
I. Kerületi hírek

1.) Kerületi Közgyulés, 2001. március 24.

X. Cserkészkerület csapatparancsnokainak  MCSSZ X. Cserkészkerület elnök
Budapest, 2001. január 27.

Kedves Cserkésztestvérem!

Mint a X. Cserkészkerület elnöke az MCSSZ Alapszabálya 83. §-a szerint Kerületi
Közgyulést hívok össze és erre ezúton nagy tisztelettel meghívlak.

A Közgyulés idopontja: 2001. március 24., (szombat), 10.00 óra.
Ha a Közgyulés a megjelentek alacsony száma miatt nem határozatképes, akkor az

MCSSZ Alapszabálya 84. §-a szerint a Kerületi Közgyulést azonos napirenddel,
ugyanarra a napra, 10.30-ra hívom össze. Ezen esetben a Közgyulés a megjelentek
számától függetlenül, határozatképes.

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
Szavazati jog feltétele: 2000-es Éves jelentés leadása és a 2000. évi tagdíj

befizetése.
Regisztráció: 9.15 órától.
A Fenntartó Testülettol megbízás nem kell! A csapatot, mint a MCSSZ rendes tagját a

Közgyulésen a csapatparancsnok képviseli. Akadályoztatása esetén a csapat
parancsnokhelyettese járhat el a csapat képviseletében. Ezen beosztását a
cserkészigazolványával igazolnia kell!

Javasolt napirend:

1. A Kerület 2000. évi pénzügyi beszámolója;
2. A Kerület 2001. évi költségvetése;
3. A Kerületi Elnökség tagjainak beszámolói;
4. A kerületi OIB tag beszámolója;
5. A KIB elnökének beszámolója;
6. Javaslatok, indítványok;
7. Egyebek.

A napirend javaslatok, indítványok pontjához 2001. február 24-ig küldhetitek be
indítványaitokat.

Jó munkát!

Németh István
kerületi elnök

2.) Gyászol a magyarság, elhunyt Sinkovits Imre (1928-2001)

Siki bá’ hazament; jelenteni a Legfobb Parancsnoknak a szolgálatról, melyet Istenért,
Hazáért és az egész Magyar népért tett a tole telheto legjobb módon.

Nem kellett kötelességet keresnie, az mindig megtalálta Ot minden formában. Akkor
is, amikor verset kellett mondani 1956-ban a fiataloknak, a forradalmároknak. Akkor is,
amikor színdarabok sorában úgy szólt ezrekhez, hogy mindenki számára személyre szóló
titkos súgás lett az O általa Isten, Haza érdekére formált mondanivaló. Tudott úgy
elmondani mindent mindenkinek, mintha csak egy személyhez szólna. Erdélyi szobrász
barátja, Benczédi Sándor budapesti kiállítása megnyitója után - nyolcvanas évek közepén,
az általa hozott adventi gyertya fényénél - külön ajándékként mondta el vitéz Somogyváry
Gyula „Magyar miatyánk”-ját. Akkor mesélte, hogy úgy látszik, lesz magyar cserkészet
újra. Hitt ebben és hirdette. Majd az újjáalakulástól segítette a cserkészetet. Így
kerületünkben is pl. azzal, hogy szép magyar beszédre oktatta az orsvezeto jelölteket.

Sosem nevezték ki, de mindenki számára O volt az örökös magyar Focserkész, ahogy
végül a Nemzet Színésze lett. Minden tettében a cserkésztörvényt élte. Ebbol táplálkozott
hazaszeretete. Ezért volt egyik törvényszeru mondása: „Csak annak van jövoje, aki a
nemzete múltját becsüli és a köznapokban is élteti.”

Vállaljuk és éljük élete és gondolatai igazságát. Légy résen értünk fentrol is Siki bá’!
Németh István
kerületi elnök

3.) Sinkovits Imre temetése

Február 2-án 9 és 13 között a Nemzeti Színházban fogják felravatalozni. A 11 óra 45
perctol 12 óráig egybe gyult cserkészeket - a színház vezetoségének ígérete szerint -
együtt engedik a ravatalhoz. 10-15 percre cserkész díszorség állhat a ravatalnál, míg bent
tartózkodhatunk. A temetési szertartás 15 órakor kezdodik az óbudai temetoben. 14 óra
15 perctol érkezo cserkészek esetleges feladatát, elhelyezkedését a helyi rendezok
határozzák meg. A koszorúkat is itt kell leadni. A gyászmise 17 óra 30 perckor lesz az



Újlaki (Kolozsi téri) templomban. Tegyünk hitet magyarságunkról, s legyünk ott minél
többen a Siki bá’ temetésén!

Németh István
kerületi elnök

4.) A Kerületi Elnökség ülése, 2000. december 13.

Az ülésen jelenlevo három elnökségi tag a következo határozatokat hozta:
KE-1/2000.12.13. A Kerületi Elnökség úgy döntött, hogy amennyiben más megoldás

nincs, eseti meghívással kell kerületi pénztárost keresni. (Egyhangúlag elfogadva.)
KE-2/2000.12.13. A Kerületi Elnökség 2001. január 10-én tartandó ülésen a 2000.

évi pénzügyi beszámoló és a 2001. évi költségvetés kerüljön megtárgyalásra.
(Egyhangúlag elfogadva.)

KE-3/2000.12.13. A Kerületi Körlevelet a KE-11/2000.11.08. sz. határozatban
említetteken kívül a Felügyelo Bizottság kerületi tagja és az Országos Leánybizottság
kerületi tagjai is megkapják. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-4/2000.12.13. A Kerületi Elnökség a vezetotiszt javaslatára megbízza Markó
Gergelyt az Orsvezetoi Fórumok vezetoi feladatának ellátásával 2001. augusztus 31-éig
terjedoen. (Egyhangúlag elfogadva.)

KE-5/2000.12.13. A Kerületi Elnökség javasolja az OIB-nak, hogy a cserkésztiszt-
képzés rendkívüli fontossága miatt felügyeleti biztost jelöljön ki a képzéshez. A biztos
feladata: a cserkésztisztképzés teljesíthetoségének, lefolyásának és szabályszeruségének
ellenorzése, arról az OIB tájékoztatása és szükség esetén eljárási javaslatok tétele az OIB
felé. (Egyhangúlag elfogadva.)

Németh István
kerületi elnök

5.) MET 2000

A MET 2000-rol készült 45 perces videokazettát Kerületünk megvette. Kölcsönzése
– az ügyeleti napokon telefonon, elore egyeztetve – lehetséges. Elsosorban a résztvevo
csapatoknak ajánljuk.

Kádár Jeno
fotitkár

II. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) Az Új Évezred elején

A 3. évezred, a 21. század, a 201. évtized és a 2001. év kezdetén örömmel köszöntöm
a Kerületi Elnökség nevében, a X. Cserkészkerület csapataiban tevékenykedo

cserkésztestvéreimet! Eredményekben gazdag, Boldog Új Évet Kívánok!
Elozo Körlevélben már olvashattuk a Magyar Köztársaság miniszterelnökének,

Orbán Viktor úrnak a Magyar Parlament ünnepi ülésén, a Millennium elso napján, 2000.
január 1-én elmondott beszédének egy részét. Úgy gondolom, hogy érdemes most a
jövonkkel foglalkozó részletét is meghallgatni.

„Az új évezreddel, a huszonegyedik századdal pedig új korszak kezdodik a magyarok
történetében. Szerencsés az a nemzedék, amely ennek az emelkedésnek elindítója lehet.
Ahogyan szerencsés volt Szent István királyunk nemzedéke is. De a kezdet nem a vég.
Sokaknak sokat kellett még tennie azért, hogy az államalapító király tervei valóra
váljanak. Kereszténység felvétele, az államalapítás, az ezer évvel korábbi millennium, az
elindulás pillanata volt a magyarok számára. A mi ezredfordulónk is kapukat tár ki,
távlatokat nyit, horizontot rajzol, elindít bennünket. De mi felé indít el? Kérem, higgyék
el, a jóslás nagyon nehéz mesterség, különösen nehéz, ha a jövore vonatkozik. Egyesek
szerint a legkönnyebben úgy jósolhatjuk meg a jövot, ha megpróbáljuk magunk
megalkotni.

(...) Persze magyarnak lenni soha sem volt könnyu feladat. Nem lesz ezután sem. Egy
magyar fiatalember, akinek a szülei a huszadik század elején vándoroltak ki Amerikába,
így emlékezett. „Apám úgy hitte, ott arannyal vannak burkolva az utcák. Ott aztán három
dologgal kellett szembesülni. Az utcák nem voltak arannyal burkolva. Az utcákon
egyáltalán nem volt burkolat. Apámtól várták el, hogy lerakja a burkolatot.” Ahogy egy
bölcs ember mondta, a szótár az egyetlen hely, ahol az eredmény megelozi a munkát. A
helyzet nem változott. Továbbra sem lesznek arannyal burkolva az utcák és a munkát is
nekünk kell elvégezni. De a saját utcánkért dolgozhatunk. S úgy hiszem, készen is állunk
erre, hiszen a mai nemzedék ugyanazt akarja, mint mindegyik a maga idejében. Azt, hogy
értelme legyen az életnek. (...) Itt van velünk Szent István király és itt van Koppány vezér.
Velünk vannak a szentek és a lázadók, a várvédok, a hosök és az árulók. Velünk vannak
az igazak és a megigazultak, a hamisak és a pártütok. Velünk van mind, aki a
szabadságért harcolt, velünk, aki nem tudta, mitévo legyen. Magunkkal hoztuk
királyainkat, Istvánt, Lászlót, Mátyást, a Zrínyi Ilonákat, a Dobó Istvánokat, Rákóczi
Ferenceket és Széchenyi Istvánokat. A Batthyány Lajosokat és a Bethlen Istvánokat.
Magunkkal hoztuk az összes bölcset és az összes ostobát. Magunkkal hoztuk az összes
nagyot és az összes kicsit. Magunkkal hoztuk a múltunkat és visszük is tovább. Ez adjon
nekünk erot. (...) Isten éltesse mindannyiukat!

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

Programok

2.) 2001. februári országos és kerületi program

Idopont Program neve Felelose
február 3. Országos Vers- és Prózamondó Verseny

Kerületi Selejtezo
Cs. Borbola Tamás



X. Országos Népdaléneklési és
Daléneklési Verseny Kerületi Selejtezo

Cs. Tóth Zoltán

Kerületi Farsangi Regos Nap Cs. Tóth Zoltán
február 17. Országos: Feketefenyo gyérítés Cs. -

Országos Vers- és Prózamondó Verseny Cs. -
február 22. Emlékezés Napja (Bi-Pi születésnapja) Cs. -
február 24. Országos: Cserkészbál Rcs. -

Rover Sörgyár-látogatás Rcs. Valentin András
február 28. *Hamvazószerda Cs. -

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.

3.) A 2000-2001-es cserkészév második félévének országos és kerületi
programja

Az elozo évi Körlevelekben már megismert módon, most itt is olvashatjátok az idei
cserkészév második 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 vezetotisztet, akiknek a pontos címe és telefonja a 2000. évi 10. sz. Körlevélben
olvasható.

Idopont Program neve Felelose
február 3. Országos Vers- és Prózamondó Verseny

Kerületi Selejtezo
Cs. Borbola Tamás

X. Országos Népdaléneklési és
Daléneklési Verseny Kerületi Selejtezo

Cs. Tóth Zoltán

Kerületi Farsangi Regos Nap Cs. Tóth Zoltán
február 17. Országos: Feketefenyo gyérítés Cs. -

Országos Vers- és Prózamondó Verseny Cs. -

február 22. Emlékezés Napja (Bi-Pi születésnapja) Cs. -
február 24. Országos: Cserkészbál Rcs. -

Rover Sörgyár-látogatás Rcs. Valentin András
február 28. Hamvazószerda Cs. -
március 3. X. Országos Népdaléneklési és

Daléneklési Verseny Dönto
Cs. -

VIII. Segédtiszti Fórum Vez. Barna Gábor
március 10. Országos: '48-as Teljesítménytúra Cs. -
március 15. 1848. Cs. -
március 17. Országos: Csemetepótlás Cs. -

Rover Barlangászás Rcs. Valentin András
március 24. Országos: Erdei Kiscserkész

Akadálypróba
Kcs. -

Kerületi Közgyulés Vez. Németh István
IV. Cserkésztiszti és Csapatpar. Fórum Vez. Barna Gábor

március 30-31. Országos: Orsvezetoi Továbbképzés Vez. -
március 31. Kiscserkész Akadályverseny Kcs. Marosi Rita

Felnottcserkészek a Szent Koronánál Fcs. Paál István
április 6. Cserkész Keresztútjárás Cs. Borbola Tamás
április 7. IX. Országos Tájékozódási Verseny Cs. -

Cserkész Lelkigyakorlat Cs. Borbola Tamás
április 8-11. Rover Remeteség Rcs. Csordás Imre
április 15. Húsvétvasárnap Cs. -
április 16. Országos: Kiscserkész Locsolóbál Kcs. -

Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Cs. Tóth Zoltán
április 21. Országos: Cserkelo út készítés Cs. -

X. Somogyváry-nap Cs. Németh István
Kerületi Roverbál Rcs. Valentin András

április 22. Föld Napja Cs. -
április 23. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Cs. Tóth Zoltán
április 24. Szent György-nap Cs. -
április 30. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Cs. Tóth Zoltán
május 5. Országos: Majális Cs. -

május 5-6. II. Kerületi Cserkésznap Cs. Borbola Tamás
május 7. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Cs. Tóth Zoltán
május 12. Országos: Madarak és Fák Napja Cs. -

Kerületi Felnottcserkész Kirándulás Fcs. Paál István
május 14. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Cs. Tóth Zoltán
május 19. Országos: Akácsarj levágás Cs. -

X. Orsvezetoi Fórum Vez. Markó Gergely
május 21. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Cs. Tóth Zoltán



május 26. Országos Közgyulés Vez. -
Országos: Kiscserkész Meseerdo Kcs. -
Kiscserkész Barangolás Buda várában Kcs. Marosi Rita

május 28. Hosök Napja Cs. -
Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Cs. Tóth Zoltán

május 31. - június
4.

Országos: Csíksomlyói Zarándoklat Rcs. -

június 3. Csapatmaratoni Cs. Borbola Tamás
június 4. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Cs. Tóth Zoltán
június 9. Rover Sziklamászás Rcs. Valentin András
június 16. Országos: Akácsarj levágás Cs. -

június 27. - július
7.

Országos: Regostábor Cs. -

július elso fele Kerületi Kiscserkész Tanyázás Kcs. Marosi Rita
július 6-13. Erdélyi Regos Barangolás Cs. Tóth Zoltán

július 14-24. X/6. sz. Segédtisztképzés:
Hivatásfelkészíto Tábor és Tanfolyam

Vez. Kazinczy Béla

július 19-29. Országos: Segédtisztképzés (01-03) Táb. Vez. -
július 21-29. Országos: Orsvezetoképzés Tábor Vez. -

július 25. - aug. 2. X/7. sz. Orsvezetoképzés: Kiképzo Tábor Vez. Sipos E. Villo
augusztus 6-13. Regos Orségi Gyujtés Cs. Tóth Zoltán

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. Különösen igaz ez a
nagycserkész korosztályhoz sorolt programokra, hiszen ott nagyon sok olyan program
van, amely más korosztályoknak is szól! Ezek figyelembevételével kezeljétek a
bontásokat és terjesszétek cserkészeitek között, felhívva rá a figyelmet.

A második félév programjai cserkészeknek:
Idopont Program neve Felelose

február 3. Orsz. Vers- és Prózam. Vers. Ker. Sel. Borbola Tamás
X. Országos Népdaléneklési és
Daléneklési Verseny Kerületi Selejtezo

Tóth Zoltán

Kerületi Farsangi Regos Nap Tóth Zoltán
február 17. Országos: Feketefenyo gyérítés -

Országos Vers- és Prózamondó Verseny -
február 22. Emlékezés Napja (Bi-Pi születésnapja) -
február 28. Hamvazószerda -
március 3. X. Orsz. Népdaléneklési és Dalén. Ver. -

március 10. Országos: '48-as Teljesítménytúra -
március 15. 1848. -
március 17. Országos: Csemetepótlás -

április 6. Cserkész Keresztútjárás Borbola Tamás
április 7. IX. Országos Tájékozódási Verseny -

Cserkész Lelkigyakorlat Borbola Tamás
április 15. Húsvétvasárnap -
április 16. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Tóth Zoltán
április 21. Országos: Cserkelo út készítés -

X. Somogyváry-nap Németh István
április 22. Föld Napja -
április 23. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Tóth Zoltán
április 24. Szent György-nap -
április 30. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Tóth Zoltán
május 5. Országos: Majális -

május 5-6. II. Kerületi Cserkésznap Borbola Tamás
május 7. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Tóth Zoltán
május 12. Országos: Madarak és Fák Napja -
május 14. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Tóth Zoltán
május 19. Országos: Akácsarj levágás -
május 21. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Tóth Zoltán
május 28. Hosök Napja -

Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Tóth Zoltán
június 3. Csapatmaratoni Borbola Tamás
június 4. Néptánc Tanfolyam és Népdalkör Tóth Zoltán
június 16. Országos: Akácsarj levágás -

június 27. - júl. 7. Országos: Regostábor -
július 6-13. Erdélyi Regos Barangolás Tóth Zoltán

augusztus 6-13. Regos Orségi Gyujtés Tóth Zoltán
A második félév programjai kiscserkészeknek és vezetoiknek:

Idopont Program neve Felelose
március 24. Országos: Erdei Kiscserk. Akadálypr. -
március 31. Kiscserkész Akadályverseny Marosi Rita
május 5-6. II. Kerületi Cserkésznap Borbola Tamás
május 26. Országos: Kiscserkész Meseerdo -

Kiscserkész Barangolás Buda várában Marosi Rita
július elso fele Kerületi Kiscserkész Tanyázás Marosi Rita

A második félév programjai rovercserkészeknek és vezetoiknek:
Idopont Program neve Felelose

február 24. Országos: Cserkészbál -



Rover Sörgyár-látogatás Valentin András
március 17. Rover Barlangászás Valentin András
április 8-11. Rover Remeteség Csordás Imre
április 21. Kerületi Roverbál Valentin András
május 5-6. II. Kerületi Cserkésznap Borbola Tamás

május 31. - jún. 4. Országos: Csíksomlyói Zarándoklat -
június 9. Rover Sziklamászás Valentin András

A második félév programjai felnottcserkészeknek és vezetoiknek:
Idopont Program neve Felelose

március 31. Felnottcserkészek a Szent Koronánál Paál István
május 5-6. II. Kerületi Cserkésznap Borbola Tamás
május 12. Kerületi Felnottcserkész Kirándulás Paál István

A második félév programjai cserkészvezetoknek:
Idopont Program neve Felelose

március 3. VIII. Segédtiszti Fórum Barna Gábor
március 24. Kerületi Közgyulés Németh István

IV. Cserkésztiszti és Csapatpar. Fórum Barna Gábor
március 30-31. Országos: Orsvezetoi Továbbképzés -

május 5-6. II. Kerületi Cserkésznap Borbola Tamás
május 19. X. Orsvezetoi Fórum Markó Gergely
május 26. Országos Közgyulés -

július 14-24. X/6. sz. Segédtisztképzés:
Hivatásfelkészíto Tábor és Tanfolyam

Kazinczy Béla

július 19-29. Országos: Segédtisztképzés (01-03) Táb -
július 21-29. Országos: Orsvezetoképzés Tábor -

július 25. - aug. 2. X/7. sz. Orsvezetoképzés: Kiképzo Táb. Sipos E. Villo

4.) Rover Sörgyár-látogatás, 2001. február 24.

Valaki havonta, valaki hetente fogyasztja, de szinte mindenki élvezte már a jéghideg
vagy a huvös (ki hogyan szereti) sör üdíto, kesernyés ízét. Abba azonban már kevesebben
gondolnak bele a fogyasztói közönségben, hogy hogyan került az üvegbe ez az ital, a
folyékony kenyér. Errol tudhatunk meg többet ez alkalommal, és megismerkedhetünk az
egyik legnagyobb és legrégibb magyar sörgyár életével (Története egészen 1632-ig
vezetheto vissza! Európa egyik legszebb fozoházát is itt csodálhatjuk meg!)

A program leírása: két óra alatt végigkalauzolnak minket a muemléképület
gyártósorain. Eközben szakérto magyarázatokat hallunk a sörgyártásról. A „túra” végén a
belépo mellé automatikusan kiadós sörkóstolót kapunk. Ritkán van alkalmunk ide
eljutni!

Helyszín: Dreher Sörgyár, Budapest, Kobánya, Jászberényi út 7-11.

Idopont: 2001. február 24-e szombat
Találkozó: 10.40-ig az Ors vezér terén a 61-es busz megállójában, vagy 10.55-ig a

Sörgyár bejáratánál, ahol megáll a 61-es, a 62-es és a 168-as busz és a 28-as, a 37-es és
37A jelzésu villamos is. A megálló neve: Sörgyár (A 37-es villamosra föl lehet szállni
Kobánya-felso MÁV állomásnál is, így vidékrol talán könnyebb eljutni ide.)
Jelentkezéskor mondjátok meg, hová érkeztek!

Részvételi díj: 1200 Ft (diákigazolvánnyal 600 Ft), ebbol 500 Ft eloleg eljuttatandó
bárhogyan a program feleloséhez.

Minimális létszám: 15 fo.
Maximális létszám: 30 fo.
Jelentkezés: a program felelosénél személyesen, írásban, telefonon, egyénileg vagy

csoportosan, de mindenképpen név szerint! Az 500 forint befizetésnek módját a
jelentkezéssel egyidejuleg telefonon egyeztethetjük.

A program felelose: Valentin András, 1239 Soroksár, Haraszti út 69/b. Telefon:
(06-1)-287-1081, üzenet hagyására van mód. Drótposta: valeka@freemail.hu.

Valentin András
kerületi rovercserkész-vezeto

5.) Néptánc Tanfolyam és Népdalkör, 2001. tavasza

A színvonalas és magas szintu kerületi regos élet érdekében ebben az évben Néptánc
Tanfolyamot indítunk elegendo jelentkezo esetén. A tanfolyam célja, hogy minden
cserkészcsapatban legyen legalább egy fiú és egy lány, aki legalább alapszinten ismeri a
magyar táncokat. A tanfolyamot kéthetente, hétfo esténként tartjuk, a következo
napokon: április 16., 23., 30., május 7., 14., 21., 28. és június 4.

A néptánc mellett - igény esetén - kerületi Népdalkör is indul. Ezzel színesíteni
szeretnénk a táncházakat és cserkészkerületünk életét.

Várjuk korhatár nélkül mindkét programra - a csapatparancsnoki ajánlásával a
cserkészek jelentkezését név, cím és telefonszám megjelölésével!

Minimum létszám: 20 fo.
Maximum létszám: 50 fo.
Jelentkezési határido: 2001. február 28.
Jelentkezési cím: 1447 Budapest, Postafiók 472., a borítékra írjátok rá: Néptánc

vagy Népdalkör.
Információ: kérheto Tóth Zoltántól a 1-340-4158-as telefonszámon.

JELENTKEZZETEK!

Tóth Zoltán
kerületi regoscserkész-vezeto

6.) Helyesbítés



Az elozo számunkban Paál István, kerületi felnottcserkész-vezeto telefonszáma
tévesen jelent meg. A helyes szám a következo: 1-3640952. A hibáért elnézést kérünk!

Orosz László
szerkeszto

Beszámolók

7.) Kiscserkész Karácsonyváró Kézmuves-nap, 2000. december 9.

Advent elején hat cserkészcsapatból (a 153. sz., a 293. sz., a 305. sz., a 412. sz., a
432. sz. és a 923. sz. csapatokból) összesen több, mint 60 kiscserkész  gyult össze
vezetoivel, hogy testben és lélekben együtt készüljenek a Kisjézus születésének
megünneplésére. Az utólagos visszajelzések szerint családias, karácsonyváró
hangulatban, hasznosan telt ez a nap, mindenki megtalálta a számára érdekes
tevékenységet, és a kiscserkészek kedvükre ügyeskedhettek.

Játékkal, énektanulással, beszélgetéssel, ismerkedéssel és különbözo ajándékok,
díszek, képeslapok készítésével foglalkoztunk, és természetesen egy kis rosszcsontkodás
is belefért, ahogy ez már a kiscserkészeknél lenni szokott.

Elnézést kérek azoktól a csapatoktól, ahol nem értesültek idejében errol a
programról, és köszönöm azoknak, akik elhozták kiscserkészeiket és ezen kívül még
segítségükkel is támogattak.

Marosi Rita
kerületi kiscserkész-vezeto

8.) Rover Tánciskola, 2000. december 27-30.

A program meghirdetésénél problémáim adódtak, ezért foleg ennek tulajdonítom,
hogy csak tíz résztvevoje volt a tánciskolának, a 133., a 412. és a 923. csapatokból.
(Néhány éve egy jobban kivitelezett kampány után nem fértek be a táncterembe a tanulni
vágyó cserkészek!) A mostani kis létszám miatt négy helyett három alkalommal volt
tánctanítás, viszont részvételi díj nem volt. Jó hangulatban telt el az a három este, s
remélem hasznos is volt a résztvevoknek.

Makó János
133. sz. Szt. György Cscs.

Kazinczy Béla
kerületi vezetotiszt

III. Szövetségi hírek

1.) Cserkészbál, 2001. február 24.

Szeretettel értesítünk Benneteket, hogy VII. Cserkészbálunk idopontja: 2001. február
24. 19.00-tol 4.00-ig.

Idén Jelmezes Mulatságra várunk Titeket! Bármi fajta álruhát magatokra ölthettek,
egyetlen szempont, hogy ízléses legyen. A maskara nem kötelezo, de a hangulat
szempontjából fontos lenne.

A belépés összege: 700 Ft, valamint a lányoknak egy tálca sütemény, a fiúknak 2 l
üdíto, vagy 200 Ft. A pénzt rózsaszín csekken küldhetitek el, de a meghívót idén nem
postázzuk, hanem személyesen vehetitek majd át.

A programok: a Bál 19.00-tol 4.00-ig tart. A kezdési idopont elott sajnos nem
tudjuk fogadni csak azon testvéreinket, akik vidékrol érkeznek, és ezt elore jelzik. A
kapunyitás idopontja tehát este hét óra. Ha az éjszakai közlekedés nehézséget okoz, az ott
alvás lehetosége biztosított. Hálózsákot és laticelt hozzatok, és ami fontos, jelezzétek
elore, hogy hány lányra és hány fiúra számíthatunk!

Nyitótáncunkat 20.00-kor táncoljuk. A táncok a megszokott keringok, rocky,
charleston, cha-cha-cha, rumba, szamba, polka, twist lesznek, melyek nagy részét
élozenére rophatjátok. Ismét lesz néptánc, külön e célra biztosított teremben. Teaházunk
idén ír kávézóval bovül. Az éhségetek eluzését a megszokott büfé biztosítja majd.

Ezúttal új termet is kitaláltunk, ahol megadott idoben a MET résztvevoi
gyülekezhetnek egy kis nosztalgiázásra. Ehhez hozzatok magatokkal mindenféle
esztergomi ereklyét: videokazettát (lejátszót biztosítunk), fényképet, zászlót, pólót stb.

Lesz játékos terem is, itt különféle társasjátékokban, ülosportokban és egyéb
játékokban versenyezhettek.

Reméljük, mindezekkel sikerült felkeltenünk az érdeklodéseteket!
Meghívót a már ismert címeken igényelhettek:

Rudan Máriánál: levélcím: 1111 Budapest, Bartók Béla út 4., telefon: 385-1804;
Udvarhelyi Beatrixnél: drótposta: utrixi@drotposta.hu, levélcím: 2040 Budaörs,
Kígyó u. 13., telefon: 23-431-678;
Bencze Dávidnál: levélcím: 1114 Budapest, Diószegi út 50/a.;
Varga Máténál: drótposta: vmate@elender.hu.

Várunk Benneteket szeretettel!

25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat

2.) Március 15-ei ünnepség, 2001. március 15.

A MCSSZ március 15-ei megemlékezését 2001. március 15-én 14.30-tól tartjuk a
Magyar Színházban.

Musor: Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde.
Jegyárak: 950,- Ft, 800,- Ft és 700,- Ft.
Jegyrendelés: február 5-tol a 30-201-2201-es telefonszámon (Turba Lászlónál). A

jegyeket a Tömörkény utcai székházban 16 és 18 óra közt lehet majd átvenni a következo



csütörtöki és hétfoi napokon, a fenti idopontban.

Turba László
országos programszervezo vezetotiszt

3.) Carpathia 2001, 2001. augusztus 13-22.

Bár még az OIB jóváhagyása még hiányzik, de a Magyar Cserkészszövetség 2001.
augusztus 13. és 22. között Carpathia 2001 néven közép-európai nemzetközi dzsemborit
szervez Magyarországon. A táboron lengyel, cseh, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát,
bolgár, szlovén, magyarországi és kárpát-medencei illetve külföldön élo magyarok
vesznek részt. A tábor várható létszáma 1200 cserkész. Ebbol kb. 180-200 fo lesz a
tábortörzs.

Nagy kaland és nagy lehetoség ez a Kárpát medencében élo népek barátkozására,
ebben segíthetnétek nagyon sokat tapasztalatitokkal, nyelvtudásotokkal. A szervezés már
elindult a legfontosabb területek vezetoi munkához láttak, de számos részfeladatra még
lehet jelentkezni és új program és egyéb ötleteket is szívesen látunk.

A tábor parancsnoka: Szubert László.
Reprezentációs, nemzetközi kapcsolatok: Farkas Tamás.
A logisztika vezetoje : Ledács Kiss Miklós.
Konyha: Tóth Barna.
A biztonsági altábor parancsnoka: Kincs Gergely.
Forrásteremtéssel: Nagymányoki Zoltán foglalkozik.
Altáborszervezo: Babos Gábor.
Programtörzs parancsnoka: Bencze Dávid.

A programokon belül is számos programcsoportnak már van fonöke:
Vízi: Schoblocher Péter és Nagy Gábor.
Regös-kézmuves: Csizmazia András.
Környezetvédelmi: Nádai Béla bá’.
Tájékozódás: Fábry Pali bá’.
Akció-túlélés: Kovács Árpád.
Kiállítások: jelenleg nincs.
Túrák, városnézések: jelenleg nincs.
Városi akadályverseny: Szetpáhly-Juhász Miklós.

Aki a fenti emberek közül bárkit ismer, az már bombázhatja oket ötleteivel,
jelentkezésével. Ha nem ismersz senkit, akkor se csüggedj, mert mindenkit várunk a
programtörzsbe, aki elmúlt 16 éves vagy orsvezetoi képesítéssel rendelkezik és van
valamilyen idegen nyelv ismerete. (Legjobb az angol, ha pedig valamelyik közép európai
nyelvben vagy otthon, annak különösen örülünk). Általánosan a törzsbe lehet jelentkezni
a carpathia@cserkesz.hu címen. A programtörzsbe lehet jelentkezni az
orultteknos@hotmail.com címen.

A jelentkezéskor a következo adatokat írjátok le: név, cím, telefon, drótposta cím,
életkor, idegen nyelv ismerete és foka, vezetoi képesítés (ha van), csapatod neve, száma,

székhelye, milyen munkaterületen szeretnél dolgozni.

Bencze Dávid
Carpathia 2001 programfonöke

4.) Az Országos Intézobizottság ülése, 2000. december 16.

A 2000. december 16-ai OIB ülés fo témái a 2001. évi tagdíjak és a
cserkésztisztképzés volt. A tagdíjakkal kapcsolatban több elképzelés keringett eddig is
cserkészkörökben:

1. Minden csapat létszámától függetlenül azonos tagdíjat fizessen. Az Országos
Elnökség is ezt képviselte, eloterjesztésük szerint kb. 35 000 Ft körüli összeg lenne ez
csapatonként.

2. A csapatok egy viszonylag alacsony összegu (2000-4000 Ft-os) tagdíjat fizetnek
csak, az egyes cserkészek csapattagságának igazolása azonban egy kb. 300-400 Ft-ért
megvásárolható bélyeggel történik.

3. Minden csapat létszámától függetlenül azonos tagdíjat fizessen. A kisebb csapatok
azonban rászorultságuk függvényében visszatérítést kapnak.

4. A csapatok taglétszámuk függvényében fizetnek tagdíjat.
Az Országos Elnökség (továbbiakban: O. E.) kérésére határozathozatal még nem

történt ez ügyben, tájékoztató szavazás azonban igen. Az 1. változatot 2 kerület és az O.
E., a 2. változatot egyetlen kerület, a 3. változatot senki, a 4. változatot az OIB nagy
része tartotta elfogadhatónak. A tagdíj mértékét pedig a nagy többség maximálisan a
cserkészenkénti 500 Ft összegben állapítaná meg, melyet kb. 30% - 70% arányban
osztana meg a központ és a kerületek között. Az elmúlt két évben az O. E. eloterjesztése
alapján a tagdíjak (360 Ft / cserkész) teljes összege a kerületeknél maradt.

A cserkésztisztképzéssel kapcsolatban nehezményezte az OIB, hogy a meghirdetés
nem volt szabályszeru. Nem derültek ki a feladatok, a jelentkezés feltételei, a várható
terhek, melyek ismeretének hiányában felelotlenség jelentkezni. Továbbá a meghirdetok
nem hangolták össze a képzés meghirdetése elott (utána sem) a képzés paramétereit az
Országos Vezetoképzo Vezetotiszti Testülettel (a kerületekkel), pedig ez szabályzataink
alapján a cserkésztisztképzés esetén kötelességük lenne. Az OIB kötelezte az országos
vezetoképzo fiúvezetotisztet, hogy a tisztképzés meghirdetését egészítse ki.

Határozott továbbá az OIB, hogy a régi cserkészigazolványokat továbbra is
elfogadhatónak tartja. Jelen körülmények között nehéz lenne a lecserélésük. Ha az
érvényesíto oldal (bélyegek helye) betelik, egy új pótlap beragasztásával tesszük lehetové
a további érvényesítést.

Lendvay Endre közölte, hogy a Vezetok Lapja foszerkesztojét felmentették,
átmenetileg Surján Lászlót bízták meg a foszerkesztoi feladatok ellátásával.

Néhány csapatparancsnoki megbízásról és a csapatok muködési engedélyével
kapcsolatban is született még döntés. A X. Cserkészkerületet a következo döntések
érintik ezek közül:



Új csapatparancsnoki megbízások:
Csapat                                                                           Parancsnok
153. sz. Dr. DornyayBéla Pásztor Éva
812. sz. Csaba vezér Tarnai Sándor
832. sz. Havas Boldogasszony Ivony István

Muködési engedélyt kapott:
Csapat                                                Székhely            Parancsnok
173. sz. Kemény Zsigmond Budapest Kádár Jeno
1044. sz. Róder Imre Budapest Kellner Jánosné

Felmerült az öregcserkészcsapatokkal kapcsolatban, hogy az új Alapszabály alapján
nekik is kell Fenntartó Testület (2000. május 20. óta). Az Országos Igazoló Bizottságtól
eredo, nem egészen szerencsésen megfogalmazott levél ment ki, amely erre
figyelmeztette oket. Többen félnek az esetleges megszüntetéstol. Nem fogunk
megszüntetni öregcserkészcsapatokat. Nekik köszönhetjük, hogy ismét muködik az
MCSSZ. Más kérdés az, hogy ha nincs Fenntartó Testületük, akkor a Közgyuléseken
esetleg nem igazolják majd a mandátumukat, s így nem szavazhatnak. Több lehetoség is
van a megoldásra: pl.: az öregcserkészek alapítsanak egyesületet, tegyenek alapítványt,
amely már muködtethet csapatot stb.

A X./16. sz. Salgótarjáni és a X./9. sz. Délpest-dunamenti Cserkészkörzetek hivatalos
megerosítése is megtörtént a decemberi ülésen. Végre hivatalosan is muködhet az, ami
már közel tíz éve muködik. Nekik és a kerület minden cserkészének kívánok Jó munkát!

Dragon Faragó Lajos
kerületi OIB tag

IV. Csapataink hírei

Túra- és Portyavezetoi Tanfolyam

A gyori Apáczai Csere János Tanítóképzo Foiskola és a 450. sz. Pálffy Miklós
Cserkészcsapat közös szervezésu tanfolyamot indít. Lehetoséget biztosítunk az alapfokú
bronzjelvényes túravezetoi cím megszerzésére. A tanfolyam két részbol áll. Az elso
részben a tavaszi hónapok során levelezo oktatás keretében sajátíthatók el a szükséges
ismeretek. A képzés a nyáron egy 5 napos intenzív képzotáborral és vizsgával zárul. A 18
éven aluliak vizsgabizonyítványt, a 18 éven felüliek ezen kívül jelvényt is kapnak.

A tanfolyam anyaga:
- Túra / portyaszervezés;
- Térképismeret és használat;
- Tájékozódás / helymeghatározás (GPS módszerrel is).

A tábor tervezett idopontja: 2001. június 27-tol július 2-ig.
A tábor tervezett helyszíne: Sokorói Tájvédelmi Körzet, Ravazd (Cserkészpark)
Részvételi feltétel: orsvezetoi képesítés.

Költség: 5500 Ft, mely tartalmazza a szállást, az étkezést, a képzés és a vizsga
költségét.

Jelentkezési cím: 1447 Budapest, Postafiók 472., a borítékra írjátok rá: Túravezetoi
Tanfolyam.

Jelentkezési határido: 2001. február 27.
A jelentkezés tartalmazza a jelentkezo nevét, címét, telefonszámát, csapatszámát és

nevét. A jelentkezés elfogadásáról és a további tudnivalókról levélben értesítést küldünk.
Az elfogadásról a beérkezés sorrendjében döntünk.

Csóka Géza
450. sz. Pálffy Miklós Cscs. parancsnoka

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)-9042-289; 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.


