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IV. KERÜLET   

AUSZTRÁLIAI ÚJ DÉL WALES-I BESZÁMOLÓ -2022 

 

A 2022 – es év   a 30.sz Körösi Csoma Sándor fcscs és a 66.sz.  Papp - Váry Elemérné lcscs -nak a több évi 

COVID járvány után a hagyományos nyári nagytábor és a Kerületi Őrvezetői kiképzési programmal elindult a 

gyönyörű   Wollemi nemzeti park közepén- ami   Sydneytől kétórai út a világ hírű kék hegyekben fekvődig.  

Sajnos tábori program közepén egy váratlan COVID fertőzés kibontakozót és az állami szabályok 

irányításával, le kellet zárni a  tábort -könnyekkel búcsúztak el a Pál Utcai Fiúk a Putty Völgyi grundtól. 

 
Január végén a két csapat tartott egy vezetői hétvégét amiben a Sydney és Melbourne vezetők közös 
döntése az volt, hogy csak egy évre rá -2023 januárjában lehetséges befejezni a őrsvezető tábort.  
Ezen a vezetői hétvégén szintén a 2022 cserkesz foglalkozási programot megbeszéltek és frissen „félig” 
képzett őrsvezetők részleteivel tovább képzést tartottak.  A hangsúlyt főképp arra emlékeztettek a fiatal 

vezetőket, hogy az Őrsi foglalkozások ÉLVEZETES-ek legyenek és amennyire lehetséges kint a szabadban 
legyenek a foglalkozások. 
 
A február 19. megtartott évnyitón a 30. sz. Körösi Csoma Sándor cserkészcsapat parancsnokságát Langmár 
János cst-töl átvette Tóth-Piller Mátyás st és a csapatok vezetősége megköszönték Jánosnak a kitartó 
cserkész vezetői munkáját. 
 

Az évi programok   2022-ben követék a múlt par évi cserkész összejöveteli rendszerét, ahogy kétszer 
találkoztak havonta. Egyszer havonta a cserkész bérelt otthonban és egyszer egy szombat délután találkoztak 
egy belvárosi parkban. Hangsúly továbbra, hogy mikor lehet havonta egyszer egy kint alvós programmal 
gazdagítani a cserkesz élményeiket.  
Sajnos 2022 Új Dél Walesi több hónapos esős időjárás miatt a vezetőknek, újra és újra, sok rugalmasságot és 
kihívást igényelt.  

  
A Márciusi hónapban, a sok eső és árvizek miatt, a kenu program elmaradt február végen így a foglalkozások 
a ’Howse Park Scout Hall’ és a ’High Street Community Centre’-be voltak megtartva. A március 15. 
megemlékezésen csapataink részt vettek a Református Egyház Istentiszteletén és utána a Dél Magyar 
Szövetség (DMSZ)-otthonában, a Magyar Iskola által szervezett ünnepélyen. 
 
Áprilisban több formában ünnepeltük és tartottuk a húsvéti szokásokat amiben a nagyobb cserkész családi 
hazákban tartottak a húsvéti szokás cserkészfoglalkozásokat amiben tojás festés a lányoknak és kopjafa 
faragás a fiúknak erősítetté helybellileg az ősi nemzeti hagyományainkat.  
A második hétvégén részt vett a csapat nagy része a megünnepelt Magyar Iskola által szervezett „Húsvét-
oltáson” a DMSZ-otthonban. 
 
Május első vasárnapján, a Református Egyház által szervezett Családi Napon részt vettek cserkészeink, 
közösen a Magyar Iskolával és a DMSZ-szel a négy szervezett, sok szeretettel köszöntette fel az édesanyákat. 
Szerencsére kicsit javult az időjárás és sikerült a kék-hegyek Blackheath-ben kint alvós programot a 
munkaterv szerint megtartani és bár az esős idő miatt kicsit változtatni kellet a gyalog végleges portyákat. 
 
Június elején meg tartották az Összetartozásunk tüzét a ’Howse Park Scout Hall’-nál. A ’Lady Carrington’ 
kerékpár kirándulást a nagy esők miatt át kellet helyezni a városban lévő ’Cooks River’ kerékpár pályára, amit 
szintén élveztek cserkészeink. 
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Július elején a ’Camp Ku-Ring-Gai’ ausztrál cserkészparkban volt a három napos minitáborunk, ahol a népi 
kultúrával találkoztunk. Szentirmay Ibolya st. fakanál festést, Moldvai táncokat és népdalokat tanított, 
Cserhalmi Ottó cscst. meg különböző bőrmunkával foglalkoztatta cserkészeinket.  
A továbbra kitartó nagy esők miatt nagy árvizek keletkeztek a NSW-ban és tábor helye pont az árvizek kellős 
közepén volt - igy sajnos ezt a tábort is korában kellet lezárni. A NSW állam nagyon jól megszervezett 
kimenekülés program által a vezetőség gyorsan és fegyelmeztessen sikerült mindenkit időben és 
biztonságban kivezetni az árvíz területéről. Pár órára rá már nem tudtunk volna a folyón átkelni… 
 
Augusztus elején ’Five Dock’-nál egy kenu feladat foglakozást szerveztet a két csapat és a nagy szélek 
ellenére mindkét csapat cserkeszei sikeresen elvégeztek a kiadott elméleti és fizikai feladatokat és még a  
messzebbről érdeklődő szülök is élveztek  a cserkész gyakorlati kihívásokat és főképp a partra visszaérkezési 
cserkeszgyermekeket !.  
A rendszeres cserkészfoglakozások mellet a fiatalabb vezetők hangulatosan levezették a Szent István 
tábortüzet 

 
Szeptemberbe a csapatok a Sydney ’Armory Wharf’-on szerveztek egy érdekes öböl melletti kirándulást. Az 

őrsök vidáman és jókedvűen hajtották végre a feladatokat. 

Október elején tartva volt a Szülői Fenntartó Testület Közgyűlésé, ahol tisztségviselő választás volt ahol 
minden pozíció belett töltve egy újabb cserkesz évre!  
A hónap két foglalkozása a Central Park Scout Hal-lnál volt tartva.  
A NSW Szövetség és Magyar Ház tagok közötti COVID többszámú fertőzések miatt, a 1956 Emlék műsor 
hivataloson elmaradt.   De igy is a két csapat reszt vet a  szokásos koszorúzáson  a    Sydneyi nagy Rookwood 
Temetőben  és részt vettek az Emlék Istentiszteleten amit a  Magyar Református Egyházban tartottak. 
 
Novemberben az első foglalkozás egy két napos vezetői tovább képzésre volt szánva.  A hétvége alatt a 
gyakorlati tudásukat erősítették meg az Öv Jelöltek és finom paprikás krumplit főztek bográcsban.  
A második foglakozás a Central Park Scout Hallnál volt tartva, ahol mindannyian már otthon érezük 
magunkat. 
 
December első szombatján az évzáró összejövetelen az őrsvezető jelöltek megterveztek és levezettek egy 
rohampálya/stafétát, ami nagyon jól sikerült. Zászló levonásnál pedig négy cserkész tett fogadalmat és öt 
kicserkész tett ígéretet. A Sydneyiben híres Mikulás Tábortüzet ami már egy hagyományos esemény a 
Sydney magyar közöségben, ahol sok óvodás, Magyar Iskola diák  is eljött .  
Karácsony elött, meg belefért egy összejövetelre a nyári nagytábor pakolásra és  utána meg a Hálaadó 
Istentiszteletre december 18-án a Református Egyháznál.  
Az évet sikerélménnyel, reménnyel és lelkesedéssel zártuk. Mindannyian nagyon vártuk a félbe hagyott 
Őrsvezető képző és Minta tábor második részét, amit január 3-án és 14 között ugyanott a Putty Valley-ben. 
Erről majd a 2023 jelentésben bővében. 
 

 Az utolsó év  megint a helyzetre mérve megint egy csodálatos eredmény volt , ahogy a bizonytalan világban, 

, kilenc  hónapos esős idő,   a cserkészek és a cserkész szülök nem csak támogattak a cserkesz foglalkozásokat  

de gond nélkül alkalmazkodtak a bizonytalan egészségi helyzetben -követtek a szét szórt parkokban: 

Ráadásul szép látni hogy milyen nehezen távoztak egymástól a cserkészeink  és szülök  minden összejövetel 

után! Ezen kívül több és több érdeklődőkkel fordulnak az újan jött szülök a cserkesz vezetőséghez ahogy  
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kezdik értékelni a rendszeres, önkéntes és főképp a természetben fekvő, elvezetésen tarott, aktív  cserkesz 

programokokat ! Csak igy tovább!!! 

 

 
Facebook lapunkat a következő linken lehet megtekinteni (közös a fiú és leány csapattal):  
https://www.facebook.com/SydneyMagyarCserkeszek 

 

 

Köszönettel, 

További Jó Munkát kíván!  

 
____________________________                                 

Cserhalmi Ottó cscst 

Körzeti Parancsnok      
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