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I. Kerület (Európa) / körzet: Németország [Körzeti pk: Stolmár György] 

 

 

Szám és Név Székhely Cspk. Létszám Tagok Vezetők 

81-es sz. Dobó István Stuttgart Jablonkay Lydia 61 42 19 

84-es sz. Lehel Vezér Frankfurt Klement Réka 66 43 23 

86-os sz. Apáczai Csere János Berlin Czirják Emese 45 34 11 

87-es sz. Tomori Pál Heidelberg Jung Anna-Mária 36 20 16 

88-as sz. Bethlen Gábor Mainz Barcsay Ádám 36 27 9 

90-es sz. Ajtosi Dürer Nürnberg Tihanyi Endre 23 18 5 

676-os sz. Liszt Ferenc München Bányai Kati 70 41 29 

 Hamburg     

 Dresden     

 Ulm     

Német körzet   337 225 112 

 

 

Célkitűzések: 

Csapatlátogatások 2019 áprilisában a 676-os sz. Liszt Ferenc cserkészcsapatot látogattam meg és 

része voltam egy cserkészdélutánon.  

2020 augusztusában egy délutánra elmentem a 87-es sz. Tomori Pál 

cserkészcsapat táborába.  

 

Az elmúlt évben a COVID-járvány szigorlatok miatt több csapatlátogatásra 

nem jutott lehetőség.   

 

Vezetői továbbképzés Külön vezetői továbbképzést, például egy hétvégét, nem sikerült szerveznem 

a körzeti csapatoknak. Ez 2019-ben egyrészt családi okok, munkámmal 

kapcsolódó hétvégi ügyeletek és a JUBI 2020 tanács elfoglaltságok miatt nem 

sikerült. 2020-ban pedig úgyszintén a COVID-járvánnyal járó szigorlatok miatt 

a tervezés esélytelen volt.  

Mégis jól esett a körzet néhány vezetőének a Macskafogó Akadályverseny 

Berlinben, melyet a 86-os sz. Apáczai Csere János cserkészcsapat szervezet 

2019 októberében. Mivel nem csak vezetők, hanem róverek is meg voltak 

hívva, ezért persze ez az esemény nem számít kimondottan vezetői 
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továbbképzésnek. Ilyenfajta eseményeket szerettem volna, hogy legyenek 

legalább egyszer évente, felváltva, mindig egy-egy csapat szervez és hívja a 

vezetőket. Ebben a folyamatban látom azt a feladatot, hogy ezeket 

támogassam és koordináljam. Remélem a jövőben lesz lehetőség ezt folytatni. 

A virtuális cserkészfoglakozások során és is készültem 2020-ban egy a 

vezetőknek szóló továbbképzési videóval.    

 

Vizsgáztatás Az elmúlt két évben létszám miatt nem sikerült központi vizsgát szervezni. 

Abban állapodtunk meg a csapatvezetőkkel, hogy helyileg oldjuk meg vizsga-

megbízottakkal. Ez jól sikerült és köszönetet jár a sok segítőnek, akik a 

csapatban levezettek, illetve részben ki is javítottak a vizsgalapokat.  

 

2019-ben 45 őrsvezető-tábor jelölt és 14 segédtisztképző-tábor jelölt 

vizsgázott sikeresen.  

2020-ban két segédtisztképző-tábor jelölt vizsgázott sikeresen. 

 

Adminisztratív 

folyamatok 

2020 első félév végéjére sikerült a WEUP-egyesületnek egy felelősség és 

baleseti biztositást lekötni egy német cégnél a németországi cserkészcsapatok 

számára. Minden egyes cserkészprogram, legyen az csapatszinten vagy 

körzeti, illetve kerületi szinten is, de Németország területén, biztosítva van. A 

csapatvezetőknek ez egy óriási tehermentesítést jelentet és jelent a jövőben 

is. Köszönetet szeretnék mondani ezúttal a körzet nevében is Szodfridt 

Tinának és a WEUP egyesületnek.  

 

Kidolgoztam a csapatvezetőknek egy összefoglalót a németországi ifjúsági 

vezetőknek szóló jogi helyzetéröl. Sok helyen bizonytalanság létezett, mivel a 

cserkészetre nem létezik egy külön törvénykönyv.  

 

A pénzkezelésnél is nagy a bizonytalanság. Itten úgyszintén a WEUP 

segítségével dolgozunk egy jó megoldáson, illetve válaszokat keresünk a sok 

kérdésre.  

 

Körzet vezetése A körzet nagysága miatt beveszek a következő két évre még két vezetőt, akik a 

vezetői továbbképzésben, illetve a fő kihívások megoldásában segítenek. 

Örülök nagyon, hogy Grynaeus Steffi-t sikerült megnyerni erre a feladatra. A 

második vezetőt még jelen időpontban nem tudom megnevezni. 
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Fő kihívások az elkövetkező két évre: 

COVID-járvány A COVID-járvánnyal összefüggő következményeknek a felmérése, kezelése és 

megoldások felmutatása egy nagy kihívás. Itt látom feladómat, hogy 

támogassam a csapatvezetőket. Elindítottam egy úgynevezett „CseKi 2021” 

(Cserkészek kint) programot, melyre minden csapatból részt vesz legalább egy 

ST, akivel szorosan tartom a kapcsolatot és a 2021 tavaszára egy különleges 

cserkészeseményt tervezünk, ideális esetben mindig egy közeli 

cserkészcsapattal együtt (rajszinten). Úgy gondolom, hogy a lemorzsolódást 

csakis élménnyel lehet megelőzni.  

 

Alakuló csapatok A már létező alakuló csapatok Hamburg és Drezda mellet Ulm is csatlakozott az 

év kezdetével. Ezek csapatok megerősítésében, támogatásában a Fejlesztő tiszt 

mellet egyre több szerepe lesz a körzeti parancsnoknak is, illetve sok részben 

már van.  

 

 


