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Kerületi beszámoló a 2018-ban végzett munkáról 

 

Kedves Cserkésztestvérem! 

Szeretnék beszámolni az elmúlt év munkájáról.  

 

Az 1. Kerület munkája, sikerek és gondok 

Dióhéjban annyit mondhatnék, hogy újra sikerült minden kerületi rendezvényt megtartani, sőt 

minden rendezvényen növekedő létszámot láttunk. Bár nálunk nem volt VK, mégis  8 új st és 3  új 

cst  van a kerületben. A szakágak jól működtek, és a kerületi elnökség is kezd beválni. Egyszer 

jelent meg a Kerlev, amit kiküldtem a szövetségnek is, és ahol részletesen tájékoztattunk az 1. 

Kerület munkájáról. A kerületi munka fejlesztéséhez szakágakat alakitottunk ki. A szakágvezetvők 2 

évre vállalják a munkát, és a kerületi vezetőség és a csapatparancsnokok által lesznek 

megválasztva. Nekik is van szavazati joguk. Ezek a média-szakág, a regös-szakág, a tábor-szakág 

és a csapatfejlesztő szakág. 

A kerületi parancsnok segítésére pedig a kerületi elnökség működik már 4. éve. Evvel 3 célt 

szeretnénk elérni. A  kerületi parancsok munkáját több vállra szétosztani. Megfelelni az egyesületi 

felépítésnek, és harmadszor elősegíteni a kerületi parancsokság átadását, hisz egy ekkora 

feladatkört könyebb elvállalni közösen úgy, mint elnökség. 

A csikmadarasi tábor több szempontból siker volt, és több célt tudtunk elérni. Erősiteni a kárpát-

medencei cserkészekkel a kapcsolatot.  Továbbra is  tervünk, hogy 4-6 éves távlatban szervezünk 

egy jubitábort vagy egy külföldi tábort, mely a vezetőknek és cserkészeknek kimagasló élményt ad, 

és lelkesití őket a munkában. És persze a legfontosabb, hogy 220 cserkésznek tudtunk egy 

maradandó élményt nyújtani. Ez volt kerületünk eddigi legnagyobb megmozdulása.  

 

Ezek után viszont el kell mondjam, hogy továbbra is minden egyes rendezvény egy kiharcolt 

küzdelem eredményeként jön létre. Ezalatt mit értek? Akármelyik tábor, akadályverseny vagy 

konferencia megszervezése mindig is segítők és vezetők hiányában szenved, és csak nagy  

hiányokkal tudjuk megszervezni, ami a résztvevő vezetők kárára megy. A 2017-es VK táborban 

nem volt vezető a mintatáborban, így őrsvezetők vezették a programokat, és a VK rajpk vezette a 

mintát. A csikmadarasi táborban kizárólag tapasztalatlan és új segédtisztek vezették az összes 

altábort. A konferenciákra nem találunk konyhásokat, úgyszintén a regöstáborba sem.  Hiányoznak 

a segédtisztektől kezdve a tisztek, a felnőttcserkészek és a segítők.  Az idei év semmivel nem indult 

jobban , sőt! A tavalyi VK rajpk botrány miatt (erre még külön kitérek)  6 cst. nyíltan visszalépett a 

VK munkából.  Nem tudom viszont, hogy hánynak ment el a kedve a további munkától, de nem 

szól. Tény az, hogy egyetlen tábornak sincs még meg a törzse. Ilyen még nem volt!  A 

szövetségünk azt javasolja, hogy keményebben álljunk ki az alapelveink mellett, és többet 

toborozzunk. Sajnos a valóság az, hogy kicsi az a tó, amiből halászni tudunk. Amíg egy magyar 

iskolában megjelenik 100 gyerek, akkor a cserkészetben még marad 30. Az eredmény nem 

meglepő, hisz a szülők megmondják kerek perec, hogy sok a vallás és a katonásdi. És míg az 

iskola mindenki számára érthetö, addig a cserkészet továbbra is egy 9 lakatos rejtély. Hiába van 

Facebook, Honlap és Youtube. Amit nem tapasztalt az ember maga, az idegen. Csapataink  

azért tudnak túlélni, mert igyekeznek ezen az elvárások és a szövetségünk elvei között 

egyensúlyozni. De náluk is hiány van segítőkben és vezetőkben. Ezért legynagyobb gondunk nem 

csak a toborzás, de főleg a vezetők megtartása, motiválása, bevonása a munkába, hogy az aktív 

vezetőknek ne legyen a cserkészet káros a tanulmányaikra vagy munkahelyi pályájukra. 
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 És itt szeretnék kitérni a VK-rajparancsnoki botrányra, ami tulajdonképen csak abból állt, hogy a 

szövetség megvonta Solymosi Katitól a VK-rajpk megbízást, mivel ő nem Istenhívőnek vallotta 

magát. Tette úgy,  hogy az IB-t nem vonta be és a döntést az 1.Kerület nélkül hozta meg. Ez 

számomra elfogadhatatlan, és nem segíti elő a bizalmat.  Nem egy új dolog volt igazából, hogy Kati 

ateista, hisz Gémes Pál, Maitz László és Lendvai Imre támogatták Katit a cserkészpályafutásán 

mint segédtiszti ill tisztitábor parancsnoka, ráadásul részben jelen is voltak a konferencián, amikor 

Katit megválasztottuk. Én is egy életvidám, pozitív és szervezett embert ismertem meg benne, és 

örültem neki, hogy végre sikerült fiatal kézbe adni a vezetőképzést. Nem szabad elfelejteni, hogy a 

16! jelölt cserkésztisztből, akit a VK rajparancsnoknak jelöltek, Kati volt az egyetlen, aki elvállalta. A 

többi 15 (remélhetőleg) keresztény cserkésztiszt sajnos nem érezte annyira fontosnak, mint Kati, 

hogy ebben a vallásos ifjúsági munkában ezt a feladatott elvállalják. De ezen már kár keseregni, 

mert Kati levonta a következtetést, és megalázva búcsút mondott nekünk  és a gyerekkori 

emlékeiben osztozó testvéreinek. Vele együtt mások is levonták a következést, és ki hangosabban 

ki csendesebben hátat fordított ennek a nagy családnak, aki így bánik gyerekeivel.  Nekünk meg 

maradt egy keserű szájíz és a bizalmatlanság, hogy ha egymásra nézünk: Vajon ő hisz? Vajon 

tudja, hogy én nem is annyira vagyok hívő?  Megrendült az az alapbizalom, hogy egyszerűen el 

tudtuk fogadni egymást mint embert. Nem kellett senkit sem vallatni, hogy milyen hittel rendelkezik. 

A tettei beszéltek mindenkiért. Aki nem tudot rendesen viselkedni, azt rendreutasítottuk, aki nem 

érezte jól magát, az elmaradt. Nem vagyok biztos abban, hogy mi így a jó uton haladunk, mikor az 

elveket és a szabályokat helyezzük az emberek fölé. Vigyázzatok a gondolataitokra, mert azok 

lesznek a szavaitok és a tetteitek. Ez fordítva is igaz, és én a tettek alapján ítélek meg mindenkit. 

Ahol nincs tett, ott nem érdekel a szó sem és az sem mit gondol valaki. Aki viszont jót cselekszik, az 

nem gondolkodhat rosszul. A tavalyi novemberi  konferencián elkezdtük a vallási vitát az 1. 

Kerületben. Soha enyi időt nem forditottunk a hit-re, mint most, és ez nem rossz. Tudomásul vettük 

a szövetség által gyorsan összeállított újabb irányelvet meggyöződés nélkül. Eredményre nem 

jutottunk. Nem csoda, hisz a Hit az emberiséget kíséri már évezredek óta, és az emberi agy korlátai 

nem tudnak efölé kerekedni. Ugyanúgy, mint ahogy a végtelenséget nem képes felfogni az emberi 

agy, úgy a Hitet sem tudja felfogni, főleg nem logikai érvekkel. Valahol úgy érzem, hogy köszönettel 

tartozunk Katinak, hogy őszinteségével ezt a vitát elindította. Nagyon sajnálom, hogy ő már nem 

akar enek része lenni, és remélem a szövetség valamikor belátja, hogy maga alatt vágja a fát, ha 

ezen az úton tovább halad. Egy világszövetség vagyunk. Mind a négy földrészen mások a 

kihívások. Nálunk nem gond a nyelv és a kapcsolat Magyarországgal, hisz a gyerekek évente akár 

többször is Magyarországon vannak. De Európában a keresztény hit hanyatlik. Sajnos az egyház 

maga nem nagy segítség, mert a média végigrángatja egyik botrányból a másikba. A gyerekek az 

iskolában választhatnak hittan és etika között. Így kerülnek a cserkészetbe. Mi megtartani akarjuk 

őket és nem elriasztani. Ezért igyekezünk olyan szinten tartani a vallási elemeket, melyek az 

alapnak megfelelnek. De ha bekeményítünk és minden családtól és csapatparancsnoktól elvárjuk a 

rendszeres Mise ill. Istentisztelet  látogatást, akkor pillatanok allatt a cserkészek száma elfogy, és a 

csapatok sorba szünnének meg.  Ezzel szemben úgy gondolom, értelmesebb egy közép utat 

választani, amiben a gyerekeket rávezetjük egy gyakorlati vallási életre, és megadjuk nekik a 

lehetőséget, egyáltalán megismerni a keresztény vallásunkat. Kati is ilyen gyerek volt, és 

megtanulta a mi vallási gyakorlatunkat elfogadni és tisztelni, és vele együtt élni, bár nem tette  
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magáévá. Ez a mi hibánk lenne? Nem hiszem. Nekünk Kati megfelelt, de a szövetségnek nem volt 

elég.  

 

Kerületi parancsok tevékenység, látogatások és résztvételek 2018 ban: 

-Megszerveztem a Parancsnoki konferenciát márciusban és a rendkívüli tiszti konferenciát 

novemberben. 

-Megszerveztem  a parkpucerát májusban és egy rendkívüli favágást márciusban. 

-Megterveztem a csikmadarsai tábori polót amiböl minden résztvevő kapot. 

-A csikmadarasi nyári táborban vezettem a roveraltábort és a tábori szertárt és a keretmesét. A 

felszerelés szállításához külön teherszállítót vettem, mivel bérelni nem lehetett romániai útra. 

-A cserkészboltot 9 alkalommal vittem el táborokba és rendezvényekre. 

-Részt vettem a Jubileumi regöstáborban az ünnepnapokon. 

-Részt vettem  a kerületi akadályversenen.  

-Meglátogattam a berlini csapat 20 éves jubileumi ünnepségét és a zürichi csapat 60 éves jubileumi 

ünnepségét. 

-Meglátogattam a mainzi és frankfurti csapattábort 

-Tartottam cserkészbemutatót Tuttlingenben a stuttgarti és ulmi cserkészekkel együtt. 

-Kétszer tartottam rajfolgalkozást Ulmban. 

-Segítettem a stuttgarti csapat novemberi hétvégéjén, ahol ulmi és stuttgarti cserkészéket , 

vándorokat és felnőttcserkészeket avattunk. 

-Részt vettem a  svájci körzeti táborban. 

-Kísérem az új cserkészház építését és segítem tanácssal és tervezési munkákkal. 

-Képviseltem a cserkészetet a BUOD közgyűlésen Frankfurtban, és bemutattam a cserkészpark 

bővítési tervét, az új házzal. 

-Az összes kerületi rendezvényen részt vett egy vagy több elnökségi tag is. 

 

Körzetek: 

Èszak-nyugat: Szőcs László cst.  

127 cserkész  3 csapat (London,Brüsszel, Hollandia,Jonköpingi raj) + 2 alakuló csapat Cork és 

London 2 

. 

Svájc: Pilinszky Kati cscst  

79 cserkész 4 csapat (Zürich 2x,Genf, Bern) 

 

Ausztria: Csernay Robi cst. 

114 cserkész 3 csapat (Bécs, Innsbruck, Wels) 

 

Németország: Stolmár Gyurka cst. 

250 cserkész 9 csapat (Berlin, Frankfurt, Heidelberg, Mainz, München 2x, Nürnberg, Stuttgart, Köln 

szünetel) + 3 alakuló csapat  Ulm, Drezda, Hamburg 
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Kerületi Szakágak: 

 

Regös szakág:  

Makovi Susi cst. és András cst. szervezésében megtarottuk a 40 éves Jubileumi Regöstábort Erfurt 

mellett. A Jubileum alkalmából megjelent egy könyv is, ami Konthur Zoli vezetésével készült el. 

 

Tábor szakág:  

Szőcs László cst. vezetésével megtartottuk eddigi legynagyobb válalkozásunkat, a csikmadarasi 

nyári táborunkat 220 cserkésszel. A tábor nagyon jól meg volt szervezve, és minden gond nélkül 

zajlott le. Pedig Európa legnagyobb medvepopulációja van Hargita megyében. 

 

Média szakág:  

Póser Tibor cst. által vezetett szakág sajnos nem tudta fejleszteni a médiák terén a kerületet, 

viszont jó alapot tett ahonlapnak, amire most tudunk építeni. 

 

Csapatfejlesztő tiszt:  

Győry Kati cst. 2018-ban a drezdai csapatnál tett látogatást. Tovább Kastlban tartott felnőttképzést 

a nürnbergi csapat számára. 

 

Csapatalakulások: 

A 90.sz.nürnbergi Ajtósi Dürrer cscs. végleges leigazolása áprilisban. 

Londonban szeptemberben külön vált a readingi csapat Varga Emese st. vezetésével. 

Ulmban egy éve működik cserkészraj, amely a stuttgarti csapathoz tartozik. 

Hamburgban október óta működik egy cserkészcsoport Kövics Kitty (KCSP) és Brockhauser Sándor 

(szülő) vezetésével. 

Drezdában október óta működik egy cserkészcsoport Szöcs Zoltán (szülő) vezetésével. 

Corkban november óta működik egy cserkészcsoport  Rékai Zsuzsanna (szülő) vezetésével. 

 

 

Kiadványok: 

- 2018.- ban egyszer jelent meg a KERLEV.  

- A regöstábor 40 éves jubileumához Konthur Zoltán cscst. kiadott egy emlékkönyvet.  

 

Anyagi helyzet: 

2015-ben megemeltük a tábordíjat, így a kerületnek a tagdíj melett van egy második komoly 

pénzforássa. Így a kerületi anyagi helyzete újra stabilizálódott. 

Először vettük igénybe a BGA támogatását, mellyel a magyarországi buszokat és az élelem egy 

részét fedeztük a csikmadarasi táborban. Célunk, hogy ezeket a segélyeket lehetőleg a Kárpát-

medencében költsük el.  
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Sikerek és gondok 2018-ben 

Sikerek: 

- A regöstábor 40 éves jubileuma 

- A csikmadarasi tábor 220 cserkészel  

- 5 helyen indult csapatkezdeményezés (Cork, London, Hamburg, Drezda, Ulm). 

 

Gondok:  

- Gondot jelent több csapatban a csapatátadás, hisz a parancsnokok akár több 10 éve nem találnak 

alkalmas és érdekelt utódot.  

- Gondot  jelent a vezetők motiválása és bevonása a csapat-, és kerületi munkába.  

A roverkonferencia kiépítésével, a nyári táborokkal és bónuszprogramokkal szeretnénk segíteni 

ezen.  

- Valási okokból a szövetség visszavonta az 1. kerületi VK rajparancsnoknak a kinevezését.  Ez egy 

nagyon elhamarkodott és túlfűtött döntés volt, ami az 1, kerületben nagy vitát kavart. Ezt követően 

több cst. visszalépett a kerületi vezetőképzésből.  

 

Tervek 

- cserkészet 2020: újra meghatározni, milyen irányba szeretnénk haladni 

- új cserkészház építése 

 

Köszönöm a figyelmetek. Nagyon sajnálom, hogy nem tudok itt lenni köztetek. Emberséges 

gondolatokat és józan döntéseket kívánok a külföldi Magyar cserkészszövetség vezetőinek. 

 

Jó munkát! 

 

Jablonkay Péter /Grizzly 

Kerületi pk. 1.Kerület 

 

Kelt, 2019 március 15, Balingen 
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