Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Vezetőképző Vezetőtiszt – Jelentés a Közgyűlésnek
(2017– 2019)
Ez a negyedik közgyűlési jelentésem. 2011 óta vagyok VKVT. Az elmúlt két évben fő célkitűzéseim a
következők voltak:
1. VK vezetői/parancsnoki csereakciók folytatása, kibővitése.
2. A VK parancsnokok utódlási tervének kivitelezése.
3. Személyes kapcsolattartás mindegyik kerülettel és a testvérszövetségekkel.
4. A VKVT munkaköréhez munkatársak biztosítása.
5. Az 1. Kerületnek VK Táborba jobb betekintést nyerni és azon résztvenni.
6. A SSCsP Bizottságban aktív részvételemmel kieszközölni a park fejlesztését, hogy új
táborhelyeket biztosítsunk.
Fő célkitűzések teljesítése:
1. Vk vezetői/parancsnoki csereakciók folytatása, kibővitése.
• Délamerikába és Ausztráliába küldtünk fiatal parancsnokot és kiképzőket.
• Európába nem sikerült küldeni kiképzőt a 2017-es VK-ra.
• A K-Med ösztöndíjasok továbbra is résztvesznek a központi VK-n kiképzőként/
jelöltként. Sikernek tartom azt, hogy a VMCSSZ-nek a VKVT-je a KCSST-n résztvett
és 2019 nyarára beterveztek a VMCSSZ-ben KCSŐV-t ennek befolyására.
• Ebben az elmúlt két évben nem sikerült összhangban szervezni a csereakciókat.
Kapkodni kellett, mert a két déli félteki táborunk nem volt betervezve és hirtelen
kellett vezetőket biztosítani. Nem volt idő arra, hogy nagyobb körben keressünk
vezetőket, több körzeti/ kerületi parancsnokot megkérdezve. Ezt a jövőben kerülni
kell.
• Továbbra is előfordul, hogy a testvérszövetségtől önelszántságból jönnek a központi
VK-ra.
2. A VK parancsnokok utódlási tervének kivitelezése.
• A központi VK-n tervbe vett váltásokat sikerült végrehajtani. A ST-i kiképzőkeretben
generáció váltás volt.
• Az európai VK-n szintén történt váltás a VK rajvezetői szerepben mint
táborparancsnokságban.
• Ausztráliában új táborparancsnok volt.
• Délamerikában csereakcióval új táborparancsnok volt.
3. Személyes kapcsolattartás mindegyik kerülettel és a testvérszövetségekkel.
Az elmúlt 2 évben az európai kerülettel határozottan több időt foglalkoztam mint az ausztrál
és délamerikai kerületekkel, ami a VK-kat illeti, de a 2020-as Jubi tábor parancsnokságom
miatt, többet tudok foglalkozni a déli féltekével.
Európába mentem a csapatparancsnoki gyűlésre/ tiszti konferenciára minkét évben.A Fórumi
tiszti tanfolyamon kiképző voltam. A kapcsolattartás egy meg-nem-szűnő feladat.
4. A VKVT munkaköréhez munkatársak biztosítása.
Új munkatársakkal bővült a VK szervezési kör: a központi VK-n két parancsnok helyettes
van és az OKP ellenőrzésre új személyt toboroztunk.
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5. 2019 nyarán az európai VK-n résztveszek és izgalommal várom. Aktívan segítek a VK
táborparancsnoknak többek között abban, hogy egyeztessük a kerületnek szükségleteit a VK
irányelvekkel és hogy kiképzőket toborozzunk.
6. A Központi VK logisztikájának hatékonyabbá tétele és decentralizációja.
Ez a folyamat megtörtént. Majdnem minden tábor kapott egy új kis faházat, amit
berendezhetnek szertárnak. A központi raktár is felújúlt és rendszerezve van. A Sík Sándor
Cserkészpark bizottság munkája is hatékony. A rengeteg feladattal céltudatosan halad előre.
Csak addig nyújtózkodik a bizottság, ameddig a takaró ér. Sikerült új munkatársakat is
toborozni, akik a nyár folyamán dolgoznak a parkban. Ez nagyon elősegíti az előrehaladást és
szervezettséget.
Egyéb célkitűzések:
1. VK hétvégekre programvázlatokat összeállítani.
Ez a feladat jelen pillanatban stagnál, de nincs elfelejtve.
2. VK táborok anyagát a különböző kerületekben tovább egyeztetni.
Az előadások anyagát továbbra gyűjtöm a különböző kerületektől és a testvérszövetségektől.
Szóbajött, hogy talán Jubi alatt lehetne egy VK „felfrissítő csoportot” felkérni ezt
végrehajtani.
3. Tábori zárójelentések időbeni beküldését szorgalmazni.
Van olyan parancsnok, aki nem képes megírni a jelentést. Azzal el szoktam beszélgetni és
jegyzeteket készíteni. Nem vagyok megelégedve ezzel a megoldással.
4. Tovább segíteni és ösztönözni a csapatparancsnokokat, hogy a VK tábori jelentkezéseket határidőre
küldjék be.
5. A Világhálón felállítani egy helyet, ahol táborterveket és tábor szervezéssel kapcsolatos
dokumentumokat lehet tárolni.
6. VK továbbképzés kidolgozása a csapatokon és körzeteken belül.
Fő kihívások az elkövetkező két évre:
1. Személyes kapcsolatot tartani mindegyik kerülettel. Mi egy embercentrikus szervezet
vagyunk, és az önkéntes emberforrással foglalkozni kell.
2. Vezetői/ parancsnoki csereakciókat folytatni, kibőviteni. A kapcsolatok kibővítése sokat
jelent a Szövetségek együttműködése terén, és kölcsönösen jó hatással van mind a
résztvevőkre, mind a vendéglátókra.
3. Vezetői/parancsnoki csereakciókhoz az anyagi forrást előteremteni.
Egy jótevőnk most adományozott erre egy szép összeget, így most nem kritikus, hogy erre
nagy hagsúlyt fektessünk.
4. A VK parancsnokok utódlási tervét kidolgozni. A már megtörtént változásokat megvizsgálni,
hogy valóban jók-e és a többi táboroknak terveit eszközölni.
5. Úgy tűnik, hogy a segédtiszti előtt megtartott hivatástisztázás amely kötelező a fórumi
segédtisztire, érdekessé vált az európai kerületben levő veztők számára. Megtörtént az első
2019 márciusban Németországban. Mind a négy segédtiszti tábor parancsnoka résztvett
(fórumi, EU KcsSt, központi ST, Regös St) és sikert vallottak. Ezt felül kell vizsgálni, hogy
mennyire tartható.
6. Az adabázis használatát (vagy valami hasonlót) minden VK táborra minden kerületben
használtatni.
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Egyéb tevékenységek:
A 2020-as központi Jubi Tábor parancsnokságot elvállaltam. Kitűnő munkatársakat sikerült magamköré
begyűjteni az összes kerületből, akikkel öröm együtt dolgozni. Ezzel a közös munkával úgy érezzük, hogy
jobban megismerjük egymást és ezzel a Jubi Tábor melletti feladatainkban is tudunk egymásnak segíteni,
osztozni egymás örömét és nehézségeit.
Egyébb teljesítmények:
1. Legújabb VK táborunk, a regös segédtisztképzés, másodszor lesz megszervezve (2019 húsvét,
Németországban). Több kerületből és testvérszövetségből vesznek majd részt rajta úgy a jelöltek mint
kiképzők.
2. 2015-ben tartottunk KCSST Tábort sok év után az I. Kerületben. 2019-ben újra lesz. Ezt sikernek
tartjuk.
3. A Forum-i segédtisztképző tábor egyre több 1. kerületből érkező résztvevőt élvez és sikerül a
KMCSSZ-ből kiképzőt is találni.
4. 2016-ban, sok év után volt újra Forum-i tiszti tanfolyam Paláston. 2018-ben szintén tartottunk
tanfolyamot Hollókőn. Minden testvérszövetségből volt jelölt kivéve Kárpátaljáról. Horvátországból
is volt jelölt. A kiképzőkeretben 3 szövetségből voltunk. Idén, 2019 októberében újra tervben van a
tanfolyam.
Kerületi vezetőképzés dióhéjban:
I.
Két évenként van tartva VK tábor, ezért 2017 volt és 2018-ben nem volt. 2019-ben lesz megint.
Általában az őrsvezetőképzés szépen folyik, a segédtisztképzésre pedig a Forum táboron, illetve a
központi táborokon a részvétel lett a megoldás. A KCSST tábor megtartása felelevenedett. A
Regös segédtiszti megindúlt és másodszor lesz 2019-ben megtartva.
II.

2018 januárban megtartottuk a KCSŐV tábort.
A létszámok csökkenése miatt kevesebb VK tábort szervezünk. Igyekszünk ŐV táborokat még ott
megtartani, amikor elég jelölt összegyűlik, de azon vagyunk, hogy Dél-Amerikából Európa és a
központ felé küldjék jelöltjeiket.

III.

Újabb kezdeményezés nincs, de stabilan fenntartjuk a megszokottakat a központi VK-n.

IV.

2017/18 dec/jan-ban megtartottuk az ŐV VK tábort.
A létszámok csökkenése miatt kevesebb VK tábort szervezünk. Igyekszünk ŐV táborokat még ott
megtartani, amikor elég jelölt összegyűlik, de azon vagyunk, hogy Ausztráliából Európa és a
központ felé küldjék jelöltjeiket.

V.

Újabb kezdeményezés nincs, de stabilan fenntartjuk a megszokottakat a központi VK-n.
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Adatok a VKVT jelentésekből:
Mivel tavasszal történik a közgyűlésnek a jelentés, egy félévvel van késve a számítás a 2019-es év.
Az idei 2019-es oszlopban a 2018-as számok vannak feltüntetve.

VKVT
Jelentés

2019*

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

CST

11

28

30

29

24

35

15

15

187

ST

19

49

47

80

44

34

46

65

384

KCSST

8

17

17

11

15

28

8

1

105

RegösST

0

4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4

ŐV

50

95

92

120

101

64

82

74

678

KCSŐV

33

50

46

61

14

41

22

40

307

121

243

232

301

198

202

173

195

1665

Corvina

0

0

0

0

0

0

0

0

Zrínyi

0

0

0

0

0

0

0

0

Dobó

21

80

67

60

22

29

0

52

331

142

323

299

361

220

231

173

247

2183

*Hiányzanak a Regös ST, EU, központi VK számok.
Szürke jelzi, hogy volt Jubi abban a két évben valamikor.
A számokban szerepelnek elvétve testvérszövetségekből résztvevők és a fórumi ST és Tiszti jelöltek is.
Jó munkát!

Pigniczky Eszti, cscst. VKVT
Cleveland, 2019. március 16.
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