
Kerületi Közgyulés, 2000. október 28.

Jegyzokönyv

1.) Ima és a Cserkészinduló elhangzása után RÉCSEY BÉLA kerületi elnök üdvözli a
megjelenteket: „Tisztelt Közgyulés, kedves Cserkésztestvéreim!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket: elsosorban nagy tisztelettel
köszöntöm házigazdánkat, Krizsovenszky Lajos urat, a Pest-megyei Önkormányzat
Közgyulésének alelnökét, akinek köszönhetoen ma itt tarthatjuk meg vezetoségválasztó
közgyulésünket.

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm körünkben a Szövetséget képviselo Jancskiné Csillagh
Katalin országos fotitkárt, dr. Völgyesi Levente jogtanácsost, valamint a más kerületekbol
eljötteket, akik mai összejövetelünket megtisztelték érdeklodésükkel.

És nagy-nagy szeretettel köszöntelek Benneteket, a kerület csapatait képviselo
parancsnokokat, tiszteket, segédtiszteket, öregcserkészeket, akik eljöttetek, hogy a következo
évekre új vezetoséget válasszatok a Kerület részére.

Négy évvel ezelott ugyanígy választották meg a leköszöno vezetoséget, bennünket. Az eltelt
évek alatt igyekeztünk bizalmatoknak megfelelve megbízásotoknak eleget tenni, és a Kerületet,
a csapatok ügyeit, ügyes-bajos dolgait a tolünk telheto legjobban képviselni, illetve intézni.
Törekvésünk bizonyosan nem járt mindenkor sikerrel, de hogy tulajdonképpen milyen
mértékben feleltünk meg elvárásaitoknak, azt Ti mondhatjátok, ítélhetitek meg leginkább.

Megbízatásunk évei alatt – bár történtek személycserék – ez a választott csoport jól
összeforrt, igazi közösséggé vált, és – úgy érzem – jól tudtunk egymással dolgozni, tudtunk
együttmuködni. Persze közöttünk is voltak viták, nézeteltérések, hiszen már a korosztályi
eltérésekbol adódóan is nem egyszer másképpen láttunk, ítéltünk meg dolgokat, ügyeket,

eseményeket. De végül is ezek a viták mindig tárgyilagosak maradtak, nem fajultak
személyeskedéssé, és soha nem akadályozták az ügyek intézését, valamint véghezvitelét.
Tulajdonképpen mindig építo jelleguek maradtak: vagy sikerült egymást meggyoznünk, vagy
pedig mindenki részérol elfogadható kompromisszum született.

Munkánk során voltak eredményeink, sikereink – ide sorolnám például az Isaszegi
Emléktábort, vagy a hagyományteremto szándékkal megszervezett 1999-es tavaszi
Cserkésznapok rendezvényt, de voltak nehézségeink, sikertelenségeink, kudarcaink is.
Mindezekrol és még más egyebekrol is a vezetotiszti beszámolóban hallhattok részletesebben.

Nézetem szerint van egy súlyos adósságunk, tartozásunk – igaz, ez nem csak a mi
kerületünk sajátja, hanem a többi kerületé és a Szövetségé is. Arra gondolok ugyanis, hogy a
mai napig nem sikerült modern, értékes, érdekes, a mai viszonyoknak jobban megfelelo, a
mostani tizenéveseket vonzó, oket érdeklo, ugyanakkor a cserkészet alapelveit, eszmei értékeit
feltétlenül megorzo az elodeink által “emberebb embert, magyarabb magyart” megfogalmazott
célt magáévá tevo, általános és egységes programot kialakítani, amely a mai idoknek jobban
megfelel, mint a mi hajdani – akkor kiváló, ma azonban kissé anakronisztikusnak tuno,
nemegyszer nosztalgiázó jellegu – kiképzési terveink. Pedig ha ezt nem oldjuk meg sürgosen, a
magyar cserkészet jövoje válhat kérdésessé!

Elfogadom, elismerem: a mai cserkészetben sok minden változtatásra, újításra szorul,
hiszen tulajdonképpen az elobbiek is erre utaltak. Erre azonban mi, öregek képtelenek, jórészt
alkalmatlanok vagyunk; hiszen bennünket akaratlanul is erosen kötnek a hagyományok,
befolyásolnak egykori élményeink, emlékeink, tapasztalataink. Lehet, valószínu, hogy újítani
kell az egyenruhától kezdve a próbarendszeren keresztül a különbözo szabályzatokig mindent –
kivéve természetesen az eszmei alapokat! Mert ha azok változnak, hiába jön ki belole esetleg
valami nagyon jó dolog, az már nem cserkészet lesz, hanem valami más! Úgy vélem azonban: a
sorrend nem helyes. A konkrét dolgok megújításánál szerintem sokkal fontosabb, hogy a mai
követelményeknek megfelelobb, a mai fiatalokat érdeklo program alakuljon ki, mert ha ez nem
történik meg sürgosen, félo, hogy akkor a többi, egyébként indokolt változást, újítást nem lesz
kinek, kikért meghozni.

Szeretném remélni, hogy az új vezetoség, amely fiatalabb korosztályokból tevodik össze –
legalább is a jelöltlista erre utal – ezen e téren is sikeres, eredményes munkát fog végezni.
Fontos feladat, nekünk nem sikerült megoldanunk.

Mint leköszöno elnök „az utolsó szó jogán” szeretném megköszönni mindannyiatoknak az
elolegzett bizalmatokat és a hivatali idonk alatt nyújtott sok segítségeteket. E nélkül munkánkat
nem végezhettük volna.

Szeretném nagyon megköszönni a most leköszöno vezetoknek, munkatársaimnak áldozatos,
fáradságos, idot és energiát nem kímélo munkásságát. Azoknak pedig, akik koruknál fogva,
vagy esetleg más okokból visszavonulnak a kerületi munkától, kívánom, hogy csapatukban még
sokáig eredményesen muködjenek, és orizzék, élesszék a cserkészszellemiség lángját.

Azoknak pedig, akik az új vezetoségben tovább dolgoznak, és így a két periódus között
összeköto kapoccsá válnak, valamint az újonnan megválasztott kerületi vezetoknek is
eredményes, sikeres munkát kívánok mindannyiunk javára!

A mai vezetoségválasztó közgyulést megnyitom. Eredményes, bölcs választást remélve
mindannyiatoknak kívánok jó munkát!”



KRIZSOVENSZKY LAJOS, a Pest-megyei Önkormányzat Közgyulésének alelnöke szólt ezután.
Megtiszteltetésnek érzi, hogy ilyen múltú szervezet közgyulésének házgazdája lehet. A Pest-
megyei Önkormányzat Közgyulése számára fontos, hogy igaz, tisztességes szándékú, szilárd
erkölcsu ifjúság nevelkedjék fel. Nagy és megtisztelo feladat ezen munkálkodni. A cserkészet a
múltban is, most is ezt tuzi maga elé feladatul. A gyors iramú globalizálódásban komoly
veszély fenyegeti nemzeti öntudatunkat, értékeinket. Rajtunk áll, hogy történelmi gyökereinkbe
kapaszkodva és a tudományok területén szerzett eredményeinket tovább gazdagítsuk, a
fiataloknak életlehetoséget és boldogulást biztosítsunk. Sokféle civil és ifjúsági szervezet
igyekszik megnyerni oket magának, de kevés az igaz szándékú. A megyei vezetoség komoly
figyelmet fog fordítani a szelektálásra, a jó, a jó szándékúak tevékenységét igyekszik
összehangolni, a tiszta, becsületes, elkötelezett ifjúság nevelése érdekében. – Tudatában van
annak, hogy az újjáépítés a mozgalomban is nagyon nehéz volt, köszönetet mond a Kerület
elnökének és tisztségviseloinek. Isten áldását kéri további munkájukra!

RÉCSEY BÉLA köszönetet mond Krizsovenszky úrnak.
KGY-1/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés a Közgyulés jegyzokönyvének vezetésére

egyhangú szavazattal megválasztja dr. Ballenegger Zsuzsannát, hitelesítésére dr. Ferencz Máriát
és Turba Lászlót.

KGY-2/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak – a
kerületi vezetoség jelölés alapján – dr. Ballenegger Zsuzsanna kerületi ellenort, Kádár Jeno
kerületi fotitkárt és Berecz Tibor cserkésztisztet egyhangú szavazattal elfogadja.

KGY-3/2000.10.28. A Kerület csapatainak száma 78, 45 csapat képviseloje jelent meg. A
Közgyulés határozatképes. A Közgyulés a testület jelentését egyhangúlag elfogadja.

KGY-4/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak
Valentin Istvánnét, Garajszki Lászlót és Palcsó Anitát egyhangúlag megválasztja.

KGY-5/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés a Közgyulés levezeto elnökének Barna Gábort
(továbbiakban: elnök) egyhangúlag megválasztja.

RÉCSEY BÉLA felkéri a Közgyulés levezeto elnökét, hogy foglalja el a helyét.
ELNÖK köszöni a bizalmat. Bejelenti, hogy a terem 14 óráig áll rendelkezésünkre. Kéri a

leendo felszólalókat, hogy röviden foglalják össze mondanivalójukat (3 perc, idohiány esetén 2
perc). Felkéri a Kerületi Jelölobizottság elnökét, hogy tartsa meg beszámolóját.

2.) SZLAVKOVSZKY LÁSZLÓ, a Kerületi Jelölobizottság elnöke ismertette a Jelölobizottság
munkáját. Sok feladatot oldott már meg, nehezeket is, de ez volt mindenek között a
legnehezebb, elsosorban a cserkésztestvérek nagyfokú passzivitása miatt. Az elso felszólításra
alig érkezett javaslat, az ismételt felszólításra is csak nagyon kevés. Sok nyomozás, visszalépés,
cserkészhez nem méltó válasz („Ha X tagja a vezetoségnek, én nem vállalom.”) nehezítette
munkáját. Az MCSSZ szeptemberig nem módosította állásfoglalását, amely szerint tisztségre
segédtiszt nem válaszható meg. A javaslatok között mindössze négy tiszt volt, a többi
segédtiszt. A tisztképzés a Szövetségben évek óta hiányzik, noha sok segédtiszt érdemes lenne
tiszti képzésre. A jelöltlistát az októberi Körlevélben közölte. Kádár Jeno, segédtiszt 8 éven át
töltötte be a fotitkári posztot, kiváló munkálkodására való tekintettel a Szövetség megadta a
felmentését; megválasztható. – Köszönetet mond Sipos Emoke Villonek és Buday Barnabásnak
a munkában nyújtott értékes segítségért és jó ötletekért.

CSERMELY LÁSZLÓ: „Miért 13 a KIB-tagok száma?”

ELNÖK: „A csapatok számának hatoda.”
VÖLGYESI LEVENTE: „Az OIB egyetlen körzetet sem fogadott el 1991-ben.”
CSERMELY LÁSZLÓ közli, hogy az OIB képviseloi jelöltségérol lemond Dragon Faragó

Lajos javára, aki nála fiatalabb, tapasztalt cserkésztiszt.
SZAKÁCS GUSZTÁV: „A jelöltek ismertetése miért nem történt meg?”
SZLAVKOVSZKY LÁSZLÓ: „Idohiány miatt. Az októberi körlevélben szerepel.”
VÖLGYESI LEVENTE: „Dragon Faragó Lajos a VIII. Kerület küldötteként került be az OIB-

be. Jelenleg az OIB elnöki tisztségét tölti be. Átigazolt a X. Kerületbe, az 1016. sz. vitéz
Somogyváry Gyula Cscs. tagja. Itt feladatot vállalhat.”

ELNÖK kéri, hogy a hozzászólók fáradjanak ki a mikrofonhoz.
KGY-6/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés a Jelölobizottság jelentését egy tartózkodás

mellett elfogadja.
3.) ELNÖK felkéri a gazdasági vezetot, hogy tartsa meg beszámolóját.
VALENTIN ISTVÁNNÉ, kerületi gazdasági vezeto: „A tárgyalt idoszak: 1996. november 24-tol

2000. október 28-ig.
Kezdo készlet 1996. november 24-én: 2 021 179 Ft

Ebbol: 1 600 000 Ft lekötött betét,
és    421 179 Ft folyószámlán.

Záró készlet 2000. szeptember 30-án: 4 010 450 Ft
Ebbol: 2 400 000 Ft lekötött betét,

és 1 610 450 Ft folyószámlán.
Ezekbol a számadatokból kitunik, hogy az 1996-os zárókészlethez viszonyítva alaptokénk

jelentosen növekedett annak ellenére, hogy komoly kiadásaink voltak.
Néhány adat a jelentosebb kiadásokról, illetve bevételekrol:
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1996. 12 120 64 341 – – – – – –
1997. 103 192 64 008 – 414 509 6 220 – 220 000 –
1998. 132 433 404 499 301 564 197 939 – – 199 296 –
1999. 132 812 304 425 72 075 161 667 10 304 84 496 – 56 000
2000. 167 227 101 800 279 528 18 000 16 788 23 941 – 100 000

Össz.: 547 784 939 073 653 167 792 115 33 312 108 437 419 296 156 000

K I A D Á S O K



Év Kamat Tagdíj Pályázat
1996. 84 003 14 960 –
1997. 318 730 985 873 142 000
1998. 340 023 1 005 865 564 500
1999. 336 915 914 200 –
2000. 218 540 939 840 200 000
Össz.: 1 298 211 3 860 738 906 500

B E V É T E L E  K

Összes bevétel: 6 065 449 Ft
Összes kiadás: 3 649 184 Ft
Egyenleg: 2 416 265 Ft

Bevételeink elsosorban a tagdíjakból és a kamatokból származtak, de Kazinczy Béla
tevékenységének köszönhetoen jelentos támogatást nyertünk pályázatok útján, valamint Németh
István tevékenységének köszönhetoen jelentos mértéku Pest megyei, valamint önkormányzati
támogatást is kaptunk.

Kiadásainkról általánosságban, nagy vonalakban elmondhatjuk, hogy támogattuk a kerületi
rendezvényeket (SZER, mesemondó- és népdaléneklo-versenyek, farsang, vezetotiszti
rendezvények, pl.: Tarján-találkozó, túlélo túra, kiscserkész rendezvények, 48-as tábor, MET,
koszorúzás, Somogyváry Napok stb.). Kiadásaink jelentos részeit képezik még a muködési
költségek (posta, nyomtatvány, kerületi körlevelek, postafiók bérlet, raktárbérlet, banki
költségek stb.). (Az árvízkárosultaknak küldött összegbol 62 980 Ft gyujtésbol, 93 020 Ft a
Kerülettol származik.) A 2000. évi adatok még nem tartalmazzák a segédtiszt- és
orsvezetoképzés kiadásait, valamint a negyedik negyedévi kiadásokat és bevételeket.

Valószínuleg több bevételt lehetne szerezni pályázatokból. Jó lenne, ha a jövoben erre
nagyobb gondolt fordítanánk. Arra gondoltam, hogy ezt a feladatot a KIB-tagok vállalhatnák. A
gyakorlati kivitelezésben az elnökség valószínuleg tudna segíteni.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek az elmúlt 4 évi
munkáját, segítségét, együttmuködését, az új elnökségnek pedig jó munkát, sok sikert, kívánjak
az elkövetkezo négy évre. Kérlek benneteket, hogy beszámolómat fogadjátok el. Köszönöm,
hogy meghallgattatok.”

4.) Az ELNÖK megköszöni a gazdasági vezeto beszámolóját, felkéri a kerületi
fiúvezetotisztet, hogy tartsa meg beszámolóját.

KAZINCZY BÉLA, kerületi fiúvezetotiszt: „"A szervezet hitele és a cserkészmozgalom
elterjedése az önkéntes munkások e seregének köszönheto. Szembetuno – bár nem lármás –
jelét láthatjuk ebben annak a nagyszeru hazafias szellemnek, amely a legtöbb nép felszíne alatt
él. Ezek a férfiak idot és energiát, sok esetben pénzt sem kímélve szervezik a fiúk nevelését
anélkül, hogy munkájukért ellenszolgáltatásra vagy dicséretre számítanának. Hazájuk és az
emberi nem szeretete vezérli oket."

Tisztelt Kerületi Elnök úr! Kedves Csapatparancsnok Testvéreim!
Kedves Cserkészvezetok!
Bi-Pi imént idézett gondolata jól érzékelteti milyen lelkiséggel kell, hogy egy

cserkészvezeto rendelkezzék és végezze munkáját a mozgalom, a csapata, a kerülete és a
szövetsége számára. Meghatározónak és vezérlonek kell lennie ennek a lelkiségnek.

Mindezeket azért tartottam fontosnak vezetotiszti beszámolóm elején elmondani, mert még
mindig nagyon sokan úgy képzelik, hogy a cserkészvezetonek – legyen az kerületi vezeto vagy

esetleg csapatparancsnok – nincs egyéb feladata csak néha napján megjelenni, tanácsokat
osztogatni, havonta egyszer a vezetokkel jól elbeszélgetni, idonként a többieket jól
megkritizálni és ülni az addig megszerzett babérjain. Sajnos vagy talán inkább szerencsére
egyáltalán nem ezt jelenti cserkészvezetonek lenni. Az eredmények és a ránk bízottak
nevelésének elérése érdekében csakis kemény, önmegtagadást igénylo és igényes
munkavégzéssel lehet eljutni.

A kerületi vezetotisztek – irányításom alatt – igyekeztek a Bi-Pi által leírt vezetoi
munkamódszert követni és megvalósítani. Nem állítom, hogy maradéktalanul sikerült, de
biztosan tudom, hogy a kerület cserkészeinek a boldogabbá tétele vezérelte tetteiket. Nem ültek
a nem létezo babérjaikon, nem várták a dicséro szót, hanem saját képességük, energiájuk és
idejük függvényében tették a jót.

Azért hangsúlyozom az elobbi gondolatokat ennyire, mert ha valaki kerületi vagy netalán
szövetségi cserkészmunkára vállalkozik, az ne higgye azt, hogy megválasztása után már csak a
gratulációkat kell fogadni és a ciklus végéig az elso sorokban mosolyogva üldögélni vagy
esetleg a saját kis pecsenyéjét sütögetni. Amennyiben láttok, vagy láttatok ilyen cserkészvezetot
az elmúlt tizenegy évben a szövetségben, a kerületben vagy a csapatotoknál, akkor
megtaláltátok annak az okát, hogy miért tart ott a szövetség, a kerület vagy a csapat, ahol éppen
most tart.

Kedves Cserkésztestvéreim!
A mai napon azért jöttünk össze, hogy mérlegre tegyük az elmúlt négy évet és próbáljunk

perspektívát adni a következo 4 évre. Nem könnyu feladat. Amiben én segíteni tudok, hogy
ismertetem az elmúlt négy év eredményeit és kudarcait. De kérlek benneteket, ennek során
elsosorban arra figyeljetek, hogy Ti, mint ennek a nagy családnak, a X. Cserkészkerületnek a
tagjai mivel és mennyire járultatok hozzá, hogy a családnak, a kerületi csapatok közösségének a
problémái megoldódjanak vagy legalább is a megoldás felé terelodjenek. Hiszen mindannyian
jól tudjuk, hogy a X. Cserkészkerület nem abból a néhány választott tisztségviselobol áll, akit
Ti vagy elodeitek arra megválasztottak, hanem mindannyian, akik ebben a kerületben
cserkészkedünk adjuk a X. Cserkészkerületet. Ha valami nem megy a kerületben, akkor az
mindannyiunk problémája, ha valami eredményes, akkor a siker az mindannyiunké, nemcsak a
választott tisztségviseloké!

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 is. 1996-ban KIB-tagként vállaltam kerületi munkát, majd hamarosan a
vezetoképzés megszervezésében kellett tevékenykednem. Fiúvezetotisztté történo
megválasztásom folyamata pedig külön egy história, mely szerintem jól jellemezné kerületünk
állapotát, de erre most nem szeretnék részleteiben kitérni.

Fiúvezetotisztként arra törekedtem, hogy minél több arra alkalmas és munkát vállalni tudó
cserkészvezetot bevonjak a kerületi cserkészmunkába. Úgy érzem, ez nagyjából sikerült. Fo
törekvésem volt az is, hogy a cserkészet sokszínuségét megjelenítsük a kerületi cserkészéletben
is. Ennek sikerességét elsosorban nektek kell megítélni. Igyekeztem arra is odafigyelni, hogy
minden fontos kérdésben a leányvezetotiszttel egyeztetett álláspontot képviseljek és a munkát
közösen végezzük.



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 vezetését Nagy Péterné Marika
korábbi kerületi leányvezetotiszt vállalta. Új képzés indult vezetésemmel 1998. novemberében,
62 fovel – a VIII. kerülettel együttmuködve –, s idén nyáron 21 fo fogadalomtételével zárult.

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. Az 1998-1999-es cserkészévben Brandenburg Tamás, most már, mint kerületi
vezetoképzo vezetotiszt irányításával 53 jelölt kezdte meg a képzést. 19 fo kapott végül is
képesítést. Az 1999-2000-es cserkészévben – immáron harmadszor Brandenburg Tamás
vezetésével – 21 cserkész szerzett orsvezetoi képesítést.

Két nagyon fontos tanulsága van a vezetoképzéseknek. Az elso: csak az igazán vezetonek
való cserkészeket küldjük el a képzésekre, mert egyéb esetben a jelölt, a parancsnoka és a
kiképzok is csak értelmetlen nehézségek árán jutnak el oda, hogy a jelöltet eltanácsolják a
képzéstol. Különösen sok jelölt cserkésztudásbeli hiányossága az, ami nagyon megnehezíti a
kiképzésüket mindkét vezetoképzési szinten. A másik tanulság, hogy a kerületi vezetoképzések
megvalósulása sokszor csak egy hajszálon múlik, mert nagyon kevés a kiképzo. A kiképzok
számának alacsony voltát éreztük idén is, amikor egy közös, nagy táborban rendeztük meg a két
képzési szint módszertani táborát, mindezek ellenére sikeresen. Ezért is fontos, hogy azok a
csapatparancsnokok, akik kiemelkedo képességu cserkészeket ismernek a csapatukban, oket
küldjék a kerületi vezetoképzésbe kiképzoi munkára, mert mindig szükséges az új erok
bevonása.

Folyik a Kerületben a vezetok továbbképzése is. Ennek keretei a Fórumok. 1997-tol
kezdodoen Orsvezetoi Fórumot évente kettot, majd 1999-tol már évente hármat, Segédtiszti
Fórumot évente kettot, míg Cserkésztiszti és Csapatparancsnoki Fórumot évente egyet 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. A cserkésztisztek és csapatparancsnokok részére szervezett
fórumok vezetésében pedig Pásztor Éva kerületi leányvezetotiszt végzett aktív munkát.

A legvirágzóbb cserkészmunka a regos cserkész szakágban folyik. Évente megrendezzük a
Szigetszentmiklósi Regos Napokat novemberben. Ezek megrendezésében és lebonyolításában
Németh Istvánnak, kerületi OIB-tagnak és az 1016. sz. v. Somogyváry Gyula Cscs.
Parancsnokának, illetve Németh László kerületi regos vezetotisztnek és az egész 1016-os
cserkészcsapatnak vannak elévülhetetlen érdemei. Szinte minden évben 500 fo körüli
létszámmal bonyolódik le ez az esemény az egész Kárpát-medencébol érkezo cserkészek

részvételével. Ez az egyedüli programunk, mely egyben országos cserkészprogram is. Regos
napot, táncházat és farsangi bált is szerveztünk az 1997-1998-as cserkészévben, szintén
Németh László irányításával. Németh Laci a programok szervezésén túl egy-egy csapatnál is
igyekezett a regos tudását továbbadni, elosegítve ezzel a helyi regos élet beindulását.

A regos szakág mellett sajnos másik szakág intézményesült formában nem muködik a
kerületben. Viszont jó látni néhány csapatnál a vízicserkészet vagy a lovascserkészet
eredményeit. Persze a cserkészmunka nem elsosorban szakágakban, hanem korosztályokban
muködik. Nézzük most, hogy ezen a területen, hogy állunk!

Legnagyobb korosztályunk a cserkészkorosztály, melynek talán a legtöbb programunk szólt
az elmúlt négy évben. Minden évben megtartottuk az országos vers- és népmesemondó, illetve
népdaléneklo versenyek kerületi döntoit, melyen gyakran sajnos igen csekély volt a résztvevok
száma. Ezek megszervezésében szintén Németh László kerületi regosvezetotiszt
tevékenykedett. Elévülhetetlenek az érdemei a sokoldalú cserkészt megjeleníto és minden év
áprilisában lebonyolításra kerülo Somogyváry Napok megszervezésében a névadó nevét viselo
1016. sz. v. Somogyváry Gyula Cserkészcsapatnak, parancsnokának Németh Istvánnak,
parancsnokhelyetteseinek Buvári Zsuzsinak és Németh Lacinak. Szintén évente kerül
megrendezésre a cserkész labdarúgó bajnokság kerületi döntoje, mely mindig izgalmas
küzdelmeket hoz magával. Ezek lebonyolításában köszönet illeti a 412. sz. Kalazanti Szt.
József Cserkészcsapatot és parancsnokát Amberboy Zsoltot.

A 4 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 célok és a tábor megvalósításáért sok
kerületi vezeto tett eredményes lépéseket. Nagy Ákos a tábor és a 923. sz. Pázmány Péter Cscs.
parancsnoka vezetésével végzett munka eredményeit 150 cserkész tapasztalhatta meg.

A 2000. évben, a nagy Jubileum és a Magyar Millennium évében nagy fába vágtuk a
fejszénket, hiszen eloször rendeztük meg a Kerületi Cserkésznapot, melyet rögtön a
Millennium tiszteletére rendeztünk meg, s ezért több napon át tartottunk. A rendezést magára
vállaló 1016. sz. v. Somogyváry Gyula Cserkészcsapat sikeresen valósította meg a kituzött célt,
hiszen sok kerületi vezeto bevonásával kerületünk aktív csapatainak nagy részét mozgósítani
tudta. Igazi nagy cserkésztalálkozót és ünnepet tudtunk így együtt eltölteni. Közel 300 cserkész
érezhette ott nagyon jól magát.

Szintén a 2000. év ünnepeinek tiszteletére nagyszabású írásos és élofordulós vetélkedot
szerveztünk JUBILEUM 2000 címmel. Ebbe közel 100 cserkész kapcsolódott be a
legkülönbözobb korosztályokból. Valentin András kerületi táborozási vezetotiszt volt a
segítségemre ezen játék kivitelezésében

A cserkészkorosztályért tett kerületi lépések fobb eseményei után nézzük a másik két
korosztályt: a kiscserkészeket és a rovereket.

A kerületi kiscserkész munka 3 évi semmit tevés után, Marosi Rita kiscserkész vezetotiszt
irányításával az 1999-2000-es cserkészévben indulhatott el, hiszen 1999. március 31-én bízta
meg ot a KIB ezzel a feladattal. 4 sikeres és legalább 40 fot megmozgató programot szervezett
a Rita. Ezek közül is kiemelkedik a Kerületi Kiscserkész Tanyázás, melyen több, kisebb



kiscserkész létszámmal rendelkezo csapat kiscserkészei tanyázhattak együtt. Marosi Rita
igyekezett a szövetségi kiscserkész munkában is közremuködni. Ennek során ötleteivel
gazdagította a kiscserkész módszertani könyvet.

A kerületi rovercserkész munka szintén 3 év várakozás után indulhatott el, Makó János
kerületi rovervezetotiszt aktív tevékenysége folytán. Az 1999-2000-es cserkészévre 14
roverprogram lett meghirdetve. A 14 programból csak 4 nem került megrendezésre, mert nem
volt rá elég jelentkezo. (Rover Eropróba és Találkozó, Rover Egészségnevelési Napok, Rover
Teljesítménytúra, Rover Erdélyi Barangolás). További 3 programot annak ellenére
megtartottunk, hogy nem jött össze rá a kihirdetett minimális létszámnak megfelelo
rover.(Rover Festéklövészet (Paintball), Rover Szeretetszolgálat, Rover Csomódélután). Talán
a legfontosabb a végére maradt, mégpedig az, hogy 7 programot a „terveinknek megfeleloen” le
tudtunk bonyolítani. (Rover Vízihétvége, Rover Sziklamászás, Rover Fergeteges Buli, Rover
Barlangászás, Rover Magashegyi Túra a Magas-Tátrában, Rover Búvármerülés, Rover
Hegymászó Tanfolyam). Mindezek után úgy gondolom, hogy nincs olyan kerület az országban,
ahol ennyi rover programot kínáltak volna fel mindenki javára egy cserkészévben. Nekünk
megadatott, s nagyon sajnálhatják azok, akik nem éltek ezzel a lehetoséggel. Mindezért
köszönettel tartozunk Janónak, aki vállalta ezt a nagy ívu munkát.

Beszámolóm végéhez közeledve szólnom kell még a csapataink cserkészmunkájáról, de
különösen a csapatok táborozásairól is, mely mindenki számára tanulságokat hordozóak.

1999. és 2000. nyarán a kerület csapatainak táboraiból többet is sikeresen ellenoriztünk. Az
ellenorzésen túl a látogatásra és a kapcsolattartásra is módot adtak ezek a táborok. 1999-ben 35
engedélyezett táborból 24-et, míg 2000-ben 25 engedélyezett táborból 9-et látogattunk meg.
Legnagyobb problémának azt tartom, hogy a tábort szervezo csapatok nem küldik el a
Táborozási Szabályzatban meghatározott idovel a tábor elott a kérvényüket a Táborozási
Engedély ügyében. Ezzel megnehezítik a táborellenorzések megszervezését. Az, hogy 1999-ben
több tábort látogattunk meg mint 2000-ben, az az imént már említett „fegyelmezetlenségeknek”
köszönheto.

További probléma az, hogy a csapatok, csak a nyári táboraikat jelentik be, ha egyáltalán ezt
megteszik. Ezzel a csapatok élete kevésbé követheto nyomon a Kerület részérol; kevésbé
tudunk örülni azzal a csapattal, aki minden évszakban tud táborozni, de annak is kevésbé
tudunk segíteni, akirol nem tudjuk, hogy évente csak egyszer vonul táborba.

Egyébként mindenki számára tanulságos az ellenorzések során megtapasztalt, jellemzo
táborozási szokások, ezért tettük közzé – idén októberben eloször – az 1999. évi táborok
összesített adatait a Kerületi Körlevélben. Az adatok összesítéséért Orosz Lászlónak, a 2. sz.
Sík Sándor Cserkészcsapat orsvezetojének mondok köszönetet.

A vezetotiszti munkáról szóló beszámolóban említést kell tennem olyan dolgokról, melyet
nem közvetlenül nekünk kell elvégezni, de mégis ránk maradt. A munka, elsosorban a
vezetoképzo munka anyagi segítése érdekében 10 különbözo pályázatot adtam be, melybol 6-on
támogatást is nyertünk kb. 400000 Ft értékben. A Kerületi Raktárba - idén - Dragon Faragó
Lajos, az 1016. sz. Cscs. vezetojének közremuködésével új orsi ládákat és eszközöket
szereztünk be, s ezzel elértük, hogy ellentétben a négy évvel ezelott számunkra üresen,
megkopasztott módon átadott raktárral, mi teli raktárt tudunk az új kerületi elnökség számára
rendelkezésre bocsátani. Megemlítem még a jobb kommunikáció érdekében létrehozott,

kerületi honlapot, mely szintén nemrég indult el a nyilvánosság számára is elérheto módon.
Igyekszik a kerület ügyeivel kapcsolatban minél több dologban eligazítást adni. Ennek
megvalósításáért köszönet illeti Kováts Gábort, a 923. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat
tagját, illetve Csanády Miklóst és Orosz Lászlót, a 2. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat tagjait.

Szólnom kell még az országos fiúvezetotiszt kezdeményezésére megszervezett
csapatlátogatásokról, mely minden csapatot érint a Kerületben. Ez már befejezodött, sot a
kérdoívek feldolgozása is a végso készenléti állapotba került. Remélem, hogy hamarosan ezt is
meg tudjuk jelentetni, s mindenki számára tanulságokkal szolgáló lesz. A csapatlátogatások
nehéz feladatát négyen: Barna Gábor kerületi KIB-tag, Pásztor Éva kerületi leányvezeto,
Valentin András kerületi táborozási vezetotiszt és jómagam bonyolítottuk. A kérdoívek
feldolgozásának feladatait Orosz László végezte el.

A kerületi vezetotiszti munka során a szövetség országos vezetésével is kapcsolatba kerül a
kerületi vezetotiszt. Ennek során megállapíthatjuk, hogy nem sok segítséget kaptunk a
szövetség vezetésétol, sot a vezetoképzés területén tapasztalt általános tervezési és
megvalósítási bizonytalanságok csak nehezítették munkánkat. A cserkésztisztképzés körül zajló
bábeli zavarodottság is nehezíti a kerületi cserkészmunka jövojének hosszú távú
megalapozását. A kiscserkész módszertani könyv megjelentetését és a MET 2000
megszervezését tartom egyedül igazán, pozitív szövetségi tettnek.

Összefoglalva a négy év eredményeit, megállapíthatjuk, hogy megszerveztünk és
lebonyolítottunk 2 segédtisztképzést, 4 orsvezetoképzést, 3 cserkésztiszti, 6 segédtiszti és 8
orsvezetoi fórumot; 5 kiscserkész-programot, 21 nagycserkész-programot, 10 rovercserkész-
programot és 7 regosprogramot. Ez mind összesen 66 kerületi program. Ebbol 39 programot
másfél éves fiúvezetotiszti megbízatásom során valósítottunk meg közös munkánkkal.

Általános tapasztalatom volt az elmúlt években, hogy az elobb részletezett munkáért csak
nagyon ritkán kaptunk köszöno és biztató szavakat. Tekinthetek erre úgy is, mint
pesszimizmusra hajló természetünk egyik megnyilvánulására. Én inkább az érdektelenséget és a
közönyt vélem e mögött felfedezni.

Szeretném megköszönni a közösen elvégzett munkát minden választott kerületi
tisztségviselonek, a csapatparancsnoknak és minden kerületi vezetonek, akik áldozatos
munkájukkal eddig is és remélhetoleg ezután is elosegítik magyar cserkészetünk fejlodését.
Ezennel ezt a 4 éves kerületi cserkészmunkát lezárom. Kérem jelen beszámolóm elfogadását!”

5.) Az ELNÖK megköszöni a fiúvezetotiszt beszámolóját, felkéri a kerületi OIB-küldöttet,
hogy tartsa meg beszámolóját.

NÉMETH ISTVÁN, kerületi OIB-tag írásos beszámolója, melyet minden Közgyulésen
megjelent cserkészvezeto megkapott: „Kedves Cserkésztestvéreim, Vezeto társaim!

Közel nyolc esztendon át képviseltem kerületünket és hitem, meggyozodésem szerint a
magyar cserkészet eszméjét az Országos Intézobizottságban. Ez az eszmeiség a mai világ
sokasodó társadalmi és emberi, szándékos torzítása, és tehetetlenségébol fakadó torzulásaival
törekszik szembefordulva megorizni a cserkészet révén magyarságunkat, s a magyar cserkészet
valláserkölcsi alapjaival gyermekeinket, ifjúságunkat teljes értéku embernek. Távol álljon
tolem filozófiai fejtegetésekbe bocsátkozni, de fel kell ismernünk és mutatnunk az „igen, igen –
nem, nem” bibliai következetességével, hogy mivel azonosulunk és mi áll távol a mi



fogalmainktól, céljainktól. Csak fobb – koránt sem teljes igényu – pontokat emelnék ki az
érintett idoszakból.

Együttmuködés a vezetotisztekkel. – Mind a nemzeti, nemzetközi nagytáborok elokészítése
során, mind a szabályzatok elokészítésében megmutatkozott, hogy sokkal hatékonyabbak
tudtunk lenni, ha a közös szándék és erok közös összegzésére, megvalósítására vezettek. Mind a
Gödölloi Jamboree Emléktábor, mind a Kárpát-medence Millecentenáriumi ópusztaszeri
tábora felkészítésénél és levezetésénél megtaláljuk az ebbol fakadó erényeket, vagy ennek
hiányából eredo hibákat is. Ki szeretném emelni a VKMISZ felkészíto és kidolgozó munkáját
és a napjainkban zárult Alapszabály módosító munkánkat, ahol nézeteltérések összehangolása
és a teljes egyetértés partjai közt végeztünk eredményes munkát.

A VKMISZ megalkotása a Táborkereszt és az ICHTHÜSZ közös szándéka szerint
hangsúlyosan törvényesítette a hivatásfelkészíto lelkiségi eloképzés létfontosságát a fent már
idézett környezeti hatások elleni közös akaratú fellépéseként. Talán a 12. óra – talán percekkel
elotte – idopontja volt ez a határozat, törvény, mielott a cserkészet itt Magyarországon – sok
nyugati, sajnálatos példát ismerve – szekularizálódik, kiüresedik, szinte az egykori úttöro
„lelkiség” szintjéig.

Meg kell jegyeznem, hogy sok olyan jelenség ismerheto fel egyes megmozdulásokban,
melyek a fentieket jelzik valamiféle népszeruség, netán toborzási cél érdekében.

Eljutottunk odáig, hogy a több mint 80 éve értékálló cserkésztörvények „korszerusítési”
törekvéseirol hallunk. Eljutottunk odáig, hogy a mindenkor valláserkölcsi alapú nevelési és
személyiségépíto – alapszabályban foglalt és megorzött – alapelveinket „túlhaladottnak”
nevezik, és megvalósuló próbarendekben kerül egyre jobban a perifériára az erkölcsi, hitbéli,
vallási központú cserkészeszme. (Ld.: a Táborkereszt utóbbi számában Dragon Faragó Lajos
piarista tanár, cserkésztiszt elemzését, melyrol éloszóban a kibontakozás, jobbító megoldások
lehetoségeit is feltárta a Táborkereszt Összekötok ez évi oszi találkozóján. („…ahol tud,
segít…”))

Napjainknál vagyunk. – Mérhetetlen károkat okozott a választások után az országos
vezetésben megnyilvánult autokrata jelenségsorozat. Gyakorlat, törvény határozza meg a
szabályzatok módosítási rendjét. Mégis ... mégis új egyenruha jelent meg a RuSZ vonatkozó
módosítása nélkül. (Csodálkozunk, hogy sokan a kivitelezo financiális érdekét vélték
felismerni a drága egyenruhában?) Újabb zárójelet igényelne, de talán inkább csupa nagybetut
az a már sok idézés után is elhallgatni szándékolt tény, hogy van a Szövetségünknek (1998-ban
a Vezetok Lapjában megjelent) olyan felmérése, amely országos arányokban tükrözi a
cserkészek véleményét, hogy 80-90 % közti mértékben az eredeti magyar cserkészruhát tartják
jónak! Mégis ... mégis elkészült, ami elkészült, és azért az árért, amelyet a felmérés szerint talán
20 % család engedhet meg magának.

Tehát: itt az az indok, a sok közül ketto, amely érthetové teszi, hogy miért vált közüggyé az
OIB kerületi képviseloi és elnökei részére, hogy az OIB legyen az, ami, vagyis a közgyulések
közt a szövetségi tagság, nem pedig az elnökségi akarat végrehajtója. Ugyanis korábban a teljes
elnökségi létszám szavazata és személyes nyomatéka egyre fokozta annak veszélyét, hogy nem
kerületi, azaz tagsági indíttatású érdekérvényesülés valósul meg. Sok kerületi parancsnok
keresett fel telefonon, lehetoség volt az elnökségi és ügyeleti napokon való találkozásra is, így
megerosödtem magam is – kerületi szándékként is – hogy az OIB muködjön a szabályzatoknak

megfeleloen. Legyen elnöke, és az országos elnökség egy szavazattal képviseltesse magát.
Jelentos többséggel döntött errol az OIB. Innen számíthatjuk annak a korszakát, amikor már
valóban a Szövetség tagsága képviseletében a közgyulések közt a teljes tagságot képviseljük.
Fontos alapokat raktunk le.

Közel tíz év után – minthogy lejárt annak határideje, amíg a felmentések ezt engedték – az
Alapszabállyal összhangban pontosítottuk a képesítések kategóriáit, enyhítéseket is alkalmazva.
Azonnal élesen felmerült a tisztképzés sürgossége. Súlyos és vádló tény, hogy az OIB nem
szorgalmazta eléggé a tisztképzést. Ráadásul a központi tervekben szereplo képzésre jelöltekbol
– kerületre válogatva – visszautasítások történtek. (Ismételt tiltakozást keltve a kerületi
autonómia sérelme miatt!) Lásd segédtisztképzés és képzo képzés.

Sürgosen tennünk kellett. Olyan – regionális – képzési rendszerre tettem javaslatot,
(melyhez több korábbi kiképzo tanácsát és tapasztalatait is elnyertem,) ahol a kerületek és a
jelöltek magas költségei helyett a kiképzok, eloadók mozgatásával jelentos megtakarítást
érhetünk el. (Különös tekintettel arra a szövetségi állapotra, amely szerint a Vezetok Lapja
postázására nincs pénz, nincs pénz focibajnokság döntore, és még ki tudja mire nem a –
reméljük rémhír – tartozás, hiány vagy más okokra hivatkozással.)

Szeretném itt egyetlen bekezdésben mind azt az ötletet elvetni, hogy legyen – kinevezésre,
intézkedésre – minden segédtiszt tisztté vagy emelt képzéssel a segédtiszt tiszti minoségu
szinten minosítve. Ezzel a gondolatmenettel a segédtiszt és tiszt közötti fontos különbség vész
el. A parancsnoknak vagy a tisztségviselo tisztnek nem a segédtiszt tudásában kell helytállnia.
Társadalmi kapcsolatokkal, pénzügyi és pályázati gyakorlattal, szervezési és helyi társadalmi
tevékenységek ésszeru kiválasztásával a legnemesebb NEM párt, hanem a görög eredeti szerinti
politikával a településbe illeszkedo feladat és elvárási értékeléssel és a többi közéleti
teendokkel kell a csapat, körzet és kerületi érdekek szerinti felelos vezetoként lehetoségek,
adottságok közül választani, eredményt hozni, menedzselni a csapatot vagy kerületet, és kiállni
hit, eszme megvallása mellett a cserkészekért! Megnyitni a határon túli kapcsolatok – nem
titkolt, hanem elismert – lehetoségeit, hogy anyanyelvünk és nemzetünk megtartására segítse a
távoliakat, együttmuködésre és segítségre serkentse a hazaiakat!

Nem szöveges buzgalom, amit írok. A SZER, a Somogyváry Napok, s a Zágrábtól
Gyimesfelsolokig éro kapcsolatrendszer, csapatom áldozatos munkája, amivel mindebben
segítségemre vannak, meggyozött, hogy nem egyéni mánia, hanem a kiteljesedo cserkész hivatás
az, amit a vezetoktol a legkisebbekig munkájukban átélnek.

Megyei, országos települési szövetségek kapcsolatai sürgetoen kínálják: meg kell keresnünk
a helyünket az értékes közéleti munkában, mert az elefántcsonttornyos cserkészet nem segíti a
cserkész boldogulását, ellenben elidegeníti képességeinek szolgáló kiteljesítésében. Nem
önmegvalósításban, hanem a 2. törvény adta szolgálatra készségben!

Hiszek abban, hogy az OIB rövidesen túljut a mostani versenyfutáson a restanciák
átrágásában, és azzá a muhellyé válik, ahol a kerületek javaslatait és érdekeit valóban
„országos” szintu intézkedésekben, lehetoség feltárásokban lehet érvényesíteni.

Bízom abban, hogy mindebben új jelöltségem területérol ugyanúgy kivehetem részem a
munkából. Kívánok mind a Közgyulésnek, mind parancsok és vezeto, valamint jelölt
társaimnak is jó munkát!”



NÉMETH ISTVÁN szóban kiegészíti írásos beszámolóját: „Kerületünk 1991-ben beadta a
Szövetségnek körzeti beosztását. Ez elismerést nyert, az irat elveszett. A X/9. sz. Délpesti
Körzet azóta is megszakítás nélkül muködik, valamint tudomásom szerint folyamatosan
muködik a Salgótarján központú X/16. sz. Körzet is.

Törekszünk a Kárpát-medence cserkészeinek összefogására, támogatására. Igen értékes
Morvay Levente középrégiós csoportmunkája. Az áprilisban megrendezett Somogyváry Napok
társadalmi méretu megmozdulás volt, határon túli cserkészek részvételével. Köszönet a
szervezoknek. Bíztató jelek utalnak arra, hogy módunk nyílik további folyamatos munkára
(VKMISZ, Táborkereszt, ICHTHÜSZ, Illyés alapítvány stb.).”

Az ELNÖK megköszöni az OIB-tag beszámolóját és az elhangzott beszámolókat vitára
bocsátja. Egyúttal bejelenti, hogy akik csak azért jöttek el, hogy leadják szavazatukat a
Leánybizottság tagjára, ezt most megtehetik, majd eltávozhatnak.

A gazdasági vezeto beszámolójához:
VALENTIN ISTVÁNNÉ elmondja, hogy nem ismerte teljes mélységükben a gazdasági vezetés

követelményeit, amikor 4 évvel ezelott elvállalta a megbízatást. Szakképzettségét nem látja
elégségesnek ennek a munkának az elvégzésére, ezért megbízatását lemond.

A vezetotiszt beszámolójához:
SZAKÁCS GUSZTÁV köszöni a két kerületi vezeto, dr. Ballenegger Zsuzsa és dr. Récsey Béla

munkáját, akik az elmúlt nyolc esztendo folyamán meghatározó szerepet játszottak a Kerület
életében. Javasolja, hogy a Közgyulés határozatban mondjon köszönetet munkájukért.

A vezetotiszt beszámolójából hiányzott a Kerület MET 2000-en végzett munkája. Három
altáborvezetot adott, parancsnokokat, cserkészeink több altáborban jelen voltak. A tábor
létszáma 1850 fo volt, eddig a magyar cserkészek legnagyobb megmozdulása. Nagy
erofeszítéseket igényelt, 2 km vízvezetéket, 1,5 km villanyvezetéket kellet kiépíteni. A munka
oroszlánrészét a Kerület végezte el, sok segítséget adtak a csapatok. A tábor nagy élmény volt a
gyerekek számára, feltöltodés. Erre szükség van.

78 csapat közül nyáron 25 adott be táborozási engedélykérést. Buzdítsuk a táborok
szervezését. A kiscserkész tanyázás a Sztrilich-parkban engedély nélkül kezdodött a
Körlevélben közzétett felszólítás ellenére, kérvényüket öt hetes késéssel adták be. Van boven
javítanivaló! – Kéri a táborozókat (vezetoképzo, MET), hozzák vissza a tábori felszerelést.

KAZINCZY BÉLA válasza: Valóban kimaradt beszámolójából a MET szervezésében fontos
feladatokat vállalt vezetok méltatása; Kádár Jeno 2 útvonalat szervezett, fáradhatatlan volt
Amberboy Zsolt, kiemelkedo volt Morvay Levente túrája, az altáborokban az utolsó pillanatig
helytállt Brandenburg Tamás, Kapusy Péter, Kiss József. Voltak hibák, gondok,
kommunikációs nehézségek, a Szövetséghez négyszer kellett beadni kérelmet iktatási hibák
miatt.

MAKÓ JÁNOS, rovervezetotiszt kiegészítése: Egy éve indult a rover program szervezése. 70
értesítést küldött el a csapatoknak, 32 csapat válaszolt. Köszöni segítségüket. Nemrégen
értesült arról, hogy nem minden csapatban vannak roverek. Elvégezte az igények felmérését, a
létszám felbecsülését, megismerte a véleményeket, sikerült tapasztalatokat átadnia. Gazdagabb
programkínálatra van szükség. Kéri a parancsnokokat, hogy válaszoljanak értesítéseire.

NÉMETH LÁSZLÓ regosvezetotiszt kiegészítése: Köszöni a munkájához nyújtott segítséget.
A Kerületi Cserkésznapokon 40-nél több vezeto vett részt, 30 csapat. Erre eddig nem volt

példa. A szavaló- és népdaléneklo versenyre gyér a jelentkezés, szövetségi szinten nem kaptunk
kiírást. A csapatok készüljenek a jövo évi versenyre. A november 10-12-én rendezendo SZER-
re még lehet jelentkezni november 2-áig, vagy itt helyben nála.

Az OIB-tag beszámolójához
TURÁNYI ZOLTÁN véleménye: Kevés az információ a Kerület részvételérol az OIB-ben.

Több állásfoglalást szeretne hallani a Kerület részérol, valamint többet a kiképzési rendszer
kialakításáról.

NÉMETH ISTVÁN válasza: Köszöni a kérdést. Egy hónapja van Kerületünknek honlapja. A
jegyzokönyveket mindenki megkapja, aki kéri. Volt boven mód személyes eszmecserére a
kerületi fogadóórákon és az elnökségi tanácskozások elott. Bízik benne, hogy a jövoben gyors
lesz az információcsere.

Röviden ismerteti a regionális tisztképzés tervét: megnehezíti az országos kiképzést a
jelöltek utaztatása. Vannak másutt is jó kiképzo kerületek, az eloadók utaztatása sokkal
olcsóbb. A táborok szervezésének tematikáját Forgách Istvánné és Lukács János a szabályoknak
megfeleloen most dolgozza ki, november 18-án az OIB rendelkezésére áll.

KGY-7/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés a gazdasági vezeto beszámolóját egyhangúlag
elfogadja.

KGY-8/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés a kerületi fiúvezetotiszt beszámolóját
egyhangúlag elfogadja.

KGY-9/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés az OIB-tag beszámolóját 3 nem, 39 igen
szavazattal elfogadja.

6.) ELNÖK ismerteti a szavazás technikai részleteit és közli, hogy a Közgyulés 12.35-kor
fogja folytatni munkáját. Ezután szünet következett.

7.) A szünet után az ELNÖK tájékoztatja a Közgyulést, hogy a szavazatok számlálása alatt
lehetoség nyílik további eszmecserére.

BOKODY JÓZSEF, a Cserkészgyujtemény vezetoje bejelenti, hogy október 29-én 18-órakor a
Kis Szent Teréz templomban Beer Miklós segédpüspök cserkésztestvérünk mond misét; aki
teheti, egyenruhában jöjjön el! – Az Idegenforgalmi Alap Bizottság vízitúra tanfolyamot
szervez, felsofokú végzettséget ad. – Készül a Katolikus lexikon, közöljük neves cserkészek
adatait! – Az esztergomi cserkész kiállítás megjárta Ceglédet, Kecskemétet. – Gyujtsük a
cserkész történelmi anyagot! – Pályázatok jelennek meg turizmussal kapcsolatban. – Az
Ormánságban folyik Kemse, az elsüllyedt falu kutatása. Vegyünk részt!

Tiltakozás: A Vezetok Lapja csak számítógéppel írt cikket fogad el. Kétféle cserkész van,
számítógépes és számítógép nélküli. A Vezetok Lapja minden cserkész lapjának nevezi magát.
A Vezetok Lapja beszámolója szerint a MET vezetoségében voltak oda nem való emberek. A
Vezetok Lapja járjon utána!

KAPUSY PÉTER: „Magunknak kell a számítógépbe betáplálni a cikkeket, ezért kérjük a
cserkésztestvérek segítségét. A Vezetok Lapjában közölt megállapítás a MET-tel kapcsolatban
nem a lap véleménye, hanem az országos vezetoké.”

BOKODY JÓZSEF: „Ha a Vezetok Lapja közli, hivatalosként értendo.”
SZAKÁCS GUSZTÁV: Nincs mindenkinek számítógépe, internete. A Cserkészpark jövo évi

programja készül. Új lakáscíme: 1085 Budapest, Stáhly u. 5. I/8.
MORVAY LEVENTE: A középrégióval kapcsolatos döntés a jövo héten lesz.



JANCSKINÉ CSILLAGH KATALIN, országos fotitkár: A Szövetségnek sokáig nem volt
fotitkára, megbízatását nemrég kapta. Megértést kér. Minden postát fel kell bontania a
Szövetségnek. Központi iktatás van.

TÓTH ZOLTÁN, raktáros kéri, hogy a Szövetség intézkedjék az „elveszett” felszerelési
tárgyak ügyében. Kéri a táborozókat, hogy az elvitt holmit hozzák vissza!

VÖLGYESI LEVENTE: Tóth Zoltán adja be a határozati javaslat szövegét!
KAZINCZY BÉLA: Az ígért sátrak ügyét el fogjuk intézni, türelmet kér. Az elmúlt 4 év alatt a

Kerületben végzett értékes munkájukért könyvjutalmat ad át a következo, 44
cserkészvezetonek: Pásztor Éva, Marosi Rita, Brandenburg Tamás, Valentin András, Németh
László, Makó János, Ballenegger Zsuzsanna, Valentin Istvánné, Kádár Jeno, Németh István,
Orosz László, Arató László, Barna Gábor, Bóna Zoltán, Brandenburg Mónika, Buvári
Zsuzsanna, Csordás Imre, Decsi Attila, Dragon Faragó Lajos, Horváth Péter, Hudson Szandra,
Karaba Ilona, Kovács Edina, Markó Gergely, Morvay Levente, Sipos Emoke Villo, Szabados
Ákos, Szabó Ildikó, Szarvák Mónika, Tóth Zoltán, Vígh Viktória, Weidel Walter, Amberboy
Zsolt, Balázs Tibor, Geiger István, Kiss József, Kováts Gábor, Kun Pál, Lipták Erika, Sz.
Lukács Gábor, Nagy Ákos, Németh Istvánné, Szlavkovszky László és Völgyesi Levente.

TÓTH ZOLTÁN megismétli határozati javaslatát, mellyel Völgyesi Levente egyetért:
KGY-10/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés felkéri Vikár Béla ügyvezeto. elnököt, hogy

az Országos Közgyulésen tett ígéretének megfeleloen az eltunt 17 db M 63-as váz helyett ígért
sátorvázak ajándékozásának tegyen eleget. A Közgyulés 3 ellenvélemény, 4 tartózkodás mellett
a javaslatot jóváhagyja.

TURBA LÁSZLÓ, országos programszervezo vezetotiszt kiegészítése: A hiányzó sátorvázak
megszerzése nem a közgyulés feladata, hanem az elnökségé. – Az országos labdarúgó dönto
elmaradása miatt sok, részben durva hangú tiltakozást kapott. A programszervezonek döntési
joga nincs, a vezetotisztek és az elnökség rendelkezései szerint kell dolgoznia. Az utóbbi
idoben ilyen felkérést nem kapott, az elnökség üléseire nem hívták meg. A saját elképzelése
szerint telefonon, faxon próbálta a döntot megszervezni, eredménytelenül. Az elnökség anyagi
okok miatt elhalasztotta a mérkozést.

JANCSKINÉ CSILLAGH KATALIN: A maga részérol sajnálja, hogy az elnökség anyagi okok
miatt elhalasztotta a mérkozést, mert sokan készültek rá, a fiatalok számára nagy ösztönzés lett
volna.

KAZINCZY BÉLA: A Kerület meg tudta volna szervezni. – A májusi Körlevélben
meghirdetett tisztképzésre 15 fot javasolt. A decemberi kezdésre szóló meghívást volt, aki
megkapta, volt, aki nem. Az országos fotitkárral megbeszélte az ügyet, lemásolta és megküldte
az értesítést minden jelentkezonek. A határido már nagyon rövid, de próbálkozzanak
felkészülni. A Kerületnek is, a csapatoknak is szükségük van cserkésztisztekre.

BORBOLA TAMÁS: Csapata (a 327. sz.) a VIII. kerületi Polgári Védelemtol 200 db
gázálarcot kapott. Szívesen megosztja más csapatokkal. Telefon: 318-9612, Orsányi Zsolt.

BALÁZS TIBOR: A halásztelki sportcentrumot felajánlja labd. bajnokság rendezésére.
SIPOS EMOKE VILLO: A vezetoképzésnek 3 fázisa van: elokészítés a csapatban, képzés

(kiscserkész, cserkész, rover), továbbképzés. Ötleteket, javaslatokat kér.
ELNÖK: „A szavazatszámlálás néhány perc múlva véget ér, addig daloljunk!”
VALENTIN ISTVÁNNÉ, a Szavazatszámláló Bizottság vezetoje ismerteti a szavazatokat.

KGY-11/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés az elkövetkezo 4 évre a következo
cserkészvezetoket (vastaggal szedve) bízza meg a következo megbízatások betöltésével, a
táblázatban részletezett szavazatarányok szerint. (A táblázatot lásd a következo oldalon.)

ELNÖK: „Cserkésztapssal üdvözöljük az újonnan megválasztottakat!”
8.) NÉMETH ISTVÁN, a X. Cserkészkerület elnöke: A Szavazatszámláló Bizottság

szelektáljon. – Köszöni a bizalmat, amely kerületi elnöknek választotta, bízik
cserkésztestvéreiben. Ígéri, hogy minden lehetot megtesz a Kerület és a cserkészek érdekében.
Nehéz munka lesz, de vannak jó munkatársai. „Haladjunk együtt jó szándékkal, segítsük
egymást! Ki-ki a maga módján küzdjön a közös célért, az egészséges magyar ifjúságért!
Hallgassuk meg a jó szándékú jobbítókat, segítsetek meghallani az esetleges hamis hangot!

Halottak napja közeledik, gondoljunk az eltávozottakra, akik annyit tettek a cserkészekért.”
– Egyperces felállás.

„A munkatervet majd megbeszéljük, javaslataitokat kérem. – Van egy cserkésztestvérünk,
aki a legnehezebb idokben is baráti módon intézte a teendoket, örökös tiszteletbeli
csapatparancsnok, Mihály Marci bácsi, a svábokat mento bátor ember. Kerületünk örökös,
tiszteletbeli elnököt még nem avatott. Javaslom, Récsey Bélát válasszuk meg.”

KGY-12/2000.10.28. A Kerületi Közgyulés egyhangúlag Récsey Bélát a X.
Cserkészkerület örökös, tiszteletbeli elnökövé választja.

RÉCSEY BÉLA: „Nehéz most bármit is mondanom. Nagyon meglep, megtisztel
elismerésetek, csak azt mondhatom, hogy köszönöm.”

ELNÖK felkéri Valentin Istvánnét, hogy ismertesse a végso eredményt.
VALENTIN ISTVÁNNÉ: A Kerületi Intézobizottság tagjai: Barna Gábor, Brandenburg Tamás,

Morvay Levente, Makó János, Buvári Zsuzsanna, Németh László, Turányi Zoltán Richárd,
Marosi József, Orsányi Zsolt, Kapusy Péter, Paál István, Tóth Zoltán és Kiss József. A Kerületi
Fegyelmi Bizottság tagjai: Bede Ottó, Varga Aurél és póttagjai: Tóth Zoltán, Vasváry Viktor.
(A kapott szavazatokat lásd a KGY-11/2000.10.28. határozatában.)

ELNÖK megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Ima és a Himnusz eléneklése
után a Közgyulést berekeszti.



Megbízatás Név Igen Nem Tartózkodás
Felügyelo Bizottság tagja: Csermely László 38 1 8
Országos Dragon Faragó Lajos 29 9 9
Intézobizottság tagja: Paál István 17 9 21
Országos Pásztor Éva 16 – 1
Leánybizottság tagjai: Tékár Erzsébet 16 1 –
Kerületi Barna Gábor 44 2 1
Intézobizottság Brandenburg Tamás 44 2 1
tagjai: Buvári Zsuzsanna 39 5 3

Csendes László 24 8 15
Csordás Imre 28 9 10
Dr. Imre Sándor 26 6 15
Kapusy Péter 32 3 12
Kiss József 28 10 9
Makó János 40 1 6
Marosi József 33 3 11
Morvay Levente 44 1 2
Németh László 38 3 6
Orsányi Zsolt 33 4 10
Paál István 31 8 8
Tóth Zoltán 30 5 12
Turányi Zoltán Richárd 38 3 6
Varga Aurél 25 10 12

elnök: Dr. Imre Sándor 15 10 22
Németh István 31 8 8

ügyvezeto elnök: Csordás Imre 43 3 1
fotitkár: Kádár Jeno 45 1 1
vezetotiszt: Kazinczy Béla 42 3 2

Kiss József 6 16 25
Kerületi Bede Ottó 45 1 1
Fegyelmi Bizottság Tóth Zoltán 42 4 1
tagjai és póttagjai: Varga Aurél 44 3 –

Vasváry Viktor 42 4 1

A jelenlevo parancsnokok csapatai: 2., 3., 15., 20., 27., 28., 33., 44., 83., 93., 128., 135.,
140., 153., 173., 221., 270., 293., 301., 305., 309., 327., 344., 370., 401., 412., 432., 445.,
513., 647., 801., 807., 811., 827., 836., 845., 906., 918., 924., 929., 1015., 1016., 1025.,
1032., 1100., 1103. és 1975.

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;
Ügyeleti 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)-9846-925 számon.


