
I. A kerületi vezetotisztek közleményei

Programok

1.) 2000. novemberének országos és kerületi programja

Idopont Program neve Felelose
november 2. Országos: cserkész- és katonasírok felkeresése -
november 4. Országos Vezetoi Konferencia Ecseri Miklós

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

VII. Segédtiszti Fórum Sipos E. Villo

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 véget ért. Az alábbiakban még a X. forduló megoldásait
olvashatjátok. Sajnos erre a fordulóra megoldások már nem érkeztek, ezért június havi
végeredményt hirdetni nem lehet. De a játék összesített végeredményét (1-3. helyezéseket)
lentebb olvashatjátok. A gyozteseknek és a helyezetteknek szívbol gratulálok!

A X. forduló (XX. század) megoldásai:
K-E kategória: 1. IV. Károly volt az utolsó magyar király.

2. Egy rajz a Parlamentrol. Az intézményt, amely ott ülésezik
Országgyulésnek hívják.

K-O kategória: 1. Öt párt a mai országgyulésbol nevükkel és annak rövidítésével.
2. 1*2 m-es festmény az orsi gyuléseitek épületérol.

Cs-E kategória: 1. IV. Károly volt az utolsó magyar király, aki Madeira-szigetén halt
meg. Ez a hely Portugáliához tartozik.

2. Egy hangkazetta, mely tartalmazza egy hetven év körüli
ismerosöddel folytatott beszélgetést a II. világháború alatti életrol.

Cs-O kategória: 1. Fénymásolatok képekrol, képeslapokról, újságokról, melyek a két
világháború közti Magyarországot mutatják be.

2. Cserkészcsapatotok XX. századi összes parancsnokának
felsorolása, pontos dátummal megjelölve parancsnokságuk idejét.

R-E kategória: 1. Legföljebb 10 címszó, mely összefoglalja, hogy milyen hatással volt
a magyar történelemre az 1956-os forradalom.

2. Egy összehasonlító vélemény és annak indoklása a kommunizmus
és a török hódoltság koráról legföljebb két A4-es oldalon.

R-O kategória: 1. Egy aláírás és egy írás egy állami tisztségviselotol, melyben üdvözli
az MCSSZ X. Cserkészkerületének tagjait, és Jó munkát kíván nekik.

2. Cserkészcsapatotok vázlatos, XX. századi története, megnevezve a
forrásokat is.

A játék egész évi, összesített végeredménye:
K-E kategória: 1. Hamar Katalin (1100. sz. Cscs.): 3 Aft.
K-O kategória: 1. Pitypang ors (923. sz. Cscs.): 28 Aft.

2. Csillag ors és Tigris ors (923. sz. Cscs.): 25-25 Aft.
CS-E kategória: 1. Pál Zsombor (432. sz. Cscs.): 62 Aft.

2. Bálint Attila (1108. sz. Cscs.) és Pál Barnabás (306. sz. Cscs.): 9-9
Aft.

CS-O kategória:1. Sólyom ors (432. sz. Cscs.): 82,5 Aft.
2. Fekete Párduc ors (2. sz. Cscs.): 19 Aft.
3. Medve ors (432. sz. Cscs.): 18,5 Aft.

R-E kategória: 1. Szegedi Bálint (432. sz. Cscs.): 85,5 Aft.
2. Csomor Márton (2. sz. Cscs.): 30 Aft.
3. Gyöngyössy Balázs (708. sz. Cscs.): 19,5 Aft.

3.) VII. Segédtiszti Fórum, 2000. november 18.



Immár hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Kerületi Segédtiszti Fórum. Sok
csapatban magára utaltan, illetve kevesed magával dolgozik a több-kevesebb gyakorlattal
rendelkezo segédtiszt. Ezért nehézkesen megoldható a továbbképzés. Jó lenne néha
olyanokkal beszélgetni, akiknek hasonló gondjai vannak, hátha együtt könnyebben megy a
megoldás. Ennek az igénynek igyekszik eleget tenni a Segédtiszti Fórum. Gyertek el,
legyetek itt velünk, beszélgessünk egymással, gondolkodjunk együtt!

Kérek minden csapatparancsnokot, hogy küldje el a csapat segédtisztjeit erre a
találkozásra és jutassa el hozzájuk ezt a hirdetést! Az idopontot igyekeztem úgy
megválasztani, hogy azoknak se okozzon nehézséget a hazajutás, akik messzebbrol
érkeznek.

A találkozás idopontja: 2000. november 18., szombat.
Helyszín: Szent József Plébánia (1082 Bp., Horváth Mihály tér 7.).
A helyszín megközelítése: a 4-es, 6-os villamossal a Baross utcáig kell menni. Onnan 9-

es busszal egy megállót kell menni a 32-esek szobra alatti megállóból; leszállás a Horváth
Mihály téren a templom és a Fazekas Mihály Gimnázium között. A Plébániát úgy találod
meg, ha megkeresed a Gimnázium fobejáratát és szembe állsz vele. Ekkor a jobb kezed felé
eso sarkon lesz látható egy keskeny sarokház. Ez a Plébánia. Az alagsor feliratú csengot
nyomd meg!

Program:
1030-1100: gyülekezés, adminisztráció;
1100-1230: Próbáztatás a csapatban (cserkészeink réme, vezetoink nyuge avagy A

NAGY KALAND) - eloadás és eszmecsere;
1230-1300: játékvezetés, énektanítás a rajban (gyakorlati bemutató, ének és

játéktanulással);
1300-1330: ebéd (mottó: “Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek.”) meleg teával;
1330-1430: A csapat és a fenntartótestület kapcsolata - eloadás és eszmecsere;
1430-1530: “Azonnali kérdések órája”;
1530-tól: hivatalos rész vége, teázás, beszélgetés, amíg kedvetekbol futja.;

Hoznivalók: cserkészruha, elemózsia, építo jellegu ötletek, jókedv.
A Fórummal kapcsolatos kérdéseket, kéréseket, ötleteket, felajánlásokat, segíto

szándékú kritikát szeretettel várok este 7 után a 363-3927-es telefonszámon.

Sipos Emoke Villo
Segédtiszti Fórum vezetoje

4.) I. Országos Cserkész Színjátszó Fesztivál, 2000. december 8-10.

A MCSSZ IV. Cserkészkerülete megrendezi az I. Országos Cserkész Színjátszó
Fesztivált. Azon csapatok állandó vagy ideiglenes orseinek jelentkezését várjuk, akik
rendelkeznek vagy a Fesztivál idejére rendelkezni fognak színdarabbal vagy legalább 15
perces jelenettel, de várjuk a már bejáratott ünnepi musorokkal  való jelentkezést (Március
15., Betlehemes stb.) is. A bemutatott produkciókat és szereploket szakérto zsuri értékeli és

díjazza kategóriánként és korosztályonként. (A dolt betuvel szedett 3 fogalom a 3
kategória.) A fesztiválról senki sem megy haza üres kézzel.

A Fesztivál helyszín: Királyszentistván (Veszprém-megye), Faluház, I-II. emeleti
nagytermek.

A Fesztivál idopontja: 2000. december 8-10.
A Fesztivál részvételi díja: 2000 vagy 3000 Ft / fo (támogatásoktól függoen).
Szállás: a helyi parókia, faluház ill. iskola futött nagytermeiben lesz. Az ellátást a

szervezok szombat reggelitol vasárnap ebédig biztosítják.
Jelentkezés: külön jelentkezési lapon. Ez igényelheto Fábry Szabolcstól.
Jelentkezési cím:  8000 Székesfehérvár, Hada Tibor kerületi elnök, Börgöndi út 39. A

jelentkezéssel párhuzamosan kérjük befizetni a 2000 Ft / fo regisztrációs díjat ugyanerre a
címre vagy az OTP Székesfehérvár 1173616-20225054 számlaszámra.

Jelentkezési határido: 2000. november 17.
Program: péntek estig beérkezés, megnyitó, játékos ismerkedo est (“kellemes est”);

szombaton eloadások, este táncház és mulatság; vasárnap ökumenikus istentisztelet,
díjkiosztó ünnepség, fesztiválzárás.

Hoznivalók: péntekre saját vacsora; polifoam, hálózsák; cserkészegyenruha;
zeneeszköz.

Információ: Fábry Szabolcsnál a következo telefonszámon: (30)-2211-947.

Fábry Szabolcs
programvezeto

Beszámolók

5.) Millenniumi Kerületi Cserkésznapok, 2000. április 28-30.

A kerületi vezetotisztek javaslatára a kerületi vezetoség tavaly nyár elején úgy döntött,
hogy a Millenniumot Cserkésznapok tartásával ünnepli meg. A program szervezésének
összefogását csapatunk, az 1016. sz. v. Somogyváry Gyula cserkészcsapat vállalta és így a
helyszín Szigetszentmiklós lett. Csapatunk névadójának születésnapján kilencedik éve
rendezünk Somogyváry-napot. Ennek a programnak a kibovítésével jött létre ez az
esemény. Olyan rendezvényt akartunk szervezni, melyen cserkészetünk minden korosztálya
részt vehet, sok csapat cserkészei mozdulnak közösen, és lehetoségük van egymást is
megismerni.

Aki jelen volt, az bizonyára sok szép emlékkel gazdagodott. Ezek leírására nem
vállalkozom. Álljanak itt csupán a legfontosabb adatok a rendezvényrol.

Résztvevok: 352 bejelentkezett résztvevobol 162 lány és 190 fiú. A szállásra beosztott
280 fobol 130 lány és 150 fiú. A Cserkésznapokon a X. Cserkészkerület 30 csapatának (2., 8.,
81., 93., 133., 135., 140., 153., 173., 293., 301., 306., 327., 344., 401., 412., 432., 445., 647., 801.,
811., 836., 920., 923., 1016., 1025., 1030., 1040., 1100. és 1203.) képviseloi vettek részt. Sajnos



volt 10 olyan csapat, ahonnan csak egy fo jött el. A legtöbb cserkész (40-nél is több) a 412.,
327. és 1016. számú csapatokból jött. Oket követi 432., majd a 293. sz. csapat.

Program: pénteken este a csapatok bemutatkozó kiállítása és fantasztikus svédasztalai,
közös bolondos tömegvetélkedo, majd bál, táncház és közösségi játékok párhuzamosan.
Szombaton reggel futóverseny közel 300 indulóval, majd röplabda, foci kosárlabda és méta
forgószínpad szeruen, ezzel párhuzamosan csapatonként fozoverseny és külön kiscserkész
sportvetélkedo. Szombat délután akadályverseny a város utcáin 30-nál több résztvevo
orssel, majd 4-es kenu verseny és szemétgyujtés. Este emlékezetes tábortuz
fogadalomtétellel. Vasárnap délelott „ki mit tud?”, Jubileum 2000 vetélkedo és kiscserkész
aszfaltrajz verseny. A Somogyváry alkotóház megkoszorúzása Pest Megye alelnökének
részvételével. Délután közös szentmise ill. istentisztelet után díjkiosztó záróünnepség.

Itt felsorolhatatlan azon cserkész és civil segítok és támogatók listája, akik a rendezvény
mellé álltak. Mindenképpen meg kell említenem azonban Szigetszentmiklós Város
Önkormányzatát és a Bíró Lajos Általános Iskolát, ahonnan házigazdai szintu segítséget
kaptunk. Köszönet érte!

Gyönyöru idojárás, lelkes résztvevok és nagyszeru programok tették emlékezetessé ezt
a hétvégét. A program sikere számomra - és remélem mindenki számára - azt bizonyítja,
hogy X. kerületi cserkészetünk jövoje biztos alapokon áll. Azért merem ezt kijelenteni, mert
közel félszáz, jórészt fiatal vezeto összefogásával és közös erofeszítésével meg tudtuk
szervezni ezt a minden eddiginél nagyobb szabású kerületi cserkészprogramot. Mindezekért
most itt is köszönetet mondok Nektek!

Németh László
a program vezetoje

6.) Cserkész Labdarúgó Bajnokság Kerületi Selejtezo,
2000. szeptember 16.

A Cserkész Labdarúgó Bajnokság 2000. szeptember 16-án megrendezett Kerületi
Selejtezojére 10 cserkészcsapat (2., 140., 264., 293., 327., 412., 432., 812., 929. és 1016.) 30
focicsapattal nevezett. A jó hangulatú és izgalmas mérkozéseken 150 cserkész játszott,
szurkolt és ért el szép sikereket.

A szép eredményekhez gratulálunk! A foci-bajnokság mindegyik korosztályának elso
két helyezettje részvételi lehetoséget nyert a Labdarúgó Bajnok Döntojébe. Kerületünk
oket nevezte be erre az eseményre, ahol most már nemcsak a saját cserkészcsapatának
hírnevét, hanem a X. Cserkészkerület hírnevét is öregbítik majd szereplésükkel. Sok sikert,
jó felkészülést és szép eredményeket kívánunk hozzá!

A következo cserkészcsapatok focicsapatai értek el dobogós helyezéseket, de azért a
többiek is derekasan helytálltak saját korosztályukban.

Korosztály: Helyezések:      Lányok:        Fiúk:

A: 0-12 évesek 1.: 412. sz. Kalazanti 140. sz. Pro Patria
2.: - 412. sz. Kalazanti
3.: - 327. sz. Loyolai

B: 13-16 évesek 1.: 293. sz. Kapisztrán 412. sz. Kalazanti
2.: 327. sz. Loyolai 264. sz. Hunyadi
3.: 412. sz. Kalazanti 2. sz. Sík Sándor

C: 17-99 évesek 1.: 293. sz. Kapisztrán 1. 327. sz. Loyolai
2.: 293. sz. Kapisztrán 2. 293. sz. Kapisztrán
3.: 412. sz. Kalazanti 412. sz. Kalazanti

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

7.) 1956-os Megemlékezés a Corvin közben, 2000. október 23.

Az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség, a Honvédelmi Minisztérium, az
56-os Forradalmi Nemzeti Szövetség és a Pesti Srácok Alapítvány 2000. október 23-án 11
órakor emléktábla avatással és fiatalok kitüntetésével egybekötött, méltóságteljes ünnepi
megemlékezést tartott a Corvin közben. Az emléktáblánál a 28., a 128. és az 1016. sz.
cserkészcsapatok illetve a Teleki Pál Munkaközösség helyezte el koszorúit a cserkészek
nevében. Az ünnep fényét emelte 100 fiatal kitüntetése, akik a Huséggel a Hazáért
érdemkeresztet kapták. Nagy örömünkre a kitüntetettek között volt négy
cserkésztestvérünk is. Külön öröm, hogy mind a négyen valamelyik X. cserkészkerületi
csapathoz tartoznak. Név szerint a következok kaptak kitüntetést: Csordás Imre (344. sz.
Cscs.), Németh László (1016. sz. Cscs.), Sáránszky Csaba Antal (305. sz. Cscs.) és Turba
László (309. sz. Cscs.). Mindannyiuknak szívbol gratulálunk!

Pásztor Éva Kazinczy Béla
kerületi leányvezetotiszt kerületi fiúvezetotiszt

II. Kerületi hírek

A Kerületi Jelölo Bizottság kiegészíto jelentése

A közgyulési meghívók kiküldése után, de még a Szervezeti és Muködési Szabályzat
4.1.1.3.b. pontjában lehetové tett módon újabb jelölések érkeztek. Nevüket és az
önéletrajzukat az alábbiakban olvashatjátok. Oket a Közgyulés nyílt, többségi szavazattal
veheti majd fel a szavazólapra.
Országos Intézo Bizottságba jelölt tag:



• Dragon Faragó Lajos cserkésztiszt, az 1016. sz. vitéz Somogyváry Gyula
Cserkészcsapat tagja.

 Budapesten születtem 1959-ben. A kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségiztem
1978-ban, majd a Piarista Rendbe jelentkeztem, ahol a rendi foiskolán teológiai
tanulmányokat folytattam és az ELTE TTK-án 1989-ben biológia-kémia tanári diplomát
szereztem.

 A cserkészettel egyetemi stúdiumaim során ismerkedtem meg. Egyetemista koromban e
témából több tanulmányt is írtam. 1989-ben Görbe László atyának segítettem a 2. sz. Sík
Sándor Cserkészcsapat szervezésében. Ott orsvezeto voltam. Abban az évben kaptam meg
az orsvezetoi képesítésemet is. A kecskeméti gimnáziumba kerülésem után az ottani
gimnázium csapatának megszervezésében és munkájában vettem részt. Orsvezeto és
rajparancsnok voltam. Részt vettem a MCSSZ 1990. októberi cserkésztiszti tanfolyamán
Csillebércen, valamint az 1991. júliusában Gödöllon megrendezett központi vezetoképzo
táboron.

 1993-tól a budapesti Piarista Gimnáziumban tanítok. 1994-tol a kecskeméti 878. sz.
Hatvani Pál Cscs. megszervezésében és munkájában segítettem. Itt is rajparancsnok és
orsvezeto, valamint kiscserkész orsvezeto voltam.

 Cserkésztiszti képesítést 1995-ben megrendezett, központi vezetoképzo táborban
szereztem. Az ez évben megrendezett III. Központi Kiscserkész Vezetoképzo táborban is
részt vettem. Cserkészmunkám során mindig nagy jelentoséget tulajdonítottam a regos
irányvonalnak, így magam is több regos táborban, regos vezetoképzon vettem részt, de
cserkészeimet is iparkodtam ilyen jellegu táborokba eljuttatni.

 A regos munka során kerültem kapcsolatba az 1016. sz. v. Somogyvári Gyula
Cserkészcsapattal és vezetoivel. Az idei évtol vagyok hivatalosan is tagja a csapatnak.

 A VIII. Cserkészkerület több orsvezetoképzojén kiképzoként tevékenykedtem.
 A X. és VIII. Cserkészkerület közös st. képzésein az elmúlt két képzési folyamat során

kiképzoként és a tábor parancsnokhelyetteseként dolgoztam.
 Az OIB munkájában két éve veszek részt a VIII. Cserkészkerület választott

képviselojeként. Az itt és a különféle bizottságokban végzett másféléves munkám után
2000. június óta az OIB tagjainak bizalmából az OIB elnöke is vagyok.
 
 Kerületi Intézo Bizottságba jelölt tagok:
 
• Makó János segédtiszt, a 133. sz. Szent György Cserkészcsapat tagja.

 1972-ben született, 1989-ben tett cserkészfogadalmat, majd 1991-ben lett segédtiszt.
Jelenleg a X. Cserkészkerületben rovervezetotiszti munkát végez.
 
• Turányi Zoltán Richárd segédtiszt, a 293. sz. Szent Kapisztrán Cserkészcsapat
parancsnokhelyettese.

1973-ban születtem. Kevéssel az újjáalakulás után kapcsolódtam be cserkészcsapatom
életébe, mely idén 16 orssel és körülbelül 150 cserkésszel kezdi meg a tizenkettedik
cserkészévét. 1992-ben tettem fogadalmat, 1993-ban szereztem segédtiszti képesítést, majd
hat és fél éven keresztül vezettem csapatunk fiúraját. 1994 óta vagyok

parancsnokhelyettes. 1995-ben csapatunk által szervezett orsvezetoképzo tábor
parancsnoka, idén pedig nagytáborunk és az egyik MET túraútvonal parancsnoka voltam.
Az elmúlt két évben két segédtiszti tábor kiképzokeretében szolgálhattam.

Civil életemben villamosmérnök-informatikus vagyok. 1996-ban diplomáztam a
Budapesti Muszaki Egyetemen, azóta doktorandusz vagyok, és kutató mérnökként
dolgozom.

Kerületi Jelölo Bizottság

III. Szövetségi hírek

Cserkész Labdarúgó Bajnokság Dönto, 2001. tavasza
Az idei focibajnokság döntoje - technikai okok miatt - átkerült jövo tavaszra. Minden

érintettol ezért elnézést kérek! A végleges idopontról és helyszínrol -, amint tudok -
tájékoztatást adok a 251-9283-as vagy a 30-201-2201-es telefonszámon.

Turba László
országos programszervezo vezetotiszt

IV. Csapataink hírei

1028. sz. Néri Szt. Fülöp Cscs. csapatotthona
Érsekvadkert a Cserhát-hegységben található Balassagyarmat és Vác között a 22-es

foúton. A község középpontjában található az 1028. sz. Néri Szt. Fülöp Cserkészcsapat
otthona, ahol 30-40 fo elhelyezésére van lehetoség. Nyáron még többre is.

Ellátás: zuhanyzó, mosdó, WC, konyha (Ott fozni is lehet.) és gulyáságyú is van. Két
helyiség télen-nyáron matracokkal felszerelve várja az érkezo csapatokat.

Táborozási díj: 250 Ft / fo / éjszaka.
Programlehetoségek: .a cserkészház nagy udvarán megvalósíthatók. A faluban van

focipálya, teniszpálya, a hátárában pedig egy tó. A környék rendelkezik szép
kirándulóhelyekkel is: Balassagyarmat, Csesztve, Horpács stb. Ott megfordult Mikszáth
Kálmán, Madách Imre és még más híres személyiségek is.

Információ: Bartók Ágnesnél a következo címen: 2659 Érsekvadkert, Rákóczi u. 62.; és
telefonszámon: (35)-340-578.

Bartók Ágnes
1028. sz. Néri Szt. Fülöp Cscs. parancsnoka

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.


