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Vándor VT beszámoló



● Haynal Edith, 54 éves.

● Buenos Aires, Argentinában születtem. Felnőtt koromban 12 évet éltem USÁ-ban. 

● Jelenleg BA és Budapest között élek férjemmel. Két fiúnk van, Gábor és Miklós, 23 és 

21 évesek. 

● 1989 végeztem a Tisztit, épp rendszerváltáskor, az új MO-i vezetőkkel.

● Buenos-i 39. sz. Magyarok Nagyasszonya lcs.cs. parancsnoka voltam 2-szer (1989-95 / 

2007-13).

● 2006 óta része vagyok a Buenos Aires-i KÖRS-nek, amivel az aktív vezetők munkáját 

támogatjuk. 

● 2021-ben elvállaltam a Vándor VT-séget; 2023 januárban pedig egy újabb két évre 

szóló kinevezést. 

● 2022-ben elvállaltam a 2023 Tutajtábor pk.helyettes szerepet.
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Bemutatkozom



● Létezik egy Vándor próbarendszer.  

● A Vándor foglalkozás nagy kihívást jelent a pk-oknak. Miért: 

1. kevés a Vándor korú fiatal, ill. ha van, vezetőként szerepel. 

2. nehéz egy vonzó programot teremteni ennek a kornak.

● 2021 alatt egy felmérést készítek megtudni, mi folyik a csapatokban. Eredmény:

1. minden kerületböl kapunk választ (20 pk. és 76 fiatal). 

2. a legtöbb fiatalnak van vezetői felelőssége. 

3. a legtöbb csapatnál 2-3 éven belül lesz Vándor korosztályu cserkész.

4. hogyan segíthetünk a pk-nak? Program ötletekkel, tanáccsal. 

5. a fiatalok megosztják, milyen féle programon vesznek legszívesebben részt.

6. a Vándor próbarendszert nem ismerik.

● 2021 júniusban megírom a 2 éves Vándor VT munkatervet. Célom: a jelenlegi próbarendszert 

aktualizálni, egyszerűsíteni, megismertetni. 
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Előzmények - 2022 márciusi IB -ig



1. összeállitok egy Vándor VT csapatot amiben az 5 kerület képviselve van. Többször 

gyűlünk virtuálisan. 

2. a létező próbarendszer alapján készítek egy egszerűbb, aktuálisabb piszkozatot és 

arra kérem a csapatot, hogy ebbe beledolgozzuk az új ötleteket, több anyagból 

merítve. 

3. a hónapok folyamán a csapat többsége sajnos nem vesz részt a munkában. Nem 

sikerül, hogy mindenki hozzájáruljon. 

4. terv szerint 2022 elején beindul a 2023 Tutajtábor szervezése.
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Fejlemények - 2022 márciusi IB után



➔ a 2023 Tutajtáborra (július 14-22, Tiszán) fektetem energiámat és időmet. Több 

mint a fele jelentkező KMCSSZ 15-25 éves korú fiatalból áll. Erre a korosztályra 

tesszük a hangsúlyt és előreláthatólag egy remek motivációs eszköz lesz részükre.

➔  néhány vezető segitségével haladok a felújított Vándor próbarendszerrel. 

Ideálisan a 2024 február/márciusi IB gyűlésen be tudom mutatni. 
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Következő lépesek (2024 júliusig)
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Köszönöm a figyelmet.
Jó Munkát!


