Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

IV. Kerület – Victoria Körzet – Beszámoló a Közgyűlésnek
(2019 – 2021)
Csapatok:
52. sz. Hollós Mátyás felnőt cscs.
Vezetőtisztek x 4
Felnőtcserkeszek x 15
54. sz. Hunor és Magyar fiú cscs.
Vezetőtisztek x 4
18 éven felüli cserkészek x 1
18 éven aluli cserkészek x 13
63. sz. Tormáy Cecil lcscs.
Vezetőtisztek x 5
1 éven felüli cserkész x 1
18 éven aluli cserkészek x 9
2019
Ez az év nagyon szépen haladt, a munkatervet követték a cserkész csapatok és nagy izgalommal
minden cserkész készült a nagy amerikai jubi táborra.
Mindkét csapatban a cserkészek külön próbákat sikeresen végeztek.
Január elején a IV. kerületi jamboree és a kerettörténet a Honfoglalás volt, összesen 83 cserkész
vett részt az 5 csapatból.
A Melbourne Magyar Központ Hungáró fesztiválon szintén a felnőtcserkészcsapat a sörkertet
rendezte és a másik 2 csapat ugyanúgy nagy sikerrel a gyermek foglalkozás és a cserkészélet
bemutatót elvégezték, itt nyertünk egy új kicserkészt.
A Hagyományozó tábor--Regös Tábor Sydneyben, nagyon sikeres volt, (mivel sajnos tavaly
elmaradt) több volt a lelkesedés.
A szokásos évi Annabál most sokkal sikeresebb lett, mivel minden cserkész a jubi táborra dolgozott
a pénz gyűjtésben.
A felnőtcsapat szintén nagyon jól haladt az év során, több kirándulások voltak a munkatervben,
jobban megemelte a létszámokat, de nem mindig sikerült--ami gond.
2020
Mindjárt januárban összehoztunk egy vezetői tábort kint a Warbuton cserkész parkban, olyan jó
ötlet volt, rengeteg ügyet el tudtunk intézni, megbeszélni az év fontos napjait és rendezvényeit,
de sajnos a vírus miatt a sok munka és intézkedés elmaradt.
Ez évben egyetlenegy tábort tudott a felnőt csapat létre hozni, de sajnos nagyon kevés létszámmal
voltak, csak 5 tag vett részt a táboron, mivel majdnem az összes korosztály 60 éven felüli.
Egyrtlen egy a három csapatból sem tudta követni a munkatervet a COVID vírus helybeli
korlátozások miatt, több mint 9 hólnapig be voltunk zárva. A 54. és 63. sz csapatok viszont tudtak
őrsi programot folytatni az interneten keresztül és egy fantasztikus anyáknapi videot tudtak
összeállítani.
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https://www.facebook.com/100000915941365/videos/3916049938435499/
Sajnos a 52 sz. csapatban elveszítettünk egy cserkésztagot (férjem) Tóth Gyulát, tüdőrák miatt
elhunyt januárban, nagyon hiányozni fog mindenkinek.
2021
Ez év február hónapjáig sikerült a 63. és 54 sz. csapatoknak egy nyári tábort összeállítani, a
warbutoni cserkészparkban. Hontalan
Sasok volt a téma és átlagban mindennap 25 cserkésztag vett részt. Több korlátozások miatt
elmaradt az első csapatgyűlés és az első évi misénk. Mindhárom csapatban csőkként a létszám az év
kezdetével. Bízunk benne, hogy az év folyamán ahogyan csökken a vírus korlátozás, visszajönnek a
tagok.
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