Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

A kaliforniai körzet jelentése a 2018. Évre
2018-ban elmaradt a remélt konszolidáció amire számítottam, de fontos
részeredményeket értünk el.
Komoly eredményként nyugtázom, a San Francisco-i csapatok végre
jelentős létszámmal vettek részt a vezetőképző táborokon, remélem ez
2019-ben is folytatódik. A függőben levő parancsnokság kérdése is
megoldódóban volt.
A Los Angeles-i csapatok szükségtelenül elhúzódó parancsnokság átadása
is megtörtént, remélhetőleg itt is elindul a középtávú tervezés.
Óvatos optimizmussal tekintek a Portland-ban működő szórvány rajra. 2018
második felétől pozitív változásokat észlelek, erről majd beszámolok a
csapatfejlesztési VT-nek is.
A körzet legnagyobb sikere természetesen a Seattle-i alakuló csapat
végleges igazolása volt, megérdemelten.
Hollywood-ban a munka rendben folyik.
Sajnos San Diego-ban visszaesést tapasztaltam több okból kifolyólag, a
LA-i és HWD-i csapatok segítségével próbáljuk kiküszöbölni a nehézségek
egy részét.
A Los Angeles-i felnőtt cserkészcsapat dícséretes munkát végez minden
évben, próbáljuk kissé fiatalítani az átlag életkort.
A cserkészmunka és a vezetőképzés rendben folyik a körzetben, minden
csapat legalább kéthetente rendszeresen gyűlésezik, sok a kirándulás és a
portya. Ebben az évben minden vizsgázó átment a magyarságismereti
vizsgákon, pótvizsgára sem volt szükség.
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2018-ban nem tartottunk körzeti tábort, helyette csapattáborok voltak.
Minden városban aktívak vagyunk a magyar közösségben,támogatjuk a
magyar szervezeteket néha túlságosan is, ami bizony befolyásolja a
képzést a rendelkezésre álló idő szempontjából.
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, sajnos a San Francisco-i
tragédia viszont éreztette hatását.
A csapatok létszámát felbecsülve nagy valószínűséggel a körzet
növekedett 2018-ban.
Mindent összevetve, amennyiben egy tízes skálára vetítenénk ki a körzet
eredményeit, 7-7.5 hatékonysági fokkal működik.

Jó munkát,
Oriold Alpár cst.
Kalifornia körzeti pk.
2018. feb. 28., Chino Hills, CA.
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