
I. A kerületi vezetotisztek közleményei

1.) 2000. áprilisi országos és kerületi programja

Idopont Program neve Felelose
április 1. VI. Segédtiszti Fórum Sipos E. Villo

Regos Népfoiskola -
április 8. Természetvédelmi munka -
április 15. Kiscserkész Kirándulás Marosi Rita

Rover Teljesítménytúra: Gerecse 50 Makó János
április 23. Húsvétvasárnap -
április 27. Öregcserkész találkozó -

április 28-
30.

Millenniumi Kerületi Cserkésznapok Németh László

április 29. *Máriapócs: Az ifjúság imádságos megemlékezése a
kereszténység 1000 esztendejérol hazánkban

-

április 30. *Esztergom: Vízi Karnevál -
Dolt betuvel szedtük azokat a programokat, melyrol a Körlevél korábbi számában, míg

vastag dolt betuvel azokat, melyrol a Körlevél ezen számában olvashattok részletes
tudnivalókat. *-gal jelöltük azokat az eseményeket, amelyek ugyan nem közvetlenül
cserkész rendezésu programok, de mégis érdekes lehet minden cserkész számára is.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

2.) JUBILEUM 2000

A VII. Forduló feladatait az alábbiakban olvashatjátok. Szintén megtalálhatjátok az V.
forduló megoldásait és a január havi végeredményeket is. A helyezettek jutalmaikat postai
úton fogják megkapni. Az ügyes és jó megoldásokhoz szívbol gratulálok!

A VII. forduló (XVII. század) kérdései:
K-E kategória: 1. Kicsoda a 2000 forintoson látható foalak? Minek volt a „vezetoje”?

Hogyan nevezzük azt a pozíciót, amit betöltött? (8 Aft.)
2. Küldj be legalább egy olyan bélyeget, ami kapcsolható Buda

várának visszafoglalásához (pl.: évfordulóra adták ki)! (5 Aft.)
K-O kategória: 1. Hány részre szakadt ebben az idoszakban az ország? (2 Aft.)

2. Készítsetek a szétszakadt Magyarországról egy festett vagy rajzolt
térképet és ezt küldjétek be! A nektek tetszo tájakra rajzolhattok
egy-egy jellegzetességet, esetleg fényképet is ragaszthattok az
egyes helyekhez, amin az orsötök vagy annak néhány tagja látható!
Figyeljétek meg, utazásaitok során hányszor léptétek volna át az
országhatárt a török hódoltság idején! (10 Aft.)

CS-E kategória: 1. Kik és mikor írták az alábbi muveket? a) Magyar Logikácska; b) Az
török áfium ellen való orvosság; c) Europica varietas; d) Isteni
igazságra vezérlo kalauz; e) Pax Corporis (20 Aft.)

2. Olvass bele az 1. feladatban említett egyik mube és írd le 2 db A4-es
oldalra milyen érzéssel tetted le a kezedbol! Hogyan tetszett a stílus,
mennyire volt érdekes, amit olvastál stb? (10 Aft.)

CS-O kategória: 1. Kicsoda, melyik írásában és mikor jegyezte le az alábbi forrást?
„Valameddig pedig a' Magyar Korona ott fen nálunknál erossebb
nemzetségnél, a' németnél lészen, és a' Magyar Királyság is a'
németeken forog, mindenkor szükséges és hasznos egy magyar
fejedelmet Erdélyben fentartani, mert nékik is oltalmokra, javokra
lészen.” (7 Aft.)

2. Tudjátok meg a lakosság jelenlegi, felekezeti megoszlását a
településeteken, ahol éltek! Számszerusítsétek is! Nevezzétek meg
forrásotokat és küldjétek be az eredményeket! (10 Aft.)

R-E kategória: 1. Írd meg legalább öt olyan XIX-XX. századi, szépirodalmi munek a
címét és szerzojének nevét, amely valamilyen „egylépcsos” módon
kapcsolható a XVII. századhoz! Azt is írd meg, miért tartod a muvet
ideillonek! Az ok ne legyen a mubol kiragadott egyszeri véletlen
szó! (15 Aft.)

2. Készíts dominószeru játékot a XVII. századdal kapcsolatosan! (10
Aft.)

R-O kategória: 1. Nevezzetek meg legalább tíz templomot, amely a XVII. században
már állt, vagy akkor épült. Nevezzétek meg a szakirodalmat is (szerzo
neve, mu címe, a könyv kiadásának éve és a pontos oldalszám) -



nem szépirodalmi muvet! -, ahonnan az információitokat vettétek!
(20 Aft.)

2. Készítsetek állóképet a 2000 forintoson látható jelenet mintájára és
az errol készült fényképet küldjétek is be! A leleményes öltözetet, a
hátteret - nem feltétlen a szolgai utánzást - a karikatúrát, a frizurákat
és az elgondolkodtatást díjazzuk. (10 Aft.)

Feladási határido: 2000. május 5.
Ezt kiveheto, könnyen kezelheto formában is megtalálod jelen körlevelünkhöz

mellékelve.

A V. forduló (XV. század) megoldásai:
K-E kategória: 1. Kinizs i Pál volt a hos és Mátyás király volt a király.

2. Hunyadi Jánossal ijesztgették ebben az idoben a török gyermekeket
a szüleik, mert sokszor gyozött a törökök felett. Nagy diadalt
Nándorfehérváron aratott a törökökön.

K-O kategória: 1. A holló a Magyar Posta címerállata. Mátyás királynak vitt levelet
ebben az idoben. A levél feladója Mátyás király anyja volt.

2. Egy rajz Mátyás király fényes udvaráról A3-as lapra.
CS-E kategória: 1. A husziták foglalták el Nagyszombatot 1432-ben.

2. 1433-ban dúlták fel Körmöcbányát.
3. Egy legenda Mátyás királyról, a mai idokbe helyezve.

CS-O kategória: 1. Marchiai Jakab ferences szerzetes írta 1436 és 1438 között. A
magyarországi husziták hitelveit ismerteti a forrásrészlet.

2. Egy videó-felvétel Erkel Ferencnek a Hunyadi László címu
operájából feldolgozott palotásról.

R-E kategória: 1. A Budai Krónika, mely a korábbi krónikák egy újabb változata (a
magyarok története). Hess András nyomdájában, Budán, 1473.
június 5-én jelent meg.

2. Egy módszertani játék játékszabállyal együtt, amely a XV. századról
szól.

R-O kategória: 1. Szilágyi Mihály írta a levelet Sfortia Ferenc milánói hercegnek. Kelt
Budán, 1458. január 30-án.

2. Egy minimum 16*16 nagyságú keresztrejtvény az évszázaddal
kapcsolatban, megfejtéssel együtt.

A játék január havi (V. forduló, Országos Vers- és Népmesemondó Verseny Kerületi
Selejtezo, III. Csapatparancsnoki és Cserkésztiszti Fórum, VI. Orsvezetoi Fórum)

végeredménye:
K-E kategória: 1. Hamar Katalin (1100. sz. Cscs.): 3 Aft.
K-O kategória: 1. Pitypang ors (923. sz. Cscs.): 8 Aft.

2. Csillag ors (923. sz. Cscs.): 7 Aft.
3. Sólyom és Tigris ors (923. sz. Cscs.): 6-6 Aft.

CS-E kategória: 1. Ádám Miklós (412. sz. Cscs.), Molnár András (929. sz. Cscs.) és Pál

Barnabás (306. sz. Cscs.): 7-7 Aft.
4. Hamar Orsolya és Szentirmai-Schön Ádám (1100. sz. Cscs.): 6-6 Aft.
6. Asztalos Anna és Németh Zsófia (1100. sz. Cscs.): 5-5 Aft.
8. Mészáros Lilla (412. sz. Cscs.): 4 Aft.
9. Ilovszky András (913. sz. Cscs.), Kovács Lóránt (412. sz. Cscs.) és

Renge Krisztina (1016. sz. Cscs.): 3-3 Aft.
12. Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 2 Aft.
13. Németh Dorottya és Vadai Bence (1100. sz. Cscs.): 1-1 Aft.

R-E kategória: 1. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 16 Aft.
2. Dobay László (2. sz. Cscs.): 9 Aft.
3. Dernovics Mátyás (412. sz. Cscs.) és Mózes Ambrus (140. sz.

Cscs.): 8-8 Aft.
5. Apatini Jolán (913. sz. Cscs.), Cech Vilmos (412. sz. Cscs.) és

Szakács Gusztáv (93. sz. Cscs.): 7-7 Aft.
8. Németh László (1016. sz. Cscs.), Récsey Béla (135. sz. Cscs.) és

Varga Balázs (301. sz. Cscs.): 6-6 Aft.
11. Barna Gábor (432. sz. Cscs.), Ferencz Mária (1975. sz. Cscs.),

Kapusy Péter (293. sz. Cscs.), Mózes Miklós (140. sz. Cscs.) és
Perjési Tamás (306. sz. Cscs.): 5-5 Aft.

16. Bánki Sándor (221. sz. Cscs.), Mester István (924. sz. Cscs.), Orosz
László (2. sz. Cscs.), Paál István (20. sz. Cscs.) és Szlavkovszky
László (929. sz. Cscs.): 4-4 Aft.

21. Kispál Rita (1203. sz. Cscs.) Sasvári László (1103. sz. Cscs.) Tarnai
Sándor és Varga Aurél (812. sz. Cscs.): 3-3 Aft.

25. Buvári Zsuzsanna (1016. sz. Cscs.) és Hordós Dezso (222. sz.
Cscs.): 2-2 Aft.

27. Hajas Klára (1203. sz. Cscs.): 1 Aft.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

3.) „Eger vár ostroma”, azaz Kerületi Kiscserkész Kirándulás,
2000. április 15.

Óriási (szám)csata van készüloben. Minden magyar vitézre szükségünk van a hatalmas
török had ellen. 1552. április 15-én hadgyakorlatot tartunk, amelyre szeretettel várunk
minden bátor, ügyes és furfangos kiscserkészt és vezetoit!

Titkos gyülekezohely: a 18-as busz megállójában, az Árpád-híd budai hídfojénél 9.30-
tól 9.45-ig.

A hadgyakorlat helyszíne: Eger-vára (Pilisborosjeno közelében).
Hazaérkezés: az Árpád-hídhoz 16 és 17 óra között.
Jelentkezés : Marosi Ritánál (1238 Bp., Grassalkovich út 32.) vagy telefonon a 287-1710-



es számon.
Jelentkezési határido: 2000. április 14.

Marosi Rita
kerületi kiscserkész vezetotiszt

4.) Kerületi Kiscserkész Vetélkedo, 2000. május 13. (Figyelem
idopontváltozás!)

Az eredeti idoponthoz képest (2000. június 3.) jóval korábban tarjuk meg ezt a
programot, melyrol pontos információkat a következo Kerületi Körlevélben fogok megadni.
Addig is minden kiscserkész készüljön a vetélkedore!

Elozetes információ: Marosi Ritánál (1238 Bp., Grassalkovich út 32.) vagy telefonon a
287-1710-es számon.

Marosi Rita
kerületi kiscserkész vezetotiszt

5.) Rover Teljesítménytúra: Gerecse 50, 2000. április 15.

Teljesítménytúrázás – ez is egyfajta betegség. Kicsit fájdalmas, kicsit fertozo, de terjed
és kioldhatatlan. Nagyon sok alfaja létezik. Külön kis könyvecskébe szokták összeírni és
ismertetni az egy év alatt elofordulókat. Van pl.: 25, 30, 40, 50, 56, 100 és 110 km-es túra.
Nem árt hozzá némi fizikai felkészültség, hiszen ez nemcsak azt befolyásolja, hogy
tudjuk–e teljesíteni a túrát, hanem abban is jelentos szerepe van, hogy miként éljük meg az
élményt, mennyire készülünk ki, mennyire „élvezzük azt a néhány órát”. Szerintem ezek a
túrák is rendesen építik testünket, lelkünket egyaránt. (Kivéve, ha valakinek nagy mellénye
lesz hosies tette miatt.)

Az a program, amire most hívlak Titeket, talán az egyik legrégibb, legnépszerubb
teljesítménytúra. Már több mint 15 éve, minden év április 3. szombatján, azonos útvonalon
rendezi meg a Komárom-megyei Természetbarát Bizottság. Évrol-évre több mint 1000
elvetemült teljesíti szintidon belül a távot. A végén pedig attól függoen, hogy ki
hányadszorra küzdötte le a Gerecsét és önmagát, más-más színu jelvényt kap. (Ha pedig
valaki tényleg kíváncsi a kitartására, a fizikai és a lelki felkészültségére, akaraterejére,
nyugodtan próbálja ki pl.: a „Kinizsi 100” teljesítménytúrát. Meglepo és életre szóló
élményt, tapasztalatokat szerezhetünk teljesítésével. Legalább egyszer érdemes azt is
megélni!)

A túra kezdo és végpontja: Tatabánya vasútállomás közelében lévo Oázis Strand.
Indítás: reggel 6 és 8 óra között, folyamatosan.
Táv: 50 km.
Szintido: 12 óra. (Nem gyorsasági verseny – legfeljebb magaddal versenyezhetsz!)
Nevezési költség: 300,- Ft/fo.

Kapunk: útvonalvázlatot, „esetleg” jelvényt és igazolólapot.
Találkozunk: reggel 6-kor a Keleti-pályaudvaron, az onnan 6 óra 15 perckor induló

vonat végénél.
Hazautazás: 18.15-kor, 18.30-kor, 20.05-kor vagy a 20.40-kor induló vonatokkal.
Utazási költség: a teljes árú vonatjegy: 450,- Ft.
Felszerelés: Gerecse-térkép, tájoló, toll, izomlazító kenocs, térdgumi, szolocukor,

ragtapasz (vízhólyagok megelozésére és kezelésére) és természetesen a szokásos túrázó
felszerelés.

FONTOS!
- Mindenki a saját felelosségére vesz részt a túrán!
- Együtt kezdjük a túrát, de mindegyikünk a saját kedve, tempója, igénye szerint halad

a megadott útvonalon.
- Lehet, hogy adott esetben egyedül kell hazautaznod, ha

- nem jössz végig,
- jóval szintidon belül teljesíted a távot és nincs kedved megvárni a többieket,
- jóval szintidon túl teljesíted a távot és így a többiek nem várnak meg téged. (Én kb.

11,5-12 óra alatt szoktam „szép nyugodtan” végigmenni. Tehát aki velem jön, vagy elottem
halad, az biztosan idon belül fog beérni.)

- Kb. 10 ellenorzo pont van, ahol pecsételni kell és ahol üdítot esetleg zsíros kenyeret
lehet vásárolni. Néhány helyen lehetosége van hazautazni annak, aki nem bír, vagy nem
akar végig jönni.

- Szerintem nem tartozik a nagyon nehéz teljesítménytúrák közé (talán éppen ezért
olyan népszeru), de nem árt készülni rá, hiszen 50 km mégiscsak - enyhén szólva –
megerolteto az izmoknak, az izületeknek és az inaknak.

Minimum illetve maximum létszám és jelentkezési határido – a program jellegébol
adódóan – most nincs. Aki ott lesz a kihirdetett idoben és helyen, az velünk jön, aki nem, az
vagy másokkal megy, vagy nagyon sajnálhatja, hogy kimarad ebbol a mára már fogalommá
vált eseménybol!

Jó felkészülést a túrára!

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

6.) Rover Erdélyi Barangolás, 2000. nyara

Az Erdélyi Barangolásra 2000. március 19-ig csak kevesen jelentkeztek. Ennek ellenére a
program nem marad el.

További jelentkezés és felvilágosítás: Kovács Edina (836. sz. Gr. Teleki László Cscs.),
2230 Gyömro, Attila u. 12., telefon: 29-332-982, drótp.: edis@btkstud.jptehu.

SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!

Makó János



kerületi rovervezetotiszt

7.) Táborhelykeresés

Bizonyára sok csapatparancsnoknak nagy fejtörést okoz a nyári táborozáshoz a
megfelelo helyszín kitalálása. Ehhez nyújt segítséget a Vezetok Lapjában már többször
leközölt táborhely jegyzék, illetve a világhálóhoz hozzáféroknek a következo honlap:
http://www.cserkesz.hu/~szazs/taborhely.html.

Pásztor Éva Kazinczy Béla
kerületi leányvezetotiszt kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) Az 1999. évi Éves jelentés és 2000. évi tagdíj

Még mindig van olyan csapat, aki nem adta le az Éves jelentését és nem fizette be a
tagdíját! Az Éves jelentések beadási határideje már 3 hónapja lejárt, a tagdíjbefizetésé pedig
1 hónapja járt le. Kérjük ezek haladéktalan pótlását!

Ballenegger Zsuzsa
kerületi ellenor

2.) Muködési engedély

Sok csapatnak lejárt az ideiglenes muködési engedélye. Minden csapat Fenntartó
Testülete az érvényes Szervezeti és Muködési Szabályzat eloírásainak megfeleloen kérje a
végleges muködési engedélyt! A kérelmet a kerülethez küldjétek be, mi majd továbbítjuk a
szövetségi vezetés felé!

Ballenegger Zsuzsa
kerületi ellenor

III. Szövetségi hírek

1.) Országos Kiscserkész Orsvezetoképzo Tábor

Ez évi rendes, Országos Kiscserkész Orsvezetokepzo Tábor augusztus 22 és 29. között
lesz a Julianna majorban.

Jelentkezési feltételek:
a) 14-19 éves kor;

b) meglevo vagy idén megszerzendo orsvezetoi képesítés;
Jelentkezési határido: sürgosen.
Információ: Székely Andrásnál: 1121 Budapest Budakeszi út 30/c., telefon: 200-5716.

Székely András
táborparancsnok

2.) Országos Közgyulés, 2000. május 20.

Több csapatparancsnok testvérem kérdezte, hogy miért maradt el az Országos
Közgyulés 2000. március 25-én. Ennek utána járva a következoket lehet megállapítani.

Az Országos Közgyulés elott kötelezo rendkívüli Országos Intézo Bizottsági (OIB) ülést
tartani, mert szükséges a Közgyulés tárgysorozatára felvett témákat a Közgyulés elott az
OIB-bal véleményeztetni.

Az Országos Elnökségnek nem volt más idopont megfelelo az OIB-ra. Tehát nem
Dragon Faragó Lajos cst. kényszeríttette rá a Szövetséget a Közgyulés elmaradására.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

IV. Csapataink hírei

Tánciskola

Nagy szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne kalotaszegi táncokat tanulni, vagy csak
szeretné jól érezni magát saját kultúrájában, cserkészkörben. FIÚK ELONYBEN!

Helyszín: Budapest, Zugligeti plébánia (Szarvas Gábor út 52.) alatt, a 442. sz. Báthory
László Cserkészcsapat fohadiszállása.

Idopont: Minden Csütörtök 19.00-tol 21.00-ig.
Költség: alkalmanként 100,- Ft.
Érdeklodni lehet: Virág Zsolt st., telefon: 202-65-94 drótposta: vizso@galamb .net
Azon cserkészek jelentkezését várjuk akik rendszeresen tudnak járni.

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.


