IV. KERÜLET JELENTÉS
AUSZTRÁLIA
Szivélyes üdvözleteket küldünk a messzi kontinestöl, Ausztráliától, ahol a kenguruk ugrálnak
és a kukaburrák nevetésükkel a virradást és az szürkületet hírdetik! A legutóbbi Közgyűlés
óta sok minden történt a IV. Kerületben, hiszen agilis és dinamikus vezetőink vannak.
A jelenlegi helyzet – 51. sz. Munkácsy Mihály vegyes cserkészcsapat Adelaide, 52. sz. Hollós
Mátyás fn cscs Melbourne, 54. sz. Hunor és Magyar cscs Melbourne, 63. sz. Tormay Cecil
lcscs Melbourne, 3O. sz. Körösi Csoma Sándor cscs Sydney, 66. sz. Papp-Váry Elemérné lcscs
Sydney. Az adelaide-i csapatnál vannak a legkevesebben és talán a melbourne-i fiúknál
vannak a legtöbben.
Mint kerületi parancsnok, a fő célkitűzéseim azok, hogy a közös megmozdulások az az
táborok és a vezetői gyűlések meg legyenek tartva és hogy minden évben a csapatokhoz
ellátogassak. Hiába van elektrónikus kommukációs segédeszközök, nincs annál jobb mint
személyekkel összejönni és egymással közösen elbeszélgetni.
2017 szeptemberében sikerült a 3-napos kerületi Regös Tábort megtartanunk Sydneyben a
Sablatura Nagy Marika cst. rendezésével. A Gömör tájegység konyhájáról és az általános
szokásairól tanultunk és amellett a népszokásait és táncait tanultuk. A három KCSPs akik
annak idején Sydneyben tartózkodtak levezették a program 80 százalékát. Élő zene nem
volt, de az nem vett el a jó kedvből. A sok játék meg tánc ékesítette a munkatervet. Sikerült
a vezetői gyűlést megtartanom, az alatt megbeszéltünk a jövő évi programokat.
2017 december 28-tól 2018 január 6-ig megtartottuk a kerület OV VK tábort ugyanúgy
Sydneyben. Gerecs István cst. vállalta a tábor parancsnokságot és a kiképzőkeret főleg
sydney-i vezetőkből állt. Habár nem tartottunk külön KCS VK-t, köszönet Globitsné Virág
Zsuzsa cscst.-nek, a Szövetség KCS VK VT-jének, hogy a kiscserkész őv vezetőképzés magjait
magunk közé elszórta. Gyarapodott a kerületünk 11 őrsvezetővel. Hurrá! A sydney-i
csapatok rendezték ugyan abban az időben nyári táborukat amely Minta Tábornak minősült.
Sajnos a melbourne-i szülők nem támogatták a tábor időpontját, így szükséges volt egy
külön nyári tábort rendezni a melbourne-i cserkészeknek.
Most a nyáron, januárban, sikerült megszervezni a 3-évenkinti kerületi jamboreet. Kovássy
István cst. vállalta a tábor paracsnkoságot és a tábortörzs sydney-i és melbourne-i
vezetőkből állt. Sajnos Adelaideböl nem tudott senki se részt venni. Az okok miatt kitérek
majd a következő bekezdésben. Mindenesetre 85-en táboroztunk együtt, a kiscserkészek
csak négy napot töltöttek velünk. A Honfoglalás volt a tábor kerettörténete és a 7 fiatal
segédtiszt meg lett bízva a vezérek szerepével. Minden este valamelyik kettő vezette a
tábortűzet és a többiek segítségével a Honfoglalás legfontosabb mozzanatait
felelevenítették. Jó volt fiatal huszonéves szemszögből hallani az ős Magyar történelmet. Két
KCSPs segítségünkre álltak és végig részt vettek a táboron. A konyhavezetést a melbourne

szülői fenntartó testület vállalta és egy pár szülő Sydneyből is belekapcsolódott. Remekül
dolgoztak együtt és egyre finomabbnál finomabb ételeket főztek. Rántott csirke, szilvás
gombóc, gyúlásleves és mexikoi tákó voltak a kedvencek. Glutenmentes és vegetáriános
ételeket is kínáltak. A család altábor vonzódta a konyhában dolgozókat. Vezetői gyűlést
tartottunk ahol Kovássy Marianne cscst. tartott előadást a vezetői felelőségről. Remekül
sikerült a tábor. Hálás köszönet mindenkinek.
Elmaradt 2018 júliusában a tervezett Regös Tábor mivel több tizenéves a Rákoczi Szövetség
Diaszpora Program táborán vett részt. Amellett egy pár fiatal vezető még a Balassi
Programon volt. Habár jó, hogy a fiatalainknak alkalmuk van magyarságukat tovább
fejleszteni, távollétük kihat a cserkészprogramokra.
Csapatparancsnoki váltás volt a 63. sz. Tormay Ceci leány csapatnál, a 66.sz. Papp-Váry
Elemérné leány cserkészcsapatnál és az 52. sz. Hollós Mátyás fn cserkészcsapatnál. A
Körzeti Parancsnokok részletesebben írnak majd erről.
Jó Munkát!
Kovássy Harkay Éva cscst.
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