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Kerületi Elnökség
Beszámoló 2019-2022

A megválasztásunkkor bemutatott elnökségi programban négy téma mentén
rendeztük a kerület kapcsán megfogalmazott gondolatainkat. Három év elteltével hasonló
formában adunk most számot a mögöttünk álló elnökségi ciklusról.

Szakmaiság
Az elnökségi ciklusunk során, több esetben a kerületi csapatmentor, Niki komoly
támogatásával megalakult az 1112. Szent Miklós cserkészcsapat Szigetszentmiklóson, a 81.
Rajeczky Benjámin cserkészcsapat Pásztón. Újjáalakult a 801. Csillagösvény cserkészcsapat
Gödön, továbbá ismételten megkezdődött az aktív cserkészmunka az 1040. Arany János
cserkészcsapatban,

Ráckevén.

Emellett

sajnálatos

módon

az

ócsai

928-as

Erő

cserkészcsapat működése jelenleg szünetel.
Az elmúlt évek során világossá vált, hogy több lehetőség van a kerületi munkában,
mint amit hármunk kapacitása le tudna fedni. Ezért elkezdtünk szakvezetőket keresni, akik
az egyes témákban segítik az elnökség munkáját. Így Gergely Péter személyében új kerületi
táborozási szakvezetőt neveztünk ki, aki az országos táborozási kabinetből hozott
tapasztalatait a kerületben kamatoztathatja. Tirczka Sebestyén pedig vándor korosztályi
szakvezetőként dolgozik azért, hogy a felnőtt cserkészeknek is tudjon a kerület
programokat, fejlődési és kapcsolódási lehetőségeket kínálni. Bízunk abban, hogy a
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folyamat, miszerint több cserkész kapcsolódik be a kerületi munkába, a jövőben is
folytatódhat.
A vezetőképzésekre kiemelt hangsúlyt fektettünk, támogattuk a fejlődésüket.
Legjobban talán az mutatja ezt, hogy a minőség megtartása mellett rendkívül nagy
ütemben bővültek a képzések kapacitásai. Az ŐVK-ban 2019-ben elindult az ötödik altábor
(Omega), 2022-ben pedig két újabb altábor indul, augusztusi táborral. A kagylós STVK-ban is
igyekeztünk lekövetni a megnövekedett igényeket, az egyik évben ezt nagy létszámú (50
jelölt) táborokkal sikerült csak elérni, ezért itt is indult egy új augusztusi tábor 2021-ben,
2022-ben pedig már 4 tábort indít a segédtiszt képzés.
Bekerült az I-X kerületi elnökségek “szárnyai alá” a KCSŐVK, hogy közvetlenül
tudjunk szervezeti támogatást adni a képzésnek. A kapacitásbővítési stratégiánkban fontos
szerepük van, 2022-ben itt is már két altábor indul.
Elnökségünk teljes támogatásával útnak indul az Operatív Vezetőképzés (OPK), ami
hiánpótlóként, olyan kószáknak adott fejlődési lehetőséget, akik operatív témák vezetését
vállalták a csapatukban. Az nagy érdeklődés megerősített minket, hogy ez egy jó irány, így
újabb altábor indul 2022-ben. Külön öröm, hogy a képzés bekerült a VKSZ-be, így az MCSSZ
hivatalos vezetőképzésévé vált.
Az I. kerületi vezetőtiszttel szoros együttműködésben támogattuk a képzéseket,
képzésvezetőket, hogy a kerületek megfelelő háttért tudjanak adni ezeknek a dinamikusan
növekvő, rendkívül jó minőségű képzéseknek. Büszkeségeink a VK-ink, amikért hálásak
vagyunk a Jóistennek, és minden képzésvezetőnek, kiképzőnek, mameluknak, paratusnak,
GH-snak, BALTÁsnak és a sok egyéb segítőnek, akik részt vettek bennük. Úgy látjuk jó
kezekben vannak a cserkészeink, vezető jelöltjeink.

Magyar Cserkészszövetség
X. (Pesti) Cserkészkerület
Cím: H-1025 Budapest, Tömörkény utca 3/a.
Email: xker@cserkesz.hu
Honlap: xcserkesz.hu

Kapcsolatok
A

vezetetteknek

szóló

programok

terén

számos

korábbi,

hagyományos

sportesemény nagy örömünkre továbbra is megvalósulhatott a kerületben (sok még a
koronavírus járvány mellett is). Ilyen volt a kosárkupa, focikupa, asztalitenisz bajnokság,
valamint a roVERseny. Ezek mellett törekedtünk egy korábban már jól működő programot
is visszahozni, úgy mint a Farkasordító éjszakai túra. A hagyományőrzésen túl fontosnak
tartjuk, hogy teret engedjünk az újításoknak is, mint az APROKÓ, az éjszakai hadijáték vagy
az Esport bajnokság.
A felsoroltakon kívül célunk volt, hogy a vezetőknek is kapcsolódási lehetőségeket
biztosítsunk, illetve közösen gondolkozhassunk a kerületi irányokról, csapatokat érintő
kérdésekről. Ezért nagy öröm számunkra, hogy a bevezetett évi két csapatparancsnoki
vacsora, találkozó már szintén a hagyományos programok sorát bővíti kerületünk életében.
Az elmúlt három évben sok témát érintettünk, néhányat felsorolva közülük: a kósza és
vándor korosztály megtartása, az alumni - idősebb vezetők hasznos “felhasználása”, vezetői
életpálya, forrásteremtés jó gyakorlatok, kerületi pályázat, kerületi programok, a kerületi és
országos küldöttek felkészítése, növekedés, táborozás (vezetőképzések és csapatok terén),
csapatmentor és élet a mentorság után, csapat életutak, hogy mik a kis, közepes és nagy
csapatok igényei a kerület felé, hogy miket kéne megtartani, miket elvetni, és merre is
tartson a kerület. Nem utolsó sorban pedig több körben, sok nézőpontot körbejárva
gondolkodhattunk a Kerületi Nagytáboron, és annak újrastrukturálásán.
Mindemellett elindult a vezetői fórum is, kinyitva a kört a csapatparancsnokok
mellett minden vezető számára, ami terveink szerint szintén állandó része lesz
programnaptárunknak. Az első fórum fókuszai a csapatok lelkisége, a táborozás, valamint a
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kósza és a cserkész korosztály volt. Külön boldogság számunkra, hogy a lelkiség témáját az
addigra megalakult, X. kerületi Mustárrügyek vezették.

Információáramlás
A közösségi média felületeken sikerült növelnünk a jelenlétet, és aktivitást, valamint
elindulhatott az igen nagy eléréseknek örvendő csapatparancsnokokat és csapatokat
bemutató sorozat is Facebookon. A ritkán változó információk biztos elérése céljából
megújult a kerületi honlapunk, ahol kialakításra került egy, a cspk-k számára legfontosabb
tudnivalókat összegyűjtő oldal. Mindemellett a kerület történetét vázlatosan bemutató
felület összeállítása is megkezdődött, amely reményeink szerint a későbbiekben bővített
tartalommal állhat az érdeklődők rendelkezésére.
Fontos célunk volt az, hogy a szövetségünk döntéshozatali mechanizmusainak
kerületre eső részét a lehető legátláthatóbban és legtisztábban bonyolítsuk le. Ennek
érdekében közvetlen kommunikációt kezdtünk a csapatküldöttekkel, továbbá azon
dolgoztunk, hogy a beszámolóink (ideértve a pénzügyi részt is) informatív, mégis könnyen
értelmezhető formában készüljenek el. Nagy öröm számunkra és pozitív fejleményként
értelmezzük azt, hogy az utóbbi időben mind az online, mind pedig a személyes
megjelenéssel járó Kerületi Küldöttgyűlések az ülés kezdetekor határozatképesek voltak,
tehát a csapatok küldöttei kellő számban részt vettek ezeken az eseményeken. Az elmúlt
három év során vezetett részvételi adatokból, - amelyek felölelik az összes megvalósult
csapatparancsnoki programot és a küldöttgyűléseket - látszik, hogy több csapat van még a
kerületben, akik egyáltalán nem vesznek részt az ilyen alkalmakon. Ez a jövőben
mindenképp fejlesztendő terület.

Az elmúlt három Országos Küldöttgyűlés esetében

minden alkalommal azt megelőzően a kerületi küldöttek számára egyeztetést szerveztünk,
ahol

lehetőségünk

volt

közösen

átbeszélni a napirendi pontokat, azok kerületi
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vonatkozásait. Azt gondoljuk, hogy ezáltal a kerületi küldötteink tudatosabban vehetnek
részt a döntéshozatalban és erősíteni tudjuk a kerületi érdekek megfelelő képviseletét.

Erőforrás
A kerület gazdálkodását tekintve elmondható, hogy a kerület az elmúlt 3 évben
mindig pozitív eredménnyel zárt (2019 - 1.890.247 Ft, 2020 - 1.550.449 Ft, 2021- 1.114.412
Ft). A kerületi költségvetés jelentékeny részét képző vezetőképzései támogatások rendszere
átalakításra került annak érdekében, hogy a képzések pénzügyi szempontból is
átgondoltan és a lehető legnagyobb pénzügyi fegyelem mellett tudjanak megvalósulni. Ezt
elősegítendő az I. cserkészkerület ügyvezető elnökével együttműködve a cserkész évek
több pontján pénzügyi egyeztetést tartottunk a vezetőképzések vezetőivel. A folyamatos
kapcsolattartásnak

hála

a

vezetőképzések

pénzügyi

beszámolói

évről-évre

összehasonlíthatóvá és értékelhetővé váltak. A kerület központját jelentő cserkészgödör
fejlesztése nem zajlott le teljes egészében, az ezt lehetővé tévő lomtalanítás és a fejlesztési
koncepció kialakítása megtörtént.
Háromszor került tavasszal megrendezésre a Teleki Pál cserkészparkban a kerületi
rovancs, ahol az összes felszerelésünket leltároztuk és szükség esetén megkezdtük azok
javítását. A fő táborozási szezonban minden sátor a csapatok táboraiban került használatra
amellett, hogy a vezetőképzéseket szolgálta ki. A főként a korábban megvalósult két nagy
projekt (TÁMOP, EFOP) kapcsán a kerület használatába adott sátrak állapota az évek
folyamán jól láthatóan amortizálódott, a pótlásukra a jövőben koncepciót szükséges
kidolgozni.
Sok év után újra kiírásra került a kerületi pályázat, melynek keretrendszerét
alapjaiban újítottuk meg a kerület életében korábban fontos szerepet betöltő tagokból álló
bíráló bizottsággal együttműködve. Az első kiírás a várakozásoknak megfelelően még nem
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hozott áttörő sikert, bízunk abban, hogy a pályázati lehetőség köztudatba épülése és a
szélesebb körű kommunikáció ezen segíteni fog és a következő években több projekt
megvalósulásához járulhat hozzá a kerület.

Budapest, 2022.01.28

Mellen Krisztina csst.
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