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Észak-Nyugat Európa, körzeti beszámoló             
 

 

A 2022-es év egy nagyon sikeres év volt. Átlagosan havonta utaztam a körzet csapataihoz, minden csapatott 

minimum egyszer meglátogattam. 

 

➢ 2022 március: sikerült megtartanunk a szokásos körzeti vezetőképző találkozónkat Luxemburg-ban. 

➢ 2022 február: kerületi konferencián vettem részt 

➢ 2022 május: fogadalom tétel Luxemburg-ba + ideiglenes leigazolás 

➢ 2022 július: körzeti tábor Magyarországon 

➢ 2022 október: fogadalom tétel Manchester-be + ideiglenes leigazolás 

➢ 2022 november: kerületi konferencián vettem részt 

 

Észak-Nyugat körzet aktuális cserkészei: 

 

Belgium, 82 sz. Báthory István cscs:  csp. Várteresz Viktor, 47 cserkész, 5 vezető. 

Hollandia, 70 sz. Attila cscs:  csp. Lobozár Gizella, 20 cserkész, 7 vezető. 

Anglia, 55 sz. Szent-György Albert cscs. csp. Varga Emese, 20 cserkész, 4 vezető.  

Anglia, Manchester-kezdő cscs,  csp. Kollár Erika, 24 cserkész, 3 vezető. 

Írország, Cork-kezdő cscs,  csp. Berki Emese, 15 cserkész, 5 vezető. 

Írország, Dublin-kezdő cscs,  csp. Papp Vera, 8 cserkész, 3 vezető.   

Luxemburg, Szent György cscs.  csp. Csepely-Knorr Tamás, 24 cserkész, 3 vezető  

Svédország,     szórványként, 1 cserkész/vezető. 

 

Összesen az Északi-Nyugat körzet 188 tagot számlál, 156 cserkész és 31 vezető. 

 

A körzetben a csapatok között nagyon jól működik a kommunikáció. Havonta volt körzeti online találkozónk. 

Ha minden alkalommal nincs is ott mindenki, de minden alkalommal képviseli valaki a csapatokat. 

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 2022-as év, sikeres folytatása a 2021-es évnek. 

 

➢ A körzetből, egyre több vezető vett rész munkacsoportokban, ami a kerület munkáját érinti. 

➢ Kerületi konferenciákon, telefon konferenciákon mindig minden csapat képviselve volt. 

 

Terveim 2023-ra: 

 

➢ A kezdő csapatokat segíteni, fejleszteni, hogy minél hamarabb leigazolt csapatok legyenek. 

➢ Továbbra is keresni, megtalálni a nagyvilágban elveszett cserkészeket, vezetőket. 

➢ 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 

 

 

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 2023-ben találunk is erre megoldást.  

 

Végezetül, a körzet nagy lett, megnőtek a kihívások, feladatok. Megoldásként, ketten fogjuk segíteni, 

irányitani a körzetet.  

 

 

 

Jó Munkát! 

Szöcs László / Guru        2023-03-13 Jönköping 
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