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Felnöttcserkész VT – Beszámoló a Közgyűlésnek 
(2019 – 2021) 

 

A VT tervei a 2019-2021-re az előző 2 éves ciklus folytatása lett volna: 

-  Megismerni a KMCSSZ működő fncs csapatainak munkáját 

-  Újabb felnőtt cserkészcsapato(ka)t indítani 

-  Európában egy cserkész alumnit beindítani 

-   Tapasztalat összefoglalót kérni a volt fncs VT-ktől és aktív fncs csapatoktól 
- Egy szociológust keresni és vele egy tanulmányt készíteni a meglevő felnőtt 
cserkészekről 

A VT talált magának egy munkatársat és helyettest McGinn Erika cst. (Washington környéke) 
személyében, aminek eredményeként a kiadott kérdőív is keletkezett. Sajnos szándékom, hogy 
Erika a felnőtt cserkész munkát Északamerikában figyelje és kapcsolatot ott táplálja, különféle 
okokból nem jött össze. Röviddel a közgyűlés után egy betegség folytán le lassultam, és munkámat 
hiányosan folytattam. Felmentésemet nem kaptam meg. 

FNCSVT jelentés 2019 – 2021: 
    Felnőtt cserkészetünk változik 

A múlt jelentésemből fennáll akkori megjegyzésem, hogy meglévő felnőtt cserkészcsapataink erős 
körzetek vezetőiből alakultak, akik együtt maradtak, összeálltak, hogy volt csapataik közelében 
végezzenek áldásos, sokszor a cserkészeten túlmenő nagyon cserkész szellemű munkát. Az öt 
felnőtt cserkészcsapatnak nevezhető egységekből egy számítható gyakorlati aktív cserkész munkát 
végzőnek.  
Ez a 22-es Clevelandi fncs csapat. Az ő átlagéletkoruk 55 év körül van, ők a Sík Sándor 
Cserkészparkban komoly gyakorlati munkát végeznek, az építkezéseknél, a karbantartásban és a 
logisztikában. Például az új elsősegély épület is az ő kezük munkája. 
Az 52 sz. Hollós Mátyás (Melbourne) és a 103/I Tollas Tibor (Los Angeles) a tipikus „öregcserkész” 
csapatok, idős, főleg vezetőkből álló felnőtt cserkészek tömörülése. Ők a mellettük működő 
cserkészcsapatokat támogatják vagy csapataik munkájának segítése mellett kisebbségi magyar 
iskolákat támogatnak Erdélyben komoly anyagi háttérrel. 
A 105-ös Hunyadi Mátyás munkaközösség különösen értékes munkát végez - magyar nyelvű 
történelmi hátterű könyveket fordít angolra és az angol nyelvű könyveket forgalmaz/ajándékoz az 
egyetemi könyvtáraknak és más intézményeknek. Ezt Magyaródy Szabolcs - egy koros felnőtt 
cserkész vitte véghez, de most már okvetlen új segítőket keres, mert a régiek nincsenek – vagy nem 
bírják. Egy cserkészkörökben végzett hirdetéssel keres erre orvoslatot.  
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A 103/2-es caracasi Ráskai Lea fncs csapatról sajnos nincs hírem. Venezuela továbbra is nagyon 
nehéz helyzetben van.  

A 102-es Sao Pauló-i Karácsony Sándor cscs. újra indulással próbálkozik.  

Ez az időszerű - de közel nem teljes - helyzet a felnőtt cserkészcsapatokról. 

Európában a bécsi csapat tervezi a járvány előtt beindult felnőttcserkész munkát őrsi/raj keretben 
folytatni. 
Frankfurtban, Heidelbergben működnek felnőtt cserkészek, de nem szervezett formában. 
 
A III. kerület keleti körzetében felnőtt cserkészek avatva lettek. 

→ Felnőtt cserkészetünk van és változik.  

Felnőtt cserkészetre igény van: 
csapatok oldaláról,  
- főleg vezető hiányban dolgozó csapatoknál, jól jönne a segítség  
– ha a segítő felnőttcserkészek megértik, hogy ez a fiatalok „buli” -ja és ők csak a háttérben 
segítenek és nem vezetnek 
 
volt cserkészek oldaláról  
– elérhető távolságban van lehetőség magyar (cserkész) közösségre 
- cserkész szülők érdeklődése munkánk iránt 
- az érdekelt cserkészszülők hajlandóak segíteni csapataink munkájában 
- igen kevés nem cserkész szülő érdeklődik munkánk iránt, mert nem ismerik munkánkat. 

 
Felmértük belátásunk szerint a lehetséges helyzetet felnőtt cserkészek terén – bizonyos mértékben 
az Európai belátások érzékelhetők.  
 

Ezek részben eredmények a kiadott kérdőívből: 

A kérdőív 1. változata a csapatoknak ment ki, kérve, hogy terjesszék a csapat keretében: 
 → az eredmény lehangoló 6 válasz volt, a kérdőív karácsony előtt került a csapatokhoz, 
amikor egy csapatnak minden más feladata van.   
A kérdőív 2. változatát feltettem a facebook oldalunkra, de ez nem volt használható változat. 
A kérdőív 3. változata már elektronikusan működő képes volt és a pillanatnyi 645 facebook-csoport 
tagunkból 35-en válaszoltak (5,4%) – ezek mind cserkészek voltak. 
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Eredmények: 
35 válasz, 13 férfi, 32 nő, átlagéletkor: 50 év; átlagcserkészkor: 38 év;  
1 csak magyarországi cserkész; 4-en Magyarországon élnek; 30-an a kerületükben 
lettek felavatva 1953 – 2017 között. 
legmagasabb cserkészképzés: 6 cserkész; 1 őv; 9 st; 19 cst 
20-an végeznek aktív cserkészmunkát (1 -66 éve), 15-en nem 
minden választ beküldőt érdekli a felnőtt cserkészet 
 - kimondottan felavatott felnőtt cserkész 2 – 5 a 35-ből, 
   de nincs tisztázva a nem aktiv cst. és fncs. helyzete 
A legtöbb válaszadónak (98%) vannak/voltak cserkész gyerekei, innen ismerik munkánkat. 
legkülönbözőbb feladatokat végeznek: pld. a semmit sem-től, kerületi cserkészbolt vezetése; 
fenntartó bizottsági tag/vezető; háttérmunka; GH; csapatparancsnok; és... 
Mivel a válaszadók egy-két kivétellel cserkész volt, a tíz cserkésztörvény nem jelent 
problémát, de érdekes és fontos felnőttfejjel mélyebben a cserkésztörvényekkel foglalkozni. 

A legfontosabb kérdésünkre (11) – miben tudnád cserkészetünket támogatni? 
következő válaszokat kaptuk (több válasz volt lehetséges): 

 a) a gyakorlati cserkészmunkában 16 

 b) kulturális programoknál segítség 16 

 

c) táborok körüli munkák  
  (előkészítés, utómunkák) 15 

 d) adminisztrációs segítség 7 

 e) szertár 2 

 f) magyar iskola, felkészítés a vizsgákra 5 

 g) regös munka 3 

 h) olvasási különpróba 7 
 

A választ adok többsége (25) helyi, csapatszinten, a többi körzeti, kerületi vagy központi 
szinten szeretne működni.  
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Szerintem a következő tenni valók várnak ránk a felnőtt cserkészettel: 

- FNCS csapatalapítás csak nagy csapatok körzetében lehetséges 
- Esetleg kiskörzeti cserkész alumni csapatok alapítása elképzelhető, 

inkább felnőttcserkész őrsök, rajok a reálisak  
- A corona járványból tanulva, fel kell javítani az internetes fellépésünket   

→ egy fncs hálót kiépíteni a netten 
- Tisztázni kell idős volt vezető és felnőtt cserkészek státuszát  

→ nyakkendőszín. Kétszínű nyakkendő? Pld. Zöld vagy kék nyakkendő 
barna szegéllyel? 

- Felnőttcserkész program: nem lehet egy fix programot előírni, mert 
annyira egyéni minden felnőttcserkész munka – vezetőtől – tagoktól 
(kortól is) függően 

- Felnőttcserkész (ön)képzéshez anyagot közzétenni  
– aktiv beszámolók bevált, sikeres fncs munkáról  

Megjegyzéseket, hozzászólásokat szívesen fogadok.  
 
   Jó munkát   Pétrus 
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