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Az I. Kerület beszámolója  a 2021/22 es évekről 

 

Jó munkát! 

 

Két nehéz év volt 2020 és 2021. Sok lemondással és bizonytalansággal. De  igyekeztünk biztosítani a 

közösségi élményeket a cserkészeknek.  

Ennek érdekében módosítani kellett a megszokott meneten.  Ez főleg a regöstábort érintette, melyet nem a 

húsvéti nagyhéten tarottuk Németországban, hanem nyáron Magyarországon. Kazáron a regös segédtiszti 

tábor együtt volt egy regös mintatáborral is.  Csak így láttunk esélyt arra, hogy a tábort ne kelljen végképp 

lemondani.  

Előtte volt a VK-tábor, amit szintén ügyesen  és nagy létszámban megtartottuk a cserkészparkunkban. 

Szeptember végén pedig a Csolimpia került megrendezésre.  Rendkívüli volt a tiszti konferencia, ahová 

roverek és felnőtt cserkészek is megvoltak hívva Lützensömmernbe, ahol egyébként a regöstábort is 

tartani  szoktuk.  

2022-ben már szinte minden ment a megszokott rend szerint. Nagy örömmel mondom, mert újra minden 

rendezvényt meg tudtunk tartani!  

Szeptemberben pedig egy rendkivüli tisztképző tábort tartott a Szövetség Magyarországon, ahol az 1. 

kerületből 19 cserkésztiszt lett kiképezve. Együtt a 4 FORUM tisztünkkel és az 1 Fillmore-i kiképzettel 

24 friss cserkésztisztje van az 1. Kerületnek. 

 

A  kerületi parancsnok munkája: 

Mint cserkészpark tag, az új cserkészház építésének a helyi levezetése is részben rám  hárult. 2021 és 

2022-ben összesen 48 hétvéget voltam a cserkészparkban amihez(?). (talán miatta) Ez az idő hiányzott a 

kerületi munkából, főleg a csapatlátgatásokból. 

Így nem tudtam minden kerületi rendezvényen ott lenni. Viszont sikerült résztvennem a vezetői 

továbbképzésben Amszterdamban, a svájci körzeti táboron, a VK-táboron 2021-ben  és nyári táboron 

2022-ben, valamint a kazári tisztképzö táboron és a zürichi csapatjubin. Ebben az időszakban 4 Vezetöi 

Konferenciát szerveztünk.  

Az elnökség munkája volt részben a szakágak  koordinálása. Az elnökségen belül egyre jobban 

kialakulnak  a különböző munkakörök. Így egyre hatékonyabb a munka is. Amíg az eléjén hetente tartott 

az elnökség ZOOM megbeszélést,  ezt később havi 1-2 ZOOM-ra tudtuk csökkenteni. Minden hónapban 

egy ZOOM-ot tartottam külön a csapatparancsnokokkal.  Az elnökség tagjai Konthur Zoltán, 

Schümatschek Angelika, Lobozár Gizella és Dobos Alpár voltak. 

Minden vezetőnek nagyon fontos, hogy rendszeresen részt vegyen cserkésztáborokon.  Nem csak azért 

mert sok munka van, hanem azért is  mert elveszítjük a földelést és elkezdünk lebegni a statisztikák és 

elméletek világában.  

 

 

Új cserkészház: 

2021 augusztusban a kőművesek befejezték a munkájukat és szeptemberben felállítotuk a tetőszerkezetet 

Horváth Berci fncs. vezetésével. Az akadályversennyel párhuzamosan megtarottuk a bokrétaünnepet és 

egy hétre rá felraktuk a cserepeket.   

Azóta több mint 60 cserkész, szülő, volt Kastl-s diák és nürnbergi magyar szakember dolgozott a házon. 

Mindez több mint 4000 óra önkéntes munkát jelent. Az egész tetőtér, az összes válaszfal, az összes ajtó, 

a terasztető,  a bejárati tető, és az egész festés önnerőből lett megcsinálva. Külön ki kell emelni a bécsi, 
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berlini, stuttgarti és drezdai  cserkészeket, akik külön lejöttek egy hétvégén dolgozni a házon és a 

parkban.  

 

Mi lett a fellendüléssel? 

A 2020-as beszámolóban felteszem a kérdést, hogy az akkori nagy fellendülésből vajon mi fog maradni? 

Az a helyzet, hogy minden egyesület valamilyen formában megérezte a vírussal kapcsolatos időt. Az első 

érzés az volt, hogy sokakban a cserkészet felértékelődött. Értékelik a közösséget, az együttlétet, a 

gyerekekkel való törődést, és ez adott egy kis újraindulási lökést. Az északi körzet nyári tábora 

Magyarországon biztosan hozzájárult, hogy a lelkesedést a gyerekekben fenntartsák. Ugyanakkor az 

emberek nagyon gyorsan visszatértek a szokott életükbe.  

Vagyis a cserkészet – sajnos - nem került fel arra a magas polcra amit reméltem! Nem tudni azt sem, hogy 

a szülők újra hajlandóak lesznek-e nagy számban a központi JUBI-ra benevezni?  Van-e annyi bizalom a 

jelenlegi helyzetben és van-e annyi pénz és bátorság újra nekivágni? 

 200 fő készült 2020-ban a Jubi-ra. Fog ez ujra sikerülni?  

 

Kimagasló események: 

2021 

-Regös segédtiszti és regöstábor Kazáron. (Jablonkay Lydia és Schenk Julia) 

-VK-tábor Kastlban  (Kulcsár Levente) 

- Csolimpia Kastlban (Jablonkay Kinga és  Barcsay Ádám) 

2022 

-Baden Powell nyári tábork Kastlban (Varga Arpád) 

-Regöstábor Lützensömmernben (Konthur Krisztina) 

-Akadályverseny Kastlban  (Barcsay Ádám és Jablonkay Kinga) 

-Tiszti tábor Kazáron (Pignicky Eszter) 

-Északnyugati körzeti tábor a Zádorvárnál (Pécsely) (Várterész Viktor) 

 

Sikerek: 

-2020-ban még a vezetőképzés volt az egyik fő gondunk. Most nagy sikernek kell elkönyvelni, hogy 

sikerült 24 cserkésztisztet kiképezeni. Ez egy nagyszerü alap a jövő építéséhez. 

-Egyre több helyen sikeresen megállják helyüket az új vezetők.  Gondolok a nyári táborokra , az 

akadályversenyre, a csapatvezetésben és a szakágvezetőkre is.   

- Nagy siker, hogy egyszerre tudunk új csapatokat alapítani és máshol megünnepelni az akár    50-60 éves 

csapatfennálást. 

- Sikerül a Forum felé kiépiteni a kapcsolatot. Több tábort tartotunk az utobbi években Magyarországon.  

- Személyes sikernek tekintem, hogy sikerült átadni a kerületi parancsokságot  Dr. Konthur Zoltánnak. 

Ebben nagy szerepe van az elnökségnek, mely az öngyilkos, egyszemélyes vállalkozásból egy áttekinthető 

szervezeti feladatot csinál. Együtt könyebb! 

 

Gondok: 

- Kényelmesedünk. Nem találunk embereket a konyhára.  

Nem írunk már beszámolókat. Nem megyünk el egymás rendezvényeire.  

Közömbösek leszünk és nem akarunk szolgálatot vállalni.  

Ennek az oka lehet a túl nagy program kínálat és  az információhalmaz, ami minket betemet.  

Igyekezzük felértékelni a cserkészmunkát és lehetőleg úgy beosztani, hogy ne egyedül kelljen dolgozni 

hanem együtt, kalákában. Együtt könyebb!  

- A szövetségi kapcsolattartás nem akar belendülni. Bár tavaly próbáltunk egy közös ZOOM –találkozón a 

gondokat felvázolni, de nem haladunk. Továbbra is az az érzésünk, hogy    a dolgok a fejünk fölött 



lesznek eldöntve egy fekete dobozban, és továbbra sem leszünk bevonva döntésekbe. Igyekszünk a 

kapcsolatokat elmélyíteni és örülünk, hogy a közgyűlés a Hárshegy Cserkészparkban lesz megtartva.  

-Jelenleg már 3 csapat szünetel. Amíg a Wels-i csapat próbál újra indulni, Londonban még kisérlet  sincs 

rá, és Köln valószínűleg végleg meg fog szünni.  

Ügyelnünk kell az új csapatoknál az alakulás utáni időkre, főleg az első parancsok váltásra ! Fontos, hogy 

támogatni kell a (már régóta) működő csapatokat!  

Szerencsére jelenleg  két csapatfejlesztő tisztünk is van, és bízunk abban, hogy ügyesen fogják segíteni a 

körzeti parancsokokkal együtt az új és régi csapatokat. 

 

Az utolsó szó jogán : 

Miután 2003-ban átvettem az 1. Kerület vezetését, sok szép, de sok nehéz pillanat is volt.   

Mint kerületi parancsok igyekeztem erős alapot biztosítani, amiből fejlődni lehet.  

Tudom, hogy a változásokat nem lehet elkerülni, de esetleg irányítani igen.  

Abból látszik egy szervezet életképessége, hogy hogyan tud a változásokkal bánni.   

Olyan időt élünk, amikor értékeinket minden szinten megkérdöjelezik. Ki kell tudni állni melletük, és nem 

beállni a sorba. Legyünk pisztrángok, akik az árral szemben úsznak. 

Meggyőződésem, hogy az 1.Kerület jó úton halad. A vezetők sok új ötlettel, lelkesedéssel és örömmel 

végzik munkájukat. Remélem, hogy mernek majd nagyokat álmodni és nagy terveket megvalósítani. Én 

azt tapasztaltam, hogy mindíg pont annyi ember fog segíteni, amennyi szükséges, de valakinek el kell 

indulni.  

Kevés vezető volt aki az elejétől a végéig kitartott, ezért nekik külön meg akarom köszönni 

támogatásukat. Ezek Maszkot, Hemi, Petrus és Lydia kedves feleségem. De sokan voltak olyanok is, akik 

egy bizonyos időre segítettek a kerületi cserkészmunkában. Ezeknek  a vezetőknek is mind meg szeretném 

köszönni a munkájukat és mindenkit biztatni, hogy érdemes a cserkészetbe időt fektetni. Nem baj az, ha 

mi vagyunk a gyerekeknek a példaképei!  

 

Három tanácsot adtam a járványhelyzet csúcsán.  

Viszont rájöttem, hogy ezek örök értékűek, ezért még egyszer leírom :  

1. Töltsetek minél több időt a szabadban! 

2. Tanuljatok minél többet! 

3. Ápoljátok a jó baráti kapcsolatokat! 

 

A cserkészetben mind a hármat megkapjátok, és hozzá a cserkészfogadalommal egy életreszóló iránytüt. 

 

Jablonkay Péter /Grizzly 

kerületi parancsnok       Kelt: Balingen,  2023 január 13 


