Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

V. Kerület– Beszámoló a Közgyűlésnek
(2019 – 2021)
Kanada kerület vezetői együtt számolunk be a kerület munkájáról az utolsó két évről. Mint kerületi
parancsnok felelősségem együtt működni a két körzeti parancsnokkal, és kapcsolatot tartani a
kerület csapat parancsnokaival. A kanadai sajtóban is jelen vagyunk. A torontói magyar rádióban is
hirdetünk, és ők meg a Duna TV is már jelen voltak eseményeinken. Az Ottawa és Torontói főkonzul
és képviselői is rész vettek Hamilton, Montreal, és Torontóban több eseményen. Nyugat kanadai
csapatok is kapcsolatban vannak a konzullal. Kapcsolatot tartok a csapatokkal honlapukon és más
médián keresztül. Többször tartottam virtuális gyűléseket a csapatparancsnokokkal, és rész vettem
csapatgyűléseken is. Vezetőink rész vesznek a szövetség VK webképzésén is, hogy jelöltjeink
kapjanak segítséget és továbbképzést ahogy készülnek a vezetői útjukra.
A csapatok vezetői feltudták használni a virtuális kiképzés ötleteket, amik a kmcssz honlapon voltak
feltéve, a kiképzési VT és más szövetségek által. Ez sokat segített a munkatervek elkészítésében,
pláne most a járvány miatt.
Az utolsó tíz hónap megmutatta azt, hogy a csapataink leleményességükkel és kitartással
cserkészkednek akkor is, ha a covid járvánnyal küszködünk.
A jövőben szeretnék több körzeti és kerületi eseményen részt venni, és a csapatokat meglátogatni
amikor lehet. Fontos a részemről, hogy mint tanácsadó működjek a kerületben.
Jankura Ágnes cscst.
V. kerület parancsnok
2021 évi Kelet Kanada Körzet beszámoló
Kelet Kanada Körzet nyolc csapata továbbra is a járványügyi előírásoknak megfelelő foglalkozásokat
tartanak. A vírus helyzet
miatt és az utazási nehézségek miatt nehéz pontosan felmérni
hogy állnak csapataink.
Csapataink:
Montreal - 23 sz Szent László cscs - Edvi István cst, 17 össz.
- 37 sz Szent Margit lcscs - Csukly Erzsi cst, 22 össz.
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Ottawa - 28sz. Kölcsey Ferenc vcscs - Dobai András st, 42 össz.
Toronto - 20 sz. Árpád Vezér cscs - Bonnay István cst, 21 össz.
- 42 sz. Szent Kinga lcscs - Hering Kati cst, 29 össz.
- 24 sz. Károli Gáspár vcscs - Dan Norbert, 12 össz.
Hamilton - 27 sz. Kaszap István cscs - (üres), 25 össz.
- 59 sz. Erzsébet Királyné lcscs - Hoffman Zsuzsi cst, 36 össz.
2019-ben és 2020 februárig rendesen folytak a gyűlések, táborozások, képzések
illetve csapat közösségi akciók.
Minden csapatnál sikerült nyári, illetve szezonális tábor vagy kirándulás.
Sőt, 2019 ősszel sikerült megtartani a második Körzeti tovább képzést az Oshawai magyar telken.
Ennek sikeréhez járult a komoly előkészület és szervezés a 20/42-es csapatok vezetésével.
Minden csapat, sőt még Buffalo is képviselve volt.
Érdekes előadásokhoz kapcsolódót a NY körzeti parancsnoka, Fogarasi Miki, aki direkt eljött
Bostonból erre az alkalomra.
A tábor végen Ottawa vállalta a következő vk tervezését, amit végül le kellett fújni a
járvány miatt.
A járvánnyal járó szigorítások dacára, mindenhol van módosított foglalkozás,
legyen az virtuális, illetve szűkített körben.
A ‘virtuális’ eseményekhez tartoznak a ‘zoom’, illetve más lehetőségek kihasználása az
örsi vagy nagyobb csoport foglalkozásokhoz.
Ide tartozik a Montreali csapatok által rendezett virtuális Minecraft csapattábor.
Fiatal vezetők sikeresen megszervezték ezt az internetes programot úgy, hogy mindenki otthonról
tudott az őrsével részt venni.
Hasonlóképpen volt több ízben vetélkedő más csapatoknál is.
Az egyik ilyen alkalmat Magyarországon élő Hamiltoni st vezette nagy sikerrel több országból
jelentkező tagokkal. Ez a Virtuális Akadályverseny volt és júniusban tartottuk.
Szűkebb körű életbeli találkozások is sikerültek minden városunkban, amikor a
helybeli szabályok ezt lehetővé tették. Ilyen volt például: év kezdő vezetői tervező hétvége, délutáni
táborozás, alma szedés és természet, illetve város látogatás
A tervező hétvége úgy sikerült, hogy egy nagy nyaraló mellett minden résztvevő saját
sátrában aludt egymástól távol és a foglalkozások is megfelelő távolság tartassál, maszk hordással,
gyakori kézmosással és egyéb óvatossággal orvosi felügyelet alatt történt.
Természet járás kisebb csoportokban szintén távolságtartással sikerült.
A du-i táborozás pedig felosztott időben létszám és korosztály váltással történt nagy területű
pályán.
A város látogatás akadályverseny, illetve portyaszerűen volt tervezve bemutatni a két
főváros (Bp/OW) közti hasonlóságokat és a végen az Ottawai magyar nagykövet fogadta a csapatot.
Remélhetőleg az új évben a még szigorúbb feltételekkel is megbirkóznak cserkészeink
KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435

Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

és ügyes vezetéssel kibírjuk amíg megint csak lehet hagyományos foglalkozást tartani.
Hosszú távú tervem, hogy mikor enyhülnek az utazási szigorítások, újból felvenni a
személyes kapcsolatot a csapataimmal és szükség szerint fellendíteni a foglalkozásaikat és
kiküszöbölni az esetleges járvány okozta hiányosságokat.
Szintén tervezem az elmaradt, immár harmadik, körzeti vezetőképző hétvégét 21-ben megtartani.
Kontra Tamás cscst.
Kelet Kanada Körzet Pk.

Ottawa, városi, aki
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Montreal, virtuális gyűlés

Hamilton, kenuzás ősszel.
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Hamilton, kiscserkész virtuális gyűlés

Ottawa, városi, aki
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Toronto, téli kirándulás – covid előtt
NYUGAT KANADAI KÖRZETI BESZÁMOLÓ
Bata Ervin cst. Körzeti Parancsnok

73. sz. Patrona Hungariae lcscs.
74. sz. Kapisztrán Szent János cscs.
Calgary, Kanada
Csapatparancsnok: Seipel Jázmin és Hartmann Péter
Jelenlegi létszám:
11 kiscserkész,
18 cserkész,
17 cserkész vezető
2 felnőtt cserkész
Fő teljesítményeink
Az év elejét januárban egy sikeres tábortűzi esttel kezdtük. 3 cserkész misén részt vettünk.
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Egy volt parancsnokunk olvasási külön próbát koordinál a cserkészeinknek. Egy cserkész tisztünk
pedig a foglalkozások alatt történelmi összefoglalókat tart, ezen kívül bátorítja őket, hogy a magyar
tánccsoportba is lépjenek be.
Sikeres próbáztatás volt Taladriz Zsolt ST segítségével online.
A próbáztatás írásbeli vizsgája is online sikeres volt, de ezt élő szóban is ellenőriztük.
Az év utolsó foglalkozása után kincskereső versenyt indítottunk melynek sorján a családok együtt
indultak ki cserkész gyermekeinkkel a természetbe. Az ott készített fényképeiket online beküldték
és a helyesen megválaszolt kérdések legjobb 8 győztesét faragott nyakkendő gyűrűvel jutalmaztuk.
Ugyancsak online-on vettek részt a segédtisztek és a tisztek a tiszti konferencián, ami nagyon
hasznos volt. A VK tanfolyamok az ősszel indultak 2021-ben. 6 segédtisztet és 2 őrsvezetőt
szeretnénk küldeni Fillmoreba.
Az 1956-os megemlékezésen több vezető és cserkész képviselte a csapatunkat, az ünnepi műsorban
nagy sikere volt a kreatív árnyékos összeállításnak, a forradalom 16 pontjáról.
Az idősek hagyományos meglátogatása a vírus miatt elmaradt. Ezt a dolgot úgy pótoltuk, hogy a
szülők által készített videó műsorukat melyeken cserkészeink szerepeltek elküldtük interneten és
ezzel járultunk hozzá, az összes magyar szervezet közös karácsonyi megemlékezéséhez.
Tavaszi és őszi kirándulást, terepsíelést, bicikli túrát és városi sétát megtartottunk. A VK hétvége
táborunk BC-ben volt a hegyek között.
Fő kihívások
Aktivizálni a szülőket a velünk való kapcsolat tartásban – email, tagdíj befizetés, jelentkezés és
feladat ügyében.
Az elmúlt cserkész évünk rendhagyó volt a vírus miatt. A személyes találkozások korlátozottak
voltak és vannak. A 4 oldalas COVID test és protokoll dokumentumaink, amik elmagyarázzak miért
és hogyan foglalkozunk biztonságosan a cserkészeinkkel.
A múltban 9 alkalommal vettünk részt évente a Szt. Erzsébet templomban cserkész misén, de idén
csupán 3 cserkész misén tudtunk részt venni. Ez sajnos jelentősen lecsökkentette bevételünket
mivel a cserkész misék során általában 200 lángost adtunk el.
Megőrizni taglétszámunkat, a jó közösségi csapat szellemet, fenntartani az érdeklődést az online
foglalkozások iránt és biztonságosan megtartani a foglalkozásokat.
Természetesen a személyes tanulás jobb lenne, mint az online oktatás. Így segítenünk kell az
őrsvezetők munkáját ötletekkel és tanácsokkal.
A vírus megjelenése meggátolta a személyes találkozásokat így sajnos a Mackó klub (3-5 évesek)
működése ideglenesen megszűnt.
A COVID miatt sajnos elmaradt a kiscserkész hétvégi tanyázás, a csapat nyári tábor és a karácsonyi
tábor. Nagyon várjuk a tavasz érkezését és a vírus mentes újra kezdést. Legnagyobb
szomorúságunk, hogy a várva várt 5 évente megrendezésre kerülő Jubileumi táborunk is elmaradt a
vírus miatt.
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26. sz Prohászka Ottokár cscs.
Edmonton, Kanada
Csapatparancsnok: Tulipán Mónika
Jelenlegi létszám:
4 kiscserkész/cserkész jelölt,
8 kiscserkész,
3 cserkész,
3 vezető jelölt,
1 cserkész segédtiszt,
1 cserkész tiszt.
Hetente egyszer kedd este van az őrsi összejövetel. A foglalkozások a kiscserkész és cserkész
próbarendszer alapján épülnek fel. A RÖR rendszer szerint működünk.
Sajnos a vírus miatt foglalkozásaink nagy részt virtuálisan voltak.
Szeptemberben meg tudtunk tartani összejöveteleket Edmonton Parkjaiban mivel nem volt
otthonunk – jelenleg ideglenesen a Református templom ad otthont nekünk amíg nem mehetünk
vissza a Katolikus templomba.
Az összejövetelek közös játékkal kezdődnek majd őrsönként a korosztályoknak megfelelő próba
pontokat vesszük át.
A kiscserkész próba pontokat a 7 kiscserkész módszerrel végezzük.
Foglalkozásainkat népdal tanulással, kézi ügyességgel (pl. húsvéti tojás festéssel zárjuk).

Kirándulások, táborok, események
Sikerült megtartani:
2020 január 25 – Pár vezető lement a Calgary tábortűzi estre, a Calgary csapatot támogatni
2020 február 28- március 1téli tábort tartottunk a csapattal Camp Warwánál.
2020 május 10 – Anyák napja alkalmával ki lett küldve a cserkész család apukáknak anyák napi kis
gombok, amit ki színezhették a gyerekek, ki vághatták és elrejthették anyukáknak, hogy találja meg
a ház körül vagy a táskájába a kis meglepetésként.
2020 június 5 – trianoni megemlékezésre a fa ültetési kis szertartás a Szent Imre katolikus templom
előtt.
2020 június 20 – Csapat egy napos kirándulás, vacsora, tábortűzi est, jelvény és nyakkendő kiadás a
gyerekeknek. – Balaton Place, Pigeon Lake, Alberta
2020 október 23 – 1956 –os koszorúzás Szent Imre templom
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2020 december 24 – virtuális betlehemezési videó ki küldve, mindenkinek az Edmontoni
cserkészcsapat készítette

Nem valósult meg a járvány miatt:
2020 március 14 – 1848 Forradalom Ünnepély – Edmontoni Magyar Ház - járvány miatt le kellett
mondani, nem lehetett előadást tartani. Viszont a Szent Imre templomnál volt egy kis szertartás az
emlékmű előtt a forradalom emlékére.
2020 április 25 – Edmontoni Tábortűzi Est – Edmontoni Magyar Ház - le kellett mondani a járvány
miatt
2020 augusztus 18 – Szent István piknik – Balaton Placc, Pigeon Lake, Alberta - járvány miatt le lett
mondva.
Célkitűzésünk megőrizni a jelenlegi taglétszámot, biztonságosan működni a vírus alatt,
fenntartani a cserkészeink érdeklődését az online foglalkozások ellenére és amint megengedik
vissza térni a Katolikus templomban lévő otthonunkba.

21. Apor Vilmos cscs
Csapatparancsnokok: Csiszár Gergő és Szamosközi Gabi
Vancouver, Kanada
Létszám:
Két raj - Kiscserkészek –2 vegyes őrs.
Cserkészek – 1 vegyes őrs, 1 fiú őrs, 1 lány őrs
Vezetők – 9 fő
Kirándulások, táborok, események
Sikerült megtartani:
- 2020 április hócipős kirándulás - Mt. Cypressben
- 2020 szeptember, október és november csapat kirándulások/ találkozók parkban/ kiránduló
helyeken (Coquitlam BC; North Vancouver).
- 2020 december 19 - Zoom csapat karácsony; karácsonyi éneklés és előadások.
- A legfontosabb megemlékezéseken részt vettünk: - 1956 október 23 (Forest Lawn
temetőben, Burnaby B.C.) és Trianon 100.ik évi évforduló megemlékezésén a magyar
Katolikus templom kertjében fát ültettünk.
- Csapatunk életéről és munkájáról rendszeresen tájékoztatjuk a helyi magyar újságot és a
magyar rádiót. Ezen kívül az interneten is jelen vagyunk, képeket teszünk fel csapataink
életéről.
- Kapcsolatunk a szülőkkel és fenntartó kapcsolattal nagyon jó, mindent megbeszélünk és
minden segítséget megkapunk tőlük.
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Nem valósult meg a járvány miatt:
- 2020Júniusban a vírus miatt elmaradt a szokásos nyári tábor
- Sajnos a vírus miatt személyesen nem tudtuk meglátogatni a magyar közösségeket (idősek
otthona-magyar ház) ennek pótlására videó felvételeket készítettünk és küldtük el a magyar
szervezeteknek.
-Sajnos érezzük a hiányát annak, hogy a KCSP ösztöndíjasunknak a vírus miatt haza kellett térnie
mivel eddig nagyon hasznos volt számunkra.
Céljaink:
-

Továbbra is toborzást folytatunk a katolikus és református templomban és a Magyar Ház
rendezvényeken.

-

Személyes foglalkozások újra indítása

-

Magyar beszéd és olvasás gyakorlása

-

Magyar népdalok tanulása

-

Részvételre buzdítás a Magyar Házban szervezett magyar tánc tanításra, és néptánc tanítás
az őrsi foglalkozás kezdetén

-

Ugyanitt magyar kézműves foglalkozás: a festést, a faragást, a népszokásokat, a
népzenét/népdalokat bemutatva.

-

Kirándulások, tábor szervezések - Évi 3 alkalommal 1 napos csapatkirándulás és hétvégi
csapat tábor nyáron.

-

Szeretnénk több tizenéves fiatallal bővíteni csapataink létszámát.

-

Reméljük, hogy a jövő évben vírus mentes eredményes aktív évünk lesz.
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