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Victoria (Ausztrália) Körzeti Parancsnok – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2021– 2023) 

 

Csapatok 
51sz Munkácsy Mihály –vegyes csapat Adelaide, Dél Ausztrália állam, tisztek x 1, 
összes cserkész x 14 
52sz Hollós Mátyás – felnőttcsapat Melbourne, tisztek x 3, felnőtt cserkész x 17 
54sz. Hunor és Magyar – fiúcsapat Melbourne, tisztek x 4, fiúcserkész x 1 
63sz. Tormay Cecilé –leánycsapat Melbourne, tisztek x 3, leánycserkész x 8 
 
2021 
Sajnos COVID miatt az idén szintén országos bezárások voltak az egész időszak 
folyamán. Az 54 és 63 számú csapatok ahogy tudtak zoom virtuális gyűléseket 
folytattak. Május körül volt egy kis korlát lazítás és tudtunk az anyák napi ebédre 
felkészülni. De sajnos itt is nagyon kevesen voltunk mivel nagy nézeteltérés volt a 
szülők közt, hogy ki, vagyis ki nincs beoltva a COVID ellen. Annak ellenére nagyon jól 
sikerült és az, aki részt vett és köztünk volt örült, hogy láthattak egymást. Az év végén 
nagyjába véget értek a COVID korlátozásnak. A cserkészparkunkba évközben többször 
betörtek és megrongálódott annyira, hogy a szokásos nyári tábort nem lehetett 
megrendezni. Két cserkész elment ÖV táborba és sajnos COVID fertőzés lett és le 
kellet zárni a tábort. 

Az 52 sz. csapat szintén nem volt aktív az egész évben mivel a többsége a tagoknak 
nem igen szeret használni számitógépet inkább telefonon hívták egymást. Majd 
novemberben lett a Tóth Gyula emlékére horgász verseny rendezve és ott újra 
találkoztak egymással nagy örömmel. 

A 51 sz. vegyes csapat is nagyon küszködött az év folyamán, mivel Adelaide-ben egy 
forgószínpadként, magyar iskola, tánccsoport és hittan órával működnek az 
összejövetelek és a COVID korlátozások miatt szintén zoomon tartották a 
foglalkozásokat, és próbálták a próbarendszert teljesíteni. 
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2022 
Az év elején szintén még mindig korlátozásokkal birkóztunk és a kétéves bezárás 
miatt nagyon sok cserkészt elveszítettünk, igy az 54 sz. fiú csapat és 63 sz. leány 
csapat közösen dolgoztak. Nagyon nehéz volt a munkaterv és próba rendszert követni 
a sok hiányzó résztvevővel. Ennek ellenére többször tartottunk csapati 
kirándulásokat, kint a természetben – volt kerékpározás, napos portyázás és kenuzás. 
Ebben az évben a 54 sz. fiúcsapat ünnepelte a 60 éves évfordulóját. A múlt években 
ezeket a nagy eseményeket egy bál rendezvénnyel szoktuk ünnepelni, de a 
munkaerőhiány miatt inkább egy három fogásos ebéd lett rendezve és remek nap 
volt. Olyan volt csapattagok eljöttek, aki már harminc éve nem jelentek meg 
magyarok között. Öröm volt régi cserkészekkel újra találkozni, szerintem ez sokkal 
eredményesebb és barátságosabb volt, mint egy bál, mivel lehetet 
mindenkivel beszélni. Eredményes volt a szokásos anyák napi és apák napi ebéd és 
részt vett mind két csapat az ESGAV (nemzetközi) táboron. A két ŐV jelölt most 
sikeresen elvégezte a tábort és szerencsére most nem volt EÜ-i gond. 
A 52 sz. felnőtt cserkészcsapat követte a munkatervet, sokszor kevés létszámmal és 
mivel nem tudtak nyári tábort rendezni a cserkész parkba inkább nagyobb hangsúly 
volt a téli táboron a Phillip Szigeten, majdnem teljes csapat létszámmal. Annak 
ellenére, hogy az idő elég rossz volt, sok mindent tudtak csinálni főleg a helybeli 
természetet és állatvilágot megtekinteni. Itt is a fénypontja az évnek volt a fiú csapat 
60 éves évfordulója, ahol mindenki részt vett. A csapatparancsnok tudott toborozni 
régi cserkészeket a 60 éves évforduló ebéden és 2023 évben talán lesz öt új tag. 
Nagy fájdalommal búcsúztunk Kovassy Marianne és Mukus Jóskától, mind kettő 
egymás után hunyt el, és van egy tagunk, aki mellhártyagyulladás miatt nem fog a 
korházból haza menni. Nagyon fognak hiányozni nekünk, és sokat fogjuk emlegetni 
őket, főleg a tábortűz mellett. 
Az 51 sz. csapatnál szintén forgószínpad módon működik a cserkészfoglalkozás. 
COVID járvány korlátozások miatt Adelaide-be szintén nagyon megviselte a csapat 
létszámát. Nagyon sikeres anyák napját és apák napját rendeztek az évbe és most van 
egy maci klub, ahol már 16 pici gyerek megjelent. Nagyon reménykedünk ebből lesz 
majd sok kis kiscserkész. 
 
Jó Munkát!  
 
Tóth Éva - Victoria Körzeti Parancsnok 
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