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KERLEV 20
Kedves Cserkészek, kedves Cserkészbarátok!
Rohamossan közeledik a Jubitábor és remélem TI is bejelöltétek naptáratokban ezt a
fontos dátumot.
Ugyanakkor megkezdtük a Pavillon építését is és rohamosan közeledik a pavillon
állítása. Erre is várunk még erős kezű és biztos szemű segítőket.
Természetesen minden adománynak örülünk, mely elősegíti a megvalósítását.
Fontos dátumok 2010-ben
(KÖKI) Körzeti Kiscserkész hétvége
Pavillonépités (állítás)
Pavillonépités (tetőszerkezet)
Pavillonépités (tetőfedés)
Pavillonépités (befejezés)

június 18. -20. Kastlban
június 17. - 20. Kastl
június 25. - 27. Kastl
július 2. - 4. Kastl
július 9. - 11.Kastl

kcs / vezetők
Felnőttek
Felnőttek
Felnőttek
Felnőttek

Jubitábor 2010 Kastlban:
elõtábor/rovertábor
JUBI-tábor
utótábor
Vendégnapok

július 24. - 30.
július 30. - augusztus 8.
augusztus 8. - 10.
augusztus 6. - 8.

vezetõk/roverek
mindenki
vezetõk/roverek
mindenki

RTT 2. Rover teljesitmény-túra
AKI/ Kastl
Parancsnoki konferencia

szept.4.- 5.
szept. 25. - 26.
nov. 12. - 14.

16 évtől
10 évtől
Cserkésztisztek

Innsbruck
Kastlban
Kastlban

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pavillon
Ha meleg van és tűz a nap , a Pavillon kellemes árnyékot ad.
Ha esik az eső és ázik a rét, a Pavillon alatt még ilyenkor is szép.
Ha meglepi az eső a bulidat, a Pavillon alatt tovább is mulathatsz.
Elázott a tábor és szárítani kell, a Pavillonban még erre is van hely.
Május 12.- én elkezdtük építeni a pavillont. Közeledik a pavillon állítása, de még sok
költség és kiadás van hátra. A költségvetést megdrágította a nagy eső is, mivel külön utat
kelett építtetni, hogy a betonkeverő oda tudjon menni.
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Ezért továbbra is várunk minden segélyt, segítséget és adományt, hogy még a tábor
előtt be tudjuk fejezni a munkákat. Előre is köszönjük.

Visszapillantó
Vezetői és 4. roverkonferencia
A Diepoldsburg már fogalom a vezetőknél. Nem csak a szép, nagy, tágas ház és a
trampolin a nagyteremben, hanem mindíg sok szép hó is vár ránk. A sok benti előadás és
tervezgetések mellett szinte jól esik egy kicsit hemperegni a friss, puha hóban. Idén 42
vezető és rover jött össze február 19. – 21.-ig, hogy főleg a jubitábort készítsék elő. Az
esti tábortüzet mely a tavaszi népszokások körül forgott, diavetítések követték
Délamerikáról és Újzélandról. Ugyan is cserkészvezetők járták be a világot, hogy legyen
mit mesélni nekünk. Ehez már csak annyit kell mondani, hogy jövőre is le van foglalva a
ház.(Február 18.-20.)
Regöstábor (Kalotaszeg)
A Regöstábor idén március 28. – április 5.- ig ismét Lützensömmernben volt.
Ezen 138 cserkész, vezető és szülő vett részt. Azt kell mondani, hogy kezdenek beérni a
gyümölcsök. A nagyok táncbemutatója már egész komoly szintet ért el és a kisebbek is ott
tolonganak a nyomukban. Jellemző erre a táborra, hogy az 1 éves babátol a 80 éves
öregcserkészig mindenki megtalálja a helyét.Hála a nagy udvarnak és épületeknek, el is
férnek egymás mellett. Külön fénypont persze a husvéti ünnepnapok és az élő zene, mely
az egész tábort végigkísérte.
Frankfurti cserkésznap
Idén is több mint 120 cserkész és vendég vett részt a már hagyományos május 1.-i
cserkésznapon a Koltai kertben. Finom ételek melett újra a röplabdamérkőzés volt a nap
fénypontja. Első alkalom, hogy a stuttgarti roverek nyerték meg a kupát.
Szavaló-, és rovásírás verseny
A harmadik szavalóversenyen május 8-án Stuttgartban újra láttuk, hogy kicsik és nagyok
mire képesek. Sikerült idén is tartani az elmúlt évek színvonalát, mivel szinte mindenki
nagyon jól felkészült, és csodálatos verseket hallhattunk. A versenyen összesen 35
versmondó vett részt. A stuttgarti cserkészek mellett voltak a heidelbergi csapatból is
résztvevők, és egy pár felnőtt versmondó is kiállt a dobogóra.
A rovásírás verseny győztese részt vesz a Kárpát-medencei rovásverseny döntőjén jún.19.-én
Budapesten.
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Cserkészpark pucolás
A parkpucolás május 13.–16.- ig a kotrógép jegyében zajlott. Nem csak, hogy óriási
kupacokat épített mire odaérkeztünk de a szokatlan látvány főleg a gyerekeket varázsolta
el. Na, meg aztán a nagy sárdagonya!!! Három napig zuhogott az eső, így aztán nem volt
csoda, hogy mindenki a feje búbjáig sáros volt. De sikerült a pavillonhoz a betonalapokat
elkészíteni és így már nemsokára kezdődhet az állítás. A rossz idő ellenére összesen 23
felnőtt és gyerek vette ki a részét a munkából, lovaglásból és virslisütésből.
Ezen a helyen szeretnénk meg köszönni új gondnokunknak, Müller Gyurkának, hogy a
nagytermet ilyen szépen megcsinálta. Most igazi otthonnak lehet nevezni.
www.cserkesz.de
_________________________________________________________________ ____

Jubitábor 2010
Idén 100 éves a magyar cserkészmozgalom. Ezt mi is megünnepeljük egy nagy jubileumi
tábor keretében Kastlban. Erre mindenkit meghívunk, aki valaha cserkész volt vagy
érdeklődik a cserkészet iránt.
Már most foglaljátok le ezt az időpontot, mert ilyen még egyszer nem lesz!

Előtábor
Jubitábor 2010
Utótábor

július 24. – 30.
július 30.- augusztus 8.
augusztus 8. -10.

csak vezetők, felnőttek
mindenki 1-100-ig
csak vezetők, felnőttek

A jubitáborban lesz külön felnőtt és családi tábor, ahova mindenkit szeretettel
várunk.
Aki pedig csak egy napra tud jönni az jöjjön el a vendégnapokra:

Vendégnapok a Jubitáborban augusztus 6. – 8. ig.
Rendkívüli alkalom betekintést kapni egy cserkésztáborba.
A cserkészek bemutatóin kívül lesz magyar konyha, népzene és táncház, vetélkedők,
ünnepi zászlófelvonás, tábortűz és még sok minden más.
www.jubi2010.eu
Jelentkezzetek minél hamarabb, hogy legyen hely számotokra is !
Jelentkezés és információk: Jablonkay Péternél (pl.jablonkay@gmx.net)

A kerületi cserkészboltra is fel kell hívni a figyelmeteket!
Már jó pár éve Magyarországon varratjuk cserkészingeinket. Ezzel is igyekszünk segíteni
egy magyarországi kisiparost és nem a kínai árút támogatjuk. Az elmúlt években ugyan is
több mint 300 inget varrt már nekünk. Mivel csak kis rendeleseket tudunk feladni, általában
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50-100 inget gyártatunk egyszerre. Ezért lehetnek kis eltérések az anyagban vagy
színben. Köszönjük, hogy ezt is megértitek.
A mindennapi cserkészfelszerelésért nem kell messzire mennetek: telefonon, drótpostán lehet rendelni:
07433276314 pl.jablonkay@gmx.net
Ingeket, nyakkendőket, övcsatokat, jelvényeket, könyveket, csajkát, esőponchót árulunk.
Pl. egy jó minőségü cserkészing 15 € + 2 € jelvény.
Már a tábor előtt, időben gondoljatok a felszerelésetekre!
Jó felszerelés ügyben szaktanácsot is adunk!

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:
Kerületipk, pénztáros, szertáros:
Jablonkay Péter
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net
Kecsap (Kerületi cserkész Lap):
Drana Andrea és Németh Julia
Email: drandi@worldonline.de
Kerületi Vezetöképzés
Maitz László
0049/8233 210612
Email:maitz.cserkesz@t-online.de
Regöscserkészet:
Konthur Zoltán
0049/30 7960291
Email:regos@cserkesz.de

Honlap:
Binder Kornél
Email:honlap@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)
Dr. Grynaeus Péter
0049/6201 33872
Email:G_Petrus@t-online.de

Jó munkát!
Jablonkay Péter/Grizzly
Kerületi pk.
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Csapataink
Németország
Körzeti parancsnok

Dóry Emese

nemet@cserkesz.de

Köln

Rédey Gabi

koln@cserkesz.de

München

Györy Kati/ 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

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

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 (szünetel)

Belina-Kalocsi Szilvia

stockholm@cserkesz.de

Jonköpping

Szöcs László

jonkopping@cserkesz.de

Hollandia

Nickl Károly

hollandia@cserkesz.de

Szórványok

Jablonkay Péter

vezeto@cserkesz.de

Ausztria

Svájc

Svédország
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