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1. KERÜLET – EURÓPA

Kedves Cserkészvezetők, kedves Cserkészbarátok!
Egy év telt el az utolsó KERLEV óta. Azóta sokminden történt cserkészetünkben.
A nagy hír, hogy augusztus óta egy újabb csapattal bővült kerületünk,
Aztán idén két tiszti tábor is volt, aminek igen örülünk, mert új tisztekkel gazdagodtunk.
Sajnos ez az örörm nem tudja bepótolni az elmaradt nyári tábort.
Sokat beszéltünk arról, hogy miért nem tudtunk összeszedni elég jó vezetőt, hogy a
cserkésztábort megszervezzük.
Az egyik ok talán csak az információ hiánya volt, mivel sok vezető talán nem is tudta, hogy
szükség van rá. Erre csak egy válasz van : vezetőkre mindíg szükség van !
Nem csak a gyerekekkel való munkára kell sok vezető, hanem a hátteret is meg kell
teremteni. Ezért ha úgy érzitek, hogy szeretnétek bármelyik táborban segíteni, akkor
nyugodtan jelentkezzetek és akkor talán már kisebb lesz a veszély, hogy újra le kelljen
mondani egy tábort !
Jó munkát !
Jablonkay Péter/ Grizzly
Brüsszelben újra működik a cserkészcsapat !
A brüsszeli Báthory István cserkészcsapat 2011-ben újra lett indítva, és most megkapta a
hivatalos csapatigazolást Amerikából. Sok sikert kívánunk a brüsszeli cserkészeknek és
reméljük, hogy nem sokára találkozunk velük is.
Fontos dátumok 2012-ben
Akadályverseny (új dátum)
KÖKI
Parancsnoki konferencia

szeptember 28. - 30.
november
2 .- 3
november 16. - 18.

Kastl
Wildflecken
Kastl vagy Heidelberg

További információk: www.cserkesz.de
_____________________________________________________________
Gondolatok
Tagság a cserkészetben- “Ha nem mi, akkor ki?“
Sok vezető és felnőtt cserkész az évek folyamán eltávolodott a cserkészettől és talán
éppenséggel gyerekei által került újra kapcsolatba a cserkészettel. Ez a helyzet elég
gyakori.
Sokszor azt tapasztaljuk, hogy régi cserkészeink mintha félnének újra cserkészmunkát
végezni. Pedig ha mi nem csináljuk, akkor ki csinálná? Ki törődik itt nyugaton a magyar
gyerekkel? Ki fogja őket össze? Ki adja nekik át a tábortűz élményét, a portya fáradalmait,
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a saját összecsomózott pad kényelmét? Hol tanul meg 100 népdalt és hol fogja a
honfoglalást átélni?
Ezt - 65 éve- csak is mi, a cserkészvezetők tettük lehetőve és ez a mai napig sem
változott. Ezért mindenkit arra buzdítok, hogy vegye föl a kapcsolatot régi csapatjával,
vagy a legközelebbi csapattal és ajánlja fel segítségét. Mint hivatalos tag, nem csak a
csapatot támogatod, de eszmeileg is példát mutathatsz a többi szülőnek, hogy megértsék:
a cserkészet nem csak egy gyerekmegőrző, hanem felnőtt embereknek is ad ezerféle
lehetőséget a közösben résztvenni és hozzájárulni a magyar gyerekek magyar
neveléséhez.
Aki nem ismer a közelben csapatot, az természetesen jelentkezhet nálam is és akkor
rajtam keresztül is be lehet kapcsolódni a cserkészetbe. Fontos tudni, hogy a
csapatmunka körül sok alkalmi segítségre is szükség van. Sokan nem tudnak vagy
akarnak rendszeres munkát vállalni de egyszer- egyszer szívesen segítenek.
Példaként egy két lehetőségét felírtam és örülnék, ha ezen elgondolkodnátok, hogy hol
lehetne a TI helyetek:
Tábor törzs: A tábori hátteret biztosítja a törzs. Konyha, szertár, beszerzés, előtábor,
bontás, közös építmények, egészségügy és sok más tartozik a törzshöz. Ez az egyetlen
tábor, ahol nem gyerekeket vezetünk és ahol részidőben is lehet résztvenni.
Média: Nekünk is kell kifelé mutatni a munkánkat. Kecsap, Kerlev, honlap, sajtócikkek,
plakátok, pecsétek, pólók és sok más megtervezése, megszerkesztése szükséges ahhoz,
hogy látható legyen a munkánk. Például most új kerületi zászlót kell tervezni, mert a régi
már nagyon kopott.
Kapcsolatok: Sokfelé kell kapcsolatot tartanunk és bemutatkoznunk. Csapatok
látogatása, magyar egyházakkal kapcsolatot tartan, új csapatokat indítani,új
közösségekben a cserkészetet bemutatni, induló csapatoknak segíteni. Ugyanakkor
anyagi forrásokat is kell keresnünk és ezeket is csak kapcsolatokon keresztül lehet
kiépíteni.
Szakágak vezetése: Jelenleg regöscserkészetünk működik önnálóan és erős lábakon
állva. Voltak viszont idők, amikor vízicserkészet is működött, téli táborokat tartottunk, vagy
körutakat szerveztek. Ehhez mindíg kell legalább egy elszánt vezető, aki egy saját kis
törzzsel ezt felvállalja. Mint példa az RTT-t hozzom fel, ami 4 éve indult.
Nagyon örülnék, ha mennél több vezető és cserkészbarát megtalálná a helyét körünkben,
hogy a külföldön élő magyar gyerekeknek a cserkészet értékeit még sokáig tudjuk
biztositani. Ilyen értelemben mindekinek további jó munkát kivánok!. Grizzly
Beszámoló
Regöstábor április 17.- 25.-ig Lützensömmern
Az idén is nagyon sokan voltunk a táborban. Söt még nem is tudtunk mindenkit befogadni.
Igy aki késön jelentkezet az hoppon maradt. Ami nagy kár volt, mert nagyon sokoldalú volt
a tábor. A három délvidéki elöadó nagyon sok mindent tanitott és mutatott hazájukról.
Néptánc, hangszerbemutatás, citeratanitás, himezés, lószörfonás, faragás és persze a
hagyományos tojásfestés sem hiányozhatott. Emelett sok elöadást halgatunk délvidékkel
kapcsolatosan, melyekben délvidékröl származó cserkészek is bemutatták családi
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háterüket. Este vidám tábortüzeknél mulattunk. A táborban ünnepeltük idén is a husvéti
ünnepet. Mindenki szépen beöltözött a körmenetre és az Istentisztelet után este nagyon
finom sonka és töltött tojás volt a vacsora, amit 10 hatalmas szép és föleg finom torta
követet. Este táncház volt és a cserkészek bemutatták mit tanultak a tábor alatt. Volt
persze táncbemutató, de volt két citeracsoport is és a gyerek zenekar is ujra kiallt egy
vidám számmal. Minden bemutatót hatalmas lelkesedés kisérte és a csatakiáltásoktol
zenget a csür.
Beszámoló
Holland csapathétvége, június 16./17. Mierló
Június közepén tartotta a hollandiai Attila csapat a 4. csapathétvégéjét a sprinkhorst-i.
cserkészparkban. Ez egy kiváló táborhely, hisz három nagy rét, egy tábortűzhely, egy
nagyon jól felszerelt ház tornáccal és nagy termekkel valamint egy kis tó egy szigettel és
rengeteg békával.
Résztvettek idén is a kölni cserkészek és először a Brüsszeli csapat.
Sok szülő is eljött segíteni. Többek között nagyon finomakat főztek.
Közel 90 fő vett részt ezen a táboron.
Szombat délben volt a találkozás és sátorverés, ami jó szokás szerint esőben történt.
Dénes Guszti (Brazíliából) volt a napostiszt és sokat rohangált mire az összes sátor állt!
A legtöbb gyereknek ez volt az első táborozása!!! Utána mise volt illetve áhítat amit
Németh István (Brüsszel) vezetett. Az esti tábortüzet Rédey Gabi és a kölni őrsvezetők
vezették. Nagyon sok vidám dalt és játékot ismertünk meg.
Vasárnap sütött a nap, de erős szél fújt. A reggeli torna után volt sátorszemle és csak
utána reggeli és zászlófelvonás. Aztán két forgószínpad volt, külön a kicsiknek és külön
a nagyoknak. Ott aztán megtanultak keresztkötéstől kezdve, tüzet rakni, tájolni, sípjeleket
és útjeleket használni, sőt még menetelni is. Utána nagy méta játék volt, akadálypálya,
ostorozás és sátorbontás. Négy órakor, miután a szemetet is összeszedtük az egész
táborhelyen, elbúcsúztunk. Mindenki úgy érezte, hogy ezt a hétvégét jövőre is meg kell
csinálni. Köszönet jár Nickl Karcsibának. Ő nem csak a Holland csapatot indította újra,
hanem kitartó munkájáva talánl a negyedik körzet is megszületett. Ezért a Szövetségtől a
Kisbarnaki Farkas Ferenc érmet kapta. Köszönjük munkádat Karcsibá!

Beszámoló
Tiszti tábor kastlban július 14. – 22.- ig Kastlban
Az idei rendkívüli tiszti táboron 13 jelölt és 8 kiképző vett részt. Külön eljött Amerikából
Lendvai Lintner Imre, a KMCSSZ elnöke és Szentkirályi Pál a KMCSSZ vezetőtisztje. A
jelöltek is a fél világról jöttek össze: Berlin, Frankfurt, Jönköpping, Melbourn, Gödöllő,
Dunaszerdahely és Bécsújhely. A tábor ideje alatt esős idő volt, kivéve az Ambergi
kirándulást, no és a vasárnapi táborbontást! Különben nagyon sok jó beszélgetés,
eszmecsere és tábortűz volt, valamint a Lacikonyhában Elek Laci újra remekelt.
Nagy örömünkre több cserkésztiszt is kihasználta a lehetöséget és eljött az avatásra és
utána másnap közösen segitettek a bontásban is.
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Új cserkésztisztek a Kerületünkben
Miután idén két tiszti tábor is volt, nagy örömünkre sok új tiszttel gyarapodotunk..
Tiszti tábor/ Kastl
Cserkésztisztek:
Konthur Zoltán / Berlin
Szántó-Konthur Krisztina / Berlin
Makovi Susi / Frankfurt
Makovi András / Frankfurt
Kulcsár Levente / Frankfurt
Szőcs László / Jönköpping
Csernay Roberta / Bécs
Balázs Enikő / Szórvány
Balázs István / Szórvány
VK-tábor/ Fillmore
Cserkésztisztek:
Stolmár Gyurka / Frankfurt
Nagy Veronika / München
Lukács Levente / Wels
Segédtisztek:
Stolmár Annamária / Frankfurt
Balog Ágnes / Innsbruck
Miller Alicia / Frankfurt
Kcssegédtiszt:
Éberth Asztrid / Frankfurt
További munkájukhoz sok sikert, kitartást és örömöt kivánunk!
Választások és Jelölések
Idén a novemberi konferencián ujra választjuk a kerületi tisztségviselöket. Minden
felnöttcserkész jogosult jelölni. A jelölést emailben szeptember 30 ig lehet beküldeni
Kulcsár Zsoltnak: zsolt.kulcsar@gmx.de
A következö tisztségek kerülnek választásra és melete a jelenlegi képviselökkel:
Kerületi pk : Jablonkay Péter
Körzeti pk. Ausztria: Szemeredi Tibor, helyetese: Csernay Roberta
Körzeti pk. Németország: Dory Emese
Körzeti pk. Eszakeuropa: Még nincs
Körzeti pk. Svájc: Pilinszky Katalin
IB Tagok: Dr.Grynaeus Péter, Klement Nándor, Nagy Miklos
Pénztárellenörök: Lukács Levente, Jánosi Ferko
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Tagdijak
Kérjük a szorványcserkészeket az éves tagdijat erre a kontora átutalni. Mindenki más
természetesen a helyi csapatnál tudja fizetni a tagdijat.
Adományokat és tagdijakat a követekzö Kontora lehet átutalni:
Sparkasse Zollernalb BLZ:653 512 60 Ktnr: 1134 0261 17 IBAN: .DE68 6535 1260 1134
0261 17. SWIFT-BIC: SOLADES1BAL Ungarischer Pfadfinderbund
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 és esőponchót is
árulunk.
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:
Kerületi pk,
Jablonkay Péter
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net

Honlap:
Jablonkay Péter
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net

Pénztáros, szertáros, Kerlev-író
Jablonkay Péter
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net
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

Jung Annamária

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

Lukáts Levente

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

Brüssel

Németh István

Jönköping (indul)

Szöcs László

jonkoping@cserkesz.de

Stockholm (szünetel)

Belina-Kalocsi Szilvia

stockholm@cserkesz.de

Hollandia

Nickl Károly

hollandia@cserkesz.de

Szórványok

Jablonkay Péter

vezeto@cserkesz.de

Ausztria

Svájc
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