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Vezetőképző Vezető és Elnökségi megbízott tisztségviselő 

beszámolója 

 

A 2022-es év is hasonlóan aktív és változatos volt, mint az előző évek, annyi különbséggel, hogy a nyári 

táborok után lemondtam, mint VKV és az őszi Közgyűlésig csak Vezetőképzésért felelős koordinátorként 

tevékenykedtem. Természetesen ez idő alatt is folyt tovább a munka, hisz megalakultak a törzsek, illetve ki 

lettek nevezve a képzésvezetők, táborparancsnokok. 

 

Elért eredmények  
A törzsek 

A 2022-es parancsnokokkal már 2021 őszén elkezdtük a munkát a 2022-es évre, illetve 2021 év végére már 

össze is álltak a törzsek. A törzsek összeállítása:  
SŐV – Parancsnok: Gál Várady Tamara,  

Farkas-Páll Édua 

Gál Várady Tamara 

Gáspár András 

Hoffman Andor 

Jávorka Orsolya 

Juhász Gergely 

Katona Szilárd 

Kurcz Anna 

Schuster Áron Ábris 

Závodská Gabriela 

 

CSŐV képzésvezetője: Sütő Zsuzsi 

 

CSŐV – Parancsnok: Konkoly Dani  

Balogh Gábor 

Bodzás Gergely 

Konkoly Daniel 

Papán Attila 

Pintér Miriam 

Török Sára 

Várady Liliána 

Zalka Virág 

Vida Máté 

 

KCSŐV – Parancsnok: Kantár Kristóf 

 

Juhász Eszter 

Kantár Kristóf 



Laczkó Dóra 

Mészáros Zsuzsanna 

Pálinkás Anna 

Píri Viktória 

Sütő Anna 

Szabó Tímea 

 

SETA – Parancsnok: Bazár György 

Bazár György 

Borková Andrea 

Csémi Szilárd - 

Kismedve 

Falusi Krisztián 

Gál Peter 

Horecká Marta 

Oravek Gabriel 

Romhányi Krisztián 

Szűcs Szabolcs 

Valacsaiová Veronika 

Vlačuha Krisztián 

 

KCS MINTA – Parancsnok: Danczi Dani 

Balázs Attila 

Danczi Dániel 

Jankulár Tamás 

Kasnyík Klaudia 

Pomichal Jolán 

Czuczor Csilla 

Halda Melinda 

Humay Emma 

 

CSMINTA – Parancsnok: Haver Denisa 

Darnay Dominik 

Göndör Gergely 

Haver Denisa 

Meleg Péter 

Pataky Sándor András 

Széplaky Nikoletta 

Haver Márta 

Eke Máté 

Záreczky Terézia 

 

Amire az utóbbi években nagyon figyeltünk, de a 2022-es évben még jobban, hogy minden táborban legyen 

egy kijelölt parancsnok utód, aki, ha kell bármikor át tudja venni a tábor szervezését. 

 



Jelöltek 

Januárban elkezdtük hirdetni a táborokat, illetve elindult a jelentkezés is a képzéseinkre, ami március 15-ig 

tartott. Szeretném megköszönni a csapatparancsnokoknak, hogy már egyre jobban tartják a jelentkezési 

határidőket, annak ellenére, hogy az SZMCS szindrómák közé tartozik a határidő utáni jelentkezés. A SŐV-be 

és ŐV-be összesen 107 cserkész jelentkezett be, amelyból 66 SŐV és 41 ŐV jelölt volt. Április folyamán 

kapták meg a jelöltek az előfeladatokat, amit vagy az ŐV előhétvégéig vagy a SŐV-ös táborba hívásig kellett 

leadniuk. Tavaly még jobban szerettük volna erősíteni a kommunikációt a csapatparancsnokok felé, ezért a 

táborparancsnokok igyekezték informálni a csp-ket, akár emailben, messengeren vagy más formátumban, ha 

feladatot kaptak a jelöltek. Ez segítség a csp-nek, mert jobban tud figyelni a jelöltre, illetve a képzés 

törzstagjai is nyugodtabbak, mert a csapatparancsnok figyel a jelöltre. 

 

VK törzsek hétvégéje 

Amire talán a legbüszkébb vagyok, hogy a törzsek között baráti viszony van, illetve már egy generáció 

nevelődött ki ebben a légkörben, hangulatban. Már szinte hagyomány, hogy minden évben legalább egy 

hétvégét közösen töltünk, ahol igyekszünk továbbképezni magunkat, új dolgokat megtudni vagy épp 

előadást, beszámolókat hallgatni. (Természetesen egy-egy csipkelődés elhangzik egyik, másik törzstől, ahogy 

a házastársak között is.) 

Tavaly április 1-3. között találkoztunk Paláston az Ivánka kastélyban, ahol 42-en voltunk, ebből a törzstagok 

közül CSMinta 7, KCSminta 3, SŐV 10, KCSŐV 8, CSŐV 7, SETA 7 fővel képviseltette magát a hétvégén. 
Ezekre a találkozásainkra igyekszek meglepetést hozni. Péntek este szövetségünk első ügyvezető elnökét, 

Hodossy Gyulát láttuk vendégül, akitől megtudhattuk, hogy is alakult meg a szövetségünk. Az este folyamán 

még szót ejtettünk bizonyos tabukról, sérelmekről, képzéseinkről, valamint individuálisan sörkóstolón vettünk 

részt. Szombaton elsősegély előadás illetve gyakorlat volt, alakiztunk, megnéztük a felszereléseinket és még 

külön törzsi feladatokra is jutott idő. 

 

Táborig 

A táborig minden törzs egyénileg oldotta a táborait, törzsi hétvégéket szerveztek. A közös ŐV törzs május 

13-15. között tartott az ŐV-s előhétvégét, hivatástisztázót Paláston.  
Június 6-án volt VK parancsnoki személyes megbeszélés Dél-Komáromban. Itt zajlott az utolsó nagy 

személyes egyeztetés a parancsnokok között. 

 

Tábor  

Idén ismét az Olvár-völgyben kerültek megrendezésre a táboraink, ahol már a tűzifa, ill. építkezős fa 

hiánnyal nem, de a vízhiánnyal továbbra is küzdünk. Az előtábor július 15-17. között zajlott. Eredeti terv 

szerint a jelöltek július 18-28. között táboroztak volna az Olvár-völgyben, de több Covid pozitív eset miatt az 

Elnökség július 21-én bezáratta a táborokat. Július 22-e estére már szinte senki nem maradt a táborokban.  

 

Folytatás a VK táborok után 

Szokatlan helyzet alakult ki, ugyanis nem a megszokott tempóban dolgoztak tovább a törzsek, mint ahogy 

azt az előző években tették. A jelöltek kevés időt töltöttek el a táborokban, hogy képesítést kapjanak, ezért 

alternatív megoldásokat kerestek a törzsek. 

 

SŐV 
A Segédőrvezető-képzés jelöltjei 2022. szeptember 29. és október 2. között találkoztak Paláston az Ivánka-

kastélyban, hogy gyarapítsák tudásukat. Eme 4 nap alatt sajnos mintaőrsiken nem vettek részt, de a lehető 

legtöbb gyakorlati és elméleti tudást elsajátítottak. Vasárnap este 39 új SZMCS-s segédőrsvezető hajthatta 

álomra a fejét és pihenhette ki a hétvége fáradalmait. Ezúton is gratulálok nekik.  

 

KCSŐV 
Több online előadás után október 21-23. folytatták személyesen a képzésüket Érsekújváron. Környékbeli 

csapatok kiscserkészeiknek tanyázást szerveztek, így a KCSŐV jelöltek mintázhattak és szinte minden 

gyakorlati programot megtarthattak, ami a táborban elmaradt. 

 



CSŐV 

Személyesen szeptember 16-18. találkoztak Nyékvárkonyban. Szeptember 17-re kisebb körzeti 

cserkésznapot szerveztek a környék cserkészcsapatainak. A CSŐV jelöltek saját maguk vezették le az összes 

programot a cserkésznapon. 

 

Hatalmas köszönet jár a törzseknek, amiért a maradék nyarukat feláldozva szervezték az őszi hétvégéket, 

hogy a lehető legjobb vezetőket képezzék ki. Meg kell azonban említeni azokat a csapatokat is, akik 

segítettek ebben a nehéz helyzetben és helyszínt, csapataik gyerekeit biztosították a póthétvégékre. 

Köszönjük nekik is! 
 

Záróképző 

2022-ben a közös ŐVZK egy héttel (november 3-6.) csúsztatva volt a besűrűsödött ősz miatt.  

November 5-én 27 cserkészünk tett őrsvezetői fogadalmat. Kívánom nektek, hogy örökre ott lobogjon 

szívetekben az őrsvezetés lángja és a lehető legjobb példák legyetek. 

 

Segédtisztképzés 
A fórumos STVK nem valósult meg, így a cserkészeink az MCSSZ Segédtisztképzésein vettek részt. Akik 

januárban fogadalmat tettek: Kurcz Szilvia, Svajcer Barbara, Kanyicska Réka, Hegedüs Vivi, Kovács Noémi 

Katinka, Zsidek Viktor. Legyetek üdvözölve a segédtisztek között. 
 

Eredmények  

− nagyszerű csapat alakult ki a VK törzsekben 

− szinte csak az új generáció viszi a VK-t, akik ebben a rendszerben nőttek fel  

− állandósul a parancsnokhelyettes funkció és tervezett utódnevelés 

− csapatparancsnokokkal aktívabb kommunikáció 

− közös hétvégék  

− állandó kapcsolat a táborparancsnokok és VKV között 

− remélhetőleg a Közgyűlésen már mindenki az új alaki szabályzatot olvashatja 

− 39 új SŐV, 27 új ŐV = 27 új őrssel bővült szövetségünk...? 

 

Kihívások 

Egyértelműen a legnagyobb kihívás a képzések folytatása, befejezése volt. 

Még mindig nagy probléma az, hogy a táborhelyünkön nincs ivóvíz, de még mosakodásra alkalmas patak 

sem. 

 

Értékelés 

Igyekeztem fentebb részletesen leírni az egész évünket és ezek fényében azt mondhatom, hogy pozitívan 

alakult a 2022-es év. Hihetetlenül sajnálom a jelöltjeinket, hogy idő előtt vége lett a táboruknak, és nem 

teljes egészében kapták meg azt az élményt, amit szerettünk volna, hogy kapjanak. Ennek ellenére úgy 

gondolom, hogy egy kerek évet zárhatunk, szuper vezetőink lettek a tavalyi évben is, hiszen a táborok 

parancsnokai és törzseik mindent megtettek, hogy átadjanak minden tudást, hogy a gyerekek elinduljanak a 

vezetővé válás útján. Duplán köszönöm a törzseknek a tavalyi munkát, hiszen többet kellett dolgozniuk, mint 

amire igazán „szerződtek”. Nagyszerű volt látni, ahogy augusztusban mindenki összedugta a fejét 

gondolkodni, hiszen mindenki csakis a legjobbat akarta a jelölteknek.  

 

Ami még említésre méltó, hogy Kismedvétől kértem a tavalyi év elején, hogy igyekezzünk a SZMCS-nek egy 

AED-et (automatikus külső defibrillátor) beszerezni. Már tavasszal tudni lehetett, hogy lesz rá pályázati pénz, 

de végül külsős okok miatt csak decemberben kaptuk meg. Fantasztikus hír ez, hiszen a VK-ban sokan 

vagyunk és legalább 20-30 percre a külsős segítségtől. Ugyanúgy nagyobb biztonságban érezhetjük majd 

magunkat a Nagytáborban, ahol több, mint 500-an leszünk. Sose kelljen használnunk, de ha kell, ez óriási 

segítség lesz. 



 

Ami a parancsokokat illeti: 

Gál Várady Tamara helyét a SŐV élén Gáspár András veszi át, a CSMinta parancsnoka Haver Denisa Göndör 

Gergelynek adja át a stafétát, valamint a KCSŐV-ét egy év kihagyás után átveszi Sütő Zsuzsi Kantár 

Kristóftól. 

 

Jövőbeni tervek 

• alaki átültetése a csapatokban 

Remélhetőleg a Közgyűlésen már a legfrissebb alaki szabályzat lesz érvényben. Szeretném, ha ez a frissített 

változat most már nem csak a VK-ban, de a csapatokban is működne. 

• Esterházy csapat szabályzatát frissíteni 

Ezt a szabályzatot nagyon rég frissítették, ha egyáltalán volt frissítve. Örülnék, ha jövő ilyenkor már egy 

frissített, működésünkre szabott Esterházy szabályzat lenne érvényben. 

• biztonsági szabályzat VK-ra vetítve 

Szokunk róla beszélni a táborparancsnokokkal, de a szó elszáll. Lett AED, szinte minden táborban van 

egészségügyis, de szeretném, ha minden téren jobban fel lennénk készülve bizonyos krízishelyzetekre. 

• tapasztaltabb, családos emberek megtartása a VK-ban 

Tisztában vagyok vele, hogy ez egy generációs probléma és az egész szövetségünk azzal küzdött az elmúlt 

években, hogy túl korán lesz valaki parancsnok, egyéb vezető és eltűnnek a fiatal felnőtt vezetőink. 

Szeretném, ha több 30+ vezetőnk maradna a VK táborokban. Szeretném, ha ebben is példák lehetnénk más 

cserkészközösségeknek. 

• limitált törzslétszám 

Sok aktív vezetőt foglalkoztat a VK, pedig a csapatokban vezetőhiány van. Van egy másik oldala is, hiszen 

sok ember azért cserkészkedik még, mert a VK-ban van. Erről rengeteget lehet beszélgetni és mindkét 

tényre lehet felsorakoztatni érveket.  

• Táborhely 

Mindig problémás dolog a táborhely. A legjobb az volna, ha lenne saját... Opció, hogy különböző időkben 

szervezünk bizonyos táborokat. Pl. KCSÖV-KCS MINTA 

• alapképzés/felnőttképzés 

Ha jól tudom az első ilyen képzés 2016-ban került megrendezésre és legutóbb 2020-ban lett meghirdetve, 

de a covid 19 miatt az el is maradt. Azóta senki nem vállalta magára a megszervezését. A pandémia 

lecsengése után több helyről érkeztek felkeresések, hogy cserkészetet szeretnének indítani, vagy csak simán 

lettek felnőttek a csapatokban, akiknek nincs elég cserkésztudásuk. Kezd egy kisebb törzs kialakulni, de még 

hiányzik egy vezető, aki kézben tartsa az egészet. Jelen elképzelés szerint max. 2 hétvégés képzés lenne, 

amiből az egyik egy hosszú hétvége lenne a VK táborokban. Az elképzelés szerint a résztvevők látnának 

működő őrsöket, cserkésztábort, tábortüzet és igazából sok minden mást. Kiknek lenne?  
- felnőtteknek, akik régen cserkészkedtek, de már túl távol áll tőlük a cserkészet , 

- akik most kerültek a cserkészet közelségébe, de már kiöregedtek a VK-ból, 

- szülőknek, 
- cserkészkedni vágyó felnőtteknek, 

- azon személyeknek, akik cserkészetet szeretnék elindítani településükön. 

• képzésekért felelős személy, munkacsoport  

Sikerült találni egy embert, aki idén téltől foglalkozna a képzésekkel, továbbképzésekkel. Az elképzelés az, 

hogy felmérnénk az igényeket és az alapján tartanánk továbbképzéseket. Projekt alapú lenne az egész, még 

a törzs is. 
 

Elnökségi megbízott 

A novemberi Közgyűlés óta Elnökségi megbízottként vettem részt az Elnökség munkájában. Egyértelműen az 

Elnökség az egyik legaktívabb vagy legalábbis a legtöbbet ülésező szerv. Örülök, hogy megbízott ezzel a 

Közgyűlés, mert így mondhatni elnökségi jogkörökkel, de elnökségi kötelességek nélkül részt vehettem 

kéthetente az Elnökség megbeszélésein. Köszönöm Tamarának és Szilárdnak, hogy rögtön közéjük fogadtak 



és kikérték véleményem, meghallgatták gondolataim. Fontos dolgokat beszéltünk meg, de véleményem 

szerint sok témát az IB-nek vagy a Mozgalmi Elnökségnek lehetne átadni, ezáltal az Elnökség még jobban 

tudna fókuszálni a legfontosabb dolgokra. Ha mindenki elvégezné az általa elvállalt poszttal járó feladatokat, 

akkor jobban tudna működni... 

Előző Elnökünk lemondása óta folyamatosan egyre jobban azt hittem, hogy igazából megvagyunk Elnök 

nélkül, tud működni a szövetségünk..., de tévedtem. Véleményem szerint nagyon fontos, hogy legyen egy 

olyan Elnökünk, aki a háttérből irányítja a dolgokat, legfőképpen a mozgalmi részét, összeszedi jobban a 

Mozgalmi Elnökséget, feladatokat oszt le, és nem utolsó sorban az Elnökséggel mutatják az irányt. Úgyhogy 

jelöltesd magad jövendőbeli Elnökünk, hogy ne egy vízen üljünk külön csónakokban, hanem egy vízen és 

egy bárkán. 

 

Végére már csak a hála szó jut eszembe. 

Hálás vagyok Konkoly Daninak, Gál Várady Tamarának, Danczi Daninak, Bazár Gyurinak, Haver Denisának, 

Kantár Kristófnak és Sütő Zsuzsinak a parancsnokságukért.  

Hálás vagyok az ŐV, SŐV, SETA és a MINTÁK törzseinek és egyben sajnálom, hogy a legfontosabbkor nem 

voltam veletek. 
Hálás vagyok minden egyes veletek eltöltött időért és az ajándékért. 

 

 

Jó munkát! 

 

 

 

2022.03.02.              Balogh Gábor 

Nagymegyer         Vezetőképző Vezető 
 

 

 


