
I. Kerületi hírek

1.) Kerületi Közgyulés

1999. május 1-én Kerületi Közgyulést tartottunk a Budapesti Piarista Gimnáziumban. A
Közgyulés lényegesebb témáit és hozzászólásait az alábbiakban, rövidítve, többek
kérésének eleget téve közzétesszük. (Ez nem a hiteles jegyzokönyv! Így olvassátok!)

1. Récsey Bélának, a kerület elnökének a Közgyulést köszönto gondolatai:

"Tisztelt Közgyulés! Kedves Cserkésztestvérek!
Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben a Magyar Cserkészszövetség részérol

megjelent Vikár Bélát, az MCSSZ ügyvezeto elnökét.
Szeretettel és tisztelettel üdvözöllek Benneteket, cserkésztestvérek: parancsnokokat,

tiszteket, segédtiszteket, akik a Kerület csapatait képviselitek.
Utolsó közgyulésünk 1996. oszén volt; az Alapszabály értelmében kétévente kellene

tartani, tehát a múlt év végén lett volna esedékes az összehívása. Akkor azonban úgy
gondoltuk, hogy - tekintettel a Szövetség vezetoség-választó közgyulésére - ne zsúfoljuk
az eseményeket, késsünk néhány hónapot. Március 27-re tuztük ki a Közgyulést, az
értesítések, meghívók idoben ki is mentek, amikor kiderült, hogy a Szövetség is ekkor
akarja megtartani Közgyulését, mégpedig olyan témával, aminek a határideje március 31.
lett volna. Felmerült többféle megoldás lehetosége, végül azonban úgy láttuk célszerunek,
hogy a mai napra elhalasztjuk a Közgyulést, noha ez természetesen többlet költséget
jelentett. Ez a mai értekezlet csupán tájékoztatást kíván adni a vezetoség munkájáról, a
bekövetkezett változásokról; a jövo évben azonban vezetoség-választó közgyulést kell
tartanunk, mert a jelenlegi elnökség megbízatása lejár. Ajánlatos már most gondolkodni az
új vezetoségbe választható személyeken!

Már 1996-ban jeleztem, hogy a Szent László utcai helyiséget el kell hagynunk. Akkor ez
nem vált aktuálissá, de egy év múlva igen. A helyiség fobérloje, a KDNP XIII. kerületi
szervezete feloszlott, senki nem fizette a költségeket, közüzemi díjakat. Tulajdonképpen
önállóan is megkaphattuk volna a helyiség-csoportot, de a fenntartását nem tudtuk volna
finanszírozni.

A kínálkozó lehetoségek közül a Wekerle-telepi Plébánia Közösségi Házát választottuk,
és fogadtuk el, mert viszonylagosan jó a megközelítési lehetosége. 1997. novemberében
költöztünk ide. Maguk a helyiségek és a fogadtatás is barátságos, kellemes volt, de nem
volt egy szekrény, egy íróasztal, amiben iratainkat, holminkat tartani tudtuk volna. Berecz
Tibor cserkésztiszt, cserkésztestvérünk vállalta, hogy méretre elkészíti a szükséges
bútorokat. Így is történt. Érdemes megnézni!

Az 1996-ban megválasztott tisztségviselok közül ido közben többen lemondtak;
helyükbe a KIB új megbízásokat adott. Az új vezetoket - bár a körlevélben már szerepelt a
nevük - most személyesen is megismerhetitek.

1998. augusztusában Isaszegen lezajlott a Kerület 48-as Emléktábora. Bár kaptunk
néhány negatív visszajelzést is, összességében azonban elmondhatjuk, sikeres volt.

Folyik a Szövetség által kívánt csapatlátogatás. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben
ne az ellenorzést lássuk, hanem a felmérést, a segítési lehetoséget.

Valószínuleg Titeket is, engem minden estre megdöbbentett Lendvay Endre országos
fiúvezetotiszt közgyulési beszámolójának az a része, hogy az 1998-as évi jelentések alapján
jó, ha 15 ezerre teheto a cserkészek száma. Néhány évvel ezelott még 20 ezer volt, és nem is
akarok összehasonlítást tenni a háború elotti 70 ezres, csak fiúkra vonatkozó létszámmal.

Arra felismerésre jutottam, hogy ez a 25%-os csökkenés három tényezore vezetheto
vissza:

1. Az újrainduláskor sokan voltunk, régiek, öregek. Az ido múlásával egyre kevesebben
leszünk, sokan elhagynak bennünket örökre. Szomorú ez, de természetes folyamat.

2. Azok a fiatalok, akik a '90-es évek elején jelentkeztek cserkésznek, mára felnottek,
dolgoznak, családot alapítottak, elköltöztek. Megszakadt a kapcsolat a csapatukkal és a
cserkészettel is. Sajnálatos ez, de nem rendkívüli, tulajdonképpen mindig is így volt: az
életbe kilépok egyéb gondjuk-bajuk-elfoglaltságuk mellett - kevés kivétellel - nem tudják
vállalni a rendszeres cserkészmunkát.

3. Ez a csoport a legfájdalmasabb, a legnagyobb problémát jelento: akik távol
maradnak, nem jönnek közénk, nem jelentkeznek cserkésznek! Az o betöltetlen helyük
jelenti a legnagyobb urt sorainkban. Ezt látom saját csapatomban is, de másfelol is hallom -
szerencsére nem mindenhol ez a helyzet - hogy évek óta nincs, vagy alig van újonc. S ha
ez a tendencia folytatódik, a cserkészet egésze jut válságba, nem pedig csupán az érintett
csapatok! Hiszen hiába vagyunk mi, öregek még itt, ma is jelentos számmal! A cserkészet
nem a miénk, hanem a fiataloké!

Eltöprengtem: mi is lehet az oka ennek a közömbösségnek, érdektelenségnek?
Kétségtelen: az utóbbi években nagymértékben visszaesett a születések száma -

iskolák szunnek meg, vonódnak össze - s kevesebb gyermekbol cserkész is kevesebb lesz!



Igaz az is: a mai gyerekek jobban be vannak fogva: különórák, nyelvek, sport, egyéb
elfoglaltságok mellett kevesebb az idejük.

De vajon csak ezekben a külso tényezokben vannak az okok? Nem lehet, hogy mi
magunk is tehetünk errol? Talán:

Nem tudunk érdekes, megfelelo programot adni a fiataloknak?
Korszerutlenekké váltunk?
Nincs bennünk elég vonzóero?
Feleslegessé váltunk?
Vagy nem ismernek minket eléggé?

Azt hiszem, tulajdonképpen minden feltevésben rejtozik az igazság morzsája és
biztosan van még egyéb is, ami kimaradt ebbol a hevenyészett felsorolásból, de most csak
egyet, a legutolsónak említettet szeretném kiemelni a többiek közül.

Annak idején mi sokkal többet "szerepeltünk", több helyen ott voltunk, sokkal többet
lehetett látni a cserkészeket, mit ma! Ma inkább belterjes a csapatok élete. Jól tudom: a
cserkésszek ma is végeznek igen értékes társadalmi jellegu munkát - erdo takarítás,
szemétszedés, sírok-emlékmuvek gondozása, stb. - csakhogy ezeknek nincs meg a kello
nyilvánossága. Nem akarom én lebecsülni ezeket a munkálatokat, sot! De ki látja ezeket?
Legfeljebb néhány tucat ember és többnyire ugyanazok!

A ma embere a reklámok hatása alatt él; ezek irányítják, befolyásolják egész életét.
Persze nem arra gondolok, hogy az utcai óriásplakátokon hirdessük magunkat, az
újságokon keresztül hívjuk el a cserkészetre a figyelmet. Lehet, hogy erre is szükség lenne,
de én nem erre gondolok most, hanem arra, hogy többet mutassuk magunkat, több helyen
ott legyünk, hogy a közömbös emberek többet lássanak bennünket! Nem mindegy
azonban az sem, hogy milyen benyomást keltünk, milyennek látnak minket.

Vegyünk pl. két, egyenként 30-40 fos cserkész csoportot: az egyik a megszokott laza
csoportban, össze-vissza lépkedve, színes dzsekiben-pulóverekben, kalapban-sapkában-
barettben vagy a nélkül megy a forgalmas utcán. A másik csoport megközelítoen egyforma
ruhában, rendes sorokban, egyszerre lépve menetel, netalántán még énekel is. Mit
gondoltok, vajon melyik csoportot veszik észre a járókelok? Melyikrol marad elonyös
benyomásuk és melyikrol - a legjobb esetben - semmi?

Jól tudom, a katonás magatartást ma kevéssé értékelik, a lazaság, lezserség
elfogadottabb, divatosabb és mégis, én azt hiszem, érdemes lenne megpróbálni!

Kezdetnek talán lehetne a vezetoképzésben nagyobb hangsúlyt helyezni az alakiságra,
a katonás magatartásra, vagy - ha ez a fogalmazás nem szimpatikus - az "együttes mozgás
kultúrájára". Attól még nem leszünk militaristák, hogy több fegyelmet, egyformaságot
viszünk bele magatartásunkba, mozgásunkba.

Tudom: persze ez nem oldja, nem oldhatja meg a cserkészet minden problémáját! De ha
csak egy jottányit is elore visz, megéri!

Biztosan vannak köztetek, talán nem is kevesen, akik nem értenek velem egyet, akik
feleslegesnek, hibásnak tartják elképzelésemet. Szolgáljon mentségemre, hogy nem akartam
én programot adni, csak megpróbáltam hangosan gondolkozni. S ha ezek az önmagukban

talán valóban haszontalan gondolatok csak egyikotökben is megmozgattak valamit,
kicsiholtak egy ötletet, már nem voltak hiábavalók."

2. Vikár Béla, az MCSSZ ügyvezeto elnökének köszönto szavaiból:

"Több megbecsülést, egyetértést, erosítsük a cserkésztestvériség érzését! Az eddigi
bejelentett évi beszámolók cserkészeink létszám a 10 300, nem látszik valószínunek, hogy
érkezzenek még jelentések. A jelentésekben kérés van boven. A cserkészet a fiataloké, a
szervezésnél és a vezetésnél az idosebbek igazodjanak a fiatalok kívánságaihoz. A
cserkészek létszáma fogy, ennek oka, hogy egyes csapatokban a fiatalok unatkoznak,
unják a sorban állást nemzeti és egyházi ünnepeken. Nem díszelgo gárdát akarunk nevelni.
Megfelelo program nélkül a fiatalok elmenekülnek a cserkészettol. Nem az egyenruha teszi
a cserkészeket, hanem lelkülete, életfelfogása.

A fiatalok vezessék a csapatokat. A Kerület feladata a programok ellenorzése, a
csapatok felkeresése, a táborok ellenorzése. Fel kell keresni a volt cserkészeket.

A cserkész sajtó javul, a MCS elofizetoinek száma emelkedik, megjelentetése komoly
áldozatot jelent. A csapatok jelentkezzenek együttmuködésre. Elore mutató cikkek
jelenjenek meg, a múlt unalmas.

Fontos a táborozás jó megszervezése, 3-4 napos táborok ne legyenek; ideális a 2 hetes
tábor tekintettel az ido szukére. Ne legyen a táborban üresjárat, unatkozás. Egyes
cserkészek szerint a táborban a felnottek egymással vannak elfoglalva, ez ne forduljon elo.

Mindenki vessen számot magával: hibás vagyok? Most "megy el az utolsó villamos";
ha most nem fogjuk meg és elevenítjük meg a cserkészetet, ha széthúzás van, ha nem
törodünk a gyerekekkel, a jövoben nem lesz cserkészet."

3. Az új Kerületi vezetok bemutatása:

Kazinczy Béla, 2. sz. Sík Sándor Cscs. - fiú vezetotiszt,
Pásztor Éva, 153. sz. dr. Dornyay Béla Cscs. - leány vezetotiszt,
Brandenburg Tamás, 2. sz. Sík Sándor Cscs. - vezetoképzo vezetotiszt,
Marosi Rita, 923. sz. Pázmány Péter Cscs. - kiscserkész vezetotiszt,
Makó János, 133. sz. Szt. György Cscs. - rover vezetotiszt,
Valentin András, 923. sz. Pázmány Péter Cscs. - táborozási vezetotiszt.

4. Kazinczy Béla fiú vezetotiszt beszámolója:

"Tisztelt Csapatparancsnok Testvéreim!
Kedves Cserkészvezetok!
Bár csak 1998. december 8-a óta vagyok kerületi fiúvezetotiszt, és ezért az elotte elételt

2 év kerületi cserkészmunkájáról nem nekem feladatom számot adni, de mégis eleget teszek
ennek a feladatnak.



A kerületi cserkészmunka kialakítása és folytonos szinten való tartása nem könnyu
feladat. A munka sok cserkész önfeláldozó áldozatát, rengeteg idot és kitartást, türelmet
igényel. Sajnos általában azt tapasztaltuk, hogy a kerületi cserkészmunkára mindig kevesen
voltunk, s így néhány emberre maradt a munka zöme.

De mit is csináltunk 1996. novemberétol mostanáig? Kezdjük a legfontosabbal, a
vezetoképzéssel. A vezetoképzésben a Kerületre 3 feladat hárul közvetlenül:
segédtisztképzés, orsvezetoképzés és a továbbképzés. A segédtisztképzésben az új
Vezetoképzési Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzat szerint 2 éves képzésben
formálódnak a jelöltek. A képzés részei: hivatásfelkészítés, elméleti tanfolyam, módszertani
tábor és mindezek között folyamatos számonkérés, próbáztatás. 1996-ban eloször, majd
1997-ben másodszor hirdette meg a Kerület a segédtisztképzést. Összesen 51 jelentkezovel
1997. május végén indult el a képzés és 1998. augusztus végén 13 fo fogadalomtételével
zárult. A képzés végrehajtásában Nagy Péterné Marika korábbi kerületi leányvezetotiszt
fáradozott sokat. Új képzés indult 1998. novemberében 62 fovel - a VIII. kerülettel
együttmuködve - mely 2000 nyarán végzodik. Errol majd a tisztújító közgyulésen számolok
be.

Az orsvezetoképzés is ugyanolyan képzési rendben muködik, mint a segédtisztképzés,
csak rövidebb ideig tart: 1 évig. Az 1996-1997-es cserkészévben Balázs Tibor korábbi
kerületi fiúvezetotiszt irányításával 35 fo szerzett képesítést, az 1997-1998-as
cserkészévben Brandenburg Tamás akkori kerületi táborozási vezetotiszt irányításával 32
fo szerzett képesítést. A jelenleg folyó és a nyáron véget éro képzést, melyet szintén
Brandenburg Tamás , most már mint kerületi vezetoképzo vezetotiszt irányít, 53 jelölttel
indítottuk.

Folyik a Kerületben a vezetok továbbképzése is. Ennek keretei a Fórumok. 1997-tol
kezdodoen Orsvezetoi Fórumot évente kettot, Segédtiszti Fórumot is évente kettot tartunk.
Az Orsvezetoi Fórumok vezetésében Brandenburg Tamás és Barna Gábor, kerületi KIB tag
illetve a 432. sz. Pázmány Péter Cscs. parancsnoka végez odaadó munkát, míg a Segédtiszti
Fórumok megszervezésében Sipos Emoke Villo, szintén a 432. sz. Pázmány Péter Cscs.
tagja és jómagam tevékenykedem. Cserkésztisztek és csapatparancsnokok részére 1997-
ben egyszer, illetve ma tartjuk a továbbképzési, együttgondolkodási alkalmat.

Sokszor elmondtam, de itt megismétlem, hogy azok a csapatparancsnokok, akik
kiemelkedo képességu cserkészeket ismernek a csapatukban, azok küldjék a kerületi
vezetoképzésbe kiképzoi munkára, mert mindig szükséges az új erok bevonása.

Regöscserkészet. - Talán a legvirágzóbb cserkészmunka folyik ebben a szakágban.
Évente megrendezzük a Szigetszentmiklósi Regos Napokat novemberben és áprilisban a
Somogyváry Napokat. Ezek megrendezésében és lebonyolításában Németh István, kerületi
OIB-tag és az 1016. sz. Somogyváry Gyula Cscs. Parancsnokának, illetve Németh László
kerületi regös vezetotisztnek vannak elévülhetetlen érdemei. Regösnapot, táncházat és
farsangi bált is szerveztünk az 1997-1998-as cserkészévben, szintén Németh László
irányításával. Minden évben megtartottuk az országos vers- és népmesemondó, illetve
népdaléneklo versenyek kerületi döntoit, melyen gyakran sajnos igen csekély volt a
résztvevok száma.

A kerületi kiscserkész és rovercserkész korosztályi munkában most új korosztályi
vezetokkel kívánok elmélyült, jól szervezett munkát végezni.

A 3 év során Kerületünk kiemelkedo eseménye az Isaszegen megrendezett 1848-as
Emléktábor. A tábor célja volt: az 1848-49-es szabadságharc méltó megünneplése és
tiszteletadás a hosöknek; a szabadságharc legfontosabb eseményei és legjelentosebb
személyiségei közül néhánynak vázlatos bemutatása; történelmi ismereteink bovítése és
pontosítása folytán hazaszeretetünk elmélyítése.

A tábor elokészítése során a csapatok mozgósítása, a Kerület cserkészeinek értesítése
alacsony hatékonyságú volt. A kezdeti értetlenség miatt szükségessé vált a jelentkezési
határido többszöri meghosszabbítása, amely viszont a tábor céljaihoz méltatlan volt, sot az
egész ügy komolyságát veszélyeztette.

A programból: ügyességi próbák: részben az altáboroknak köszönhetoen ötletesek
voltak; a kézmuves foglalkozások vonzereje - részint szakmai jellegbol, részint a "mester"
személyiségébol adódóan - nagy különbségeket mutatottu; a szabadságharc csatáiról és
hoseirol szóló eloadások lebilincseloek, érdekfeszítoen izgalmasak, tárgyi tudást
gazdagítóak voltak.

Pénzügyek: az elokészítés és lebonyolítás során a készpénzforgalom szabályszeru
kezelése, a bevételek és a kiadások pontos rögzítése, a napi mérleg eszköz- és forrásoldali
egyezosége a tábor vezetoségének nagy segítséget adott. A naprakész - s nem csak
szigorúan véve pénzügyi - nyilvántartásoknak köszönhetoen adottá váltak operatív
programmódosítási lehetoségek.

GH, beszerzés, konyha: néhány alkalomtól eltekintve az ellátás megfelelo színvonalú, az
étel kifogástalan volt. Az étkezési idoben elofordult kisebb csúszások a szállítók
késedelemeskedéseibol adódtak.

Muszak: az elokészítés és lebonyolítás ideje alatt magas színvonalon biztosította a
táborozás alapfeltételeit. Váratlan helyzethez nagyvonalú rugalmassággal tudott
alkalmazkodni.

A tábor néhány tanulsága a jövore nézve: az elokészítéstol a befejezésig szem elott kell
tartanunk, hogy cserkésztábort akarunk! Az elokészítés során a táborra történo
jelentkezést, illetve annak határidejét célszeru szigorúbban venni. A tábor céljának
megvalósulását szolgáló keretmesét jókor el kell ültetni a majdani résztvevok fülében. Az
ehhez kapcsolódó, "ráhangoló jellegu" túrákat, eloadásokat - csapat-, raj-, vagy orsi
szinten már a tábor elott célszeru elkezdeni. A vezetok mindig tudatában legyenek annak,
hogy a legfontosabb nevelési eszköz a példamutatás. A nagytábor nevelési céljai nem
azonosak az orsi foglalkozáséval, de még a csapattáboréval sem!

A vezetotiszti munkáról szóló beszámolóban említést kell tennem a közelmúltban
megkezdett csapatlátogatásokról, mely minden csapatot érint a Kerületben, s ezért
bizonyára sokakat érdekel.

A csapatátogatást döntoen az országos fiúvezetotiszt kezdeményezésére végezzük, de
a Kerületi Intézo Bizottság korábbi szándékával is találkozik a feladat. A látogatásról a
január-februári Kerületi Körlevél mellé mellékeltük a felhívó és tájékoztató levelet. Fontos
tudni, hogy a csapatlátogatás nem ellenorzés, tehát nem a csapat muködésének



jogszeruségét vizsgáljuk, hanem a csapat cserkészéletét és cserkésztevékenységét. Ezért
kérem, hogy a csapatokat látogató cserkészvezetoket szeretettel fogadjátok és minden
kérdésükre bátran válaszoljatok. A csapatlátogatók sok csapattal már sikeresen
egyeztették a látogatás idopontját. Aki még nem jelentkezett, az keresse meg oket a
Közgyulés végén (Barna Gábor kerületi KIB-tag, Kazinczy Béla kerületi fiúvezeto, Pásztor
Éva kerületi leányvezeto, Valentin András kerületi táborozási vezetotiszt).

Utoljára néhány pontban összefoglalom az utóbbi idok Szövetségi Vezetotiszti
Ülésének  fontosabb témáit.

a) 1999. szeptemberétol cserkésztisztképzés indul konzultációs jelleggel.
b) Szintén 1999. szeptemberétol lesz felnotteknek szóló, alapozó képzés.
c) Új Kiscserkész-próbarendszer lesz, kiscserkész módszertani segédkönyvvel.
d) Hamarosan megjelenik az MCSSZ új próbarendszere is.
e) 2000-ben Esztergom végcéllal megrendezzük a Milleneumi Emléktábort (MET 2000),

amely mozgó tábor lesz.
Szeretném megköszönni minden csapatparancsnoknak, akik áldozatos munkájukkal

eddig is és remélhetoleg ezután is elosegítik magyar cserkészetünk fejlodését.
Kérem mindnyájatok támogatását a kerületi vezetoség felé a kerületi cserkészmunka

megszervezésében és végrehajtásában, illetve jelen beszámolóm elfogadását!"

5. Valentin Istvánné, kerületi gazdasági vezeto beszámolója:

"Nyitó készlet 1998. január 1-én 2812134 Ft, ebbol lekötött betét 1600000 Ft,
folyószámlán 1212134 Ft. Záró készlet 1998. december 31-én 3309842 Ft, ebbol lekötött
betét 2400000 Ft, folyószámlán 909842 Ft.

Az 1998. évi felhasználás negyed éves lebontásban:
I. negyedév: 513400 Ft bevétel; 841095 Ft kiadás, de ebbol csak 41095 Ft volt tényleges

kiadás, 800000 Ft lekötött betéttel új számla nyitása történt.
II. negyedév: 1128091 Ft bevétel; 2125183 Ft kiadás, de ebbol tényleges kiadás csak

525183 Ft. 1600000 Ft nem tényleges kiadás, csak számlarendezés, mivel még a 96/97-es
évben lekötésre került, és ezideig a folyószámlán szerepelt.

III. negyedév: 911348 Ft bevétel; 1033972 Ft kiadás.
IV. negyedév: 154310 Ft bevétel, 609191 Ft kiadás.
2707149 Ft az összes bevétel; 4609441 Ft az összes kiadás, de tényleges kiadás csak

2209441 Ft. Lekötésre került 2400000 Ft. Az 1998. évi folyószámla nyitó készletéhez, a
412134 Ft-hoz hozzáadva a bevétel és kiadás differenciája szerinti többletet, a 497708 Ft-ot,
megkapjuk az 1998. évi záró készletet, a 909842 Ft-ot.

A fentiek alapján az 1999. Évi nyitó készletünk: 3309842 Ft, ebbol lekötött betét 2400000
Ft, folyószámlán 909842 Ft.

Jelentosebb bevételeink:
Tagdíj: 1005865 Ft
Kamat:   382868 Ft
Pályázat útján nyert összeg:   295000 Ft

Pest megyei támogatás határon túliak részére:   149500 Ft
48-as kerületi táborunk résztvevoi által befizetve:   785500 Ft
Pest megyei támogatás határon túliak részére:   120000 Ft
Összesen 2738733 Ft

Jelentosebb kiadásaink:
Postaköltség, fénymásolás:     61356 Ft
Banki költségek:     10753 Ft
Kerületi rendezvény (az alábbi három tétel összesen) 1283953 Ft

st., ov. képzés, st. ov. Fórumok, farsang (242937 Ft)
48-as kerületi nagytábor összes kiadása (886620 Ft)
Kerületi támogatás (154396 Ft)

Befizetett részvételi díjból visszatérítés:   128000 Ft
Számháború visszavágó, tábori jelvények:     18854 Ft
Támogatások:

Országos túlélo túra résztvevoi:     18000 Ft
Somogyváry napok, SZER:     39310 Ft
Tagdíj 30%-ának átutalása a Szöv. Részére:   326765 Ft

Nagyobb beszerzések:
Fénymásoló és tartozékai:   161743 Ft
Beépített szekrény a Wekerle-telepi közösségi házban: 40202 Ft
10 db sörasztal garnitúra:   124875 Ft
Sátorjavítás:       9000 Ft
Vízdíj:     54069 Ft
Raktár bérleti díj:       3256 Ft

Összesen 2280136 Ft
Gazdálkodásunk eredményeként megállapíthatjuk, hogy alaptokénk az 1997 évi

készlethez viszonyítva 497708 Ft-tal nott, annak ellenére, hogy komoly kiadásaink voltak.
Erre szükségünk is van, annak érdekében, hogy a következo évre alapot képezzünk
kiadásaink fedezésére.

Az 1999. év tervezett kiadásai:
Kerületi rendezvények támogatása az elozo évhez hasonlóan, az árvízkárosultak részére

gyujtött 41220 Ft és a kerület által adományozott 14780 Ft, összesen 56000 Ft. Kb. 80000 Ft
értéku eszköz vásárlás az orsi ládákból hiányzók pótlására, és természetesen
muködésünkhöz szükséges alapveto költségek (pl. posta, telefon, szervezési költségek,
bérleti díjak, stb)."

6. Tervek 2000-re, Kazinczy Béla kerületi fiúvezetotiszt tájékoztatása:

"1999. augusztus 20. Szt. Jobb körmenet.
1999. augusztus 21. Országos rovásírás verseny.
1999. augusztus 26. V. MÖT Miskolcon.



A 2000. Év augusztusi milleneumi nagytáboráról helye: Esztergom. Megközelítés
csillagtúra szeruen több útvonalon. Érkezés 2000. augusztus 17-én, táborbontás 20-án,
majd részvétel az országos, nemzeti programokban. Az útvonaltervek elkészítéséért
köszönetet mondok Kiss Józsefnek és Morvay Leventének."

7. Egyebekbol:

Németh István: A Kerületnek nincs lehetosége a 10 éves cserkészmunkában részt vett
öregcserkészek elismerésére, ok a mai munka alapjainak lerakói. A Kerületnek legyen
lehetosége érdemeik elismerésére.

A SZMSZ szerint az országos Közgyulés jóváhagyása kell: Javasolja, hogy a Kerület
terjessze fel jelenleg élo és dolgozó körzeteinek névsorát, ezt erosítse meg a MCSSZ.

A Közgyulés Németh István két javaslatát és az összes beszámolót elfogadta.

2.) II. Csapatparancsnoki és Cserkésztiszti Fórum

1999. május 1-én tartottuk a II. Csapatparancsnoki és Cserkésztiszti Fórumot is a
Közgyuléssel egyezo helyszínen. 25 cserkésztiszt hallgatta végig Fábry Pál nagyszeru
eloadását a táborszervezésrol, majd Németh István gondolatait a X/9-es sz. Körzet életérol.
Késobb a 2000. év programjairól beszélgettünk. Köszönjük a következo cserkészcsapatok
parancsnokainak és cserkésztisztjeinek, hogy eljöttek erre a találkozóra: 2., 133., 153., 301.,
305., 309., 321., 345., 412., 432., 445., 811., 923., 924., 1016., 1103. és 1973.

További információ kapható telefonon: 30-9846-925 (Kazinczy Béla).

Kazinczy Béla
Cserkésztiszti Fórum vezetoje

3.) OIB-képviselo fogadóórája

Több hozzám forduló cserkész és cserkészvezeto testvérem meghallgatása után úgy
döntöttem, hogy minden kerületi ügyeleti napon 17.00-tol 17.30-ig, a Kerület székhelyén
tájékoztatást adok az OIB-én elhangzottakról, aktuális pályázati és minden egyéb kérdésrol.

Németh István
választott OIB-képviselo

4.) Árvízsegély

Az általatok beérkezett adományokat 40000 Ft-ra kiegészítettünk és befizettük a
Kárpátalja Ferences Misszió Alapítvány részére, amely a segélyek egyik közvetlen

szétosztója Kárpátalján. Így biztos, hogy jó helyre kerültek az önzetlen adományaitok,
melyért a kerület vezetoség hálás köszönetét fejezi ki.

II. A kerületi vezetotiszt közleményei

1.) Fábry Pál kérése

Fábry Pali bá keresi a bicskáját, amit valószínuleg a Cserkésztiszti Fórumon hagyott el
(piros svájci bicska) május 1-én. Aki megtalálta, kérem hívja fel ot telefonon a 312-6901-es
számon.

2.) Szakpróbáztatás

Az országos vezetotisztek várják olyan személyek jelentkezését, akik bármilyen
különpróba szakpróbáztatására válalkoznának. Kérem, aki erre vállalkozik, az keressen meg
engem is a 30-9846-925-ös telefonszámon.

Kazinczy Béla
kerületi fiúvezetotiszt

III. Szövetségi hírek

Új egyenruha

Az új egyenruha megvásárolható a Cserkészházban (1025 Bp. Tömörkény u. 3/a.)
minden péntek délután - a Magyar Cserkészben megjelent árakon - Hackel Eszternél vagy
Vikár Bélánál. Oket keressétek!

Jó munkát!

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.


