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1. KERÜLET – EURÓPA

Kedves Cserkészvezetők, kedves Cserkészbarátok!
Legutóbb beszámoltam a brüsszeli csapat újraindulásáról. Ezt követően indult csapat Londonban,
Grázban, Hollandiában és talán újra Svédországban is. Ez a nagy népszerűség nyilván nem
véletlen, hisz az elmúlt évben rengeteg család érkezett Magyarországról külföldre, és keresik
gyerekeiknek a magyar köröket. Tehát igen is van jövője a cserkészetnek! Persze ahhoz tenni is
kell, hogy értékes és nívós programjaink által eredménye legyen a munkánknak. Ezért ismételten
szólok mindenkinek, hogy ne féljetek, hanem ajánljátok fel a segítségeteket, mert mindíg szükség
van vezetőkre de aktív szülőkre is, akik segítenek a háttérmunkában.
Sok boldog magyar gyerek a jutalom mindenki számára.

Jó munkát !
Jablonkay Péter/ Grizzly
Fontos dátumok 2013-ban
Márciusi konferencia
Regöstábor
Szavaló verseny
Frankfurti cserkésznap
Parkpucera és fanyűvő hétvége
Svájci körzeti tábor
Hollandiai cserkészhétvége
Nyári VK-tábor és mintatábor
Tutajtúra
NNT nemzeti nagytábor
Akadályverseny
Parancsnoki konferencia

március 1-3
március 24- április 1
április 20
május 1
május 9 – 12
május 18 – 20
junius 15/16
augusztus 1-10
augusztus 1-10
augusztus 11-19
szeptember 28/29
november 16/17

Beilstein
Lützensömmern
Stuttgart
Frankfurt
Kastl cserkészpark
Spiez (CH)
Mierlo (NL)
Kastl cserkészpark
Tisza (H)
Ócsa (H)
Mattsee (A)
Kastl cserkészpark

Meghívó
Nyári VK-tábor és mintatábor
Az idén is tartunk vezetőképző és mintatáborokat cserkészparkunkban, Kastlban.
Időpont : 2013 augusztus 1-10-ig
Táborok : Kiscserkésztanya (a házban) 7-10 éves korig
Mintatábor 10-14 éves korig
Mozgótábor 14 éveseknek
Őrsvezetőképző tábor 15-18
Kiscserkészvezetőképző tábor 16- 20
Felnőttcserkész tábor 18-tol (szülőknek és érdeklődőknek)
Tábordíj : 120€
Jelentkezési határidő : 2013 június 15. ( a csapatparancsnoknál leadni)
Kérdések : Maitz László (lásd alul a címet)
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További információk: www.cserkesz.de
Meghívó
Cserkészparkunk Kastlban

Már több mint húsz éve működik cserkészparkunk Kastlban, Nürnbergtől 60km-re.
A 10 hektáros területen sok erdő és rét van. Lehet sátorozni, és van egy 30 férőhelyes
kisházunk is. Szeretettel várunk minden ügyes kezű és jókedvű vezetőt, cserkészt és
szülőt, akik részt akarnak venni a cserkészparkunk szépítésén és javításán.
Május 9-12 ig ismét lesz parkpucera, ami főleg festésből, lomtalanításból, favágás és
kunyhóépítésből áll. Természetesen lesz idő szalonnasütésre és fagyizásra is,sőt talán
még egy röplabdatorna is belefér. Aludni lehet a házban vagy sátorban, ki hogyan szereti.
Jelentkezni lehet Jablonkay Péternél az alul lévő címen.
__________________________________________________________________
Beszámoló
Vezetői- és 5. Rover konferencia 2013 március 1.- 3. Beilstein/Németország
A cserkészkerületünkben hagyományos tavaszi konferenciát idén a beilsteini
Magdalenenkirche-ben tartottuk. Ez egy templom, ami az 1800-as években épült, majd
1950-ben a német cserkészek által át lett építve. Mégpedig úgy, hogy megmaradt benne
a templomrész és ugyanakkor nagyon hangulatos és kényelmes helyet nyújt 40 főnek ott
tartózkodni. Fölötte pedig egy hatalmas vár trónol, ahol nyáron sólymászat működik.
Nem csoda, hogy a résztvevők el voltak ragadtatva a szép helytől és igen jól is érezték
magukat. Ez fontos, hisz fél európából jöttek most is a vezetők és róverek, sőt az
újonnan alakuló londoni csapatból is eljött két vezető.
A cserkészkonferencia hangsúlya idén főleg az eszmecsere volt. A cserkészek gyarkolati
kiképzésének a javítását vitattuk meg, és az ifjúság megtartását a cserkészmunkában.
Nem könnyű a helyzet, hisz a legtöbb egyesület tagvesztéstől szenved, mivel egyre
kevesebben hajlandóak elkötelezni magukat egyesületi munkára.
A konferencia egyik fénypontja Gémes Pál stuttgárti lelkész által tartott áhítat volt. Egy film
alapján (If god was a DJ) közelítettük meg Isten szerepét mindennapi életünkben. Rá
kellett jönni, hogy mi magunk vagyunk felelősek sorsunkért, és ne várjunk arra, hogy
Isten helyettünk oldja meg az életünket.
Ugyanakkor nem szabad elcsüggedni sem, hanem kérjük Istentől a jót, a segítséget mert
Ő meghallja azt.
A fiatalabb rovereknek részben külön volt program és eszmecsere az őket érdeklő
témákról, melynek eredményét a nagy körben is bemutathatták és közösen megvitattunk.
Több vetítéssel egybekötött beszámoló is tarkította a napot.
Földes Fruzsi a Dél-Amerikai VK-tábori élményeit , másnap pedig Szántó- Konthur
Krisztina mutatta be a regöstábort, amelynek idén fogjuk ünnepelni a 35-éves jubileumát.
Reméljük, hogy többeknek sikerült kedvet csinálni hozzá!
Az estet vidám tábortűz színesítette, és meg kell mondanom, hogy nagyon jól esett a
közös éneklés és vidámság is.
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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, 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.
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!.

Info
Választások
A következö tisztségeket hagyta jóvá az IB a 2013 március 1.-i gyülésén:
Kerületi pk : Jablonkay Péter cscst
Körzeti pk. Ausztria: Csernay Roberta cst
Körzeti pk. Németország: Kulcsár Levente cst
Körzeti pk. Észak-Európa: Még nincs
Körzeti pk. Svájc: Pilinszky Katalin
IB Tagok: Dr.Grynaeus Péter cscst, Szakáts Júlia cst, Szabó Iván cst
Pénztárellenőrök: Lukács Levente cst, Földes Fruzsina st
Minden vezetőnek köszönjük, hogy vállalja a munkát és sok sikert kívánunk nekik.
Tagdijak
Kérjük a cserkésztiszteket és segédtiszteket akik nem tartoznak csapathoz, hogy az
éves tagdíjat (40€) az alábbi kontóra átutalják át. Természetesen a helyi csapatnál is be
lehet fizetni.
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Cserkészbolt
A mindennapi cserkészfelszerelésért nem kell messzire mennetek: telefonon, drótpostán
lehet rendelni: 0049/ 7433 276314 vagy pl.jablonkay@gmx.net
Ingeket, övcsatokat, jelvényeket, könyveket, csajkát és esőponchót is árulunk.
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
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

Csapataink
Németország : Körzeti parancsnok

Kulcsár Levente

nemet@cserkesz.de

Berlin

Konthur Zoltán

berlin@cserkesz.de

Frankfurt

Miller Alicia

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

Ausztria: Körzeti parancsnok

Csernay Roberta

ausztria@cserkesz.de

Bécs

Kisgyörgy-Piroska Emese

becs@cserkesz.de

Innsbruck

Schenk Angyalka

innsbruck@cserkesz.de

Linz

Lukáts Levente

linz@cserkesz.de

Svájc: 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

Északi nyugati körzet
Brüsszel

Németh István

Jönköping (indul)

Szöcs László

jonkoping@cserkesz.de

Stockholm (szünetel)

Belina-Kalocsi Szilvia

stockholm@cserkesz.de

Hollandia (indul)

Nickl Károly

hollandia@cserkesz.de

London (indul)

Fangli Márti

Szórványok

Jablonkay Péter

vezeto@cserkesz.de
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