
MEGHÍVOCSOLIMPIA 
2021
(VOLT AKI) 

TÁBORDÍJ
EUR: 20,00
CHF: 21,49
HUF: 7151

HOL? Kastl, Mennersberg MIKOR? 2021. szeptember. 24.-26.

BARCSAY ÁDÁM – JABLONKAY KINGA

A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN



 
 
 

 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • FÉDÉRATION DES SCOUTS  
HONGROIS Á L’EXTÉRIEUR • UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND 

 

33. KERÜLETI CSERKÉSZ CSOLIMPIA (AKADÁLYVERSENY) 
Kedves Cserkészek, Csapatvezetők, Felnőtt -, és Vándorcserkészek, 

Szeretettel meghívunk benneteket az idei csolimpiára (akadályversenyre)! 

 
Érkezés:       szeptember 24-én 18:00 órától lehet érkezni. Hideg vacsorát hozzatok!     
Vége:            szeptember 26-án, vasárnap 13:00 órakor 
Tábordíj:       20,- € / cserkész  
Helyszín:      Hárshegy Cserkészpark 
            Mennersberg 8 
                      92280 Kastl- Mennersberg 
 
 
Jelentkezési határidő: 2021 szeptember 17. (péntek) éjfélig. 
 
A tagok a csapatparancsnoknál jelezzék részvételi szándékukat. A csapatparancsnokok 
azután az örsi beosztással jelentkezzenek a következő E-Mail címen:  
 
adam.barcsay96@gmail.com 
 
A verseny alapszabájai:  
 

§ A cserkészek egyénileg és őrsben kapnak pontokat, amik együtt adják ki az őrs 
összpontszámát. 

§ Az akadályverseny idén is a cserkészek egyéni tudására épül. 
§ Az őrs minimum 3 cserkész + őrsvezetőből áll és maximum 4 cserkész + őv. 
§ St-k nem vezethetnek őrsöt, őrsvezetők pedig nem állhatnak állomást! 
§ Az őrsöt nem vezető őrsvezetők is végig fognak menni egy pályán. 

 
Korcsoportok: 
 
CS I Táborverő cserkész (10 -12 évesek) 
Az új próbarendszer magyar címer és Szent Korona újoncpróbák, valamint Táborverő cs: 
piros-fehér-zöld szalag és Légy résen próbáinak az anyaga. Természetesen figyelembe 
vesszük a korkülönbségeket. 
 
CS II Portyázó cserkész (13 -14 évesek)  
A csI-es anyag mellett a Portyázó cserkész: piros-fehér-zöld liliom és a Liliom próbák 
anyaga. 
Természetsen itt is figyelünk a korkülönbségre. 
 
CS III + ŐV-k Honfoglaló cserkész (15+ évesek) 
 
 



 

Az anyag megtalálható az új próbarendszer füzetben, az új cserkészkönyvben, de letölthető 
a Szövetség honlapjáról is. http://www.kmcssz.org  Amennyiben van még lehetőségetek, 
ezeket gyakoroljátok! A feladatok úgy lesznek előkészítve, hogy a kezdő cserkészek is 
sikeresen vehetnek részt a versenyen. 
 
Felszerelés:  
 

§ időjárásnak megfelelő, egyéni felszerelés. 
§ őrsönként egy sátor, elsősegélydoboz, őrsi zászló. 
§ három napos táborozáshoz szükséges cserkészfelszerelés.  
§ Csajkát és kulacsot mindenki hozzon, mert a házból nem adunk ki felszerelést! 
§ Mindez legyen hátizsákba csomagolva. Testvérek külön csomagoljanak! 
§ Minden csapat hozza magával a csapatzászlóját is 
§ Kérlek gondoljatok a kupákra. 

 
Egyéb tudnivalók:  

 
§ A vasútállomás és a Cserkészpark közötti távolságra sajnos nincs lehetőségünk 

buszt szervezni, ezért arra kérjük a csapatokat, hogy a táborhelyre érkezést 
egyénileg szervezzék meg. 

§ A vezetői megbeszélés (18+) 22 órakor a házban lesz.  
§ Az alkohol és egyéb drog fogyasztást azonnali hazaküldéssel fogjuk büntetni!  
§ A COVID19 járványra tekintettel, időben értesítünk egyéb fontos tudnivalókról.  
§ Mindenféle információval szívesen állok a rendelkezésetekre telefonon, illetve email-

ben: 
Tel.: 0049/1520/1012756 

Email: adam.barcsay96@gmail.com 
 

Légyszíves továbbítsátok a meghívót a csapattagoknak. Köszönjük! 
 

Jó készülődést és jó munkát! 
Jablonkay Kinga, Barcsay Ádám 

  



Krisztus előtt 50-et írunk. Julius Cézár hódításokra szomjazik. 
Úgy döntött, hogy dicsőséges légiói élén megszállja Galliát. 
Gyors és totális győzelmet arat. Vagyis, majdnem. 
Egy kis falu képes ellenállni a császárnak. Vajon ez egy 
csodának köszönhető? Isteni segitség? Vagy mégis valami 
matematikus számolásnak a végeredménye? Nem, hiszen a 
falu jól örzött titka a kárpát-medencében rejlik... 

Nos...hogyan is kezdődik ez a történet?



szóval a történet valahogy így kezdődik...

MIRE VÁRSZ

Istennekre!!



Vajon Cézár sikeresen elraboltatta Csodaturmixot? Netán megszerezte a 
varázsitalt? És mégis mihez kezdjen a segitségre szoruló falu, erősités 
nélkül? Na, azért mindent  nem árulhatok el...De annyit viszont igen, hogy 
Aszterix és Obelix, a falu két legbátrabb harcosa, a titkot rejtő Kárpát-
medencébe merészkedtek, hogy Csodaturmix segitségére siessenek. De 
Cézár eszén csakis a TI segitségetekkel tudnak túljárni...

aztán Cézár ki adta a parancsot:

 

Na ti meg mire  
vártok?? 
Indulás 

Mennersbergbe! 

Gyerünk, gyerünk. 
Mégis ki fél a római 

légiótol? 


