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KÜLÖNKIADÁS
Cserkészhét Taizében
2017. július 23. – július 30.
Kedves Cserkésztestvérek! Az ICCS Euro-Mediterrán Régiója örömmel hív
meg Benneteket immár kilencedik alkalommal a franciaországi Taizébe a
hagyományos, ökumenikus cserkészhétre.
Taizéről
Taizé egy kis falu Franciaország burgundiai
régiójában, valahol Lyon és Dijon közt. Ez a
kis falu az otthona a Taizéi Közösségnek
is, amely egy kb. száz testvérből álló
keresztény szerzetesközösség. A testvérek
több különböző keresztény felekezetből és a
világ számos országából érkeznek. Taizében
együtt élnek, imádkoznak, dolgoznak, és
megosztják egymással, amijük van. Taizé a
bizalom, a nyitottság, az egyszerűség, az
egymással való közösség sajátos, egyedi
élményét és lelkületét nyújtja. Taizé már
létezésével is a megosztott keresztények
és a különféle népek közti megbékélés
jele.
Taizé emellett a világ minden részéről
érkezett fiatalok találkozóhelye is. Minden
évben, az egész év folyamán sok fiatal
érkezik a Közösséghez, hogy egy kis időt
együtt töltsenek a testvérekkel és egymással.
Miként a testvérek, ők is számos keresztény
felekezetből (katolikus, protestáns, ortodox
stb.) és országból érkeznek. Általában egy
hetet
töltenek
Taizében
(vasárnaptól
vasárnapig),
hogy
együtt
éljenek,
imádkozzanak és dolgozzanak a testvérekkel
és egymással. Nyaranta ez hetente háromnégyezer fiatalt is jelenthet.

További információk (angolul) és képek a honlapunkon (www.facebook.com/scoutweek);
vagy írhatsz nekünk a taize@iccs-em.org címre is. Imákat, taizés zenét, és még több
információt találhatsz (magyarul is) a Taizéi Közösség honlapján: http://www.taize.fr/hu.

csoportod számára) így kevés lehetőség és idő
marad.

A cserkészhétről Taizében
A cserkészhét az ICCS euro-mediterrán
régiójának rendezvénye; az elmúlt években
Francia-, Német-, Olasz-, Spanyol-, Ír-, Cseh-,
Lett- és Magyarországról, továbbá Portugáliából,
Hollandiából,
Belgiumból,
Litvániából,
Szlovákiából,
Szlovéniából,
Romániából,
Izraelből,
Jordániából,
Libanonból
és
Egyiptomból érkeztek már cserkészek. A
cserkészhetet elsősorban 15-29 év közti
fiatal vezetőknek találtuk ki, akik szeretnék
megújítani lelki erőforrásaikat, és meg
szeretnének tapasztalni egy sajátos közösséget
más országok
cserkészeivel együtt. A
résztvevők száma átlagosan 60 volt évente. A
taizéi testvérek vendégszeretetükkel biztosítják
nekünk a találkozási lehetőséget, de a program
szervezője nem a Taizéi Közösség, hanem az
ICCS (a katolikus cserkészek világszervezete).

Program
Egy rendes taizés nap három közös imaórát
foglal magába (reggel, délben és este) a
testvérekkel és a többi ott lévő fiatallal együtt. .
Ezt a taizés testvérek által tartott bibliai
bevezetők egészítik ki, amelyeket a hit
kérdéseiről,
vagy
bármi
más,
közös
érdeklődésre számot tartó témáról szóló
kiscsoportos beszélgetések követnek. Vannak
továbbá
tematikus
műhelyprogramok
(workshop), gyakorlati, közös munka, és
étkezések. Lehetőség van némi időt csendben
tölteni, vagy a közös énekeket gyakorolni. Az
ezen felüli, saját cserkészprogramjaink közt
szerepel (az időjárás függvényében) egy kis
túra,
cserkészjátékok,
kiscsoportos
beszélgetések
cserkésztörvényeinkről,
a
különféle országok cserkészetének bemutatása
stb.) Ezen túl persze a cserkészhét egyszerűen
lehetőséget ad arra, hogy megismerj sok más
cserkészt az európai és mediterrán országokból.

Mivel a legtöbb, Taizébe érkező fiatal nem
cserkész, ezért valódi cserkésztábort nem
tudunk szervezni. A cserkészhétre érkezők a
rendes heti taizés programokon vesznek részt;
mi ezen felül szervezünk saját programokat a
cserkészhét résztvevőinek (a szabad programra
fenntartott időszakokban). További „külön”
programokra (például, ha többen jöttök, saját

További információk (angolul) és képek a honlapunkon (www.facebook.com/scoutweek); vagy
írhatsz nekünk a taize@iccs-em.org címre is. Imákat, taizés zenét, és még több információt találhatsz
(magyarul is) a Taizéi Közösség honlapján: http://www.taize.fr/hu.

Fontos gyakorlati tudnivalók
Időpont és ütemezés
A 2017-es cserkészhét július 23-tól 30-ig
(vasárnaptól vasárnapig) tart. Kérjük, értsétek
meg, hogy csak az egész hétre lehet
jelentkezni,
mivel
Taizében
minden
programot heti ütemezésben terveznek. Ha
csak néhány napra tudnál jönni, akkor
jelentkezz közvetlenül a taizés honlapon egy
rövidebb, pár napos „rendes” (nem cserkész)
programra. Érkezni vasárnap (23-án) délután
kellene, és szintén vasárnap (30-án) délután
lehetne elutazni. Az egyéni problémákat,
kérdéseket előzetesen, a jelentkezéskor
jelezzétek nekünk e-mailen.

Célcsoport

kérni tőlünk). Ne felejtsd el: a vízumügyintézés több hónapot is igénybe vehet

Költségek
A tábordíj a szállást és étkezést fedezi. A
tábordíj országonként eltérő, de legfeljebb
70 euró lehet az egész hétre. Ehhez jön
persze az útiköltséged is. A saját országod
szerinti díjat Taizé honlapján találod meg.

Betegségbiztosítás
Ezt saját magadnak kell hoznod; az EU-n /
EGT-n belüli cserkészeknek megteszi az
európai egészségbiztosítási kártya is, az egyes
nemzeti igénylőhelyeket itt találod meg:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=hu.

Elsősorban 15-29 év közti fiatal vezetők. A
29 évesnél idősebb cserkészeket is szeretettel
várjuk, de legyenek vele tisztában, hogy a
résztvevők többsége a fiatalabb korosztályból
kerül ki. Létszámkorlát nincs. A cserkészhét
minden cserkész számára nyitott, persze azt
ne felejtsétek el, hogy Taizé egy keresztény
közösségnek ad otthont. A 18 év alattiak
hozzanak magukkal egy szülői hozzájárulásról
szóló nyilatkozatot (ha nem találod csatoltan
kérd tőlünk a taize@iccs-em.org címről). A 15
és 16 éveseket egy vezetőjük is el kell kísérje.

Utazás
A résztvevőknek utazásukat egyénileg kell
megszervezniük (és fizetniük) a taizéi
táborhelyig és onnantól haza. A program
Taizében indul és zárul. A szervezőcsapattól
persze kérhettek tanácsokat, de a Taizéi
Közösség honlapján is vannak utazási ötletek
(http://www.taize.fr/hu_rubrique452.html).

Vízum
Azoknak, akiknek vízumra van szükségük a
franciaországi
belépéshez
a
saját
országukban lévő francia követségtől
tudják azt beszerezni (vagy a schengeni
vízumot kiadó más követségtől). A
szervezőcsapat kérés esetén tud hivatalos
meghívólevelet küldeni (ezt e-mailen tudod

Életkörülmények
Meglehetősen egyszerűek, a szállás általában
sátrakban van. Hozhatod a saját sátrad, vagy
aludhatsz a többi cserkésszel a közös nagy
sátrakban (fiúk és lányok külön). Szükséges
felszerelés a hálózsákod és a matracod.
Zuhany a közös, kabinos zuhanyblokkokban
van. Naponta háromszor van étkezés, közösen
a többi fiatallal. Tűzrakásra nincs lehetőség. Az
áramforrások (telefontöltés!), az internetezési
és az alkohol fogyasztási lehetőségek nagyon
korlátozottak.

Időjárás
Nyáron meleg (30°C) és hideg idő is lehet,
ehhez képest kell felszerelést hozni. Esőre
mindig lehet számítani.

Nyelvek
Taizé egy nemzetközi találkozóhely, azaz
legjobban akkor tudod kihasználni a hetet, ha
tudsz idegen nyelven. A hét során a
résztvevőknek alapvetően angolul fogunk
tájékoztatást adni, azaz a vezetőknek
mindenképp jól kell tudniuk angolul (ha
pedig angolul nem vagy kevéssé tudó
cserkészekkel jöttök, akkor a csoporton belüli
fordítást magatok számára a vezetőknek kell
megszervezniük).

További információk (angolul) és képek a honlapunkon (www.facebook.com/scoutweek);
vagy írhatsz nekünk a taize@iccs-em.org címre is. Imákat, taizés zenét, és még több
információt találhatsz (magyarul is) a Taizéi Közösség honlapján: http://www.taize.fr/hu.

Jelentkezés
A jelentkezést a Cserkészhét szervezői intézik központilag, azaz NE regisztráljatok egyénileg
Taizében. Együtt jelentkezünk, hogy azonos programbeosztást kapjunk.

Jelentkezni az interneten tudsz itt: http://iccs-em.org/en/activities/scout-week-taize-2017.
Mihelyt megkaptuk az internetes jelentkezésedet, e-mailen kapsz tőlünk egy hivatalos
regisztrációs lapot kitöltve, amit alá kell íratnod cserkészszövetséged külügyi vezetőjével
(pl. MCSSZ OKB) vagy cserkészlelkészével (pl. táborkereszt/Ichtys vezető). Az így aláírt
papírt szkennelve küldd vissza nekünk e-mailen (taize@iccs-em.org ).

Jelentkezési határidő: 2017. június 11.

A fentieket bátran oszd meg minden cserkésztestvéreddel, akit érdekelhet.

További információk (angolul) és képek a honlapunkon (www.facebook.com/scoutweek);
vagy írhatsz nekünk a taize@iccs-em.org címre is. Imákat, taizés zenét, és még több
információt találhatsz (magyarul is) a Taizéi Közösség honlapján: http://www.taize.fr/hu.

