövések, fonások, hímzések, használati és dísztárgyak
stb. Anyagukra tekintettel lehetnek különféle textíliákból, fából, vesszobol, borbol,
üvegbol, fémbol, csontból, szalmából, csuhéból és bármely más anyagból.

Beküldési határido: 2000. február 28.
A Cserkészgyujteménynek eddig átadott ilyen tárgyakat a pályázaton szerepeltetni

fogjuk.
Minden egyes darab hátoldalára kötött kis kartonra, kérjük feltüntetni a mu

megnevezését, az alkotó nevét, cserkész rangját, pontos lakáscímét, csapatának számát és
nevét.

A beküldött anyagot 2000. március vagy április hó folyamán a Cserkészgyujteményben
elozetesen kiállítjuk, ahol szakérto zsüri döntése alapján kerülnek kiválogatásra az
Esztergomban bemutatásra kerülo alkotások. A legjobbakat az anyagi lehetoségeinkhez
képest díjazni fogjuk.

A beküldött alkotásokat a kiállítás után az alkotók hozzájárulása alapján a
Cserkészgyujteményben fogjuk elhelyezni vagy azokat az alkotóknak visszaküldjük.

Kérünk minden cserkészt, akinek megfelelo kézügyessége van vagy a fenti muvészeti
ágakban járatos, hogy munkáinak beküldésével járuljon hozzá a cserkészet és a cserkész
szellemiség méltó képen történo bemutatkozásához.

Bokody József
gyujteményvezeto

Jó munkát!

dr. Imre Sándor sk.
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.


