
I. A kerületi vezetotisztek közleményei

Programok

1.) 2000. július, augusztus és szeptember havi országos és kerületi progr.

Idopont Program neve Felelose
július 1., 2. Rover Búvármerülés Makó János
július 1-2. *Dömös: “Tisztelgés a megtartó haza elott” c. királyi

menet és hadijáték
-

július 6. *Visegrád: Palotajátékok -
július 6-16. Kerületi Vezetoképzo Tábor Kazinczy Béla
július 16. *Kárpátalja, Tiszaújlak: Turul-ünnepség -

július 17-26. Országos: Vízivezetoképzés -
július 17 -

augusztus 2.
Országos: Orsvezetoképzés és Segédtisztképzés -

július 18-24. *Törökszentmiklós: Nemzetközi Szalmafonó
Alkotótábor

-

július 22. *Eger: “Végvári vigasságok” -
július 28-30. *Gödöllo: “Kárpát-medencei magyar családok

millenniumi találkozója”
-

július 28-30. *Vác: Váci Világi Vigalom -
augusztus 4-22. Esztergom, Szent István Gi.: “A magyar cserkészet

múltja és jelene” c. ki.
Bokody József

augusztus 4-16. Millenniumi Emléktábor elotáborai -
augusztus 17-21. Millenniumi Emléktábor (MET 2000) -

augusztus 15. 344. sz. Szt. István kir. Cscs. ünnepe Csordás Imre
augusztus 15-16. *Tata: Esterházy ünnepek -
augusztus 15-20. *Róma: A 15. Ifjúsági Világtalálkozó -

augusztus 16. *Kárpátalja, Munkácsvár: “Kárpátalja és az
Államalapítás” c. konferencia

-

augusztus 16. *Kárpátalja, Verecke: Nagygyulés a Vereckei
Honfoglalási Emlékmu felavatása alkalmából

-

augusztus 17-20. *Budapest, Vár, Hosök tere: A “Millenniumi
Sokadalom” zárófesztivál

-

augusztus 17-21. *Bonyhád, Zomba: Bukovinai Székely Világtalálkozó -
augusztus 17-24. Mátészalka, Nagyhódos: Nemzetközi millenáris

cserkészfesztivál
-

augusztus 19. *Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum: “Európa Szent
István korában” c. kiáll.

-

augusztus 20. *Budapest, Szépmuvészeti Múzeum: “Országháza” c.
kiállítás megnyitása

-

augusztus 20. *Budapest, Andrássy út, Hosök tere: Katonai
díszszemle

-

augusztus 20. *Budapest, Szent István Bazilika: Millenniumi Szent
Jobb Körmenet

-

augusztus 22-29. Országos Kiscserkész Orsvezetoképzo Tábor Székely András
augusztus 25-27. *Erdély: Csíksomlyói Ifjúsági Találkoz. -
szeptember 14. *Sárvár: “Huszárok a történelem forgószínpadán” c.

huszártalálkozó és konf.
-

szeptember 14. -
december 31.

*Budapest, Szépmuvészeti Múzeum: “Mesterrajzok
Dürertol Daliig” c. kiáll.

-

szeptember 16. Cserkész Labdarugó-bajnokság Kerületi Selejtezo Amberboy Zsolt
szeptember 16. Világtakarítási nap Dr. Nádai Béla
szeptember 23-

24.
*Esztergom, Sz. tér: “Vasárnapi vásár” -

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

Elérkeztünk a Jubileum 2000 játék utolsó, X. fordulójához. A feladatokat az alábbiakban
olvashatjátok. Ez az utolsó lehetoség a bekapcsolódásra, képességeitek kipróbálására és némi
jutalom elnyerésére. Az alábbiakban olvashatjátok még a VIII. forduló megoldásait és a
Kerületi Cserkésznapokon lezajlott legnagyobb élo forduló és az április havi végeredményeit
is. Az ügyes és jó megoldásokhoz szívbol gratulálok!

A X. forduló (XX. század) kérdései:



K-E kategória: 1. Ki volt az utolsó magyar király? (3 Aft.)
2. Készíts egy rajzot a Parlamentrol! Mi annak az intézménynek a neve,

amely ott ülésezik? (10 + 3 Aft.)
K-O kategória: 1. Soroljatok föl a mai országgyulésbol legalább öt pártot! Mi a nevük és

annak a rövidítése? (10 Aft.)
2. Fessétek le azt az épületet, ahol orsi gyuléseiteket tartjátok egy

legalább 1*2 m-es felületre! (10 Aft.)
Cs-E kategória: 1. Ki volt és hol halt meg az utolsó magyar király? Mely ország területén

van ez a hely? (5 Aft.)
2. Egy hetven év körüli ismerosödet, rokonodat kérdezd meg, milyen volt

az élet,- mások és az o élete -, a II. világháború alatt. Beszéljen legalább
10 percet errol! Elbeszélését, beszélgetéseteket vedd fel kazettára, és a
kazettát küldd el nekünk! (10 Aft.)

Cs-O kategória: 1. Szerezzetek minél több képet, képeslapot, újságot a két világháború
közti Magyarországról. Ezeknek az eredeti dokumentumoknak a
fénymásolatát küldd el nekünk! (10 Aft.)

2. Soroljátok fel cserkészcsapatotok XX. századi összes parancsnokát!
Mettol meddig voltak ok parancsnokok? (10 Aft.)

R-E kategória: 1. Legföljebb 10 címszóban foglald össze, milyen hatással volt a magyar
történelemre, az emberekre, az 1956-os forradalom! (5 Aft.)

2. Hasonlítsd össze a kommunizmus és a török hódoltság korát
legföljebb két A4-es oldal terjedelmu fogalmazásban! Véleményed
indokold is! (10 Aft.)

R-O kategória: 1. Szerezzetek minél magasabb állami tisztségviselotol egy aláírást és egy
írást, melyben üdvözli az MCSSZ X. Cserkészkerületének tagjait, és Jó
munkát kíván nekik! (10 Aft.)

2. Ismertessétek cserkészcsapatotok vázlatos XX. századi történetét!
Nevezzétek meg forrásaitokat! (15 Aft.)

Feladási határido: 2000. szeptember 25.
Ezt kiveheto, könnyen kezelheto formában is megtalálod jelen körlevelünkhöz mellékelve.

A VIII. forduló (XVIII. század) megoldásai:
K-E kategória: 1. II. József volt a “kalapos király”.

2. A “Csínom Palkó, Csínom Jankó” kezdetu katonadal szövege. Ezt a
szabadságharcot II. Rákóczi Ferenc vezette.

K-O kategória: 1. II. Rákóczi Ferenc fejedelem Törökországban, Rodostónál halt meg.
Mikes Kelemen volt a fejedelem hu embere.

2. 5 db XVIII. században keletkezett muemlék neve, amelyek saját, vagy
hozzátok közeli településeken állnak.

Cs-E kategória: 1. Mária Teréziának tulajdonítják a mondást. O 1740-tol 1780-ig töltötte
be a legmagasabb magyarországi tisztségét. Ezt az 1723-ban született
pragmatica sanctio alapján volt joga betölteni.

2. II. József kalapjának kicsinyített vagy azonos méretu mása.
Cs-O kategória: 1. 10 a nyelvújítás idején keletkezett szó és kialakulásuk.

2. 10 helyi vagy környékbeli, ebbol a századból származó épület, muemlék

neve a polgármesteretek által leírva és aláírva.
R-E kategória: 1. 1769-ben lett Magyarországnak királyi egyeteme. Ez az intézmény a

nagyszombati jezsuita egyetem volt, amely elsoként kapta meg ezt a
címet. Pozsony, Buda, Besztercebánya, Kassa, Gyor, Pécs, Ungvár,
Nagyvárad és Zágráb voltak az 1776-ban alakult kilenc tankerületnek a
székhelyei.

2. Egy vélemény a felvilágosodás eszményérol.
R-O kategória: 1. Településeteken élo kisebbségek. Az egyik kisebbség vázlatos

története a XVIII. századtól kezdve, a forrásokat is megnevezve.
2. 10, településeteken vagy annak közelében fellelheto, a XVIII.

századból származó muemlék felsorolása. Az egyik részletesebb leírása,
a forrásokat is megnevezve.

A játék április havi (VIII. forduló és VI. Segédtiszti Fórum) végeredménye:
CS-E kategória: 1. Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 10 Aft.
CS-O kategória: 1. Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 20 Aft.
R-E kategória: 1. Sipos Emoke Villo (432. sz. Cscs.): 8,5 Aft.

2. Buday Barnabás (16. sz. Cscs.): 7 Aft.
3. Kapusy Pál Máté (293. sz. Cscs.): 6 Aft.
4. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 5 Aft.
5. Buvári Zsuzsanna és Németh István (1016. sz. Cscs.): 3-3 Aft.

A játék Kerületi Cserkésznapi Fordulójának végeredménye:
K-O kategória: 1. Barnamedve ors (412. sz. Cscs.): 10 Aft.

2. Liliom ors (1016. sz. Cscs.) és Nefelejcs ors (923. sz. Cscs.): 9 Aft.
4. Szarvas ors (1016. sz. Cscs.): 8 Aft.
5. Pocok ors (327. sz. Cscs.) és Tigris ors (801. sz. Cscs.):7,5-7,5 Aft.
7. Kamilla ors (412. sz. Cscs.): 7 Aft.
8. Pók ors (432. sz. Cscs.): 6,5 Aft.
9. Kobra ors (432. sz. Cscs.): 6 Aft.
10. Hangya ors (1025. sz. Cscs.): 5 Aft.
11. Rózsa ors (1025. sz. Cscs.): 4 Aft.

CS-E kategória: 1. Szekeres Máté (801. sz. Cscs.): 7 Aft.
2. Bálint Brigitta (1016. sz. Cscs.) és Bujk Béla (432. sz. Cscs.):6 Aft.
4. Bujk András, Gergó Márton és Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 4 Aft.
7. Brjeska András, Melegh Csaba és Zsömböly András  (412. sz. Cscs.):

3-3 Aft.
10. Kiss Anikó, Renge Krisztina és Szabó Éva (1016. sz. Cscs.) és

Svajcsik Kristóf (432. sz. Cscs.): 2-2 Aft.
14. Palicska Edina (1016. sz. Cscs.), Papp László (412. sz. Cscs.) és Sajtos

Kálmán (301. sz. Cscs.): 1-1 Aft.
CS-O kategória: 1. Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 8 Aft.

2. Sün ors (301. sz. Cscs.): 3 Aft.
3. Sajtkukac ors (920. sz. Cscs.): 2 Aft.
4. Feketepárduc ors (2. sz. Cscs.): 1,5 Aft.
5. Süni ors (1016. sz. Cscs.): 1 Aft.



R-E kategória: 1. Csomor Márton (2. sz. Cscs.) és Marosi Márton (412. sz. Cscs.): 12-12
Aft.

3. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 11 Aft.
4. Orosz László (2. sz. Cscs.): 9 Aft.
5. Temesvári Mónika (8. sz. Cscs.) és Ugróczky Gábor (301. sz. Cscs.): 8

Aft.
7. Kugli Tamás (301. sz. Cscs.): 6 Aft.

R-O kategória: 1. Pingvin ors (293. sz. Cscs.): 12 Aft.
2. Farkas ors (412. sz. Cscs.): 4 Aft.
3. Kecske ors (920. sz. Cscs.): 3 Aft.

3.) A 2000-2001-es cserkészév kerületi programja

Idopont Program neve Felelose
szeptember 16. Cserkész Labdarugó-bajnokság Kerületi

Selejtezo
Amberboy Zsolt

október 14. VIII. Orsvezetoi Fórum Barna Gábor
október 21. Kerületi Kiscserkész-nap (akv., kézm.) Marosi Rita
október 28. Kerületi Tisztújító Közgyulés Récsey Béla

november 10-12. X. Millenniumi Szigetszentmiklósi Regos Napok Németh László
november 18. VII. Segédtiszti Fórum Sipos E. Villo
december 9. Kiscserkész Karácsonyv. Kézmuves-nap Marosi Rita

december 27-30. Rover Tánciskola Makó János
január 6. Szavaló-verseny Kerületi Dönto ker. regos vezeto
január 20. IX. Orsvezetoi Fórum ker. vezetoképzo v.
február 3. Népdaléneklo-verseny Kerületi Dönto ker. regos vezeto
február 3. Farsangi Regos-nap ker. regos vezeto
március 3. Kerületi Közgyulés ker. elnök
március 3. IV. Cserkésztiszti és Csapatpar. Fórum ker. vezetotiszt
március 17. Rover Barlangászás ker. rover vezeto
március 24. VIII. Segédtiszti Fórum ker. vezetoképzo v.
március 31. Kiscserkész Kirándulás ker. kiscserkész v.
április 6-7. Cserkész Keresztútjárás Balázs Tibor

április 20-21. X. Somogyváry-nap Németh István
május 5. II. Kerületi Cserkésznap ker. vezetotiszt
május 19. X. Orsvezetoi Fórum ker. vezetoképzo v.
május 26. Kiscserkész Barangolás Buda várában ker. kiscserkész v.
június 9. Rover Sziklamászás ker. rover vezeto
július 1-5. Kerületi Kiscserkész Tanyázás ker. kiscserkész v.

Elkészült a X. Cserkészkerület jövo évi cserkészprogramja. Remélem, hogy minden
parancsnok talál a programtervezetben a csapatának leginkább megfelelo eseményt, melyen
szívesen részt vesztek. A programok részletes kiírását kello idoben itt a Kerületi Körlevélben
olvashatjátok és annak megfeleloen jelentkezhettek rájuk.

A programok neve mellett megtalálhatjátok a programért felelos nevét. Nyilván
észreveszitek, hogy januártól kezdve a programok felelosei már nem konkrét személyek, hanem
általánosan megnevezett, leendo kerületi vezetok. Ez azért van így, mert a kerületi
vezetoségben tisztújítás lesz, s így azoknak a programoknak a megvalósítása már az új
vezetoség feladata lesz. Ezen programok végso megvalósulása is döntoen az új vezetoségtol
függ.

4.) Cserkész Labdarúgó Bajnokság Kerületi Selejtezo

A Magyar Cserkészszövetség 2000-ben is kispályás Labdarúgó Bajnokságot rendez.
Szervezés: Az idei Labdarúgó bajnokság kerületi selejtezojének megszervezését is a 412-es

Kalazanti Szt. József (XVI.ker. Mátyásföld) Cserkészcsapat vállalta el. A focibajnokság
mindegyik korosztályának elso két helyezettje  részvételi lehetoséget nyer az októberi
Országos Labdarúgó Bajnokságon. Füves pályát Cinkotán sikerült szerezni, így a
focibajnokságot ott fogjuk megrendezni.

Idopontja: 2000. szeptember 16. szombat 900.
Helye: Budapest, XVI. ker. Aurasz pálya (Cinkota, Cinke utca és Somkút utca sarkánál, 45-

ös busz megállójánál, de bármelyik - Örs vezér térrol induló - HÉV cinkotai megállójától is
játszva megközelítheto).

Kategóriák: Fiúk és Lányok.
Korosztályok: A   0-12 éves korig

B 13-16 éves korig
C 17-99 éves korig (az országos kiírás alapján).

Fiatalabb cserkész játszhat idosebbek között, idosebb azonban nem szerepelhet fiatalabbak
között. Egy cserkész csak egy csapatban szerepelhet, tehát csapatok között nem lehet átfedés.
Életkornak a 2000. december 31-ig betöltött életkort tekintjük. A viták elkerülése végett az
életkort és a cserkészcsapatbeli tagságot érvényes cserkészigazolvánnyal vagy
csapatparancsnoki igazolással kell igazolni a bajnokság kezdete elott. A focibajnokságon csak
ígéretet/fogadalmat tett kiscserkészek/cserkészek vehetnek részt!

Nevezés: a csapatparancsnok által aláírt levélben, kerületünk postacímén: 1447 Budapest,
Postafiók 472. A borítékra írjátok rá: Labdarúgás! A nevezéskor fel kell tüntetni a
cserkészcsapat nevét és számát, a kategóriát és a korosztályt, a focicsapat névsorát és a
szervezojének nevét, címét, telefonszámát (ha esetleg változna a program, legyen, akit
értesíteni tudunk), valamint az általatok hozott bíró nevét (errol alább még szó esik). Nevezni a
következo drótposta címen is lehet: amberboy.zsolt@emtec-magnetics.com .

Nevezési határido: 2000. szeptember 4.
Szabályok: 5+1 fos csapatok vannak, cserék száma maximum 4 fo (csapatlétszám max.: 10

fo). Bedobás, berúgás, szöglet van. Csúnyabeszéd esetén 3 perc kiállítás jár. Egyéb
szabálytalanság esetén a bíró mérlegel. Bírót minden csapat hoz magával (lehet focicsapat tag
is). A bíró helyzetét mindenki becsületes, cserkészies játékkal segíti, a bíró csak vitás helyzet
esetén kell, hogy ítélkezzen.

Egyenes kieséses rendszer alkalmazása esetén 5 perc hirtelenhalál, ill. ha az nem, akkor
hetesek döntenek. Csoportmeccses rendszer alkalmazásakor pontazonosság esetén gólarány
ill. ha az nem, akkor az egymás ellen játszott meccs eredménye dönt. Arról, hogy melyik



rendszert fogjuk alkalmazni, majd a késobbiekben, a beérkezett nevezések tükrében fogunk
dönteni. Tervezett meccshossz: 2 x 15 perc.

Díjazás: minden kategória elso három helyezettjét díjazzuk.
Hoznivalók: Minden csapat hozzon magával 2 féle egyszínu- ill. egyen-pólót, mezt. Tarka

csapatot nem szeretnénk látni, legalább színazonosság legyen egy csapaton belül. Hozni kell
még ételt, italt saját célra (bár szerény “zsíroskenyérparty”-ról, teáról igyekszünk
gondoskodni), bírót, sípot és órát, min. 1 db focilabdát, cserkészigazolványt ill.
csapatparancsnoki igazolást.

Ezt a felhívásunkat kiveheto, könnyen kezelheto formában is megtalálod jelen
körlevelünkhöz mellékelve. Ha problémád merült föl, érdeklodhetsz a 363-3239–es
telefonszámon ifj. Cech Vilmosnál az esti órákban.

Amberboy Zsolt
kerületi KIB-tag és a 412. sz. Cscs. parancsnoka

Beszámolók

5.) VII. Orsvezetoi Fórum, 2000. május 20.
A VII. Orsvezetoi Fórum, a 16 résztvevo szerint igen jó hangulatban telt el. Segítettünk

egymásnak abban, hogy milyen módszertani ötleteket lehet alkalmazni mondák, népmesék,
húsvéti népszokások és népdal tanításához illetve térképészet és tájolás tanításakor. Ezután
következett egy kis játék, majd még több játék a Jubileum 2000 élo fordulója keretében. Végül a
csillagászat alapjaival, csillagképekkel és történetükkel ismerkedtünk meg. Az esti tábortuznél
pedig a játékokon kívül az orsvezeto tábortuzi feladatairól beszélgettünk egy kicsit. Remélem,
hogy a résztvevok jól tudják hasznosítani az itt hallottakat és októberben, még többen, ismét
találkozunk a VIII. Orsvezetoi Fórumon. A Fórumon a következo csapatok képviseltették
magukat: 2., 140., 432., 445., 647., 812., 836. és 1025. .

Barna Gábor
Orsvezetoi Fórum vezetoje

6.) Kiscserkész Vetélkedo, 2000. május 20.
A vetélkedon, melynek keretében bebarangoltuk a Margitszigetet, négy cserkészcsapat 50

tagja vett részt: a 412., a 432, a 647. és a 923. sz. A program elején felderítettük a sziget
állatkertjét, majd vidám csoportos játékok következtek. A szellemi vetélkedo után a Szt. Margit
kolostort tekintettük meg és a magyar szentekrol beszélgettünk. Majd pedig egy kis kódexes
játékot játszottunk. Jutott ido a Jubileum 2000 játék élo fordulójának megtartására is. Az egész
nap gyönyöru idoben telt el és mindenki nagyon jól érezte magát. Szeretnék köszönetet
mondani az orsvezetoknek a segítségért.

Marosi Rita
kerületi kiscserkész vezetotiszt

7.) Rover Csomódélután, 2000. május 14.
A 301., a 344. és a 913. sz. csapatokból 6 cserkész vett részt ezen a programon. A kis

létszámból adódóan családias hangulatban folyt az ismeret adás-vétel. Találkoztunk “új” és
“régi” csomókkal, más-más oldalukról ismerve meg oket. A végén minden résztvevo kapott
egy fénymásolatot, aminek segítségével cserkészélete során mindig emlékezni fog rájuk.

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

Pásztor Éva Kazinczy Béla
kerületi leányvezetotiszt kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek
Az 1999. évi Éves jelentés és 2000. évi tagdíj

A következo csapatok közül 4-szeri figyelmeztetés után is van olyan, aki nem adta le az
Éves jelentését vagy nem fizette be az éves tagdíját, vagy esetleg mindkettot nem teljesítette a
mai napig: 133., 305., 321., 535., 837., 842., 845., 918., 1025., 1031., 1040., 1043. és 1074. Ha 2000.
augusztus 31-ig nem pótoljátok a hiányosságokat a cserkészcsapat kizárását és
megszüntetését kezdeményezzük az OIB-nál.

Ballenegger Zsuzsa
kerületi ellenor

III. Szövetségi hírek
1.) “A magyar cserkészet múltja és jelene” c. kiá., 2000. augusztus 4-22.

A millenniumi emléktábor idején Esztergomba megrendezésre kerül “A magyar cserkészet
múltja és jelene” címu  cserkésztörténeti és cserkészbélyeg kiállítás.

Idopontja: 2000. augusztus 4-22., minden nap 10-18-ig
Megnyitó: 2000. augusztus 4-én 18 órakor.
Helyszíne: Esztergom, Kis-Duna sétány, Szent István Gimnázium díszterme.
Postai emlékbélyegezés: aug. 4-én 17-19 óráig, 15-én, 19-én és 20-án 10-14 óráig.

Bokody József
gyujteményvezeto

2.) Világtakarítási nap, 2000. szeptember 16.
A Takarítási Világnap szervezése hetedik éve Szövetségünk által elvállalt kötelezettség

hazánkban. Ez olyan tevékenység, amit ha jól csináljuk, biztosan használ a cserkészet
társadalmi megítélésének. Évek óta tapasztalom az igényt arra, hogy elore hirdessünk meg az
általunk szervezett környezetvédelmi programokat, melyekhez nem cserkészek is
csatlakozhatnak. Kérlek Benneteket, töltsétek ki az alábbi rovatokat és legkésobb augusztus
közepéig küldjétek vissza a Szövetség címére (1255 Budapest, Postafiók 192.)! Ne felejtsetek el
segítséget kérni a szemeteszsákok biztosításában, konténerek kihelyezésében és
elszállításában az önkormányzattól, erdészettol stb. Utólagos tájékoztatásra küldöm a
katicákat.

Szervezo: Feladat: Találkozó ideje: Találkozó helye:
Egyéb tudnivalók (javasolt felszerelés, várható idotartam stb.):

Dr. Nádai Béla
országos természetvédelmi vezetotiszt

IV. Csapataink hírei
344. sz. Szt. István király Cscs. ünnepe, 2000. augusztus 15.

Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden cserkészt jubileumi csapatzászlónk
ünnepélyes megszentelésére és az utána következo szeretetlakomára.

Idopont: 2000. augusztus 15., 18 óra.
Helyszín: Budapest, Szent István Bazilika.



Részvételi szándékaitokat kérem jelezzétek a 302-1457-es vagy a (70)-2148-279-es
telefonszámon illetve a következo címen: Csordás Imre, 1051 Bp., Bajcsy-Zsilinszky út 24.

Csordás Imre
344. sz. Szt. István király Cscs. parancsnoka

dr. Imre Sándor
kerületi ügyvezeto elnök


