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Kedves Cserkészek, kedves Cserkészbarátok!

Újra rövid beszámolót küldök,  hisz alig egy pár hete volt a VK-tábor.  Nagy örömünkre 
szép számban eljöttek régi vezetők (segédtisztek és tisztek) a bankettre és a tiszti 
fogadalomtételre. Mi szeretnénk, ha ez hagyománnyá válna, és egyre többen eljönnétek. 
Hisz aki részt vett egy segédtiszti táboron, annak annyi emléke és élménye fűződik a 
cserkészethez, hogy szinte jól esik régi ismerősökkel találkozni, és felfedezni, hogy még 
mindig itt vannak új, fiatal vezetők, akik ugyan azon az úton indulnak, mint valamikor 
mindnyájunk. Ilyen értelemben számítok mindenkire a jövőben is.

Nyári VK-tábor  július 31. -  augusztus 9.         Ka  stlban/ Magyar tályegységek  

Nagy sikere volt az idei VK-tábornak. Nem csak, hogy sikerült sok új vezetőt kiképezni , de 
jó hangulatban, jó időben és komolyabb balesetek nélkül zajlott le a tábor. Nagy segítség 
volt idén a törzs, ami sok munkát levett a kiképzők válláról. De az erdei telefonrendszert is 
mindenki megszerette és jó néhány kilométert spórolt meg a vezetőknek. Így bízva abban, 
hogy az új vezetők megállják helyüket a csapatokban, mindenkinek megköszönöm, aki 
ennek a tábornak a sikeréhez hozzájárult.

A VK tábor számokban:
A táboron több mint 150 cserkész és vezető vett részt (ez egy új csúcs!)
40 őrsvezető és 14 segédtiszt lett kiképezve.
Összesen 25 kiképző és vezető vezette a 7 altábort (segédtiszti, kiscserkész segédtiszti, fiúőv, 
lányőv, kcs.őv, minta, tanya és törzs)
Idén újra sikerült egy állandó törzset összetoborozni, ami 12 cserkészből állt.
A segédtiszti bankettre és tiszti fogadalomtételen több mint 50 cserkésztiszt vett részt .
A táboron részt vettek 7 országból (Németország, Svájc, Ausztria, Svédország, Magyarország, 
Szlovákia, Egyesült államok).

Körzeti Kiscserkész hétvége        (KÖKI )     június 27/28.  

A Kiscserkészek akadályversenye idén szintén Kastlban volt.  Nagy meglepetésükre egy 
csúnya boszorkány le akarta betonozni a cserkészparkot és hotelokat építeni az erdő 
helyére.  Szerencsére kiscserkészeinknek sikerült ezt a nehéz feladatot megoldani és így 
továbbra is tudunk hol táborozni. A versenyt a stuttgarti kiscserkészek nyerték.

Parkpucera 2.    június 27/28.

Mivel nem sikerült május 1.-én befejezni a betonozást, erre a hétvégére összehívtunk  pár 
markos embert és 16 tonna betont és így mégis elkészült egy sima betonalap a tábori 
konyha számára. Ezáltal a VK-táborban könnyebb lesz a konyhát tisztán tartani és a főzés 
is egy kicsit könnyebb lesz így. Kösz minden segítőnek.
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Fontos dátumok 2009 – ben

AKI/ Kastl                                            szept. 26. - 27.           Kastlban/ 10 éven fölülieknek  

       21.SZ.
     KERÜLETI CSERKÉSZ AKADÁLYVERSENY

              2009 szeptember 25.-27.
      Hárshegy Cserkészpark Kastl

  Keret: Károly Róbert kora

Kedves Csapatparancsnokok!

Szeretettel meghívunk benneteket cserkészeitekkel együtt az idei akadályversenyre.

Mielőtt András meghalt volna Károly Róbert (mint gyerek) már dél Magyarország területén 
küldöttséggel járt városról városra, hogy támogatást szerezzen magának a magyar trónért. Mivel  
Károly Róbert királlyá koronázását a pápa is támogatta, 1301-ben az Esztergomi Érsek királlyá is  
koronázta, de nem a Szent Koronával. 
A magyar főurak viszont úgy döntöttek hogy Venczel, cseh királyt választják királyuknak, aki maga 
helyett a kisfiát ajánlotta. Venczel fiát a Szent Koronával és az urak belegyezésével meg is 
koronázták. Természetesen ezt a pápa és az Esztergomi érsek  is ellenezték. Büntetésül kiközösítették 
a budapesti lakosokat és a papot aki Venczel fiát megkoronázta....
De ezzel még a koronázások és a bonyodalmak csak a történet kezdetén vannak.

Gyertek el az akadályversenyre, hogy megtudjátok, mi is lett a sorsa a kis Carobertonak, mi 
történt a Szent Koronával és kik is azok a Szent György lovagok?

Érkezés: szeptember 25.-én 18.00-tól lehet érkezni. Hideg vacsorát hozzatok!
Kezdés: szeptember 26.-án, szombaton 10.00 órakor.
Vége:      szeptember 27.-én, vasárnap 13.00-kor
Tábordíj: 15 € /cserkész

Jelentkezési határidő:  szeptember 20.( vasárnap) este 22.00 óra.
    07433-276314 vagy pl.jablonkay@gmx.net

Parancsnoki konferencia  /Kastl  nov. 14. - 15.   Kastlban/ Cspk. és meghívott cst.  

Figyelem:     A novemberi konferencián újra választjuk a VK-vezet  ő  t. Jelenleg Maitz   
László cst.  tölti be ezt a tisztet. Aki    ő  t vagy mást akar jelölni, az tegye meg   
szeptember 29.- ig nálam (pl.jablonkay@ gmx.net) 
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Minden évben újra esedékes a   tagdíj   !  

Kedves Cserkésztisztek és Felnőtt cserkészek! 
Nagy örömmel látjuk, hogy sokan szívesen belátogatnak egy táborba és rendezvényre 
segíteni, régi ismerősökkel találkozni. De ne felejtsük el, hogy mint minden más 
szervezetnél nálunk is csak az tag, aki be is van jelentve, és fizeti az évi tagdíjat is. 
Sajnos, sokan tévesen úgy érzik, hogy ha fogadalmat tettek, akkor ők egyből a 
cserkészmozgalom tagja is.  Csakhogy mind azt ami rendelkezésünkre áll (Cserkészpark, 
felszerelés, kiadványok) azt abból a pénzből kell fizetni, amit a cserkészek tagdíjként 
befizetnek. Tehát legyetek olyan   ő  szinték, és vegyétek ezt a nem nagy fáradtságot, hogy   
befizetitek a tagdíjat a lap alján feltüntetett kontóra és akkor nem csak mint vendégek 
jártok a cserkésztáborokban.  Vagy pedig  a volt csapatotoknál fizessétek be a 
csapattagdíjat, ezzel  továbbra is támogatva a csapat  munkáját.
Köszönjük!

Szórványtagdíj: 40€/cserkész

___________________________________________________________________ ____

Jubitábor 2010

100 éves lesz jövőre a magyar cserkészmozgalom. Ezt mi is megünnepeljük egy nagy 
Jubileumi tábor keretében Kastlban. Erre mindenkit meghívunk aki él és mozog. Már most 
foglaljátok le ezt az időpontot,  mert ilyen nem lesz még egyszer.

Előtábor  július 24. –29.  csak vezetők, felnőttek
Jubitábor 2010  július 30.- augusztus 8.   mindenki 1-100-ig
Utótábor  augusztus 8. -10.  csak vezetők, felnőttek
_____________________________________________________________
Olvasási külön próba cserkészeknek

Mivel cserkészeinknek sokszor nehézségük van a magyar olvasással, így a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség  összeállított egy tanuló programot, amin a gyerekek 8 -16 évig gyakorolhatják a magyar 
olvasást. Ugyan is az olvasáson keresztül lehet elsajátítani egy nyelvet. Hogy vonzóbb legyen, minden 
egyes fokozat elvégzésénél lehet szerezni egy jelvényt. A legegyszerűbb, ha megnézitek a honlapon 
(WWW.KMCSSZ.ORG) és ott az olvasási külön próba című rovatban. A többit már a program maga 
elmondja.  Jó szórakozást és jó olvasást!

Magyarországi nyelvtanulási lehet  ő  ség  

Több éve már, hogy a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség lehetővé teszi magyar nyelvű fiataloknak a 
magyarországi tanulást. Erre két lehetőség 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 Euróba kerül az egész (tandíj és ellátás).

Több infót ehhez a két programhoz Szórád Gábortól  lehet kapni: gabona@aol.co
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Fontos kerületi címek:
Pénztár és szertár:
Jablonkay Péter
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net

Honlap: 
Vozár Viktor

Email:honlap@cserkesz.de
Kecsap (Kerületi cserkész Lap):
Drana Andrea és Németh Julia

Email: drandi@worldonline.de

Cserkészbolt és AKI föszervezö:
Jablonkay Lydia
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net

Kerületi Vezetöképzés
Maitz László
0049/8986 44424
Email:maitz.cserkesz@t-online.de

Cserkészpark:
Nagy Miklós
0049/7151 906433
Email:mnagy@gmx.de

Regöscserkészet:
Konthur Zoltán
0049/30 7960291
Email:regos@cserkesz.de

WEUP (Trägerverein)
Dr. Grynaeus Péter
0049/6201 33872
Email:G_Petrus@t-online.de

Képeket és több infót találtok az októberben újra induló honlapon:
www.cserkesz.de

Csapataink
Németország
Körzeti parancsnok Dóry Emese nemet@cserkesz.de

Köln Rédey Gabi koln@cserkesz.de

München Maitz Esther/ Györy András munchen @cserkesz.de

Stuttgart Jablonkay Lydia stuttgart@cserkesz.de

Frankfurt Stolmár György frankfurt@cserkesz.de

Berlin Konthur Zoltán berlin@cserkesz.de

Heidelberg Grynaeus Steffi heidelberg@cserkesz.de

Mainz Brauchler Judit mainz@cserkesz.de

Ausztria
Körzeti parancsnok Szemerédi Tibor ausztria@cserkesz.de

Bécs Kisgyörgy-Piroska Emese becs@cserkesz.de

Linz Szakáts Júlia linz@cserkesz.de

Innsbruck Schenk Angyalka innsbruck@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 zurich@cserkesz.de

Stockholm Belina-Kalocsi Szilvia stockholm@cserkesz.de

Szórványok Jablonkay Péter vezeto@cserkesz.de
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