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Ügyvezető elnöki beszámoló 2022-ről (is) 

 

“…mert minden emberi igyekezet hiábavaló, ha a jó Isten nem adja hozzá az áldását…” 

Bocsor László 1989. április 29. 

 

A 2022-es év elég sok teendőt és kihívást hozott számunkra, de cserkészeink elszántságának és 

elkötelezettségének köszönhetően sok mindenben léptünk előre. Magam is igyekeztem ezt 

elősegíteni a tisztségemből fakadó kötelességek teljesítésével és az önkéntes 

tevékenységeimmel egyaránt. Az alábbiakban igyekszem számot adni a saját tevékenységemről 

szóló számadás mellett érinteni az Elnökség munkáját és kitérni a szövetségünkre is. Így bizonyára 

lesznek olyan részek is, amiket már mások beszámolóiban olvashattatok. 

 

Szövetségünk 1508 taggal zárta a 2022-es esztendőt. Ami tevékenységeinket illeti, május végétől 

működhettünk korlátozások nélkül a járvány előtti időszak szerint, azóta tudtunk rendszeresen 

megtartani őrsi és csapatfoglalkozásokat, szövetségi rendezvényeket. A nyári vezetőképző 

táborokat követően belsőleg, az elnökség kérésére újból járványügyi ellenőrzéseket tartottunk 

önkéntes alapon – rendezvény előtti tesztelések otthon, fertőzésmentességi nyilatkozatok. 

Főbb programjaink a következők voltak: 

  

• 2022. február 11-13. VK törzsek hétvégéje 

• 2022. március 05. Értékelő Közgyűlés online, részben tisztújító volt, az Ellenőrző Bizottság 

új választási időszakot kezdett meg, kisebb változások a szervezeti felépítésben 

• 2022. március 19. Nagyböjti lelkifröccs online formában – lelkinap cserkészeknek 

• 2022. március 31. NT23 nagytábori kérdezz-felelek online 

• 2022. április 1-3. Közös vezetőképző törzsi találkozó és továbbképzés (április 1-3.) Palást 

• 2022. április 22-24. Bakancspróba Ipolyságon, végre személyes formában! 170 résztvevő, 

őrsök újszerű megmérettetése kereskedői játék formájában. A visszhang szerint sikere volt 

az új koncepcióban történt megvalósításnak.  

• 2022. május 6-8. Magyar Cserkészszövetségek Fóruma tavaszi közgyűlése Magyarországon, 

Lakiteleken. 

• 2022. május 6-8. Cserkészvezetői találkozó, Dunakiliti. Szövetségünk első két évtizedében 

aktív cserkészmunkát végző cserkészvezetők idézték fel az emlékeiket. Az újraindulás utáni 

időszak legendás cserkészvezetői újra feleveníthették a kezdetek kihívásait, örömeit, 

valamint tájékoztatást kaptak szövetségünk aktuális mindennapjairól is. 

• 2022. május 28-29. Össze-Szövő Kárpát-medencei döntő Nagykovácsiban. Cserkész és 

kiscserkész korosztályban is az SZMCS a dobogós 3. helyen végzett!  

• 2022. június-augusztus Sütő Zsuzsa a KMCSSZ gyakornokaként tevékenykedett az USA-ban, 

köszönet a befogadásért! 

• 2022. június 4. Összetartozásunk Tüze. A már hagyományos összetartozásunk tüze az idén 

is, több településen fellobbant, örömmel kapcsolódtunk be most is ebbe a közösségépítő és 

öntudaterősítő alkalomba.  

• 2022. június 5. Pünkösdi Csíksomlyói zarándoklat. Az SZMCS képviselői is ott voltak.  

• 2022. június 9. Magyar Cserkészszövetségek Fóruma tisztújító ülése online.  
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• 2022. június 27. Magyar Cserkészszövetségek Fórumának 1. felügyelő bizottság ülése, 

Bozsaky Tamás FB vezető választása.  

• 2022. július - augusztus Csapattáborok, tanyázások, vezetői kirándulások – legtöbb COVID 

mentesen, pár komplikáció volt, utána ismét tesztelések tábor előtt, tüneteket mutatók 

elszigetelése, legtöbb esetben hazaküldése. 

• 2022. július 7. Magyar Cserkészszövetségek Fórumának ülése online 

• 2022. július 15-17. Építkezős tanfolyam címmel a SETA első szakképzése - tábori építkezés 

témakörrel 

• 2022. július 18-tól vezetőképző táborok Palást, ám idő előtt zárultak Covid miatt a táborok 

5. napján. A félbemaradt képzések különféle módon folytatják a képzést, részben online, 

részben személyes hétvégi találkozók segítségével. A Segédőrsvezetőképző, 

kiscserkészőrsvezető-képző, cserkészőrsvezetőképző, cserkész mintatábor és a segítő tábor 

szakadt félbe, a kiscserkész mintatábor aznap kezdődött volna. 

• 2022. július - augusztus A segédtiszt jelölteink (6 fő) a Keleti és az Iés X kerület 

segédtisztképzésein vettek részt, köszönet a befogadásért!  

• 2022. július 29. - augusztus 3. A családos cserkészet nyári tábora, Pácin , 100 fő 

• 2022. augusztus 18. Magyar Cserkészszövetségek Fórumának online ülése 

• 2022. augusztus 16-19. XXVII. Magyar Öregcserkész találkozó, Budapest – Rimaszombatról, 

az  öregcserkészklub tagjaival 

• 2022. augusztus 26-28. Országos Métabajnokság, Szepsi 

• 2022. szeptember 8. Magyar Cserkészszövetségek Fórumának online ülése  

• 2022. szeptember 9. Az SZMCS Rendkívüli online Tisztújító Közgyűlése - 2 új taggal bővült: 

Külügyi vezetőnk Balázs Bendegúz Boáz- Bendi, az új IB tag pedig Baucsek Csaba 

lett. Elnököt még nem sikerült választani. Újabb tisztújítás novemberben – Elnök, 

Vezetőképző Vezető és IB tag 

• 2022. szeptember 11. Nem csak rólunk szól, MCSSZ Társadalmi ünnepi estjén vettünk részt 

• 2022. szeptember 16-18. A cserkészőrsvezetőképzés póthétvégéjére Nyékvárkonyban került 

sor a régió cserkészkorú őrseinek segítségével. 

• 2022. szeptember 23-25. 2023-as VI. Szövetségi Nagytábor I. szervezői hétvégéje Paláston 

• 2022. szeptember 27. Tabuk nélkül - elnöki kérdezz-felelek- online a tisztújításra váró elnöki 

tisztségről. Az érdeklődők megismerhették a leköszönt elnök tapasztalatait, ill. kérdéseket 

tehettek fel neki is, valamit a többi szövetségi vezetőnek, akik őszintén, kendőzetlenül 

válaszoltak mindenkinek. 

• 2022. szeptember 27. – október 2. Segédőrsvezetőképzés záróhétvégéje Paláston 

• 2022. szeptember 30. – október 2. Magyar Cserkészszövetségek Fóruma személyes 

fórumülése Horgos 

• 2022. október 7-9. Trambulin országos sportnap, Bős 

• 2022. október 21-23. Kiscserkész-őrsvezetőképzés gyakorlati hétvégéje kiscserkész 

tanyázással egybekötve 

• 2022. október 22-29. Magyar Cserkészszövetségek Fóruma közös cserkésztisztképzője, 

Horgos 

• 2022. november 3-6. A cserkész- és kiscserkész-őrsvezetőképzések közös záróhétvégéje, 

Palást 

• 2022. november 18-20. Cserkészvezetői Konferencia és Tisztújító Közgyűlés, Kassa. Három 

év után végre ismét személyes jelenléttel tudtuk megszervezni vezetőinknek ezt a 

pótolhatatlan fórumát. Programok közül kiemelem, hogy a nevelési munkacsoportnak 

köszönhetően a résztvevő csapatparancsnokok egy élményekkel teli programon vehettek 

részt, továbbé a konferencia összes résztvevője megtapasztalhatta, milyen a szabadon 
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választott tevékenységeket teljesíteni. Itt ünnepélyes keretekben köszönőleveleket adtunk 

át azon önkéntes cserkészvezetőinknek visszamenőleg 2018 kezdetéig, akik nehezen 

pótolható mértékben segítették a felvidéki cserkészmozgalmat, viszont időközben 

befejezték csapatparancsnoki vagy tisztségviselői vállalásukat. 

• 2022. november 25-27. 33 órás elsősegélynyújtó tanfolyam, Dunaszerdahely 

• 2022. december 2-4. Segítő Tábor – SETA értékelő és összpontosító hétvégéje, 

Nagymegyer 

• 2022. december 10-24. Betlehemi Békeláng staféta – 10-én Bécsben Nemzetközi Lángátadó 

Ünnepség, 11-én Pozsonyban felvidéki, ill. Budapesten összmagyar lángátadó ünnepség  

• 2022. december 28. Megalakult a Dél-Komáromban működő cserkészrajból az új 77. sz. 

Bíró Lucián cserkészcsapat 

  

Sajnos a szeptember közepére tervezett rovertúrát (Alacsony-Tátra), melyre magyarországi és 

vajdasági együttműködéssel valósult volna meg, az utolsó pillanatban le kellett mondani az extrém 

rossz időjárás miatt… Elmondhatjuk, hogy bér előre nem látott nehézségekkel is szembe kellett 

néznünk (mivel az év során folyamatosan növekvő infláció miatti áremelkedések folyamatosan 

újratervezésekre és leleményesebb megoldásokra sarkaltak minket nevelőmunkánk és 

tevékenységeink során is), szinte az összes betervezett országos programunkat sikerült 

megtartanunk! Köszönet érte Nektek! 

 

Vezetőképzéseink kapcsán az is örömteli, hogy sikeresen akkreditáltattuk a cserkész -, valamint a 

kiscserkész őrsvezetőképzést is az Iskolaügyi Minisztériumnál az új ötéves akkreditációs időszakra., 

ami jó pár vezetőnk sok-sok órányi alapos, odafigyelő munkájának köszönhető, és nem lehetünk 

nekik eléggé hálás ezért! Magam többféle szinten is kapcsolódok a vezetőképzéshez, mivel roppant 

fontosnak tartom, hogy a csúcsvezetés legyen tevékeny része az egész folyamatnak, közvetlenül 

találkozzunk a jövőnk vezetőivel, tudjuk kölcsönösen gazdagítani egymást, példát adni egymásnak, 

hisz pl. az kezdők erőtől duzzadó elszántsága, akarata ugyanolyan inspiráló lehet a másiknak, mint 

a sokévi tapasztalattal bírók következetes, odafigyelő megfontoltsága, mrlegelése. Fontos a 

kapcsolatépítés, egymás megismerése. Ezért vállalok szerepet a fórum tisztképzésében, és ezért 

vagyok ott a vk-k hátterét segítő SETA-ban is. Ez utóbbi viszont sokkal több ennél számomra, hisz 

ez az a hely a cserkészcsapatom mellett, ahol magam is vezetett vagyok, ahol igazán mély baráti 

kapcsolatokat sikerült kialakítanom, és én is tudok motiválódni, töltekezni cserkészeten belül. Mind 

a SETA tagokon keresztül, de ugyanakkor itt koncentráltam láthatom azt, hogy a jelöltekkel 

foglalkozó vezetők milyen alázatosan, önmagukat égetve tesznek a képzések sikeres és a 

célkitűzéseinknek megfelelő megvalósulásáért, a jelöltek és a többi táborozó többsége mennyire 

bele tud feledkezni a cserkészet által a mindennapok szépségébe, látni, ahogy ráébrednek a 

vezetőssel járó örömökre és lehetőségre, ahogy rácsodálkoznak az itt kitárulkodó világra. Ez azon 

ritka alkalmak egyike, ahol többször tudunk helyet és időt találni olyan beszélgetésekre, amiket és 

az ott felmerülő gondolatokat, ötleteket aztán továbbvíve évközben ki tudjuk bontakoztatni a 

cserkészetünk előreviteléhez. Itt tudok találkozni az ország minden pontjáról ideérkező szülőkkel, 

akik csemetéiket hozva szóba elegyednek velünk, vezetőkkel is, megcélozva minket hol spontán, 

hol célzott kérdéseikkel. Ez egy olyan lehetőség, ahol, ha akarunk, igazán rá tudunk csodálkozni a 

Teremtő világának igaz arcára, ahol mi magunk is az Ő segítségével csodákra vagyunk képesek a 

többiek javára egy-egy mosollyal, odafigyeléssel, kedvességgel. Szerintem ezekért is fontos, hogy 

mi tisztségviselők is lehetőség szerint ott legyünk – ha akarunk és tudunk! – ezeken a helyeken, mi 

magunk is átéljük ezeket az élményeket, hogy egész évben tudjunk meríteni belőle. Egyúttal 

kérem vk-k a többi résztvevőjét, legyen az jelölt, képző, táborozó vagy segítő, legyetek türelemmel 
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az így becsatlakozókkal, velem is, mert jelenlétünk nem mindig oly zökkenőmentes, mint fentebb 

vázoltam. De hát aki ott van, az tapasztalja is.       

 

Az országos rendezvényeken és képzéseken kívül természetesen több területen is igyekeztünk 

helytállni, a teljesség igénye nélkül ezekre is fokozatosan kitérek. 

 

Adománygyűjtést szerveztünk az ukrajnai váltság kapcsán, ezzel több alkalommal is bekerültünk a 

szlovák minisztériumok által készített központi kimutatásokba is az ezen a területen munkálkodó 

többi országos civil szervezetek társaságában, ami pozitív médiamegjelenést jelentett nekünk a 

szlovák médiában is. 

 

Az online portálként működő Cserkész újság május-június során egy megmozgatós kihívásra hívta 

ki tagjainkat, Csexatlon címmel, a legjobbak értékes sporteszközökkel gazdagodtak. Jóleső érzés 

volt, hogy Felvidékről is bekapcsolódtak az Összeszövő megmérettetésbe, mely a magyar 

cserkészőrsök egy nemzetközi megmérettetése. Nagy öröm volt, hogy a Kárpát-medencei döntőről 

végül két korosztályban is dobogós helyezéssel térhetett haza képviseletünk! Büszke vagyok a 

családos cserkészetre is, akik önjáró csoportosulásként szervezik meg rendezvényeiket, de 

ugyanilyen büszke vagyok azon cserkészcsaládokra is, akik a cserkészközösségük melletti 

tevékenységeket erősítik.  

 

Öröm, hogy cserkészcsapaink sorra ünneplik meg/újjáalakulásuk kerek évfordulóit! Sajnos nem 

minden ünnepségen tudtam részt venni, ahogy nagyon sajnáltam, hogy előzetes terveimmel 

szemben végül nem jutottam el a családos cserkészek nyári táborába sem, de pl. a májusi 

cserkészvezetői találkozóra, az Országos Métabajnokságon, vagy a féli cserkészcsapat ünnepi 

cserkészbáljára sem. Ez azért is kár személy szerint nekem is, mivel pont az ilyen közvetlen 

találkozások segítenek nekem, ezek mindig is előremutatóak számomra, inspirálnak, motiválna 

engem, hisz a feladataim nagy részében nem találkozom vagy nem tudok foglalkozni a klasszikus 

cserkészettel, bár közben azzal, amit csinálok, pont azt segítem. Elmondanám, hogy nagyon-

nagyon tudunk örülni egy-egy meghívásnak, vagy akár csak egy érettségi, esküvői értesítőnek, egy 

tábori képeslapnak is! Ugyanakkor sajnos nem mindet tudom/tudjuk elfogadni! Fontos 

megemlítenem, hogy sokszor egy nap több helyen is ott kellene lennem, helyt kellene állnom, 

sokszor nem csak nekem, de a központi vezetés más tagjainak is. Ilyenkor azért igyekszünk 

elosztani a vezetőséggel, ki hol lesz, de van, amikor ez sem járható út. Ezeket a visszautasításokat 

általában én sajnálom a legjobban a fentebb írtak miatt, de az biztos, hogy egy-egy meghívás 

elutasítása vagy a meghívás visszamondása az soha nem a meghívó közösség vagy személy miatt 

van, hanem mert csupán így alakul a helyzet. Kérem ezúton is a megértéseteket és türelmeteket, 

ez soha ne szegje kedveteket, hanem legközelebb is nyugodtan hívjátok újra a szövetségi 

vezetőséget!       

 

Cserkészközösségeink nagyon fontos nevelési színterű közösségek! Legyenek azok 

cserkészcsapatok, öregcserkészklubok vagy az olyan felnőttklubok, mint a Kürti Szülők Klubja, 

mindnek a munkája egyedi és pótolhatatlan! Hálás vagyok a cserkészközösségek vezetőinek, a 

cserkészközösségben tevékenykedő cserkészvezetőknek, a SŐVtől, PŐVtől kezdve egészen a 

cserkésztisztekig bezárólag. Köszönet Nektek, hogy nektek köszönhetően él és fejlődik a magyar 

cserkészmozgalom itt Felvidéken is, hogy önkéntesen, de szakmai elhivatottsággal és lelkesedéssel 

segítitek azt az ifjúságnevelést, mely emberebb embert, magyarabb magyart igyekszik nevelni, 

hogy egy hitében elkötelezett, nemzetét és szülőföldjét szerető, embertársait segítő, tudatosan 

gondolkodó taggá váljanak köztünk! 
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Cserkészcsapataink és a központi vezetés közti nehezen pótolható kapoccsá váltak az önkéntes 

mentoraink, akik folyamatosan kapcsolatban vannak a csapataikkal, az általuk megismertek és 

tapasztaltak engem is segítettek feladataim jobb teljesítésében. Sajnos nem minden 

cserkészközösség mellé tudunk ilyen segítőt állítani, ezért ezt a leosztást felváltja 2023-ban egy 

hatékonyabbnak tűnő felállás, de erről a mozgalmi vezető beszámolóban már olvashattok. 

 

A központhoz érkező csapatalapítási igények láttán újra felmerült, hogy a jövőben szükséges lesz 

egy kinevezett csapatalapítási koordinátorra. Ezt az igényt az elmúlt hétvégén is megtapasztaltam, 

amikor egy házashétvégés program végén az egyik település polgármestere, aki szintén 

résztvevőként volt jelen, alaposan kifaggatott, hogy mit tudnának tenni azért, hogy náluk is 

elinduljon a cserkészet. Szükség lenne olyan személyekre részünkről, akik ezt a feladatot fel 

tudnák vállalni saját környezetükben, régiójukban, az elnökséggel közösen pedig mi igyekszünk 

majd ehhez egyénre szabottan segítséget nyújtani, pl. eszközökben, útiköltség átfizetéssel, stb. Az, 

hogy valakit dedikált időben megbízzunk ezzel, jelen pillanatban számomra nehezen elképzelhető 

az anyagi lehetőségeinket ismerve, viszont nem is zárom ki annak lehetőségé, hogy összefogással, 

tudatos és következetes tervezéssel enneka  feltétele is megteremthető lenne. Viszont ha lesz is 

ilyen központi megbízottunk, attól még a régiós személyekre ugyanúgy szükség lesz! Ezért azt 

javaslom, ha egy-egy régit valaki fel tudna önkéntesen vállalni, valamennyi hozzájárulással, az ne 

habozzon, ne várjon a csodára, hanem keressen meg engem vagy az elnökség más tagját, 

beszéljük át és vágjunk bele közös erővel! Hiszem, hogy ez egy sokkal járhatóbb út lehet, mert ha 

kisebb mértékben is, de azonnali cselekvést hozna magával, olyan tapasztalatokat, amiket 

kiértékelve menet közben is tudnánk szükség szerint változtatni a feltételeken, azokra építve 

tovább tudnánk erősíteni és akár terjeszteni is ezt a vonalat. Szerintem legalábbis. 

 

Az év folyamán több évi szünetelés után újraindul a vízicserkészet is szövetségünkön belül, aminek 

kimondottan örülök! Remélem ez nem csak egy fellángolás lesz, hanem egy hosszútávú 

elköteleződésnek vagyunk tanúi! Kívánom, hogy ez is gazdagítsa cserkészetünket, ez az ág is 

nevelje az abban résztvevőket természetszeretetre, csapatmunkára, odafigyelésre, 

felelősségvállalásra! Kötelék névvel elkezdte munkáját gyermekvédelmi munkacsoportunk, 

beszámolójukat olvashattátok a már kiküldött anyagban ezen beszámoló mellékleteként. Nagyon 

inspiráló és példamutató - számomra is - a Kalász lelkiségi munkacsoport tevékenysége, ahol a 

tagok önkéntes vállalásokkal, számos új ötlettel és elképzeléssel a legváltozatosabb módon 

folyamatosan igyekeznek erősíteni cserkészeink lelki fejlődését. Iigyekeznek Szövetségünk minden 

nagyobb megmozdulására minél gazdagabb lelkiprogramot bebiztosítani a résztvevők számára, 

ezenkívül heti hírlevélben segítik a lelki nevelést, valamint példával elöljárva maguk is 

önkénteskedtek, imát mondtak és adományt adtak a rászorulóknak a szövetség tagjainak 

bekapcsolódása mértékében. Ezen beszámoló mellékletént olvasható (előre kiküldve) 

Szövetségünk lelkivezetőjének és a munkacsoportnak a közös részletesebb beszámolója is.  

 

Cserkésztörténeti molinókiállításunk az újjáalakulás óta eltelt bő három évtizedről is járja a 

cserkészközösségeinket, de igényelhető a Tiszteletre méltó Kaszap István öt roll-upos kiállítása is, 

ahogy Isten Szolgája Esterházy János 12 roll-upos bemutatója is. A KUCKÓ által fenntartott 

Felvidéki Cserkészgyűjtemény, melyet szövetségünk is saját gyűjteményeként ismer el 2022-ben is 

tovább gyarapodott a segítségetekkel is, amit külön köszönök! Mily jó lenne, ha minden 

cserkészcsapatunk folyamatosan gyarapítaná azt az általuk készített vagy készítendő emlékekkel, a 

megunt vagy feleslegessé váló dolgainak átadásával, vagy akár csak segítene a környezetében 

elérhető sajtómegjelenések összegyűjtésében! Ez mindannyiunknak megmarad. Sajnos a 

gyűjtemény anyaga jelenleg nincs feldolgozva, ezen a területen is elkélne segítség (főként 
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válogatás, rendszerezés, dokumentálás, adatrögzítés, csomagolás, további feldolgozásra 

előkészítés), sajnos bármennyire is szeretnék, ehhez évek óta nem jutok hozzá, nincs rá 

kapacitásom. 

 

Nagyon fontos része tevékenységünknek a külső és belső kommunikáció. A Kommunikációs vezető 

és munkacsoportja nagyon sok energiát öl bele ebbe a területbe, önkéntes munkában! Nagyon 

hálás vagyok nekik ezért! Részletes beszámolójukat már megismerhettétek, mert jelen beszámoló 

mellékleteként előre ki volt küldve számotokra. 

Kiadványokat is sikerült megjelentetni az elmúlt évben, e területen főleg a kiadási feladatokból 

vettem ki a részem. A nevelési munkacsoport jóvoltából a vezetőképző táborok jelöltjei részére 

elkészült a nevelési módszer kézikönyvét, mely tartalmazva módszerünk minden alap tudását. 

Sikerült ez alkalommal is kiadnunk a Cserkész újság karácsonyi különszámát is az online portál 

folyamatos működtetése mellett. Nagyszerűnek tartom, hogy van egy online Cserkész újságunk, 

hisz ez a szövetségünk egyik szócsöve, tudásátadó felülete, az érdeklődők itt is megismerhetik a 

cserkészetünk kevésbé ismert oldalát, ezen keresztül könnyebben beleláthatnak az amúgy eléggé 

zárt világunkba, a nevelési elképzeléseinkbe is. Lehet, még jobban ki lehetne ezt a felületet is 

használnunk nemcsak a belső tagjaink, de a külvilág felé is! Fontosnak tartom a háromhetente 

megjelenő Iránytű hírlevelünket és az évi 3-4 havonta megjelenő Vezetői Hírmondó vezetői 

hírlevelet is! Mindkettőnek a szememben, igaz más-más szempontból, de stratégiai jelentősége 

van. Egyrészt a ma emberének is kimondottan fontosak a jó informálás szempontjából az ilyen 

összegzések, de az utókornak is fontos ezeket feljegyeznünk, megjelentetnünk addig, amíg friss az 

emlékezet. Az utókor alatt pedig már az egy-két év múlva bekapcsolódó tisztségviselőt, 

csapatparancsnokot, vezetőképzésben részt vevőt is beleértek, akinek akkor ezek az információk 

kincseket fognak érni, mert most, amikor feljegyezzük ugyan még nem volt érdekes számára, de 

pár év múlva könnyen szüksége lehet a továbblépéshez. Hányszor tapasztalom magam is, hogy 

meghalványulnak dolgok az évek során, vagy hogy utólag milyen nehezen előbányászható egy-egy 

információ a közösség emlékezetéből, ha elő is kerül, sokszor pontatlan, és ilyenkor milyen jól jön 

egy-egy jó jegyzet, emlékeztető, vagy egy tudatosan vezetett napló, krónika, hírlevél. Naplónk és 

krónikánk nincs, viszont rendszeres hírleveleink mára már vannak, és nem volna szabad 

elhanyagolnunk ezt sem a jövőben, érdemes meglátásom szerint továbbra is elegendő energiát 

beletennünk. 2023-ban várható, hogy kiadásra kerül a nevelési munkacsoport jóvoltából a 

megújuló Tájoló, valamint hosszabb előkészítés után végre elkészüljön a SETA recepteskönyve. 

A kiadványok, az online cserkészújság és hírlevelek elkészítésével kapcsolatban elmondhatjuk, 

hogy sajnos ezen a területen sem hangsúlyozzuk eléggé a köszönetünket az ebbe 

bekapcsolódóknak, sokszor nem is értékeljük, milyen kincseket jelentenek az ilyen 

tevékenységeink, nem mondjuk el elégszel a művelőiknek, sajnos én sem, hogy milyen büszkék 

vagyunk rájuk és hogy mennyire köszönjük nekik, hogy ezzel is szolgálják a mozgalmat, nem 

engedik elveszni az értékeinket, hanem közkinccsé teszik, az írásokon keresztül útmutatást és 

irányvonalakat mutatnak nekünk. Akkor most viszont én ezúton is köszönetet mondok 

mindenkinek, aki ezt megtette. Köszönöm Nektek! 

 

Eredményesen zártuk az Esterházy János emlékévet márciusban, öregbítve vele a cserkészetünk 

jóhírét. Az Esterházy Jánossal kapcsolatos eseményekbe továbbra igyekszünk tudatosan 

lehetőségeinkhez mérten minél aktívabban bekapcsolódni – résztvevőként és/vagy szervezőként, 

miközben ennek is köszönhetően számos helyre jut el a már említett Esterházy kiállításunk is! 

Mivel csatlakoztunk a Petőfi emlékévhez is, ezért 2023-ban legalább egy központi programon 

fogtok találkozni ezzel a témával, de biztatlak Titeket, cserkészközösségeitekben Ti is szenteljetek 

ennek a témának figyelmet. 
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Az ügyvezetői feladataim részeként a forrásteremtésen túl rendszeresen tevékenyen részt vettem 

az Elnökség ülésein, az Intéző Bizottság min. havi egy ülésén, a Mozgalmi Elnökség ülésein (illetve 

ha kellett, akkor ezeket vezettem, ha kellett, emlékeztetőt jegyzeteltem), továbbá igyekeztem ott 

lenni minden olyan alkalmon, ahol az adott munkaközösség, csapat kérte, hogy segítsem 

ügyvezető elnökként a munkájukat. Igyekeztem minden tisztségviselőnknek, vezetőnknek, 

tagunknak segítséget nyújtani, aki hozzám fordult bármilyen ügyben is. Ez utóbbit tartom az egyik 

legértékesebb részének munkámnak, hogy a tagjainkkal minél közvetlenebb módon tudjak 

segítséget nyújtani, információt adni. Visszajelzéseket sokáig főleg csak így kaptam munkámról, 

munkánkról. 

Havi szinten részt veszek a Szlovák Ifjúsági Tanács igazgatók tanácskozásában, valamint minden 

nagyobb megmozdulásában igyekszünk képviseltetni magunkat. Rendszeresen részt veszünk 

többen a vezetőségből a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma MCSSZF havi telekonferenciáin és 

féléventi közgyűlésein. Bekapcsolódunk a Magyar Ifjúsági Konferencia régiós üléseibe és 

közgyűlésébe. Lehetőség szerint bekapcsolódunk a Szövetség a Közös Célokért és a KCSSZ 

Családlánc mozgalmának munkájába is. Továbbra is segítjük a Mária Út felvidéki kiépülését. Ez 

utóbbival kapcsolatban ezen beszámoló mellékleteként szintén kiment egy részletes beszámoló. 

Szlovákia Országos Gyermek- és Ifjúsági Parlamentje megalakulásának tevékeny részese volt 

Szövetségünk 2022-ben.  

Lelkesedésünknek és részvételünk mélységének a szövetségünk humán erőforrásainak erősen 

véges kapacitásai vetnek határt, ugyanakkor fontosak az ilyen együttműködések, tevékeny 

jelenlétek! Ezért még értékesebb azon vezetőink áldozatvállalásai e téren, akik ezekben részt 

vesznek. Hatalmas köszönet érte! 

 

A Központi Iroda továbbra is csökkentett létszámmal működik, a gazdasági helyzet és egyre 

növekvő működési költségek miatt évközben takarékossági intézkedéseket vezettünk be, az 

épületeinkben is. Nagy kihívás a stabilabb forrásteremtés ebben a nehéz időszakban, ezért 

központilag is új lehetőségeket igyekszünk kihasználni (karitatív reklám, közösségi adományozás, 

stb.), immár másodszor tudtuk feltölteni a tartalékalapot is a tagdíjak egy részének 

átcsoportosításával. Ennek nagyságát láthatjátok a költségvetés tervvel kiküldött nyilvántartó 

lapon, valamint láthatjátok magán a bankszámlán is, mivel azt egy transzparens számlán tartjuk. 

Ez a tartalékalap a tagdíjból érkező összegeken kívül célzott adományokkal is gyarapodik. 

Igyekeztünk segíteni a csapatainkat a származtatott jogalanyiság megszerzésével kapcsolatos 

háttérmunkával. Azon csapataink, akiknek már megvan a származtatott jogalanyiságuk, sokkal 

könnyebben tudják rendszeresíteni a hivatalos kapcsolatot a támogatókkal. Ők azok is, akik a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából meghirdetett BGA nyílt pályázatokon tudnak indulni, 

segítve az ilyen forrásteremtéssel az ifjúságnevelési tevékenységüket. Nekik pályázati tippeket is 

küldtünk az év során. 

Az iroda munkatársaiként Csánó Júlia, Kállai Noémi, Csémi Ildikó és jómagam alkalmazásban 

vagyunk, Tóth Péter önkéntesként segíti munkánkat. Noémi 2022 során hosszú hónapokon át 

anyasági szabadságon volt otthon, de ez idő alatt is segítette munkájával a szervezetet. Jelenleg 

részben irodai, de nagyrészt otthoni jelenléttel dolgozik. Péter elsősorban adminisztrációs 

feladatokat lát el napi 4-5 órában, szkennel, irodai segédmunkát végez, ha kell, fordít német 

nyelvről magyarra vagy fordítva, rendszeresen részt vállal az épület körüli gondnoki feladatokban 

(pl. udvartakarítás). Noémi fő területe a könyvelés és bérelszámolás, a szabadságok 

nyilvántartása, de részt vesz a pályázatok pénzügyi részének elszámolásában, hozzá tartoznak a 

szerződések, a havi, negyéves és éves statisztikák előkészítése, a szakterületein az archiválás, a 

csapattámogatások (iskolaügyi, 2%) rendezése, ellenőrzése, ő kezeli pénztárt, a költségvetés 
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rendszeres kiértékelésének elkészítője, a pénzügyi kimutatások nyilvántartások elkészítője (tagdíj, 

befizetett részvételi díjak), a központi rendezvények elszámolása a felelős személyekkel. Julcsihoz 

tartozik a Teepee adatbázis kezelő rendszer, a tagsági és a csapatok anyagainak nyilvántartása, 

részt vesz a központi rendezvények előkészítésében, kezeli a levelezést, postázást, vezeti a 

Cserkészboltot annak ügyintézőjével, részt vesz a pályázatok elszámolásában, ezek 

háttéranyagainak és dokumentációjának előkészítésében, a központi rendezvények előkészítését 

segíti azok felelős személyeivel egyeztetve, segíti a központi iroda tisztántartását, kisebb gondnoki 

feladatokat lát el szükség szerint. Ildikó adminisztrációs munkatárs, az ügyvezető elnök segítője. 

Az iroda hatékony munkájának legnagyobb hátráltatója a határidők be nem tartása jelenti, legyen 

az bármennyire is koránra vagy utolsó pillanatra kiírva. Kisebb javulás volt tapasztalható néhány 

tisztégviselőnél és cserkészcsapatnál, de tapasztalatunk szerint sajnos a vezetők többsége még 

mindig utolsó pillanatra hagyja ezen teendők teljesítésének elkezdését, és akkor általában meg 

már nem győzik időben lezárni azt. Nagyon rossz, hogy folyamatosan emlékeztetőket kell küldeni 

számos parancsnoknak, határidőket kell eltolni, mert így a központ sem tud haladni, és emiatt 

feltorlódnak feladatok és sokszor félő, hogy hibák adódnak, amiket nincs idő már leellenőrizni, 

ill.hogy nem olyan minőségben lesznek elvégezve, mint amilyent vár a támogató, a vezetőség, az 

ellenőrző bizottság... Sokszor nem kapjuk meg többszöri kérésre sem a hiányzó iratokat, 

beküldendő dokumentumokat. De ami még rosszabb, hogy számtalan alkalommal az az érzésünk, 

pusztába kiáltunk, hisz nagyon kevés kivételtől eltekintve nem kapunk visszajelzéseket, még annyit 

sem, hogy „Kösz, vettem, intézem“, „vettem, jövő héten foglalkozm vele“, vagy „ezzel XY 

foglalkozik, őt keresd“. Ilyenkor aztán nyomozunk, hivogatunk, emaileket, sms-t, messengeren 

irogatunk, rendszeresen, ami véleményem szerint hatalmas pocsékolása erőforrásainknak. Az iroda 

munkatársai szerint Célszerű lenne rendezvényeinket sokkal előbb meghirdetni, korábbi 

jelentkezési határidőkkel. Így a szervezőknek is, az irodában dolgozóknak is sokkal könnyebb és 

hatékonyabb lenne a szervezési munkákkal foglalkozni, illetve szükség esetén egyszerűbb lenne 

módosítani a feladatokon, programokon. 

Hatalmas segítség lenne az is, amire évről évre felhívjuk a figyelmet, hogy a cserkészközösségek 

negyedévente minden rendezvényt feltöltenének és el is küldenék azok záródokumentumait, 

amiket nem számolnak majd el (pl. szentsírőrzés, koszorúzás, 1napos túrázás). Ha ezeket nem 

hagynák el év végére, az a csapatok munkáját is megkönnyítené, de ez a központi vezetőségnek is 

sokat segítene, hisz jobban átlátható lenne az éves tevékenység is. Az iroda munkáját pedig 

nagyban megkönnyítené, hisz amikor december végén és januárban amúgy is számos rendszer 

adta feladat van a központi iroda nyakán, akkor legalább nem egyszerre kell a teeppee 800 

rendezvényét átnézni, javítani, lezárni, nem akkor kellene mindenki elszámolását hiánypótoltatni, 

stb. stb. Szerintünk a csapatparancsnok munkáját megkönnyítené az is, ha többfelé delgálná 

ezeket a feladatokat (egy másik csapattagra, szülőre, stb.), és ha lenne a központ által is ismert 

parancsnok helyettes, aki vele együtt részt vesz a vezetésben, és szükség esetén elvégezné a cspk 

ezen szoros határidős feladatát is, ha a parancsnok épp nem elérhető. Parancsnokváltás esetében 

is hasznos lehet egy helyettes személye, aki már ismeri a csapat ügyeinek intézési módját.  

Még azt megemlíteném, hogy még mindig sok plusz munka van a cserkészcsapatok által leadott 

elszámolások átnézésével, a sok hiánypótlással. Kérlek erre figyeljetek oda a jövőben, szívesen 

segítünk akár menet közben, az év folyamán tanáccsal, átnézéssel , hogy jól legyenek 

megrendelve a dolgok, minden legyen meg, mindenről készüljön a támogató logójával fénykép 

a megrendelt termék beérkezésekor, táborozás, rendezvény közben is. Hívjatok, kérdezzetek, 

inkább ezerszer előbb, mint utólag egyet is. Ennyit az iroda által leszűrt tapasztalatokról ezen 

beszámolóban. 

Munkatársak kapcsán még Paláston van jelenleg alkalmazásban a gondnok. 2022-es év első 

felében gondnok nélkül működtünk, akkor Hojsza Zoltán és Falusi Krisztián, a nevelési központ két 
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egykori gondnoka, cserkésztestvérek segítették önkéntesként az ottani központ fenntartását. 

Ebben az időben nagyon sokszor nekem kellett Dunaszerdahelyről intézkednem kapcsolódó 

ügyekben, többször kellett csak ezért elutaznom a régióba. A korlátozások feloldását követően 

viszont már tarthatatlanná vált ez az állapot, így újból gondnokot kerestünk, ami nem is volt 

egyszerű feladat. Végül Falusi Krisztiánt sikerült újból alkalmaznuk, miután sikerült megegyezni 

vele a munkahely váltásban. Hojsza Zoltán továbbra is szükség szerint önkéntesként segít az ottani 

feladatokban. 

 

Az ingatlanjaink körül is több feladat volt az elmúlt időszakban azok működtetésén és 

karbantartásán túl. Próbáljuk továbbra is értékesíteni a tornai épületet, valamint most már az 

ipolysági, az egykor csapatotthonnak megvásárolt épületet is. Mivel jelenleg még mindegyiknek 

bizonytalan a helyzete, a költségvetési tervben egyenlőre bevételi oldalon még nem számoltunk 

azok árával. Az ipolysági épület kapcsán az idei év elején kérelmet adtunk be a polgármester 

úrhoz, hogy a város ennél az ingatlannál is adja meg az ingatlanadó kedvezményt a helyi városi 

rendelet szerint. A Nemzetpolitikai Államtitkárságnak köszönhetően teljes mértékben 

tulajdonunkba került a 300 éves Koháry kúria Füleken, ahol az év második felében elindultak és 

azóta is folyamatosan zajlanak az állagmegőrző munkálatok. Idén év elején ingatlanadóbevallást is 

beadtunk Fülek esetében a megszerzett épületre. Hálásak vagyunk ezért a támogatásért is! 

Szímőn vízicserkészeink brigádoztak egy fél napot a csónakháznál, majd eveztek egyet a Vágon. A 

cserkészotthonokat az azt használó csapatok tartják rendben. Az EB részére adatokat 

szolgáltattunk az ingatlanjainkkal kapcsolatos ellenőrzésekhez, aminek jóvoltából ez év elején 

Dunaszerdahelyen módosított ingatlanadó bevallást tettünk, aminek köszönhetően várhatóan 

kisebb is lesz az adóterhünk a székházunk kapcsán. Ezzel egy kilencvenes évekből örökölt 

elmaradást tudtuk helyrehozni. 

 

Az elmúlt évet beárnyékolta az elnökünk váratlan lemondása (hivatalosan 2022. április 25-én), 

valamint több más tisztségben is történt változás az év folyamán. Az elnöki jogköröket és 

kötelezettségeket is ideiglenesen az ügyvezető elnök gyakorolja szabályzataink értelmében. 

November végétől a következő közgyűlésig az Elnökség munkáját segíti egy, a novemberi 

közgyűlés által megbízott elnökségi megbízott is. A szövetségi vezetőségben történő ezen 

változások megerősítették azt a szándékot, hogy a 2015-ben megváltozott szövetségi struktúra 

eddigi működését szükséges felülvizsgálni, ahol kell, megerősíteni és ahol szükséges, ott javaslatot 

tenni a változtatásra a nevelői munka hatékonyságának érdekében a célok csorbítása nélkül. 

Ennek szervezői munkálatai elindultak, sőt ez év elején sor került az első személyes hétvégére is, 

ami után több kisebb csoportban folyik jelenleg a munka. Magam is részt veszek a folyamatban, és 

nagyon előremutatónak tartom, hogy nem egy szűk csoportra maradt minden, hanem sokan, 

sokféle szemponttal tudunk bekapcsolódni, sőt az újabb érdeklődőknek is nyitva áll a lehetőség! 

Hiszem, hogy ezzel sikerül megújulnunk úgy, hogy közben a fürdővízzel nem öntjük ki a gyereket 

sem!       

 

Itt jött el az a pont, amikor leírom azt is, hogy nem hiszem, hogy lett volna olyan pillanat, amikor 

igazán megbántam volna vagy a jövőben megbánnám, hogy elvállaltam az ügyvezető elnökséget. 

Igen, voltak csalódásaim, nehézségeim, és bizonyára lesznek is, amíg ebben a tisztségben 

tevékenykedek, de számos örömteli alkalom is volt, van, sőt lesz is! Hiszem, hogy az Úr velem van 

és segít engem, akkor is, amikor ezt nehéz észrevennem! Ezek vezéreltek az elmúlt időszakban is, 

és vezérelnek ma is mindennapjaimban. Akik kicsit jobban ismernek, azok tudják, hogy igyekszem 

kivenni minél több dologból a részem, igyekszem odafigyelni azokra a dolgokra, melyek a 

látóterembe kerülnek. Az elmúlt években ezt sajnos alaposan túl is toltam, emiatt folyamatosan 
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elmaradásokkal küszködtem és küszködöm ma is. Ezt látták a hozzám közelállók is. Az ő 

tanácsukat is megfogadva már 2021-ben is egyre több dologra mondtam tudatosan nemet, és ez 

az elmúlt évben csak folytatódott. Erre törekszem azóta is, amellett, hogy a vállaltakat vagy 

rendben lezárjam, vagy még vigyem addig, amíg rendezem azokat egy megfelelő átadáshoz. 

Ugyanakkor eközben magam is igényeltem, hogy több értékes időt tudjak tölteni a hozzám 

közelállókkal és a családommal. Magánéletemben is több olyan változás történt, ami szintén ezt a 

hozzáállást igényelte tőlem. Ezek mind segítették a tudatosabb odafigyelést a változásra, a vállalt 

feladataim szűkítésére. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy egy száguldó vonatot nehéz és veszélyes 

csak úgy hirtelen lefékezni, a tehetetlen tömeg akár mindent el is tud sodorni, tönkre tud tenni, 

ezért csakis fokozatosan érdemes ezt a lassulást megvalósítani. Az elnök tavaszi lemondását 

követően viszont ezen terveimet nekem is újra kellett értékelnem, hisz a meglevő feladatok mellé 

ismét újabbak társultak be, sok háttérben zajló folyamatba újra jobban be kellett csatlakoznom. 

Menet közben tudatosítottam én is, ahogy gondolom Ti is, hogy ez nem egy rövid átmeneti állapot 

lesz, hanem végigkíséri az egész évet... Az ideiglenes elnöki hatáskörrel járó plusz felelősség 

legnehezebb pillanatai azok voltak számomra, amikor az elmúlt nyáron a vezetőképző táborokban 

a koronavírus fertőzés terjedését tapasztalva és ismerve az ezzel kapcsolatos egyértelmű törvényi 

előírást, mely már egy esetnél is kötelező bezárást írt elő, még mindig próbáltunk kiskapukat 

keresni az altáborparancsnokokkal folytatott másfél-két órás értékes tanácskozást során, majd azt 

követően egy felelősségteljes döntést kellett hozni, ami bizony nagyon fájdalmassá sikeredett 

(nekem fizikailag is). Ma sem könnyű, ha erre visszatekintek...  

Az elnök lemondása előtt os elég nagy kihívás volt számomra már a folyamatos tevékenység 

mellett a lelassulásra odafigyelni, a megszokottnál még jobban priorizálni, egyre csak elengedni 

számomra fontos dolgokat (és ezeket az elengedéseket másokkal is megértetni...). A lemondás 

után még nagyobb kihívássá vált az idővel való gazdálkodásom, amin azóta is folyamatosan 

keményen dolgozom kell, hogy lehetőleg minden fontosat megoldjak cserkészeten belül és kívül, 

miközben maradjon azért időm a töltekezésre is. Ez bizony megértő és segítő társak nélkül nem 

menne, és ezt nagyon köszönöm megértő és szerető nejemnek, és természetesen mindenkinek, 

aki ebben segít akár csak egy jó szóval is! :)  

Az elmúlt időszak ugyanakkor ismét sok inspirációt hozott az életembe, a cserkészetből is, 

máshonnan is. Nagyon értékes dolog számomra az a felismerés, hogy az elmúlt éveknek, a 

folyamatos megújulásunknak köszönhetően mennyi mindent meg tudtunk tenni, mi mindent 

elértünk és hogy mennyire értékes a munkánk! Különösen értékes, amikor ezt külsősöktől hallom 

vissza! Ugyanakkor azt is látnom kellett, hogy ideje kicsit hátralépni, mérleget vonni és mindezt 

újraértékelni, átgondolni. (Talán épp ezért volt érdemes egy struktúra újragondoló folyamatot is 

elindítani, meg majd ezért kell folytatni a stratégiaalkotást is.) Tudatosítottam azt is, hogy 

gyakorlatilag a 2017-es nagytábor óta nem is igen volt idő megpihenni, miközben előtte is intenzív 

tevékenységet folytattunk! Már a nagytábor önmagában is egy hatalmas projekt volt, közben pedig 

elkezdődött a székházunk tetőcseréje és részbeni megújulása is, ami aztán 2019 végéig eltartott 

különböző fázisokban. Évről évre nagy kihívás a szervezet működtetése, az iroda vezetése, a 

vezetőképző táborok és országos rendezvények hátterének bebiztosítása, a status quo fenntartása 

és emellett a fejlődés, fejlesztés elősegítése. Mire megpihenhettünk volna, jött a covid-19 

járványhozta helyzet, ami a központi vezetés számára hatalmas kihívást és hatalmas munkát 

hozott magával. Amíg sokan ezt az időt egy unatkozó kényszerpihenésként őrzik emlékeikben, 

nekünk ez nem igazán adatott meg. Mindez rögtön követte egy új kihívás, a szomszédos 

országban kezdődő háború, ami közvetetten egyre nagyobb hatással van ránk is. Ugyanakkor már 

a covid alatt elkezdődött egy nehéz gazdasági helyzet, a vele járó egyre csak növekvő inflációval, 

anyagi bizonytalansággal, ami azóta is egyre csak súlyosbodik, és egyre jobban begyűrűzik 
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szervezetünk életébe is. Ezek a krízishelyzetek, váltságok szintén újabb kihívásokat jelentettek, ill. 

jelentenek szervezetünknek, de nekem is.  

 

Mindezek mellett ma szerintem a legnagyobb kihívásunk mégis az, illetve az lesz a továbbiakban is, 

hogyan tudunk ismét visszatalálni az alapértékeinkhez, a cserkészeszméhez, hogy tudunk még 

erősebb alapokat adni tagjainknak, vezetőinknek, és megerősíteni Őket egy stabil értékrendben, 

felelősségteljes gondolkodásban, felelősségvállalási hajlandóságban. Sajnos jelenleg úgy látom, 

hogy mintha sorainkban is egyre jobban előtérbe kerülne az önmagunkért való aggódás, miközben 

mintha a többség elfeledkezne az egymás iránti felelősségről, a kötelességekről. Úgy gondolom, ha 

mi nem fogunk ezekre jobban odafigyelni, ha mi nem leszünk az összetartó erő, ha mi nem 

vállalunk a közös értékeinkért áldozatokat a mozgalmunkban és szervezetünkben, akkor hiába 

szeretnénk meríteni és motiválódni a közösből, hisz már nem lesz miből. Csakis abból lehet 

meríteni, ami táplálva is van, az egymás iránti odafigyelésünkkel, felelősségünkkel, az 

áldozatvállalásunkkal. Én ennek szellemében igyekeztem tenni az elmúlt időszakban is, segíteni, 

ahol és akinek csak lehet, legalább olyan mértékben, ami erőmből és tudásomból telik. Hiszem, 

hogy a sok kis apró, de következetes lépésnek köszönhetően tudunk előrelépni, tudunk fejlődni a 

legnehezebb időszakban is, és előreláthatóan nem is lesz könnyű a következő időszak... Ahogy 

egykori főcserkészünk, Teleki Pál mondta, mindenki a maga helyén végezze jól a kötelességét, 

akármilyen kicsinyek legyenek is azok. Ha mindannyian így teszünk, annak előbb-utóbb meglesz az 

eredménye, és végül ez az egész cserkészetünk előrelépését hozza majd magával.  

 

Úgy gondolom visszatekintve, hogy mind a cserkészetünk, mind a tagjaink számára határozottan 

nehéz időszak volt a bezárások és a szövetségünk tevékenységének felfüggesztése, hisz 

mindannyian jól tudjuk, hogy a személyes jelenlétű tevékenység, a szemtől szembeni interakcióval 

járó foglalkozások kulcsfontosságúak a ránk bízott fiatalok fejlődésében. Hihetetlen számomra ma 

is, az, amilyen kreativitással és rugalmassággal kezelték ezt a válságot a cserkészvezetőink az 

online felületeken. Nagyon motiváló volt viszont az elmúlt évben számomra az is, hogy teljes 

mértékben és ugyanolyan lelkesedéssel tudtuk magunkat a cserkészetnek szentelni, mint a válság 

előtt, ami azokon a rendezvényeken is meglátszott, amelyeken részt vettem. Az az összefogás is 

hatalmas erő volt számomra, ahogy az ukrajnai háború kitörésének sokkjából felrázódva elsők 

között reagáltunk, ahogy gyűltek a segélyadományok, a felajánlások, hogy számos tagunk 

bekapcsolódott az itt adódó önkéntes szolgálatokba. Hálás vagyok azért a jó Istennek és általa 

Nektek is, hogy e téren is tudtunk bizonyítani. Később a nálunk profibbak átvették ezeket a 

feladatot, mink pedig fokozatosan visszatértünk a fő tevékenységünkhöz, de a cserkészetünk ezzel 

a gyors áldozatvállalásunkkal azt gondolom így is hatalmas szolgálatot tett a szükségben 

szenvedőknek! Hálás vagyok Nektek ezért is! 

 

A következő időszak legnagyobb eseménye a vezetőképzésen túl mindenképp az ezévi 

nagytáborunk megvalósítása lesz. Mint írtam is, igyekszem magam is tevékenyen elősegíteni 

sikerességét, ugyanakkor teljes bizodalmam van a szervező törzsben és a nagytábor 

parancsnokában, tudom, hogy jó kezekben van ez a projektünk és ez számomra is hatalmas 

segítség és megnyugvás!  

 

Nagy öröm számomra az is, hogy az olyan kevésbé látványos projektek is, mint a Cserkész újság 

vagy a cserkészemlékeink digitalizálása is folyamatosan és tevékenyen megy a maga útján, és 

hogy ezáltal ezen értékeink is jó kezekben vannak! Az gondolom, a következő években jobban és 

tudatosabban energiát kell majd fektetnünk arra, hogy a cserkészetünket jobban kinyissuk a 

nyilvánosság felé, hogy jobban megismerjék munkásságunkat, tevékenységünket, majd 
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fokozatosan kialakítsunk cserkészetünket támogató kampányokat, tudatosan alakítsunk ki minél 

jobban önfenntartó szervezeti életet minden szintünkön a csapatoktól a szövetség 

egészéig bezárólag. Az úton már elindultunk, ezt segítik a csapatok származtatott jogalanyiságának 

lehetősége, az alapképzés, ill. felnőttképzés irányába elindult szervezőmunka, a tagsági belső 

honlap elindulása, de van még mit tennünk. Egy dedikált idejű kommunikációs szakember 

szerintem akár csodákat is tudna tenni ezen a téren!  Ugyanakkor jelen helyzetünkben sincs okunk 

panaszkodni, a kommunikációs vezetőnk és segítői ügyesen viszik önkéntes alapon a médiában 

való jelenlétünket, hála ezért! Jó lenne, ha mindannyian személy szerint és 

cserkészközösségeinkben is még tudatosabban kommunikálnánk kifelé a cserkészetünkről, annak 

értékeiről, előnyeiről is. Hiszem, elég kihívás lesz mindannyiunk számára beszélni arról, hogy mit 

csinálunk, mihez vezet a cserkészet, és mit hoz az életünkbe, de ha mi nem tesszük, akkor ki 

fogja?! E területen sem szabad várnunk arra, hogy majd valaki megcsinálja helyettünk... Nekünk 

fontos, tegyünk is érte! Teleki Pállal vallom én is: "Az Úristen nehéz helyre rendelt bennünket, de 

megálltuk helyünket, és megálljuk most is. De hogy továbbra is megállhassuk a helyünket, nem 

elég ezt csak hirdetni, hanem dolgoznunk is kell."  

 

Támogatóinkról 

Szeretnék még kitérni a támogatóinkra. Vannak jól ismert, nagy támogatóink, akik logóját 

rendszeresen kitesszük. Nagyon örülünk nekik, és igazán hálásak vagyunk támogatásukért! 

Ugyanakkor a legtöbb támogatónkról nekem ügyvezető elnökként tudomásom sincs, hisz ők 

elsősorban a helyi csapatokat segítik, sokszor akár névtelenül is. Van, aki szülőként, van aki 

pártolóként, vagy csak mert látja és elismeri az értékadó önkéntes ifjúságnevelő munkánkat. 

Bárhogy is legyen, bármekkora is legyen, minden támogatásért hálás vagyok, hálásak vagyunk! A 

támogatók nélkül, teljesen önerőből nehéz lenne működni, legalábbis azon a színvonalon, ahol 

jelenleg tartunk! Van, aki konkrét pénzösszeggel segít, egyszeri vagy rendszeres alkalommal, de 

aki nem tud így segíteni, az is megtalálja a módját, hogy segítsen. Van, aki abban segít, hogy 

fuvarozza a gyerekeket. Vagy tárgyakat küldenek ajándékként, játékokat, könyveket szükség 

szerint. Van, aki a jövedelmadójának 2-3%-t ajánlja fel nekünk vagy csapatainknak. Van, hogy 

a támogatóinkról nem tudunk semmit, csak egy számlaszámot, max egy nevet. Sokszor meg sem 

tudjuk köszönni nekik. Ők csak adnak és segítenek. Nekik legalább ezúton szeretném megköszönni 

segítségüket, támogatásukat!  

 

Legnagyobb segítségünk központilag továbbra is a Magyar Kormány és annak Nemzetpolitikai 

Államtitkársága, akik révén normatív működéshez és legnagyobb rendezvényeinkhez kapunk 

hozzájárulást a Nemzeti Jelentőségű Intézményeknek járó támogatási csomagból, amit a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. segítségével folyósítanak nekünk. Nagyon nagy köszönet érte! 

Másik nagy forráscsomag volt az Iskolaügyi Minisztérium ifjúságnak szánt támogatási program 

csomagja, amiben évek óta részt veszünk. Hála Istennek és vezetőink alapos szakmai 

beadványának újra sikerült akkreditáltatnunk magunkat az országos és régiók feletti ifjúségi 

szervezetek részére szánt támogatói programban, viszont ez az előző időszakhoz képest nem jelent 

semmire sem garanciát, most menet közben is, bármelyik évben viszonylag könnyen ki lehet 

a programból esni. Viszont ha ez nem történik meg gond, akkor következő években is egy 

egyszerűsített kérvénnyel tudtunk viszonylag kiszámítható nagyságú pénzforráshoz jutni. Az elmúlt 

évben Ennek egy részét a központi iroda és munkatársainak költségeire, egy részét az országos 

programokra – főleg a vezetőképzésre lehetett felhasználni, és egy nagy pénzcsomagot a 

csapataink közvetlen ifjúágnevelői munkájára fordítottuk. Ezt az SZMCS saját forrásból a szükséges 

10% önrésszel kiegészítve jutatta el csapatainknak. Hálásak vagyunk ezért a támogatásért is! 

Örülünk, hogy ezt a szlovák állami támogatást is fel tudjuk használni céljaink teljesítésére.  
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Itt kérlek meg Titeket is, és általatok minden tagunkat, hogy járjatok, járjunk mindig nyitott 

szemmel és nyitott szívvel, hogyha kell, tudjunk mi is segíteni. A cserkésztörvényünk egyik pontja 

is erre kötelez. "A cserkész ahol tud, segít!" Nagyon fontos az egymás iránti figyelem, a közvetlen 

környezetünkben élő iránti segítés nyújtás! Sokféleképpen lehet segíteni! Nagyon sok rászoruló 

lehet akár a közvetlen környezetünkben, akiért már egy jó szóval, egy kis odafigyeléssel, 

felajánlott beszélgetéssel is rengeteget tehetünk. Tegyük! 

 

2023-as célkitűzéseink közül 

Röviden párat összefoglaltam, melyekben, mint ügyvezető elnök is kisebb-nagyobb mértékben 

kiveszem majd a részem: 

  

• Legnagyobb kihívásunk a szervezet folyamatos alapműködésének maradéktalan megoldása 

lesz a számos külső nehézség ellenére. Tevékenységeink közül a nagytáborra való 

tekintettel csökkentjük az országos rendezvényeinket, ezzel értékes erőforrásokat 

szabadítunk fel és irányítunk át erre a hatalmas központi programra. 

• Nevelési szinten a módszertanunk és a bevezetett újítások ismertetése, minél szélesebb 

körben való átadása továbbra is a fő cél. A felújítás alatt álló nevelési kézikönyv befejezése 

és nyomdai kiadása fontos feladatunk lesz az idén. 

• Választ adni és megoldást találni a csapatszint feletti vezetőhiányra, egyúttal megalkotni és 

életbe léptetni szövetségünk következő időszakának cserkészstratégiáját. 

• A vezetőképző táboraink jelentős erőforrásigénnyel dolgoznak, ennek optimalizálása 2022 

őszén elindult. Megoldást kell keresni a megnövekedett anyagi terhek csökkentésére is, 

ezért átszervezésre kerül a szervezői háttér (SETA) eddigi tevékenysége is. Célunk 

sikeresen megvalósítani a vezetőképzéseink szakmai, mind logisztikai szempontból 

újragondolt hátterét a nagyobb hatékonyság és gazdaságosság érdekében. Elindult az 

alapképzés/felnőttképzés újraindítása is, ezúttal a tervek szerint a vk táborokkal összekötve 

lenne megtartva ez a képzés.  Folyamatos tervünk továbbra is a csapatvezetőkre fókuszáló, 

moduláris képzés elindítása is, melynek keretében vezetői készségeket, soft skilleket, 

tervezést, forrásteremtést tanulhatnak. Sajnos előző évben ebben nem tudtunk érdemben 

előrelépni.  

• Megszervezni és megvalósítani a SZMCS VI. Szövetségi Nagytáborát, Ipolynyéken 2023. 

július 25. és augusztus 4. között, korosztályos altáborokkal.  

• Kontingensünk ott lesz a 2023-s Tiszán megvalósuló tutajtáborban, tervezünk 

bekapcsolódni a 2023-ban pápalátogatásba is. Lehetőség szerint képviseletet is küldenénk 

a Közép-Európai Vízicserkész találkozóba, az AUQA 2023-ba, mely ezúttal itt lesz 

Szlovákiában. Tervben van a 2024-es Közép-Európai Dzsembori kapcsán egy SZMCS 

kontingens megszervezése is. 

• Folytatni szeretnénk a füleki Koháry-kúria felújítását és azt a gömöri régió egyik 

meghatározó cserkészközpontjává tenni.   

• Megoldást találni további nevelési központjaink sürgető karbantartásának és szükséges 

állagmegőrzésének, valamint zavartalan működtetésének finanszírozására. 

• Véglegesíteni és minden szinten bevezetni vezetőink, tagjaink és minden ránk bízott 

érdekében, a megelőzésre súlyt helyező belső biztonsági szabályzatot a legaktuálisabb 

törvényi előírások alapján. (Természetesen a későbbiekben ezt folyamatosan aktualizálni 

kell majd!). Elkészíteni és használatba bocsájtani a biztonsági szabályzatra épülő 

vészterveket a rendezvényeink és tevékenységeink kapcsán, azt ismertetni és akár 

lehetőség szerint begyakoroltatni minden érintettel! 
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• Fontos célkitűzés, hogy a jelenlegieken túl további cserkészcsapatunknál is sikerüljön 

beindítani a származtatott jogalanyiságot, elősegítve ezzel cserkészközösségeink anyagi 

önfenntarthatóságát is. Előreláthatóan legkésőbb 2024-ben minden 

cserkészközösségünknek át kell állnia erre, hogy 2025-es esztendőt már minden 

cserkészközösségünk származtatott jogalanyisággal tudja megkezdeni. 

  

Aktuális kihívásaink 

A Magyar Cserkészszövetség Fóruma számára állította össze az Elnökségünk négy pontban. 

  

szervezeti: 

• A tagságot megerősíteni azzal is, hogy a 18+ tagokat bent tartjuk a szervezetben, régieket 

újból becsatoljunk ill. újakat (külsősöket) is bevonjunk. 

• szervezet működtetése a változó körülményekben (ezek a különösen a bő kétéves hullámzó 

járványhelyzet és a szomszédban zajló háború következményei miatti körülmények - 

általános hangulatromlás, egyre nagyobb passzivitás, erősödő vezető- és szakember hiány, 

növekvő árak, egyre nehezebb megélhetés, erősödő egyéni érdekek a közösségi érdekek 

kárára, ...) 

  

anyagi 

• az egyre romló feltételek mellett is elérni az alapműködés zavartalan fenntartását (alapvető 

képzéseink, legfontosabb központi programok, iroda)  

• fejlesztésekre, plusz programokra újabb források felkutatása 

• elérni, hogy az állami finanszírozáson túl minél jobban erősödjön az egyéni és közösségi 

finanszírozás 

  

szakmai  

• következő időszakra szóló stratégiai tervünk - megvalósítható követhető, érthető és tartható 

legyen - kidolgozásának befejezése és megvalósításának beindítása ("ne csak egy papír 

legyen")  

• a folyamatosan felmerülő szakmai kérdésekre (pl. cserkésznevelés, társadalmi kihívások, ...) 

képesek legyünk megfelelő választ is adni 

• a soron következő nagytábor megrendezése a korosztályi nevelés segítésére 

  

erkölcsi  

• a szövetségünk által értékek melletti következetes kiállás továbbra is, az ebből fakadó 

határok megtartása - főleg a pártpolitika mentességre gondolva itt 

  

 

Befejezésül  

 

Még sok mindenről írhatnák, de inkább kérdezzetek. Igyekszem mindenre válaszolni. 

Mindannyiunknak kívánok Jó munkát az elkövetkezendő időszakhoz, egyúttal megköszönve 

Nektek, mindnyájatoknak az elmúlt időszakban végzett áldozatvállalásotokat, a szolgálatot, a 

támogatásotokat, a segítségeteket! A jó Isten fizesse meg Nektek bőségesen mindazt a jót, amit 

tettetek, valamint segítsen Titeket és mindannyiunkat a jövőben is mindabban, amik a hozzá való 

közeledést segítik elő!   

Húsvétra készülődve pedig fogadjátok szeretettel ezen beszámolómhoz mellékelve Esterházy János 

nagyböjti gondolatait 1944-ből Golgota árán diadal címmel.  
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Gondolataimat cserkésztestvérünk, Böjte Csaba testvér gondolataival zárom: 

"Csodálom Máriát, aki nemcsak tudta, de tette is a dolgát, úgy, ahogyan a mennyei Atya elvárja az 

édesanyától! Olyan jó lenne, ha a nagy világ zaja, gondja, baja nem terelné el a figyelmünket a 

mindennapi feladatainkról! Isten mindannyiunkat teendőkkel küldött erre a világra! Van, akinek a 

szorzótáblát kell megtanulnia, van, akinek az érettségire kell készülnie, van, aki gyermeket nevel 

vagy földet művel, vagy autót vezet! Mindegy, hogy mi a te dolgod, csak az nagyon fontos, hogy 

állapotbeli kötelességeidet ott, ahol lenned kell, s azt, amit éppen neked tenned kell, pontosan, 

szépen elvégezd! Bármi is történik, neked, nekünk tudnunk kell azt, hogy mit kér tőlünk a szeretet, 

hogy itt és most mi a dolgunk, és azt a tőlünk telhető legnagyobb összeszedettséggel, kitartással, 

szorgalommal el kell végeznünk! Ez az üdvösség útja!   

A fontos, hogy a mi saját dolgunkat végezzük el legalább úgy, ahogy tudjuk! Ne nézzük, hogy 

körülöttünk más mit csinál, hogy munkánkat megköszönik-e vagy sem, vagy e nagy világban mi 

történik! Egyetlen dolgot kér számon tőlünk az Isten, és az nem más, mint a személyesen ránk 

bízott munka!  

Álljunk neki a ránk bízott munkának! Nem az a fontos, hogy milyen és mekkora feladatot bízott 

ránk az Isten, hanem csak az, hogy mi azt kitartó, becsületes munkával véghez tudjuk-e vinni? 

Mondhat bárki bármit, az örök üdvösség csak akkor lesz a tied, ha munkádat pontosan, szépen 

bevégzed! A mindennapi állapotbeli kötelességeink tudatos felvállalása az üdvösségre vezető 

egyetlen út!"  

Böjte Csaba testvér  

 

Ja és ezúton is köszönöm szeretett nejemnek a folyamatosan támogatását: 

Ildikó, nélküled nem menne, köszönöm! 

 

Jó munkát! 

Csémi Szilárd - Kismedve 

SZMCS ügyvezető elnök, ideiglenesen elnöki jogkörökkel is megbízva  

kismedve@szmcs.sk 
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