
I. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) Ezredvégi-ezredévi gondolatok

Az ezredév végén, megilletodött lélekkel köszöntöm a Kerületi Elnökség nevében, a
X. Cserkészkerület csapataiban tevékenykedo cserkésztestvéreimet! Jézus Krisztus
megtestesülésének 2000. évfordulóján Istentol megáldott, boldog Karácsonyt kívánok!
Kegyelmének boségét árassza Rátok! Legyenek az ünnep órái olyanok, melyek
mindannyiunknak megadják az elmúlt év, évtized, évszázad és évezred méltó befejezését!
Kívánom, hogy életünk terhei és keresztjei rávezessenek minket és utódainkat a
„Boldogulás ösvényére” az új évezredben, az új évszázadban, az új évtizedben és az új
évben is! Eredményekben gazdag, Boldog Új Évet Kívánok!

A Nagy Jubileum Évének végéhez közeledve és a Millenniumi Szent István Év
közepén érdemes megállnunk, s végiggondolnunk, hogy melyek azok a kiváltságos
események, melyeket együtt köszönthettünk ebben az évben. Talán megérteni is nehéz, de
ebben az évben köszönthettük Jézus Krisztus földi születésének és ezzel a kereszténység
születésének 2000. évfordulóját. Ünnepünket megsokszorozta Államalapító Szent István
királyunk 1000 éve végbevitt államiságot és hitet megalapozó tettére való örömteli
emlékezés és az esemény újraélése.

A számok, melyek esztendoket mérnek, felfoghatatlan mértékben ívelik át az
emberiség életét térben és idoben egyaránt. Jól érzékelhetjük ennek nagyságát, ha újra
halljuk a Magyar Köztársaság miniszterelnökének, Orbán Viktor úrnak a Magyar
Parlament ünnepi ülésén, a Millennium elso napján, 2000. január 1-én mondott beszédét.

„Hatalmas folyam az ido, Hölgyeim és Uraim! Hatalmas, örök és nincs ami
feltartóztassa. „Négyezer év tekint le rátok.” - ezt mondta Napóleon a piramisok elott
fölsorakozott katonáinak. Zavarba ejto távlat. De van az idonek egy másik „olvasata” is.
Olyan, amely szívünkhöz közelebb áll. Ezer év, harminchat emberölto. Harminchat

nemzedék. Harminchatszor ismétlodo sora az emberi akarásnak, sorsnak, szenvedésnek,
küzdelemnek, beteljesedésnek. Harminchatszor ismétlodo sora a félelemnek, a vágynak
és szeretetnek. Kérem, engedjék meg, hogy köszöntsem önöket azon a napon, amelyre 36
emberölton át vártunk. Ezer olyan éven át, melynek során a keresztény világban a keltezés
elso számjegye az egyes volt.

Hölgyeim és Uraim! Mélyen tisztelt Elnök úr, Magyarország polgárai és mindahány
magyar testvérünk szerte a világban! A mai nap az elso a történelmünkben, melynek
dátuma a kettes számjeggyel kezdodik, és mától ezer éven át ez így folytatódik majd.
Talán ez a legnyilvánvalóbb jele annak, amit az indián naptároktól az asztrológiai
világkalendáriumokig oly sok féle tanítás elore jelez. Hogy valami torokszorítóan
izgalmas, egyedülálló és reményteli pillanatban valami új, eddig nem voltnak a küszöbén
állunk. Az idofolyam, amelyben eddig úsztunk, most különös sziklához érkezett. A
hirtelen beszukült mederben felgyorsul, sodra magával ragadóvá válik, kavarog,
örvénylik, zubog. Nem az ido változott meg, a pillanat hatalma suríti óriássá. Múltunk
ugyanis eddig is volt. De mostantól ezer év áll mögöttünk.

Minden nép, amely meg tudott maradni, népek és civilizációk harcában, akit nem
sodort el az ido, orzi magában saját eredetét. Legjobb teljesítményeiben, és legfájóbb
kudarcaiban tudatosan és öntudatlanul. Nekünk itt, ezen a helyen kezdodött el a múltunk
és itt, ezen a helyen kezdodik el a jövonk. Bizonyára önök is ismerik azt a mélyre szúró,
fájdalmasan boldog nyilallást, azt a mély lélegzetet követelo szorítást a mellkas táján,
amit gyermekeink elso sikerekor, a Himnusz éneklése közben, vagy az olimpiai dobogó
tetején álló magyar tiszteletére magasba emelkedo nemzeti lobogó láttán szoktunk érezni.
Nem tölt-e el bennünket hasonló érzés, ha lábunk alatt érezve több mint ezer évet,
széttekintünk és arra gondolunk, hogy eleink éppen itt vetették meg a lábukat, hogy nekik
is itt volt legkékebb az ég, legotthonosabb a táj. Hogy itt illant el a vándorlás ösztöne és
éppen itt kerítette oket hatalmába a letelepedés vágya. Hogy bizonyosan gondoltak ránk,
amikor a világnak éppen ezt a szeletét látták olyannak, amelyet érdemes megtartani, hogy
örökül hagyhassák gyermekeiknek. Azt hiszem, a hely megtalálásának osi örömét
érezhették, melyet a késobbi századok máig hatóan hazaszeretetnek neveztek el.

(....)
Ezer év. Milyen könnyu kimondani. Milyen természetesen hangzik. Mégis mennyi

küzdelem lakik a mélyén. Vajon képesek vagyunk-e átélni ezer esztendot? Ezer éven át az
önálló államiságot megorizve, ha olykor az ország területének csak töredékén is, egy
helyben kitartani. Évszázadokon át, hittel és bizonyossággal, hol boldog örömmel, hol
összeszorított foggal, de mindig újra kezdeni. Harminchat nemzedéken át rokon népek
nélkül, más nyelvu, más eredetu népek szorításában egyedül megmaradni. Olyan
természetes ez? Olyan mindennapi? Ezer év jobbára a birodalom alkotó, több tíz milliós
népeknek adatik meg. Hogyan kerültünk közéjük mi magyarok?

Magyarnak lenni sosem volt könnyu feladat. De mindig megtaláltuk a módját annak,
hogy kemény idoket éljünk. Hazául olyan földet választottunk, melyen minden európai
hadiút keresztülvezet. Olyan földet, amely ráadásul nehezen védheto. Olyan földet, amely
Európa keleti kapuja. Mi bástyává tettük. Bástyává, amely birodalmakat állított meg. A
mi hazánk szakadt három felé, hogy Európa egyben maradhasson. De ekkor is
megtaláltuk a módját, hogy önállóságunkat megorizzük. Ahogy megtaláltuk a módját a



Habsburg birodalom keretei között is. Voltak hoseink, amikor a szabadságért küzdenünk
kellett. És volt Deák Ferencünk, hogy legyen, aki békességet teremt. És ott voltak
ükanyáink és ükapáink és ott voltak a nagyszüleink is, amikor Trianon után a hazát újra
fel kellett építeni. A mi szüleink és nagyszüleink élték túl a most búcsúzó húszadik
század megszunni nem akaró iszonyatát. A második világháborút, a harmadik birodalom
hódítását, a szovjet birodalom ideiglenes állandóságát Magyarországon.

(....) Nekünk, ma éloknek a rendszerváltás volt a dolgunk. Elvégeztük. És ezzel véget
értek a húszadik századi kalandozások. (....)”

A miniszterelnök úr ezer évet bevilágító gondolatai után, búcsúzva a jubileumi évtol,
gondoljuk az évezredeket ünneplo évünk kiemelkedo, cserkész eseményeire! Kerületünk
méltó módon, a három napos, Millenniumi Kerületi Cserkésznapok rendezvényével és az
egy éven át tartó Jubileum 2000 játékkal tisztelgett elsosorban a nagy ünnep elott.
Szövetségünk a koronázó városban, Esztergomban megrendezett Millenniumi
Emléktáborral gyujtötte egybe az országban vándorló cserkészek sokaságát és emlékezett
István királyra és az o népére. Az elmúlt év kerületi programjai, szervezodött az
kiscserkészeknek vagy rovercserkészeknek, szólott az vezetoknek vagy vezeto
jelölteknek, mind-mind ünnepibb volt. A csapatotokban Ti is bizonyára hasonló módon
köszöntöttétek ezt az ünnepi évet. Hiszem, hogy errol az évrol még sokáig nem fogunk
elfeledkezni! Deo Gratias!

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

2.) A X. Cserkészkerület új szakvezetoi

A Kerületi Intézobizottság 2000. december 13-án a következo cserkészvetoket bízta
meg javaslatomra, szakvezetoi munka ellátásával, az elkövetkezo 4 év kerületi
cserkészéletének megvalósítására.

Kerületi vezetoképzo-vezeto: Barna Gábor (432. sz. Cscs.).
Kerületi táborozási-vezeto: Sztrakay Ferenc Balázs (173. sz. Cscs.).
Kerületi kiscserkész-vezeto: Marosi Rita (923. sz. Cscs.).
Kerületi nagycserkész-vezeto: Borbola Tamás (327. sz. Cscs.).
Kerületi rovercserkész-vezeto: Valentin András (923. sz. Cscs.).
Kerületi felnottcserkész-vezeto: Paál István (20. sz. Cscs.).
Kerületi regoscserkész-vezeto: Tóth Zoltán (445. sz. Cscs.).
Bizonyára nemcsak a személyek között vesztek észre az elozo ciklushoz képest

létrejött változást, hiszen a tisztségek elnevezése is változott. Az MCSSZ Alapszabálya
értelmében - a korábbi szakvezetotiszt elnevezés helyett - szakvezetonek hívjuk oket
ezentúl. Ezzel a vezetotiszt felelosségét hangsúlyozza nyomatékosabban az új
Alapszabály. Változás az is, hogy az eddigi két korosztályi szakvezeto (kiscserkész,
rover-cserkész) helyett négy korosztályi szakvezeto (nagycserkész, felnottcserkész is)
fogja munkáját végezni. Ez azért lesz így, mert Szövetségünkben is ez a négy korosztály
muködik hivatalosan. Akkor pedig legyen mindegyiknek saját kerületi vezetoje, hiszen
feladat ezeknél is akad boven.

Talán nem mindenki érti, hogy kiket takar a nagycserkész elnevezés. Azt nem nehéz
kitalálni, hogy a 10-17 éves cserkész korosztályt jelöli.

Ezen szakvezetokön kívül, két speciális, a vezetotiszt munkáját segíto tisztségre
kértem fel vezetoket szintén az elkövetkezo 4 évre. Oket is megbízta a KIB:

Kerületi vezetotiszt-helyettes: Sipos Emoke Villo (432. sz. Cscs.).
Kerületi vezetotiszti titkár: Orosz László (2. sz. Cscs.).
Mindannyiukat szeretettel köszöntöm és ajánlom figyelmetekbe Titeket is segíto

munkavégzésüket! Kívánok 2004. oszéig tartó munkájukhoz kitartást és tenni akarást!

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

Programok

3.) 2001. januári országos és kerületi program

Idopont Program neve Felelose
január 13. Kerekes székesek világa Rcs. Kaszás Gergely
január 20. Országos: Feketefenyo gyérítés Cs. -

IX. Orsvezetoi Fórum Vez. Markó Gergely
január 22. *A Magyar Kultúra Napja Cs. -
január 27. Kiscserkész Busóbál Kcs. -

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. A rövidítésekkel és a színezésekkel a program által – elsosorban – megcélzott
korosztályt jelöltük.

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

4.) Kerületi Cserkésznap, 2000. május 4-5.

A Kerületi Elnökség KE-4/2000.11.29. sz. határozata értelmében pályázatot írok ki a
2001. évi, Kerületi Cserkésznap megrendezési jogának elnyerésére.

Pályázhatnak: kerületi csapatok (egyenként, de összefogva is) és körzetek is.
Megpályázható feladat: a 2001. május 4-én illetve 5-én tartandó, egy vagy két

napos Kerületi Cserkésznap programjának kidolgozása, megszervezése és lebonyolítása
(együttesen).

Pályázatra való jelentkezéshez szükséges a következo dokumentumok beadása:



az elozetes jelentkezéshez:
- szándéknyilatkozat a csapatparancsok(ok) vagy körzet vezeto részérol, hogy
vállalják a programmal járó feladatok nehézségeit és azt teljesen véghez viszik;
- rövid terv, mely tartalmazza a programmal kapcsolatos vázlatos elképzeléseket,
a program tervezett részeseményeit, tervezet maximum 2 oldal terjedelemben;

a végleges jelentkezéshez:
- részletes terv, mely a következoket tartalmazza: a program felelosei, célja,
célcsoportja, a programok részletes leírása, megvalósítói, szervezeti felépítése,
ütemterve, gazdasági terve, értékelése és egyebek;
- részletes programkiírás, amely tartalmazza a résztvevok számára fontos, a
programmal kapcsolatos információkat.

Elozetes jelentkezési határido a pályázatra: 2001. február 3.
Végleges jelentkezési határido a pályázatra: 2001. március 3.
Jelentkezési cím: 1447 Budapest, Postafiók 472., a borítékra írjátok rá: Kerületi

Cserkésznap 2001. .
Fontos, hogy a Cserkésznapok programjának kidolgozásakor, fontos célként szem

elott kell tartani, hogy az eseménynek cserkészetünk színességét kell megjelenítenie és,
hogy az a kerületi cserkészek vidám közös találkozása és játéka legyen. A program
kidolgozása során segítség lehet a Millenniumi Kerületi Cserkésznappal kapcsolatban, a
Körlevélben megjelent írások. Segítséget a vezetotiszt (30-3582555) és a nagycserkész-
vezeto (1-3170702) is szívesen ad a zárójelben megadott telefonszámokon. A program
szervezésében és lebonyolításában nem hárul minden feladat a pályázóra, hanem ahogy az
elmúlt évben is, várjuk, reméljük és számítunk minden kerületi vezeto segíto munkájára.

Minden egyéb a pályázattal kapcsolatos kérdésre szívesen válaszolok a következo
telefonszámon: 30-3582555.

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

5.) X/7. sz. Orsvezetoképzés, 2000-2001.

A X/7. sz. Orsvezetoképzés parancsnokával egyeztetve, pályázatot írok ki a fentebb
említett képzésben, a képzés orsvezetési feladataiban, mintaként („nyúlként”) való
közremuködésre.

Pályázhatnak: kerületi csapatok, melyek rendelkeznek legalább négy a nagycserkész
korosztályba tartozó, muködo orssel.

Megpályázható feladat: a képzés során, de legfoképpen a kiképzo táborban 2001.
július 25-tol augusztus 2-ig terjedo idoszakban, a képzés orsvezetési feladataiban,
mintaként („nyúlként”) való közremuködésre, a képzés parancsnokának vagy
megbízottjának irányítása szerint.

Pályázatra való jelentkezéshez szükséges a következo dokumentumok beadása:
- szándéknyilatkozat a csapatparancsok részérol, hogy vállalják a programmal járó
feladatok nehézségeit és azon teljes egészében részt vesznek;
- rövid bemutatása a csapatnak, mely kitér a csapat felépítésére, korosztályi

felosztására, létszámára, a használt próbarendszerekre, vezetoire, a csapat évközi
és nyári életére, szokásaira, esetleges terveire, a programmal kapcsolatos, vázlatos
elképzeléseire és egyebekre, maximum 4 oldal terjedelemben.

Jelentkezési határido a pályázatra: 2001. február 10.
Jelentkezési cím: 1447 Budapest, Postafiók 472., a borítékra írjátok rá: „nyúl”.
Információ: kérheto a vezetotiszttol (30-3582555) és Sipos Emoke Villotol, a

képzés parancsnokától (1-3633927) a zárójelben megadott telefonszámokon.

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

6.) IX. Orsvezetoi Fórum, 2001. január 20.

2001. január 20-án  megrendezésre kerül az évezred elso Orsvezetoi Fóruma, ami
egyébként a IX. Orsvezetoi Fórum. Mint eddigi alkalmakkor, most is megpróbáljuk új
módszertani ötletekkel és játékokkal segíteni az orsvezetok munkáját. Mindezért
tisztelettel kérem a csapatparancsnokokat, hogy küldjék el orsvezetoiket a fórumra, hogy
fejlesszék tudásukat és még jobb munkát végezhessenek az orseikben.

A találkozás idopontja: 2001. január 20. 9-tol 15 óráig.
Helyszín: Jezsuita templom altemploma, Budapest, VIII. ker., Mária utca 25.
A helyszín megközelítése: a 4-es, 6-os villamos Baross utcai megállójából

történhet. A Baross utcával párhuzamos, a Blaha Lujza tér felé levo elso utca, a Krúdy
Gyula utca. Ezen balra befordulva az elso kereszt utca a Mária utca. A Krúdy utca és a
Mária utca sarkán áll a Jezsuita templom. Bejárat a Mária utca felol.

Program:
900–930: gyülekezés, adminisztráció;
930–1015: Hogyan védjük környezetünket? - eloadás;
1015 – 1030: játék;
1030 – 1115: módszertani ötletek;
1115 – 1130: „Jó ebédhez szól a nóta”;
1130 – 1230: ebéd;
1230 – 1245: játék;
1245 – 1300: ének-tanulás;
1300 – 1400: Magyarország néprajzi tájegységei - eloadás;
1400 – 1500: problémák, ötletek és megoldások.

Hoznivalók: módszertani ötletek térképészet, egészségügy, alaki témakörökhöz;
füzet, íróeszköz, nem steril géz és/vagy fásli, ebédre elemózsia, pohár a teához, jókedv és
új játékok.

A felmerülo kérdésekre szívesen válaszolok az alábbi telefonszámon: 30-343-6431.

Markó Gergely
Orsvezetoi Fórum vezetoje



7.) Országos Vers- és Prózamondó Verseny Kerületi Selejtezo,
2001. február 3. (Figyelem idopontváltozás!)

A 2000-2001-es cserkészévre tematikus versenyt hirdetnek az országos vezetotisztek.
A Versmondó Versenyen a jelentkezo cserkészeknek egy szabadon választott verset kell
eloadniuk. A szabadon választott vers témája korcsoportonként a következo legyen: I.
korcsoport: a természet; II. korcsoport: a magyar táj, a magyar haza; III. korcsoport: a
szerelem. A szabadon választott vers magyar költo értékes verse legyen.

A Prózamondó Versenyen 3-6 perces szabadon választott Fekete István muvel vagy
annak részletével vehetnek részt a versenyben.

A korcsoportokban lányok és fiúk együtt vesznek részt: I. korcsoport;
kiscserkészek: 12 éves korig; II. korcsoport; cserkészek: 12-16 éves korig; III.
korcsoport; roverek: 16 éves kortól. Korcsoportonként az I-III. helyezett jutalmat kap.

A Kerületi Selejtezo idopontja: 2001. február 3., 9.30 óra.
Helyszín: Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Ház, (1192 Bp., Pannónia út 26.)
A helyszín megközelítése: a 3-as metró Határ úti megállójától a 99-es ill. a 194-es

autóbusszal a 2. megállóig, a Kós Károly térig kell menni. A Ház a templom mellett áll
Jelentkezési határido: 2001. január 26.
Jelentkezési cím: 1447 Budapest, Postafiók 472., a borítékra írjátok rá: Vers- és

Prózamondó Verseny 2001.
Információ: kérheto Borbola Tamásnál a 1-317-0702-es telefonszámon.
A versenyre csapatparancsnoki ajánlással lehet jelentkezni. A Kerületi Selejtezon elért

eredmények alapján a korcsoportok legjobb versenyzoit nevezzük az Országos
Döntobe.

Az Országos Dönto idopontja: 2001. február 17., szombat, 10 óra.
Helyszín: Cserkészház, 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a.
A versenyzok cserkész-egyenruhában jelenjenek meg.

Borbola Tamás
kerületi nagycserkész-vezeto

8.) X. Országos Népdaléneklési és Daléneklési Verseny Kerületi
Selejtezo, 2001. február 3.

Immár tizedik alkalommal várunk minden cserkészt népdaléneklési versenyünkre. A
kerületi selejtezok után majd az országos döntoben mérhetitek össze tudásotokat mind
egyénileg, mind orsileg. A versenyek hangsúlyozott célja, hogy a muködo orsök
szellemét erosítsék, a cserkészpróbák daltanulási követelményeinek élményszeru
teljesítését segítsék, tehát ne az alkalmilag összeállt „verseny-orsök” profizmusát
hangsúlyozzák. A 18 éven felüli korosztálynál azonban megengedett erre az alkalomra
összeállt orsök bemutatkozása.

Korcsoportok: 1. 7-10 évesek, (1991-1994 közt születtek);

2. 11-14 évesek, (1987-1990 közt születtek);
3. 15-18 évesek, (1983-1986 közt születtek);
4. 18 éven felüliek, (1983 elott születtek).

Mind a négy kategóriában mind egyéni, mind orsi versenyzok is indulhatnak. A fiú és
leány versenyzok nem képviselnek külön kategóriát.

A Kerületi Selejtezo idopontja: 2001. február 3., 9.30 óra.
Helyszín: Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Ház, (1192 Bp., Pannónia út 26.)
A helyszín megközelítése: a 3-as metró Határ úti megállójától a 99-es ill. a 194-es

autóbusszal a 2. megállóig, a Kós Károly térig kell menni. A Ház a templom mellett áll
Jelentkezési határido: 2001. január 26. Amennyiben a Szövetség ezen, késon

megjelentetett felhívása miatt a jelentkezoknek a felkészülés gondot okoz, lehetoség van
a verseny egy késobbi idopontban történo megrendezésére is!

Jelentkezési cím: 1447 Budapest, Postafiók 472., a borítékra írjátok rá:
Népdaléneklési és Daléneklési Verseny 2001.

Információ: kérheto Tóth Zoltántól a 1-340-4158-as telefonszámon.
A versenyre csapatparancsnoki ajánlással lehet jelentkezni. A Kerületi Selejtezon elért

eredmények alapján a korcsoportok legjobb orsi és egyéni versenyzoit nevezzük az
Országos Döntobe. A választott dalok címét (kezdosorát) ízléses kivitelezésu, népi-, ill.
cserkészmotívumokkal díszített jelentkezési lapon kell a Kerülethez beküldeni. Az
országos dönto résztvevoitol hasonló kivitelezésu jegyzéket kérnek.

Az Országos Dönto idopontja: 2001. március 3., szombat, 10 óra.
Helyszín: Cserkészház, 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a.
A versenyzok cserkész-egyenruhában vagy népviseletben jelenjenek meg, de az orsök

öltözéke legyen egységes.
A népdaléneklési verseny lefolyása: Eloször egy 4-5 dalból álló csokrot kell

megszólaltatni, mind az egyéni, mind az orsi versenyzoknek. A dalcsokor állhat kötelezo
és szabadon választott dalokból is. A népdalcsokor legyen változatos, ritmikailag és
hangnemileg összeillo dalok kövessék egymást, tematikailag összefüggo dalokból
épüljön, az eloadásmód legyen folyamatos, hangot csak a népdalcsokor elején szabad
megadni. A népdalcsokor elhangzása után a zsuri választ egyet a kötelezo, és egyet a
szabadon választott népdalok közül.

Az országos dönto díjai – a korábbi évekhez hasonlóan – daloskönyvek, a tematikába
illo kazetták választékából kerülnek ki.

Kötelezo és szabadon választott dalok száma:
Az 1. korcsoportban (10 éven aluliak) a kötelezo népdalok száma: az alábbi

felsorolásból az elso 15, a szabadon választott népdaloké: 10.
A 2. korcsoportban (11-14 évesek) a kötelezo népdalok száma: az alábbi

felsorolásból az elso 20, a szabadon választott népdaloké: 15.
A 3. és 4. korcsoportban (15 éven felüliek) a kötelezo népdalok száma: az alábbi

felsorolásból az összes (30), a szabadon választott népdaloké: 20.
Az orsvezeto – korától függetlenül – együtt énekelhet az orsével. Egy induló (egyéni

vagy ors) akár mindkét versenyen is indulhat (Természetesen, ha a kerületi
megmérettetésbol továbbjutott produkciójával).

A kötelezo népdalok jegyzéke:



1. A malomnak nincsen köve 5/64. o.
2. A szegedi halastó, halastó 5/25. o.
3. A Vidrócki híres nyája 2/30. o.
4. Akkor szép az erdo, mikor zöld 5/95. o.
5. Erdo, erdo, de magos a teteje 1/62. o.
6. Éva, szívem, Éva 4/15. o.
7. Gábor Áron rézágyúja 1/104. o.
8. Hármat tojott a fekete kánya 5/65. o.
9. Hej, rozmaring, rozmaring 2/92. o.
10. Hídló végén  5/71. o.
11. Kerek utcaszegelet 3/66. o.
12. Két tyúkom tavalyi 2/35. o.
13. Kimegyek a doberdói harctérre 3/81.o.
14. Te vagy a legény, Tyukodi 2/86. o.
15. Zöld erdoben, zöld mezoben 1/117. o.

16. Aki szép lányt akar venni 4/22. o.
17. Édesanyám rózsafája 5/24. o.
18. Elment a két lány 5/61. o.
19. Este jo, szürkül bé 2/99. o.
20. Hej, halászok, halászok 1/35. o.
21. Felszántom a császár udvarát 3/100. o.
22. Felülrol fúj az oszi szél 1/48. o.
23. Fürjecském, fürjecském 5/32. o.
24. Jaj, de beteg vagyok 2/10. o.
25. Jászkunsági gyerek vagyok 2/52. o.
26. Madárka, madárka 2/33. o.
27. Piros alma mosolyog 3/20. o.
28. Szépen úszik a vadkácsa 3/83. o.
29. Szomorú fuzfának 5/58. o.
30. Tiszán innen, Dunán túl 4/51. o.

Forrás:
1. Rizerné Kékesi Mária - Ördög László: Ének-zene 5. o., Nemz. Tank., Bp. 1997.
2. Rizerné Kékesi Mária - Ördög László: Ének-zene 6. o., Nemz. Tank., Bp. 1997.
3. Lukin László - Lukin Lászlóné: Ének-zene 7. o., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997.
4. Lukin László - Lukin Lászlóné: Ének-zene 8. o., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1997.
5. Tiszán innen, Dunán túl, Zenemukiadó, Bp. 1953.

Tóth Zoltán
kerületi regoscserkész-vezeto

9.) Kerületi Farsangi Regos Nap, 2001. február 3.

A korábbi évek sikeres farsangi regos napját 2000. február 3-án újra megrendezzük.
Erre hívunk és várunk minden táncolni tudó és kevésbé tudó cserkészt!

Program:
930-1300: Vers- és Prózamondó ill. Népdal- és Daléneklési Versenyek Kerületi

Selejtezoje (Egy résztvevo akár mindkét versenyen is részt vehet!);
1300-1400: ebéd tarisznyából, (zsíros kenyér és meleg tea lesz);
1400-1700: farsangi jelmezkészítés, kézmuvesség;
1700-1800: farsangi jelmezverseny;
1800-2000: táncház;
2000-2030: vacsora;
2030-200: társas tánc, (A program után ott alvási lehetoség van.);

Részvételi költségek: 500 Ft. (A helyszínen fizetendo!) + lányoknak: sütemény,
fiúknak: üdíto, vagy 300 Ft.

Helyszín: Wekerle-telepi Rk. Plébánia Közösségi Ház, (1192 Bp., Pannónia út 26.)
A helyszín megközelítése: a 3-as metró Határ úti megállójától a 99-es ill. a 194-es

autóbusszal a 2. megállóig, a Kós Károly térig kell menni. A Ház a templom mellett áll
Jelentkezési határido: 2001. január 30.

Jelentkezés és információ: Tóth Zoltánnál levélben a 1137 Budapest, Radnóti u.
38. címen, illetve a 1-340-4158-as telefonszámon reggel 8-ig és este 8 után.

Hoznivalók: táncruha (lányoknak: szoknya, fiúknak: hosszúnadrág), elemózsia,
laticell, hálózsák és jókedv.

Szeretettel várok mindenkit!

Tóth Zoltán
kerületi regoscserkész-vezeto

Beszámolók

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

Október 14-15-én mintegy 20 cserkész vett részt a VIII. Orsvezetoi Fórumon a
Kerület kilenc csapatából: 2., 140., 412., 432., 647., 812., 918., 1016. és 1025. .

Az orsvezetési gyakorlat során egy mentoápoló segítségével felelevenítettük
elsosegélynyújtó ismereteinket, megismerkedtünk néhány módszertani ötlettel az
állatismeret, Biblia-ismeret és az oszi népszokások terén. Az ezt követo csillagászat
eloadáson színes fotókon keresztül ismerkedhettünk Naprendszerünk és Galaxisunk
rejtelmeivel. Persze a programok közötti ido vidám játékkal telt. Végül még vacsora
elott egy-két cserkésztestvérünk megosztotta velünk élményeit, amelyeket külföldi
cserkésztáborokban szerzett. A napot már elég szuk körben de egy igen vidám tábortuzzel
zártuk. Az ott levok igen jól érezték magukat.

Remélem, hogy januárban még többen találkozhatunk!

Barna Gábor
Orsvezetoi Fórum vezetoje

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

2000. novemberében 18-án került megrendezésre a VII. Segédtiszti Fórum a 2., a
140., a 173., a 196., a 293., a 327., a 432., a 795. és a 929. sz. cserkészcsapatokból 15
cserkész részvételével.

Elso témánk az élmény dús próbáztatás volt. A témáról Kapusy Péter, a 293. sz. Szent
Kapisztrán Cserkészcsapat parancsnoka beszélt boséges illusztrációval. Ehhez segítséget
csapatának vezetoi szolgáltattak igen lelkesen és nagy hozzáértéssel, a jelenlévok
bevonásával. Köszönjük nekik! Ezután keretmese ötleteket gyujtöttünk össze, ahol is
egyes ötletek széles derültséget keltettek. (Az ötletek egy része valamelyik következo
Körlevélben megjelenik. (a foszerk.))

Délután Kazinczy Béla, Kerületünk vezetotisztje beszélt a lelkes hallgatóságnak, a
csapatoknak a Fenntartó Testülettel való kapcsolatáról. A Fórumnak a Józsefvárosi Szent
József Plébánia és a 432. sz. Pázmány Péter Cscs. adott otthont. Köszönjük a
vendéglátást! Az esemény fényét valódi szerencsi fehér csokoládé és gyori keksz emelte a
résztvevok jóvoltából. Köszönjük Nektek a figyelmességet!



Sipos Emoke Villo
Segédtiszti Fórum vezetoje

12.) Kaland a Kincses-szigeten, azaz Kerületi Kiscserkész Kirándulás,
2000. október 21.

Több mint hetvenen (a 293., a 412., a 432. és a 810. számú csapatokból) gyultünk
össze reggel kilenckor a Nyugati pályaudvaron. Gyanútlanul érkeztünk Zebegénybe, mit
sem sejtve a nap hátralevo eseményeirol. A leszállás után megkezdodtek az izgalmak.
Találtunk egy palackpostát, amely egy segítségkérést tartalmazott. Siettünk is
kiszabadítani a kalózkapitány egykori barátját.

A volt kalóz kiszabadítása után elmesélte, hogy néhány évszázaddal ezelott még
együtt hajózott a kapitánnyal és egyszer rengeteg kincset találtak. Persze a kapitány
lelépett a kinccsel, társát pedig bezárta abba a romos erodbe, ahol mi rátaláltunk (a
zebegényi Kálvária-dombon). Sajnos a kincs helyét nem tudta megmondani, de adott egy
félig kész térképet, ami alapján elindulhattunk a kincskeresésre. Utunk a Hegyes-teton
lévo világítótoronyhoz vezetett. Itt sikerült megszereznünk a teljes térképet a torony
orétol. Mielott továbbindultunk volna, megebédeltünk és gyönyörködtünk a „sziget” és
az azt körülölelo „tenger” szépségeiben.

A Köves-mezore érve meg kellett küzdenünk a félszemu, kampókezu
kalózkapitánnyal. De hiába gyoztük le, nem árulta el, hová rejtette el a kincset, így azt is
nekünk kellett megkeresnünk. A kincs megtalálása, elosztása és elfogyasztása után
vidáman, bár kissé fáradtan indultunk haza.

Mihály Margit és Marosi József
412. sz. Kalazanti Szt. József Cscs.

13.) X. Millenniumi Szigetszentmiklósi Regos Napok,
2000. november 10-12.

Tizedik alkalommal került megrendezésre november 10-12-én a Szentmiklósi Regos
Napok, a SZER, a Kárpát-medence legnagyobb regos találkozója a X. Cserkészkerület és
az 1016. sz. v. Somogyváry Gyula Cserkészcsapat közös szervezésében. A programot
Szigetszentmiklós Önkormányzata, a Mobilitás Ifjúsági Szolgálat, a Bíró Lajos és a
József Attila Általános Iskola, egyéb intézmények, vállalkozók és cserkész szülök
támogatták. A programot kismesterségek, népdal és néptánc tanulása, komoly eloadások,
népzenei koncertek és táncházak képezték.

Az eddigi SZER-ek helyszínén a Bíró Lajos Iskolában a program a szokásos módon
zajlott, közel 600 12 év feletti résztvevovel. A másik iskolában a 12 év alattiaknak idén
eloször igyekeztünk külön, korosztályilag megfelelobb programokkal eloállni.

A kerület új regoscserkész-vezetojével, Tóth Zoltánnal együttmuködve mi szervezok
törekedni fogunk, hogy a SZER jövore még jobb lehessen. Ehhez azonban a résztvevok
véleményére, jobbító ötleteire is szükségünk van, melyeket folyamatosan várunk.

A két helyszínbol is adódó, sokszor nehéz szervezési feladatok megoldása nem
sikerülhetett volna, ha oly sok cserkész és vezeto nem dolgozott volna minden erejével a
rendezvény sikeréért. Közülük az alábbiak munkáját emelném ki: Balogh Andrea
(1016.), Barna Gábor (432.), Becz Tamás (1016.), Brandenburg Mónika (836.), Buvári
Zsuzsanna (1016.), Csepeli Norbert (327.), Dernovits Mátyás (412.), Hudson Szandra
(1016.), Isza Marianna (1016.), Kovács Kristóf (327.), Markó Gergely (140.), Németh
Istvánné (1016.), Orsányi Zsolt (327.), Pásztor Éva (153.), Porteleki Anna (1016.),
Simon Éva (1016.), Sipos Emoke Villo (432.) és Süllos Gábor (140.). Munkájukért, az
összes résztvevo nevében ezúton is köszönetet mondok.

Külön köszönet illeti Németh Istvánt, parancsnokunkat, aki elindította és 10 éven át
összefogta a SZER-ek szervezését.

Végül a statisztika: Több mint nyolcszázan jöttünk össze a Millenniumi SZER-re. 92
határon túli magyar (9 csapatból), 355 más kerületekbol jött cserkész (42 csapat) és 27
civil közremuködo mellett 330-an vettek részt a X. Cserkészkerületbol. A Kerületünkbol
résztvevok csapatok szerinti megoszlása a következo volt: A házigazda 1016. csapat 46
fos részvételén kívül 20 fonél nagyobb létszámmal volt jelen még a 327., a 412. és a
1040. sz. csapat is. További részvevo csapataink: 2., 133., 140., 153., 173., 293., 301.,
305., 344., 370., 401., 432., 445., 647., 801., 811., 836., 845., 918., 920., 923., 929.,
1015., 1025., 1028., 1100. és 1103.; összesen tehát 31 kerületi csapat.

Németh László
a program vezetoje

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

II. Kerületi hírek

1.) A Kerületi Elnökség ülése, 2000. november 29.

Az ülésen mind a négy elnökségi tag jelen volt. A Kerületi Elnökség az ülés
napirendjének megkezdése elott a kerületi elnök kérésére meghallgatta Dragon Faragó
Lajos, kerületi, OIB-ba delegált tag beszámolóját az Országos Intézobizottság 2000.
november 18-ai ülésérol. Az Elnökség ezután néhány, ügymenettel kapcsolatos kérdést
beszélt meg, majd meghallgatta a vezetotiszt tájékoztatóját az általa jelölt, új kerületi
szakvezetok személyeirol és a kerületi cserkészélet aktuális helyzetérol, problémáiról és
az országos cserkészélettol való függésünk kérdéseirol. A tájékoztatón szó esett az idei,
kerületi Orsvezetoképzés helyzetérol és a képzés parancsnok személyérol is. Az ülés
zárásaként a kerületi elnök ismertette az új Kerületi Intézobizottság alakuló ülésének
tervezett napirendjét és az ülés lebonyolításához kapcsolódó feladatokat.

A Kerületi Elnökség az ülésen a következo határozatokat hozta:
KE-1/2000.11.29. A Kerületi Elnökség üléseit ezentúl 17.30 óra helyett 18 órakor

tartja az elore kijelölt napokon. A Kerület ügyeleti rendje nem változik. (Egyhang. elf.)
KE-2/2000.11.29. A Kerületi Elnökség saját ügyrendjének tervezetét a 2001. január



10-ei ülésén fogja megtárgyalni. (Egyhangúlag elfogadva.)
KE-3/2000.11.29. A Kerületi Elnökség a vezetotiszt javaslatára megbízza Sipos

Emoke Villot a kerületi, 2000-2001. évi, X/7. sz. Orsvezetoképzés parancsnoki
feladatának ellátásával 2001. augusztus 31-éig terjedoen. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-4/2000.11.29. A Kerületi Elnökség felkéri a vezetotisztet, hogy a 2000. évi
Kerületi Cserkésznaphoz hasonló, 2001. évi Cserkésznap megrendezési jogának
elnyerésére pályázatot írjon ki a kerületi csapatok és körzetek számára. (Egyhangúlag
elfog.)

Németh István
kerületi elnök

2.) Szerkesztoi megjegyzés

A Kerületi Körlevél jelen számának késedelmes kiadásának oka, hogy az Országos
Népdaléneklési és Daléneklési Verseny Kiírását nem kaptuk meg idoben. Ezért elnézést
kérek Toletek!

Kazinczy Béla
foszerkeszto

3.) A kerületi tisztségviselok adatai

A következo oldalakon olvashatjátok az új kerületi tisztségviselok adatait!
Megbízatás Név Levelezési címek (posta, drótposta) Telefonok
elnök Németh István 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel u. 1 24-466689
ügyvezeto
elnök

Csordás Imre 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24. 1-3021457,
70-2148279

fotitkár Kádár Jeno 1155 Budapest, Kolozsvári u. 8/b.;
jeno@kvassay-bp.sulinet.hu;
kajeno@matav.hu

1-4183139,
1-4193302,
30-3070918

vezetotiszt Kazinczy Béla 1016 Budapest, Aladár u. 4/b.;
kazinczy@ludens.elte.hu

30-3582555

Megbízatás Név Levelezési címek (posta, drótposta) Telefonok
Felügyelo
Biz. tagja

Csermely
László

1165 Budapest, Csinszka u. 5 1-4070595

Országos
Intézob. tag.

Dragon
Faragó Lajos

1444 Budapest, Postafiók 266. 1-3382211,
30-3135719

Országos
Leánybiz.

Pásztor Éva 3100 Salgótarján, Damjanich út 106. 32-420773,
20-3381882

tagjai TékárErzsébet 1161 Budapest, Bács u. 1/a. 1-4054543

Megbízatás Név Levelezési címek (posta, drótposta) Telefonok
Kerületi
Intézo-

Barna Gábor 1141 Budapest, Öv u. 78.;
gbarna@korb1.sote.hu

1-2522385,
30-3647604

bizottság
választott

Brandenburg
Tamás

1149 Budapest, Mexikói út 14.;
brando@uze.net

1-2226301

tagjai Buvári
Zsuzsanna

2310 Szigetszentmiklós, Gábor Áron u.
10.; buvarizsu@freemail.hu

24-468855

Kapusy Péter 1037 Budapest, Vízmosás u. 29.;
kp003@hszk.bme.hu

1-2502554,
20-3415103

Kiss József 1157 Budapest, Zsókavár u. 34. 1-4177764
Makó János 1192 Budapest, Zoltán u. 63. 1-2827429
Marosi József 1165 Budapest, Céltábla u. 10. 1-4032560
Morvay
Levente

1144 Budapest, Szentmihályi út 20-22.
II/52.; morvay.l@met.hu

20-3513172

Németh László 1196 Budapest, Petofi u. 57.;
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel I. u.
1.; nemlasz@freemail.hu

1-2812409,
24-466689,
20-3734243

Orsányi Zsolt 1085 Budapest, Mária u. 19.;
ozse@aramszu.net

1-3189612,
30-9864598

Paál István 1149 Budapest, Pillangó p. 14/c. VII/43. 1-3600952
Tóth Zoltán 1137 Budapest, Radnóti M. u. 38. III/18. 1-3404158
Turányi Zoltán
Richárd

1136 Budapest, Tátra u. 23/a. II/2.;
zoltan.turanyi@eth.ericsson.com

1-3494449,
20-3161958

Megbízatás Név Levelezési címek (posta, drótposta) Telefonok
K. Fegyelmi
Bizottság

Bede Ottó 1194 Budapest, Varjú Kálmán u. 5.;
bede@sultan.kma.bme.hu

1-3571106

tagjai Varga Aurél 1112 Budapest, Vofély u. 1. 1-3102571
K. Fegyelmi
Bizottság

Tóth Zoltán 1137 Budapest, Radnóti M. u. 38. III/18. 1-3404158

póttagjai VasváryViktor 1163 Budapest, Cziráki u. 23. 20-4188898
Kerületi
Igazoló

Brandenburg
Tamás

1149 Budapest, Mexikói út 14.;
brando@uze.net

1-2226301

Bizottság
tagjai

Buvári
Zsuzsanna

2310 Szigetszentmiklós, Gábor Áron u.
10.; buvarizsu@freemail.hu

24-468855

Pásztor Éva 3100 Salgótarján, Damjanich út 106. 20-3381882
ügyeleti
titkár

Ballenegger
Zsuzsanna

1051 Budapest, Erzsébet tér 3. 1-3170361

Megbízatás Név Levelezési címek (posta, drótposta) Telefonok
vezetoképzo
-vezeto

Barna Gábor 1141 Budapest, Öv u. 78.;
gbarna@korb1.sote.hu

1-2522385



táborozási-
vezeto

Sztrakay
Ferenc Balázs

1181 Budapest, Csontváry u. 38. III/15.;
fbsztrakay@epito.bme.hu

1-2904440

kicserkész-
vezeto

Marosi Rita 1238 Budapest, Grassalkovich út 32. 1-2871710

nagycserk.-
vezeto

Borbola
Tamás

1088 Budapest, Gutenberg tér 4.;
borbolat@freemail.hu

1-3170702

rovercserk.-
vezeto

Valentin
András

1239 Budapest, Haraszti út 69/b.;
valek@stud.btk.ppke.hu

1-2871081

felnottcser.-
vezeto

Paál István 1149 Budapest, Pillangó park 14/c.
VII/43.

1-3600952

regoscserk.-
vezeto

Tóth Zoltán 1137 Budapest, Radnóti M. u. 38. III/18. 1-3404158

vezetotiszt-
helyettes

Sipos Emoke
Villo

1145 Budapest, Thököly út 112/b.;
sevillo@freemail.hu

1-3633927

vezetotiszti
titkár

Orosz László 1165 Budapest, Perjés u. 11.;
oroszlaci@ludens.elte.hu

1-4073836

Ezeket az adatokat csak cserkészcélokra használjátok! Nyilvános terjesztése tilos!
A KIB 2000. december 13-án az új kerületi szakvezetokön kívül, megválasztotta a

Kerületi Igazoló Bizottság három tagját és megválasztotta Dr. Ballenegger Zsuzsannát
ügyeleti titkárnak. Szeretettel köszöntjük Oket is! Zsuzsa-néni az ügyeleti napokon
igyekszik - ahogy eddig is -  rendelkezésetekre állni. Köszönjük a munkáját!

III. Szövetségi hírek

1.) Az Országos Intézobizottság ülése, 2000. november 18.

A következo témák kerültek megtárgyalásra:
1. napirendi pont: az internettel kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
A Felügyelo Bizottság felvetése után többen is kifogásolták a levelezési listán

idonként tapasztalható cserkészietlen hangvétellel történo levelezést.
2. napirendi pont: pénzügyi-, gazdasági beszámoló.
Gaál Flóriánné pontos beszámolóval még mindig nem tudott szolgálni az 1999. évet

illetoen. A 2000. évet érintoen sem tudott pontos beszámolót adni. Köztartozásunk
jelenleg nincs, így pályázatok írásának nincs akadálya. Az egyesek által felvetett kérdésre,
hogy mi van a repülosök részére zárolt közel 6 millió Ft-tal, közölte, hogy elköltésre
került, s ígérte, hogy utána néz, akárcsak a nemzetközi tagdíjak (WOSM, ICCS)
kérdésének, valamint egy lezárult pernek, melyrol eddig nem tájékoztatták az OIB-ot.

3. napirendi pont: Lendvay Endre beszámolója.
Egy félreértés folytán csak a 2000. szeptembere óta eltelt két hónapról készült

beszámolóval. Az elozo cserkészévrol - melyrol még nem számolt be - valószínuleg egy
késobbi idopontban fog beszámolni.

4. napirendi pont: beszámoló a MET-rol
Tegzesné Bibó Borbála, országos leányvezetotiszt számolt be a MET

elokészületeirol, szervezésérol és programjáról. A beszámoló pénzügyi, gazdasági része
még nem készült el, így errol csak késobb fog tudni beszámolni.

Dragon Faragó Lajos
kerületi OIB-ba delegált tag

2.) 20. Cserkész Világtalálkozó, Thaiföld, 2003.

A Vezetok Lapja novemberi számában olvashatjátok a soron következo dzsembori,
magyar csapatának vezetoi válogatására kiírt pályázatot. Kérlek Benneteket, hogy aki
kedvet érez ezekhez a feladatokhoz, az küldje be pályázatát 2001. január 20-ig!

Tóth Arnold
a thaiföldi magyar dzsembori csapat megbízott vezetoje

Németh István
kerületi elnök

MCSSZ X. (pesti) Cserkészkerület
Cím: 1192 Budapest, Pannónia u. 26. (Szt. József  közösségi ház); Levélcím: 1447 Budapest, Pf. 472;

Telefon: (30)-3070-918; Honlap: xker.cserkesz.hu;
Ügyleti szolgálat: minden hónap második és utolsó szerdáján 16.30–18.30 között.

Kerületi Körlevél: Felelos kiadó: Németh István; Foszerkeszto: Kazinczy Béla; Szerkeszto: Orosz László.
A körlevéllel kapcsolatos kérdések, kérések feltehetok telefonon a (30)-3582-555 számon.


