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III. Kerület– Beszámoló a Közgyűlésnek 
(2019 – 2021) 

 
 

A III. kerület parancsnokságát 2015 áprilisában vettem át.  

A kerület 31 csapata továbbra is négy körzetben működik:   

➢ NY körzet, 12 csapat, Dr. Fogarasi Miklós cscst., körzeti parancsnok 

➢ Cleveland körzet, 7 csapat, Nádas Krisztina cst., körzeti parancsnok 

➢ Kalifornia körzet, 9 csapat, Oriold Alpár cst., körzeti parancsnok 

➢ Venezuela körzet, 3 csapat, Nyisztor Judith cscst. körzeti parancsnok 

Az elmúlt két évben kerületünk átlag létszáma valamennyit növekedett.  Csapataink rendszeresen 

toboroznak, és ennek eredménye látszik. Néhány csapatnál több, néhánynál kevesebb új cserkészt 

jelentettek.   

2019-ben rendszeres és eredményes cserkészmunkát végeztek a kerület csapatai.  A csapatok, 

körzetek sok, nívós programot szerveztek, rendeztek, voltak köztük kirándulások, táborozások, 

portyák, VK hétvégek, szavalóversenyek, akadályversenyek, ebédek, vacsorák és bálok. A helyi 

magyar megmozdulásokat is szép számban támogatták részvételükkel.  

A kerület legfiatalabb csapata, a 2016-ban leigazolt Seattle-i Fekete István vegyescserkészcsapat  

továbbra is eredményesen működik. Ezenkívül, rendszeres foglalkozások, szép létszámmal ellátott 

cserkészmunka folyt továbbra is az alakuló portlandi csapatnál.  Sajnos Las Vegas még mindig nem 

életképes, néha egy-egy cserkész részt vesz egy Los Angeles-i cserkész eseményen.  Két városnak 

csapatai, Pittsburgh és Philadelphia, továbbra is szünetelő státuszban voltak, úgyszintén a 

Mindszenthy József csapat San Diegoban továbbra is szünetelő státuszt igényel.  

A Philadelphia-i csapat újraindításával kapcsolatos igény és érdeklődés iránti felmérést 2018-ban 

hajtották végre. Bár volt némi érdeklődés, ez nem volt elég a megvalósításhoz. Az elmúlt 2 évben 

nem alakult új csapat a kerületben. 

2019 decemberében, amikor betlehemeztünk, kántáltunk és karácsonyt ünnepeltünk, nem tudtuk, 

mit hoz az új év. 

A koronavírus-világjárvány miatt, 2020 olyan év volt, amely számos változást és kihívást jelentett 

cserkészcsapataink számára világszerte és itt, az Egyesült Államokban is. Az év rendes 

csapattevékenységgel és eseményekkel kezdődött, ideértve a cserkészbálokat Los Angeles-ben és 

San Francisco-ban, a New York körzeti vezetőképző hétvégét Washington DC-ben és a kaliforniai 

körzet éves cserkészvezetői konferenciáját San Francisco-ban. 
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A járvány kezdetével és az azt követő korlátozásokkal és bezárásokkal a csapatok alternatív és 

kreatív módon folytatták cserkészmunkájukat. A Zoom-tól a postai levélig, a telefontól a SnapChat-

ig terjedt a találékonyság. Minden csapat betartotta a helyi és az állami törvényeket annak 

eldöntésekor, hogy mikor találkozhatnak személyesen. 

Az NY körzet virtuális sportversenyt és rajzversenyt tartott. A New Brunswick-i cserkészek őszi 

kirándulásuk alatt egyéni kunyhó alatt aludtak, míg az NY-i cserkészek otthonaikban kirándulás 

helyett "berándultak". A szabadban kis csoportokban összegyűltek a wallingfordiak, a washingtoni 

csapat is parkban találkozott. A Mikulás meglátogatta az összes csapatot, hidraulikus daruval 

érkezett Bostonba, és csak előzetes egyeztetés alapján érkezett a Garfield-i cserkészházba. A 

betlehemes játékok és a karácsonyi énekek virtuálisak lettek, vagy élőben voltak, mint a floridai 

cserkészeknél. 

A Cleveland-i körzet csapatai virtuális gyűlésekre jártak, amíg személyesen nem találkozhattak. A 

chicagói cserkészek kerékpáros kiránduláson vettek részt, míg a buffalói cserkészek jelen voltak a 

Niagara-vízesés magyar trikolór-színű megvilágításánál 1956 emlékére. Négy Mikulás és Krampusz 

pár osztotta fel a munkát 80 cserkészcsalád meglátogatásakor Cleveland-ben. Emellett online 

bábelőadások, virtuális kézműves foglalkozások és népdaléneklés bővítette a programot. 

A kaliforniai körzetben lévő csapatok többsége hibrid módszert alkalmazott. A Los Angeles-i 

cserkészek összejöveteleket tartottak a tengerparton, míg a hollywoodi cserkészek táboroztak, 

minden cserkész a saját családjával aludt a sátorban. San Francisco-ban a Mikulás ajándékai 

"ejtőernyővel" érkeztek a helyi parkokba. Virtuális tábortűzre, szabadban túrázásra és kerékpáros 

kirándulásra vállalkoztak a csapatok Portlandban és Seattle-ben. 

A venezuelai körzetben még a koronavírus előtt a mindennapi élet kihívást jelentett már a 

gazdasági és politikai nehézségek miatt. A világjárvány kezdetével a helyzet tovább romlott.  A 

csapatparancsnok más országban dolgozott, és hónapokig nem térhetett haza. Benzinhiány és 

áramkimaradás korlátozta az utazást és a kommunikációt. Nehéz volt cserkészmunkát végezni. 

A kapcsolattartás a körzet parancsnokaival jó, és rendszeres a kommunikáció. Könnyebbé teszi 

munkámat egy ilyen jó csapattal együttműködni.  Ezt fontosnak tartom, mivelhogy földrajzilag nagy 

a terület, sokan vagyunk, és nagyok a távolságok. 

Csapatlátogatási terveim a 2020-as évre nem valósultak meg, kivéve a San Francisco-i csapatoknál. 

A körzeti parancsnokok részletes jelentése következik. 

 

Jó munkát! 

Dala Irén cscst. 
III. kerületi parancsnok 

 


