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A Vándorcserkészet helyzetéről 

  

A hivatalos vándorcserkész létszám csekély, fő oka a korosztály vezetőként elfoglalása, vagy 

távollét csapattól (egyetemen).  Ugyanakkor, nagy a szükség csapatoknál vezetőkre, ez fontosabb 

mint egy vándorprogram kialakítása. És bár létezik kidolgozott vándorpróbarendszer, 

kevesen használjak, vagy ismerik. Végül, kevés a korosztályt vonzó program. A testvér 

cserkészszövetségek (a nagy létszámú MCsSz-en kívül) hasonló kihívásokkal küzdenek. 

  

Így a csapatparancsnok igényeivel együtt kell feldolgozni a nekik ideális vándorcserkész programot. 

Muszáj bevonnunk a szórvány cserkész szférát a hivatalos vándorkorosztály mellé. A sikeres 

vándorprogram összehozza a régió cserkészeit. 

  

A vándorpróbaanyag, vonzó, mai világalternatíváival versenyképes, a csapatnak is 

hasznos témákból áll össze.  Ennek első alapja, egy szaktudásos anyag -

 a cserkész által szabadon választható próbaanyag aminek hangsúlya a csapatban is 

előadható téma. Második alapja egy regős próbaanyag, legyen ez népdal, néptánc, földrajz, kultúra 

vagy történelem. Itt a hangsúly a magyar közönségnek előadható témák.  A harmadik alap pedig, a 

vándorcserkész továbbképzés a csapat tisztek által vezetett programokon, hangsúly a 

magánéletben felhasználható témákon. 

 

Célkitűzések 

 

A 2017–2018 ciklusban három fontos célkitűzésem volt: a vándor cserkészet jelenlegi helyzet 

felmérése, a próbaanyag aktualizálása, és egy mintaprogram levezetése csapaton belül. 

Ezekre épülve a 2019–2020 ciklus még két célkitűzésel indult.  Első a mintaprogram 

elterjesztése, több vándorvezető toborzása. Másodsorban pedig a vándor központi tábor 

kidolgozása, Jubi keretben, ami motiváció a csapatokban vándorprogram kialakítására, ez feltétel 

a Jubi vándortábor jelentkezésre. 

  

Eredmények 

  

A célkitűzések teljesítése, a vándorprogram terjesztése már 2019-ben indult, párhuzamosan a Jubi 

vándor altábor tervezés.  A tábor, mint a vándorprogram, több pillérre épül. 

  

1.    Egy olyan közös tábor megtartása, ami nem csak összehozza a vándor 

korosztályt világszerte először több évtized óta, de alapot ad több vándortábor indítására 

egy korosztályhoz megfelelő programmal. 
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2.    Egy olyan program kidolgozása amely ötleteket ad a vándorvezetőknek is, és motiválja 

a hazatérő vándorcserkészt újabb programok beindítására saját körzetébe, csapatába. 

  

3.    Egy erős kapcsolat a tábori részvétel az otthon folytatott vándormunkával. A 

táborrészvételt már komolyabb 'hazai’ vándormunkához volt kötve.   

  

4.    A korosztályhoz megfelelő fizikai kihívás és szellemi témák kidolgozása. 

  

5.    Eszmecsere a különböző csapatokban működő vándorcserkész programokról. 

   

A vándorcserkésztábor kidolgozásába nagy szerencsém volt, hogy olyan tapasztalt vezetők mint 

Fogarasi M., Walter K., Síket Gy., Nádas K., és Dóbai A., jelentkeztek segíteni.  

  

A program részletes kidolgozása még a COVID kitörése előtt nagy részben meg is történt.  Egy 5 

napos mozgótáborra épült melyet már sikeresen végigvezetűnk több körzeti tutajtáboron, 

kihasználva a Fillmore környéki folyókat és parkokat egy többnapos bicikli, evezés és portya 

kalandra. 

  

További pozitív előjel hogy a jelentkezők létszáma túllépte a határunkat, földrajzilag minden 

körzetből, és számos Kárpát-medencei vándorcserkész jelentkezett. Különösen erős dél-amerikai 

kontingenssel ahol ennek a korosztálynak a megtartására nagyon fontos lett volna.  

  

Viszont a COVID következményeként sajnos ez a kulcsesemény elmaradt.  Nagyon remélem a sok 

munkát és kidolgozott terveket, programot fel tudjuk használni a következő alkalommal és el tudjuk 

érni az eredeti célokat. 

  

Következő ciklus fő kitűzései 

  

1.    A minta Vándortábor megtartása, akár Jubi keretében, akár más tábor keretében, hogy 

lőkést adjon a vándorcserkészetnek. 

  

2.    Egy post-covid vándor cserkészet újraindítása, figyelembe véve a korszak 

tapasztalatait. A technológia (zoom stb.) használata, a világszerte vándorcserkészek 

közössége alapításával, Facebook-féle csoportok segítségével. 

  

3.    A vándorprogram továbbfejlesztése, nem csak a minta programmal, de azok csapatok 

bevonásával, ahol a vándorcserkészprogram létezik. 

  

  

  

Jó munkát! 

  

ifj. Vámos István cst. 
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