
I. A kerületi vezetotisztek közleményei

Programok

1.) 2000. október havi országos és kerületi programja

Idopont Program neve Felelose
október 6. *Az Aradi Vértanúk évfordulója -
október 7. Országos: Cserkészmise (Úti Madonna) -

október 7-11. *Róma: Magyar nemzeti hálaadó zarándoklat -
október 12. -

január 1.
*Esztergom, Keresztény Múzeum: “125 éves az
Esztergomi Ker. Múz.” c. kiáll.

-

október 14. Országos: '56-os Teljesítménytúra -
Országos: Makk és gesztenyegyujtés a
Vadasparkban

-

Országos: Regos Bál -
VIII. Orsvezetoi Fórum Barna Gábor

október 21. Országos: '56-os Teljesítménytúra III. Kerület
Kerületi Kiscserkész Kirándulás Marosi Rita
*Budapest, Zeneakadémia: Díszhangverseny a
Magyar Forradalom emlékére

-

október 21. vagy
22.

Országos: Cserkész Labdarugó-bajnokság
Dönto

Turba László

október 24. *Esztergom, Várhegy: A Millenniumi emlékmu
felavatása

-

október 28. Kerületi Tisztújító Közgyulés Récsey Béla
173. sz. Kemény Zsigmond Cscs Bálja Sztrakay F. Balázs

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 fontos és érdekes lehet minden cserkész számára
is.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

2.) JUBILEUM 2000

A Jubileum 2000 játék ugyan már befejezodött, de az alábbiakban még a IX. forduló
megoldásait és a május havi végeredményeket olvashatjátok. Az ügyes és jó
megoldásokhoz - ezúttal is - szívbol gratulálok!

A IX. forduló (XIX. század) megoldásai:
K-E kategória: 1. Kossuth mondta Széchenyirol, hogy a „A legnagyobb magyar”.

2. Öt darab Petofi Sándor írta költemény felsorolása, majd az egyik
leírása teljes hosszában és belole valaminek az ábrázolása.

K-O kategória: 1. Egy XIX. században keletkezett alkotás ábrázolása.
2. Egy kazetta, melyre legalább öt olyan magyar népdalt énekeltetek

rá, ami a XIX. században keletkezett vagy errol szól.
Cs-E kategória: 1. Legalább öt XIX. századi magyar találmány felsorolása a felfedezo

nevével és a felfedezés, feltalálás idejével együtt.
2. Legalább öt darab képrejtvény a Kárpát- medence XIX. századi

történelmével kapcsolatban.
Cs-O kategória: 1. Kossuth Lajos köszöntoje a Pesti Hírlapban 1841. január 2-án.

2. A század egy jelentos magyar alkotása gyufaszálból elkészítve.
R-E kategória: 1. Saját vagy egy másik személy családfájának - forrásokat is

megnevezo - elkészítése legalább a XIX. századig terjedoen.
2. Egy vélemény és annak indoklása a Tisza szabályozásáról.

R-O kategória: 1. Kossuth mondta Széchenyirol, hogy a „A legnagyobb magyar”. Ezt
o ironikusan értette.



2. Egy emléktárgy hímzése (lányok) / barkácsolása (fiúk) a XIX.
századi Magyarország egyik eseményérol vagy alkotásáról.

A játék május havi (IX. forduló, VII. Orsvezetoi Fórum és Kerületi Kiscserkész
Vetélkedo) végeredménye:

K-O kategória: 1. Jászkeszeg ors és Pannongyík ors (412. sz. Cscs.); Kis Hoscincér
ors (647. sz. Cscs.); Pitypang ors és Tigris ors (923. sz. Cscs.): 15-15
Aft.

6. Kamilla ors (412. sz. Cscs.), Kobra ors (432. sz. Cscs.) és Csillag ors
(923. sz. Cscs.): 14-14 Aft.

9. Foltos Szalamandra ors (412. sz. Cscs.): 13 Aft.
10. Pongyola Pitypang ors (412. sz. Cscs.): 12 Aft.

CS-E kategória: 1. Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 10 Aft.
2. Gellai Renáta (647. sz. Cscs.): 6 Aft.
3. Molnár Gábor (812. sz. Cscs.): 5 Aft.
4. Budai Tamás (647. sz. Cscs.): 4 Aft.
5. Mészáros Bence (812. sz. Cscs.): 2 Aft.

CS-O kategória: 1. Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 4 Aft.
R-E kategória: 1. Csomor Márton (2. sz. Cscs.): 18 Aft.

2. Karaba Gabriella (1025. sz. Cscs.): 17 Aft.
3. Kovács Gergely (432. sz. Cscs.) és Scholcz Annamária (836. sz.

Cscs.): 10-10 Aft.
5. Weidel Walter (920. sz. Cscs.): 4 Aft.
6. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 3 Aft.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

2.) A 2000-2001-es cserkészév elso félévének országos és kerületi progr.

Az elozo évi Körlevelekben már megismert módon, most itt is olvashatjátok az idei
cserkészév elso félévének részletes programját és cserkészeseményeit.

Ha átnézitek a táblázatot, akkor észrevehetitek, hogy az országos rendezésu
cserkészprogramoknál a felelosök nevei ki lettek húzva. Ez nem jelenti azt, hogy nincs a
programnak gazdája, csak nem voltunk biztosak benne, hogy ki a felelose. Így nem is írtuk
le. Ezekrol a programokról az MCSSZ titkárságán kérhettek bovebb információt. Cím: 1025
Budapest, Tömörkény u. 3/a., levélcím: 1255 Budapest, Postafiók 192., telefon: 394-5084,
telefax: 275-9572.

Viszont minden a X. Cserkészkerület által rendezett programnak a felelose leírásra került.
Így, ha a kerületi programok bármelyikével kapcsolatban kérdés merül fel bennetek, akkor

bátran keressétek fel telefonon vagy levélben a program felelosét és a kerületi
vezetotiszteket, akiknek a pontos címe és telefonja az 1999. évi 5. és 6. számú Körlevélben
olvasható.

Az összefoglaló táblázat után korosztályokra bontva is részletezzük a félév programjait,
ezáltal is elosegítve a korosztályi cserkészmunkát. Több esemény esetében azonban a
besorolás egy adott korosztályhoz nem jelenti azt, hogy esetleg másik korosztályhoz nem
szól a program, nem vehet részt rajta más korosztályhoz tartozó cserkész. A besorolás csak
az elsodleges irányultságot jelzi. Ezek figyelembevételével kezeljétek a bontásokat és
terjesszétek cserkészeitek között, felhívva rá a figyelmet.

Idopont Program neve Felelose
szeptember 16. Országos: Világtakarítási nap -

Országos: Akácsarj-levágás a Cserkerdoben -
Cserkész Labdarugó-bajnokság Kerületi
Selejtezo

Amberboy Zsolt

október 7. Országos: Cserkészmise (Úti Madonna) -
október 14. Országos: '56-os Teljesítménytúra -

Országos: Makk és gesztenyegyujtés a
Vadasparkban

-

Országos: Regos Bál -
VIII. Orsvezetoi Fórum Barna Gábor

október 21. Országos: '56-os Teljesítménytúra III. Kerület
Kerületi Kiscserkész Kirándulás Marosi Rita

október 21. vagy
22.

Országos: Cserkész Labdarugó-bajnokság
Dönto

Turba László

október 28. Kerületi Tisztújító Közgyulés Récsey Béla
november 2. Országos: cserkész- és katonasírok felkeresése -
november 4. Országos Vezetoi Konferencia -

november 10-12. X. Millenniumi Szigetszentmiklósi Regos Napok Németh László
november 18. Országos: Csemetepótlás a Cserkerdoben -

VII. Segédtiszti Fórum Sipos E. Villo
december 2. Várreg -
december 9. Kiscserkész Karácsonyv. Kézmuves-nap Marosi Rita
december 16. Országos: Bozótirtás -
december 17. Betlehemi Láng fogadása és szétosztása ICHTHÜSZ
december 25. Karácsony -

december 27-30. Rover Tánciskola Makó János
január 6. Szavaló-verseny Kerületi Dönto ker. regos vezeto



január 20. Országos: Feketefenyo gyérítés -
IX. Orsvezetoi Fórum ker. vezetoképzo

v.
január 22. A Magyar Kultúra Napja -
január 27. Kiscserkész Busóbál -

Az elso félév programjai kiscserkészeknek és vezetoiknek:

Idopont Program neve Felelose
október 21. Kerületi Kiscserkész Kirándulás Marosi Rita
December 9. Kiscserkész Karácsonyv. Kézmuves-nap Marosi Rita

január 27. Kiscserkész Busóbál -

A második félév programjai rovercserkészeknek és vezetoiknek:

Idopont Program neve Felelose
október 14. Országos: Regos Bál -

december 27-30. Rover Tánciskola Makó János

A második félév programjai cserkészeknek:

Idopont Program neve Felelose
Szeptember 16. Országos: Világtakarítási nap -

Országos: Akácsarj-levágás a Cserk-erdoben
Cserkész Labdarugó-bajnokság Kerületi
Selejtezo

Amberboy Zsolt

Október 7. Országos: Cserkészmise (Úti Madonna) -
október 14. Országos: '56-os Teljesítménytúra -

Országos: Makk és gesztenyegyujtés a
Vadasparkban

-

október 21. Országos: '56-os Teljesítménytúra III. Kerület
október 21. vagy 22. Országos: Cserkész Labdarugó-bajnokság

Dönto
Turba László

November 2. Országos: cserkész- és katonasírok felkeresése -
november 10-12. X. Millenniumi Szigetszentmiklósi Regos

Napok
Németh László

November 18. Országos: Csemetepótlás a cserkerdoben -
December 2. Várreg -

December 16. Országos: Bozótirtás -
December 17. Betlehemi Láng fogadása és szétosztása ICHTHÜSZ
December 25. Karácsony -

január 6. Szavaló-verseny Kerületi Dönto ker. regos vezeto
január 20. Országos: Feketefenyo gyérítés -
január 22. A Magyar Kultúra Napja -

A második félév programjai cserkészvezetoknek:

Idopont Program neve Felelose
október 14. VIII. Orsvezetoi Fórum Barna Gábor
október 28. Kerületi Tisztújító Közgyulés Récsey Béla
november 4. Országos Vezetoi Konferencia -
november 18. VII. Segédtiszti Fórum Sipos E. Villo

január 20. IX. Orsvezetoi Fórum ker. vezetoképzo v.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

3.) VIII. Orsvezetoi Fórum, 2000. október 14.

A VIII. Orsvezetoi Fórum 2000. október 14-én lesz a 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat
csapatotthonában. A Fórum célja, hogy az orsvezetoi munkánkat mások tapasztalatainak
segítségével még hatékonyabbá és jobbá tegyük. Ezért kérek minden parancsnokot, hogy
küldjétek el orsvezetoiteket, hogy az o tapasztalataikat is hasznosítani tudjuk és ok is
gazdagodjanak néhány ismerettel és élménnyel. Az ott megélt dolgok által még jobbak
lehetnek az orsgyulések, melyek a csapatmunka legfontosabb részei!

A találkozás idopontja: 2000. október 14.
Helyszín: Katolikus Kör, (1171 Budapest, Péceli út 228.)
A helyszín megközelítése: az Ors vezér tértol a piros 61 E jelzésu busszal a

végállomásáig, majd onnan a 69-es busz 4. megállójánál kell leszállni. Ott a Katolikus Kör
székhelyét kell keresni! Az egy ház a templommal szemben. Kobánya-Kispest
vasútállomásról a 98-as busszal kell a végállomásig menni, majd onnan a 69-essel a fent leírt
módon.

Program:
1500-1530: gyülekezés, adminisztráció;
1530-1700: orsvezetési gyakorlatok;
1700-1730: játéktanulás;



1730-1815: csillagászati ismeretek 2. - eloadás;
1815-1900: Magyar cserkészek világszerte - beszámoló a Jubi’ 2000 Nagytáborról;
1900-1930: vacsora;
1930-2030: készülés a tábortuzre;
2030-2200: Tábortuz;
2200-2230: értékelés;
2230: takarodó.
vasárnap: szentmise a templomban illetve Istentisztelet a közeli református,

evangélikus és baptista templomban. Ezután reggeli, majd hazaindulás.
Hoznivalók: módszertani ötletek  a következo témákban: elsosegélynyújtás,

állatismeret, oszi népszokások, bibliai ismeretek, 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

5.) Kerületi Kiscserkész Kirándulás, 2000. október 21.
(Figyelem programváltozás!)

Szeretnéd a szombatodat élvezetesen eltölteni? Szeretnél a friss levegon lenni, az
erdoben szaladgálni, új játékokat tanulni? Szeretnél a Pesti Cserkészkerület kiscserkészeivel
kirándulni? Ha bármelyik kérdésünkre igen a válaszod, akkor Neked is (légy akár
kiscserkész, akár vezeto) ott a helyed 2000. október 21–én, a Kerületi Kiscserkész
Kiránduláson.

Ha megoldható, az orsvezeto kísérje el a kiscserkészeit!
Találkozó: Budapesten, a Nyugati Pályaudvar fobejáratánál, a nagy óra alatt 9.00-tol

9.10-ig, Zebegényig megváltott vonatjeggyel.
A program helyszíne: Zebegény – Hegyes–teto – Nagymaros.
Hoznivalók: 300 Ft (útiköltségre), elemózsia, itóka, esokabát és ügyesség.
Hazaérkezés: a Nyugati pályaudvarra 1718–kor (a Szob felol érkezo vonattal).
Jelentkezés (és információ): Marosi Józsefnél telefonon a 403–2560–as számon.
Jelentkezési határido: 2000. október 18.
Minden kiscserkészt szeretettel várunk!

Marosi Rita
kerületi kiscserkész vezetotiszt

6.) Millenniumi Szigetszentmiklósi Regos Napok,

2000. november 10-12.

Tizedik alkalommal kerül megrendezésre a Szentmiklósi Regos Napok a Kárpát-medence
legnagyobb regos találkozója 2000. november 10-12-én Szigetszentmiklóson.

A tavalyi 580 fos létszámra és a nagy érdeklodésre való tekintettel idén kivételesen két
helyszínen szállásoljuk el a résztvevoket, korosztályi bontásban. A 12 év felettiek a
szokásos helyen a Bíró Lajos Általános Iskolában (I. iskola) lesznek és idén is ez lesz a
fohelyszín, ahol a megnyitó és a záró eseményeken mindenki közösen vesz részt. A 12
évnél fiatalabb cserkészek és kiscserkészek vezetoikkel együtt a József Attila Általános
Iskolában (II. iskola) nyernek elhelyezést (a másik helyszíntol ez kb. 1 km). Szombaton a
kisebbek részére - vezetoikkel együtt - egész nap külön program lesz a szállást adó
iskolában.

Program: tartalmára nézve nem változik: kismesterségek, népdal és néptánc tanulása,
eloadások, koncertek és táncházak várják mindkét korosztályt, tehát téged is! És vár még
sok hozzád hasonlóan gondolkodó cserkésztestvéred az ország minden tájáról és a határon
túli magyar cserkészcsapatokból. Ne tétovázz, gyere te is!

Gyülekezés: 10-én 16 órától a szállást adó iskolában. Megnyitó: 19 órakor a Bíró
Lajos Iskolában. Hazautazás 12-én 13 órától.

Szállás: saját matraccal és hálózsákkal tantermekben.
Étkezés: saját, vagy teljes ellátás.
Részvételi díj, saját étkezéssel: 1000 Ft, központi étkezéssel együtt: 2000 Ft.
Jelentkezés: a mellékelt jelentkezési lap és a részvételi díj befizetését igazoló postai

feladóvevény fénymásolatának beküldésével 2000. október 25-ig.
Jelentkezési és befizetési cím:  Németh István, 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel I.

u. 1.
A jelentkezési lapon mindenképp ki kell tölteni, hogy az adott csoport melyik

korosztályba tartozik, vagyis melyik szálláshelyre jelentkezik. Egy lapon maximum 10 fo
jelentkezhet; 12 év alattiaknál nemenként külön lapon és olyan felelos vezetovel, aki
vállalja, hogy a rendezvény alatt végig a cserkészeivel lesz.

A jelentkezok válaszlevelet kapnak, amely a részletes programot és minden egyéb
lényeges információt tartalmaz. Határon túli magyar cserkészek részvételét támogatjuk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az étkezési igényt csak  október 25-ig feladott jelentkezés
esetén tudjuk kielégíteni.

Információ: a 24-466-689-es és a 1-281-2409-es telefonszámon.
Szeretettel vár a X. Cserkészkerület és az 1016. sz. vitéz Somogyváry Gyula

Cserkészcsapat nevében

Németh László Németh István
kerületi regos vezetotiszt 1016. sz. Somogyváry Gyula Cscs.

Parancsnoka



7.) Új kerületi vezetoképzések

Minden érdeklodo csapatparancsnok számára hirdetjük, hogy új vezetoképzést a
Tisztújító Közgyulésig már nem indítunk. Ez a feladat már az újonnan megválasztandó
kerületi vezetotisztre hárul, hiszen azt már majd neki kell a megvalósuláshoz segítenie.

Brandenburg Tamás
kerületi vezetoképzo vezetotiszt

Beszámolók

8.) Kerületi Kiscserkész Tanyázás, 2000. június 21-25.

Tanyázásunk során a 153., a 401., a 811. és a 827. sz cserkészcsapatok 45
kiscserkészével és vezetojével Mátyás király korát elevenítettük föl.

Mátyás udvarába érkezésünket követoen nyomban egy komoly feladattal
szembesültünk, ami nem más volt, mint a Szent Korona visszaszerzése. Mátyás királlyá
koronázása után már semmi sem állhatta utunkat a környék feltérképezésében. Ez azonban
már nem ment teljesen zökkenomentesen. Eloször tettünk három „tiszteletkört” a tábor
körül, majd hazafelé jövet a társaság egyik fele rövidebb utat választott, ám errol a másik
fele mit sem tudott. A kirándulás mégis sikeres volt, hiszen kelloen felkészülhettünk egy
esetleges török támadásra. Erre nem is kellett sokat várnunk, lovagjainknak már másnap
alkalmuk nyílt a magyar zászló megvédésére. A véres csatát követo napon rettenthetetlen
Fekete Sereg ifjú harcosai egy - a lovagi tornák meroben új elemét jelento - vízicsatában
mérték össze ügyességüket, gyorsaságukat és nedvszívó képességüket.

Ez a rövid beszámoló ugyan nem tudja visszaadni a változatos programok hangulatát és
a tábor ízét, de remélem minden kiscserkésznek és vezetojének kedvet csinált a következo
Kerületi Kicserkész Tanyázáson való részvételhez.

Nagy Sarolta
923. sz. Pázmány Péter Cscs.

9.) Rover Búvármerülés, 2000. július 1.

A 133., a 432., a 923. és az 1031. sz. csapatokból 10 cserkészt érdekelt a búvárkodás.
Különleges élményben részesültek a résztvevok, hiszen az ember nem minden nap megy 7-
10 m-re a Dorogi-tó vízszintje alá. Egy oktató kíséretével egyesével merültünk a tóba. Így
teljes biztonságban érezhettük magunkat. Remek nap volt!

Makó János
kerületi rovervezetotiszt

10.) Kerületi Vezetoképzo Tábor, 2000. július 6-16.

A X. Cserkészkerület életében eloször rendeztünk olyan vezetoképzo tábort, ahol a két
vezetoképzési szint, a segédtisztképzés és az orsvezetoképzés, egy táborban tartotta meg a
módszertani zárótáborát. Ezzel sikeresen befejezodött a X/5. sz. Segédtisztképzés és a X/5.
sz. Orsvezetoképzés is. A közös tábor persze szigorúan elkülönülo altáborokat jelentette,
ahol a kétféle képzést egymástól függetlenül, de mégis néhány közös pontban
összekapcsolódó módon eredményesen vittük végbe. A tábor a résztvevo vezetok
teherbírását maximálisan igénybe vette, ezért jó lett volna, ha több, alkalmas vezeto
végezhette volna el ugyanazt a munkát.

A táborban való segíto és rugalmas részvételükért dicséretben részesítem az abonyi
916. sz. Szt. Imre Cscs. cserkészeit és altáboruk parancsnokát, Szarvák Mónikát. Hálásan
köszönöm Dragon Faragó Lajos táborparancsnok-helyettes, Brandenburg Tamás
altáborparancsnok, Szabados Ákos beszerzo, Decsi Attila helyettes beszerzo, Csordás Imre
foszakács és minden kiképzo és segíto jószándékú munkáját.

Szeretettel közöljük a lezárult képzéseken képesítést szerzett cserkészek névsorát.

Név: Cserkészcsapat:
Segédtisztek: Avar Zsombor 15. sz. Bethlen Gábor Cscs.

Badi József Szilárd 795. sz. Rajeczky Benjámin Cscs.
Baranyi Andrea 144. sz. Kossuth Lajos Cscs.

Csízi István 1019. sz. Csaba Királyfi Cscs.
Huszár Zoltán 144. sz. Kossuth Lajos Cscs.
Jancsó Csilla 1033. sz. Szent György Cscs.

Kas Zoltán 196. sz. Damjanich János Cscs.
Kolozsváry László 1019. sz. Csaba Királyfi Cscs.

Komáromi Zsuzsanna 327. sz. Loyolai Szent Ignác Cscs.
Leskó Gábor 196. sz. Damjanich János Cscs.

Makra Jeno Szilveszter 871. sz. Szent Imre Cscs.
Markó Gergely 140. sz. Pro Patria Cscs.
Mózes Ambrus 140. sz. Pro Patria Cscs.

Scholcz Annamária 836. sz. Gróf Teleki László Cscs.
Szabó Szilvia 432. sz. Pázmány Péter Cscs.
Szép Tamás 196. sz. Damjanich János Cscs.

Szilágyi Zoltán 1032. sz. Kaszap István Cscs.



Sztrakay Ferenc Balázs 173. sz. Kemény Zsigmond Cscs.
Váradi Gábor 140. sz. Pro Patria Cscs.

Velenczei Édua 845. sz. P. Bárkányi János Cscs.
Velenczei Petra 845. sz. P. Bárkányi János Cscs.

Orsvezetok: Balajti Zsuzsanna 412. sz. Kalazanti Szent József Cscs.
Bartha Kristóf 16. sz. Evangélikus Gimnázium Cscs.

Brjeska András 412. sz. Kalazanti Szent József Cscs.
Czinege Julianna 1028. sz. Néri Szent Fülöp Cscs.

Dósa Árpád 1028. sz. Néri Szent Fülöp Cscs.
Hutter Anna 16. sz. Evangélikus Gimnázium Cscs.

Kemény Ferenc 15. sz. Bethlen Gábor Cscs.
Kovács Erzsébet 153. sz. Dr. Dornyay Béla Cscs.

Mándi-Nagy Péter 920. sz. Szent Lorinc Cscs.
Márkus Zsuzsanna 412. sz. Kalazanti Szent József Cscs.

Mihály Margit 412. sz. Kalazanti Szent József Cscs.
Nagy Gerda 153. sz. Dr. Dornyay Béla Cscs.

Nagy Melinda 412. sz. Kalazanti Szent József Cscs.
Percze Rita 845. sz. P. Bárkányi János Cscs.

Rigó Gergely 153. sz. Dr. Dornyay Béla Cscs.
Szabó Mónika 1028. sz. Néri Szent Fülöp Cscs.

Szadlon Bernadett 845. sz. P. Bárkányi János Cscs.
Tomcsányi Emese 836. sz. Gróf Teleki László Cscs.
Velenczei Izabella 845. sz. P. Bárkányi János Cscs.

Völcz Gábor 16. sz. Evangélikus Gimnázium Cscs.
Wesselényi Zsuzsanna 412. sz. Kalazanti Szent József Cscs.

11.) MET 2000, 2000. augusztus 7-21.

13. sz. Gyalogtúra

A 13. sz. Gyalogtúra Bodajktól, a 14. sz. Gyalogtúra a Börzsöny hegységtol vezette
végig a résztvevoket. Mindkét útvonalon sportos teljesítményre volt szükség. Ez még
akkor is igaz, ha a kíséro kocsik a felszerelés egy – közös – részének szállítását átvállalták.

Amint várható is volt, az augusztus 10-ei indulásnál még alig húszan találkoztunk – a
Bodajki állomáson – 3 csapat képviseletében. Ez a létszám az utolsó napon kb. 180 fore
duzzadt. Gondolom, a többi útvonalon is hasonló volt a helyzet. Igen sok volt a 14 éven
aluli cserkész, bár ok meglepoen jól bírták a fáradtságot (és a hoséget)! Bizonyára olyanok
vállalkoztak az útra, akik nem eloször vettek részt ehhez hasonló igénybevételen. A túrán
résztvevo 70. sz. Cscs. (Mórvár) kiskamasz lányai összeszokott és teherbíró társasságnak
mutatkoztak

A “keretmese” az elso pillanattól élt, hisz “táltosunk” Horváth Péter segédtiszt (920. sz.
Cscs.) igencsak nagy beleéléssel játszotta szerepét a “lángoló kereszt” melletti megtéréséig.
Mindez megkönnyítette feladatomat, hisz csupán a technikai részletekkel kellett
foglalkoznom.

A tervezett programot sikerült teljesíteni. Ünnepi színfolt volt a két gyalogtúra
dobogókoi találkozása, ahol a kisebbeknek járó rész-kéktúra jelvényt Thuróczy Lajos, a
Magyar Természetbarát Szövetség tiszteletbeli elnöke (öregcserkész, egykori cspk.) adta át.
Elszállásolásra minden lehetséges módot kipróbáltunk: iskolát, plébániát, annak kertjét,
turistaházat stb. A legtöbb helyen “kereskedelmi alapon” fogadtak, s igencsak nem
kényeztettek el bennünket. Nem zavart annyira, hogy több állami iskola, önkormányzat –
még a szervezéskor – elutasított, de néhány plébánia eléggé rideg ellenállása bántó volt.
Mivel sok mindenre felkészültünk, így a napi tisztességes tisztálkodás lehetosége megvolt.
Az ellátást és a fozést magam vállaltam, így sikerült olcsón és nívósan megoldani, napi 500
Ft-ból. Így a résztevok számára a teljes útvonal költsége 5500 Ft volt, (ebbol a szállás 1500
Ft volt).

A Millecentenárium évében Vereckétol Ópusztaszerig hasonló szervezésben haladtunk,
de meroben más tapasztalataink voltak a fogadtatásunkat tekintve – mind a határon túl,
mind az ország keleti részén. Lényegesen nagyobb figyelem, segítokészség kísért
bennünket. Minden – érintett – egyházközségnek és önkormányzatnak külön – a helység
lakosaihoz szóló – értesítést küldtünk. Csak két helyen tették ki: Kesztölcön és Esztergom-
Pilisszentléleken. Igazi segítokészséget az idos, kesztölci plébánosnál, Tarnóczi Ferenc
atyánál tapasztaltunk.

A résztevo kerületi csapatok: 173., 836., 920., 1028, és nem kerületi csapatok: 70., 942.,
1111. Ezúttal is köszönöm a kerületi és a kerületen kívüli csapatparancsnokok és
cserkészvezetok segítségét a zökkenomentes szervezésben és lebonyolításban. Külön
köszönöm Amberboy Zsolt (412. sz. Cscs.) segítségét a 14. sz. Gyalogtúra vezetésében.

Kádár Jeno
Túravezeto

14. sz. Gyalogtúra

Útvonal: Börzsöny, Kisirtáspuszta - Kóspallag - Nagymaros - Visegrád, Mogyoró-hegy
- Pilisszentlászló - Dobogóko - Pilisszentlélek - Esztergom.

Idotartam: 2000. augusztus 13-tól 17-ig.
A résztvevo csapatok: a 412. és a 432. sz. cscsok. 55 fo átlagos összlétszámmal.
Csapatunknak a nyár nagy kihívása volt a vándortábor. Nagyhátizsákos túrázás hegyen-
völgyön, 5 napon keresztül, este egyszerubb táborépítéssel, reggel táborbontással, közte
10-16 km-ekkel. “Huha!…” mondta egyik 12 évesünk édesanyja a fehérarcú ájulás határán.



Mint az Istvánhoz hu, Nyitra környéki falvak magyarjai négy napos állótábort követoen
indultunk el a koronázásra. Útközben a lázongó Koppányt lézengo híveivel együtt földbe
döngöltük (Köszönet az 731. sz. Cscs-nak.), majd a csata és 14 km után a nap végi
üdítoként felmásztunk a visegrádi fellegvárba a jó hírrel. A mennyei mannát az erdo
ajándéka - a szeder és a som jelentette. Érdekesség, hogy a hírek szerint több, más
útvonalakon haladó hazafi is elbánt Koppánnyal: felnégyelték, kerék, karó, “minden
játszott”. Koppány ennek ellenére pirospozsgás arccal, sértetlenül ott lázongott a MET-en
is. Csuda ez az életero!

Méltó ünnep, nagy élmény volt találkozni, együtt játszani a keretmesét, 17-én együtt
bevonulni a MET-re és együtt táborozni a többi ugyanazzal a céllal útra kelt
cserkészcsapattal.

Vándortábor? Hát, igen, ilyet mi ezelott sohasem csináltunk, de minden bizonnyal
ezután is fogunk!

Amberboy Zsolt
Túravezeto

15. sz., Egy változatos gyalogtúra keresztény királyok nyomában

Mottó: A Király után gyalog jön a lovag - 10 lépésben.
1. Gödöllo mellett gyülekeztek a Liliomos Lovagrend Hont vármegyébol érkezo apródjai,

hogy a lovaggá ütés feltételéül szabott tudományokból (navigációs, gyógyfuismeret, harci
szellem stb.) számot adjanak a rend elöljáróinak. Ezen mindenki megfelelt és jogot szerzett
arra, hogy a “révpénz” befizetése után a nagymester ünnepélyesen bevezesse oket e
testvéri közösség tagjai közé. Azaz bevigye, ugyanis az avatás egyik fénypontja, amikor a
jelöltet jelképesen átviszi a réven a saját hátán. Ekkor jött a hír: a magyarok fejedelmét
királlyá koronázzák Esztergomban és erre minket is meghívtak. Csak egy valaki ellenkezett:
az Árnyék lovag.

2. Másnap már Mogyoródon voltunk, ahol a nagymesternek látomása volt: a koronázás
sikereként majd méltó utódai lesznek István királynak. Például László, aki azon a helyen is
gyozedelmeskedni fog a pogányok felett. Az Árnyék lovagnak (aki végül mégis úgy
döntött, hogy útra kél velünk, de szíve mélyén az ellenünk való gáncsoskodás volt a célja)
ez nem tetszett és kihívta a nagymester követoit egy csatára, de alul maradt. Ennek, és a
sikeres hulladékgyujtésnek örömére a rendházak lakomát csaptak, melyet saját maguk
készítettek el.

3. Egy ördöngös szerkezettel (olyan szekér, mely két vaskígyón szalad, és nem ló
vontatja) tovább mentünk a Rákosfalva melletti Királydombra, ahol állítólag majd
országgyulést fognak tartani. Mi is ezt tettük: a rendi káptalan megvitatta ügyes-bajos
dolgainkat, majd egy, a nép fiai által is játszott játékkal, a métával múlattuk az idot. Éjszakára

a helyiek osztották meg velünk mindenüket, amik volt: kisebb csoportokba osztva minket
családjaiknál gyakorolták rajtunk a vendéglátás krisztusi parancsát.

4. Mikor a nap felkelt, összegyultünk egy vitéz magyar elejünkrol elnevezett téren és
egy alagúton keresztül utaztunk egészen a Duna partján található impozáns épületig. Itt
tisztelegtünk a ceremónia elott közszemlére bocsátott koronázási jelvények elott, majd
besétáltunk a Nyulak szigetére. Ennek déli végében könnyed fürdot vettünk. Este felé a
sziget másik csücskében felállítottuk sátrainkat egy jól orzött helyen, majd egy rokon
lovagrend gúnyájába öltözött fiatalember társaságában egy újabb dicso Árpád-sarj, Margit
szellemét idéztük meg a jövobol.

5. Újabb reggel: hajóra szálltunk. Vác városáig vitt a gálya. Itt azon vetélkedtünk, hogy
ki tud több hasznos ismeretet összeszedni errol a gyönyöru településrol. Napnyugtakor
táncos mulatságot tartottunk egy fekete csuhás szerzetes rend zárdájában, távoli vidékek
magyarjainak zenéjére.

6. Kismaros volt a következo állomás, ahol kicsit kipihentük az eddig megtett út
fáradalmait. A rendházak megint magukra foztek, különbözo közösségépíto játékokkal
szórakoztunk, este Istentiszteleten vettünk részt és a tábortuz sem maradt el.

7. Királyréten a Kastélyszálló kertjében táboroztunk. Kézmuves mesterségekkel
foglalkoztunk, majd az ellenség fejére emlékezteto borgolyót kergettünk. Ekkor ért minket
egy meglepo hír: a közelben tanyáztak Sárkányölo barátaink, akik a becserkészésük után
nagyon szívélyesen fogadtak minket egy közös tuz körüli bemutatkozásra.

8. Innen teljes felszereléssel átmasíroztunk Márianosztrára, ahol egy remetékbol alakult
szerzetesi közösség jóvoltából a Kálvária tövében élhettünk egy fél napig. Azt hiszem,
hogy az est fénypontja az volt, amikor a parázson ki-ki elkészíthette az esti elemózsiáját.

9. Nagyboldogasszony napján a közelben, díszes Szentmise keretében arra emlékezett a
gyülekezet, hogy sok ártatlan embert zártak börtönbe a hitéért. Délután még várt néhány
kilométer a vándorokra: Szobig kellett elmenni.

10. Esztergomhoz közeledvén ezúttal valóságban is átkeltünk a réven, majd a
nagymester keresztapja volt a házigazdánk a birtokán. Itt lehetoség nyílt arra, hogy egy
szellemi vetélkedo díjaként az út közben szerzett ezüst dukátokat megfialtathassuk, amit az
ezt követo vásáron árura lehetett váltani. Estére már majdnem 60-an voltunk, köszönhetoen
az innen - onnan csatlakozóknak. Ekkorra már túl voltunk sok-sok mérföldön, utaztunk
különféle közlekedési eszközön és számtalan dicso tettet vittünk végbe. Jutalmul minden
perjel átvehette az oklevelet, melyben a nagymester egy-egy falut adományozott a
rendházaknak, a vele járó falunagyi kinevezéssel együtt. Úgy nézett ki, hogy a végére az
Árnyék lovag is megszelídült, így másnap egységesen, jó kedvvel és szép élményekkel
sétálhattunk be István fejedelem táborába.

Morvay Levente
Túravezeto



II. Altábor, Nyitra vármegye

Az esztergomi Millenniumi Emléktáborban két altábort a 10-bol, zömmel X. kerületi
cserkészek népesítettek be. A II. altábor (Nyitra vármegye) a 13-as és a 14-es gyalogtúra
résztvevoibol és még néhány utolsó pillanatban csatlakozó cserkészbol állt össze 186 fos
létszámmal. A hosszú túrákról megérkezve, a rekkeno hoségben nem volt könnyu dolog
néhány óra alatt új vármegyét kiépítenünk, de sikerült. Altáborunk megjelenése –
táborkapu, altáboron belüli szervezettség, zárótábortuzi jelenet – külso szemlélok
elismerését is kiérdemelte.

Minden nap korabeli jelenetek segítettek abban, hogy minél jobban beleéljük magunkat
az államalapítás utáni évekbe. Változatos – mondhatni százszínu – programok tették
lehetetlenné, hogy bárki is unatkozzon. Cserkészetünk sokszínuségét a színes (al)tábori
pólók is kifejezték. A kb. 1600 fos programok (közös szentmise, tábortuz, zárószertartás)
alatt mindenki megtapasztalhatta, hogy milyen sokan vagyunk, akik mind a cserkészetben
meglevo értékek szerint próbáljuk alakítani életünket.

Minden vezeto próbált segíteni az altábor életének vezetésében, kettot közülük név
szerint is szeretnék megemlíteni. Závodszky Anna Alexandra (Szixi) (412. sz. Cscs.)
szervezte a konyha és az étkezések rendjét, Dernovics Mátyás (412. sz. Cscs.) pedig több
napon keresztül napostisztként volt segítségemre.

Nyitra vármegye lakói mind jókedvvel eltöltött napok után, sok cserkészt megismerve
tértek haza Esztergomból. Elismerés és köszönet illeti a tábor vezetoségét –, hogy óriási
szervezomunka eredményeként – lehetoségünk volt együtt lenni a millennium alkalmából.

Brandenburg Tamás
Altáborparancsnok

IX. Altábor, Hont vármegye

Hont vármegye ispánja 5 útvonalról várta a koronázási résztvevoket. Jöttek gyalog és
kerékpárral Mosonmagyaróvár, Gyor, Pápa, Buda, Pest, Salgótarján és Szurdokpüspöki
vitézei. Közöttük a X. kerületbol a 93., 153., 215., 305., 309., 321. és 671. cserkészcsapatok
küldöttei.

A táborépítés és bontás 4 napján sikerült elérni a lehetoség szerinti munkamegosztást.
A feladatokat az önkéntesség gyakorlatával oldottuk meg. Ezért hála néhány segítonek.
Külön megköszönöm Szircsák Róbert, Teberán Marianna, Vígh Viktória, az alispánok és
más vezetok munkáját.

Kellemes és nehéz programok és feladatok váltogatták egymást. Jó lett volna
mindenkinek a kedvében járni.

Remek meleg ido volt, kitartott végig. Meg is viselte a kicsiket és a nagyokat egyaránt.
Remélem a kellemetlen perceket feledtették a kellemes pillanatok. A tábort a végén
meghatódottság nélkül nem lehetett otthagyni és bezárni.

Kiss József
Altáborparancsnok

Pásztor Éva Kazinczy Béla
kerületi leányvezetotiszt kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) Muködési engedély

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

Ballenegger Zsuzsa
kerületi ellenor

2.) Árvízsegély

Az általatok beérkezett 48000 Ft adományt 100000 Ft-ra kiegészítettük és befizettük a
Máltai Szeretetszolgálat részére. Oket a segélyek szétosztásának irányításával bízta meg a
Magyar Kormány. Így biztos, hogy jó helyre kerültek az önzetlen adományaitok, melyért a
kerület vezetoség hálás köszönetét fejezi ki.

Valentin Istvánné Ida
kerületi gazdasági vezeto

4.) Elindult a X. Cserkészkerület honlapja

2000. október 1-jével elindult a X. Cserkészkerület várva-várt honlapja, ami a
http://xker.cserkesz.hu címen érheto el. Kérek minden kedves cserkészt, látogassa meg és
írja meg véleményét az oldalakon található drótposta címre! Igyekszünk a lap frissességét
majd fenntartani, és folyamatosan az igények szerint alakítani. Annyit szeretnék kérni



toletek, hogy csapatonként egy ember keressen meg a gerard@xker.cserkesz. hu címen,
mivel a lap információkat is tartalmazna a csapatokról és szeretnék minél több elérhetoséget
és csapatinformációt kitenni a világhálóra. Várom továbbá azok jelentkezését, akik szívesen
részt vennének az oldalak készítésében, pl.: fényképek digitalizálásában stb.

Köszönöm türelmeteket, jó böngészést és jó munkát!

Kováts Gábor
923. sz. Pázmány Péter Cscs.

A honlap elkészítéséért és a hozzá szükséges anyagok összeállításáért köszönetet
mondok Kováts Gábor (923. sz. Cscs.) és Orosz László (2. sz. Cscs.)
cserkésztestvéreinknek.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

III. Szövetségi hírek

1.) Cserkész Labdarúgó Bajnokság Dönto, 2000. október 21. vagy 22.

A focibajnokság döntojének új idopontja október 21. vagy 22. A végleges idopontról
és helyszínrol tájékoztatást adok a 251-9283-as vagy a 30-201-2201-es telefonszámon.

Turba László
országos programszervezo vezetotiszt

2.) 43. Rádióamator Jamboree (JOTA), 2000. október 21-22.

Az idén október 21-22-én kerül megrendezésre a 43. Rádióamator Jamboree, a JOTA
2000. A JOTA résztvevoi a világ cserkészei és cserkészleányai a rádióamator állomásokon.
Az eddigi gyakorlat szerint évente ezen az eseményen 500000 cserkész vesz részt. A JOTA
a cserkészek és a rádióamator állomások együttmuködésével történik. A cserkészek a
rádióamator állomásokat látogatják meg és ott az összes engedélyezett rádióamator sávban
keresik egymással az összeköttetéseket. A résztvevo állomások a hívójelük mellett J betut
adnak, pl.: HA5MCS/J. Így jelzik, hogy a JOTA résztvevo állomásai.

A JOTA idotartama: 2000. október 21-én MEZ 00:00-órától, 22-én MEZ 24:00 óráig tart.
A JOTA értékelése: a szokásos forgalmi jegyzokönyv mellett a résztvevo

cserkészcsapatok nevét és számát, valamint a résztvevo cserkészfiúk és leányok számát kell
feltüntetni. A JOTA értékelését és esetleg fényképeket, legkésobb 2000. november 30-ig

kell megküldeni a Magyar JOTA Organizator címére: Végh Tibor, 1148 Budapest, Kerepesi
út 30. I. em. 21.

Részvételt kérem postafordultával jelezni a fenti címen vagy a következo
telefonszámon: 363-2713, este 6 után.

Eredményes részvételt kívánok!

Végh Tibor
Magyar Cserkészszövetség Rádióállomás vezetoje

3.) Országos Vezetoi Konferencia, Szentendre, 2000. november 4.

Ismét lehetoség lesz arra, hogy mi vezetok találkozzunk egymással, és ismerkedjünk a
cserkészet jó, lelkesíto oldalával. Merítsünk erot egymásból, gondjainkat éljük meg közös
kihívásnak! Nem vitatkozni, döntéseket hozni gyulünk össze, sokkal inkább azért, hogy
megerosítsük egymásban: a cserkészetnek van jelene és jövoje, érdemes dolgozni érte! A
konferenciára szeretettel várunk minden vezetot (orsvezetoket is), aki egyetért a
konferencia céljával, és elmúlt 16 éves.

Helyszín: Szentendre, Szent András Általános Iskola, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.
Megközelítés: Budapestrol a HÉV a Batthyány térrol indul Szentendrére. A HÉV

állomástól pár perces gyaloglás után érkezünk az iskolához.
Érkezés: péntek este 19 órától, távozás vasárnap 9 óráig.
Idotartam: a konferencia szombaton reggel 9 órakor kezdodik, és 21 órakor végzodik.

Kérjük, hogy mindenki érkezzen pontosan, és ne távozzon korábban.
Szállás: lehetoséget péntek, illetve szombat éjszakára a helyszínen biztosítunk, az

iskola termeiben. Aki élni kíván vele, elore szíveskedjék jelezni, és hálózsákot, matracot
magával hozni. Kérjük, hogy éljetek a lehetoséggel, és így - függetlenül a közlekedés
nehézségeitol - a teljes szombati napon mindenki rész tud venni.

Étkezés: egyetlen egy központi lesz: a szombati ebéd. Ezt a rendezok biztosítják. A
többi étkezésre mindenki hideg élelmet hozzon magának.

Megjelenés: egyenruhában. Szükség esetén hozzatok váltócipot, hogy a helyiségeket
ne sározzuk össze.

Költség: 1000 Ft, melyet a helyszínen kell fizetni. (Kérjük, lehetoleg hozzátok pontosan,
ne kelljen visszaadni!)

Jelentkezés és érdeklodés: Ecseri Miklósnál a következo címen: 1125 Bp., Zirzen Janka
u. 9., telefon: 275-2729, drótposta: mecseri@bp.ganzansaldo.hu. A jelentkezés nagyon
fontos a szervezés szempontjából, hiszen az ebéd, a szállás és a helybiztosítás csak pontos
létszám ismeretében lehetséges. Kérjük, könnyítsétek meg ezzel a munkánkat! A
jelentkezéskor kérjük megadni: név, csapat, képesítés, megbízatás, cím, telefon, igényel-
e szállást, eloadásra-kiállításra jelentkezik-e, ha igen annak részletei.

Jelentkezési határido: 2000. október 25.



A program: a konferencián néhány plenáris ülést kivéve szekciókban fog folyni. Egy-
egy szekcióban néhány 15-25 perces eloadás után a témáról beszélgetés folytatódik,
mindenkinek lehetoséget adva, hogy kérdezzen, vagy gondolatait mondja el. A plenáris
üléseken eloadásokat hallgatunk meg aktuális kérdésekrol, illetve a MET-rol készített filmet
is bemutatjuk. Terveink szerint lehetoség lesz kerekasztal beszélgetésre az országos
elnökség tagjaival is.

A szekciók témáihoz: jelentkezhettek saját rövid beszámolóval. A jelenlegi
felsoroláshoz javasolhattok még újabbakat, lehetoleg részletesebb leírással, eloadói
javaslatokkal. Jelentkezéseiteket, javaslataitokat küldjétek el 2000. október 20-ig Ecseri
Miklós részére. (Sajnos a korlátozott ido és téma miatt nem tudjuk garantálni, hogy minden
jelentkezést, ötletet fogadni tudunk.)
• Csapat menedzsment: a csapatok finanszírozási lehetoségeit tárgyaljuk.
• Képzési és szervezeti lehetoségek: megvalósult szervezodések tapasztalatait hallgatjuk
meg: regionális tanácsok, alapítványok, pályázatok és egyebek terén.
• Keretmese, ha jó: a tábor vagy más rendezvénynek lelke lehet, mely alapvetoen
meghatározza a részvevok hozzáállását és a tábor céljának elérését. Miért kell és mitol lesz
jó a keretmese? Ötleteket, módszereket leshetünk el egymástól.
• Új próbarendszer: kiadása óta eltelt már annyi ido, hogy érdemes legyen beszélgetni
arról, ki, mit, hogyan valósított meg belole. Megtudhatjuk, hogyan fogadták a gyerekek,
milyen új módszertani eszközöket alkalmaztak más csapatoknál.
• Cserkész külkapcsolataink: nem csak a jamboree-n és hasonló rendezvényeken való
részvételbol áll. Ebben a szekcióban a közelmúlt néhány élménye és tapasztalata nyomán
keressük a külföldi cserkészettel való kapcsolatunk értelmét, lehetoségeit.
• PR helyzetünk: Hogyan látnak minket a mai gyerekek? Mit tegyünk, hogy többeket
elérjünk és bekapcsoljunk mozgalmunkba? Errol és társadalmi megítélésünk egyéb
tapasztalatairól lesz szó ebben a szekcióban.
• Kis csapatok: nagy problémákkal muködnek. Csapataink jelentos része kisebb
településeken, városokban él. Számos ismert problémával küzdenek: a csapat fennmaradása
idorol-idore megkérdojelezodik a kis létszám, anyagi problémák miatt. A nehézségek
leküzdésérol és a felemelkedés lehetoségérol beszélgetünk.
• Kiscserkész élet: Mire jó és mire nem? Hogyan lehet beindítani egy csapatban a
kiscserkészetet és milyen további segítséget tud adni a Szövetség ehhez a munkához? A
fenti, és más, a kiscserkészettel kapcsolatos kérdésekre kaphatunk választ a szekcióban
olyan csapatok vezetoitol, ahol már muködik a kiscserkészet.
• Rover élet: elobb-utóbb minden gyerek kino a „cserkészkorból”. Mai
cserkészetünknek egyik kényes pontja ez. Mit tudunk nekik adni ekkor? Néhány muködo
rovercserkész közösség vezetoi próbálnak választ adni erre.

Plenáris ülések:
• MET film bemutatása  és vetítése.
• Országos vezetok megnyilatkozása  aktuális témákról.

• Kiállítás, mely a konferenciához kapcsolódik, és melyen bármely vezeto, vagy csoport
bemutathat olyan általuk muvelt dolgokat, mely mások számára érdekes és tanulságos. A
kiállítást a szünetekben és az erre elkülönített idoben nézzük meg. Nagyon jó lehetoség
megismerni, mivel foglalkoznak más csapatokban, és ellesni ügyes ötleteket. A bemutatás
tárgya nincs megkötve. Lehet az fényképes tabló, video, muködo játék, kézmuves asztal,
számítógépes bemutató. A kiállítási standok helye termekben, folyosón vagy az aulában
lesz (a témától, igényektol függoen). Mivel az iskolában boven van hely, lehetoség szinte
mindenre adódik. A kiállítási anyagokat mindenki maga hozza. Minden standon legyen egy
néhány szóból álló tábla, melyen látszik, hogy kik ok és mit mutatnak be. Gondoljatok arra,
hogy a kiállításnál a nyitvatartási idoben legyen mindig valaki, aki bemutatja az adott
dolgot és válaszol a kérdésekre. A kiállítást a konferencia napján reggel 7-tol, vagy elozo
nap este 7-tol lehet berendezni. A többi rátok van bízva! Mint minden rendes iskolában
padok, székek vannak, más egyéb igényeteket (video, vetíto és számítógép) a
jelentkezéskor jelezzétek, (ha tudjuk teljesítjük). Mutassátok be amire büszkék vagytok!
Jelentkezéseiteket kiállítás megtartására szeretettel várjuk! Néhány ötlet:
Képzéshez, próbarendszerhez kapcsolódó képzési anyagaitokat, módszertant mutathattok
be: lehet az fénykép, csomótábla, vagy bármi.
Táborozási eszközök: a petróleumlámpától a sátorlapig (képek és anyagok, beszerzési
helyek, használati módok stb.).
Tábori építmények: fényképek, rajzok és ötletek. Hiszen nem tud mindenki mindenkinek a
táborába ellátogatni.
Keretmesék: néhány ruhát, eszközt ötlet gyanánt mutathatunk be. Hogyan lehet egyszeru
eszközökkel élvezetessé tenni a keretmesét egy táborban, próbázáson?
Muszaki, muvészeti alkotások: a saját gyártmányú tábori telefontól a rovásírásos tábláig
minden érdekes lehet!
Érdekes játékok: a szünetben felüdülésre vágyóknak.
Internet: amennyiben a kapcsolatot sikerül megvalósítani, bemutatásra kerül az MCSSZ
internet szervere, a www.mcssz.hu. Megtudhatjuk, hogyan lehet jelentkezni a cserkészek
levelezo listájára, melynek több száz tagja van már. Tanácsot kaphat az, aki szeretné
otthonról olcsón megoldani az elektronikus levelezést. Bemutatásra kerül a KAJA tábori
étrend összeállító program is.
Képek levilágításához: mindenkit kérünk, hogy a MET-en, vagy egyéb
cserkészmegmozdulásról készült és jól sikerült képeit hozza magával. Azon túl, hogy
lehetoség lesz egymásnak megmutatni, felidézni az emlékeket, a képeket számítógép
segítségével ott helyben rögzítjük, hogy másokkal meg lehessen osztani lemezen vagy az
internet segítségével, esetleg a Magyar Cserkész címlapján.

Minden vezetot szeretettel hívunk és várunk!

Ecseri Miklós
I. Cserkészkerület ügyvezeto elnöke



II. 
IV. Csapataink hírei

1.) Gyászol a Regnum Marianum Közösség

Súlyos betegség következtében életének 71. évében elhunyt Keglevich István atya,
cserkésztestvérünk. A Regnum Marianum közösségért élt, hitéért sokakkal együtt a börtön
keresztjét is vállalnia kellett. Szabadulása után is küzdött a magyar ifjúság felemelkedéséért
és az elpusztított regnumi templom újjáépítéséért, (melynek helyét a legutóbbi idokig
megszentségtelenítik).

Elmer István könyvében olvashatjuk hitvallását: „A legendás híru, nagy kaliberu
jellemóriások lassan egyenként odaát jelentkeznek, hogy megkapják a nyolcadik boldogság
jutalmát: a Mennyek Országát. Isten nagy kegyelmét és belso lelki örömöt éreztem
mindvégig, és érzek ma is. A Regnum Marianum eredeti szellemében kívánok tovább
muködni akkor is, amikor az egyházellenesség nem szunt meg, csak átalakult. Hiszem az
egyház belso megújulását, a Regnum feltámadását.”

Keglevich atya! Járj közben a Legfobb Cserkésznél, hogy céljaid mihamarabb
megvalósuljanak és így nyugodhass békében!

Keglevich atya temetése szeptember 15-én 13 órakor volt az Új-Köztemetoben.

Morvay Levente
305. sz. Szt. István Cscs.

2.) Felhívás fürdetésre

Az egyik nyár elotti Vezetok Lapjában számoltam be arról a karitatív munkáról, melyet
rovereink végeznek elfekvo kórházakban. További önkéntes munkatársakra lenne
szükség! Akiket érdekel ez a dolog, kérem keressenek meg! (Heti rendszerességgel
maximum két esti órát vesz igénybe.) Címem: 1144 Budapest, Szentmihályi út 20-22. II em.
52. Telefonom: 20-351-3172. Drótpostám: morvay.l@met.hu.

Morvay Levente
305. sz. Szt. István Cscs.

3.) Vártúra sorozat

Államalapításunk 1000 éves évfordulója alkalmával szeretnénk az elmúlt évezred tanúira,
a magyar várakra felhívni a figyelmet. Ennek szellemében indítjuk el a magyar várak
felkeresését ösztönzo túrasorozatunkat több fokozatban. Egy-egy fokozat elnyeréséhez 20

várat kell felkeresni, és a várban - feltüntetve a nevet - bélyegzovel igazolni a megtekintést.
Ahol ez a várban nem lehetséges, a legközelebbi faluban kell az igazolást beszerezni.
Igazoló lap a kerületi fiúvezetotiszttol igényelheto.

Az elso 20 vár meglátogatása után elnyeri a versenyzo a „Magyar Várak Apródja”, a
második 20 várral a „Magyar Várak Fegyverhordozó”, a harmadikkal a „Magyar várak
Lovagja” címet, és az ezzel járó kituzot. Egy vár csak egyszer szerepelhet a három fokozat
teljesítése során.

A kész, kitöltött igazolólapot kérjük elküldeni az 1223. sz. Tisza Cserkészcsapat címére
(3580 Tiszaújváros, Árkádsor 15.) darabonként 300 Ft támogatás feladásával.

1223. sz. Tisza Cserkészcsapat

5.) 173. sz. Kemény Zsigmond Cscs. Szüreti Bálja, 2000. október 28.

Szeretettel meghívunk titeket a 173. sz. Kemény Zsigmond Cserkészcsapat Szüreti Báli
Mulatságára.

Idopont: 2000. október 28. (szombat): 18.00 - 24.00 -ig.
Program: különféle zenék és táncok lesznek, pl.: keringo, skót, görög, izraeli, cha-cha-

cha, jive, rocky, modern stb. Remélhetoleg elo zene is lesz. A rendezvény elején és
némelyik tánc elott is lesz táncoktatás.

Helyszín: Kondor Béla Ált. Isk., Budapest, XVIII. ker., Kondor Béla sétány 7.
Megközelítheto: 1.) A 3-as (kék) metró kobánya-kispesti megállójából (ez egyben

MÁV-állomás is) a piros 136-os busszal. A 6. megállónál kell leszállni és akkor elotted lesz
az iskola háta. 2.) Vonattal Budapest-Pestszentlorinc vasútállomásnál a fekete 19-es, vagy a
fekete 136-os buszra kell felszállni. A busszal a Margó Tivadar utcáig kell menni (azt hiszem
ez is a 6. megálló). Ha leszálltál vágj át a panel lakótelep közepénél, és akkor a Római
Katolikus templom mellett majd megtalálod az iskolát.

Belépo: 200 Ft és a lányok egy tálca süteményt, a fiúk 2 liter üdítot hozzanak még!
Jelszó: CSERKÉSZ!
Öltözék: báli! A lányok felé lene egy kérés, melyet a Fenntartó Testületünk szorgalmaz:

„A szoknya alja legalább a térdet takarja!” Mindenkinek biztosítunk öltözo helységet és
ruhatárat!

Szállás: jó hír a távolról jövoknek: a plébánián, (ami az iskola mellett van) tudunk
biztosítani szállás lehetoséget, csak a báli résztvevoknek és ingyen. Hozz magaddal
hálózsákot és laticelt. WC-k és mosdók vannak. Vasárnap a templomban 7.00-kor és 9.30-
kor van szentmise.

Információ: a következo telefonszámon: 290-4440 (19.00 - 22.00-ig).

Sztrakay Ferenc Balázs
173. sz. Kemény Zsigmond Cscs. Parancsnokhelyettese



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.


