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A Vezetőtiszt jelentése a 2021-2023 közötti időszakra a közgyűléshez 

 

 

2021 márciusában vettem át a Vezetőtisztséget Szentkirályi Pál cscst.-től. Pál 12 évig töltötte be ezt a 
beosztást, és hálás vagyok, hogy az első átmeneti évben segített és mentorált, amikor kellett. Bár 
sok-sok éves több színtű vezetői tapasztalattal rendelkeztem, ez óriási kihívás volt számomra.  
 
A VT megbízás nagy felelősséget igényel, a munka pedig sokrétű feladattal jár. Az alapszabály szerint 
 
A Szövetség vezetőtisztjét a Közgyűlés négy évre választja. A Vezetőtiszti Testület segítségével 
irányítja a cserkészkiképzést, a vezetőképzést, és általában minden nevelő tevékenységet. A csapatok 
és különleges egységek működését vagy közvetlenül, vagy a Vezetőtiszti Testület tagjain illetve a 
kerületi parancsnokokon keresztül ellenőrzi. Az évi munkaterv változatossá tétele céljából megfelelő 
anyaggal látja el a csapatokat és a kerületi parancsnokokat. Közös megmozdulásokat készít elő és 
irányítja azok lebonyolítását. Feladata a szórványban élő cserkészek és vezetők foglalkoztatása is. Az 
IB a Vezetőtiszti Testület tisztségeit a szövetségi vezetőtiszt meghallgatása után tölti be. 
 
Emellett a központi Akadályverseny és a központi tisztikonferencia a VT feladatkörébe tartozik. 
 
Amikor a VT munkát elkezdtem, a COVID-19 vírus még világjárvány volt. A vírussal kapcsolatos 
korlátozások a csapatszinttől egészen a központi szintig befolyásolták cserkésztevékenységünket. 
Idővel a korlátozások enyhülni kezdtek, bár nem egységesen, ami ismét kihatott cserkészmunkánkra.  
 
A kihívások ellenére, szigorú egészségügyi és járványügyi irányelvek betartásával, a 2021 központi 
rendezvények módosított változatban megvalósultak.  A lezárt határok miatt – a virtuális 
Akadályverseny kivételével – ezeken az eseményeken csak az Egyesült Államokban élő cserkészek 
vettek részt. 
 

•  központi virtuális Akadályverseny, „TÁV AKI”  

•  központi Vezetőképő Tábor, Sík Sandor Cserkészpark, Fillmore NY  

•  Iskolatábor, Sík Sandor Cserkészpark, Fillmore NY 

•  központi Tisztikonferencia, Harvest House, Buffalo, NY 
 
A korlátozások további enyhítése 2022-ben és a határok megnyitása lehetővé tették más országok 
cserkészeinek részvételét a központi eseményeken.  
 
Párhuzamosan és nagyobb fontossággal, a korlátozások helyi feloldása szerte a világon lehetővé tette 
a csapatok számára, hogy ismét személyesen találkozzanak, kiránduljanak, táborozzanak, és 
társadalmi eseményeket tartsanak. 
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 Sok munka folyt az elmúlt két évben. Az alábbiak a kiemelkedő eredmények: 

• az első valaha központi virtuális Akadályverseny 

• a kiscserkész próbarendszer átdolgozási és frissítési munkáinak befejezése 

• a vándorcserkész próbarendszer felmérésének megkezdése 

• az alapszabályok felülvizsgálata és aktualizálása 

• a cserkészismereti vizsgák további frissítése és az online tesztelés bevezetése 

• két ZOOM értekezlet és információcsere a VT testülettel és osztályvezetőkkel közösen 

• sikeres VK táborok a központ és az I., II., IV. kerületekben 

• sikeres tisztképző tanfolyamok a Kárpátmedencében (Kazár és Horgos) 

• a VK vezetőcsere újraindítása 

• 1 csapat végleges igazolás (Hollandia) 

• 2 alakuló csapat ideiglenes igazolás (Luxemburg, Portland) 

• 4 alakuló csapat (Basel, Drezda, Dublin-Cork, Ulm) 

• sikeres központi Iskolatábor 

• sikeres Diaszpóra Iskolatáborok 
• VT-ként a Sík Sándor Cserkészpark bizottságon képviselem a cserkészeket 

 
Fő célom a magas színvonalú nevelési munka irányítása és fenntartása a VT-testülettel 
együttműködve. Vannak olyan területek, amelyeken változtatni, fejleszteni kell, ezeket szeretném a 
következő két év céljaim közé beépíteni; 

• gyakrabban kommunikálni a VT-testülettel 

• több személyes vagy ZOOM találkozás 

• az egyes szak VT feladatait felmérni, és szükség esetén a munkaköri leírást módosítani  

• szorosabb kapcsolatba lépni a kerületi parancsnokokkal 
 
 
Zárásként szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal és elkötelezettségükkel 
hozzájárultak közös céljaink eléréséhez. 
 
Jó munkát! 
 
Dala Irén cscst. 
Szövetségi Vezetőtiszt 
 
2023. február 18 

 
 
 
 


