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Beszámoló az Észak-Nyugat Európa körzetben 2018-ban végzett munkáról    

 

- Londonban 3 alkalommal vettem részt a londoni csapat fejlesztésében és a nehézségek megoldásában.  - 

Továbbá 2 alkalommal vettem részt londoni csapattáborban, 1 alakalommal közös táborban, angliai, 

brüsszeli és hollandiai csapattal.  - Három hetente van kommunikáció a vezetőkkel skype-on, telefonon, vagy 

személyesen.    

 

Sikerek   

- Az angliai csapatok kisebb „bukkanók” ellenére sikeresen fejlődnek, gyarapodnak. Azért mondom, hogy 

„angliai csapatok” mert 2018-ban vált ketté az 50-es angliai csapat. Ez a művelet szükséges volt a jövőre 

nézve. Az új csapatot Varga Emese st. vezeti. - A brüsszeli csapat végre kiegyensúlyozottabban tud működni, 

mivel a szülők nem csak 4 éves periódusra jönnek. Ez a probléma megoldódott.  A brüsszeli vezetők nagy 

erővel és bizakodással néznek a cserkészet jövőjére. - Az északi körzet egyre több munkában, feladatban vesz 

részt a kerületben. - Első alkalom volt, hogy a 2018-as tavaszi és őszi kerületi konferencián minden ország 

képviselve volt a körzetből.   

 

Problémák/ Kudarcok   

- Habár fő célkitűzésem volt, még mindig nem tudtam megoldani 100%-ig a londoni csapatok, szülők között a 

kommunikációt, együttműködést. Sokkal jobb, de még van, amin csiszolni kell. - Még egyelőre nem lehet szó 

intéző bizottságról egyik csapatnál sem. A múlt még nagyon él a szülőkben. A szülői munkaközöség 

megoldás, úgy tűnik működik mindenhol. - A körzet külön országokból tevődik össze, ezért nehezebb közös 

programokat, továbbképzéseket megvalósítani. - A hollandiai csapat egyelőre ugyan úgy van, mint ezelőtt. 

Nem lettek jobbak a körülmények. – Problémás, hogy részt vegyen a körzet egy akadályversenyen, regös 

táborban, vagy pl. egy fanyűvő hétvégén a kerületben. - Svédországban sajnos nem tudtam semmit 

megvalósítani. Gyerekanyag az van, vezető van, cserkészek vannak. Ha én részt veszek és programot 

csinálok, mindenki jön. Viszont, ha nem vagyok, akkor sajnos semi sem történik. Ez elszomorító, de azt már 

nem tudom felvállalni, hogy csapatparancsnoki szerepet is betöltsek. Továbbra is szívesen segítek, ha van 

vagy lesz egy lelkes ember.       

                                              

Észak-Nyugat körzet felépítése    

- Körzeti pk: Szöcs László cst.   

Anglia:   

- Fangli Márta cscst. (pk.)   17 cs. - Forgach Loránd st. (rpk.)   17 cs. - Varga Emese st. (pk.)   30 cs.   

Brüsszel:   

- Németh István st. (pk.)   63 cs. - Varteresz Viktor cst. (pkh.)   

Hollandia:   

- Nickl Károly cst. (pk.)   15 cs.                                                  ---------------                          Összesen: 142 cs.    
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Kerületi tervek és célok:     

- A brüsszeli csapat támogatása; több új család jelezte érdeklődését a cserkészet iránt. - Az írországi újonnan 

induló csapat támogatása és vezetői kiképző hétvégék megszervezése - Egy közös körzeti tábor évente - 

Évente minimum két vezetői kiképzés, körzeti szinten - Aktív része lenni a kerületnek - Angliában az 

együttműködést, kommunikációt javítani - Ha a brüsszeliek számítása bejön, akkor ebben az évben 30-35 új 

cserkész csatlakozik. Ha számításba vesszük az írországi új alakuló csapatot, valószínű megközelíti az északi 

körzet 2019 végére a 200 cserkészt.         

Egyéb:   - Információra lenne szükségem. Mint körzeti parancsnok, néha azt érzem, hogy vannak esetek, 

amikor nem látom tisztán a pozíciómat. Mikor új, alakuló csapatokról beszélünk, akkor nem igazán tudom mi 

az én, és mi a Tomi feladata. Ha erről kapnék egy részletesebb leírást, azt megköszönöm.    

- Továbbá, azt tudom, hogy a Tomi feladata az, hogy az új csapatok vezetőit tovább fejlessze, elküldje VK 

táborba, de ugyanakkor én találkozom velük, valahol nekem van személyes kapcsolatom, javasolni 

szeretném, hogy ezt inkább közösen döntsük el.           

          

Kelt, Jönköping 2019-03-14    

Jó munkát! Szöcs László/Guru cst. 

 


