
I. A kerületi vezetotisztek közleményei

Programok

1.) 2000. májusának országos és kerületi programja

Idopont Program neve Felelose
május 6. Országos: Tájékozódási-verseny -

Országos: Madarak és Fák Napja -
*Máriapócs: Gyermekek ezredfordulós zarándoklata és
vetélkedoje

-

május 14. Rover Csomódélután Makó János
május 20. VII. Orsvezetoi Fórum Barna Gábor

Kiscserkész Vetélkedo Marosi Rita
Természetvédelmi munka -
Regos Népfoiskola -
*Esztergom: Millenniumi Emlékpark avatása -

május 21-28. *Budapest: Magyarok V. Világkongresszusa -
május 25. Öregcserkész találkozó -

május 26. -
október 1.

*Budapest, Néprajzi Múzeum: „Élo népmuvészet” c.
tárgyi néprajzi kiáll.

-

május 27. Sakkszimultán Egedi István
május 28. Hosök Napja -

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

A VIII. forduló (XVIII. század) kérdései:
K-E kategória: 1. Ki volt a XVIII. században élt „kalapos király? (4 Aft.)

2. Írd le a „Csínom Palkó, Csínom Jankó” kezdetu katonadal szövegét,
ahány versszakkal csak tudod! Ki vezette azt a szabadságharcot,
amelyikrol ez a népdal szól? (10 Aft.)

K-O kategória: 1. Hol halt meg II. Rákóczi Ferenc fejedelem? Ki volt a fejedelem hu
embere, aki halálos ágyáig kitartott mellette, és leírta azt is, hogy
hogyan éltek számuzetési helyükön? (9 Aft.)

2. Írjátok meg 5 olyan muemléknek a nevét és azt, hogy pontosan hol
találhatóak, amelyek saját, vagy hozzátok közeli településeken
állnak, és a XVIII. században keletkeztek! (10 Aft.)

Cs-E kategória: 1. Kinek tulajdonítják ezt a mondást: „Etetni kell a birkát, hogy nyírni
lehessen!” Ez a személy mettol meddig töltötte be legmagasabb
magyarországi tisztségét? Ezt a funkciót milyen megállapodás
alapján volt joga betölteni? Mikor született ez a megállapodás? (10
Aft.)

2. Te milyen kalapot hordtál volna II. József helyében? Készítsd el és
küld el nekünk a kicsinyített vagy azonos méretu mását olyan
anyagból, amilyenbol csak gondolod! (Lehet bármibol, a tolltól az
agyagig!) Az ötletességet, a szellemességet és a történelmi
vonatkozásait értékeljük. (20 Aft.)

Cs-O kategória: 1. Soroljatok fel 10 a nyelvújítás idején keletkezett szót! Írjátok mellé
azt is, hogyan alakultak ezek a szavak ki (szó-összevonás,
szóalkotás stb.)! (20 Aft.)

2. Menjetek el településetek önkormányzatába és kérjétek meg a
polgármestert vagy valamelyik képviselot, hogy írja le saját kezével
10 helyi vagy környékbeli, ebbol a századból származó épület,
muemlék nevét, és lássa el ezt a papírt pecsétjével és aláírásával is!
Ti ugyanezt egy másik lapra írjátok le olvashatóan! (10 Aft.)



R-E kategória: 1. Mikor lett Magyarországnak királyi egyeteme? Melyik volt az az
intézmény, amely elsoként kapta meg ezt a címet? 1776-tól mely
városok voltak az akkor alakult kilenc tankerületnek a székhelyei?
(12 Aft.)

2. Mi a véleményed a felvilágosodás eszményérol? Írd le legföljebb
két A4-es oldal terjedelemben a saját véleményedet! (10 Aft.)

R-O kategória: 1. Településeteken milyen kisebbségek, esetleg etnikumok élnek?
Írjátok le az egyik vázlatos történetét a XVIII. századtól kezdve
legföljebb négy A4-es oldal terjedelemben! Nevezzétek meg
forrásaitokat is! (15 Aft.)

2. Írjatok tíz, településeteken vagy annak közelében fellelheto, ebbol a
századból származó muemléket, és az egyikrol írjatok egy legföljebb
három A4-es oldal terjedelmu részletesebb leírást (története, stílusa,
építészeti jellemzoi, festmények stb.)! Küldhettek fotókat,
képeslapokat is róla! Forrásaitok is nevezzétek meg! (12 Aft.)

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

mellékelve.

A VI. forduló (XVI. század) megoldásai:
K-E kategória: 1. Legföljebb 10 cikk újságokból, amiben akár csak egy szó is esik a

törökökrol.
2. Egy A4-es oldal terjedelmu története Bornemissza Gergonek.

K-O kategória: 1. Egy fénykép gyurmából készült vár bástyájának makettjérol.
2. Saját eszközökkel készített papír ráírva, hogyan készült.

CS-E kategória: 1. Egy legfeljebb két A4-es oldal terjedelmu novella „A török is ember”
címmel.

2. Károlyi Gáspáréhoz, aki református lelkész volt és Göncön élt. A
Biblia Vizsolyban jelent meg eloször 1590-ben.

CS-O kategória: 1. 1552. szeptember 11-tol október 18-ig az egri várat. Dobó István
volt a védok vezetoje; Ali és Ahmed voltak a támadók
parancsnokai.

2. Egy hangkazetta, amelyen mai stílusban hallható Eger várának
históriája.

R-E kategória: 1. Brassóban 1535-ben v. 1539-ben Honterus János reformátor;
Sárváron 1537-ben v. 1539-ben a protestáns Nádasdy Tamás
Sylvester János buzdítására; Kolozsvárott 1550-ben Georg
Hoffgreff Heltai Gáspárral; Nagyszombatban 1577-ben v. 1578-ban
Telegdi Miklós pécsi püspök; Semptén 1573-ban v. 1574-ben
Bornemissza Péter evangélikus alapított nyomdát.

2. Egy vagy két A4-es oldalon a véleményed a magyar történelem
tragikusságáról.

R-O kategória: 1. A Tordai Országgyulésen keletkezett 1557. június 1-10-ig és a

vallásszabadságról szól.
2. Egy az orsötök nevét ábrázoló nyomtató és az általatok készített és

arra a nyomtatóval nyomtatott papír.

A játék február havi (VI. forduló) végeredménye:
CS-O kategória: 1. Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 4,5 Aft.
R-E kategória: 1. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 10 Aft.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

3.) VII. Orsvezetoi Fórum, 2000. május 20.

2000. május 20-án kerül megrendezésre immár 7. alkalommal az Orsvezetok Fóruma.
Várunk minden gyakorló orsvezetot, akinek vannak problémái (tehát mindenkit) és ötletei,
amelyeket megszeretne osztani a többiekkel, más orsvezetokkel. Kérem a parancsnokokat,
hogy küldjék el orsvezetoiket, hogy gyarapítsák tudásukat és ismerjék meg orsvezeto
társaikat is. Az ott megélt dolgok által még jobbak lehetnek az orsgyulések, melyek a
csapatmunka legfontosabb részei!

A találkozás idopontja: 2000. május 20.
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.
Vagy: a Kobánya felso vasútállomástól induló Ónodi utcán kell végigmenni. A kb. 2 perces
gyaloglás után kiérve a foútra (Körösi Csoma út) a 13-as villamosra kell felszállni (a Gubacsi
út felé). A 13-as villamosról a Határ út és a Nagykorösi út keresztezodésénél kell leszállni.
(Nagykorösi út a megálló neve.) Onnan 10 perc gyaloglással a Hungária úton vagy a 48-as
busszal (a Határ út túloldaláról) elérheto a Kós Károly tér. Az Ors vezér terérol (a gödölloi
HÉV-tol) szintén a 13-as villamost kell használni.

Program:
1500-1530: gyülekezés, adminisztráció;
1530-1545: Ismerjük meg egymást! - ismerkedési játékok;
1545-1700: orsvezetési „kerekasztal” - módszertani ötletek;
1700-1745: népdal tanulás és játék;
1745-1830: Milyen a jó tábortuz? - tábortuznél az orsvezeto;
1830-1900: csillagászati ismeretek - eloadás;
1900-1930: vacsora;
1930-2030: készülés a tábortuzre;
2030-2200: Tábortuz + csillagászás;
2030-2200: értékelés és játék;
2400: takarodó.
vasárnap: szentmise a templomban illetve Istentisztelet a közeli evangélikus



templomban. Ezután reggeli, majd hazaindulás.
Hoznivalók: módszertani ötletek  a következo témákban: mondák tanítása, népdal

tanítás, húsvéti, pünkösdi népszokások, tájolás és térképészet; cserkészruha, pohár
(teának), ennivaló vacsorára és reggelire; polifoam és hálózsák annak, aki ott alszik.

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

Barna Gábor
Orsvezetoi Fórum vezetoje

4.) Kerületi Kiscserkész Vetélkedo, 2000. május 20. (Figyelem
idopontváltozás!)

Mivel május 13. a ballagások idopontja, ezért a Kiscserkész Vetélkedo idopontja
megváltozik. Ez azért is elonyös, mert május 20-án Országos Közgyulés lesz, így kerületünk
csapatparancsnokai magukkal hozhatják a kiscserkészeiket, akiknek így a Közgyulés ideje
alatt remek programon lesz lehetoségük részt venni.

A vetélkedo szellemi és ügyességi feladatokat fog tartalmazni. Három nagy témát ölel át:
cserkésztudás, természettel kapcsolatos ismeretek, híres magyarok élettörténete. A
vetélkedo keretében az egész szigetet be fogjuk barangolni. Ha megoldható, az orsvezeto
kísérje el a kiscserkészeit!

Találkozó: Budapesten, a Nyugati Pályaudvar bejáratánál, a nagy óra alatt 9.00-tol 9.15-
ig.

A program helyszíne: Margit-sziget.
Hoznivalók: elemózsia, itóka, esokabát, bátorság, ügyesség és leleményesség.
Hazaérkezés: a Nyugati Pályaudvar bejáratához 16.00 órára.
Jelentkezés : Marosi Ritánál (1238 Bp., Grassalkovich út 32.) vagy telefonon a 287-1710-

es számon.
Jelentkezési határido: 2000. május 18.
Minden kiscserkészt szeretettel várunk!

Marosi Rita
kerületi kiscserkész vezetotiszt

5.) Sakkszimultán, 2000. május 27.

Egedi István FIDE-sakkmester-edzo, Budapest bajnok, a Kobányai Liget Egyesület
elnöke nagyszabású sakkszimultánt rendez.

Idopont: 2000. május 27-én szombat, 10.00 órától 18.00 óráig.
Helyszín: Kobányai Gyermek és Ifjúsági Szabadido Központ, (1102 Bp., Elod u. 1.)
Nevezés: a helyszínen, a részvétel ingyenes!
A mester egyszerre kb. 30-50 táblán játszik az ellenfelekkel. A döntetlent vagy

gyozelmet elért játékosok tombola-nyereményben részesülnek.

6.) Rover Csomódélután, 2000. május 14.

A csomózás állandó és vissza-vissza téro része a cserkészéletünknek. Mégis sokunknak
nem úgy megy, ahogyan képesítése, múltja, kedve és igénye megkívánná.

Annak ellenére, hogy mindig is kedvenc területeim közé tartozott és sokszor oktattam is
a csomózást, egy hegymászó tanfolyam elvégzése kicsit megváltoztatta a szemléletemet és
sok-sok új ismerettel gazdagított. Megpróbáltam egyfajta rendszerbe gyujteni a
cserkészetben használható csomók egy részét, és felfedezni közöttük a rokonságokat.

Mire számíthatsz ha el jössz erre a csomó délutánra?
- ismert csomók ismétlése és „újraértelmezése”;
- a csomók közötti rokonságok megismerése (Így könnyebb megjegyezni, használni és

oktatni oket!);
- új megkötési módok;
- új csomók;
- speciális hegymászó csomók;
- egy csomó csomós játékok;
- kis inni és enni való;
- kb. 10-15 oldalas, fénymásolt összefoglaló a megismert csomókról.

Idopont: 2000. május 14. 14.00-tol 18.00-ig. (Kis szünetek, evés, ivás és a játékok is
hozzájárulnak ahhoz, hogy ne nagyon unjuk meg a csomókat és egymást.)

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.
Vagy: a Kobánya felso vasútállomástól induló Ónodi utcán kell végigmenni. A kb. 2 perces
gyaloglás után kiérve a foútra (Körösi Csoma út) a 13-as villamosra kell felszállni (a Gubacsi
út felé). A 13-as villamosról a Határ út és a Nagykorösi út keresztezodésénél kell leszállni.
(Nagykorösi út a megálló neve.) Onnan 10 perc gyaloglással a Hungária úton vagy a 48-as
busszal (a Határ út túloldaláról) elérheto a Kós Károly tér. Az Ors vezér terérol (a gödölloi
HÉV-tol) szintén a 13-as villamost kell használni.

Részvételi költség: 250,- Ft, melyet a helyszínen kell befizetni.
Létszám: minimum 10 cserkész, maximum 20 cserkész.
Jelentkezés : személyesen, levélben: Makó Jánosnál (1194 Bp., Karton u. 13.) vagy

telefonon a 30-999-0485-ös illetve a 222-3582-es számokon.
Jelentkezési határido: 2000. május 12.

7.) Rover Búvármerülés, 2000. július 1., 2. (Figyelem idopontváltozás!)

Az eredeti idoponthoz képest (2000. június 17.) jóval késobb tartjuk meg ezt a
programot, melyrol pontos információkat a következo Kerületi Körlevélben fogok megadni.
Addig is mindenki készüljön a merülésre!



Makó János
kerületi rovervezetotiszt

8.) Sátorvásárlás

Azoknak a csapatoknak, akik sátrat szeretnének vásárolni hasznos lehet a tabi
sátorgyár címe. Ott közvetlenül rendelhetik meg a nekik legmegfelelobb sátrat. Cím: MKB
Hungária Kft., Tab, Munkás u. 26., telefon: 84-320-469. Kapcsolattartó személy: Mike
Sarolta.

Beszámolók

9.) Rover Szeretetszolgálat, 2000. március 18.

Összesen hárman tevékenykedtünk ezen az eseményen: Porteleki Anna (1016. sz.
Cscs.), Buvári Zsuzsanna (1016. sz. Cscs.) és jómagam. Bár elozetesen többen jelezték
szándékukat, hogy jönnek.

Ebédkészítésben, ebédkiosztásban és takarításban segítettünk. Mindhárman a
hajléktalanokkal való találkozás különleges élményével tértünk haza: jóleso fáradtsággal és
jókedvvel. Reméljük, hogy majd máskor is segíthetünk!

Ha most nem is jöttek el sokan segíteni, Teréz Anya novéreinek, azért jó tudni, hogy
erre bárkinek bármikor meg van a lehetosége, hiszen a segíto kezeknek mindig örülnek. Arra
is van lehetoségünk, hogy anyagiakkal is támogassuk a hajléktalanokat, hiszen az a pénz,
amit odaadunk a novéreknek, egészen biztos hogy a rászorulókhoz kerül, mégpedig a
megfelelo formában (nem szeszként, cigarettaként vagy maffia hasznaként). A NOVÉREK
ADOMÁNYAINKBÓL SEGÍTIK A HOZZÁJUK FORDULÓKAT!!! Adakozni a
rászorulóknak, nem lehetoségünk hanem kötelességünk!!! Ennek egyik biztonságos módja
ha eljuttatunk pénzt, ételt, ruhát… a SZERETET MISSZIONÁRIUSAIHOZ. Címük: 1083
Budapest, Tömo u. 19., telefon: 334-2151.

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

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 4 hónapja lejárt, a tagdíjbefizetésé pedig

másfél hónapja járt le. Kérjük ezek azonnali pótlását!
Ballenegger Zsuzsa

kerületi ellenor
2.) Táborozások

Az engedélykéréseket 2 példányban az összes mellékletekkel együtt 6 héttel a táborozás
elott kell beküldeni a kerületnek. Nem kaphat engedélyt az a csapat, amelyik éves jelentését
nem adta be illetve tagdíját nem fizette be!

Kérem, hogy a táborozási engedélykéro lapokat, annak végén ne a táborparancsnok,
hanem a csapatparancsnok írja alá, amint az oda is van írva. Felhívom minden parancsnok
figyelmét, hogy a kiscserkészek tanyázásához is kell engedélyt kérni!

Valentin András
kerületi táborozási vezetotiszt

3.) Gyujtés a magyarországi árvízkárosultaknak

A Kerületi Vezetoség kéri azokat a csapatokat és vezetoiket, akik anyagi hozzájárulással
segíteni tudnak az árvíz miatt szegénységbe és nehéz helyzetbe jutott embereken, a
Körlevélhez mellékelt csekken juttassátok el támogatásaitokat 2000. június 20-ig a
Kerületnek, hogy azt a Vezetoség - kiegészítve - továbbíthassa a rászorulók részére.

Kádár Jeno
kerületi fotitkár

4.) Kölcsönzés a Kerületi Raktárból

A Körlevélhez mellékelt Formanyomtatványon lehet a Kerületi Raktárból bármit is
kölcsönözni. A kitöltött Formanyomtatványt a címemre kérem elküldeni (1137 Budapest,
Radnóti Miklós u. 38.). Továbbra is az írásos igénylés érkezési sorrendje dönt a kölcsönzés
elbírálásában. A kerületi vezetoképzés mindig elonyt élvez.

Tóth Zoltán
kerületi raktárvezeto

Jó munkát!
dr. Imre Sándor

kerületi ügyvezeto elnök
Ügyeleti szolgálat: minden hónap második és utolsó szerdáján 1/2 5 és 1/2 7 h között a
XIX. ker. Pannónia u. 26 sz. alatti közösségi házban.


