
I. A kerületi vezetotisztek közleményei

Programok

1.) 2000. júniusának országos és kerületi programja

Idopont Program neve Felelose
június 4. *A Trianoni Békeszerzodés aláírásának 80.

évfordulója
-

június 8-12. Csíksomlyói Zarándoklat -
június 17. -
október 1.

*Esztergom, Keresztény Múzeum: „Magyar
szentek tisztelete és ereklyéi” címu kiállítás

-

június 21-25. Kerületi Kiscserkész Tanyázás Marosi Rita
június 22. Öregcserkész találkozó -
június 23. -

szeptember 24.
*Budapest, Néprajzi Múzeum: „Cifra szur” c.
tárgyi néprajzi kiállítás

június 25. - júl. 2. Országos: Lovastábor -
június 27. - júl. 5. Országos: Regostábor Ragó Ákos

június 28. -
augusztus 10.

*Esztergom, Szent István Gimnázium: „A Szent
Korona ábrázolásai” c. kiáll.

-

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.

2.) JUBILEUM 2000

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

A IX. forduló (XIX. század) kérdései:
K-E kategória: 1. Ki mondta, kirol: „A legnagyobb magyar”? (4 Aft.)

2. Sorolj fel legalább öt darab Petofi Sándor írta költeményt! A Neked
legkedvesebbet teljes hosszában is írd le és ábrázold valamilyen
módon annak egy szereplojét vagy jelenetét, esetleg egy benne
szereplo tárgyat (festés, rajzolás, írás, faragás, hímzés stb.)! (15 Aft.)

K-O kategória: 1. Nektek tetszo módon ábrázoljatok egy a XIX. században keletkezett
alkotást (festés, rajzolás, írás, faragás, hímzés stb.)! (15 Aft.)

2. Énekeljetek kazettára legalább öt olyan magyar népdalt, ami a XIX.
században keletkezett vagy errol a századról szól! Ezt a kazettát
küldjétek el nekünk! Az eloadás hitelességét, élményszeruségét is
értékeljük! (10 Aft)

Cs-E kategória: 1. Sorolj fel legalább öt, XIX. századi magyar találmányt a felfedezo
nevével és a felfedezés, feltalálás idejével együtt! (10 Aft.)

2. Készíts legalább öt darab képrejtvényt a Kárpát- medence XIX.
századi történelmével kapcsolatban. (10 Aft.)

Cs-O kategória: 1. 1. Ki és mikor írta, és hol jelent meg az alábbi írás? „Midon a
tulajdonos kiadó úr eme nyilatkozása következtében szerkesztéshez
fogunk, oly meggyozodésbol tesszük azt, hogy a napnak tömérdek
szükségei között alig van egy-egy sürgetobb, mint oly idoszaki lap,
mely a nemzet életének hu tükre legyen; közzé, nemzetivé tegye…”
(9 Aft.)

2. Gyufaszálból készítsétek el a század egy jelentos magyar alkotását
(modell vagy rajzlapra, síkban ragasztva). (15 Aft.)

R-E kategória: 1. Ha van rá módod, vezessd vissza családfádat legalább a XIX.
századig! Nevezd meg forrásaid is! Abban az esetben, ha erre
nincsen módod, egy másik személy családfáját készítsd el, szintén
legalább a XIX. századig! Forrásaid mindkét esetben nevezd meg! A
formátumot is értékeljük! (15 Aft.)

2. Mi a véleményed a Tisza szabályozásáról? Indokold is véleményed
egy legföljebb három A4-es oldal terjedelmu írásban! (8 Aft.)

R-O kategória: 1. Ki mondta ezt, kirol: „A legnagyobb magyar”? Hogyan értette és
milyen hangsúllyal jelentette ezt ki? (5 Aft.)

2. Hímezzetek (lányok) / barkácsoljatok (fiúk) / (koedukáltak
választhatnak) egy emléktárgyat, ami a XIX. századi Magyarország
egyik eseményét vagy alkotását ábrázolja! (15 Aft)



Feladási határido: 2000. július 10.
Ezt kiveheto, könnyen kezelheto formában is megtalálod jelen körlevelünkhöz

mellékelve.

A VII. forduló (XVII. század) megoldásai:
K-E kategória: 1. Bethlen Gábor látható a 2000 forintoson. Erdély „vezetoje”.

Fejedelmi pozíciót töltött be.
2. Legalább egy olyan bélyeg, ami kapcsolható Buda várának

visszafoglalásához.
K-O kategória: 1. Három részre szakadt ebben az idoszakban az ország.

2. Egy festett vagy rajzolt térkép a szétszakadt Magyarországról.
CS-E kategória: 1. a) Magyar Logikácska: Apáczai Csere János 1654-ben; b) Az török

áfium ellen való orvosság: Zrínyi Miklós 1660-1661-ig; c) Europica
varietas: Szepesi Csombor Márton 1620-ban; d) Isteni igazságra
vezérlo kalauz: Pázmány Péter 1613-ban; e) Pax Corporis: Pápai Páriz
Ferenc 1690-ben.

2. Két A4-es oldalra az érzéseid leírva az 1. feladatban említett egyik
murol.

CS-O kategória: 1. Bocskai István a végrendeletében írta 1606. december 17-én.
2. A lakosság jelenlegi, felekezeti megoszlása a településeteken.

R-E kategória: 1. Öt olyan XIX-XX. századi, szépirodalmi munek a címe és
szerzojének a neve, amely valamilyen „egylépcsos” módon
kapcsolható a XVII. századhoz. (Pl.: Kemény Zsigmond: Rajongók,
Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász, Kós Károly: Varjúnemzettség.)

2. Dominószeru játék a XVII. századdal kapcsolatosan.
R-O kategória: 1. Legalább tíz templom neve szakirodalmi háttérrel alátámasztva,

amely a XVII. században már állt, vagy akkor épült.
2. Egy fénykép a 2000 forintoson látható jelenet mintájára készült

állóképrol.

A játék március havi (VII. forduló) végeredménye:
CS-E kategória: 1. Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 12 Aft.
CS-O kategória: 1. Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 14 Aft.
R-E kategória: 1. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 14 Aft.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

3.) Millenniumi Szent Jobb Körmenet, 2000. augusztus 20.

Az idén is, a Szent István Bazilikánál tartandó ünnepi szentmisén és nagyszabású
körmeneten a Magyar Cserkészszövetséget rendezoi szolgálatra kérték fel. Kérem tehát,

hogy azok a csapatparancsnokok, akik erre az eseményre tudnak 13 évesnél idosebb
cserkészeket küldeni, jelezzék azt pontos névsorral nekem a (24)-466-689-es telefonszámon
2000. július 30-ig.

Németh István
kerületi OIB tag

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

Vajon milyen lehet víz alatt levegot venni? Élvezni a kék mélység nyugalmát, békéjét?
Találkozni a vízben élokkel az o otthonukban? Milyen lehet búvárkodni?

ITT A LEHETOSÉG! KIPRÓBÁLHATOD! Tapasztalt búvároktatók segítségével
biztonságosan belekóstolhatunk e különleges sport izgalmába, szépségébe. Aztán, ha
megtetszett…

Helyszín: Lupa-tó vagy Dorogi-tó.
Hozz magaddal: fürdoruhát, ételt, italt (NE SZÉNSAVAST!!!), ha van bármilyen

búvárfelszerelésed, azt is.
Létszám: minimum 10 cserkész, maximum 40 cserkész. (Ha 20-nál több jelentkezo lesz,

akkor lesz merülés 2-án.)
Fontos: Ne egyétek elotte tele magatokat! (Egyetek, de ne dugig!). Strandolási

lehetoség van.
Jelentkezés: telefonon Fogarasi Juditnál, munkanapokon 9-tol 16.30-ig a 429-7834-es

munkahelyi telefonszámon.
Jelentkezési határido: 2000. június 23.

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

Beszámolók

5.) VI. Segédtiszti Fórum, 2000. április 1.

2000. április 1-jén megrendezésre került, immár VI. alkalommal a Segédtiszti Fórum. A
hangulat nagyon jó, és építo jellegu volt. Az eloadások, beszélgetések, eszmecserék a rover
próbarendszerrol, az eddigi muködési tapasztalatokról, a cserkészvezeto lelki vezetoi
felelosségérol igen tanulságosak és hasznosak voltak. Kár, hogy igen kevesen voltak rá
kíváncsiak.

Köszönöm azoknak, akik mégis eljöttek, akikkel együtt gondolkodtunk, beszélgettünk,
játszottunk: 2., 16., 293., 432., 923., 1016. és 1926. sz. cserkészcsapatok vezetoi. Az
eloadásokat pedig Halmi Erzsébetnek (1926. sz. Árpádházi Szent Erzsébet) és Buday
Barnabásnak (16. Sz. Fasori Evangélikus Gimnázium) köszönöm meg.



Sipos Emoke Villo
Segédtiszti Fórum vezetoje

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

A meghirdetett csatában két cserkészcsapat tagjai vettek részt, de ok jelentos
létszámban: a 412. sz. Kalazanti Szt. József Cscs. négy orse és a 923. sz. Pázmány Péter
Cscs. ugyancsak négy orse. Az ismerkedés után felderítettük a hadgyakorlat helyszínét,
bebarangoltuk a vár környékét, majd felcsatoltuk a számokat és hadat üzentünk
egymásnak. A sebesült katonák egy nehéz és mulatságos feladat megoldásával új
számokat kaphattak, és visszatérhettek a csatamezore. A délutáni piheno után különbözo
korokat elevenítettünk fel egy-egy történelmi esemény eljátszásával, majd hazaindultunk. A
visszajelzések szerint mindenki jól érezte magát és kellemesen elfáradt(unk).

Szeretnék köszönetet mondani az orsvezetoknek a segítségért, kiemelten Marosi
Józsefnek, aki vállalta Dobó István szerepét és vezette a hadgyakorlatot.

Marosi Rita
kerületi kiscserkész vezetotiszt

7.) Rover Teljesítménytúra: Gerecse 50, 2000. árpilis 15.

Sajnos ezen a programon senki sem vett részt, pedig nagyon jó volt.

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

8.) Egyebek

• Több csapat kapott levelet a Közép-Magyarországi Regionális Irodától. Fontosnak
tartanánk, ha az Iroda tevékenységébe minél több cserkészvezeto bekapcsolódna, s az
érdekeinket képviselné ott.
• Rangos, érdekes programnak ígérkezik a FESZTIVÁL A HATÁRON 2000 rendezvény
Koszegen. Itt ismételten szükséges, hogy a cserkészetet minél nagyobb számban
képviseljük. További információ Virág Andrástól a 20-9333-543-as telefonszámon kapható.

Pásztor Éva Kazinczy Béla
kerületi leányvezetotiszt kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) Nyári szünet

A nyári szünetben ügyeleti szolgálat nincs, így igazolványt sem tudunk kiadni.
Tagdíjbélyeget a tagdíj befizetését igazoló csekkszelvény másolata ellenében postán
tudunk küldeni. Ilyen ügyekben Ballenegger Zsuzsa nénit elérhetitek az otthoni
telefonszámán: 317-0361. Az elso ügyeleti nap szeptember 13-án lesz a szokott idoben.

Kádár Jeno
kerületi fotitkár

2.) Kerületi Tisztújító Közgyulés, 2000. október 28.

A Kerületi Tisztújító Közgyulést tervezett idopontját 2000. október 28-ra módosítjuk a
beérkezett kevés számú jelölés miatt.

dr. Imre Sándor
kerületi ügyvezeto elnök

3.) Kerületi vezetoségválasztás

A Kerületi Körlevél ez évi 2., februári számában közzétettük, hogy a kerületi
tisztségviselok mandátuma 2000. oszén lejár, így új tisztségviselok választására van
szükség. Kértük a szíves közremuködéseteket, hogy javasoljatok alkalmas, rátermett és a
cserkészetet szereto és azért tenni akaró cserkészvezetoket. Sajnos megállapíthattuk, hogy
felhívásunkat nagyfokú passzivitás jellemezte! Mintha a felhívásunkat nem is olvastátok
volna el! Pedig az új vezetoséget meg kell választani, annak muködnie kell, és az eddigi szép
eredményeket tovább kell vinni. Vagy nem akartok kerületi tisztségviseloket?

 Ismételten kérünk Benneteket, hogy az alábbi tisztségekre küldjetek be - a feltételeknek
megfelelo - javaslatokat a Kerületi Jelölo Bizottsághoz a következo címre: Szlavkovszky
László, 1161 Budapest, Batthyány u. 66.

A jelölés feltételei a MCSSZ Alapszabályának 116. §-a alapján:
I. meghatározott életkor:

- kerületi elnök esetében legalább 30 éves életkor és
- kerületi tisztségviselok esetében legalább 21 éves életkor;

II. kifogástalan eloélet, saját vallásának oszinte és példamutató gyakorlása;
III. eloírt képesítés;
IV. tiszta, rendezett családi- és magánélet és aktív cserkészmunka.

Jelölési határido: 2000. augusztus 15.
Betöltendo tisztségek:

kerületi elnök,
kerületi ügyvezeto elnök,
kerületi vezetotiszt,
kerületi fotitkár,
Kerületi Intézo Bizottsági tagok (13 fo),



Kerületi Fegyelmi Bizottsági tagok (3 fo),
OIB-ba delegált tag,
Felügyelo Bizottsági tag,
Országos Leánybizottsági tagok (2 fo).

Eredményesebb segítségeteket várva kívánunk jó munkát!

Kerületi Jelölo Bizottság

III. Szövetségi hírek

XI. Országos Regoscserkész Tábor, 2000. június 27. - július 5.

A tábor idopontja: 2000. június 27. - július 5.
A tábor helyszíne: Szob, Szt. László Gimnázium
Altáborok: Cserkész I.: végzett 4. o.-tól végzett 6. o.-ig, Cserkész II.: végzett 7. o.-tól

végzett 8. o.-ig, Rover: végzett 9.o.-tól 99 éves korig.
JELENTKEZÉSI LAP

Név:
Cím:
Szül. ido: _ _ _ _év _____________________ hónap _ _ nap
Telefon:_ _/_ _ _ _ _ _ _
Csapat neve:
Csapatszám:
Iskola típusa:
Iskolai osztály:
Altábor (kérjük húzd alá!): Cserkész I. Cserkész II. Rover

Csak a Rover altáborba jelentkezettek töltik ki:
öv. képesítésem: van/nincs
megszerzés helye, ideje:
st. képesítésem: van/nincs
megszerzés helye, ideje:

Csapatbeli vezetoi megbízatás: ov. st. egyéb, éspedig:
Eddigi regos tevékenység:  Regos tábor, év:
SZER (SzigetszEntmiklósi Regos napok), év:
Egyéb:
Csapatparancsnok aláírása:
A tábor programja: Néptánc- és ének tanulás, kézmuves foglalkozások (fafaragás,

szalma-, csuhé-, gyékény- és vesszo munkák, mézeskalács-készítés, nemezelés, lószor
szerkeszítés, rezezés, gyertyamártás, gyöngyözés, borözés, batikolás, hangszerkészítés,
agyagozás, papírhajtogatás, spanyolozás, kenyérsütés, hímestojás festés), eloadások
(hangszeres ill. néprajzi), népszokások (regölés, téltemetés, pünkösdölés stb.), népi játékok.

A résztvevok a tábor végén megkapják az énekek anyagát hangkazettán, valamint egy az
énekek szövegét, elméleti ismereteket és információkat tartalmazó füzetet.

Részvételi díj: 9500,- Forint, amely csökkenhet eredményes pályázás esetén.
Jelentkezési cím:  Ragó Ákos, táborparancsnok, 1039 Bp., Fodros u. 20.
Információ: a fenti címen, ill.: drótpostán: regorago@freemail.hu, telefonon: 30-2020-

755. A jelentkezés regisztrációja után küldök csekket. Egy jelentkezési lapon csak egy
cserkész adatai tüntethetoek föl!

Ragó Ákos
táborparancsnok

IV. Csapataink hírei

1.) 445. sz. Szt. Márton Cscs. kérése
Csapatunk olyan csapatokat keresnek, akikkel 2000. július 24-tol 2000. augusztus 5-ig

tartó közös táborozást bonyolíthatnánk le. Várom a jelentkezéseket a 340-4158-as
telefonszámon.

Tóth Zoltán
445. sz. Szt. Márton Cscs. parancsnoka

2.) Csapataink évfordulós ünnepei
Folyamatosan kapunk meghívókat a kerület cserkészcsapataitól, melyben a csapat

valamilyen kiemelkedo alkalmára hívják a kerületi vezetoséget. Minden ilyen meghívást
nagyon köszönünk, hiszen ezek az alkalmak nemcsak a csapatok ünnepei, hanem minden
kerületi cserkészé is. Bár sokszor - idohiány miatt - nem tudunk eleget tenni a kedves
meghívásnak, mégis az ünneplokre gondolunk azokban az órákban.

Szeretném köszöntem a közelmúlt néhány ünneplo csapatát. Egy kicsit korábban volt
már (1999. április 24-én) a 412. sz. Kalazanti Szt. József Cscs. újjáalakulásának 10 éves
évfordulója. 2000. április 30-án ünnepelte a 140. sz. Pro Patria Cscs. fennállásának 80.
évfordulóját. 2000. május 6-án a 153. sz. Dr. Dornyay Béla Cscs. ünnepelte újjáalakulásának
10 éves évfordulóját. 2000. június 4-én a 923. sz. Pázmány Péter Cscs. új csapatzászló
szenteléssel fejezte ki a Jubileumi Év iránti tiszteletét.

 Minden ünnepeltnek kitartó fáradozást és hosszú cserkészélet kívánok! Szeretettel
várjuk a továbbiakban is ünnepeitekre szóló meghívásotokat!

Kazinczy Béla
Jó munkát! kerületi fiúvezetotiszt

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. Telefon: 30-904-2289.


