
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. október 16. (vasárnap) 10.00 óra 

Helyszín: Baden-Powell Villa, 1031 Budapest III. kerület, Nánási út 85-87. 
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Pótó Judit csst. (673.):  

 

1. napirendi pont 

szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend elfogadása 

 

Pótó Judit csst. (673.):  

OKGY 2016.10.16./1. 

 

(látható többséggel elfogadva) 

Czinege András csst. (2.): Köszöntök mindenkit. Válasszuk meg a szavazatszámlálókat, 

 

OKGY 2016.10.16./2. 

cser  

(egyhangúlag elfogadva) 

OKGY 2016.10.16./3. Beberika Dorina (47.) és Tóth Péter 

(104.) cserkészsegédtiszteket  

(egyhangúlag elfogadva) 

OKGY 2016.10.16./4. 

cst. (786.) és Sztrakay Ferenc Balázst cst. (147.) egyhangúlag szavazatszámlálóknak választja. 

 

ozatképes. 

Czinege András csst. (2.): -e valakinek módosítási 

javaslata? 

Javaslom, hogy amihez feltétlenül kell a határozatképesség, azokat a 

 

OKGY 2016.10.16./5 A  

1. 

szavazatszámlálók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, napirend 

elfogadása 

2.  

3. Az MCSSZ EFOP típusú és egyéb pályázatokon való részvétele 

4. Az Alapszabály módosítása 

5. Tagválasztás a Másodfokú Etikai Bizottságba 

6.  
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7.  

8. Javaslatok, indítványok 

9. Országos elnöki lezárás, közös ima 

 

(egyhangúlag elfogadva) 

 

3. napirendi pont 

Az MCSSZ EFOP típusú és egyéb pályázatokon való részvétele 

Pótor József cst. (304.): [Prezentációt vetít a küldötteknek.] Az elmúlt hetekben több kérdés 

érkezett be hozzánk ezzel kapcsolatban. Most újra elhoztam azt a diasort, amit a legutóbbi 

következtetést: az információk nehezen áramo

Most újragondoltuk ezt az egészet, ezért szeretnék kicsit távolabbról kezdeni. Nagyon fontos, hogy 

tegyünk 3- -pal, 

hanem azza

 a 

dián. Tavaly tagdíjakból bejött 7.034.000 Ft. (Ez a központi költségvetés, tehát a tagdíjak 1/3 része, 

nincsenek benne a kerületi költségvetések). Ez egy biztos bevétel. Sajnos ez nem az az összeg, 

aminek be kellene érkeznie, a tagok -20-30 %-a nem fizeti be a tagdíjat. Vannak bérleti díjból 

származó bevételeink is: Nánási út, Tömörkény u, Sztrilich, stb. Van 1 %-os bevételünk, ez kb. 

800.000 Ft. A mobilflotta pozitív mérlege is bevételként számolható el. Mindez összesen egy évben 

- ég fennáll 

 miskolci ingatlan vételára), vannak nemzetközi tagdíjaink (WOSM, Magyar Cserkészszövetségek 

Fóruma stb.), ingatlan-fenntartási kötelezettségünk (kb. 400.000 Ft), mobil flotta kiadási oldala, 

a 16.000.000 Ft-ból. Ez azt jelentené, hogy 

nincsen egyetlen alkalmazottunk, nem venné fel senki a telefont, nincsen újság, nincsen facebook 

oldal, honlap. Az lenne, amit a csapatok önkéntesen beletesznek. Ez van akkor, ha csak a fix 

bevételeinkkel foglalkozunk. (Esetleg 2-

kötelezettségének lejárata után.) A tagdíjaink a nemzetközi tagdíjfizetési kötelezettségre és az 

 

Ha nem számítjuk a Nagykovácsi projektet, akko

negyedállású munkavállalónk, öt kismamánk, aki ha majd visszajönnek, nekik is fizetést kell 

biztosítani. 67 millió Ft-

szervezet esetében ez nem nagy kiadás valójában. A bevételek és a kiadások közt van 51 millió Ft-

nyi különbözet. Ezt a lyukat kell kitölteni valahogyan. Egy civil szervezet ilyen esetben pályázni fog, 

Ft-ban semmilyen fejlesztés 

civil szervezet esetében az alaptevékenység mellett más feladatot is el kell, lásson a munkavállaló, 

hogy a bérét a pályázatban el tudják számolni. Az 51 millió Ft-

havi 

150 Ft helyett 500 Ft-ot kellene fizetni. Ez az ország sok területén sok pénznek számít (és ez csak az 
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1/3 rész). Másik út lehetne, hogy lépünk egy nagyot, létrehoznánk gazdasági vállalkozásokat, amik 

kitermelnék ezt az összeget. Olyan területen, amihez értünk: pl. ingatlanhasznosítás, profi módon. 

annak az útnak, hogy a saját lábunkra állunk. Ezt azonban évek alatt tudnánk felfuttatni. (pl. a 

Bencések Pannonhalmán elindították a borászatukat, a látogatóközpontot, a kertjüket). Ez nem egy 

járhatatlan út. Ha folyamatosan pályázatokra támaszkodunk, akkor mindig ki leszünk szolgáltatva 

az éppen aktuális politikai vezetésnek. Sérti a függetlenségünket. Szívem szerint ezen az úton 

évek kellenek. Erre a 3-4 évre ki kell tömni a lyukakat, és ezt pályázatokon keresztül tudjuk csak 

megvalósítani. Nem lehet ez az egyedüli indoka az EFOP-nak, de ezt is figyelembe kell venni.  

Pótó Judit csst. (673.): [Prezentációt vetít a küldötteknek.] A WOSM által megfogalmazott célunk az, 

etve van az MCSSZ-

állampolgárokat neveljünk. A Szövetség célja, hogy ehhez hátteret adjon. Megpróbáljuk támogatni 

f

z tehát azt jelenti, hogy nem 

feltétlenül kell minden településre cserkészcsapat, de azokra, amelyeken oktatás folyik, 

mindenképpen. Az EFOP-

vannak olyan települések, melyeken nincsen csapat, de lehetne, mert megvannak a feltételek 

hozzá. Pl. ilyen Dombóvár. Itt tulajdonképpen csak olyan személyt, személyeket kell keresni, melyek 

-ban. Nehezebb a 

területeken: itt nem csak a csapat hiánya okozza a gondot, hanem az, hogy a 

nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy hetente megjelenjenek egy kötött programon.) Tehát van egy 

egy nyitott szervezet vagyunk, szeretnénk, hogy mindenki tudjon csatlakozni, aki szeretne. Így 

tehát az EFOP részeként a módszertanainkat újragondolnánk olyan szervezetek segítségével, 

próbarendszert, jó gyakorlatokat, mely alkalmas lenne arra, hogy ezeken a településeken is 

énk a módszertant, a másodikban VK-kat 

csinálnánk ezeken a településeken, majd az utolsó két évben megpróbálnánk élesben kiterjeszteni, 

szeretnénk, hanem egy integratív rendszert. Egy csapat felépítése öt év. Kellenek önkéntesek, 

, 

felhasználható forrásaink. Szempont, hogy a csapatok anyagilag továbbra s

alkalmazottakkal. Az sosem fog megváltozni, hogy az önkéntesek fogják a döntéseket hozni. 

Stratégiai munkát nem végeznek, csak operatív munkát, a mi iránymutatásaink alapján. 

Szükségünk van viszont heti 40 órában dolgozó munkatársakra, akik támogatják a munkánkat. A 

cserkészet nem egy teljes világ, hanem egy támogató háttér, melyben otthon vagyunk. Egyre 



– 5   

 

fontosabb lesz, hogy arra neveljük a gyerekeket, hogy a világba ki merjenek lépni és helyt álljanak. 

Hiszünk abban, hogy egy világ van, a cserkészetet és a hétköznapokat nem lehet elkülöníteni. A cél, 

hogy a gyerekeket ebben a világban tanítsuk meg viselkedni. Jó, ha minél több olyan találkozási 

pont van, ami alkalmat nyújt erre. Az EFOP pedig pontosan ilyen. 

Pótor József cst. (304.): 

neveljünk, el kell érjük a fiatalokat. Ehhez pedig ott kell lennünk helyben. Célunk, hogy a falvakat is 

elérjük, ezzel évtizedek célja valósulna meg. Minden más tevékenység az EFOP-ban ezt támogatja. 

Tulajdonképpen négy év haladékot kapunk arra, hogy önáll

-t is megoldanánk, 

et, kopna a tudás, és elkezdenének fogyni az emberek. Szükség van 

-

nk 

 

 A ti mandátumotok két év múlva lejár, ez egy kockázat. Nem látom azt, 

-e.   

Pótor József cst. (304): 

egy belvárosi iroda, de én azt gondolom, hogy a Horánszky utca minden este tele szokott lenni. 

Van rá igény, ez egy plusz funkció. Én amikor a TÁMOP-ban munkavállaló voltam, a munkám 70-80 

%-a irányult a TÁMOP-hoz, a fennmaradó rész pedig egyéb szükséges feladat volt. Önkéntes 

ozgalomban az 

önkéntesség. Nézzük meg, a TÁMOP-ban mi az, amit fizetett munkavállalókra és mi az, amit 

önkéntességre alapoztunk. Az alapképzés pl. fizetett munkavállalók feladata volt. Nagyon jól 

csinálták, de amint vége lett a programnak, elmentek ezek az emberek, nem tudták tovább vállalni 

a munkát. A VK-k kapcsán sok vitám volt anno, de úgy gondolom, jó, hogy az mellett döntöttem, 

elnökség tagjainak mandátuma 

gondolkodnunk. Azért az OKGY-n hozunk meg ilyen döntéseket, hogy legyen olyan legitimációja a 

feladatokat át tudjuk adni. Lássuk be, a jelenlegi elnökségnek nagyon nehéz dolga van, hiszen az 

elmúlt 20-25 évben úgy állt fel a rendszer, hogy ezek a feladatok önkéntesen már nagyon nehezen 

elláthatóak. Az a célunk, hogy mikor majd átadjuk az elnökséget, az már alkalmas legyen arra, hogy 

csak heti két-három órás munkavégzéssel el lehessen látni a feladatokat. 

Hoványi Márton csst. (2.): 

Most is kapkodni kell-  kellene. Lesznek-

eredményei az EFOP-nak? Milyen garanciái vannak annak, hogy az eredményeknek lesz 

továbbélése, fenntarthatók lesznek a projektben elért célok? 

Pótor József cst. (304): Mivel már megválasztásunkkor tudtunk az EFOP-ról, így már tö

volt, mint anno a TÁMOP-nál. Még nincs kiírva a pályázat. Sokáig úgy volt, hogy kiemelt projekt 

lesz, ez változott: nyílt kiírású pályázat lesz, vagy megnyerjük, vagy nem. Nem mi vagyunk az 

egyetlen szervezet, mely a feltételeknek megfelel. (pl. a Vöröskereszt Ifjúsági szervezetében kétszer 

annyian vannak.) A TÁMOP-nak sok tanulsága van, ami most beépülhet. Tavaly december óta 
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legyen tervezve, és azt szere

 az elnökség tagjait. Kell olyan tájékoztató anyagokat készítenünk, melyeket az önkéntesek 

elérhetnek, és megérthetnek. Könnyen feldolgozható, 20-30 oldalas kivonatokat érdemes gyártani. 

Ezt tanulni kell. Motiválni kell az embereket, hogy beleszóljanak az ügyekbe, pl. a K

Hoffmann Feri helyett kerestünk egy olyan embert, aki képes elvezetni a szövetséget erre az útra. 

Újsághy Géza lett a szövetségi igazgató, akiben megvan az üzleti szemlélet is és cserkész is, így érti 

az értékrendet, a motivációt, de szem e

 

: A harmadik kérdésedre  hogy hogyan látjuk hosszú távon a 

fenntarthatóságot  hadd én válaszoljak. Az EFOP-ba be vannak építve garanciál

nem az elnöki ciklusokban látjuk, hanem abban, hogy 5-10 év múlva is lesznek cserkészek. Az EFOP 

négy éves, 2021-ben lenne vége. Akkor fogunk elszámolni vele. Ki tudja megmondani, hogy mi lesz 

akkor? Lesz-e egyáltalán EU vagy Magyarország? Nem tudjuk megmondani, hogy mi várható, de 

-

betörhessen a cserkészet. 

hogy a cserkészek egy jobb világért dolgoznak. (Délután pedig ismertetem, hogy hogyan is 

képzelem el ezt gazdaságilag.) 

Wintsche-Mikesch Viktor csst. (903.): Geográfusnak tanultam terület- és településfejlesztés 

TÁMOP- -

mbert, aki ott helyben, a településeken összefogja 

nem volt e

áll, amit szívesen átküldök nektek.  

Újsághy Géza (25.): Az EFOP célja nem az, ami a TÁMOP-é. Ott az indikátor az volt, hogy a 

a cserkészettel. Nyilvánvalóan hozzá tartozik egy hálózat-

csapatokat alapítani. 

Wintsche-Mikesch Viktor csst. (903.): Igen, de a tapasztalat azt mutatja, hogy két módon lehetett 

 

Pótor József cst. (304.): Köszönjük a felajánlást, ezzel élni is fogunk. Nagyon sok tapasztalatunk 

van a TÁMOP-ból. Én úgy gondolom, hogy nem az iskolához kell fordulni. A legtöbb csapat 

fenntartója nem az iskola. Én a gyülekezetünk mellett alapítottam cserkészcsapatot. Az ad egy 

olyan biztos hitbéli hátteret, mint egy plébánia. A cserkészet soha nem az iskola keretei közt 

kerületekkel együtt kell leülni és kidolgozni azt, hogy mely településeken van szükség a csapatokra. 



– 7   

 

Czinege András (2.): Ebben a percben érkeztek a WOSM-

napirendi pont tárgyalását, átadnám nekik a szót.  

Pótor József cst. (304.): A Messengers of Peace bemutató kapcsán három vendég érkezett 

hozzánk. 

Böröczky Csongor cst. (442): Egy Világkonferencia zajlik most éppen Budapesten. Ennek van az 

Bemutatnám a Cserkész Világbizottság alelnökét, tagját és innovatív 

WOSM nevelési igazgatóját. 

Jemima Nartey: Röviden beszámolok a Messangers of Peace (béke hírnökei) programról. 

Kérdés, ki a béke hírnöke? Mi mindannyian. Cserkészként a béke hírnökei vagyunk, mivel vannak 

hagyományos értékeink, és ezek egyike mások segítése és szolgálata akár egyedül, akár együtt. 

Ebbe bevonhatunk másokat is. Ha a közösség valamiben szükséget szenved, felmérjük, mire lenne 

rjük. Ha 

ezt megtettük, képesek voltunk segíteni, valami jót tenni a közösségnek. Hogy tudják ezt meg az 

emberek? A béke hírnökeiként, ha képesek voltunk segíteni, fontos, hogy el tudjuk mondani a 

történetünket. Miért kellene elmondjuk? Hogy mások tudják, hogy mi cserkészként mit csinálunk. 

Mert fontos, hogy hatással legyünk a társadalomra. Ezért fontos, hogy arról is, amit a 

mindennapokban tegyünk, tudjon a világ. Hol mondjuk el? A scout.org-on, ami hozzánk 

legközelebb áll, de médiának is elmondhatjuk, ha rendelkezésünkre áll. 

A legfontosabb, hogy ma, ahogy itt vagyok: a cserkészek több mint 700 millió önkéntes munkaórát 

fektettek a közösség szolgálatába, ami nagy eredmény. 

Szervezetként ti is rendelkeztek nevelési programmal, amiben vannak olyan elemek, amelyek a 

békével és a közösség életének javításával kapcsolatosak, úgyhogy ez nyilván nem egy új dolog. 

Nem csak az a béke hírnöke, aki a mi programunkon keresztül forrásokra pályázik, és a WOSM 

hivatalos égisze alatt végrehajt valamilyen projektet. Biztos csináltatok már ilyen projekteket ti is. A 

fontos, hogy megtaláljátok a helyi problémákat és kihívásokat, és cserkészként tegyetek valamit a 

kívánok nektek, és kívánom, hogy tegyetek a közösségért, és mondjátok el a világnak, hogy mit 

tettetek. Mert a történetünk el kell jusson a világhoz. 

Köszönöm. 

  

Mari Nakano

retném megköszönni nektek, hogy ilyen nagy kontingenst küldve 

hozzájárultatok a dzsembori sikeréhez. Biztos vagyok benne, hogy mind jól érezték magukat, még 

egyszer köszönöm! 

Jemima mesélt a Béke hírnökei programról, azt is elmagyarázta, hogy nem csak a béke hírnökei 

program keretében tudjátok segíteni a társadalmat, közösséget. 

Amit mi csinálunk az ifjúsági programban, szintén kapcsolódik ahhoz, hogy mivel tudjuk segíteni a 

 

Mi ezt Jobb Világ Keretprogramnak és Világ Cserkészei Szolgálati Hálózatnak hívjuk. 
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Link a videóhoz: https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU 

  

cselekednünk! Bármit is csinálunk a cserkészetben, úgy gondolom, hogy azzal segítjük a 

társadalmat, és elkerüljük a videóban látottakat. Az Ifjúság Bevonása irányelv szerint az Ifjúsági 

Program a legfontosabb ebben. A Cserkészet céljának két dimenziója van, az egyik, a fiatalok 

bevonás

felett a legfontosabb, hogy a társadalom aktív polgáraivá váljanak. Így tudunk hozzájárulni egy 

jobb világhoz! 

A cserkészet célja, küldetése, programja ugyanazt mondja: 

cserkészetnek hívunk, és így építünk egy jobb világot. 

Egyetértetek?  

olgáló 

testvériséget akar létrehozni. Ez volt a kezdete mindannak, amit most is csinálunk. És most ezekben 

az években, ez az egyetemes szolgáló hálózat megvalósul, és világszerte azon dolgozunk, hogy 

jobbá tegyük a világot. 

Nézzétek meg ezt a térképet, azt mutatja, hogy világszerte milyen szolgálatot tesznek a cserkészek. 

Ti vagytok azok, akik meg tudják változtatni a világot! Ti vagytok az aktív világpolgárok. És ti 

 

Tehát, amikor a Cserkészet Céljait nézzük: kötelesség Istennek, kötelesség önmagunkkal és 

másokkal szemben. Kötelesség másokkal szemben, ez az a rész, ahol másokért munkálkodsz, hogy 

pozitívan változtathassunk, és hatni tudjunk a társadalomra. Ahogy Jemima is említette a 

beszédében, fontos, hogy hassunk a társadalomra a cserkészeten keresztül, mert kötelességünk 

van a többi emberrel szemben! 

Mit tehetünk? Hányan ismeritek az ENSZ FFC-  

Nagyon sok rész van az FFC-k között, amikért mi dolgozhatunk. Szeretnék egy videót mutatni 

nektek, arról, hogy mik ezek a célok. 7 cél van. 

Link a videóhoz: https://www.youtube.com/watch?v=5G0ndS3uRdo 

és más célok, amikért dolgozunk, a Jobb Világ Keretprogramban. Ennek részei a Béke hírnökei, a 

Világ Cserkészei Környezetvédelmi program és a Világ Cserkészei Elismerés. Hányan hallottatok 

 

Most ezeket fogjuk elmagyarázni. 

Világ Cserkészei Elismerés 2004-
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Világ Cserkészei Környezetvédelmi Program 2008-

sok cserkészszövetség beépítette a saját programjába, valamint a Béke Hírnökei 2011-ben indult 

el. 

dolgoznak a Világ Cserkészei Elismerés elnyeréséért. Ezentúl 53 szövetség regisztrálta magát a 

környezetvédelmi programba, és 140 a béke hírnökei programon vesz részt. 

Ezek csak azon szövetségek, akik regisztráltak. 

Ahogy Jemima is említette, már elértük a 700 millió szolgálati órát, ami azt jelenti, hogy sokkal több 

cserkész dolgozik ezen célok eléréséért. 

ogramok között, hogy Világ Cserkészei Elismerés az egyetlen WOSM 

program, ami fiataloknak szól, és a közösség fejlesztését célozza meg. A környezetvédelmi 

program, a környezetvédelmet tudatosítja a fiatalokban. A Béke Hírnökei pedig arra inspirálja a 

fiatalokat, hogy pozitív változást hozzanak. A Világ Cserkészei Elismerés célkorosztálya: kószák és 

 

Ezen dolgok összessége az, amit mi Jobb Világ Keretprogramnak hívunk. Három dimenziója van, a 

mondani, akinek át is adnám a szót. 

  

Hany Abdulmonem: Egy gondolatt

(Scouts of the World Award), amely az egyetlen elismerés, amit a fiatalok a WOSM-tól mint 

aphatnak. A program olyan, nem csak cserkész fiatalok csoportjának szól, akik 

egyéni, hanem csoportos munkát jelent. A programon keresztül tudást és képzettséget szereznek, 

 

Környezettudatosság, amelyre majd a projektjük koncentrálni fog. A folyamat maga nagyon 

Felfedezés, melyben megismeri a választott területet, ami például lehet szegénység, különleges 

ismernie a választott témát, egy akciótervet kell készítenie, majd 80 órát kell töltenie ennek 

megvalósításával. Az elvégzett munkát egy koordinátor segítségével kiértékelik, majd a fiatal 

csatlakozhat a Világ Cserkészei Hálózathoz a scout.org weblapon és Facebookon keresztül és a 

Világ Cserkészei Elismerés Kitüntetettje lesz. 

Világ Cserkészei Hálóza

Cserkészei Környezetvédelmi Programmal, így világszerte több száz fiatal végzi ezt a szolgálatot, 

ami oda vezetett, hogy jelenleg több mint 700 millió bejegyzett munkaóránk van a programhoz 

kapcsolódóan. 

egyenruhán is tudják viselni, például pólón; valamint egy a WOSM által kiállított igazolás. Emellett 
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van egy listánk a kézikönyvben, amit azok a szövetségek tudnak használni, ahol a program még 

 

A Világ Cserkészei Elismerés partnerei például a Duke of Edinburgh Award, amely elismeri a 

program munkáját; a UNESCO, mely UNESCO Világörökségi helyszínen végzett projekt esetén egy 

különleges, Patrimonito cserkészjelvénnyt is ad, valamint az ENSZ is. 

mindenkit arra, hogy mindannyian szeretjük és élvezzük a millió csillagos hotelt, amelyben élünk, 

cserkészetben, valamit ker

(kiscserkész, cserkész és vándor). A cserkészeknek itt is feladatokat kell teljesíteniük, ugyanúgy van 

át. Az 

egészet kombináljuk még a SCENES-szel (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment), 

világszerte 27 SCENES központunk van, ezen felül vannak még partnerszervezetek is, mint például 

a Scouts Go Solar vagy a United Nation Environment Programme stb. Ezek a részlegek, ebben a 

korosztálynak. Mivel nincs egységes korosztályi besorolás a világon, úgy döntöttünk, hogy a három 

felvarrót 11 év alatti, 11-15 év közötti, és 15 év feletti módon osztjuk szét. Így minden szövetség 

y. 

A SCENES, amit már korábban is említettem... Ha például ezt a helyet SCENES központ szeretne 

meghatározott elvek szerint környezeti nevelést kell hogy nyújtson (vagy a szövetség saját 

környezeti nevelési programját, vagy egy például a minisztérium által kiadott programot kell hogy 

 máris van egy SCENES-etek. Eddig 27 

akkreditált központunk van, Brownsea, Kandersteg és például Mafeking is egyikei ezeknek. 

Jelenleg a fenti egyesületeken kívül (ENSZ Környezetvédelmi Program, ENSZ, WWF, Scouts Go 

Solar, Föld Órája), jelenleg együtt dolgozunk a GreenPeace-

 

Utoljára, de nem utolsó sorban pedig a Béke Hírnökei program. A UNESCO által 1999-ben 

bejelentett Béke Kúltúrája inspirálta a program létrejöttét. Ennek is három része van, személyes, 

megváltoztasd a világban folyó dolgokat, meg kell ismerned a helyzetet, hogy tudj tenni valamit 

ellene, majd megteszed amit elterveztél és a legfontosabb, hogy ezek után megosztod másokkal. 

Ezzel zárod be a kört, mert a megosztással másokat fogsz inspirálni, akik újabb dolgokat visznek 

véghez és további embereket inspirálnak majd. Így tudjuk terjeszteni a Béke eszméjét és leszünk mi 

is a Béke Hírnökei, és egyben ez a program legfontosabb érdeme is. A program befejezésekor 

természetesen jár a Béke Hírnökei felvarró is. Ennek a programnak is számos partnere van, például 

az ENSZ és 

Keretprogram névre hallgat, ami abban segít, hogy el tudjuk érni a szlogenünk, "Jobb világot 

építünk". 
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Úgy képzeljétek el ezeket, mint egy nagy gyümölcs kosarat, amiben sokféle gyümölcs van. Mindet 

kipróbálhatod, és megszerezheted az összes jelvényt, vagy ehetsz csak banánt, ha azt szereted; a 

lényeg, hogy azt csináld amit szeretsz. 

Még egy utolsó dolog, idén ünnepeljük a kiscserkészet századik születésnapját, ha vannak 

kiscserkészeitek ünnepeljetek ti is, ha nincsenek akkor pedig ne. 

 

 

 

Czinege András csst. (2.): -hoz tartozó további kérdések. 

Szentirmai Józsefné cst. (100/ö.): Valahogyan a kiscserkészig le kellene vinni annak a folyamatnak 

-500 forintos hasonlat, köszönöm. 

felhívnám a figyelmet arra, hogy a szövetség célja a jobb világ 

hogy nem az a jó állampolgár, aki becsületes, betartja a 

az, aki aktív, aki jobbá tudja tenni a környezetét. Az, hogy elvisszük a cserkészetet a hátrányos 

hogy aktív ál  

jól megv

Hasonló okból a másik is. 

Wintsche-Mikesch Viktor csst. (903.): 

tudjuk alakítani a dolgokat. 

Pótor József cst. (304.): Abba a helyzetbe kerültünk, hogy nincsen még kiírva a pályázat. Két 

dolgot látok: megfogalmazunk egy keretet, amin belül kell maradnunk a pályázat beadása során. A 

másik, hogy amikor a pályázat 80-90 %-os készültségben áll, megosztjuk veletek és pl. interneten 

véleményt nyilváníthatunk, vagy távszavazást rendelhetünk el. Avagy összehívunk még egy OKGY-

-

nem ismerjük. 

A WO

alkalmazzuk az ottani tapasztalatokat. Ezekre a feltett kérdésekre vannak válaszok. Nem hiszem el, 

-ök pontosan 

tudják, hogy miért nincsenek csapatok. Nem az volt a hiba a TÁMOP-ban, hogy iskolákba mentünk. 

Konkrét módszertant egyáltalán nem mondtatok, ez így túl homályos megfogalmazás. Azt érzem, 

munkarészei is, nem a nulláról kell építkezni. 

Harkay Péter cst. (51.): 

helyzet, amit meg kell oldani, erre kell pénzt szerezni. A pályázat, melyet kiírnak, nem mi írjuk ki. 
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Meg lehet nézni, van- ckázat, hogy lesz-e 

eredménye, el tudunk-e majd számolni vele. Sokkal szerencsésebb lett volna, ha egy kétoldalas 

stratégiai dokumentumot létrehoz illetve már létrehozhatott volna az OKGY, melyhez tarthatjuk 

kezdeményezések. Egy cserkészcsapat tudja eltartani magát. Egy városban a csapatok közös 

most gátja a jogi környezetünk. Minden cserkészcsapatnak létre kell hoznia egy alapítványt vagy 

egy egyesületet. A TÁMOP-ban ugyanez volt a hiba. Egy projekttel akarjuk a profitot kitermelni, 

 

Kékesi Márton csst. (831.): A Budakalásziak példája épp erre a legutóbbi felvetésre adhat választ. 

csináljuk az egészet, ez legyen a helyén. 

Gerencsér Balázs csst. (442.): -khoz van 

hogy egyre jobban kialakult, hogy különb -k legyenek (KCSVK, 14 pluszos VK), 

-t 

indítanánk. A másik gondolatom, hogy nem tudom, mennyire jártatok utána annak a kérdésnek, 

hogy mennyire marad 

korosztály (aki csapatparancsnok lehetne)? Van-  

Virág András cst. (543.): A nyitás jelenti-e a magyar cserkészet pedagógiai szemléletének 

koncepcióváltását? 

Hoványi Márton csst. (2.): Én a távszavazás mellett tenném le a voksom, mert nyugodtabb 

lelkiismerettel szavaznék úgy. Nem azért, mert nem bízom bennetek, hanem mert a ti vállatokra 

 ha azt látnám, hogy pl. a költségek hogyan 

állnak össze, egy munkavállalónak mennyi a fizetése stb. Nem lesz-e egy nagy rés, hogy a csapatok 

 

Schoblocher Péter cst. (1507.) sapatok. Hogyan 

lehetne ezt az EFOP-ba belecsempészni, hogy lássuk, mi volt a gond? Ez egy kutatási modul 

lehetne, melynek biztosan lenne hozzáadott értéke. Másrészt néhány adatot szeretnék az EFOP-ról: 

láthatjuk, hogy 2,6 milliárd Ft a forráskeret, a várható nyertes pályázatok száma 2-3 darab, a 

-hoz képest, mely kiemelt felhívás volt, 

itt bárki pályázhat. Nyilván készülni kell arra is, hogy mi lesz, ha nem jön be. 

Wintsche-Mikesch Viktor csst. (903.): Aki a civil szervezetek finanszírozásában benne van, az 

láthatja, hogy miért kellene belevágunk a pályázatba. Én sem ez ellen akartam beszélni. Továbbra is 

azt gondolom, hogy a struktúrát át kellene gondolni. Ha távszavazás lesz, csak akkor látom azt 

já

kellene szavaznunk. 

Pótor József cst. (304.): Egyben válaszolnék a kérdésekre. Elnézést kérünk, hogy elfelejtettük 

bejelenteni a WOSM munkatársainak érkezését.  

A többi hozzászóláshoz: Senki nem mondja, hogy nem építünk a TÁMOP eredményeire. Azt 

-
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mert ez egy teljesen más hálózat lesz. Az új csapatoknál szerintem nem érdemes kettéválasztani a 

is, hogy honnantól fejlesztés, meddig csapatalakítás a történet. Engem zavar, hogy ennyi piros folt 

van a térképen. Nem adhatjuk fel addig, míg nincsen minden járásban csapat. Van rá forrás és van 

felej

jogi személyiségének ügyére megoldást kell találnunk. Ezzel foglalkozni fogunk. Kistelepülésen 

generációt. Megoldást kell találni erre. Az EFOP-ban megoldást szeretnénk erre találni. Erdélyben 

modelleket. A VK-

pedagógiai újításokat igényelni fog. Azt, hogy cserkészeten kívülre nyúlik-e, nem tudom 

megmondani. Ha egy olyan településen kezdünk el cserkészetet fejleszteni, ahol a roma lakosság 

80 %-

nek. Én is 

örülnék a távszavazásnak. Viktor javaslatát is támogatom, legyen nyitott felület, ahol hozzá lehet 

De készülünk rá. 

Informális szavazás történik arról, hogy távszavazás útján döntsön az OKGY az EFOP pályázaton való 

indulásról. Ezt látható többség támogatta, három tartózkodás mellett. 

 

- EBÉDSZÜNET - 

 

Czinege András csst. (2.): 59 mandátum van jelen, az OKGY továbbra is határozatképes. 

Pótor József cst. (304.): A szünetben megkértek, hogy Géza szerepét kicsit konkretizáljuk. Volt egy 

 

Szeretnék most Pej Andris által e-mailben feltett kérdésekre, javaslatokra válaszolni. Mint mondtuk, 

ami adminisztrációs feladat van, azt fizetett munkavállalók fogják végezni, az önkénteseket ezzel 

ahol rájuk tettünk adminisztrációs 

terhet, az pontatlan és sok volt. Van egy gazdasági és egy szervezeti átalakulási szükség. A mostani 

forma megfelel a 90-

iroda, volt egy könyvel

-

vezzük 

ek a projektek sosem lesznek arra 
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fejlesszük, hogy azok képesek legyenek forrásokat bevonni. Az EFOP nem tud csapatszinten napi 

az MCSSZ, többen leszünk, az visszahat a mozgalomra, könnyebben jönnek majd a fiatalok 

arra 

három évre kell tervezni, hanem hosszabban, tehát biztosítani kell, hogy az esetleges 

t nem látjuk 

alkalmazottak és az önkéntesek közti összeütközést igyekszünk feloldani. Azt szeretném, ha 

-nek például saját egyenruhája van, 

továbbiakban. Én most itt nem 304-es cserkészként állok, nem a csapat érdekeit képviselem, 

-esnek érzem magam. 

 

4. napirendi pont 

Az Alapszabály módosítása 

Ronkay János Péter csst. (293.): 

országos elnöksé

 

Mandátumszám: 63. 

OKGY 2016.10.16./6. 

alábbiak szerint módosítja: 

lapszabályban és más szabályzatokban meghatározott országos 

. 

(61/0/0) 

Ronkay János Péter csst. (293.): A második téma a csapatparancsnokok megválasztásához 

kapcsolódik. Jelenleg a csapatok csak parancsnokjelöltet választanak, akit utána az OVT nevez ki. A 

választás három évre szól, a kinevezés viszont legfeljebb két évre szólhat (60. § (1) a)). Jobbnak 

tartanánk, ha az SZMSZ-ben jelenleg is leírt módon történne a parancsnokok beiktatása. Az 

Alapszabályban tehát elég lenne a választást leírni

csapatoknak. 

Tóth Réka cst. (903.): Mi a helyzet akkor, ha valakinek nincsen képesítése? A kerület ilyenkor mit 

tesz? Van kvázi vétójoga valakinek? 

Ronkay János Péter csst. (293.): 

ülés szükséges. Ez az SZMSZ-ben van szabályozva. 

A régi megfogalmazás indoka lehetett, hogy jóllehet, a képesítés 

megvan, de a jelölt mégsem 



– 15   

 

megakadályozza a megválasztását. Ugyanakkor 

megtehették ezt. 

Horváth-Moón István csst. (961.): Az hogy a 

hogy zályként, 

  nekem húzós. Amikor szavaztok, azt 

fog. Egy Nyírmadán alakuló csapatnál nem lesz segédtisztem, csapatom sem. Eddig volt egy 

 

Ronkay János Péter csst. (293.): Szerintem arra kell megoldást találni, hogy az alakuló 

eit hogyan lehetne megoldani. De úgy gondolom, hogy nem ez a 

módosítás váltja ki a problémát, ez eddig is fennállt. 

OKGY 2016.10.16./7.  az alábbiak 

szerint módosítja: 

ttnek is megválasztják. A 

csapatparancsnok   egyben csapatküldött is lesz  

(52/0/9) 

Mandátumszám: 64. 

 

Ronkay János Péter csst. (293.): 

kapcsolatban megvitatásra javasoljuk, hogy Szövetségünkben is hasznos lenne-e hasonló 

? 

Sztrakay Ferenc cst. (173.): Én ezt csak csapatszintnél magasabb szinten tudom támogatni, 

csapatszinten nem. Én öt csapatparancsnokával beszéltem, mindnél az volt 

a gond, hogy nem lett utóduk. 

Kékesi Márton csst. (831.): Egyetértek, ugyanakkor látok olyan helyzetet is (pl. Budakalász), ahol 

csupán azért sikerült elérni bizonyos dolgokat, mert a csapatparancsnok olyan személyes 

kapcsolatokkal 

Én nem korlátoznám ezt. 

. (1507.): hat év illetve a két 

ciklus azt jelenti-e, hogy letelik a hat év, majd soha többé, vagy kimarad egy ciklus és aztán 

újraválasztható-e?  

Tóth Péter csst. (104.): Nem tudom mennyire jó, mikor egy kerület ennyire beleszól egy csapat 

újraválasztás, nem tudom mennyire lenne megoldás egy ilyen kérdésben? De azt én sem 

támogatnám  vidéki csapat tagjaként   
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Pótor József cst. (304.): Mi kifejezetten nem a csapatparancsnoki szintre gondoltunk, furcsa, hogy 

mindenki erre asszociáltál. A WOSM irányelvei azt mondják, hogy két ciklus után egyet ki kell 

Szövetséget védjük, nem csak az a cél, hogy elkerüljük a túlzottan ruti

magunkat is. 

olyan, hogy egy kerületben ne találjak magam helyett utódot. 

Ronkay János Péter csst. (293.): rét tervezetet 

fogunk hozni tavasszal, most pedig ne szavazzunk róla. 

 

ame

ezek hozzátartozójával köt. Ez egy ekkora, országos szervezet esetében túlságosan 

 

Megvitatásra javasoljuk továbbá, hogy a Szövetséggel alkalmazotti vagy alvállalkozói 

jogviszonyban állók betölthessenek-e választott tisztséget a Szövetségben, érdemes lenne-e 

korlátozni ezt, és ha igen, milyen módon? 

 Csak kiváncsiságból kérdezem, hogy az MCSSZ jelenlegi 

-e? 

Pótor József cst. (304.):  Nem, ez sajnos több éve megoldatlan probléma. Épp ezért szeretnénk ezt 

 

Paulini Levente csst. (148.): Javaslom, hogy évente egyszer az OKGY-

hangozzon el, hogy ki

 

Schoblocher Péter cst. (1507): Érdemes volna-e ezt SZMSZ-be betenni? Hiszen azt az OT is 

módosíthatja. 

Ronkay János Péter csst. (293.): -t látom indokoltnak. 

Pótor József cst. (304.): A fizetések szenzitív adatok, ezeket nem lehet nyilvánosságra hozni. Géza 

dolgozik egy fizetési rendszeren, ahol egyes sávok vannak, melyben látható lenne, hogy milyen 

beosztásban milyen fizetési határok lehetnek. 

Virág András cst. (543.) 

dolgoznak, azoknak szintén lehetne nyilvános a fizetése. A WOSM-ben ez hogy van? A Külügy 

nézzen utána! Szerintem az új Ptk. bevezetésekor még kógens szabályként szerepeltették ezeket a 

normákat. Biztosak vagytok-e abban, hogy ez azóta már nem így van? 

Pótor József cst. (304.): Utánanézünk annak, hogy jogilag mi lehetséges. Én nem szeretek mások 

zsebében turkálni. 

Ronkay János Péter csst. (293.): 

szavazást tegyünk. 

igen, 1 nem és 7 tartózkodás érkezett a 4. számú javaslat kapcsán.  
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5. napirendi pont 

Tagválasztás a Másodfokú Etikai Bizottságba 

 

Ronkay János Péter csst. (293.): Azért merült fel, mert nincsen elnöke az Etikai Bizottságba, mert 

-e valaki, aki vállalná? 

[Nem érkezett jelölés e tisztségre, így a napirend lezárásra került.] 

 

6. napirendi pont 

 

Újsághy Géza: 

András. Ezen kívül vagyok én. A Tömörkény utcai székházunkban van egy megváltozott 

Réder Kristóf, Nagy 

Emese és Horváth András. A Kastélyban  

pozícióban.  

Mi szól az ellen, hogy az OKGY most jóváhagyja azokat a 

? 

Pótor József cst. (304.): Erre sajnos nem készültünk fel. Mi azt terveztük, hogy megszavazzátok, 

hogy az OT hatáskörébe kerüljön. 

Nagy Károlyné cst. (286.): [Összefoglalva bemutatja a Gulág-pályázat eredményeit] Pályáztunk: a 

Gulág Emlékév kapcsán a programokat február 25-ig 10 helyszínen kell megvalósítanunk, plusz egy 

záró rendezvényt. Közel 3000-es indikátort kell megmozgatnunk. 

Ronkay János Péter csst. (293.): Van egy ehhez hasonló projektünk, mely az 1956-os Emlékévhez 

 

Pótó Judit csst. (673.): Van még egy pályázat, mely kisközösségek fejlesztését célozta. Ezzel lehet 

pályázni operatív munkatársakat. Várjuk az eredményt. Négy éves kifutású történet. Ez is az EFOP-

on belül van.  

Pótor József cst. (304.): A WOSM- di négyek és a Balti 

Illetve a nyári WOSM világkonferenciára közösen készülünk fel. Sokkal jobban tudjuk képviselni az 

érdekeinket, ha hét szervezet összeáll. Szeretnénk létrehozni egy Ifjúsági Tanácsot. A WOSM is 

 tisztségeket. 

Ronkay János Péter csst. (293.): 

ezek ügye (Nevelési Program, Próbarendszer, RUSZ, Alaki Szabályzat, VKKMISZ). 



– 18   

 

Markó Gergely, kerékpáros szakág: Vidovich 

Kálmán, katasztrófavédelmi: Tóth Hajni, lovas: Kékesi Márton, regös Némethy Kálmán, vízi szakág: 

b  

A Cserkészszövetségek Fórumával indítunk egy cserkész wikit. Lenne egy olyan honlap, mely a 

lehet tölteni tartalmakkal. 

 

7. napirendi pont 

 

Újsághy Géza: [Prezentáció segítségével mutatja be elképzelését.] Ez nem stratégia, hanem inkább 

egy vízió lesz. Bemutató anyag, gondolatébresztés céljával. Eddigi életemben én mindig 

projektvezet

mindig felteszed magadnak azt a kérdést, hogy miért csinálod ezt, mi értelme van ennek? Azt 

érzem, hogy kicsit fordítva gondolkodunk. Van, aki azt mondja, hogy cserkészkedünk, cserkészetet 

csinálunk, és ezáltal jó a cserkészet. Én viszont azt mondom, hogy a cserkészet attól jó, hogy 

mindezt a gyerekekért csinálom. A középpontban teljesen más 

mentén képzelem el, ne veszítsük el a fókuszt, az egészet azért csináljuk, hogy a gyereknek jó 

legyen. 

nem érkeznek be. Kérdéses az is, hogy a pénzek magánalapítványokban való kezelése mennyire 

kerületi elnökség jogi személyiséggé válása felé haladnánk  ahogy az már az OT-n is felmerült. 

Dec

Ha ez megvalósulna, akkor meg tudnánk fordítani az egész tagdíjfizetési rendszert. 

A vagyongazdálkodáshoz sajnos a cserkészek nem értenek  ezt be kell vallani. Viszont rajtunk 

múlik, hogy felnövünk-e a feladathoz. Hol szerepel ebben a gyerek? Én egy olyan megoldásban 

gondolkodtam, ami számvitelileg is segítené ezt a történetet. Ha van egy vagyongazdálkodással 

foglalkozó nonprofit kft-nk, melyet az MCSSZ alapít, és kiszervezzük a feladatot (így lenne a 

leghatékonyabb). 

Támogatás és alaptevékenységek: az alaptevékenység nem ad teret arra, hogy az MCSSZ fenntartsa 

feltétele, hogy tudjunk foundraising-ot kialakítani. Olyan támogatókat kell szerezni, akik számára 

is meg kellene fordítani: bejönnek a tagdíjak, le tudjuk utalni jogi személyiségként a kerületi 

ha lent felépítjük a professzionális rendszert, ez egy kihívás a Kastély számára. Profitot is 

az kiírhat pályázatokat, és nem lesz szükség EFOP-ra. 

Az MCSSZ-nek van egy a mozgalom által támogatott Felügy
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alapítvány elnöke ugyaní

felügyeli. 

Tikos Máté csst. (442.): A nonprofit kft. hogy termel profitot, valós bevételt? 

Gaál Flóriánné csst. (100/ö): Ez számvitelileg hogy van szabályozva? Eddig a számviteli 

törvényben meghatározott százalékok szerint lehetett elszámolni az alapítványnak az 

értékcsökkenést. Most hogyan lehet? Az ingatlan értékcsökkenése százalékban van meghatározva, 

melyet arra használ fel, amire akar. 

Gerencsér Balázs csst. (442.): a vízióból valóság? 

 -e már valami 

koncepció, hogy milyen egyéb cégeket, ingatlanokat hogyan hasznosítsunk? 

Újsághy Géza: A nonprofit kft is termelhet profitot, csak nem tarthatja bent, a tulajdonos nem 

veheti ki azt. A profitot fel kell használnia. A számviteli törvény szabályait és a modellt ez nem 

változtatja meg. A törvény szerint az épületek beruházási költségeket és az eszközöket lehet leírni. 

Ez a Kastély esetében nem áll fent, hiszen elidegeníthetetlenségi joga áll fenn rajta az államnak. Az 

akár holnap be tudjuk jegyeztetni a nonprofit kft-

szabályozva számvitelileg, hogy mit tehet és mit nem. Emiatt azért ez több átgondolást igényel. 

Tudnék projekttervet írni hozzá, ha ez a legszükségesebb. 

Gerencsér Balázs csst. (442.) Épp amit felvetettél, ez a keresztkontroll egy érdekes felvetés. Ha ezt 

a kérdést minden tisztázni szeretnénk, nyilván nem lesz elég egy hónap ehhez. Ténylegesen 

mikorra várható? 

Újsághy Géza:  kikerüljön. A probléma inkább az 

határozza meg, hogy miképp függ az MCSSZ-

megíratni. Nagyon sok a kiskapu, így szeretnénk, ha mindenki, aki kicsit is ért a joghoz, 

átolvashatná.  

Szentirmai Józsefné cst. (100/ö.): Fordítsuk meg: mit vesztünk, mit kockáztatunk, ha ezt nem 

csináljuk? 

Újsághy Géza: A Szövetséget kockáztatjuk. ha nem szervezzük ki a vagyonkezelést és nem egy 

profi sales-

millió Ft-ba kerül majd. A lyukat olyan forrásból kell betömni, ami nem áll rendelkezésünkre. 

Mindenki azt várja, hogy a Kastély egy aranytojást t

(Tömörkény utcai ingatlan, Nánási út, Nagykovácsi kastély), melynek két lába van: folyamatosan 

pörgetni az ingatlanokat, kiadni, hasznosítani, másrészt a az itteni gyerektáboroztatást fejleszteni 

(hiszen ehhez értünk legjobban). 

Schoblocher Péter cst. (1507): 

Nemzeti Cserkészalapítvány már felállt. A Nagykovácsi fejlesztéshez anno készült egy üzleti terv. Ez 

most mennyire reális? 
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Újsághy Géza: A struktúra létezik, de nem használható egyik sem, hiszen egyrészt a Scoutmaster 

szerepelt, hogy kérjünk az államtól további 6 milliárd Ft-ot egy iskolára, ennek a feltételei ma már 

nem állnak fenn. 

Pótor József cst. (304.): Láthatóan hasonló szervezetek ezek, de nem alkalmasak e szerepkörre. Az 

NCSA-nak nagyon rossz visszhangja van: egyrészt nem a miénk semmilyen kontrollt nem 

tervek szerint felszámoljuk az alapítványt. Az van a köztudatban, hogy az NCSA nem az MCSSZ 

háttérszervezete, nem annak ad támogatást. Én jobban örülnék, ha létrehoznánk két teljesen üres, 

teljesen tiszta szervezetet. A kontroll nagyon fontos lenne. Ezt tartom a kulcsmondatnak. A Cseh 

szervezeti hálózattal. Ha látunk jó modelleket, azokat érdemes alapul venni. 

Martinovits Kálmán csst. (46): Ha már ketyeg az óra májustól, akkor nem kellene várni a 

-ig, azzal, hogy az irányt megadjuk a koncepció kidolgozásához. 

Újsághy Géza: Szerintem arról kellene szavaznotok, hogy az irányt támogatjátok-e, illetve meg 

kellene hozni a döntést a szervezet létrehozásáról. Demokratikus módon szeretnénk ezt lefolytatni. 

Stampf Ildikó cst. (51.): Ha jól értettem, most arról kell döntenünk, hogy megcsináljuk-e a 

nonprofit ktf-t. 

Újsághy Géza: A szavazás a támogatásról szól, azonban a döntést az elnökség hozza. De jobban 

örülnénk annak, ha véleményt formálnátok. 

Horváth-Moón István csst. (961.): ár, 

véleménynyilvánítást vagy felhatalmazást. A legutóbbi OKGY-n döntöttünk a felhatalmazásotokról, 

k, úgy fogunk szavazni. 

Újsághy Géza: Nemet is lehet mondani, melyet az elnökség tiszteletben fog tartani. De most itt 

egy szimpátiaszavazásról van szó. Sokat jelentene látnunk, hogy mellettünk álltok. 

Mandátumszám: 60. 

Az OKGY informális szavazást tart arról, hogy Újsághy Géza által felvázolt vízió mentén járjon el az 

Országos Elnökség. A többség támogatja a javaslatot. 

(57/0/4) 

 

Újsághy Géza: van egy határozati javaslatunk is, mely így szól:  támogatja, 

hogy az Országos Elnökség a szövetség vagyonának kezelésére nonprofit kft-t az alaptevékenység 

 

Czinege András csst. (2.): Erre a határozatra külön nincsen szükség. 
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8. napirendi pont 

Javaslatok, indítványok 

Szentirmai Józsefné cst. (100/ö.): 

mostani elnökségnek, hogy részt vettek a MÖT-ön, megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. 

tette, hogy 12-en eljö

figyelmeteket, hogy kárpátaljai cserkésztestvéreink egy nagyon szép festménnyel kedveskedtek 

gy 

segítették a rendezvényt. 

Ronkay János Péter csst. (293.): Arató Laci bá hívta fel a figyelmet arra, hogy Farkas Béla pálos 

Hangya felolvass rövid életrajzát. 

 

9. napirendi pont 

Országos elnöki lezárás, közös ima 

Pótó Judit csst. (673.): Lenne még két hirdetményem: a Gulág Emlékévhez kapcsolódóan indul 

egy tanulmányi verseny, 12. évfolyamosok számára, október 23-ig lehet nevezni. Fel fogjuk tenni a 

facebook olda -13-ig VK 

 

Köszönöm, hogy ennyien kitartottatok. Végig határozatképes volt az OKGY. Felhívnám a figyelmet, 

-6 hétben mindenki fokozottan olvassa az e-maileket az EFOP kapcsán várható 

 

 

 

k.m.f. 

  

  

  

  

  

Czinege András csst. (2.) 

 

  

  

  

  

  

                 Beberika Dorina csst. (47.) Tóth Péter csst. (104.) 
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