Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

2019 Kelet Kanada Körzet beszámoló
Kelet Kanada Körzet nyolc csapata továbbra is aktívan működik.
Jelenlegi helyzetünk nem változott komolyabban és továbbra is kb. 250 cserkesz van a következő
elosztásban:
Montreal - 60 cserkész (23. Szent László és 37. Szent Margit)
Ottawa - 50 cserkész (28. Kölcsei Ferenc)
Toronto – 80
-

60 cserkész (20. Árpad Vezér és 42. Szent Kinga)

-

20 cserkész (24. Károli Gáspár)

Hamilton - 60 cserkész (27. Kaszap István és 59. Erzsébet Királynő)
Három csapatnál keresünk parancsnoki utánpótlást lemondás illetve határidő miatt. Tavaly sikerült
egy új parancsnoknak a tiszti vk-ra menni és nagyobb sikerrel vezeti azóta a csapatát.
2019-ben készül négy tiszt jelölt, három st és több öv jelölt Fillmore-ba tapasztalatai bővítésére.
Sok fiatal tiszt/st van a körzetben de tanulmányi, munka illetve családi viszonyok miatt nincs
vállalkozó parancsnokságra. Viszont szerencsére több szülő és kcsp-es be segít a csapatoknál.
Több évfordulót ünnepeltünk az elmúlt két évben. A nagy esemény a Montreali Gálabál volt 65-ik
évfordulójuk örömére. Emellett volt ebédjük is és vannak 2019-ben 60 éves megemlékezések úgy
ebéd mint bál formában Torontóban és Hamiltonban.
A Montreali gálabál nagy sikert aratott mert ilyet nem láttak mar a 60-as évek óta. Sőt meg akadt
olyan is aki abban az évben volt első bálozó, aki megjelent illetve közreműködött a sikerhez. Több
mint kétszáz vendég élvezte a jó hangulatot kora reggelig. Az első bálozók a Kerületi és Körzeti
parancsnokoknak lettek bemutatva majd Dr. Odor Bálint a nagykövet szólt egy pár szót a
közönséghez. Nívós esemény volt estélyi ruhában és szmokingban.
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Az évfordulós ebédek is nagy sikernek örvendenek és öröm látni, hogy ennyi év után is él és virul
mozgalmunk támogatása Kanadába.
A csapatok általában szombat délután, a magyar iskola után gyűlnek hetenként. Kivétel Hamilton
ahol péntek este vált be évek óta. A cserkész év kimagasló pontjai őszi/téli/tavaszi/nyári táborok, az
AKI, illetve vk/Jubi események. Ezekkel persze zsúfolt a program és vetélkedik más programokkal
mint pl. sport/tánc/zene/család, stb.
Egyik csapatnak sincs saját háza/területe. Általában egy magyar templomnál gyűlnek. A Torontói
20/42 csapatok két év után vissza költöztek a Szt. Erzsébet templomhoz felújított termekben a
Magyar iskolával együtt. Ottawába is egy iskola ad bérelt otthont. A 24-es csapat templom és
magyar ház közt teng-leng Torontóban. Valódi otthonuk a református egyház el lett adva és most
készül újjá született formája mint “diaszpóra center és református egyház” aminek befejezése április
elejéről most júliusig csúszott építkezés miatt. Az még a jövő titka, hogy hol fogjak folytatni.
Szerencsére nincs hiány kézenfekvő kanadai cserkész illetve tartományi vagy más parkban ahol vígan
lehet táborozni. Több alkalommal sikerült mar közös tábort rendezni közeli csapatoknak ami
természetesen könnyebbíti a helyzetet.
A legújabb hely ahol mar több ízben táboroztak Hamiltoni és Torontói csapatok az a Camp
Seedrioru, Eszt tábor. Itt sikerült januárban körzeti vezető napokat tartani kb. 25 fővel. A vegyes
szabadtéri és szobai foglalkozás végen két kérdés volt öv-ktől mért volt ilyen rövid és mikor lesz
megint?
Reméljük ezt tudjuk folytatni és úgy egyeztetni, hogy minden csapatból lehessen táborozó.
Kcsp ösztöndíjasok is segítenek több csapatnál a program vezetéssel. Ők kitűnőek az ünnepi
szervezésnél, nép dal/tánc tanításnál de a mindennapi munkájuk is halára méltó. Többek közt van
olyan esetünk ahol visszajáró sőt újabb változások folytán harmadjára jelentkező is akad. Egyik ügyes
tag meg a tv-től kapott komoly videokamerával is nem csak okos telefonnal rögzíti az aktivitásainkat.
Ugyan akkor Ők az ügyes személyek akik több sajtó cikkel is hirdetik aktivitásainkat a nagy világban.
Nyugdíjas helyzetem továbbá is megengedi a rendszeres csapat látogatást még a távolabbiaknál
(Montreal/Ottawa) is. Az utóbbiakat többnyire táborozás illetve ünnepek alkalmával tudom csak
meglepni.
Tágabb körzeti eseményekhez tartoznak a magyar háznál tartott nyílt napok illetve ünnepélyek
ahova általában megvannak hívva a csapataink. Néha Toronto és Hamilton együtt tudnak
megjelenni.
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Ide tartozik a nem rég rendezett (20/42) BP nap ahol Torontóba öt csapat előtt volt alkalmam régi
kalapomban alakítani alapítónkat és elfogadni egy emlék okmányt a jelenlegi világ cserkészet
helyzetéről születésem 161-ik évfordulóján. Koromhoz képest jól néztem ki és meg a 162-ket is
megéltem s talán meg folytathatom.
Óhazai támogatásnak is örvendünk olyan formában, hogy a Torontói főkonzulátus aktívan támogatja
a különböző szervezeteket és közös eseményekre rendszeresen megvagyunk hívva. Ebből ered, hogy
van alkalmam más város embereivel is találkozni és érintkezésbe lépni cserkeszét után
érdeklődőkkel. Így pl. Windsor és Wellandi magyar ház vezetőségével. Sajnos ezekből meg nem
sikerült gyarapodás.

Zárásul sajnos, Zubrits Miki halálát és temetését kell megemlítsem. Miki túl korán ment az égi
tábortűzhöz és nem csak a csapata gyászolja hanem valóban szövetségünk is. Nincs az az őv jelölt,
aki ha az elmúlt ötven évben Fillmore-ba járt, ne szeretettel emlékezne rá. Nagy csapás volt és ezt
többen jelezték megemlékezésükben a gyászmise alatt.
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