
 

Áldott, kegyelemmel teli Karácsonyt és cserkészmunkában gazdag, Boldog Új
Esztendot Kívánunk minden cserkészvezetonek és cserkésznek, szeretettel:

a X. Cserkészkerület vezetosége.

I. A kerületi vezetotiszt közleményei

Programok

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

Kérek minden csapatparancsnok és cserkészvezeto testvéremet, hogy aki a
Cserkésznapok lebonyolításában feladatot (akadályverseny, sportprogram, szervezés,
technikai lebonyolítás stb.) tud vállalni, jelentkezzen 2000. január 12-ig a 24-466-689-es
telefonszámon.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

2.) JUBILEUM 2000

A IV. Forduló feladatait az alábbiakban olvashatjátok. Szintén megtalálhatjátok a II.
forduló megoldásait és a jó megoldásokért járó jutalmat, az Aranyforint (Aft.)
mennyiségét. Az Aranyforint mennyisége az elozo Körlevélbol, az I. forduló megoldásai
mellol véletlenül kimaradt. Ezt most pótoljuk. Végül az október havi végeredmények is
olvashatóak. A helyezettek jutalmaikat postai úton fogják megkapni, bár mostanában, a
nagy hó miatt kicsit nehézkesen jutnak el ezek a nyertesekhez. Az ügyes és jó
megoldásokhoz szívbol gratulálok!

A IV. forduló (XIV. század) kérdései:
K-E kategória: 1. Melyik király volt ebben a században, akirol azt mondják, hogy

uralkodása idején Magyarország partjait három tenger mosta?
Mettol meddig uralkodott? Melyik az a három tenger? (6 Aft.)

2. Kinek volt a vitéze Toldi Miklós? Ki írt róla költeményt a XIX.
században? Rajzold le ennek a költeménynek egy neked tetszo
jelenetét A4-es lapra! (7 Aft.)

K-O kategória: 1. Rajzoljatok le egy XIV. századi királyi várost egy A3-as lapra
úgy, ahogyan elképzelitek! (7 Aft.)

2. Azt mondják Nagy Lajos idején volt a magyar lovagkor.
Készítsetek magatoknak lovagi ruhákat bármilyen anyagból,
vegyétek fel, és az így rólatok készült fényképeket küldjétek be!
(10 Aft.)

CS-E kategória: 1. Ki írta és mikor a következo szavakat? „...miután meghalt
András, Magyarország jeles királya, az utolsó aranyágacska,
amely atyai ágon Szent István királynak, a magyarok elso
királyának nemzettségébol, törzsébol és vérébol sarjadt. Halálát
mint Rachelét siratván meg, az ország népei azon gondolkodtak:
hogyan és miképpen találhatnának maguknak az isteni kegyelem
gondoskodása folytán a szent király vérébol származó új
uralkodót.”(5 Aft.)

2. Te milyen Aranyforintot adtál volna ki Károly Róbert helyében,
1325-ben? Készítsd el (bármilyen anyagból) vagy csak rajzold le
(kevesebb fizetségért) és az eredetit is írd le. (Korhu formájú
legyen!) (10 Aft.)

CS-O kategória: 1. Melyik tartományuraknak a hatalma alá tartozott Pécs, Zríny,
Drégely, Munkács és Szilágy? Sorolj fel öt várost, mely fallal volt
körülvéve 1310-1320 tájékán. (10 Aft.)

2. Készítsetek hófigurákból, egy lovagi tornáról készült éloképet,
jelenetet és az errol készült fényképeket küldjétek be! (10 Aft.)

R-E kategória: 1. A mai „Visegrádi négyek” elodje mikor (napra pontosan) és hol
keletkezett? Mely országból kik voltak ott? (6 Aft.)

2. Írj egy rövid drámai jelenetet Záh Felicián 1330. április 17-ei
tettérol! (10 Aft.)

R-O kategória: 1. Honnan származik és mikori ez a forrás? „És az olyan embereknek
az eltemetéséért, akiket valaki vagy valakik meggyilkoltak, a
foespereseknek ne legyen szabad egy márkát követelni, mint
ahogyan káros szokás alapján tenni szokták.”(4 Aft.)

2. Vegyetek fel videóra egy általatok elképzelt lovagi jelenetet
Nagy Lajos korából és a kazettát küldjétek be! Ötletes és
minoségi legyen! (10 Aft.)

Feladási határido: 2000. január 20.
Ezt kiveheto, könnyen kezelheto formában is megtalálod jelen körlevelünkhöz

mellékelve.
A II. forduló (XII. század) megoldásai:



K-E kategória: 1. Bankónak a leánya apja helyett ment el Budára, férfinak öltözve
egy lovagi viadalra és megorizte inkognitóját. III. Bélához köti a
legenda. (2 Aft.)

2. II. Bélának volt a mellékneve, hogy „Vak”. Nagybátyja Könyves
Kálmán vakítatta meg Ot, és saját testvérét, Álmost. (2 Aft.)

K-O kategória: 1. Rajz néhány tárgyról, melyet III. Béla és felesége sírjában találtak
meg. (8 Aft.)

2. Néhány soros vers Szent Lászlóról. (5 Aft.)
CS-E kategória: 1. A ciszterciek rendjét Molesmes-i Szent Róbert és társai

alapították 1098-ben. Magyarországon 1142-ben jelent meg. A
premontreiek rendjét Szent Norbert alapította 1120-ban.
Magyarországon 1131 körül jelent meg. (6 Aft.)

2. A Halotti Beszéd és Könyörgés (1192-1195 körül), illetve
Anonymus: Gesta Hungarorum munkája (XII.-XIII. sz. fordulója)
keletkezett ebben a században. Az idézett mondat Kálmán I.
törvénykönyve 57. §-ban szerepel (1108-ból való). (6 Aft.)

CS-O kategória:1. Min. öt soros vers hexameterben Szent László királyról. (5 Aft.)
2. Pl.: Geregye, Hahót, Gyor, Aba, Csák, Borsa, Básztély, Beszter,

Kán, Héder stb. (10 Aft.)
R-E kategória: 1. 1150-1153 között Magyarországon élo muszlin utazó. (2 Aft.)

2. 1132. VII. 22-én II.(Vak) Béla és Ilona királyné 68 Kálmán-párti
elokelot lemészároltatott. (3 Aft.)

R-O kategória: 1. Mindhárom népcsoport mohamedán vallású. Foglalkozásuk: a
katonáskodás, kereskedés, királyi jövedelemkezelés, pénzváltás
és vámolás. A „kálizok”, az Aral-tótól délre, a mai Üzbegisztán
területén élo Hvárezm népét jelölte. Révek és sóútak mellett éltek
Magyarországon. (4 Aft.)

2. Minimum nyolc soros dicséret hexameterben Könyves Kálmán
királyról. (8 Aft.)

Az I. forduló (XI. század) jutalmazása:
K-E kategória: 1.) 5 Aft. 2.) 1 Aft. K-O kategória: 1.) 5 Aft. 2.) 2 Aft.
CS-E kategória: 1.) 2 Aft. 2.) 2 Aft. CS-O kategória:1.) 10 Aft. 2.) 9 Aft.
R-E kategória: 1.) 4 Aft. 2.) 4 Aft. R-O kategória: 1.) 3 Aft. 2.) 6 Aft.

A játék október havi (I. forduló, Kiscserkésznap és V. Orsvezetoi Fórum) véger.:
K-O kategória: 1. Katica ors és Liliom ors (133. sz. Cscs.), Kobra ors és Pók ors

(432. sz. Cscs.), Csillag ors, Pitypang ors, Sólyom ors és Tigris
ors (923. sz. Cscs.): 5-5 Aft.

CS-E kategória: 1. Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 8 Aft.
2. Pál Barnabás (306. sz. Cscs.): 2 Aft.

CS-O kategória:1. Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 1 Aft.
R-E kategória: 1. Mózes Miklós (140. sz. Cscs.), Rónaszéki Áron (836. sz. Cscs.),

Szász Máté Sándor (2. sz. Cscs.): 8-8 Aft.
2. Dobay László (2. sz. Cscs.), Mózes Ambrus (140. sz. Cscs.): 7

Aft.

3. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 5 Aft
R-O kategória: 1. a 153. sz. Cscs. orse: 2 Aft.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

3.) III. Csapatparancsnoki és Cserkésztiszti Fórum, 2000. január 22.

A III. Csapatparancsnoki és Cserkésztiszti Fórum a csapatok életét döntoen
meghatározó, gyakorló parancsnokok és vezetok munkáját kívánja segíteni
tapasztalatcserével és közös együttgondolkodással. Kérünk minden
csapatparancsnokot, hogy vegyen részt ezen a találkozón és jutassa el a csapat többi
cserkésztisztjeihez is ezt a hirdetést.

A találkozás idopontja: 2000. január 22.
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:

1045-1115: érkezés, adminisztráció, gyülekezés, program ismertetése,
1115-1230: A csapatparancsnok feladatai a csapat vezetése során - eloadás,
1230-1330: ebéd,
1330-1500: A csapatlátogatások és a táborlátogatások tapasztalatai - beszámoló,
1500-1530: Egyebek,
1530-1500: értékelés, zárszó, rendrakás.

Hoznivalók: cserkészruha, sok ötlet, kérdés, probléma, amire megoldást keresel.
További információ kapható telefonon: 20-338-1882 (Pásztor Éva).

Pásztor Éva
Cserkésztiszti Fórum vezetoje

4.) VI. Orsvezetoi Fórum, 2000. január 29.

A 2000. év elso Orsvezetoi Fóruma január 29-én lesz. Remélem találkozunk ismét
orsvezeto testvéreinkkel, segíthetjük egymást ötleteinkkel és választ kaphatunk a minket
érdeklo kérdésekre. Kérem a csapatparancsnokokat, hogy küldjék el orsvezetoiket, hogy
ötletekben és élményekben gazdagodva térhessenek vissza csapataikhoz és ezáltal még
jobbak legyenek az orsgyulések, melyek a csapatmunka legfontosabb részei.

A találkozás idopontja: 2000. január 29.
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,
1000-1100: orsvezetési gyakorlat - azaz milyen a jó orsi foglalkozás,
1100-1130: módszertani ötletek,
1130-1200: játék,



1200-1230: ebéd,
1230-1300: daltanulás
1330-1430: orsi kirándulás szervezése, helyválasztási ötletek,
1430-1500: értékelés, zárszó.

Egy kérés, kérdés: Hogyan, milyen módszertani játékkal tanítanád meg a csomókat
(mentocsomó, ívelt kettos, dugóleköto), a farsangi népszokásokat, a magyar cserkészet
történetét és a magasság-távolság becslést? - Kérlek ezekre készülj is fel, hogy a
helyszínen már ezek ismerete ne okozzon gondot számodra!

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

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

Barna Gábor
Orsvezetoi Fórum vezetoje

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

Az 1999-2000-es cserkészévre meghirdetett versenyt az ezredforduló jegyében
rendezzük meg. 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, melyet a
Cserkészházban rendezünk meg 2000. február 19-én.

A korcsoportokban lányok és fiúk együtt vesznek részt:
I. korcsoport: kiscserkészek: 12 éves korig;
II. korcsoport: cserkészek: 12-16 éves korig;
III. korcsoport: rovercserkészek: 16 éves kortól.

Versmondó verseny:
A jelentkezo cserkészeknek egy kötelezo és egy szabadon választott verset kell

eloadnia. A kötelezo vers:
I. korcsoport: Vas István: titok;
II. korcsoport: Illyés Gyula: Ne feledd a tért;
III. korcsoport: Garai Gábor: Magyarul.

A kötelezo versek megtalálhatók a Rendületlenül címu kötetben. A szabadon
választott vers magyar költo értékes verse legyen.

Népmesemondó verseny:
3-6 perces szabadon választott mesével vehetnek részt a versenyben a jelentkezok.

Az országos döntore hozott két mesébol a zsuri választ. Tekintettel a 2000. év
eseményeire mese helyett honfoglalás kori ill. Szt. István korához kapcsolódó mondák is
választhatók.

Díjak: Korcsoportonként az I.-III. helyezett jutalmat kap.
A Kerületi Selejtezo idopontja: 2000. január 8., 10 óra.
Helyszín: Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Ház, (1192 Bp., Pannónia út 26.)
Jelentkezési határido: 2000. január 3. (Meghosszabbítva!)

Németh László
kerületi regos vezetotiszt

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

A részletes kiírás már az elozo Körlevélben megjelent. Most csak a legfontosabb
tudnivalókat ismételjük meg a pontosság kedvéért.

A Kerületi Selejtezo idopontja: 2000. január 15., 10 óra.
Jelentkezési határido: 2000. január 3. (Meghosszabbítva!)

Németh László
kerületi regos vezetotiszt

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

Sajnálattal közlöm minden roverrel, hogy a Rover Eropróba és Találkozó elmarad,
mert nem jött össze a minimum létszámnyi jelentkezo! Majd talán jövore...

Makó János
kerületi rover vezetotiszt

Beszámolók

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

A X. Cserkészkerület és az 1016. sz. Somogyváry Gyula Cserkészcsapat közös
szervezésében kilencedik alkalommal került megrendezésre ez a Kárpát-medence minden
érdeklodo cserkészét hívó és váró regostalálkozó. A  résztevok - sokakat érdeklo - teljes
száma idén 580 fo körül volt. Ebben benne vannak a szervezok, a közremuködok és a
látogatók is, ezért talán reálisabb, ha az iskolában alvók 480 fos létszámát is leírom. Ez a
szám  kiemelkedik az elmúlt három év adataiból. Határon túlról kb. 100 fo vett  részt:
Zágrábból, Szabadkáról, Munkácsról, illetve Felvidék és Erdély több helységébol.
(Részvételüket a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat támogatása tette lehetové.) Összesen több,
mint 90 cserkészcsapatból jártak a SZER-en. Kerületünkbol az alábbi cserkészcsapatok
vettek részt (a teljesség igénye nélkül): 2., 8., 16., 133., 135., 140., 144., 153., 293., 301.,
305., 306., 327., 370., 412., 432., 445., 801., 836., 845., 903., 923., 929., 1015., 1016., 1025. és
1040.

A programról:
A péntek esti nyitómusorban a határon túli csoportok egy része saját vidékének

hagyományaiból adott elo. Ezután széki, dunántúli, moldvai és mezoségi táncok
következtek a táncházban, ahol a kevésbé gyakorlottakat Barsi Csaba tanította
folyamatosan.

Szombaton gazdag programválaszték állt a résztvevok elott:  kézmuvességek, dal és
tánctanulás, valamint eloadások. A  kézmuvességek között Valentinné Ida (kerületi
gazdasági vezetonk) által oktatott paszománykészítés jelentette talán a legérdekesebb



újdonságot. A 16 féle kézmuvességet részletesen leírni hosszú lenne, felsorolásukból
mindenki elképzelheti, milyen nehéz volt a résztvevoknek beosztani az  idejüket és
választani a lehetoségekbol. Volt tehát: agyagozás, fafaragás,  borözés, szövés,
gyertyamártás, SZER-feliratos póló készítés, adventi koszorú készítés, varrás,
rongybaba, csuhébaba és népviseletes baba készítés, kosárfonás, karkötofonás,
mézeskalács formázás, batikolás. Délelott a tornateremben a Mokányos együttes
muzsikájára moldvai és  gyimesi táncokat, délután pedig az Ördöngös együttes
közremuködésével székely táncokat lehetett tanulni. Fábián Évától, Köles Évától és
Széles Andrástól sok értékes magyar népdalunkat ismerhettük meg. A fizikaterem a
viták, eloadások szokásos helyszíneként idén három témának adott helyet: a
regoscserkészet történetérol Tóth Arnold és Sinka Tímea segédtisztek beszéltek, a
Hálóról - a katolikus kisközösségeket, foként a határon túl összefogó szervezetrol -
pedig Csermák Bálint beszélt. A regosség jelene és jövoje témájában rendezett
kerekasztal-beszélgetésünkön Gyulay Endre püspök úr, az MCSSZ elnöke is részt vett.
Az O és mások értékes hozzászólásaiból itt egy komolyabb, elkötelezettebb regos
irányvonal gondolata fogalmazódott meg. Az esti táncházban ismét mindenki jót
mulathatott a dunántúli, szatmári, székelyföldi és mezoségi muzsika hangjaira.

Vasárnap a protestánsok a helyi református templomban vettek részt
Istentiszteleten, a katolikusoknak pedig Kiss Ulrich jezsuita atya mondott szentmisét. A
talentumokról szóló gondolatait azt hiszem sokan emlékezetünkbe véstük. A mise után a
záróünnepségen a makói cserkészek betlehemese és a székelyudvarhelyiek karácsonyfa
díszíto szokása elevenítette fel a karácsony hangulatát, valamint az a szép szövött
emlékjelvény, amellyel a X. Cserkészkerület minden résztvevot  megajándékozott.

Mindenkinek még egyszer szeretném megköszönni, hogy részvételével megtisztelte
találkozónkat és idot szakított magyar hagyományaink közös ápolására. Különös
köszönet illeti azokat, akik valamilyen módon hozzájárultak a SZER sikeréhez. Köszönjük
azokat a hozzászólásokat, amiket az ötletes füzetbe írtatok. Ezeket igyekszünk
megszívlelni, hogy jövore még jobb lehessen a SZER. Ezt szolgálja az a levél is, amit
minden résztvevo csapatnak kiküldtünk tele kérdésekkel az idei és a jövo évi programra
vonatkozóan.

Németh László
kerületi regos vezetotiszt

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

A csekély érdeklodés miatt a lelkigyakorlat elmaradt. Elnézést kérünk azoktól, akik
jöttek volna, de emiatt nem részesülhettek lelki töltodésben.

Bertóthy László
országos rover vezetotiszt

10.) Egyéb

• Olcsó és kedvezményes turisztikai cikkek vásárolhatók az "Ifjúsági, Természetjáró,
Szolgáltató és Információs Központban". Így pl.: Cartographia turistatérképek,
természetvédelmi kiadványok, Recta forgószelencés és tükrös tájolók, bakancsok,

lábszárvédok, túrazsákok, jurtasátrak hálózsákok stb. Címük: 1065 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky út 31. II/3. Telefon: 311-2467. Nyitva: hétfotol csütörtökig 13.00-19.00 között,
szombaton: 13.00-15.00 között.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

II. Csapataink hírei

1.) Farkasordító túra, 2000. február 18-19.

Találkozó: 19.00-kor Budapesten, az Ors Vezér térnél a HÉV-nél, vagy 20.15-kor
Gödöllon a HÉV végállomásán.

Program: Remélhetoleg havas tájon keresztül éjszakai gyaloglás.
Utazás: sajátzsebbol. Bérleted vagy jegyed legyen!
Érkezés: 19-én hajnalban.
Információ: a 286-1445-es telefonszámon.

Váradi Zsigmond
8. sz. Turul Cscs.

2.) Disznótoros, 2000. február 18-20.

A szigethalmi 1023. sz. Jakus Gábor Cserkészcsapat és a Cserkészpark gondnoksága
disznótorost szervez február 17-19-én a Sztrilich Pál Cserkészparkban. Várjuk a
cserkészek és a roverek jelentkezését.

Program: Február 18-án: beérkezés 17.00-20.00 között, 20.00-kor vacsora a
hozottból (teát adunk), 21.00-kor táborgyertya.
Február 19-én: szombat hajnali disznóvágás, reggeli a hozottból, délelott
trancsírozás és túrázás, kora délután: disznótoros ebéd, játék és pihenés, este:
vacsora (friss zsíros kenyér, teperto és felvágott), farsangi mulatság értékes
díjazással és táncház.
Február 20-án: reggeli, Istentisztelet, szentmise, 11.30-kor zárás, hazautazás.

Részvételi díj: 2900,- Ft/fo
Szállás: a cserkészpark futött házaiban. (Hálózsákot hozzatok!)
Jelentkezés: 1000,- Ft eloleg befizetésével 2000. február 1-ig.
Jelentkezési cím:  2315 Szigethalmon, Kossuth L. u. 21.
Információ: a 30-2211-947-es, a 20-9892-319-es és a 60-317-503-as telefonon.

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.


