
Kerületi Közgyulés, 2000. október 28.

1.) Meghívó

X. Cserkészkerület csapatparancsnokainak      MCSSZ X. Cserkészkerület elnök
Budapest, 2000. szeptember 12.

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: 2000. október 28., (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.

A Közgyulés helye: Pesti Megyeháza Díszterme (1052 Bp., Városháza u. 7.).
Megközelítheto: a metró Ferenciek terei vagy Astoriánál levo megállójától gyalogosan.

Szavazati jog feltétele: 1999-es Éves jelentés leadása és a 2000. évi tagdíj befizetése.
Regisztráció: 9.15 órától.
A Fenntartó Testülettol megbízás már 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!

Az Országos Leánybizottság tagjainak megválasztásához szükséges a cserkészcsapat
leányvezetojének a megjelenése is a Közgyulésen. A leányvezetonek rendelkeznie kell a
csapatparancsnok által írt igazolással, mely tanúsítja, hogy o a leányvezeto! A csak fiúkat

tömöríto cserkészcsapatnak nincs joga a bizottság tagjait megválasztani.
Javasolt napirend:

1.A kerületi elnök köszöntoje.
2. A Kerületi Jelölo Bizottság jelentése. (Lásd lentebb!)
3. A kerületi gazdasági vezeto beszámolója.
4. A kerületi vezetotisztek beszámolója.
5. A kerületi OIB tag beszámolója.
6. Az új kerületi tisztségviselok megválasztása 4 évre.
7. Javaslatok, indítványok.
8. Az új kerületi elnök köszöntoje.
9. Egyebek.

A napirend javaslatok, indítványok pontjához 2000. szeptember 30-ig küldhetitek be
indítványaitokat.

Jó munkát!

Dr. Récsey Béla
X. Cserkészkerület elnöke

2.) A Kerületi Jelölo Bizottság jelentése

Kedves Cserkésztestvéreim!

A Kerületi Jelölo Bizottság sok nehézség árán elkészítette az új kerületi vezetoség
felállásához szükséges jelöltek jegyzékét. (Az alábbiakban olvasható.) Ezt a Tisztújító
Közgyulésen is fogom ismertetni. A felsoroltak névsorát lehet kritizálni, lehet dicsérni és
mindent lehet csinálni vele! De az ne szóljon semmit, aki nem jelölt senkit, mert a Kerület 84
csapatából csak 15 csapat vett részt aktívan a jelölésben! Ilyen nagy passzivitásra nem
számítottam! Szerény megállapításom, hogy kevesebb fiatal cserkészvezeto jelentkezett
munkára és kevés a cserkészleány is! Remélem, hogy a választáskor már aktívabbak lesztek! A
Jelölo Bizottság másik két tagjának – Sipos Emoke Villonek és Buday Barnabásnak – ezúton is
köszönetet mondok, az általuk végzett mu nkáért!

Szlavkovszky László
Kerületi Jelölo Bizottság elnöke

Felügyelo Bizottságba javasolt tag:

• Csermely László cserkésztiszt, a 412. sz. Kalazanti Szent József Cserkészcsapat volt
parancsnoka, jelenleg csapattitkára.

1929-ben született. Cserkészfogadalmat 1943-ban tett. Segédtiszti képesítést 1990-ben,
majd cserkésztiszti képesítést 1995-ben szerzett. 1991-tol 1994-ig a X. Kerület ellenore volt.
1994-tol 1998-ig országos fiúvezetotisztként tevékenykedett. 1998-tól a Felügyelo Bizottság
elnöke.

Megválasztása esetén -, melyet majd az Országos Közgyulés tehet meg (A Kerületi



Közgyulés csak javasolhatja Ot.) - a Kerületi Vezetoség muködésének felügyeletét, a
gazdálkodás betartását és takarékossági szempontok figyelembevételének ellenorzését tuzte ki
fontos felügyeleti feladatául. OIB tagnak is jelöltük. A két feladatkör között nincs
összeférhetetlenség.

Országos Intézo Bizottságba jelölt tagok:

• Csermely László cserkésztiszt, a 412. sz. Kalazanti Szent József Cserkészcsapat volt
parancsnoka, jelenleg csapattitkára.

Megválasztása esetén a Kerület hatékony képviseletét és az OIB munkájának
eredményesebbé tételét igyekszik elosegíteni. Felügyelo Bizottsági tagnak is javasoltuk. A két
feladatkör között nincs összeférhetetlenség.

• Paál István cserkésztiszt, a 20. sz. Erodi Ödön Cserkészcsapat tagja.
1929-ben született. 1939-ben tett cserkészfogadalmat, majd 1990-ben lett cserkésztiszt. A

MCSSZ-ben 1995-1999 között országos fotitkári feladatokat látott el.
Tervei között szerepel a Kerület csapatainak megismerése, a cserkészet nagyobb

nyilvánosságának megteremtése és a régi hagyományok megorzése. KIB tagnak is jelöltük.

Országos Leánybizottságba jelölt tagok: (A csapatok leányvezetoi választják.)

• Pásztor Éva segédtiszt, a 153. sz. dr. Dornyay Béla Cserkészcsapat megbízott
parancsnoka.

1975-ben született. 1992-ben tett cserkészfogadalmat, majd 1997-ben lett segédtiszt. A
leköszöno vezetoségben leányvezetotiszti munkát látott el. A kerületi segédtisztképzésben
1997-tol mint aktív kiképzo muködött közre.

Mivel az új Alapszabály hozta létre az Országos Leánybizottsági tisztséget, elobb a
feladatok pontos megismerésével, majd azok végrehajtásával és a cserkészleányok megfelelo
képviseletével kíván foglalkozni.

• Tékár Erzsébet segédtiszt, a 929. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat leányvezeto-tisztje.
1979-ben született. Cserkészfogadalmat tett 1993-ban, majd 1996-ban lett segédtiszt.
Elképzelése szerint a leánycserkészet érdekeit kívánja szolgálni és az egységes magyar

cserkészet mellett kiállni.

Kerületi Intézo Bizottságba jelölt tagok:

• Barna Gábor segédtiszt, a 432. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat parancsnoka.
Jelenleg is KIB tag és aktív kiképzo a kerületi orsvezetoképzéseken.

• Brandenburg Tamás segédtiszt, a 2. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat tagja.
Jelenleg a kerületi vezetoképzo vezetotiszti feladatokat látja el.

• Buvári Zsuzsanna segédtiszt, az 1016. sz. vitéz Somogyváry Gyula Cserkészcsapat leány

parancsnokhelyettese.
1979-ben született, 1991-ben cserkészfogadalmat tett, majd 1998-ban lett segédtiszt. 2000-

ben a kerületi orsvezetoképzésben vállalt kiképzoi munkát.

• Csendes László segédtiszt, a 1016. sz. vitéz Somogyváry Gyula Cserkészcsapat tagja.
1972-ben született, 1990-ben tett fogadalmat, majd 1992-ben lett segédtiszt. Okleveles

hitoktató és a Hittudományi Foiskolára jár.

• Csordás Imre cserkésztiszt, a 344. sz. Szent István király Cserkészcsapat alapító
parancsnoka.

Kerületi ügyvezeto elnöknek is jelöltük. Életrajzát lásd ott.

• Dr. Imre Sándor cserkésztiszt, a 2. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat parancsnokhely.
Kerületi elnöknek is jelöltük. Életrajzát lásd ott.

• Kapusy Péter segédtiszt, a 293. sz. Szent Kapisztrán Cserkészcsapat parancsnoka.
1975-ben született, 1991-ben tett cserkészfogadalmat, majd 1997-ben lett segédtiszt. Idén

augusztusban az egyik MET altábor parancsnoka volt.

• Kiss József cserkésztiszt, a 309. sz. Assisi Szent Ferenc Cserkészcsapat parancsnok-
helyettese.

Kerületi vezetotisztnek is jelöltük. Életrajzát lásd ott.

• Marosi József segédtiszt, a 412. sz. Kalazanti Szent József Cserkészcsapat rajparancsnoka.
1978-ban született. 1990-ben tett cserkészfogadalmat, majd 1998-ban lett segédtiszt.

• Morvay Levente cserkésztiszt, a 305. sz. Szent István Cserkészcsapat tagja.

• Németh László segédtiszt, az 1016. sz. vitéz Somogyváry Gyula Cserkészcsapat fiú
parancsnok-helyettese.

1977. január 21-én születtem Budapesten. Édesanyám körzeti orvos, édesapám nyugdíjas
filmrendezo. 1980 óta élek Szigetszentmiklóson, az általános iskolát is itt végeztem. A
Budapesti Piarista Gimnáziumban tett érettségim után 2 évig az ELTE biológus szakára jártam,
jelenleg a Semmelweis Egyetemen III. éves orvostanhallgató vagyok. A cserkészeten kívül
hobbim a zoológia és a népzenélés.

1990 óta (alapító) tagja vagyok az 1016. sz. vitéz Somogyváry Gyula Cserkészcsapatnak.
1991-ben a Bogdán István vezette körzeti orsvezetoképzon szereztem képesítést Erdokürtön.
Elso orsömet 1994-ig vezettem. 1994-ben segédtiszti képesítést szereztem a kerületi képzésen.
Kiscserkész rajt alapítottam csapatunkban. 1992-tol a csapat titkára, jelenleg fiú
rajparancsnoka és a csapat parancsnokhelyettese vagyok. Három éve vezetem a csapat rover
fiú orsét.

1993-ban részt vettem a Gödölloi Jamboree Emléktábor törzsében, 1995-ben a Hollandiai
Jamboree kontingens vezetoségében, 1996-ban pedig az Ópusztaszeri Millecentenáriumi
Emléktábor programját szerveztem.



1997 óta dolgozom a Táborkereszt szolgálattevojeként az orsvezetoi hivatásfelkészítés és a
táborkereszt összekötok országos szintu összefogása területén, valamint egy éve a
Táborkereszt újság szerkeszto bizottságában is.

1991 óta veszek részt a regos szakági munkában. Három országos regos táboron vettem
részt. Csapatunkkal 10. éve rendezzük meg minden novemberében a SZER-t ahol tavaly 6
ország 580 magyar cserkésze találkozhatott egymással és népi kultúrájával. Csapatnévadónk
emlékére minden áprilisban Somogyváry-napot rendezünk a sokoldalúság jegyében.

1996 óta a X. cserkészkerület regos vezetotisztje vagyok. A fenti rendezvényeken, valamint
az országos versmondó és népdalverseny kerületi fordulóin kívül az elmúlt négy évben
kézmuvesnapot és farsangot is szerveztem. Idén áprilisban - sok kerületi vezetotársam
munkájának közös eredményeként - sikerült megrendeznünk a Millenniumi Kerületi
Cserkésznapokat Szigetszentmiklóson. A kerületi orsvezetoképzésben 1994-ben és 1997-tol
folyamatosan kiképzo voltam és vagyok.

Vállalom, hogy megválasztásom esetén a ciklus végéig a KIB tagjaként dolgozom.

• Orsányi Zsolt segédtiszt, a 327. sz. Loyolai Szent Ignác Cserkészcsapat rajparancsnoka.
1974-ben született, 1992-ben tett cserkészfogadalmat, majd 1997-ben lett segédtiszt.

Jelenleg az MCSSZ országos programszervezo vezetotiszt helyettese.

• Paál István cserkésztiszt, a 20. sz. Erodi Ödön Cserkészcsapat tagja.
OIB tagnak is jelöltük. Életrajzát lásd ott.

• Tóth Zoltán segédtiszt, a 445. sz. Szent Márton Cserkészcsapat parancsnoka.
1975-ben született. 1989-ben tett cserkészfogadalmat, majd 1993-ban lett segédtiszt. Az

elmúlt idoben kerületi szertáros volt.
Célja az élo kapcsolat kialakítása a csapatok és a kerület között. A programok egy részének

vidékre való helyezése, a gyakorlati cserkészélet megvalósítása. A Kerületi Fegyelmi Bizottság
tagjának is jelöltük.

• Varga Aurél cserkésztiszt, a 812. sz. Csaba Vezér Cserkészcsapat parancsnokhely.
1929-ben született. 1941-ben tett cserkészfogadalmat. Segédtiszti képesítést 1992-ben, majd

tiszti képesítést 1995-ben szerzett. A X/8. sz. körzetben orsvezetoket képzett ki.
Tervei között szerepel a csapatoknál lévo létszámcsökkenés megállítása, annak okainak

feltárása; új, ötletes programok szervezése, az igazi cserkészeszmék megvalósítása. A Kerületi
Fegyelmi Bizottság tagjának is jelöltük.

Kerületi elnök jelöltek:

• Dr. Imre Sándor cserkésztiszt, a 2. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat parancsnokhely.
1969-ben született. Cserkészfogadalmat tett 1989-ben. Cserkésztiszti képesítést 1991-ben

szerzett. A X. Cserkészkerületben elobb ellenorzési bizottsági tag volt, majd legutóbb
ügyvezeto elnök.

A Kerületi Elnökség munkájában aktívan kíván részt venni. KIB tagnak is jelöltük.

• Németh István cserkésztiszt, a 1016. sz. vitéz Somogyváry Gyula Cserkészcsapat
parancsnoka.

Budapesten 1935. VII. 2-án születtem. Anyai és apai családom Trianon után Erdélybol és a
délvidéki Nagybecskerekrol menekültek. 2 évig vo1tam kiscserkész, majd 1946-tól a 30l. sz.
Kazinczy Cserkészcsapat Pacsirta orsében lettem cserkész, tettem fogadalmat és részt vettem
az utolsó, a mohácsi szigeten tartott táborban. Örsünk indián törzsként élt néhány évig a
cserkészet feloszlatása után.

4 éven át földméroként dolgoztam szerte az országban, így közvetlen élményeim voltak a
tényleges magyar valóságról. Rövidfilm rendezoként dolgoztam 1976-ig, amikor rokkant
nyugdíjas lettem. Sem párttag sem semmiféle fegyveres testületnek tagja nem voltam.

1980-tól családommal Szigetszentmiklóson élek, feleségem Dr. Lepsényi Veronika itt kapott
körzeti orvosi állást. Szakmai ismereteimet a 80-as években fotómuvészként hasznosítottam.

1990-ben Nemeskürty Istvánnal megalapítottuk a Somogyváry Gyula Emlékbizottságot, s
még ebben az évben Szigetszentmiklóson - a Római Katolikus Plébánia segítségével - az 1016.
sz. v. Somogyváry Gyula Cserkészcsapatot, melynek azóta parancsnoka vagyok. Csapatunk v.
Somogyváry Gyula Ausztriához csatolt szülofalujában, Fülesen (Nikitsch), a
szigetszentmiklósi nyaraló-alkotóháza és a budai lakása falán emléktáblát helyezett el. Évente
névadónk sokoldalú szellemiségét a cserkészek részére közvetíto és képességeiket mozgósító
Somogyváry napot szervezünk tavaszonként.

Csapatunk jelenleg két rajban, hét orssel muködik. 1992-ben Erdélyben és Felvidéken
jártunk. Azóta egyre szélesedo köru kapcsolatunk van a határon túli magyar cserkészekkel
Zágrábtól Gyimesfelsolokig. 10 éve rendezzük a SZER-t, a Kárpát-medence minden magyar
cserkészét megszólító legnagyobb regos-cserkész találkozóját. Örülök, hogy rendezvényeink
szervezésében egyre többen vesznek részt kerületünk más csapatainak fiatal vezetoi közül is.
Ennek az együttmuködésnek az eredményeként tudtuk megvalósítani a Kerületi
Cserkésznapokat, melynek idén elsoként, a Millennium jegyében csapatunk és városunk adott
otthont.

1993-ban szereztem cserkésztiszti képesítést. Részt vettem a Gödölloi Jamboree
Emléktábort elokészíto és vezeto munkacsoportban a programszervezés vezetojeként. 1992-tol
1996-ig a X. Kerület regos vezetoje voltam. 1994-tol vagyok az OIB X. Kerülethez tartozó
csapatainak képviseloje. (OIB munkámról külön számolok be.) Közel azonos ideje a X/9. sz.
Délpest-dunamenti Cserkészkörzet vezetoje vagyok. 1995-ben kineveztek a MCSSZ
millecentenáriumi biztosává. Legfontosabb feladatomnak az Ópusztaszeri Millecentenáriumi
Emléktábor létrehozását tekintettem. Társadalmi tevékenységem elismeréseként a Szent Lázár
Katonai és Ispotályos Lovagrend tiszti fokozatára jelöltek, melyet elfogadva 1999-tol vagyok a
lovagrend tagja. Társadalmi kapcsolataimmal mindenkor a csapatok sorsán, nehéz
körülményein igyekeztem segíteni. A Pest Megyei Önkormányzat X. kerületi cserkész-
referenseként igyekszem elosegíteni a cserkészet jelentoségéhez méltó társadalmi megítélését
megyénkben.

Kerületi elnökké történo megválasztásom esetén legfobb célom lesz eddigi munkám
folytatásával - társadalmi téren és az OIB-ban egyaránt - megteremteni a hátteret ahhoz, hogy
kerületünkben és csapatainkban egyre igényesebb, és hitelesebb munka folyhasson. Ehhez
alapvetoen fontosnak tekintem, hogy a kerület vezetoképzésének és gyakorlati
cserkészmunkájának az elmúlt pár évben megindult dinamikus fejlodése a tisztújítás után



töretlenül folytatódhasson.

Kerületi ügyvezeto elnök jelölt:

• Csordás Imre cserkésztiszt, a 344. sz. Szent István király Cserkészcsapat alapító
parancsnoka.

1966-ban született. 1989-ban tett cserkészfogadalmat. 1989-ben segédtiszt, majd 1991-ben
cserkésztiszt lett. Vezetoje volt a cserkész-díszegységnek.

Tervei között szerepel a cserkészet igazi mivoltának kialakítása, a magyarságtudat
megerosítése és a kerületi munka fellendítése. KIB tagnak is jelöltük.

Kerületi vezetotiszt jelöltek:

• Kazinczy Béla cserkésztiszt, a 2. sz. Sík Sándor Cserkészcsapat tagja.
1973-ban születtem Budapesten. A Piarista Gimnáziumban lettem cserkész, a csapat 1989-

es újraindulásakor, Görbe László atya biztatására. Eloször orsvezeto, majd késobb
csapatpénztáros voltam. Jelenleg csapattitkárként tevékenykedem a csapatnál. 1992-ben
szereztem segédtiszti képesítést Benedek László irányítása mellett. 1993-ban részt vállaltam a
Gödölloi Emléktábor protokoll csoportjának munkájában. 1993 óta a Táborkereszt újság
munkatársa is vagyok. 1994-ben cserkésztiszti képesítést szereztem Felvidéken, a Bodnár
Gábor vezette utolsó, palásti kiképzo táborban. Az a tábor újra megerosítette bennem a
cserkészet iránti elkötelezettségemet. 1996-ban részt vettem a Kárpát-medence
Cserkésztestvériség Nagytábor szervezésében és megvalósításában, mint a tábor
térparancsnoka. Még abban az évben a X. Cserkészkerület tisztújító közgyulése KIB tagnak
választott, mely megbízatásomról 1997. február 25-én le kellett mondanom, mert ekkor a KIB,
kerületi vezetoképzo vezetotisztnek választott meg. A vezetoképzésbe kiképzoként már 1993-
ban körzeti szinten bekapcsolódtam. Vezetoképzo vezetotisztként két orsvezetoképzés és egy
segédtisztképzés megvalósításában vállaltam aktív szerepet. A vezetoképzo vezetotiszti
beosztásomról 1998. december 8-án kellett lemondanom, mert akkor a KIB megbízására kerületi
fiúvezetotiszt lettem. Fiúvezetotisztként igyekeztem a kerületi cserkészmunkát minél több
síkon, minél színesebben megszervezni és irányítani. Errol bovebben majd a vezetotiszti
beszámolómban a Közgyulésen fogok szólni. 1996-ban és 1997-ben többször, az MCSSZ
ügyvezeto elnökeinek irányítása mellett képviseltem Szövetségünket a Gyermek és Ifjúsági
Érdekegyezteto Tanácsban. 1996-tól 2000-ig az MCSSZ hivatalos küldötteként részt vettem a
Magyarok Világszövetsége Küldöttközgyulésének, Választmányának és ifjúsági
bizottságainak mu nkájában.

A jelenlegi módon kívánom - megválasztásom esetén - a kerületet szolgálni.

• Kiss József cserkésztiszt, a 309. sz. Assisi Szent Ferenc Cserkészcsapat parancsnok-
helyettese.

1946-ban született. 1990-ben tett cserkészfogadalmat. 1997-ben segédtiszt, majd 1998-ban
cserkésztiszti képesítést szerzett. Az elmúlt idoszakban KIB tag volt. 2000. augusztusában a
15. sz. MET-túra vezetésében segédkezett, majd az egyik altábor parancsnoka volt.

Célkituzése a kerületi csapatok aktivizálása, a vezetoképzés megerosítése, a kiképzo keret

hosszú távú megszervezése. KIB tagnak is jelöltük.

Kerületi fotitkár jelölt:

• Kádár Jeno segédtiszt, a 173. sz. Kemény Zsigmond Cserkészcsapat parancsnoka.
1934-ben született.1989-ben tett cserkészfogadalmat és 1992-ben lett segédtiszt. A

leköszöno kerületi vezetoségben szintén fotitkár volt.
A kerületi munka folyamatosságát és tapasztalatainak hasznosítását kívánja megválasztása

esetén megvalósítani.

Kerületi Fegyelmi Bizottság elnökjelölt:

• Jelenleg nincs jelölt.

Kerületi Fegyelmi Bizottság tagjelöltek:

• Bede Ottó segédtiszt, a 133. sz. Szent György Cserkészcsapat parancsnokhelyettese.
1977-ben született, 1990-ben tett fogadalmat, majd 1998-ban lett segédtiszt.
Célja, hogy a Kerület munkáját mindenben segítse.

• Tóth Zoltán segédtiszt, a 445. sz. Szent Márton Cserkészcsapat parancsnoka.
KIB tagnak is jelöltük. Életrajzát lásd ott.

• Varga Aurél cserkésztiszt, a 812. sz. Csaba Vezér Cserkészcsapat parancsnokhely.
KIB tagnak is jelöltük. Életrajzát lásd ott.

• Vasváry Viktor segédtiszt, a 929. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat fiúvezetotisztje.
1977-ben született. Fogadalmat tett 1993-ban. Segédtiszti képesítést 1996-ban szerzett. A

Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatója.
Célkituzése, hogy minél kevesebb feladata legyen fegyelmi ügyekben.

Budapest, 2000. szeptember 7.
Kerületi Jelölo Bizottság

dr. Imre Sándor
kerületi ügyvezeto elnök

Ügyeleti szolgálat: minden hónap második és utolsó szerdáján 1/2 5-1/2 7 h között a XIX.
ker. Pannónia u. 26 sz. alatti közösségi házban. Telefon: 30-904-2289.


