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Észak-Nyugat Európa, körzeti beszámoló             
 
 
A 2020-as év nagyon eltért az összes korábbi évtől. Az utóbbi 8 évben, átlagosan havonta utaztam valahová 
a cserkészettel kapcsolatosan. Ehhez képest 2020-ban összesen 3 helyre tudtam eljutni. 
 

 2020 január: sikerült megtartanunk a szokásos körzeti vezetőképző találkozónkat Belgiumban. 
 2020 február: kerületi konferencián vettem részt 
 2020 szeptember: Hollandiába részt vettem egy hétvégi cserkészfoglalkozáson és ezalatt VK 

jelölteket vizsgáztattam. 
 
Észak-Nyugat körzet aktuális cserkészei: 
 
Belgium, 82 sz. Báthory István cscs:  csp. Várteresz Viktor, 79 cserkész, 7 vezető. 
Hollandia, 70 sz. Attila cscs:  csp. Lobozár Gizella, 13 cserkész, 4 vezető. 
Anglia, 50 sz. Kossuth Lajos cscs: csp. Forgach Lóránt, 8 cserkész, 4 vezető. 
Anglia, 55 sz. Szent-György Albert cscs. csp. Varga Emese, 28 cserkész, 5 vezető.  
Anglia, Manchester-kezdő cscs,  csp. Kollár Erika, 6 cserkész, 2 vezető. 
Írország, Cork-kezdő cscs,  csp. Apró Réka, 6 cserkész, 2 vezető. 
Írország, Dublin-kezdő csr,  rp. Papp Vera, 8 cserkész, 3 vezető.   
Svédország,     szórványként, 1 cserkész/vezető. 
 
Összesen az Északi-Nyugat körzet 176 tagot számlál. (148 cserkész és a kezdő csapatokkal 27 jelölt.) 
 
A körzetben a csapatok nagyon jól összeműködnek. Két hetente volt körzeti online találkozónk. Ha minden 
alkalommal nincs is ott mindenki, de minden alkalommal képviseli valaki a csapatokat. Nagyon fontos volt ez 
a „kapocs” mert így aránylag jól fent tudtunk tartani egy folyamatos kommunikációt és sok segítséget 
tudtunk nyújtani egymásnak az online foglalkozásokkal kapcsolatosan. 
Svédországban sajnos továbbra sem tudtam semmit megvalósítani. Gyerek-anyag az van, vezető van, 
cserkészek vannak, de sajnos semmi jele annak, hogy bárki is a vezetők közül lépjen valamit, még akkor sem, 
ha valaki érdeklődést mutatna. 
De továbbra is, ha van vagy lesz egy lelkes ember, szívesen segítek. 
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A 2020-as év, egy álltalam felállított mérföldkövet lépet meg: „Aktív része lenni a kerületnek” 
 

 A körzetből, több vezető vett rész munkacsoportokban, ami a kerület munkáját érinti. 
 Kerületi konferenciákon, telefon konferenciákon mindig minden csapat képviselve volt. 
 A körzetből, kerületi vezetőségi szerepet vállalt: 

 Lobozár Gizella- elnökségben 
 Lobozár Ferenc-média szakág 
 Várteresz Viktor-IB tag 

 
Terveim 2021-re: 
 

 A kezdő csapatokat segíteni, fejleszteni, hogy minél hamarabb leigazolt csapatok legyenek. 
 Továbbra is keresni, megtalálni a nagyvilágban elveszett cserkészeket, vezetőket. 
 Amint a lehetőség nyílik rá, újra elkezdeni a csapatok látogatását. 
 Segíteni a csapatokat a csapattáboraik szervezésében. 
 Kezdő csapatoknál a vezetőket képesíteni, segíteni. 
 Körzeti tábor szervezése. 
 Jelöltjeink felkészítése a VK táborokra 
 Kerületünkben, szövetségünkben mutatkozzunk, vállaljunk feladatokat 
 Körzetünkben, kerületünkben motiválni a fiatalokat, hogy együttes erővel építsük cserkészetünket.  

 
Kihívásként, továbbra is küzdünk a távolságokkal. Egyelőre kerületi rendezvényeken, mint például egy AKI, 
regös tábor, komoly szervezést igényel, hogy nagy létszámban részt vehessünk. Vannak ötletek, javaslatok 
ezen probléma megoldására, remélem 2021-ben találunk is erre megoldást.  
 
Hiányolom, hogy kevés együttműködés van közöttünk, mint körzeti parancsnokok a kerületben. 2021 
januárban jöttem egy javaslattal, miszerint próbáljunk meg egy online tapasztalatcserét szervezni legalább 
évente kétszer mi körzeti parancsnokok. Pozitív visszajelzést kaptam, aminek nagyon örülök. 
 
Tennivalók, sajnos még mindig nem sikerült kellőképpen és hivatalosan megköszönjem Fangli Mártinak a 
munkáját és azt, hogy az Angliai cserkészetet beindította. Ha jól belegondolok, bár Loránd a 
csapatparancsnok, még ez a dolog sincs teljesen hivatalosan letisztázva. A legelső, amit tenni fogok mikor a 
Covid-világ enyhül, tisztázni ezt a dolgot.  
 
Végezetül, 2020-ban, 3 diaszpóra tábort szerveztem meg, amit sajnos a Covid miatt le kellet mondanunk. 
A táborok új dátumán már dolgozunk, és minden megteszünk, hogy megvalósuljanak. Hiszek abban, hogy 
megéri a magyar iskolákkal jóban lenni és ha a sors úgy akarja, valamilyen szinten együtt működni velük. 
Tudomásom van róla, hogy ez nem mindenütt működik, vagy éppen nem kivitelezhető, de a körzetemben 
nagyon jól működik ez a szemlélet.  
 
 
 
Jó Munkát! 
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