
I. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) Kerületi Cserkésznapok, 2000. április 28-30.

Ennek a cserkészévnek  az elso számú, tehát a legfontosabb kerületi
cserkészprogramja a Kerületi Cserkésznapok lesz. A Cserkésznapokat 2000. április 28-30.
között Szigetszentmiklóson fogjuk megtartani. Ezzel a rendezvénnyel fogjuk megünnepelni
kerületi szinten, a kerületi cserkészek közösségi találkozásával a Millenniumot és a nagy
Jubileumot. Kérem ezért minden csapatparancsnoktól és cserkészvezeto testvéremtol, hogy
erre az idopontra ne szervezzetek semmiféle cserkész vagy más egyéb programot, hanem
gyertek el és vegyetek részt az elejétol a végéig a Kerületi Cserkésznapok gazdag
eseményein. Különösen hívom és várom azon cserkészcsapatokat, akik eddig minden féle
indokra (nincs ido és pénz rá stb.) hivatkozva nem vettek részt kerületi programokon.
Várjuk oket azért is, mert a kerületi cserkésztestvérek nagy családjában fontos, hogy amikor
a testvérek összejönnek minden testvér jelen legyen. Hiszen, ha egy nincs jelen, az
mindannyiunk számára fájdalmat jelent.

A részletes programról és tudnivalókról a Kerületi Körlevél következo számaiban majd
többször is olvashattok. Addig is hívlak és várlak benneteket közös ünnepünkre, hogy had
legyen a kerületi cserkészek vidám közös találkozása, játéka és ünneplése ez az esemény.
Így tudunk majd a 2000 év elmúlása elott fejet hajtva, reményteli szívvel a közös jövonk felé
elindulni.

Cserkésztestvéri szeretettel köszöntelek Benneteket a Millennium küszöbén:

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

2.) JUBILEUM 2000

Már a III. Forduló feladatait olvashatjátok az alábbiakban. A feladatok mellett
megtalálhatjátok a jó megoldásokért járó jutalmat, az Aranyforint (Aft.) mennyiségét is. Ezt
láthatjátok lentebb az I. forduló megoldásainál és a szeptember havi végeredményeknél is.
A helyezettek jutalmaikat postai úton fogják megkapni. Az ügyes és jó megoldásokhoz
szívbol gratulálok!

A III. forduló (XIII. század) kérdései:
K-E kategória: 1. Készítsd el egy magyar vár képét lehullott falevelekbol,

terményekbol A4-es lapra ragasztva! (5 Aft.)
2. Rajzold le Szt. Kinga életének egy részletét A4-es lapra! (5 Aft.)

K-O kategória: 1. Készítsetek képregényt Szt. Margit egyik legendájáról. (Minimum 7
kép A4-es lapokra!) (10 Aft.)

2. Készítsetek éloképet egy tatárjárás korából származó mondáról, és
az errol készült fényképet küldjétek be! (5 Aft.)

CS-E kategória: 1. Írj egy olyan levelet, amelyet IV. Béla írhatott volna onnan a
magyarságnak, ahová a tatárok elol menekült! (Korhu formájú és
tartalmú legyen! Nem kell reálisnak lennie!) (8 Aft.)

2. Írj egy imát, amit egy a tatárjárás idején élt fiatal imádkozhatott!
(Korhu formájú legyen!) (5 Aft.)

CS-O kategória: 1. Énekeljétek rá egy kazettára IV. László egyik vigalmas énekét és
küldjétek be a kazettát! (Lehetoség szerint korhun.) (6 Aft.)

2. Készítsetek éloképet Szt. Margit egyik legendájáról, és az errol
készült fényképet küldjétek be! (5 Aft.)

R-E kategória: 1. Készíts az évszázad egyik eseményérol egy minimum 20 db-os
kirakójátékot! (Lehetoleg saját rajz legyen rajta, és könnyen
kezelheto legyen a játék. Külön lapon nevezd meg az eseményt és az
idejét is!) (10 Aft.)

2. Készíts képrejtvényt a XIII. századi Magyarország eseményeirol és
személyeirol! (A megoldást is mellékeld!) (5 Aft.)

R-O kategória: 1. Énekeljétek rá egy kazettára a tatárjárás idejébol való korhu
gregorián éneket és küldjétek be a kazettát! (Lehet saját szerzemény
is (a dallam és szöveg forrását nevezzétek meg)!) (6 Aft.)

2. Írjatok egy újságcikket IV. (Kun) László életmódjáról korhu
formában! (Pozitív is és negatív is lehet a cikk jellege!) (10 Aft.)

Feladási határido: 1999. december 15.
Ezt kiveheto, könnyen kezelheto formában is megtalálod jelen körlevelünkhöz

mellékelve.

Az I. forduló (XI. század) megoldásai:



K-E kategória: 1. Rajz a koronázási ékszerekrol.
2. II. Szilveszter pápa.

K-O kategória: 1. a) Szent László; b) Szent Imre;
c) Boldog Gizella; d) Szent Gellért; e) Szent István;

2. Jézus Krisztus, 8 apostol, I. Géza, Ducas Mihály, Konsztantinosz
CS-E kategória: 1. Salamon, 1087-ben.

2. 1055-bol való. A Pannonhalmi Apátságban található.
CS-O kategória: 1. Egyházmegyék székhelyei: Veszprém, Gyor, Esztergom, Pécs

(1009.), Vác, Eger, Kalocsa, Csanád (1030), Erdély, Bihar.
2. Nagyvárad: Szt. László, Veszprém: Boldog Gizella, Tihany: I.

András, Pannonhalma: Géza, Esztergom: Szt. István, Tordai-
hasadék: Szt. László, Bizánc: Botond és III. Béla, Bakonybél: Szt.
István és Abasár: Aba Sámuel.

R-E kategória: 1. A geszta egy személy vagy nép tetteit, „viselt dolgait” (latinul res
gestae, innen az elnevezés) foglalja össze. Szerkesztése során
kevésbé szigorúan követték az események egymásutániságát.
Keletkezési ideje: XI. sz. közepétol a XII. sz. elejéig.

2. Álmos herceg volt. 1091-1096 között uralkodott. A Bizánci
Birodalomban 1127-ben halt meg.

R-O kategória: 1. Szt. István I. törvénykönyve 15. §. Kb. 1001-bol való.
2. Dunnaföldvár: II. Béla, Szekszárd: I. Béla, Garamszentbene-dek: I.

Géza, Mogyoród: I. Géza, Szentjobb: Szt. László és Zselicszentjakab:
Ottó.

A játék szeptember havi (I. forduló) végeredménye:
CS-E kategória: 1. Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 4 Aft.

2. Bakos Bernadett, Farkas Zsuzsa, Müller Judit, Nagy Alexandra,
Száraz Bernadett és Veress Viktória (849. sz. Cscs.): 2-2 Aft.

CS-O kategória: 1. Medve ors és Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 18,5-18,5 Aft.
3. Feketepárduc ors (2. sz. Cscs.): 17,5 Aft.
4. Vadrózsa ors (849. sz. Cscs.) és a 153. sz. Cscs. orse: 13-13 Aft.

R-E kategória: 1. Kovács Erzsébet (153. sz. Cscs.), Kovács Gergely (432. sz. Cscs.),
Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.) és Szurdi Nóra (46. sz. Cscs.): 1-1 Aft.

R-O kategória: 1. a 153. sz. Cscs. orse: 5,5 Aft.
2. Bolha ors (93. sz. Cscs.): 3,5 Aft.
3. Orca ors (293. sz. Cscs.): 3 Aft.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

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

Az október 9-én megtartott V. Orsvezetoi Fórum a jelenlevok véleménye szerint igen jól

sikerült. Mindenki jól érezte magát. Sajnos a programban beígért pszichológus nem tudott
eljönni, de azért ismeretekben gazdagodtak a gyakorló orsvezetok. Bizonyságot tettek arról,
hogy hogyan tudnak megzabolázni egy rosszalkodni akaró orsöt, és mindenki egy
tekintélyes játék-listával gyarapodott. Remélem, hogy a következo fórumra, 2000. január 29-
én még többen eljönnek és sok jókedvvel, játékkal, élményekkel és ismeretekkel
gyarapodva térhetünk vissza csapatainkhoz.

Köszönjük a következo cserkészcsapatok parancsnokainak, hogy elküldték
orsvezetoiket erre az emlékezetes találkozóra: 2., 16., 140., 153., 306., 432., 736., 801., 836.,
.918. és 943. .

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.

Sikeresen lezajlott az V. Segédtiszti Fórum. Az új, könyv alakban is kiadott
próbarendszert tettük nagyító alá. Turányi Zoltán Richárd (Teknos) (293. sz. Szent
Kapisztrán Cscs.) - az alkotók egyike - ismertette az alkotók szándékát és a kész mu
használatát. Nem eloadást tartott, hanem beszélgetést vezetett hozzáértéssel, szeretettel és
türelemmel. Az elokerült ellentéteket, ellenérzéseket ebben a légkörben oldotta fel. Vezetoi
munkánkat az elhangzottak majd nagyban segíteni fogják. Köszönjük Neki!

Délután 3 órakor közös imával emlékeztünk az elozo nap balesetben elhunyt
szombathelyi cserkésztestvérünkre és kórházban fekvo társára, ahogy csapattársaik is
tették ugyanebben az idopontban. "Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk." Adja Isten,
hogy ez így legyen valamennyiünk életében, és ezt adhassuk tovább a ránk bízottaknak is!

Köszönöm azoknak, akik eljöttek és hozzászólásaikkal, gondolataikkal gazdagították a
Fórum munkáját: a 2., 153., 293., 412., 432., 878., 920., 929. és 1016. sz. cserkészcsapatok
segédtisztjeinek és cserkésztisztjeinek.

Ha további kérdésed van, telefonon (363-3927) este 6-10-ig állok rendelkezésedre.

Sipos Emoke Villo
Segédtiszti Fórum vezetoje

5.) Országos Vers- és Népmesemondó Verseny Kerületi Selejtezo,
2000. január 8. (Figyelem idopontváltozás!)

A Vers- és Népmesemondó Verseny idén is megrendezésre kerül. A Kerületi Selejtezore
szóló pontos versenykiírást csak az országos versenykiírás megjelenése után, várhatólag a
Kerületi Körlevél következo számában fogjuk megjelentetni.

A Kerületi Selejtezo idopontja: 2000. január 8., 10 óra.
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.

Jelentkezési határido: 1999. december 20.
A versenyre a név, cím és születési ido megnevezésével és csapatparancsnoki

ajánlással lehet jelentkezni. A Kerületi Selejtezo eredményeként a korcsoportok legjobb
egyéni versenyzoit nevezzük az Országos Döntobe.

Németh László
kerületi regos vezetotiszt

6.) IX. Országos Népdaléneklési- és Daléneklési Verseny Kerületi
Selejtezo, 2000. január 15. (Figyelem idopontváltozás!)

Immár kilencedik alkalommal várunk minden cserkészt Népdaléneklési és Daléneklési
Versenyünkre. A tavalyi „vegyes” verseny után (népdalok és cserkészdalok) úgy látjuk
jónak, hogy különválasszuk e két mufajt, de e két versenyt egy idoben bonyolítjuk le.

Korcsoportok: 1. 7-10 évesek (1990-1993 közt születtek);
2. 11-14 évesek (1986-1989 közt születtek);
3. 15-18 évesek (1982-1985 közt születtek);
4. 18 éven felüliek (1982 elott születtek).

Mind a négy kategóriában mind egyéni, mind orsi versenyzok is indulhatnak. A fiú és
leány versenyzok nem képviselnek külön kategóriát. A versenyek hangsúlyozott célja,
hogy a muködo orsök szellemét erosítsék, a cserkészpróbák daltanulási követelményeinek
élményszeru teljesítését segítsék, tehát ne az alkalmilag összeállt “verseny-orsök”
profizmusát hangsúlyozzák. A 18 éven felüli korosztálynál azonban megengedett erre az
alkalomra összeállt orsök bemutatkozása. Az orsvezeto – korától függetlenül – együtt
énekelhet az orsével. Egy induló (egyéni vagy ors) akár mindkét versenyen is indulhat
(természetesen, ha a kerületi megmérettetésbol továbbjutott produkciójával).

A Kerületi Selejtezo idopontja: 2000. január 15., 10 óra.
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.
Jelentkezési határido: 1999. december 20.
A versenyre csapatparancsnoki ajánlással lehet jelentkezni. A Kerületi Selejtezo

eredményeként a korcsoportok legjobb orsi és egyéni versenyzoit nevezzük az Országos
Döntobe. A választott dalok címét (kezdosorát) ízléses kivitelezésu, népi-, ill.
cserkészmotívumokkal díszített jelentkezési lapon kell a kerülethez beküldeni. Az Országos
Dönto résztvevoitol is hasonló kivitelezésu jegyzéket kérnek.

Az Országos Dönto idopontja: 2000. március 12., vasárnap de 10 óra.
Helye: Cserkészház, Budapest, II. ker., Tömörkény u. 3/a.
A versenyzok cserkész-egyenruhában vagy népviseletben jelenjenek meg, de az orsök

öltözéke legyen egységes.

A népdaléneklési verseny lefolyása: Eloször egy 4-5 dalból álló csokrot kell
megszólaltatni, mind az egyéni, mind az orsi versenyzoknek. A dalcsokor állhat kötelezo és
szabadon választott dalokból is. A népdalcsokor legyen változatos, ritmikailag és
hangnemileg összeillo dalok kövessék egymást, tematikailag összefüggo dalokból épüljön,
az eloadásmód legyen folyamatos, hangot csak a népdalcsokor elején szabad megadni. A
népdalcsokor elhangzása után a zsuri választ egyet a kötelezo, és egyet a szabadon
választott népdalok közül.

A népdaléneklési versenyben az elso korcsoportban (10 éven aluliak) a kötelezo
népdalok száma 15, a szabadon választott népdaloké 10. A második korcsoportban (11-14
évesek) a kötelezo népdalok száma 20, a szabadon választott népdaloké 15.  A harmadik és
negyedik korcsoportban (15 éven felüliek) a kötelezo népdalok száma 30, a szabadon
választott népdaloké 20.

A daléneklési verseny lefolyása: Eloször egy 2-3 cserkészdalból álló összeállítást kell
megszólaltatni, mind az egyéni, mind az orsi versenyzoknek. Az összeállításban lehet mind
kötelezo, mind szabadon választott cserkészdal is. Az összeállítás legyen változatos,
ritmikailag és hangnemileg összeillo cserkészdalok kövessék egymást, az eloadásmód
legyen folyamatos, hangot csak az éneklés elején szabad megadni. Törekedjetek arra, hogy
a cserkészdalokban arányosan legyen képviselve a magyar cserkészet klasszikus
korszakának (1910-1948), az ún. “katakomba” -idoszaknak (1948-1988) és az újjáéledés
éveinek cserkészdalai. Legyenek a választott cserkészdalok közt népdalok cserkész
szöveggel, de szólaljon meg néhány külföldi cserkésznóta is. Mivel a cserkészdalok között
vannak olyanok, amelyek gitár akkord-kísérettel énekelhetok, ezért lehetséges, hogy egy-
egy cserkészdal ízléses hangszeres kísérettel szólaljon meg, ha megfeleloen játszani tudó
hangszeres van köztetek. A cserkészdal-csokor elhangzása után a zsuri választ egyet a
kötelezo, és egyet a szabadon választott cserkészdalok közül.

 A daléneklési versenyben: Az elso korcsoportban (10 éven aluliak) a kötelezo és a
szabadon választott cserkészdalok száma 10-10. A második korcsoportban (11-14 évesek) a
kötelezo és a szabadon választott cserkészdalok száma 15-15. A harmadik és negyedik
korcsoportban (15 éven felüliek) a kötelezo és a szabadon választott cserkészdalok száma
20-20.

A kötelezo népdalok, illetve cserkészdalok jegyzéke a Vezetok Lapja mellékleteként
megtalálható. A népdalok és a cserkészdalok szövege, a nehezen fellelhetok kottája, illetve
a népdalok egy részének hanganyaga 300 Ft-ért megrendelheto Ragó Ákos címén: 1039
Budapest, Fodros u. 20., telefonon: 30-2020-755, illetve drótpostán: amper@mavrt.hu.  A
megrendeléshez név, cím, irányítószám, telefon, drótposta (ha van), csapatszám és
csapatnév szükséges. A megrendelés határideje: november 15.

Németh László
kerületi regos vezetotiszt

7.) A Mesélo Kövek Napja, azaz Kerületi Kiscserkésznap,
1999. október 9.



Három cserkészcsapat (133. sz. Szt. György, 432. sz. Pázmány Péter és 923. sz. Pázmány
Péter) kiscserkészei vettek részt ebben a kalandban. Ennek során ellátogattunk
Pannonhalmára, majd egy német lovag lándzsával dobni tanított minket. Ezután bátran
visszaszereztük a magyar korona ékköveit és még sok más haditettet hajtottunk végre.
Délután különféle ügyes dolgokat készítettünk: karkötot, csuhéangyalt,
gesztenyeállatkákat, bábot stb.

Ezúton is szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik részt vettek ezen a Kerületi
Kiscserkésznapon.

Marosi Rita
kerületi kiscserkész vezetotiszt

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

16 cserkészcsapatból közel 190-en vettek részt ezen a programon. Nagyokat
táncolhatott, régi cserkésztestvéreivel találkozhatott és új ismerosöket szerezhetett az, aki
eljött a bulira.

 Nagyon köszönöm Kiss Balázsnak (309. sz. Assisi Szt. Ferenc) a szervezést és
lebonyolítást és Kiss Jóska bá'-nak (309. sz. Assisi Szt. Ferenc) a segíto munkáját. A részt
vevo kerületi csapatok: 2., 133., 293., 305., 309., 327., 344., 432., 445., 836., 920., 923., 1016.,
1025., 1031. és 1203. .

Makó János
kerületi rover vezetotiszt

9.) Rover Barlangászás, 1999. október 30.

Elozetesen 44 cserkész jelezte, hogy szeretne barlangászni. Volt olyan jelentkezo, aki
nem tudott eljönni, mert betelt a létszám. Ezek után szomorúan tapasztaltam, hogy a
program elott néhány nappal többen lemondták a részvételt és néhány cserkészrol csak 30-
án reggel derült ki, hogy nem tart velünk a barlangba...

Végül is harmincan kúsztunk és másztunk a Mátyáshegyi-barlangban. Úgy
tapasztaltam, hogy minden résztvevonek nagy élmény volt barlangászni.

A résztvevo csapatok: 8. sz. Turul, 133. sz. Szt. György, 293. sz. Szt. Kapisztrán, 309. sz.
Assisi Szt. Ferenc, 327. sz. Loyolai Szt. Ignác, 913. sz. Don Bosco, 923. sz. Pázmány Péter és
1031. sz. Hunyadi János.

Makó János
kerületi rover vezetotiszt

10.) Rover Magashegyi Túra, 2000. január 6-9. (Figyelem:

idopontváltozás!)

Program vázlat: 1. nap: odautazás, indulás 17 óra körül;
2-3. nap: egynapos túrák, melynek kiinduló és végpontja a szállásunk;
4. nap: rövid túra, majd hazautazás, érkezés 20 óra körül.

Szállás: Rendes házban, ágyban és párnák közt, egy kis településen (Nova Lesna) mely
a Tátra lábánál fekszik.

Utazás: kisbusszal és személyautókkal.
Étkezés: Magunkkal vitt ételbol, egyénileg. Fozési lehetoség és hutoszekrény van.
Felszerelés: Minden, ami egy téli túrázáshoz szükséges. (Hágóvas, jégcsákány és

egyéb speciális felszerelés nem kell, de lehet hozni.)
Költség: 10.000,- Ft, amit december 3-ig kell befizetni, személyesen, vagy csekken

feladni a címemre. Ez tartalmazza az utazás, a szállás és a helyi közlekedések költségeit.
(Biztosítást egyénileg kell kötni!) Akinek a befizetéssel gondjai vannak, az értesítsen róla!

Létszám: minimum 10 cserkész, maximum 18 cserkész.
Jelentkezés: a túravezetonél: Makó János, 1194 Budapest, Karton u. 13., telefon: mobil:

30-999-0485 és a munkahelyi: 222-5311.
Fontos: Jelzett turista utakon fogunk menni, melyek nincsenek lezárva lavinaveszély

miatt.
Jelentkezési határido: 1999. november 28.

Makó János
kerületi rover vezetotiszt

11.) Egyéb

• Tisztelettel köszönöm azon cserkészcsapatoknak, akik telefonon történt
megkeresésünkre részt vettek a Magyar Cserkészszövetség 1999. október 23-án megtartott
Corvin-közi ünnepségén. A részt vevo kerületi csapatok: 2., 3., 20., 28., 93., 128., 133., 221.,
305., 309., 327., 370., 432., 445., 836. és .929. . A részt vevo nem kerületi csapatok: 148., 158.,
334., 436. és 800. .
• A Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének megkeresésére a IV. Nyílt
Mozgáskorlátozott Fekvenyomó Európa Bajnokság, 1999. november 9-ei megnyitóján 48
cserkész vállalt szolgálatot, melyet a Szövetség elnöke, Pancsa József nevében nagyon
köszönök. Ok az országok névtábláit vitték a megnyitón. Ezzel a munkával a cserkészet és a
X. Cserkészkerület hírnevét is öregbítettük. A részt vevo csapatoknak (2., 133., 140., 293.,
327., 412., 923. és 929.) köszönhetoen a rendezok nagyon hálásak voltak a cserkészeknek és
jó benyomást tettünk a sportolók szemében is.
• A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram,
Ifjúsági és Sportminisztérium fejezeti kezelésu céleloirányzatának terhére pályázatot hirdet a
gyermekek és fiatalok programjainak, szervezeteinek, kezdeményezéseinek támogatására. A
pályázaton csak jogi személyiséggel rendelkezo szervezetek pályázhatnak. A pályázati



kiírás, adatlap és urlap 1999. november 15-tol ingyenesen átveheto a Gyermek és Ifjúsági
Alapprogram kezelo szervezeténél, a Mobilitás Ifjúsági Szolgálatnál (1145 Budapest,
Amerikai út 96.), valamint letöltheto a következo honlapról: http://www.mobilitas.mgx.hu. A
pályázatról az alábbi telefonszámokon lehet bovebb felvilágosítást kérni: (1) 252-4499, 252-
3275, 251-3337, 220-5633/301-es és 304-es mellék.
• Minoségi, esztétikailag is kiváló, szabályszeru cserkészkalapok nagy
méretválasztékban, közvetlen a gyártótól. Ár: 3700 Ft./db, 10 darabos rendelés után
engedmény. Érdeklodni Fábry Szabolcsnál a 30-2211-947-es telefonszámon lehet.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

Kerületi ügyelet decemberben

December hónapban utoljára 8-án tartunk ügyelet 16.30-tól 18.30-ig. December 29-én
már nem lesz ügyelet. Ekkor tehát ne jöjjön senki sem a Kerületi Irodába.

Kádár Jeno
kerületi fotitkár

III. Szövetségi hírek

1.) Küldetésnyilatkozat

Szövetségünk most készíti hosszú távú munkatervét (10 évre elore). Ennek egyik elso
fázisa, hogy meghatározzuk a Cserkészszövetség küldetését, melyet be szeretnénk, hogy
töltsön. Ennek a megfogalmazásában kérünk segítséget minden felelosen gondolkodó
vezetoi csoporttól. Kérjük, hogy a Körlevélhez mellékelt urlapot kitöltve fogalmazzátok meg
a Magyar Cserkészszövetség Küldetésnyilatkozatát és juttassátok azt vissza a Kerület
postacímére (1447 Budapest, Postafiók 472.) 1999. december 6-ig. Fáradozásaitokat elore is
tisztelettel köszönjük!

2.) Vezetok kerestetnek!

Szövetségünk országos vezetoségében néhány tisztségviselo korábbi lemondása miatt
szükségessé vált helyettük új cserkészvezetok bevonása. Ilyen feladatkörök: országos
ellenor és Országos Fegyelmi Bizottság elnöke. Amennyiben tudtok ezekre a feladatokra
alkalmas embert, jelezzétek az országos vagy kerületi cserkészvezetok felé.

Az országos gazdasági vezeto a Gazdasági Bizottságba vár lelkes, tenni akaró

cserkészeket. Várják a jelentkezoket!
Más országos és kerületi munkára is lehet jelentkezni. Aki ezt fontosnak tartja és tud rá

vállalkozni, az keresse meg Kazinczy Béla kerületi fiúvezetotisztet.

3.) Az Országos Sajtóbizottság kérése

A csapatoknál készülo mindenféle cserkész-sajtótermékbol két példányt küldjetek be a
bizottság részére, hogy egy helyen gyujteni és megorizni tudják azokat.

4.) Híradás csapateseményekrol

Az országos elnök kéri, hogyha valamely csapat fontos és híradásra érdemes
cserkészeseményt szervez, akkor az eseményrol szóló hírt küldje el neki levélben, hogy O a
Magyar Távirati Irodához továbbítani tudja. Levelezési cím: Gyulay Endre, 6700 Szeged,
Postafiók 178. .

5.) A Betlehemi Láng ünnepélyes fogadása, 1999. december 19.

A Betlehemi Láng ünnepélyes fogadása 1999. december 19-én, vasárnap 15 órakor lesz
Budán, a Szt. Imre ciszterci plébániatemplomban (XI., Villányi út, a Móricz Zsigmond
körtérnél). Igeliturgiát tart Brückner Ákos Elod O. Cist., plébános, a Táborkereszt elnöke.
Igét hirdet Vikár Béla református lelkipásztor, az ICHTHÜSZ elnöke. Minden
cserkésztestvérünket szeretettel várjuk. Megjelenés cserkészruhában.

6.) A Magyar Cserkészszövetség karácsonyi ünnepsége, 1999. december
22.

A Magyar Cserkészszövetség karácsonyi ünnepsége 1999. december 22-én, szerdán a
Budai Pálos Sziklatemplomban (a Szt. Gellért tér fölött) lesz.

Program: 17 órakor katolikus szentmise,
18 órakor ökumenikus karácsonyi cserkészünnepség a Táborkereszt
szervezésében. Énekek, betlehemes, karácsonyi ökumenikus imák és zenék.
Köszöntot mond a vendéglátók nevében Aczél László O.S.P.
cserkészlelkipásztor. Igét hirdet Hegedus Lóránt református püspök.
A programvégén a betlehemi láng szétosztása is sor kerül.

Minden cserkésztestvérünket szeretettel várjuk. Megjelenés cserkészruhában.

7.) A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ-Közösségének Sítábora,
2000. január 29. - február 7.

Erdély nyugat-európai színvonalán felszerelt és muködtetett síparadicsomába, Brassó-



Polyánára szervezünk síutazást. A pályákat, a felvonókat, valamint a 40 személyes
felvonókabinokat a francia Rosignol cég gondozza és kezeli.

Elhelyezés: a háromcsillagos sportszállóban illetve a sportszálló panziójában. A
szállóhoz uszoda, szauna, bár és étterem tartozik. A szállóban a 2 ágyas szobákhoz
zuhanyzó, kábeltévé és nemzetközi telefonvonal tartozik. A panzióban és az ifjúsági
szálláson 2, 4 és 6 ágyas szobák állnak a turisták rendelkezésére. A panzióban és az ifjúsági
szálláson is komfortos, hideg-meleg vizes, tiszta és ápolt körülményeket biztosítanak.

Idopont: 2000. január 29 - február 7. .
Ellátás: boséges és változatos reggeli és meleg vacsora.
Utazás: autóbusszal.
Részvételi díj: szállodában 44000 Ft/fo, panzióban 39000 Ft/fo, az ifjúsági szálláson

pedig 35000 Ft/fo, mely tartalmazza az utazás-, szállás-, ellátás- és síbérlet-költséget.
Kérésre részletes tájékoztatót, jelentkezési lapot küldünk. Részletfizetésre lehetoség van!

Jelentkezési határido: 1999. december 31. .
Jelentkezés és érdeklodés: nem csak cserkészeknek  az ICHTHÜSZ-Közössség címén:

2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 21., telefon-fax: 24-403-071, mobiltelefon: 30-2211-947.

Vikár Béla
az ICHTHÜSZ elnöke

IV. Csapataink hírei

1.) Óévbúcsúztató éjjeli túra, 1999. december 29.

Találkozó: 17.45-kor Budapesten, a XIX. Kerületi Kispesti Nagyboldogasszony
templom elott (Templom tér).

Program: Részt veszünk az esti szentmisén és irány a Cserkészpark! Remélhetoleg
havas tájon keresztül kb. 6 km-t gyalogolunk. A Cserkészparkban futött helyen leszünk és
köszöntjük az éjfélt. Testi és lelki táplálékot hozz magaddal!

Költség: kb. 500,- Ft – szállásdíj. Bérleted vagy jegyed legyen!
Érkezés: 30-án legkésobb reggel 9.00-re.
Információ: a 281-2892-es telefonszámon.

Ugróczky Gábor
301. sz. Kazinczy Ferenc Cscs. parancsnoka

2.) Az 1023. sz. Jakus Gábor Cserkészcsapat nyitott programjai

A következokben olvasható csapatprogramok nyitottak minden cserkészcsapat felé, a
cserkészcsapatok orsei és tagjai számára. Szeretettel várunk Benneteket!

1999. november 28., 15.00 óra, Szigethalom: Az ún. "Református Esték" sorozatban
Dinnyés József eloadómuvész a vendégünk, akinek gitáros-zsoltáros musorára (igen

tartalmas, mégis könnyed program) várjuk - nem csak a református - cserkésztestvéreinket
is (naná, hogy cserkészruhában).

1999. december 12., 15.00 óra, Szigethalom: A Nagykorösi Tanítóképzo Foiskola
szerepel Tiszaladányi Jeremiád c. misztériumjátékával, mely a "malenkij robotra" elhurcolt
fiatalok kálváriáját, hazatérését és hitben megmaradását dolgozza fel - szintén hatásos,
magával ragadó módon. Ide a 14 évnél idosebb cserkészeket várjuk (cserkészruhában) sok
szeretettel és az eloadás után egy kis vendégséggel.

2000. február 6., Szigethalom: cserkészbál 14 évnél idosebb cserkészeknek.
A programok Szigethalmon, a Kossuth L. u. 21. sz. alatti cserkészotthonban vagy

ugyanezen a címen, a gyülekezeti ház ifjúsági termeiben kerülnek megrendezésre. Részletes
információ ezen a címen illetve a 24-403-071-os telefon-faxszámon és a 30-2211-947
mobilszámon kapható.

Fábry Szabolcs
1023. sz. Jakus Gábor Cscs. mb. 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.


