Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

V kerület 2017-2019-as beszámoló Nyugat Körzet
Először is szeretettel köszöntök mindenkit. Bata Ervin vagyok és lassan 3 éve vagyok a körzeti
parancsnok Nyugat Kanadában. És még mielőtt folytatnám szeretném megköszöni az összes vezető
munkáját, nem sokszor találkozunk, de mint minden vezető tudja, sok munka megy bele az
előkészületre a cserkész programok előállításában.

Nyugat Kanada
Vancouver – Kezdem a Vancouveri csapattal ami a legnyugatibb részen van. Nemrég jött újra létre
ez a csapat és múlt évben vezetői kar csere volt, eddig Szamoskozi Gabi vezette és sajnos egészségi
okok miatt vissza lépett és most Csiszér Gergő és Mayer Gergő vette át a csapatot. A létszám
csökkent 3 taggal.
Összejöveteleket a Magyarok Nagyasszony templomban tartják meg két hetenként
pénteki napon. Jelenleg 1 cscst, 5 öv, 1 kscsőv, 8 cserkész, 7 kcs, és 5 óvoda cserkészből áll a csapat.
Tervben volt 2 cserkészt ŐV-re küldeni de sajnos az év közepén megváltoztak a tagok tervei.
Kicsit nehéz a csapattal tartani a kapcsolatot mivel nem sokszor találkozunk.
Jó hír, hogy Március 10.-én találkoznak a Seattle csapattal és nyáron pedig tervezünk 1 nyári tábort
tartani a Galamb Tónál (Pigeon Lake-nel), ahová valószínű Seattle-i és Portland-i csapatot is
megszeretnénk hívni.
Edmonton – Most pedig utazunk északabbra. Az Edmontoni csapatban jelenleg 18-an vannak és
főleg kiscserkészek. Tulipán Mónika nagyon lelkesen vezeti a csapatot. Edmontoni csapat kezd
jobban toborozni. Nagyon jó kapcsolat van a Calgary csapattal, főleg mivel most már szerelmi
összeköttetés is van. Rendszeresen segíti egymást a két csapat táborokban és hétvégi
foglalkozásokban. Legnagyobb probléma az a képzet vezető Edmontonban. Szerencsére 2019-ben
terveznek 2 tagot küldeni tiszti és segédtiszti-i táborra.
Calgary - Calgaryban remekül mennek a dolgok. A csapatok létszáma jelenleg 63 fő, 6 cserkész és
4 kcs. őrs van. Mackó klub a 3 év- 6 éves gyerekeknek 7 személlyel gyarapodott. Most már 19-en
vannak és 2 anyuka vezeti a csoportot. Mind két kislányom olyan lelkesen jár, minden héten új
kézügyességeket hoznak haza. Csapatainkban az összejövetelen a részvétel átlag 90+%-os. A
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foglalkozások alaposak és munkaterv szerint folynak. Az egyházzal és más magyar szervezetekkel jó
a kapcsolat. Most nincs magyar papunk de Nelson Atya nagy tisztelettel van a magyarok iránt és
nagyon igyekszik.
Sajnálattal jelentem, hogy idén újra gyenge volt a kapcsolatunk a KCS Program résztvevőivel.
Reméljük jövőre cserkészt küldenek mind 3 nyugat kanadai városba mivel szükség van rájuk.

Kimagasló eseményeink Calgaryban:
Az múlt évben újra nagyon sikeres VK hétvégénk volt Radium Hot Springs mellett Kiss Gyusziék
tanyáján és Edmontonból is jöttek. Mindenkinek az volt véleménye, hogy ezt folytatni kell.
Új csapat parancsnokunk lett Szeptembertől Seipel Jázmin és Hartmann Péter.

Csapat rendezvények:
1) Karácsonyi hétvégi táborunk – Ez évben a Camp Kiwanis (Kanadai cserkészek táborhelyen)
volt megtartva. Betlehemezéssel foglalkoztunk és melegebb volt mint más években.
Beteglátogatás is újra volt és nagyobb csoport volt mint valaha. A templomi közösség nagyon
hálás ezért.(3 csoport kb. 15 személy).
2) 2019-es Tábortűzi Estünk újra sikeres volt. Témája 50 évesek a Calgary csapatok. Jó hangulat
és kellemes családias esténk volt. $800 jött be a tombolából.
3) A két csapat volt 2 egy napos kiránduláson; hoki meccs, Terepsíelés és túra „Forget me Not”
tó
4) Cserkész foglalkozás alatt belvárosi kirándulást rendeztünk egy uszodában.
5) Kiscserkész hétvégi tábort is terveztünk. Ribbon Creek-en volt Kananaskisben. Taladriz
Balázs változatos programot állított össze. Séta volt a közeli vízeséshez és színes
forgószínpad. A csodaszarvas is meglátogatta a kiscserkészeket “glow sticks-el”.
6) A nyári csapat tábor nagyon jól sikerült. Jó volt a hangulat. Hartmann Péter volt a
táborparancsnok és a helyettes, feleségem Bata Anna volt. A Edmontoniakkal együtt
táboroztak Galamb tónál.
7) Mind két emlékünnepélyen szerepeltek a csapatok szép létszámmal.
8) Továbbra is népszerű és eredményesek a lángos árusítások a cserkész misék napján. A szülök
között van egy “arany csapat” és mindenki be van osztva. A cserkész ostyák mindig elkelnek,
sőt mindig van akinek nem jut. Összesen 9 alkalomkor készítjük ezt.
9) VK táborron idén 8-an vesznek részt. Tiszti táborra: Seipel Jazmin, Hartmann Péter, Lakatos
Annamária, Taladriz Zsolt és Kovács Judit. ST táborra: Taladriz Ákos, ŐV táborra Horváth
Anna és Van De Ligt Veronika jelentkezett.
Tavaly 50 éves lett mind két csaptunk és November 23- án rendeztünk cserkész bált a Magyar
házban. Telt ház volt közel 300 emberrel. Külön köszönet Jankura Ágnesnek, Lendvai Lintner
Imrének és Vajtay Pista bának a köszöntő beszédekért amik mind nagy tapsot érdemeltek.
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Emlékkönyvet is kiadtunk. Minden hónapban előadást tartottunk az elmúlt 50 évről a cserkészeknek.
Az estre felállítottunk egy dísz emlék tárgy szobát. Rettentő népszerűek voltak a fénykép táblák. A
jég szobor is jó ötlet volt, mindenki fényképezkedett vele. Emléktárgyként minden család kapott egy
bögrét az 50. éves jelvényünkkel. Az est fénypontja az volt, mikor Pintér János bát megjutalmazták a
Magyar Állam Arany Érdem keresztjével több évtizedes munkájáért. Az elő zene is fantasztikus
hangulatot keltet, éjjel 2-ig tartott a bál.
Kívánok mindannyiitoknak kellemes itt létet és további eredményes jó munkát.

Jó munkát,

Bata Ervin, V kerület nyugat körzeti pk.
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