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V. kerület (Kanada) Kerületi Parancsnok és Körzeti Parancsnokai  

– Jelentés a Közgyűlésnek 

(2021– 2023) 

 
V. Kerület Beszámoló 2023. február 

 

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 csapatok 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 ottawai és torontói főkonzul és képviselői is rész vettek Hamilton, 

Montreál, 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 részvétem 

csapatgyűléseken is. Vezetőink részt vesznek a szővetségi vezetőképzőtáborokban is, ahol 

2022 ben, újra elmehettünk a Sík Sándor Cserkészparkban. Őrsvezetőink is reszt vettek az 

Óv. Körúton.  

 

Az utolsó két év megmutatta azt, hogy a csapataink leleményességükkel és kitartással 

cserkészkednek akkor is, ha a covid járvány ellen küszködünk. Ez szerencsére lassan 

változik, és csapataink újra tudnak együtt személyesen találkozni, kirándulni és táborozni. 

 

A jövőben szeretnék több körzeti és kerületi eseményen reszt venni, és a csapatokat 

meglátogatni amikor lehet. Fontos az én részemről, hogy mint tanácsadó működjek a 

kerületben.   

 

Jankura Ágnes cscst. 

V. kerület parancsnok 

 

2021-2023 Kelet Kanada Körzet beszámoló 

 

2020 és 2021 években nagy részt le volt zárva és csak virtuális gyűlések sikerültek 

többnyire Zoom megoldással. Viszont a fiatal vezetők több lehetőséget is bevontak, mint pl. 

a Minecraft és más tanulmányi programokat, amik lehetővé tették a rögtönöz kérdés, 

felelés, mérlegelést is. Igaz, voltak örsi, illetve egyéni vetélkedők is.  
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Csapataink: 

 

Montreál - 23 sz Szent László cscs - Edvi István cst, 20 össz 

- 37 sz Szent Margit lcscs - Csukly Erzsi cst, 33 össz 

Ottawa - 28sz. Kölcsey Ferenc vcscs - Dóbai András st, 36 össz 

Toronto - 20 sz. Árpád Vezér cscs – Hering Zsolt st 22 össz 

- 42 sz. Szent Kinga lcscs - Hering Kati cst, 35 össz 

- 24 sz. Károli Gáspár vcscs - Dan Norbert, 2 szünetel 

Hamilton - 27 sz. Kaszap István cscs – Lörincz Ede, 32 össz 

- 59 sz. Erzsébet Királyné lcscs – Karikó Szilvia cst, 38 össz 

 

2022 ben voltak parancsnoki változások  

27 es Hoffmann Zsuzsi cst-től. Lörincz Ede cst. 

59 es Hoffmann Zsuzsi cst-től Karikó Szilvia cst 

20 as Bonnay István cst-től Hering Zsolt st.  

 

A virtuális világ alatt csapataink létszáma sinylett valamit, de mióta lehet megint 

személyesen találkozni szállingóznak vissza a tagjaink. Reméljük új lendülettel tudjuk 

folytatni munkánkat. 

 

2022-ben a járvány, illetve a szigorlatok enyhülésével több foglalkozást helyre állítottunk és 

sikerült csapat táborokat, közös foglalkozásokat és pénzgyűjtő akciókat is, mint 

vacsora/tánc esték, pogácsa, lángos és gulyás vásár úgy elvitelre, mint személyi 

fogyasztásra is.  

Örömünkre végre sikerült újból a Sík Sándor Cserkészpark VK-ra több jelöltet, illetve 

vezetőt küldenünk. Ez nagyot lendített csapataink vezetésében.  

Nagyobb események voltak évforduló emlékezetek a 20-as számú Árpád vezér csapat a 

70.-et és az 59 sz. Erzsébet királyné a 60.-at ünnepelték. Mindkettőnél sok volt 

cserkésznek és parancsnoknak sikerült jelen lenni és felújítgatni és alakítani barátságokat.  

Nagy reménnyel várják cserkészeink, hogy visszatérjünk a rendes kerékvágásba és 

élvezzük együtt a természetet mint ezelőtt. 

Hosszú távú terveim, újból felvenni a személyes kapcsolatot a csapataimmal és szükség 

szerint fellendíteni további foglalkozásaikat.  

Szintén tervem van az elmaradt, immár harmadik, körzeti vezetőképző hétvégét megtartani. 

 

Kontra Tamás cscst.                       Márton Edit cscst. 

Kelet Kanada Körzet Pk.              Körzeti parancsnokhelyettes 
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Ottawa város, aki 
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Montreál téli tábor     

 
Hamilton kiscserkészek hó kunyhó építés 
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 Összmunka az őszi kiránduláson 
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2022 Calgary Nyugati Nagytábor Kelet Kanadából is voltak. 

 
Toronto téli kirándulás  
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Hamilton megemlékezés a csapatok névadóiról Kaszap István és Erzsébet királyné 
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NYUGAT KANADAI KÖRZET BESZÁMOLÓ 
2021. április - 2023. február 

Bata Ervin cst. Körzeti Parancsnok  

Taladriz Zsolt cst. Körzeti Parancsnokhelyettes 

 
 
 
73. sz. Patrona Hungariae lcscs. 
74. sz. Kapisztrán Szent János cscs. Calgary, 
Kanada 
Csapatparancsnok: Seipel Jázmin cst. és Hartmann Péter cst. 

2022. szeptembertől Taladriz Zsolt cst. 

 

Jelenlegi létszám: 
39 cserkész 
18 cserkészvezető 
1 felnőtt cserkész 

 

Fő események 

2021-ben még Zoom-on kellett tartani az összejöveteleket a COVID miatt, de ez esélyt 

adott a csapatoknak, hogy az online AKI-n részt vehessenek, ahol mindegyik őrs nagyon 

jól teljesített. 

Két tag sikeresen elvégezte az őrsvezetői tanfolyamot és 3 őrsvezető a segédtiszti 

tanfolyamot, de sajnos nem mehettek el a VK táborba abban az évben a korlátozások 

miatt. Az őrsvezető jelöltek és az egyik segédtiszt jelölt 2022-ben végezték el sikeresen a 

VK táborokat. 

A csapatok kihasználták a nyarat, amikor a kormány feloldotta a korlátozásokat: portyát 

szerveztek a hegyekben, parkban bicikli túrát és a kiscserkészek pedig az állatkertet 

látogatták meg. 

Szeptember elején megtartottuk a szokásos évi körzeti VK hétvégünket Radiumban, ahol 

a Calgary-i és edmontoni vezetők vettek részt és tervezték meg a cserkészévet. 

Szeptember végén egy “családi napot” tartottak a Fish Creek parkban, ahova meghívták 

a cserkész családokat és több programot szerveztek mindenkinek. Az őrsöket itt 

próbáztatták. 

Újra indultak a személyes összejövetelek 2022. januárig, amikor a parancsnokok úgy 

döntöttek, hogy ismét Zoom-on kellene tartani a foglalkozásokat, a biztonság kedvéért.  
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Ez márciusig tartott, amikor a kormány végre feloldotta az összes korlátozást és újra 

lehetett személyes összejöveteleken részt venni. 

2021. október elején néhány vezető képviselte a csapatokat Bashaw-ban, ahol az ottani 

temető mellett felavatták Alberta első magyar településének új emlékművét. 

2021. október közepén a csapatok a hagyományos őszi csapatkirándulást szervezték a 

hegyekben. 

2022. április végén Taladriz Balázs st. kiscserkész tanyázást szervezett Ribbon 

Creek-ben. 

Amíg mindez történt, a háttérben 4 vezető, Pintér János cscst., Németh-Siegl Tamás 

cst., Bata Ervin cst. és Taladriz Zsolt cst., 2021. október óta szervezték a 2022-es 

Albertai Nyugati Nagytábort, ahol több mint 100 cserkész Calgaryból, Edmontonból, 

Hamiltonból és Torontóból vett részt Bata Ervin táborparancsnoksága alatt. A téma az 

Aranybulla volt, és szerintünk nagy sikere volt a tábornak. 

2022. szeptember elején megint megtartottuk a körzeti VK hétvégünket Radiumban, ahol 

bejelentették, hogy Taladriz Zsolt átveszi Seipel Jázmintól és Hartmann Pétertől a 

csapatparancsnokságot. 

Egy egész őrs feljött az óvodásoktól (6 új kiscserkész). Ez mutatja, hogy az óvodás 

program (Mackó klub) nagyon jól működik. Jelenleg 7 kicsi van a klubban. Továbbra is a 

cserkészösszejövetel alatt tartják a foglalkozásukat. 

Októberben megint elmentek a hegyekbe túrázni a csapatok. 

Az 1956-os megemlékezésen felléptek a csapatok verssel, népdallal, és a Himnuszt is 

elénekelték a közönséggel együtt. 

Decemberben Cochrane-ban szerveztek egy hétvégi karácsonyi tábort. 

2023. január közepén az edmontoni vezetők egy hétvégi összejövetelt tartottak 

Canmore-ban, ahol néhány Calgary-i vezető is részt vett. 

2023. január végén sikeres Tábortűzi Estet szerveztek a csapatok, ahol több, mint 

150-en vettek részt. 
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Fő kihívások 

Bevonni a szülőket a velünk való kapcsolattartásba – email, tagdíj befizetés, jelentkezés és 

feladatok ügyében. 

A 2021-es cserkész év rendhagyó volt a vírus miatt. A személyes találkozások 

korlátozottak voltak, táborokat nem tartottak és több rendezvény is korlátozott volt, de 

ebben az új cserkészévben (2022-23) végre tudnak rendszeresen működni a csapatok. 

A csapatok a múltban 9 alkalommal vettek részt évente a Szt. Erzsébet templomban 

cserkészmisén, de 2021-ben ez is nagyon korlátozott lett és sajnos nem volt mise után 

társalgás a pincében, ahol a cserkészek szokás szerint lángost adnak el. Ez jelentősen 

csökkentette a csapatok bevételét. Ebben az új cserkészévben megint rendszeresen 

tartják a cserkészmiséket és újra lehet lángost árulni utána. Most a fő kihívás, hogy több 

cserkész vegyen részt a cserkészmisén, mivel nagyon kevesen mennek. 

Megőrizni és növelni a taglétszámot, a jó közösségi csapatszellemet, és a lendületet 

visszanyerni a csapatok működésében a járvány évek után. 

Két őrsvezető jelöltet és 2 segédtiszt jelöltet rendesen felkészíteni a nyári VK táborra. 

Erősíteni az edmontoni csapattal a kapcsolatot. 

 
 


