Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

IV. Kerület – Új Dél Wálési Körzet - Beszámoló a Közgyűlésnek
(2019 – 2021)
A 2020–es év a 30. sz Körösi Csoma Sándor fcscs. és a 66. sz. Papp-Váry Élemérné lcscs. oknak nehezen indult el, ahogy januárban erdőtüzek miatt a nyári nagytábort nem lehetett
megtartani. Március 14-től le kellet mondani minden gyűlést a Covid–19 járvány kitörése miatt,
az állami egészségi szabályok miatt. A két csapat kényszerítve volt virtuális foglalkozásokat
tartani és csak július 4-ére végre meg engedték az állami szabályok, hogy személyes foglalkozást
tarthatunk a szabadban. A benti foglalkozás egész 2020-ban és eddig február 2021-ig továbbra
lehetőségtelen. A csapatoknak a helyzete még avval is nehezítve lett ahogy a cserkészotthont,
amit eddig béreltek, a COVID-19 higiénia NSW állam szabályai miatt a Dutton Centre-t át vette a
saját használatára a helyi tanács. Ebben a nehéz helyzetben a két csapat tisztikara elhatározta,
hogy kétszer havonta találkoznak a cserkészeink: egy szombat délután valamelyik belvárosi
szabadtéren és a másik meg egy kiválasztót külvárosi érdekesebb tágasabb park vagy nemzeti
parkban tartanak. Ez a terv beindult az év közepén és bár a helyi szabályok a COVID vírus helyzet
miatt sokszor hetente változásai miatt - nagyabbul sikerült! Szinte meglepően a cserkészek és a
szülök jöttek a gyűlésekre, ami mindig máshol volt. Így havonta a helyi volt cserkész otthoni
melletti Airey Parkban tartott összejöveteleken a fiatal vezetők nagyon leleményesen
gondolkodnak nem csak a cserkész próbarendszer programról, de a szükséges felszerelésről is! A
messzebbi foglalkozások nagyon változatosak voltak: július 4-én Lane Cove Park őrsi és raji
foglalkozás, szeptember 13-án a város peremén a Crosslands Nemzeti Parkban kenúzás és
kirándulás a szép erdőkben, október 17-én egy kerékpár túrát tartottak, a Cooks folyó mentén,
november 7-8-án végre volt alkalmunk egy kint alvósprogramot megszervezni! Nagyon örültek a
cserkészek, hogy a Colo folyó mentén tudtunk táborozni a hétvégén! Végre tábortüzek, úszás,
íjászat, számháború és finom szabadtéri készült ételek, november 21-én a magyar iskolával egy
helyen a szép külvárosi Fagan Parkban tartották az ÖV előkészítő tanfolyamot, még egy
forgószínpadot is sikerült végrehajtani, december 5-én újra egynapos kenuzást tartottunk a
Crosslands Parkban, amire a kiscserkészek és cserkészek meglepetésére eljött a Mikulás! Sajnos
a januári nyári nagytábort a COVID vírus helyzet miatt újra lehetetlen volt megtartani. Február
20-és 21-ét a két csapat tisztikarjai egy vezetői hetvéggel kezdték. Ahol kitervezték az évet, a
járvány bizonytalanságban kiegyensúlyozni cserkészetünket -- színesítve az összejöveteleket kint
a szabadban, változatosabb programokkal és tudatosan jobban kihasználni és élvezni Sydney
környéke természetes szépségeit. Február 27-én megkezdődött a hivatalos 2021-es cserkészév,
ahogy a volt cserkész otthon melletti Airey Parkban összejött a két csapat. Jó volt látni a lelkes
cserkészeket, akik régen nem lathatták egymást, a lelkes szülői részvételt, és még új kiscserkész
jelentkezőket is! Az utolsó év egy csodálatos eredmény, ahogy a bizonytalan világban, a
cserkészek és a cserkészszülők nem csak támogatták a cserkeszfoglalkozásokat de gond nélkül
alkalmazkodtak a bizonytalan egészségi helyzetben -- követték a szétszórt parkokban és ráadásul
szép látni, hogy milyen nehezen távoztak egymástól a cserkészeink és szülők minden
összejövetel után!
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Facebook lapunkat a következő linken lehet megtekinteni (közös a fiú és leány csapattal):
https://www.facebook.com/SydneyMagyarCserkeszek
Köszönettel,
Jó munkát!
Cserhalmi Ottó cscst., körzeti parancsnok
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