Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

I. Kerület– Beszámoló a Közgyűlésnek
(2019 – 2021)
Kedves cserkésztestvérem!
Összefoglalom az 1. kerület munkáját. A körzetek külön beszámolót készítenek.
2020. augusztus:
Ausztria (3 csapat / 140 bejelentett cserkész)
Észak-nyugat (4 csapat + 3 alakuló csapat / 150 bejelentett cserkész)
Németország (7 csapat + 2 alakuló csapat / 360 bejelentett cserkész)
Svájc (3 csapat / 80 bejelentett cserkész)
I. kerület összesen (17 csapat + 5 alakuló csapat / 730 bejelentett cserkész)
2019-ben fél évet Magyarországon dolgoztam. Ettől függetlenül sokat tudtam a csapatokkal lenni, valamint
lehetőségem volt a FORUM munkájába is kicsit belelátni. Októberben részt vettem a Borosjenő-i FORUM
ülésen és 2020. januárjában az első FORUM VK-megbeszélésen Gárdonyban.
Márciusban tartottunk egy 4 napos ŐV továbbképző hétvégét Innsbruckban a stuttgarti és müncheni
ŐV jelölteknek. Egy héttel később volt egy 80 fős konferencia, ahol hivatástisztázó hétvége is volt
párhuzamosan.
Áprilisban a regös táboron vettem részt, májusban pedig a berlini csapattábort látogattam meg, ahol a
hamburgi és a drezdai cserkészekkel is megismerkedtem.
Pünkösdkor az északi körzet táborában voltam Belgiumban, ahol a hollandok és a londoni cserkészek is részt
vettek.
Augusztusban a VK-tábor végére tudtam csak elmenni, ahol a st. avatáson és a szertárpakolásban
segítettem.
Kastlban az új cserkészház alapkövét hivatalosan is leraktuk dr. Szilágyi Péter államtitkár úrral. Egész napos
rendezvényt tartottunk az építkezésen résztvevőknek és a falu népének, amely különösen jól sikerült.
A novemberi konferencia volt az utolsó rendezvény, ahol szép számban voltak vezetők és vándorok.
Nagyon fontos minden vezetőnek, hogy rendszeresen részt vegyen cserkésztáborokon, eseményeken.
Nem csak azért, mert sok munka van, hanem mert elveszítjük a földelést és elkezdünk lebegni a statisztikák
és elméletek világában.
Kimagasló események
- A regös tábor szokott helyen, de nehezített körülmények között lett megtartva. Lényegében a konyha
okozott gondot, és ez sok plusz munkát jelentett a táborparancsnoknak, Makovi Andrásnak.
Párhuzamosan folyt a 2.sz regös ST tábor Jablonkay Lydia vezetésével, ahol Slattery Kriszta, szövetségi
kiképző is részt vett.
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- Schenk Angyalka vezette a VK-tábort, ami a 220 résztvevővel új csúcsot döntött.
80 őrsvezető mellett 8 kcs. st. lett kiképezve. Sajnos itt is a konyha okozta a legtöbb gondot.
- Az alapkőletétel valóban egy új korszakba katapultált minket. Az új cserkészház meg fog épülni és ezzel új
lehetőségek nyílnak számunkra. A cserkészpark elnöksége, de főleg Dóry Csaba és Jablonkay Lydia rengeteg
munkát végeznek, hogy álmunk megvalósuljon.
2020-as év egy rendhagyó év volt. Nemcsak nekünk cserkészeknek, hanem az egész világ számára is.
Nem szeretnék kitérni a világ híreire, viszont szeretném ecsetelni, hogy MI cserkészek hol vagyunk ebben a
világfelfordulásban.
Ha visszatekintek az év elejére akkor először is az tűnik föl, hogy egy hihetetlen fellendülés elején voltunk.
Főleg az észak-nyugati körzetben hatalmas összefogás indult be. Tervben volt a második körzeti tábor.
Írországban és az Egyesült Királyságban csapatindítások és iskolatáborok voltak tervezve. A brüsszeli, holland
és londoni csapatok nagy lelkesedéssel igyekeztek kapcsolatukat megerősíteni. Az egész kerületben sokan
készültek tisztképző táborokba. Több mint 200 cserkész és szülő készült az amerikai Jubitáborba.
A családok nagy lelkesedéssel szervezték repülőútjukat és az amerikai táborozásukat.
A márciusi parancsnoki konferencia után, viszont megbénult az élet. Amit senki sem tudott elképzelni, az
valóság lett. A pörgő világ megállt pörögni, és mindenki bekényszerült a saját négy fala közé. Lassan el kellett
fogadni, hogy idén nem lesz semmi úgy, ahogy terveztük.
A cserkészvezető hozzá van szokva, hogy előre tervez és szervez. Szembesültünk azzal, hogy tervezni csak
rövid távon lehet. Ahogy a helyzet engedi, addig lehet nyújtózkodni. Rugalmasság és ötletesség lett most a
legfontossabb. A nagy szervezések megbuktak, kis létszámú programokra kellett tenni a hangsúlyt. Az őrsi
rendszer lett hirtelen (újra) a nyertes. Mikor erre rájöttünk, sok csapat újra feltalálta magát és ennek
jegyében szervezte meg a programjait. Így nyár végén tartottak csapattábort és kirándulásokat, ahogy a
helyzet megengedte.
Marad a kérdés, hogy mi lett a nagy fellendülésből?
Az amerikai Jubitábor le lett mondva, és nem belátható, hogy mikor lehet újra nagyszabású tábort
tervezni. Mikor lehet újra Amerikába repülni? Mikorra lesz újra annyi bizalom a családokban, hogy 200
cserkész és szülő készüljön tengerentúli táborba? 5 év, 10 év vagy még több? Az elmaradt élményeket,
barátságokat, lelkesedést nem tudjuk pótolni. És az sem belátható, hogy hova vitte volna ez a lelkesedés az
itteni cserkészmunkát.
Az iskolatáborok le lettek mondva, a csapatindítások elnapolva. Nem tudjuk, mikor folytathatjuk a munkát,
és hogy hol lesznek azok a személyek, akik az év elején még lelkesek voltak.
A nagy fellendülés derékba lett törve.
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A cserkészekre híres optimizmussal és tevékenykedéssel igyekszünk ebből az időből a legjobbat kihozni. Ez
mit jelent?
Amíg április-májusban a ZOOM cserkészet egy virtuális találkozást biztosított, addig decemberben
helyenként már az erdei karácsonyt és ünnepségeket kis csoportokban oldották meg a cserkészek.
Ha tíz ember találkozhat akkor tizen, ha 5 ember akkor öten. A lényeg az, hogy a helyzetet felmérni, és
kihozni a legjobbat belőle.
A vezetőképzés is elindult már az interneten keresztül. Igyekszünk az elméleti tudást átadni, hogy amikor
újra lehet táborozni, akkor lehessen a gyakorlati cserkésztudást előtérbe helyezni. Jelenleg úgy készülünk,
hogy a 250 fős vezetőképző tábort akár 50 fős önálló altáborokra bontva szervezzük.
A regöstábor is úgy szerveződik, hogy két kisebb tábor indul, egyik Lützensömmernben és egy Ausztriában.
Így szeretnénk elkerülni, hogy az utazási korlátozások és létszám korlátozások miatt le kelljen mondani a
táborokat.
Megerősítettük a média törzsünket, hogy sokkal jobban és gyorsabban tudjunk mindenkit informálni a
változó helyezetekről.
Augusztusban tervben van a 3. RST tábor is, amelyre a fogadható létszám már régen betelt. Folyik a
világhálózat felkészítés itt is. A tábor az egyszerűbb szabályok miatt Magyarországon lesz megtartva.
Kimagasló események:
- A nyári tábor helyett egy mozgótábort tartottunk 20 cserkésznek.
- 10 rovercserkész elvégezte a Sastoll próbát (24 óra egyedül az erdőben).
- Az Akadályverseny pedig körzeti szinten nagy sikert aratott. Sajnos más országokból nem tudtak eljönni, de
legalább a 100 cserkésznek lett egy igazi cserkészélménye.
- A cserkészpark volt a menedékhely sok vezetőnek és családnak.
30 személy több, mint 1000 munkaórában felújította a cserkészházat.
Gondok:
- Hogyan tudjuk segíteni a csapatokat, hogy ne essenek szét? Az internetes cserkészet nem tudja pótolni a
valós kapcsolatokat. Szerencsére a csapatokban sok ötlet van és próbálják a legjobbat kihozni a helyzetből.
- A vezetőképzés nagy nyomás alatt van, hogy tiszteket, segédtiszteket és őrsvezetőket tudjunk képezni.
A VK-tábor szervezése nagy gőzzel zajlik, de figyelembe tartjuk azt a lehetőséget is, hogy nem fogjuk tudni
megtartani. Akkor a világhálózat-képzésre fogunk építeni.
- Nagyobb kerületi rendezvényekről le kell mondjuk. Országos szinten kell gondolkozunk, kis létszámú
megmozdulásokban.

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

A szabályozásokhoz alkalmazkodva igyekszünk a gyerekeket összetartani és kivinni őket a szabadba, hogy
ismerjenek meg egy egészséges életformát. Az őrsi rendszert és a kinti életet helyezzük előtérbe, hisz
jelenleg ez a legcélszerűbb és a legcserkésziesebb is egyúttal. Ne felejtsük el, hogy egy 6 éves gyereknek, aki
kb 3 éve eszmél, annak egy fél év karantén, társak, óvoda nélkül az életének jelentős részét teszi ki. Nem
szabad őket egyedül hagyni, hanem, ahogy lehet, meg kell adni nekik a lehetőséget, hogy mint gyerek
tudjanak játszani és barátkozni másokkal.
Kelt: Balingen, Németország, 2021. február 2.
Jablonkay Péter
kerületi parancsnok

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435

