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1. KERÜLET – EURÓPA

Kedves Cserkészek, kedves Cserkészbarátok!
A 2011-es márciusi IB-gyüléssel leadtam a kerületi parancsnokságot. Miután 2003-ban
átvettem Klement Nánditól, feleségemmel Lydiával szinte éjjel nappal a kerületi ügyeket
intéztük. Munkahelyi helyzetem most több figyelmet igényel, ezért hoztam ezt a döntést..
Nagy sikernek tartom a 2006-os svédországi tábort és a múlt évi jubitábort, úgyszintén a
cserkészpark megtartását és a pavilon megépítését is, miután már ott tartottunk, hogy el
kell adni a parkot. Emelett rengeteg rendezvény szervezése és támogatása volt a
feladatunk, nem beszélve a cserkészboltról, szertár-. és parkpucerákól és mindarról a
millió apróságról, ami egy ilyen szervezet életében előfordul..
Most hogy hivatalosan leadtam, a Szövetség kérésére egyenlőre tovább intézem a
kerületi ügyeket. De remélve hogy előbb vagy utóbb valaki átveszi ezt a igen fontos és
szép feladatot.
Jó munkát !
Jablonkay Péter/ Grizzly
Kitüntették a KMCSSZ-t
Kedves Mindnyájan!
Örömmel tudatjuk, hogy Magyarország Miniszterelnöke a Külföldi Magyar Cserkészszövetséget a Kisebbségekért díjjal tűntette ki. A Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek a
nyugati magyar diaszpórában élő fiatalok nevelésében, magyarságtudatának
kialakításában, megőrzésében és erősítésében végzett több évtizedes kiemelt
jelentőségű, áldozatos tevékenységének elismeréséül.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a magyar cserkészetet összefogó Magyar
Cserkészszövetségek Fórumának alapító tagja, és jelenleg a szervezet elnöki
posztját is betölti.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség hosszú évek óta szervez a Magyarország
és a diaszpórában élő magyar közösségek közötti középiskolás cserediák
programot, valamint fiatal egyetemisták és kezdő szakemberek számára
gyakornoki programot. Világrészek, országok magyar cserkészeinek kapcsolatát erősítik
folyóirataik (a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja), az öt évenként rendezett jubileumi
táborok, magyarországi őrsvezetői körútjuk, tanulmányi ösztöndíjak és
vezetőképző táboraik. Felnőtt cserkészeik vezető szerepet töltenek be a
külföldi magyar közösségekben, szervezetekben.
A díjat a Külföldi Magyar Cserkészszövetség nevében Lendvai-Lintner Imre
vette át.
<http://www.mcssz.hu/wp-content/uploads/2011/08/lendvai.jpg>
forrás: http://augusztus20.kormany.hu/kisebbsegekert-dij
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Fontos dátumok 2011-ben
Akadályverseny
Parancsnoki Konferencia

szeptember 24.- 25.
november 12. - 13.

Kastl
Kastl

Beszámoló
Kiscserkészhétvége (KÖKI) 2011 március 25-27-Kastl
„Az akadályversenyen át fogunk menni az Óperenciás tengeren majd Hetedhét országon is túl, hogy
nótás Katival, az egér királlyal, meg sok más népmese höseivel is találkozhassunk.
Szóval gyertek mert nagy izgalom vár ránk a népmese országában“
Erre a meghívásra szép számmal érkezetk a kiscserkészek a kerület több csapatából.
Volt vidám tábortűz, bábozás, akadályverseny, sok-sok játék és ének. Persze itt is minden
jóra fordult a tábor végére, s a jók elnyerték jutalmukat.
Sok segítővel, vezetővel és kiscserkésszel ( kb 60-an) élvezhettük többek között a
felséges konyhát is..Csak az a baj, hogy rövid volt a hétvége, s mire belemelegedtünk
volna, már mehettünk is haza. Itt a vége, fuss el véle!
_________________________________________________________________
Beszámoló
Regöstábor április 17.- 25.-ig Lützensömmern
Sárköz volt az idei Regöstábor témája. Sárközi asszonyok jöttek el, akik nem csak a
sárközi gyöngyfűzést tanitották a cserkészeknek, hanem a helyi múzeumból hoztak
gyönyörű viseleteket, is melyeket életre is keltettek egy divatbemutató keretében.
Nagy sikere volt a tánctanításnak és a zenekarnak idén is.A tábor fénypontja még is a
húsvéti ünnepkör közös megünnepelése, ami a locsolással fejeződött be.
Idén is közel 130-an jöttünk össze, ahol megtalálta helyét a pár hónapos csecsemőktől a
nagypapáig mindenki. Aki pedig szeretne jövőre is jönni, annak ajánlom, hogy időben
jelentkezzen, mert a helyek gyorsan betelnek.
Jubi DVD&CD (Duplacsomag!!!)
(tartalmaza:” 100 év 100 ok! „ és a CSI sorazat legujabb epizódját: „a falu végi ház”)
Elkészűlt a jubitábori DVD és CD! Az egyetlen film ami bemutatja a nyugateuropai cserkészet tabori életét és
a 100 éves Jubileum programját.
- több mint két óra filmanyag összesen.
- a tábor minden napjáról beszámoló.
- Eredeti filmfelvételekkel a gödöllöi jámboree-ról 1933-ból.
- az előtábor - csak erős cserkészek számára!
- az ünnepi nap fénypontjai (műsorok, zászlófelvonás, pavilon avatás)
- a népdalverseny pár győztes énekével.
- őrsi fényképekkel és altábori csoportképekkel.
- több száz fénykép a tábori fényképezőktől.
- Ráadás: fényképek a pavillon épitéséről.
Aki még nem kapott az rendelhet Jablonkay Lydiánál a DVD-CD duplacsomagot. Kérjük a 8 Eurót és a
postaköltséget átutalni erre a kontóra:
Ungarischer Pfadfinderbund/ Jablonkay
Volksbank Balingen Kto: 2548 7019 BLZ: 653 912 10
BIC: GENODES1BAL IBAN: DE96 6539 1210 0025 4870 19
Köszönjük Arató Laci hatalmas munkáját a tábor után, hogy a DVD-t elkészitette nekünk!
A pénzzel a cserkészmunkát támogatjuk .
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Beszámoló
Vezetőképző tábor július 25. – augusztus 8.- ig Kastlban
Nagy sikere volt az idei vezetőképző tábornak. Nem csak a hatalmas létszám ami
majdnem a 200 at is elérte, de főleg a sok lelkes új őrsvezető és segédtiszt miatt, akik
remélhetően csapataikban fogják munkájukat folytatni. Idén majdnem 40 őrsvezető, 12
kiscserkész őrsvezető és 10 segédtiszt lett kiképezve. A tábor fénypontja a portya és a
nagy zárótábortűz volt. Az idén volt még kenukirándulás, tutajépítés fürdés és sok vidám
játék a 10 nap alatt. A segédtisztek remekeltek a banketten, melyen sok cserkésztiszt is
részt vett. Nehezítette a tábort a rengeteg darázs, mert szinte nem volt olyan táborozó
akinek ne lett volna legalább egy csipése, és az esős idő, főleg bontáskor. Köszönet jár a
sok vezetőnek akik fáradhatatlanul dolgoztak a táborért és a szakácsainknak - a Majtán
családnak- Magyarországról.
Új konyhakocsi a parkban
Sok éven keresztül szolgált a régi Bauwagen a nyári táborokban. Az évek folyamában
azonban nagyon elrohadt és sajnos a rongálók is kivették részüket abban, hogy igen rossz
állapotba került.. Így szükségessé vállt egy új Bauwagen, melyet egy müncheni apukának,
Balla Ferinek sikerült is megszerezni. Két hétvégen müncheni apukák rendbe is rakták.
Július elején elbontottuk a régit és helyére raktuk az újat. Egyből az áramot is bekötöttük.
A nyári táborban már nagy örömmel fogadták a táborozók és konyhások. A régi
Bauwagenből kijött vasat pedig 100€ -ért eladtuk egy vasasnak. Köszönjük a segítőknek!
(Balla Feri, Bányai Attila, Dóry Csaba, Huber Mátyás, Kulcsár Levente) és mindazoknak
akik adománnyal támogatták ezt a munkát.
A cserkészpark nem csak cserkészeknek van, hanem szeretettel várunk mindenki mást
is. Nagyon örülnénk, ha más magyar csoportok is igénybe vennék a parkot. Most már
nyugodtan lehet nagyobb találkozókat is rendezni, mivel a pavilon alatt elfér akár 80
ember is, így kényelmesen lehet enni, együttlenni és sátorozni vagy a házban aludni.
Érdeklődők jelentkezzenek Nagy Miklósnál, mert a jó időpontok hamar elkelnek:
Tel: 0049/7151 906433 Email:mnagy@gmx.de
_________________________________________________________________ ____

Cserkészbolt
A mindennapi cserkészfelszerelésért nem kell messzire mennetek: telefonon, drótpostán
lehet rendelni: 0049/ 7433 276314 vagy pl.jablonkay@gmx.net
Ingeket, nyakkendőket, övcsatokat, jelvényeket, könyveket, csajkát, esőponchót, és
persze JUBI-KECSAP-ot is árulunk.
Már a tábor előtt, időben gondoljatok a felszerelésetekre!
Jó felszerelés ügyben szaktanácsot is adunk!
_______________________________________________________________________
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Magyarországi nyelvtanulási lehetőség
Több éve már, hogy a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség lehetövé teszi magyar nyelvü
fiataloknak a magyarországi tanulást. Erre két lehetöség van:
Balassa Bálint Intézet:
A tanfolyam egy éves és magyar irodalommal, nyelvészettel, néprajzzal foglalkozik.
Résztvevő lehet minden
külföldön élő, magyarul beszélő fiatal, aki betöltötte a 18.évet.
Középiskolás program:
Középiskolások számára fenn áll a lehetőség egy évig egy magyarországi gimnáziumban
tanulni. Erre 6 gimnáziummal van szerződés és kb. évi 1000 Euro-ba kerül az egész
(tandíj és ellátás).
Több infót ehhez a két programhoz Szórád Gábortól lehet kapni: gabona@aol.com
Vagy a honlapon: WWW.KMCSSZ.ORG

Fontos kerületi címek:
Ex. Kerületi pk, pénztáros, szertáros, Kerlev-író
Jablonkay Péter
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net

Honlap:
Binder Kornél
0049/7471 7397481
Email:honlap@cserkesz.de

Kecsap (Kerületi cserkész Lap):
Drana Andrea és Németh Julia
Email: andrea.drana@yahoo.de vagy
Email nemeth.juli@web.de
Kerületi Vezetöképzés
Maitz László
0049/8233 210612
Email:maitz.cserkesz@t-online.de
Regöscserkészet:
Konthur Zoltán
0049/30 7960291
Email:regos@cserkesz.de

Cserkészbolt, AKI:
Jablonkay Lydia
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net
Cserkészpark:
Nagy Miklós
0049/7151 906433
Email:mnagy@gmx.de
WEUP (Trägerverein Westeur. ungarische Pfadfinder)
Dr. Grynaeus Péter
0049/6201 33872
Email:G_Petrus@t-online.de

Jó munkát!
Jablonkay Péter/Grizzly
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Csapataink
Németország
Körzeti parancsnok

Dóry Emese

nemet@cserkesz.de

Berlin (szünetel)

Konthur Zoltán

berlin@cserkesz.de

Frankfurt

Stolmár György

frankfurt@cserkesz.de

Heidelberg

Grynaeus Steffi

heidelberg@cserkesz.de

Köln

Rédey Anna

koln@cserkesz.de

Mainz

Brauchler Judit

mainz@cserkesz.de

München

Jánosi Ferenc és Carolin

munchen @cserkesz.de

Stuttgart

Jablonkay Lydia

stuttgart@cserkesz.de

Körzeti parancsnok

Szemerédi Tibor

ausztria@cserkesz.de

Bécs

Kisgyörgy-Piroska Emese

becs@cserkesz.de

Innsbruck

Schenk Angyalka

innsbruck@cserkesz.de

Linz

Szakáts Júlia

linz@cserkesz.de

Körzeti parancsnok

Pilinszky Katalin

svajc@cserkesz.de

Bern

Szíjártó Ádám

bern@cserkesz.de

Genf

Teleki Myza

genf@cserkesz.de

Zürich

Pilinszky Katalin/
Magyar Balázs

zurich@cserkesz.de

Jönköping (indul)

Szöcs László

jonkoping@cserkesz.de

Stockholm (szünetel)

Belina-Kalocsi Szilvia

stockholm@cserkesz.de

Hollandia (újraindul)

Nickl Károly

hollandia@cserkesz.de

Szórványok

Jablonkay Péter

vezeto@cserkesz.de

Ausztria

Svájc

Svédország
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