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KERLEV 29
Kedves Cserkészvezetők, Kedves Cserkészbarátok!
A tavalyi évben két óriási mérföldkövet értünk el:
Regöstáborunk 40 éves jubileumát ünnepeltük Lützensömmernben, egy nagyon vidám tábor
keretében rengeteg gyerekkel, fiatallal, családdal és időssel. Ebből az alkalomból kiadtunk egy
emlékkönyvet is az elmúlt 40 év emlékére, a cserkészboltban kapható.
Nyáron pedig kerületünk legnagyobb és legmerészebb nyári tábora valósult meg, melyet 220
gyerekkel Erdélyben, Csíkmadarason, a Hargita lábánál tartottunk. A 10 nap alatt nem csak esővel,
napsütéssel, kutyával és medvével, csodákkal és csodálatos tájakkal találkoztunk, hanem életre
szóló kapcsolatokat kötöttünk az ottani emberekkel és Székelyfölddel is.
Ilyen célok eléréséhez nem csak elszánt és önzetlen vezetők kellenek, hanem egy biztos háttér,
amire a vezetők a munkájukat tudják alapozni. Ez nem magától van és nem hullott csak úgy az
ölünkbe, hanem nagyon sok vezető és szülő rengeteg időt, energiát és pénzt áldozott arra, hogy ezt
a hátteret megteremtse, s ezáltal ezek a rendezvények megvalósuljanak. Célunk továbbra is a kint
élő magyar gyermekeknek egy olyan közösséget építeni, ahol valódi értékek mentén tudnak
magyar társakat szerezni, kalandokat megélni, és egészségés felnőtt emberré válni.
Ezek után mindenkinek a segítségét meg szeretném köszönni, amivel táborainkat,
rendezvényeinket, csapatainkat, munkánkat támogattátok az elmúlt évben. (Túl sokan vagytok,
hogy mindenkit felsoroljak.) Nagyon örülnénk, ha idén is újra velünk tartotok.
Ezúton is mindenkinek sikeres és boldog új évet kívánok.
Jó munkát!
Jablonkay Péter/ Grizzly

Kerületi események voltak 2018-ban
Parancsnoki konferencia
március 2-4., Kastl
40. Tinódi Lantos Sebestyén Regöstábor
március 25 - április 2., Lützensömmern
Parkpucera
május 10-13., Kastl
Nyári nagytábor «Csillagösvényen»
július 25-augusztus 3., Csíkmadaras
Kerületi AKI (Hunok)
szeptember 28-30., Kastl
Rendkivüli tiszti konferencia
november 1-4., Michelsberg
(beszámolók a Kerlev végén vagy a honlapon találhatók: www.cserkesz.de)
Fontos dátumok 2019-ben
Stuttgarti Magyar bál*
Bécsi farsangi cserkészbál (A)
Zürichi Magyar bál (CH)*
Frankfurti Magyar bál*
Parancsnoki konferencia és
st. felkészítő hétvége
Regös segédtiszti tábor
Regöstábor
Parkpucera

január 26.
január 26.
február 2.
február 16.
Michelsberg
Lützensömmern
Lützensömmern
Kastl

március 8-10.
április 12-22.
április 14-22.
május 3-5. ! (új dátum)
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35 fő
135 fő
45 fő
229 fő
178 fő
55 fő
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Körzeti pünkösdi táborok
(Svájc, Ausztria, Belgium)
Nyári Vezetőképző táborok
Kastl
AKI
Kastl
Tiszti, vándor és st. Zárókonferencia Michelsberg

június 8-10.
július 25. - augusztus 3.
szeptember 21-22.
november 8-10.

* Bár a magyar bálok nem kimondottan cserkészrendezvények, de minden bál mögött sok cserkészvezető munkája is
van.

Hírek:
90. sz. Ajtósi Dürer cscs. Nürnberg
A nürnbergi csapat a máricusi IB-gyűlésen megkapta a végleges csapatigazolását. Ezek után mint
90. sz. Ajtósi Dürer cs.cs. működhetnek. Minden elismerésünk Gyimesi Zoltán fncs-t és Tihanyi
Endre cst-t illeti, akik Nürnbergben folytatták a Molnár Gergely st. által beindított kezdeményezést.
Kívánunk a nürnbergieknek jó munkát!
Új csapatok alakulnak Európa-szerte
Szeptemberben egy új csapat indult Londonban Varga Emese st. vezetésével, ami eddig az
50. sz. Kossuth Lajos cs.cs. keretein belül működött.
Egy éve működik egy cserkészraj Ulmban, mely eddig a 81. Dobó István cs.cs. keretein belül
működik, de még idén ősszel szeretne önnállósulni Székely Enikö fncs. és Füzesi Tamás fncs.
vezetésével.
Csapatkezdeményezés van Hamburgban, melyet Kövics Kitti st. KCSP ösztöndíjas hozott létre.
Azon kívül Drezdában és az Írországban Corkban készülnek komoly szándékkal új csapatok
indítására.
Mivel mindez sok munkával jár, a konferencián két csapatfejlesztő tiszt is meg lett választva.
Lengyel Bálint cst. és Fángli Márta cst. aki külön az angliai és írországi csapatokat támogatja.
Az új csapatok mellett a meglévő csapatokat is segítik a körzeti parancsnokokkal együtt. Egyben
meg szeretném köszönni Győry Katalin cst. munkáját, amivel eddig segítette az induló csapatokat.
Idén a 86. sz. Berlini Apáczai Csere János cs.cs. csapat ünnepelte 20 éves jubileumát. A 78. sz.
II. Rákóczi Ferenc fcscs. és a 62. sz. Sarolta lcscs. Zürichből pedig 60 illetve 55 éves jubileumot
ünnepelt. Nekik gratulálunk a kitartó munkához, és kívánunk sok örömet a további
cserkészkedésben.
VK rajparancsnok váltás
A KMCSSZ vezetése visszamenőleg megvonta Solymosi Katalin cst.-től a VK rajparancsnoki
megbízást. A kerületi vezetöség a szövetség jováhagyásával megbízta Schenk Angyalka cst.-et az
idei VK rajparancsnoki munkával. Köszönjük Katinak eddigi mukáját, hiányoljuk. Giginek pedig
köszönjük, hogy ilyen rövidesen beugrott és sok sikert kívánunk neki a munkához.
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Új cserkésztisztek és segédtisztek a kerületben
A nyári vezetőképző táborokban Fillmore-ban és Paláston, valamint az őszi Fórum tiszti táborban
Paláston 11 vezetőnk vett részt. Gratulálunk nekik az eredményes táborhoz, valamint sok sikert és
örömet kívánunk nekik a további cserkészmunkához!
CST VK Fillmore és Hollokö
Lengyel
Bálint
79. Innsbruck
Tihanyi
Endre
90. Nürnberg
Vartaresz
Viktor
82. Brüssel

ST VK Palást és Fillmore
Klement
Bálint
84. Frankfurt
Klement
Réka
84. Frankfurt
Miller
László
84. Frankfurt
Ihász
Mátyás
84. Frankfurt
Miller
Vali
84. Frankfurt
Wack
Krisztina
72. Bécs
Szabo
Bernadett 72. Bécs
Sass
Áron
72. Bécs
Jung
Alicia
87. Heidelberg

További információk: www.cserkesz.de

Választások 2018 november
Idén novemberben a konferencián a következő tisztségeket választottuk.
Kerületi elnökség:
Kerületi parancsok: Jablonkay Péter cscst.
Kerületi pk. helyetes: Kulcsár Levente cst.
Elnökségi tagok: Dr. Konthur Zoltán cscst., Szakáts Júlia cscst., Schenk Júlia st.
Körzeti parancsnokok:
Ausztria: Csernay Roberta cst.
Németország: Stolmár György cst.
Sváj : Szijjártó Ádám cst.
Észak-nyugat: Szőcs László cst.
Szakágvezetők:
Regös szakág: Dr. Makovi Susi cst.
Csapatfejlesztő tisztek: Lengyel Bálint cst., Fángli Márti cst. (Anglia és Észak-Nyugati körzet)
Táborparancsok: Szőcs László cst.
Média szakág: betöltetlen
Pénztárellenőrök: Dr. Egri Gabriella fncs., Szodtfridt Katalin cscst.
IB tagok: Dr. Grynaeus Péter cscst., Dr. Győry András cst., Kulcsár Levente cst. (póttag)
Gratulálunk a kinevezéshez, valamint sok sikert és örömet kivánunk a cserkészmunkához!
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Előretekintések 2019-re
Nagy építkezés a cserkészparkban
Óriási fába vágta a Cserkészpark Egyesület a fejszéjét. A kis ház mögé egy nagy cserkészházat
akarunk építeni. Nagy konyhával, 100 férőhelyes nagy teremmel és még jó néhány szobával a fönti
szinten. Figyeljétek a híreinket, mert ehhez mindenki segítségére szükségünk lesz. Információk a
Cserkészpark Egyesületnél: Jablonkay Lydia: pl.jablonkay@gmx.net
Parkpucera
A tavalyi évben több mint 40 fát kellet kivágni mivel elhaltak a betűzőszú miatt. A parkpucerán
megépítettük a szertárban a lépcsőt, a szertár mellé egy fészert építettünk és a kőbányában egy
Carportra hasonlitó menedékház került. Gyimesi Zoli segitségével felkerületek a lámpák és
kapcsolók a szertárba, így szinte készen áll a jövő táborra.
Pályázatok
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázatokon keresztül három témában kaptunk
támogatást. A WEUP-on keresztül kaptunk pénzt a csíkmadarasi „Csillagösvényen” tábor szállítási
és étkezési igényeire, a WEUP és a 86. Apáczai Csere János berlini csapat honlapjaira, illetve a
berlini csapat nyert 3 tűzálló 4x4 m-es pavilonsátrat a pályázaton keresztül.
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.
Figyelem: A cserkészboltban kaphatók a következő új könyvek:
CSOKK MIK. Az új próbarendszerhez a könyv, 400 oldal, színes …………
Magyarságismeret őrsvezetők számára. (könyv+munkafüzet) ……….........
Magyarságismeret segédtisztek számára. (könyv+munkafüzet)……….......
Regöskönyv 2015 téli ünnepkör ……………………………………………….
Regöskönyv 2016 tavaszi ünnepkör ……..……………………………………
Regöskönyv 2017 nyári/őszi ünnepkör ………………………………………..
Tinódi Lantos Sebestyén Regös Tábor 1978-2018 emlékkönyv ..................

10€
15€
20€
5€
5€
5€
15€

Tagdíjak
Szórványok figyelem! Kérjük a cserkésztiszteket, segédtiszteket, cserkészeket akik nem
tartoznak csapathoz, hogy az éves tagdíjat (40€ / 18 év alatt 20€) az alábbi kontóra utalják át
február 28-ig. Természetesen a helyi csapatnál is be lehet fizetni. Fel szeretnénk hívni a
figyelmeteket, hogy aki nem fizet tagdíjat, az nem jelölhet és nem jelölhető a választásokon,
valamint nem részesülhet utazási segélyben Jubileumi ill. VK táborokba.
Sparkasse Zollernalb, Ung. Pfadfinder Jablonkay,
IBAN: DE68 6535 1260 1134 0261 17
SWIFT-BIC: SOLADES1BAL
Jablonkay Péter cscst., Talstr. 30, D-72336 Balingen,
Tel./ Fax: +49/7433 276314, email: pl.jablonkay@gmx.net
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Adományok
Mivel a kerület nem hivatalosan bejegyzett egyesület, nem tudunk az adományokról hivatalos papírt
adni. Ezért kérünk benneteket, hogy aki adományozni szeretne, az a WEUP-on keresztül tegye azt.
A kerületi munkát támogató adományokat a WEUP számlájára kérjük átutalni:
"Hivatalos adományokról (Spendenquittung-ot) a WEUP ki fogja a támogatónak állítani, ha az
utalásnál ateljes név és cím meg van adva."
WEUP – Trägerverein für Ungarische Pfadfinder in West-Europa e.V.
Volksbank Stuttgart eG Konto 281 777 004 BLZ 600 901 00
IBAN DE88 6009 0100 0281 7770 04 SWIFT-BIC VOBADESS

A Cserkészparkot támogató adományokat a cserkészpark számlájára kérjük átutalni:
Ungarischer Pfadfinderparkverein e.V.
Sparkasse Erding-Dorfen Konto 20 03 69 27 BLZ 700 519 95
IBAN: DE44700519950020036927 SWIFT-BIC: BYLADEM1ERD
Fontos kerületi címek
Kerületi pk,
Jablonkay Péter cscst.
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net
Kerületi vezetőképzés
Schenk Angyalka
0043/69911516190
Email: dijas@inode.at
WEUP (Trägerverein Ungarischer Pfadfinder in
West-Europa e.V.)
Dr. Grynaeus Péter cscst.
0049/6201 33872
Email: peter@grynaeus.de
Regösszakág vezető:
Makovi Susi cst.
0049/6151 9511750
Email: makovi@tanchaz.net
Kerületi táborparancsnok:
Szőcs László cst.
0046/702 768845
Email: guru.cserkesz@gmail.com

Kerületi pk. helyetes:
Kulcsár Levente cst.
0049/179 1080296
Email: levikulcsar@hotmail.com
Cserkészbolt, Cserkészpark, AKI:
Jablonkay Lydia cscst.
0049/7433 276314
Email: pl.jablonkay@gmx.net
Cserkészpark bérbeadás
Dory Csaba cst.
0049/1577 9626 681
Email: pfadfinderpark@gmx.de
Csapatfejlesztő tiszt:
Lengyel Bálint cst.
0036/62004070146
Email: lengyel.balint@gmx.de
Media szakágvezető, Honlap, PR
betöltetlen
Cikkeket és képeket kérjük ide küldeni:
Email: pl.jablonkay@gmx.net

Külön köszönet a Mediatörzsnek és Lydiának a lektorolásért.
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Csapataink
Németország: Körzeti parancsnok

Stolmár György

nemet@cserkesz.de

Berlin

Konthur Zoltán

berlin@cserkesz.de

Frankfurt

Varga Arpád

frankfurt@cserkesz.de

Heidelberg

Jung Annamária

heidelberg@cserkesz.de

Köln (szünetel)

koln@cserkesz.de

Mainz

Barcsay Ádám

mainz@cserkesz.de

München

Kristmann Mátyás

munchen@cserkesz.de

Stuttgart

Jablonkay Lydia

stuttgart@cserkesz.de

Nürnberg

Tihanyi Endre

nurnberg@cserkesz.de

Ausztria: Körzeti parancsnok

Csernay Roberta

ausztria@cserkesz.de

Bécs

Póser-Piroska Ildikó

becs@cserkesz.de

Innsbruck

Schenk Angyalka

innsbruck@cserkesz.de

Wels/Linz

Szabó Jacqueline

linz@cserkesz.de

Svájc: Körzeti parancsnok

Szíjártó Ádám

svajc@cserkesz.de

Bern

Piricki Zoltán

bern@cserkesz.de

Genf

Teleki Myza

genf@cserkesz.de

Zürich

Pilinszky Katalin/
Magyar Balázs

zurich@cserkesz.de

Észak-nyugat: Körzeti parancsnok

Szőcs László

jonkoping@cserkesz.de

Brüsszel

Németh István

brussel@cserkesz.de

Hollandia országos csraj.

Gilyen András

hollandia@cserkesz.de

London 1

Fángli Márti

London@cserkesz.de

London 2

Varga Emese

Jönköping (indul)

Szőcs László

jonkoping@cserkesz.de

Szórványok

Jablonkay Péter

vezeto@cserkesz.de
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Függelék:
Értesítő:
Vezetőképző táborok
Értesítő:
Regös segédtiszti tábor
Beszámoló: Csillagösvényen jártunk, vagyis cserkésztábor a Hargita tövében
Beszámoló: A berlini cserkészcsapat Drezdában
Beszámoló: Egy új cserkészcsapat létrejötte, avagy a kezdetek Hamburgban
Beszámoló: Csapatalapítás Irországban
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Értesítő az összes idei vezetőképző táborokról:
"Meghívó szerkesztés alatt"
A kiképző táborokon csak parancsnoki ajánlással lehet részt venni.
A tanyára és a mintatáborra is a parancsnokon keresztül történik majd a bejelentkezés.
Időpontok
1.) Hivatástisztázó hétvége kiscserkész-segédtiszt jelölteknek, regös-segédtiszt jelölteknek,
Fillmore-ba utazó segédtiszt jelölteknek.
Időpont: 2018. március 8-10. Hely: Michelsberg (Ulm melett)
2.) KMCSSZ – 2. sz. Regös Segédtisztképző Tábor - 2019. április 12-22. Hely: Lützensömmern
Jelentkezési határidő: 2019. január 12.
3.) MCSSZF – 7. Közös Segédtiszt képzés 2019. július 22 - augusztus 2. Hely: Palást (SK)
Előjelentkezések: 2018. december 15.
Jelentkezések végső határideje: 2019. január 30.
Feladatok kiküldése: 2019. február 1.
Feladatok beküldésének határideje: 2019. április 1.
Hivatástisztázó és Táborkapu próba: 2019. április 26 - 28.
Tábori meghívók kimennek: 2019. május 15.
Záró hétvége: 2020. január
4.) KMCSSZ –Kiscserkészsegédtisztképző Tábor:
2019. július 23 - augusztus 3. Hely: Kastl
Jelentkezési határidő:
5.) KMCSSZ –Őrsvezetőképző táborok (LŐV, FŐV, KŐV), minta, tanya:
2019. július 25 - augusztus 3. Hely: Kastl
Jelentkezési határidő:
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6.) KMCSSZ – Központi VK tábor:
2019. augusztus 1-11. Hely: Fillmore, CA, USA
Jelentkezési határidő:
7.) MCSSZF – 7. sz. Tiszti tanfolyam: 2019. október 19-27. Hely: Hollokő (H) ?
Felelős szervező: Schenk Angyalka cst. / VK rajparancsnok

Értesítő a regös segédtiszt képzésről:
Kedves Parancsnokok és Vezetők!
Szeretettel értesítelek benneteket a második regös ST VK tábor részleteivel kapcsolatban. Kérlek
hirdessétek a tábort a csapatotokban, ismertessétek vezetőitekkel, idősebb cserkészeitekkel és a
szülőkkel.
Az új kiképzés céljai:
A regös segédtiszt a csapatparancsnok rendezvényszervezője és jobb keze a tervezésnél!
Biztosítja a színvonalas programok vagy foglalkozások tervezését és levezetését. A regös
foglalkozások kitünő nevelési alkalmak a cserkészek részére. Ezekre alapszik a kiképzés
módszertana is. A regös segédtiszt ezen kívül egy néprajzi ágazat szakismeretével is rendelkezik
(kézművesség, tánc, ének vagy általános bővített szaktudás).
A segédtisztképzés három elválaszthatatlan részből áll
* Az első rész a néprajzi anyag alapos ismeretéből és az írásbeli feladatok elkészítéséből áll. Az
előfeladatként kért munkákat a táborban felhasználjuk és részletesen megbeszéljük.
* A második rész a 10 napos tábor, ahol a tudásodat és az önbizalmadat növeljük, a gyakorlati
módszertant ismertetjük és a vezetői képességeidet fejlesztjük. A táborban komoly gyakorlati
kiképzést kapsz a regösvezetői és más csapatbeli vezetői feladatok megoldásához.
* A harmadik rész a VK tábor után következik: az otthoni, illetve az év folyamán esedékes
munkavállalás és a regös vezetői munkaterved végrehajtása, egy tanácsadó segítségével. A tábor
előtt már válassz magadnak egy cserkésztisztet mint tanácsadót, és kezdj gondolkozni azon,
hogyan fogod felhasználni a táborban tanultakat miután hazatérsz.
Fontos megértened, hogy a regös segédtisztképző tábor elvégzése magában véve nem a cél - bár
a tábor bizonyára nagy élmény lesz számodra -, a tábor igazi célja a regös vezetői egyéniséged
kifejlesztése, hogy az gyümölcsöt hozzon a csapatod, körzeted, kerületed és a KMCsSz számára.
Ezekről kezdj gondolkozni, amíg a táborra készülsz.
Kérlek tehát, hogy erős elszántságot, kitartást, jó felkészültséget és sok jókedvet hozz magaddal!
Cserkészszeretettel kívánok a kiképző őrs nevében jó munkát!
Jablonkay Lydia cscst.
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Érkezés: 2019. április 12., péntek 17.00 óra
Táborzárás: 2019. április 22., hétfő 14.00 óra
A tábor helye: Tagungshaus Rittergut e.V. ,
99955 Lützensömmern (Türingia, Németország)
Alsó korhatár: betöltött 21 életév
Jelentkezés: 2019. január 12-ig az alábbi feltételeknek megfelelően:
Írásban jelentkezz a mellékelt jelentkezési ívvel.
2. sz. Regös Segédtisztképző tabor, 2019
Parancsnok: Jablonkay Lydia cscst.
Talstraße 30.
D - 72336 Balingen
Tel.: +49 / 7433276314
Mobil: +49 / 15204990635
e - mail: pl.jablonkay@gmx.net
Költség: 240 € tábordíj
A tábordíjat kérjük a jelentkezés elfogadása után az alábbi számlára átutalni.
Az utaláskor tüntessétek fel a jelölt nevét, valamint: “RST 2019”.
Akik nem az 1. Kerület országaiból jönnek, azokkal a tábordíjat külön megbeszélem.
Regöstábor - Makovi András
Deutsche Kreditbank Kto - Nr.: 1032756197 BLZ 12030000
IBAN: DE23 1203 0000 1032 7561 97
BIC: BYLADEM 10001
Feltételek
1. A táboron elejétől végéig részt veszel.
2. Alapfokú elsősegé-tanfolyam elvégzése, ami államilag elő van írva országodban a
jogosítványhoz (pl. vöröskereszt, ASB, ADAC).
3. Segédtiszt magyarságismereti vizsga. Magyarországon érettségizetteknek nem kell vizsgát
tenniük, viszont egy másolatot kérünk az érettségi bizonyítványról.
4. Segédtiszt írásbeli és gyakorlati cserkészvizsga (annyira tudod az anyagot, hogy el tudod
magyarázni 14-16 éves cserkészeknek).
5. Amennyiben már végeztél segédtiszti tábort, kérlek jelezd azt is.
6. Tábor előtti feladatok elvégzése és elfogadása.
7. A táborba összesen 8 jelöltet veszünk fel. Amennyiben a jelentkezések száma ezt meghaladja,
akkor a kiképzőkkel megbeszéljük, hogy kiket tudunk fogadni. Előnyt élveznek a
segédtisztek, illetve a szakmai témát magas szinten ismerők.
8. Egy közös előhétvégén részt veszel (konferencia alatt tartjuk). Ettől bizonyos esetekben
eltekintünk.
Tábor előtti feladatok: A jelölt jelentkezése után megkapja a rá szabott feladatokat.
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Beszámolók:
Csillagösvényen jártunk – cserkésztábor a Hargita tövében

A két busz reggel hatkor indult Budapestről Székelyföld irányába. A buszon közel 100 cserkész,
akik az idei nyári táborba készültek. Az úticél Csíkmadaras, a Hargita tövében.
A nagy távolság ellenére többen voltunk mint máskor. Svédországból, Londonból, Brüsszelből jöttek
a legtávolabbi cserkészeink, ahol nem rég működnek csapatok. Továbbá a német, svájci és osztrák
csapatoktól (csapataink vannak a következő városokban: Bern, Zürich, Genf, Innsbruck, Wels,
Bécs, Berlin, Frankfurt, Heidelberg, Mainz, München, Nürnberg és Stuttgart). És persze a helyi
cserkészcsapatokból Szepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából és persze Csíkmadarasból is voltak kis
és nagy cserkészek.
Az első napokban a tábort kellet felépíteni. A 220 cserkész 5 altáborban táborozott. A legkisebbek,
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a tíz év alattiak a vadászházban aludtak, a felnőtt cserkésztábor pedig a házhoz közel volt, hisz ők
segítettek az ebéd kiosztásánál is. A cserkészek pedig sátortáborban laktak a távolabbi legelőkön
és telkeken. A roverek táborhelyét csak úgy lehetett megközelíteni, hogy egy keskeny pallón
átkeltek a patakon. Erről a patakról még szólok. A ház körül ébédlőket állítottak a roverek, hogy eső
esetén is tudjunk enni. Meg kell mondani, hogy bár sokat esett az eső, az étkezések alatt mindig
száraz volt és nem is volt szükség a sok építményre. Két jurta is épült. Az egyik volt az íjász jurta , a
másik pedig a szer jurta, amiben egy kis hun kiállítás volt berendezve.
A tábor kerettörténete idén a hunok voltak. Pontosabban a hunok élete Atilla előtt és Atilla
uralkodása alatt. Alapul Cey-Bert Róbert könyve „Atilla, a hun üzenet” szolgált, mely nagyon
részletesen kitér a hun életre és szokásokra. Elemzi Atilla életét és harci sikereit. Kitér a hun
táltosok és sámánok szerepére és a hun ételekre is.
A hunok életéhez híven, mi is mindennap íjászkodtunk. Három íjászpálya volt félépítve, ahol
egyszerre 20-25 cserkész tudott gyakorolni. Az íjászatot Barsi Attila vezete Gáal Imre és a roverek
segítségével. Attila harci íjászatot oktatott. Tehát az íjászat nem csak abból állt, hogy egyszerűen
célbalőjjünk. Meg kellet tanulni több nyilat kézben tartani, vakon betölteni a nyilakat és előre, oldalra
és hátrafelé lőni a célra. A legügyesebbek a végén ezt mind futásból is csinálták.
Ők lettek a sas-íjászok, - Atilla testőrsérege - és kitüntetésként megkapták a fekete sastollat.
A táborépítés után indultunk kirándulni. Több kirándulás volt tervezve, hogy egy kicsit megismerjük
a környéket. Megnéztük Csíkmadarason a ványolót, a templomot és a régi malmot. A legnagyobb
sikere viszont a kürtőskalácsnak volt. A buszokkal elmentünk Csíksomlyóba, az Egyeskőre és a
madéfalvi veszedelem emlékműnél megemlékeztünk az áldozatokról. A roverek és a felnőtt
cserkészek felkapaszkodtak egy hihetetlen meredek úton az Egyeskőre, ahol az utolsó 50 métert
drótkötelekbe kapaszkodva kellett megtenni. De a legnagyobb sikere a tusványosi medvelesnek
volt. Ez egy fordított állatkert, mert az ember ül egy ketrecben és meglesheti a medvéket. De még
vaddisznó is akadt, mely felzavarta a medvét a fára. Aztán persze a Hargitára is felmentünk.
Sajnos, csak a roverek jutottak fel, mert a többit egy nagy eső visszazavart félútról. Még a vezetőjük
is azt mondta, hogy ekkora esőt nem élt meg a Hargitán. A roverek viszont nem csak megnézték a
sok kopjafát a Hargita tetején, de ott rengeteg áfonyát is szedtek és ettek, amit a kék ujjak és
nyelvek árultak el.
A patak volt a tábor titkos kincse. Szerencsére nem volt túl nagy meleg, de a déli pihenő alatt
többször kisütött a nap, és hirtelen nagy lett a meleg. No, nem is kellet több, és pillanatok alatt a
patak tele volt hancúrozó gyerekekkel, mert nincs jobb mint a 12-13 fokos vízben lubickolni.
Ráadásul egy kis vízesés alatt felduzzasztották és a kis medencében a bátrak még alá is merültek.
A legjobb élményfürdő eltörpült ez egyszerű hegyi patak mellett.
Esténként tábortüzet tartottunk a nagy rét közepén a Csillagösvény alatt. Megismerkedtünk a hun
táltossal és a sámánokkal, akik csontból jövendöltek, és füsttel elűzték a rossz szellemeket Atilla
koronázása alkalmából. Megéltük a holdfogyatkozást gyönyörű csillagos ég alatt, és világosan
lehetett látni a Tejutat is. Ott áltunk és csodáltuk az égi látványt, közben énekeltük a régi
népdalainkat. Csodálatos élmény, amikor ilyen messziről összejövünk, és együtt tudunk énekelni. A
tábor 10 napja alatt nem voltak komolyabb gondok. Nagyon finom ellátásban részesültünk, melyet a
dánfalvi Szőcs Ilona és csapata biztosított . Így hát megismerkedtünk helyi finomságokkal is.
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Vasárnap közös misét tartott nekünk a csíkszeredai csapatparancsok, és kilátogatott több
cserkészvezető is. A helyi erdészet nagyon nagylelkű volt velünk, és engedte, hogy vágjunk ki fát
az építkezéshez. A buszosok végig ott voltak velünk, és vittek minket a különböző helyekre. De a
legszebb tábornak is valamikor eljön a vége. Szerencsére, az utolsó két nap gyönyörű napsütés
volt, így az összes sátort szárazon tudtuk elpakolni. A nagy búcsúzkodás után újra elindultak a
buszok a 12 órás útra Budapest felé.
Egy ilyen tábor szervezése elkezdődik már 2 évvel előtte, mivel rengeteg logisztikai és biztonsági
feladat várt megoldásra. Köszönet Szőcs Lászlónak, aki nem ijedt meg a nagy feladattól, és
elvállalta a tábor parancsokságát. Köszönet minden vezetőnek és segítőnek, aki hozzájárult a tábor
sikeréhez. Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek az anyagi támogatást.
Táborparancsok: Szőcs László cst. (Jonköping)
Táborpk. helyetes: Bálint Lajos Lóránt cst. (Csíkmadaras)
Kiscserkésztanya: Varga Emese st. (London)
Cserkész 1: Ferenczy Evelyn st. (Stuttgart) és Forgách Lóránt st. (London)
Cserkész 2: Schenk Júlia st. (Innsbruck) Molnár Gergely st. (Budapest)
Rovercserkészek: Jablonkay Péter cscst. (Stuttgart)
Felnöttcserkészek: Kulcsár Levente cst. (Frankfurt)
Jablonkay Péter
KMCSSZ Sajtoszolgalata
______________________________________________________________________

A berlini cserkészcsapat Drezdában népszerűsítette az ifjúsági szervezetet
November végén kaptunk egy felkérést, hogy a hozzánk „közel” eső német városban tartsunk egy
cserkészfoglalkozást, mivel a helyi szülők, élükön Szőcs Zoltánnal érdekeltek lennének egy csapat
felállításában. Mivel mi, berlini cserkészek vagyunk a legközelebb, saját felelősségünknek éreztük,
hogy minden segítséget megadjunk a helyi közösségnek.
A felkérést részletes tervezés követte, melyben csapatom négy tagja, Győry Katalin, az I. Kerület
csapatfejlesztésért felelős tisztje és jómagam vettünk részt. Szombaton, december elsején reggel
indultunk útnak Szászország fővárosa felé. Megérkezésünk után tettünk egy rövid városnéző sétát;
útba ejtettük a Zwinger, a kastély és a Frauenkirche épületét is. A túrára elkísért a lelkes Fodor
Ákos, akit mint lehetséges jövőbeli őrsvezetőt mutattak be nekünk. Egy közös ebéd után
megérkeztünk a helyszínre, ahol az érdeklődő családok már gyülekeztek. Rövid bevezető és téli
hangulatú éneklést követően megjelent maga a Mikulás, aki az ajándékozás mellett csoportokra is
osztotta a gyerekeket.
A kicsik Lukács Miklós és Rátz Eszter vezetésével kézműves foglalkozásba kezdtek. A
nagyobbakkal Lukács Henrietta foglalkozott, aki a közeli parkba vitte játszani őket. A hangos
cserkészjáték hallattán egy fa mögül előbújt Lord Robert Baden Powell (Bi-Pi), a cserkészmozgalom
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alapítója, teljes cserkészdíszben. A gyerekek kíváncsian hallgatták végig a természetszerető,
emberbarát mozgalom indulásának történetét. A két kiscserkésztörvénnyel már ekkor
megismerkedtek, sőt, a foglalkozás keretén belül szerepjátékokon keresztül mutatták be, hogy a
kiscserkész segítőkész, és szereti a rendet. Ez idő alatt Győry Katalin és Egri Gabriella a szülőknek
mutatta be mozgalmunkat.
Visszakerülve az épületbe, felkészültünk a tábortűzre, ami minden cserkészfoglalkozás
csúcspontja. A gyertyák begyújtása után a kicsik, nagyok, szülők, együtt vidám éneklésbe kezdtek.
A jó hangulatra megjelent Bi-Pi is, aki a 100 éves időutazás során került ismét cserkészek közé. A
játékok és énekek között a nagyobb gyerekek előadták a törvényeket bemutató előadásukat. Az
AVU nevű cserkészjátékkal maguk közé idéztek egy cserkészlányt 2107-ből, aki lézerbicskájával,
multifunkciós eszközével mutatta be, hogy milyen lesz egy évszázad múlva a cserkészet. Így Bálint
Dórával ketten képviseltük egy térben a múltat és a jövőt.
A cserkész-időutazással zártuk a jó hangulatú napot, illetve számos személyes beszélgetéssel
alapoztuk meg a Berlin és Drezda közötti kooperációt.
Bakó Ádám, KCSP ösztöndíjas, Berlin, Németország
KMCSSZ Sajtószolgálata
______________________________________________________________________

Egy új cserkészcsapat létrejötte, avagy a kezdetek hamburgban
Beszélgetések, ötletek, ismerkedések, külföldi utak és tapasztalatok - talán ezek voltak a
legfontosabb szavak, melyeket fel kell most soroljak, és amelyek tényleg a kezdetek kezdetét
jelentik.
Menkéné Pintér Magdolna, az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat
lelkésze kitartó munkával szervezte városról városra már régóta a felnőtt gyülekezetek mellett a
gyerek- és ifjúsági köröket. Ebbe a munkába kapcsolódott be Brockhauser Sándor, akiben több
évvel ezelőtt merült fel a gondolat, hogy meg kellene honosítani a hamburgi magyarság körében a
cserkészetet. Ugyan ő még olyan korban nőtt fel Magyarországon, amikor a cserkészet hivatalosan
be volt tiltva, ám alapértékeivel református ifjúsági tagként, majd ifivezetőként megismerkedett, és
később Franciaországba költözve cserkész-szülőként vált aktív támogatóvá. Fontos volt számára
Hamburgban olyan, felekezeti hovatartozástól független, keresztény csoportot biztosítani a
felnövekvő nemzedékek számára, amiben önmagukat kiteljesítve tudják megőrizni nyelvüket,
megérteni és megélni magyarságukat, valamint felelős, egymás iránt elkötelezett emberekké
válhatnak. Így kapcsolódott be alapító tagként a Hamburgi Magyar Iskola létrehozásába is, és
dolgozott ki egy koncepciót a Hamburgi Magyarok Egyesületének támogatásával a magyar fiatalság
megtartására, melyben a cserkészetnek kulcsszerepe van. Beindítani azonban ezt nem is olyan
könnyű, ehhez kérték a Kőrösi Csoma Sándor Program segítségét.
Nyári egyeztetéseink során már benne is és bennem is, mint leendő ösztöndíjasban,
kikristályosodott, hogy nem lesz egyszerű feladat az indulás. De nekiláttunk: plakátkészítés,
programszervezés, családlátogatás, ismerkedés, őrsi foglalkozástervezet és végül 2018.
szeptember 15-én 11-kor elkezdődött az első őrsi, közel egy tucat 8 év feletti gyermekkel. Miután
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minden hétvégén találkoztunk az újdonsült cserkészekkel, és az alkalmak jól sikerültek, így már
jöhetett a következő lépés: az első teljes hétvégés portya.
Ennek szervezése helyszínkereséssel, plakát- és jelentkezési lap készítéssel indult, majd, programés ételtervvel, keretmese- és tábortűz-írással folytatódott. Október 6-án reggel megérkeztek az
“eltévedt” gyermekek. Két nap alatt az általam megszemélyesített indián lány segítségével hosszú
utat tettünk meg. Népdalokat tanultunk, hajókat, és virágokat készítettünk, saját kialakítású
wigwamjainkban aludtunk, indián fogadalmat tettünk, sokat játszottunk, bölénnyel küzdöttünk,
csapattá formálódtunk, közösen levest főztünk, majd azt elfogyasztva, jóllakottan és sikerekkel
töltődve találkoztunk újra a szülőkkel. A cserkészekkel és családjaikkal azután közösen mentünk el
vasárnap este a Magyar Katolikus szentmisére és az azt követő agapéra, ahol Pál atyának és a
gyülekezetnek bemutatkoztunk és elénekeltük a cserkészindulót.
Lelkes gyerekekből nincs hiány, de bátran lehet csatlakozni! Mi szervezzük az élménydús hétvégi
őrsiket és ottalvós portyákat, hogy a hamburgi gyerekek is megismerjék, megszeressék és
gyakorolják a cserkészetet.
Kövics Kitti, KCSP Ösztöndijas, Hamburg, Németország
KMCSSZ Sajtószolgálata
______________________________________________________________________

Csapatalapitás Irországban
Manapság egy kattintásra van minden. Adatok, személyek, birtokba vehető tárgyak. De vajon mire
és meddig elég ez? És mit hagy az ember önmaga után? A hűvös billentyűzet tud-e melegséget
adni, közelebb hoz-e önmagunkhoz és másokhoz? A Cork-i Magyar Iskola és Óvoda
kezdeményezésére, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség képviselőivel az októberi „bank holiday”en nem csak a jazztől volt hangos Cork.

Fángli Márti, az 50. számú Kossuth Lajos Cserkészcsapat vezetője London mellől, Lengyel Bálint
cserkésztiszt, Bányai Kati segédtiszt Budapestről érkezett Írországba, hogy segítsen a lelkes
írországi magyar résztvevőknek abban, hogy létrejöhessen az Írországi Magyar Cserkészcsapat.
Mintha a bölcsek kövét keresnénk, és Mártiék hoznák a titkos receptet, hiszen Márti angliai
tapasztalatból tudja, milyen cserkészcsapatot létrehozni a semmiből. Márti ereje olyan, mint az erdő
csöndje, nem beszél sokat, de akkor lombokat mozgat meg a hangja, erős, érzem az édesapja
jelenlétét a tartásában, a hitében, ahogy mindenben meglátja, kiemeli az értéket. Hidakat teremt, és
erre maga mellé állítja a két fiatalt is pillérnek, példát mutat, ahogy jó cserkészhez illik: Bálintnak és
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Katinak teret ad, de azonnal segít, ha úgy érzi, arra van szükség. A corki csapat alig egy tucat
lelkes aktivistából áll, érződik az izgalom, vajon mire elég a hit, lesznek-e majd a délutáni
programon.
Délelőtt a cserkészet történetével ismerkedünk meg, a nyitómondat megadja az alaphangot: igazi
boldogságot csak a másoknak nyújtott boldogság által érhetünk el. Ezt szerintem sokan tudjuk,
valljuk is. De a tettekben mérhető odaadás, amiről itt másfél napon keresztül szó van, kicsit más
értelmet nyer, más színek kerülnek a palettára. Bálint és Kati németországi születésű magyarok,
akik kisgyerekkoruktól fogva a német iskola mellett magyar iskolába és cserkészetbe is jártak, és az
elmúlt években magyar egyetemen tanulnak, magyarországi munkahelyen dolgoznak. Az ő
történetük hiteles példája annak, hogy milyen, ha hazahúz a szív, hogy miféle összetartó erővel bír
a magyarságtudat, ha keretbe foglalja az életet, és a cserkészet révén egy olyan rendszer szerves
elemévé teszi a személyt, amiben egyenrangú, értékes tagja lehet a közösségnek. Mindketten
csillogó szemmel mesélnek élményeikről, amiknek az is része, amikor egy magyar-német kisfiú
szombat délelőtt inkább focizni ment volna magyar iskola és néptáncóra helyett.
Annyit beszélünk manapság az értékvesztett világról, az kitűnik, hogy a cserkészet alapvető célja
egy olyan ifjúságot nevelni, amely biztos alapokkal bír. Önkéntes, politikamentes és vallásos.
Mutatja a diakép, mondják ők is, én pedig magamra vállalom az ördög ügyvédjének szerepét, és
visszakérdezek, ez mit jelent, mert tapasztalatom szerint a legtöbb szülő számára ez az egyik
sarkalatos pont. Az, hogy az ember felébredve hálát ad, hogy ma is felkelt a nap, hálát ad étkezés
előtt az ételért, elmormol egy imát, válaszolja Kati, miért ne lehetne része az ember
mindennapjainak? Ebben egyetértünk, fontos, hogy a fiatalokat és magunkat is emlékeztessük arra,
nem evidens, hogy a dolgok járnak nekünk, azért hálát adni, egyben a dolgok, személyek, a
világunk értékességét is emeli, mindeközben felelős magatartásra nevel.
Teaching by doing – összegez Bálint, és botlik a nyelve, össze szegez, én pedig megállok a
jegyzetelésben, igen, ebben erősek ők itt, „össze-szegezik” azt, ami szét tud esni, ácsolnak,
kötöznek, csomóznak, de végül minden elemeire szedhető, felhasználható más szinten, ahogy a
videón lejátszott tutajok vizesballonjai. 180 ember 12 tutajon 7 napon át – mi az? Tehetném fel a
találós kérdést, ami a vági tutajtáborra vonatkozik, mert a kisfilm mindenkit elvarázsol: a világ
valamennyi kontinenséről érkeznek fiatalok, hogy együtt éljék meg önmagukat, a közösségi létet,
magyarságukat. Szebb kint magyarnak lenni, mondja az egyik magyar származású amerikai lány,
és hallgatva a Himnuszt éneklő fiatalokat, tört magyarsággal, színesen, evezés közben, tócsnit
szaggatva a napfényben arra gondolok, mégiscsak az emberi oldalt kellene kiemelni majd, hogy a
cserkészet kapcsolódni segít, gyökértelenség helyett összefonódó szabad lelkek számára teremt
teret, úgy, hogy közben visszavezet a természetbe. Lecsendesít, önmagunkhoz közelít, miközben
van kire rámosolyogni.
Mert érkezik három ember, akik csalódottságunkat az örömre cserélik. Az embertoborzásra nincs
recept. Olivér, az első kiscserkész-jelölt Írországban, annak a megtestesült alakja, hogy van kiért,
van remény, Márti biztat, kicsiben kell elkezdeni. Nézem, ahogy önfeledten rajzol a két cserkész
támogató jelenléte mellett. Zárásképpen játszunk, kincset keresünk, aztán tábortüzet is rakunk,
közben felcsendülnek a dallamok, az erejét nem kell magyarázni, tapintható, az ír tűzgyújtási tilalom
és a ledgyertyák ellenére szinte hallani a ropogást is a csitári hegyek alatt. Másnap folytatjuk
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tovább, a Facebooknak hála vannak újabb érdeklődők, ez mindenkit felvillanyoz, hirtelen konkrét
programtervbe csapunk bele, aztán módszertani tudásanyagot kapunk, gyakorlatias információkat,
mint a munkatervkészítés, örsi óra felépítése.
Figyelem, kérdezem, ki miért van itt. A közös pont a személyes érintettség, annak a vágya, hogy a
következő generáció, a lányom, a fiam megkapja, amit én megkaptam, hogy továbbadjam, vagy
éppen megteremtsem neki. Őszinte leszek, én tudok félni a haláltól. És attól is, hogy mi lesz majd a
következő generációval. No, nem rémmesét festenék keret gyanánt, ellenkezőleg, a személyes
felelősséget emelném ki. Hiszem, hogy rá kell kérdezni a tükörrel szembenézve: megteszek-e
minden tőlem telhetőt, segítek-e, ahol tudok, ha tudok, ha kell, ha lehet? Tudok-e ember maradni
egy mindannyiunk által elembertelenített világban, ahol többnyire az önérdek győz a megértés és a
figyelem helyett?
Nézem a tanítványaim Facebook-bejegyzéseit, olvasom a leveleiket, és e másfél nap után nem
megy ki a fejemből a kicsi Olivér rajza. Egy szigetet látok, rajta világítótoronnyal, a szigeten
egyetlen ember. Világít a fény. Mondják, a gyerekrajz beszédes. Mondják, a sötétségben legyél a
fény. Az ad meleget, és utat is mutat. Hogy te légy a változás, amit a világban látnál – ez is egy
újabb árnyalat most a verőfényes délután, míg szól a jazz Corkban. Olivér rajzán másnap
szivárvány van az üres lapon.
Őszintén bízom abban, hogy van lehetőség tenni a gyerekekért. Egyszerűen tenni a jót. Embert
faragni magunkból, embernek lenni, embernek maradni minden körülmények között.
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