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2018 Körzeti beszámoló
2018-ban a 30. és 66. cserkészcsapatok folytatták az évtizedi megszokott heti összejöveteleiket. A
csapat száma, ami 26 fiú és 29 leányból áll aránylag stabil az utolsó évekhez mérve.
A csapatok résztvettek a helyi társadalom rendezvényein az évi nagyobb megemlékezőiben pld
március 15, Trianon, Hősök Napja, október 23.
A csapatok a Szülői Fenntartó Testülettel a Cserkész Bált és a Cserkész Pikniket végrehajtották.
A csapatok a cserkész otthonuk elvesztésével továbbra küszködnek. A bérelt hely csak egy nagy
teremből áll és igy nehezíti az örsi, raji, sőt cserkészszülő elhelyezéseit. 2019 elején ezt enyhíteni
próbálja a vezetőség a helyi kormánnyal és próbál még egy szobát bérelni.
A csapatok vezetői és a helyi magyar iskola tanárai rendszeres gyűléseket tartottak. Ez a két
egyesület szinte a zöme a helyi fiatalsággal foglalkozó szervezetekből. Elősegít az a tény, hogy az
iskolában az igazgató és több tanár cserkészszülö. Az iskola és a cserkészet közel vannak egymáshoz
és ezt 2018 végén és újra 2019 elején közösen megszavazták, hogy egy környékben kell, hogy a
jövőben maradjanak. Sydney nagyon nagy területen fekszik és egy földrajzilak központos cserkész
és iskolahelyen kell, hogy továbbra maradjanak, hogy a szülök szombaton egy helyre tudják a
gyerekeit küldeni először az iskolába és utána a cserkészetre.
A csapatnak a toborzásai próbálkozásai továbbra a nagyrésze a magyar iskolából ered. Ez évben a
kiscserkészet szépen növekedett és szinte minden új kiscserkész az iskolából jött át a cserkészetbe.
A magyar beszéd a csapatokban érdekesen alakul. Régebben a csapatnak a zöme egy közepes
szinten volt és egy kisebb mondjuk kb. harmada kitűnő szinten volt. Most három újabb tény alakul,
egyik a magyar iskola szerepe amióta a magyar nyelvet érettségi szintre lehet tanulni, és a
társadalomban több újan jött magyar lassan kezd résztvenni, a jobban tudó cserkészeink stabilok
kezdenek lenni, vagyis kb. egyharmada, ami aránylak egy jó álapotot add s biztosítani tudja a
jövendő fiatal vezetőknek a számát. A közepes csoport, ami régebben több mint fele volt manapság
kb. egyharmada. Az oka ennek az, hogy lassan a harmadik generáció már legtöbbje olyan
családokból ered, ahol csak egyik szülő magyar és így legtöbbször az otthoni családi nyelv az angol,
nem a magyar.
A továbbképzés a csapatokban 2018-ban előrehaladt, hogy 6 fiatal ÖV-ét sikerült nyerni és három új
ST-et. 2019 két fiatal ST-et meg a tiszti táborba szeretnék küldeni.
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Az évvégi nagy táborhely a IV. Kerületi dzsembori a melbourne-i cserkészcsapatokkal együtt volt.
Szép számmal vett részt a hét csapat és hangsúlyt kapott a fiatal vezetőknek a komoly szereplése.
Egyik újdonság ez évben egy háromnapos vezetői tábor volt. Ez egy kitűnő alkalmat adott a 2018
fiatal ÖV-éknek megismerni az öregebb vezetőket, megbeszélni a gondjaikat csoportban és
négyszemközt is. Ezenkívül kitervezni a raji és örsi következő negyedevet. És alkalmat adott a 16-70
éves vezetőknek együtt lenni. A felelősség vállalás, a megértés, a továbbképzés, a jövő tervezése és
cserkészetnek a helye a mai harmadgenerációs társadalomban - mind kapott helyet és még volt idő
az éneklésre, tábortűzre, a népi játékra, a folyóba lehűlni a 40 fokos melegben és legfontosabban a
közös mosolyra!
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