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Kaliforniai Körzet (III. kerület)  – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2021– 2023) 

 
2022-ben folytatódott a lassú kilábalás abból a lefelé tartó spirálból  
amelybe a COVID krízis sodorta a körzetet. 
 
Körzetünk minden csapata tartott rövidebb-hosszabb táborokat amelyek jól 
sikerültek, sajnos egy körzeti táborra még nem voltak készek. 
 
Csapataink minden városban kivették részüket nemzeti ünnepeink méltó 
megemlékezésébôl, több helyen komoly szervezô szerepet vállaltak. 
 
Az elôzô évben beindított vezetôképzô felkészítônket kiterjesztettük az egész 
körzetre, most (San Francisco kivételével, ôk a magyar iskolájuk keretén belül teszik 
ezt) a körzet minden csapata központosítva, Zoom-on tartja  heti rendszerességgel a 
felkészítést. Az eredményesség jeleként értékelem, nem volt szükség pótvizsgára az 
egész körzetben.  
 
Megtartottuk hagyományos vezetôi hétvégénket is, a fiatal vezetôk szerint is jól 
sikerült és nagy szükség volt már rá. 
 
Csapataink helyzete délrôl észak felé haladva: 
 
San Diego-ban sajnos csak annyit értünk el hogy néhányan  feljönnek a LA-i vagy 
Hollywood-i foglalkozásokra, keresem a megfelelô személyeket akik helyben 
kézbevennék a vezetést. 
 
A Los Angeles-i csapatoknál folyik a toborzás, cserkészvacsorájuk novemberben 
sikeres volt. 
 
A Hollywood-i csapat 2023-ban ünnepli 60 éves fennállását, arra készülnek teljes 
gôzzel. 
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A 103/I. Felnôtt cs. cs.  vezetôi felszámolják eddigi jótékonysági tevékenységeiket és 
visszavonulnak. A reménybeli új vezetésen áll milyen célokat tûznek a csapat elé, 
elsôrendû feladatuk a tagság szaporítása és fiatalítása. 
 
A San Francisco-i csapatok a magyar iskola támogatásával kitûnô munkát végeznek. 
 
Portland hatalmas sikerélmény, megkapták ideiglenes igazolásukat. 
 
Seattle-ben a csapat szaporodik, most a vezetôképzésre koncentrálnak. 
 
 
A cserkészek életkorát tekintve az egész körzetben hiány van a 12-16 éves 
korosztályból, de sok a kiscserkész és az óvodáskorú, ezért igyekszünk erre 
koncentrálni a vezetőképzésben. 
Fegyelmi ügyek nem adódtak az év folyamán, szerencsére. 
A csapatok létszámát felbecsülve nagy valószínűséggel a körzet stagnált 2022-ben. 
 
Mindent összevetve, amennyiben egy tízes skálára vetítenénk ki a körzet 
eredményeit, 7 hatékonysági fokkal működik. 
 
Az új cserkészév kezdetén átadtam a körzeti parancsnokságot Zavatchen Szilvia 
Seattle-i cserkésztisztnek, sok sikert kívánok neki. 
 
Fô célkitûzéseim parancsnokságom idején a körzet növelése és a nyugati parti 
cserkészek szorosabb bekapcsolódása szövetségünk munkájába voltak. 
Úgy érzem értem el ebben eredményeket. 
 
Köszönöm a belém fektetett bizalmat. 
 
Jó munkát,                                                                                  Chino Hills, CA. 
Oriold Alpár cst.                                                                         2023. február 14. 
Kalifornia körzeti pk. 
 

 


