Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

VEZETŐKÉPZŐ TÁBOROK - 2019. JAVÍTOTT

2019. március 1.
Kapják:
Másolat:

Csapatparancsnokok
Tábor pk-k, kerületi pk-k, körzeti pk-k, csapatparancsnokok, európai vk megbízott, park pk és
helyettese, elnök, alelnök, szövetségi tisztiviselők, testvérszövetségek elnöksége

Kedves Cserkésztestvérünk!
Elérkezett a 2019-es vezetőképző táboraink beindítása. Csapatainkat a vk. táborokban végzett vezetőkön
keresztül erősítjük és új lelkesedéssel töltjük fel. A 2019. évben tartandó vezetőképző táborok és dátumaik:
Pirosban láttok újításokat, változásokat vagy pontosításokat láttok.

GYORS ÁTTENKINTÉS
Központ (Fillmore, NY)
Jelentkezési határidő:

augusztus 1-11.
2019. június 4.
www.KMCSSZadat.org
Tábor Bea: jelentkezes@kmcssz.org

I. Kerület, Európa (Lützensömmern, Németország)
Jelentkezési határidő:

január 12.
Jablonkay Lydia: pl.jablonkay@gmx.net

I. Kerület, Európa (Kastl, Németország)
St. Hivatástisztázó (Michelsberg, Németország)
Kcs. St.
Kcs.ŐV, ŐV, Minta Táborok
Jelentkezési határidő:

FÓRUM (Kárpát-Medence)
Segédtiszti:
Jelentkezési határidő:
Cserkésztiszti:
Jelentkezési határidő:
Vizsgák minden jelöltnek
Cserkészismereti:
Magyarságismereti:
Pótvizsgák:
CsŐv és KcsŐv OKP:

Tábordíj: US $430.00
április 12 – 22.
Tábordíj: 240 €
március 8-10.
július 23 – augusztus 3.
július 25 – augusztus 3.

2019. március 31.
Schenk Angyalka: djas@inode.at

Tábordíj: 216 € / 180 €

Palást, július 22 – augusztus 1.
Tpk-al még lehet egyeztetni.
Szórád Gábor: gabona@aol.com

Tábordíj: 110 €

Hollókő, október 19-27.
Tpk-al még lehet egyeztetni.
Lendvai-Lintner Imre: LendvaImre@aol.com

Tábordíj: 110 €

áprilisban körzetileg
májusban körzetileg
június 3.-ig
július 2-ig befejezni a Vágtató szintig
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I.

Táborok

Minden VK táboron, minden jelölt elejétől a végig részt vesz.
Északamerika (Fillmore, NY)
VK Táborparancsnokok
72. sz.
79B. sz.
39B. sz.
91C. sz.
55B. sz.
16. sz.

Cserkésztisztképző tábor
Cserkész segédtisztképző tábor
Kiscserkész segédtisztképző tábor
Fiú és leány őrsvezetőképző tábor
Kiscserkész őrsvezetőképző tábor
Dobó őrsvezető előképző tábor
Cserkész mintatábor
Kiscserkész mintatábor

augusztus 1-11.
“
“
“
“
“
“
“

Karikó Lilian, cscst.
Marshall Tamás, cscst.
Lendvai-Lintner Imre, cscst.
Slattery Kriszta, cst.
Globits Zsuzsa, cscst.
Varga Imre, cst.
Szentkirályi Pál, cscst.
Lőrincz Ede, cst.
Szigeti Mátyás, cst.
Siket Katalin, cst.

Európa
2. sz.

(Lützensömmer, Németország)
Regös segédtisztképző tábor

április 12 – 22.

Jablonkay Lydia, cscst.

(Kastl, Németország)
VK Táborparancsnok
Kiscserkész segédtisztképző tábor
Fiu őrsvezetőképző tábor
Leány őrsvezetőképző tábor
Kiscserkész őrsvezetőképző tábor
Cserkész mintatábor
Kiscserkész mintatábor
Tőrzs

július 23 – augusztus 3.
július 25 – augusztus 3.
“
“
“
“
“

Schenk Angyalka, cscst.
dr. Barcsay Ákos, cscst.
dr. Győry András, cst.
Szabó Zsaklin, cst.
Kisgyörgy-Piroska Emese, cscst.
Póser Tibor, cst.
dr. Koltai Mária, cscst.
Makovi András, cst.

Fórum
7. sz.

(Palást, Felvidék)
Cserkész segédtisztképző tábor

július 22 – augusztus 1.

Szórád Gábor, cscst.

7. sz.

(Hollókő, Magyarország)
Cserkésztiszti tanfolyam

október 19 – 27.

Lendvai-Lintner Imre, cscst.

39A. sz.
91A. sz.
91B. sz.
55A. sz.

II.

Jelentkezés

Minden VK táboron, minden jelölt elejétől a végig részt vesz.
KÖZPONTI TÁBOROK
A VK táborok sikeres szervezésének fontos része a jelentkezés. Világszerte az adatbázis jelentkezési
módszert használjuk a csapatparancsnokon keresztül: www.kmcsszadat.org. Szórvány cserkészek a
körzeti, illetve kerületi parancsokokkal vegyék fel a kapcsolatot a jelentkezést illetően.
VÁLTOZÁS! Az előjelentkezés dátuma március 31. NEM kell előleget befizetni.
Végleges jelentkezés, június 4, amikor a teljes tábordíjakat be kell fizetni.
Ha bármilyen kérdés van arról, hogy kit-hova kéne bejelenteni, vegyétek fel a kapcsolatot Marshall Tomival,
a VKVT nevelési helyettesével.
Minden csapat jelezze, hogy ki intézi a jelentkezést és fizetést a csapat részére; egy személyt bízzatok meg.
Ha a csapatodban a családok külön-külön fizetik be a szövetségnek a tábordíjat, vagyis nem egy nagy
csapatcsekkel fizeti be a csapat a tábordíjakat a központnak, akkor gyűjtsd be először a csekkeket és
egyszerre küldd be Tábor Beának egy listával amin a jelöltek abc sorrendbe vannak listázva és hogy
melyik táborba mennek.
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Adatbázis kérdésekkel fordúlj Tábor Beához (jelentkezes@KMCSSZ.org) ha nem tudsz bejutni a rendszerbe.
A "csapatom" főoldaláról a legkönnyebb feliratni a résztvevőket egy eseményre a következő lépésekkel:
1. "Csapatom" főoldalról rákattintasz "Eseményre jelentkezés"-re.
2. Kiválasztod a 2019-es központi VK tábort.
3. A résztvevő cserkészek neve mellett egész bal oldalon kipipálod a kisdobozt, aztán válassz egy aleseményt (tábort pl. kcsőv, kcsst)
és egy beosztást. Végül rákattintasz a “Bejelenteni” gombra. Ha nem találod a cserkész vagy vezető nevét a csapatlistádon, először be
kell táplálni az alapadatait, illetve hozzá kell adni a cserkészt/ vezetőt.
4. Még akkor is, ha nem biztos a jelenlét, irasd fel a cserkészeket és vezetőket és ahogyan változik a helyzet, akkor meg kell
változtatni a "Jelen?" adatot "Igen"-ről a "Lemondta"-ra.

A végleges jelentkezés névre szóló. Ha a jelentkező június 4. után visszamondja jelentkezését, nem
helyettesíthető be mással.
a. Az esetleges lemondás alkalmával csak egészségügyi (orvosi levéllel) vagy súlyos családi okok miatt
adjuk vissza a befizetett tábordíjat.
b. Egy tábor lefújása esetén, ha nem tudjuk áthelyezni a résztvevőket egy másik táborba, visszaadjuk az
előleget a csapatnak.
c. Ha egy jelölt nem állja meg a felvételi vizsgákat, akkor a befizetett pénzt a csapat más részére is
felhasználhatja, vagy visszakaphatja. Az összes pótvizsgát (kivéve a nyári iskolát) június 3.-ig kell
megtartani!
A központi táborokra a jelentkezéseket és a csekkeket a következő címre küldjétek:
“Hungarian Scouts Association” - névre kiállítani
Bea Tabor
4973 Greensflower St.
N. Olmsted, OH 44070

jelentkezes@kmcssz.org
mobil: 216-410-3255

Az I. Kerületnek jelöltjei a Schenk Angyalkán, a kerületi VK rajparancsnokon. keresztül jelentkezzenek.
KÖZPONTI TÁBOROK RÉSZVÉTELI DÍJA

Befizetési határidő: június 4.

III.Kerület – keletiek
Jelölt és más résztvevő
24 éven felüli vezető
15-24 éves vezető

$430.00
$380.00
$320.00

III. Kerület – nyugatiak, déliek
Jelölt és más résztvevő
24 éven felüli vezető
15-24 éves vezető

$385.00
$320.00
$270.00

V. Kerület – keletiek
Jelölt és más résztvevő
24 éven felüli vezető
15-24 éves vezető

$385.00
$320.00
$270.00

V. Kerület - nyugatiak
Jelölt és más résztvevő
24 éven felüli vezető
15-24 éves vezető

$320.00
$270.00
$225.00

Más kerületekből, szövetségekből:

$0

Ha június 4. után van befizetve a tábordíj, hozzá kell adni $50.00-t, minden későn küldött résztvevő díjához.
Ha valakinek anyagi gondja van a tábordíjjal kapcsolatban, szóljanak a VKVT-nek és megfelelő megoldást
találunk, hogy résztvehessen a táboron.
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I.KERÜLETI TÁBOROK
Az I. Kerületnek jelöltjei a Schenk Angyalkán, a kerületi VK rajparancsnokon, keresztül jelentkezzenek
bármelyik táborra szeretnének menni.
A Regös ST táborral kapcsolatos szervezési információkat megtalálod a Regös ST Tábor meghívóban, amely
csatolva van. A “Vezetőképző táborok tudnivalói” és a “VK vizsgák követelményei” mindenkire érvényesek.
A tábor előtt van egy hivatástisztázó lelki előképzés. Tábor után még utóképzés is van.
Végső jelentkezési határidő:
Előhétvége, hivatástisztázó:
Előfeladatok beküldési határidő:
Jelentkezés:
Befizetés:

2019. január 12.
2019. március 8-10, (Michelsberg, Németország)
Tábor első napja.
Jablonkay Lydia, cscst.
pl.Jablonkay@gmx.net
240 €, 2019. Április 1.-re

Az I. Kerület nyári VK táborra az előjeletkezést a Schenk Angyalkának március 8.-ra írják meg a körzeti
parancsnokok, illetve csapatparancsnokok. A végső jelentkezést június 3.-ra várjuk.
Előjelentkezési határidő:
Jelentkezési határidő:
Előhétvége, hivatástisztázó:
Jelentkezés:
Befizetési határidő:

2019. március 8.
2019. június 3.
2019. március 8-10, (Michelsberg, Németország)
Schenk Angyalka, cscst.
djas@inode.at
2019. július 1.
Grynaeus Péter pénztárosnak, illetve majd későbbi levélben közölt
bankszámla számra átutalni.

FÓRUMI TÁBOROK
Az I. kerületnek jelöltjei a Schenk Angyalkán, a kerületi VK rajparancsnokon, keresztül jelentkezzenek
bármelyik táborra szeretnének menni.
A fórumi ST. táborral kapcsolatos szervezési információkat Szórád Gábor közli, de a “Vezetőképző táborok
tudnivalói” és a “VK vizsgák követelményei” mindenkire érvényesek. A tábor előtt van egy hivatástisztázó
lelki előképzés. Tábor után még utóképzés is van. A levél végén található a tábori meghívó.
Végső jelentkezési határidő:
Előhétvége, hivatástisztázó:
Előfeladatok beküldési határidő:
Jelentkezés:
Tábordíj:
Utótábor időpontja:

A Tpk.-al lehet egyeztetni.
2019. április 26 – 28.
2019. április 1.
Szórád Gábor cscst.
110 €
Később lesz meghírdetve az időpont.

gabona@aol.com

A fórumi Tisztképző táborral kapcsolatos szervezési információkat Lendvai-Lintner Imre közli, de a “Vezetőképző
táborok tudnivalói” és a “VK vizsgák követelményei” mindenkire érvényesek. LendvaImre@aol.com
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III. Vizsgák/ Olvasási Külön Próba (OKP)
A körzeti parancsnokok, vagy azok által a kijelölt vizsgabiztosok, felelősek minden szintű vizsgáztatásért.
Ezzel az is jár, hogy az adatbázisba bejelenti a vizsgázót. (Az I. kerületben a körzeti cc-be helyezi VK
rajparancsnokot, amikor kérvényezi a vizsgákat.) Továbbá, a vizsgabiztos felel a vizsgáztatásnak tisztaságáért.
A vizsgabiztos nem lehet bármelyik vizsgázónak szülője. A vizsgázóknál nem lehet mobil telefon a vizsga
alatt.
A cserkészismereti vizsgákat Karikó Lilitől kérjék a körzeti parancsnokok. A vizsgalapokat és az
eredményeket a következő címre küldjétek, illetve hozzátok el a táborba.
Karikó Lili
Lkar5725@rogers.com
26 Milton St.
otthon: 1-416-251-4693
Toronto, Ontario M8Y 2X6 Canada
A magyarságismereti vizsgákat Tóth Katától kérjék a körzeti parancsnokok. A vizsgalapokat és az
eredményeket a következő címre küldjétek, illetve hozzátok el a táborba. A vizsgáztatási pontszámokkal
kapcsolatos utasítsok a levélnek “Vizsga követelményei” rész alatt találhatóak.
Tóth Kata
KatalinKT@aol.com
105 San Ramon Ct.
otthon: 1-510-233-9839
San Pablo, CA 94806 USA
Az OKP feladatot minden ŐV táborba készülő jelölt el kell végezze a Vágtató szintet bezárolagosan. Kivétel
akkor jár, ha Magyarországon jár iskolába, ahol magyar nyelven tanúl. Illetve, a további kérdésekkel
kapcsolatosan fordúljatok a VKVT helyetteshez, Marshall Tomihoz.
Az OKP feladatot a Horváth Jutka ellenőrzi és tartja a kapcsolatot a parancsnokokkal vagy annak általa
kijelölt segítőjével.
Horváth Judtka
MSJudit@aol.com
otthon; 1-440-582-1233
Az a jelölt aki nem tesz elegett ennek a feladatnak, de valami uton-módon mégis a táboron résztvesz, az nem
kapja meg a képesítését (Hársfalevél jelvényt), amíg ezt a feladatot be nem fejezi.
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IV.A VK Táborok Céljai és Feltételei
Betöltött = naptári év, DE vegyük figyelembe a jelölt érettségének szintjét! Elsősorban az diktáljon.
Az I. Kerület hozott belsőműködési szabályzatot a VK Táborral kapcsolatosan, amely a sajátos
körülményeiket veszi figyelembe. Ezért magasabb alsó korhatárt szabott meg a kerületben levő jelöltjeinek.
Ezt a központ elfogadta és segít ezeket a szabályokat betartatni.
Cserkésztiszképző Tábor

Céljai
1. A csapatvezetés tudományának elsajátitása.
2. Tábortüzvezetési képesség megerösitése.
3. A KMCSSZ szervezete és vezetői megismerése. Illetve, a fórumi tiszti tanfolyamon a
testvérszövetségek jelöltjeit és kiképzőit megismerése.
4. Egymás gondjai és örömei megismerése. Egymástól tanulni.
5. Őrsi életet élni mégegyszer (talán utoljára) tábor keretén belül.
Munkája akadémiai jellegű. Anyagában a cserkészkiképzés módszertana, a pedagógia, a
jellemnevelés és a magyarságtudomány a döntő tényezők, de sor kerül a cserkészet világhelyzetének és a
külföldi cserkészetünk (és testvérszövetségeinek) sajátos problémáinak megvitatására is. Az állandó
kiképzőkereten kívül minden táboron vannak vendégelőadók, akik a „civilben” egyetemi tanárként vagy
hasonló nevelői munkakörben működő jeles cserkészpedagógusaink közül kerülnek ki. A tábort egyéni
munka egészíti ki: a tábor elött írásban kidolgozott disszertációkat készítenek a résztvevők gyakorlati,
vezetési, magyarságtudományi és nevelési problémákról.
Feltételek
1. Betöltött 22 év, később bekapcsolódóknak 24. A fórumi tisztképző táborra a KMCSSZ tagok, külön
engedéllyel mehetnek csak. Az engedélyt a VKVT-től kell kérni.
2. Segédtiszti képesítés. Segédtiszti képesítés nélküli, később bekapcsolódó cserkésztiszt jelöltek
cserkésztudásának elégséges felmérése a csapatparancsnok, táborparancsnok és a VKVT megegyezése
alapján történik.
3. Lásd a mellékelt „VK vizsgák követelményei” táblázatot, amelyben a részletes magyarságismereti
követelményeket ismertetjük.
4. Legalább egy éves kifogástalan rajparancsnoki munka (vagy egyéb beosztásban csapatkeretben végzett
munka a tábort megelőző évben).
5. Csapatparancsnok (új csapatoknál körzeti parancsnok) és a kerületi parancsnok ajánlása.
6. Folyékony magyar beszéd, írás és olvasás.
7. Disszertációs feladat beküldése a tábor előtt a megadott címre és időpontra, amely majd a tábori
levélben meg lesz írva. A cserkésztiszt jelöltek előre szerezzék be próbarendszer anyagát és
ismerkedjenek meg az új cserkészkönyv anyagával.
8. Fényképpel ellátott, “Cserkészvezetői Igazoláskérés” ív beküldése. (A levél végén található az ív.)
9. Ajánlatos az elsősegély és mesterséges légzésről (CPR) tanfolyam.
http://www.kmcssz.org/vindex.php?menu=contents/kiadvanyok/probaanyag/probakszerintiujcserkeszkonyv.php

Cserkész, Kiscserkész és Regös Segédtisztképző Táborok
Céljai: A gyakorlati vezetésben való jártasságot akarja biztosítani. Alaposabb kiképzést nyújt, több
erőfeszítést, több önálló munkát követel meg a résztvevőktől. A kiképzés elméleti előadások és gyakorlati
munka között oszlik meg. Az előadások a nagyobb csoportvezetés és rajvezetés technikájával és a
cserkészpedagógia alapjaival foglalkoznak.
A cserkész segédtisztképző táborban a résztvevőkből szervezett őrsök maguk gondoskodnak mindarról,
amire a tábori életben szükségük van. Minden őrs önállóan építi fel és rendezi be táborát. Az őrsök
maguknak főznek. Az őrsvezetői és egyéb őrsön belüli megbízatások naponta változhatnak. A gyakorlati
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kiképzés pedig oktatási módszerek, új gyakorlati ötletek bemutatásával történik. A közös gyakorlatokat
egyéni feladatok egészítik ki. A gyakorlati kiképzés és a nevelési anyag a nemzetközi „Gilwell”
cserkésztiszti táborok módszereivel egyezik meg.
A kiscserkész segédtisztképző tábor alapos kiképzést nyújt a kiscserkész ismeretekben, a 7 módszerben,
ami a kiscserkészfoglalkozás alapja. A kiscserkész érdeklődési köre, lelkivilága egészen más mint a
cserkésszé, ezért más felkészülést igényel. A kiképzés a kiscserkész munkában alkalmazható módszerek,
példák bemutatásából áll. A jelöltek feladatai közé tartozik a RŐR foglalkozás( raj-őrs-raj, ami a
kiscserkész összejövetel alapja) kitervezése és levezetése, tábortűzvezetés, kiscserkész kirándulásszervezés, egyéni feladatok megoldása.
A regös segédtiszt a csapatparancsnok rendezvény szervezője és jobb keze a tervezésnél. Biztosítja a
színvonalas programok vagy foglalkozások tervezését és levezetését. A regös foglalkozások kitűnő
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 három segédtisztképző tábort végzett segédtisztek egyenlő képesitést nyernek.
Központi ST-re feltételek
1. Központ:
ST és Kcs. ST: betöltött 17. év.
(Őv. képesítés nélküli, később bekapcsolódóknál 20. év.)
Regös ST:
betöltött 21. év
EU:
ST és Kcs. ST: betöltött 18. év.
2. Cs. Őv.- v. Kcs Őv.-i képesítés, később bekapcsolódóknál kiegészítő vizsga mind az őv. felvételi, mind az
őv tábor anyagából, amit a csapatparancsnok a VKVT-vel, illetve VK Rajparancsnokkal egyeztet.
3. Lásd a mellékelt “VK vizsgák követelményei” táblázatot, amiben a részletes magyarságismereti
követelményeket ismertetjük.
4. Az egyesített próbendszer Honfoglaló cserkész próbájának megállása. A cserkészvizsga eredményes
letétele. Lásd a mellékelt követelmények táblázatát.
5. A tábort megelőző év folyamán vezetői működés csapatkeretben.
6. Részvétel legalább egy csapattáboron és csapatparancsnoki ajánlás.
7. Disszertációs feladat beküldése a tábor előtt.
8. Fényképpel ellátott, “Cserkészvezetői Igazoláskérés” ív beküldése. (A levél végén található az ív.)
9. Lelki vezető ajánlás (Lehet feljebbvaló cserkészvezető is.)
10. Fényképpel ellátott, “Cserkészvezetői Igazoláskérés” ív beküldése.
11. Folyékony magyar beszéd, írás és olvasás.
12. Elsősegély tanfolyamok:
Központ:
Mesterségeslégzési (CPR) tanfolyam – kötelező.
Elsősegély (Wilderness First Aid) tanfolyam – ajánlott
EU:
Mindkettő ajánlott
13. Hivatástisztázó Előhétvége:
EU/ Fórum:
Kötelező.
Központ:
Ahol megoldható, ajánlott.
FÓRUM Segédtiszti jelöltek
1. Betöltött 18 év.
2. Javasolt cserkészmúlt: cserkész őrsvezetői v. kiscserkész őrsvezetői képesítés, ha nincs képesítése, akkor
minimum egy nyári táboron való részvétel a st tábor előtt.
3 A KMCSSZ próbarendszerében található Honfoglaló cserkész próbájának, ill. az adott szövetség annak
megfelelő próbájának megállása.
4 Részvétel legalább egy csapattáboron.
5 A jelentkezési lapon személyi adatok kitöltése.
6 A csapatparancsnok ajánlása.
7. Lelki vezető ajánlása (lehet cserkészvezető is).
8. Az érettségi vagy szakmunkás végzettség igazolása.
9. Az önéletrajz beküldése.
10. Személyazonossági kép beküldése
11. Elsősegély tanfolyamok ajánlottak.
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A Cserkész Őrsvezető és Kiscserkész Őrsvezetőképző Táborok
Céljai: A gyakorlati cserkészismeretekben, illetve kiscserkész ismeretekben való jártasság biztosítása,
valamint a munkaterv írás és az őrsi összejövetelek sikeres levezetése. Sok foglalkozás forgószinpad
formájában. Az őrs életével és egyéb hasznos témákról előadások és megbeszélések foglalkoznak. A
naponta megtartott minta őrsi össszejövetelekkel mindenki gyakorolja az összejövetel előkészítését és
levezetését. A 24 órás portya a résztvevők tudását és a közösségbe való beilleszkedési készségét teszi
próbára. A kiscserkész érdeklődési köre, lelki világa egészen más foglalkozást igényel mint a cserkész
korosztály. Így a 7 módszert és a közös táborozás a kiscserkész mintatáborral és a kiscserkész
segédtisztképző táborrál tükrözi az együttműködés fontosságát a kiscserkészet világában.
Feltételek
1. Központ: ŐV betöltött 14. év. Kcs. ŐV betöltött 15. év.
EU:
ŐV betöltött 15. év. Kcs. ŐV betöltött 16. év.
2. Legalább egy éves cserkészmunka csapatkeretben.
3. Az egyesített próbendszer Újonc, Táborverő, és Portyázó cserkész próbáinak megállása.
4. Lásd a mellékelt “VK vizsgák követelményei” táblázatot, amiben a részletes magyarságismereti
követelményeket ismertetjük
5. Az Olvasási Különpróba “Vágtató” próba elvégzése a tábor előtt.
5. Folyékony magyar beszéd, magyar írás, olvasás.
6. Csapatparancsnoki ajánlás.
7. A táborparancsnok által kiadott előzetes feladatok elkészítése.
Dobó ÖV Elóképzó Tábor
Céljai: Az egyesített próbarendszer Portyázó cserkészpróbájának megállása, valamint a magyar
nyelvismeret bővítése (nyelvtan, szóhasználat, szókincsbővítés). A tábor sikeres elvégzése megfelel az
őrsvezetőképző tábor cserkészismereti vizsga gyakorlati részének. Ennek a tábornak elvégzése NEM
kötelező, hogy valaki mehessen ŐV-re.
Dobó tábor
1. Betöltött 13. év. Ha valaki 2020-ban (a központi Jubi Tábor évében) lesz 13 éves, az 2019-ben Cserkész
Mintára jelentkezzen, majd 2021-ben őv táborra.
2. Az egyesített próbandszer Újonc és Táborverő cserkész próbájának megállása
3. Folyékony magyar beszéd, magyar írás, olvasás.
4. Csapatparancsnoki ajánlás.
5. A táborparancsnok által kiadott előzetes feladatok elkészítése.
Minta Táborok
Csapatonként ha 3 vagy több jelentkező lenne egy-egy mintatáborra, egy ŐV és ST jelentkezése is szükséges.
Céljai: A kiscserkészeknek (7-10 évesek) és cserkészeknek (10-12 évesek) kiváló cserkész, illetve tábori
élményt nyújt ez a tábor, de azért is vannak a VK táborban, hogy a többi tábor jelöltjeinek nyújtsanak
lehetőséget, hogy gyakorolják a vezetést. A kiscserkésze barakkban és a cserkészek sátorban alszanak.
Feltételek
1. Korhatár:

Kiscserkészminta:
7 - 9 év, vagyis a pajzspróbák korosztálya.
Cserkészminta:
10 - 12 év, vagyis az Újonc és Táborverő próbakorosztálya.
2. Folyékony magyar beszéd.
3. Legalább egy csapattanyázáson való részvétel.
4. Csapatparancsnoki ajánlás.
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IV.Részletek
A. Minimum létszámok a központi VK-n
Az egyes vk. táborokat csak abban az esetben tartjuk meg, ha június 3.-ig elegendő jelentkező és vezető
lesz. Amennyiben a tábori jelentkezés nem éri el a minimum létszámot vagy lemondások miatt a
minimum alá csökkenne, a tábort nem tartjuk meg. A minimális létszámok: tisztképző tábor 8 jelölt, és
cserkész segédtisztképző tábor 12 cserkész. A többi táborokra nincs minimum létszám.
B. Maximum létszámok a központi VK-n
Amennyiben a Dobó és mintatáborok létszáma eléri a maximálisat, akkor több jelentkezőt nem
fogadhatunk el. A jelentkezőket a tábori előjelentkezés befizetési ideje szerint tartjuk számon. A
maximális létszámok: Dobó tábor 36 cserkész, kiscserkész mintatábor 24 kiscserkész (12 leány és 12 fiú),
cserkész mintatábor 40 cserkész (20 leány és 20 fiú) és a megfelelő számú őrs- és rajvezető. Az a csapat,
amely 3 cserkészt küld a minta táborokba, az vezetőt is kell küldjön. Túljelentkezés esetén, várrólistázva
lesznek a jelentkezők.
C. Kiképzők: A táborparancsnokok legkésőbb március 1-ig küldjék be az általuk igényelt vezetők névsorát
Marshall Tominak, VKVT helyettesnek. https://tinyurl.com/ydfpjcwd Minden beosztás az ő engedélyével
történik.
a. st. táboron csak az lehet kiképző, akinek cst. igazolása van.
b. őv. táboron csak az lehet kiképző, aki legalább st. igazolással rendelkezik.
D. Egyenruha: A vezetőképző táborokban főleg cserkészegyenruhát viselünk, kivéve különleges
foglalkozásokon, a táborparancsnok intézkedése szerint, a 2013-as Egyenruha Irányelv alapján:
http://www.kmcssz.org/php-bin/content_management/retrieve_doc.php?id=1822
Szükség esetén, előre meg lehet rendelni a cserkészegyenruhát a KMCSSZ Cserkészboltjától a
www.cserkeszbolt.org címen vagy lehet írni a cserkészbolt igazgatójának, Varga Lászlónak
cserkeszbolt@gmail.com, vagy telefon felhívni: (973) 696-3424.
Az I.Kerületben a Cserkészbolt felelős egyben a körzeti parancsnok, Jablonkay Péterhez fordúljatok.
Pl.jablonkay@gmx.net vagy telefonon 49-743-327-6314.
E. Repülővel érkezők
Központ
Ha szükség lenne a Buffalo repülőtérről fuvarra, legkésőbb június 3.-ig jelezzétek az indulás és érkezés
időpontokat és járatszámokat Forgách Péternek (frogdish@aol.com vagy telefonon 716-465-8782), hogy
legyen időnk buszt bérelni, stb. Csak a szerda délutáni / esti érkezéseket (legkésőbb 19 óráig) és a
vasárnap délutáni indulásokat (legkorábban 17 órai járat, mivel a tábor 13 órakor végződik) tudjuk ellátni
fuvarral, aminek költségeit az utazók, illetve a csapatok fedeznek.
Ha szükség lenne a Newark repülőtérről fuvarra (a Newark-i repülőtér a legalkalmasabb a keletparti
repülőterek közül), legkésőbb július 15.-ig jelezzétek az indulási / érkezési időpontokat és járatszámokat
Kozma Zsuzsának (zsfejes@gmail.com vagy 914-473-6130). Csak a kedd délutáni / esti érkezéseket és a
hétfő reggeli / délutáni indulásokat tudjuk Newarkból ellátni fuvarral.
I.Kerület és Fórum
A táborparancsnokokkal egyeztessetek: Schenk Angyalkával, Jablonkay Lydiával, Szórád Gáborral és
Lendvai-Lintner Imrével.
M. Központi táborok beérkezés
Mindenki legkésőbb délután egy órára érkezzen meg a Sík Sándor cserkészparkba és jelentkezzen
táborában (a st.-ek a Nagyréten).
Részidős részvétel a jelöltek részére nincs engedélyezve.
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HA korán érkezik egy csapat, azt Karikó Lilinek, VKVT adminisztratív helyettesnek kell jelenteni ÉS a
csapattól egy felelős vezető kell maradjon a jelöltekkel, amíg a tagoknak nem kell jelentkezniük a
táborba.
Előzetes bejelentésre Karikó Lilinek, a VKVT adminisztratív helyettesnek, étkezést is tudunk biztosítani,
csak ELŐRE kell tudnunk, hogy hány személyre és étkezésekre van szükség. A csapatok fedezik ezen
étkezéseknek árát, a Lili lerendezve.
N. Vendégek
A VK táborok ideje alatt nincs vendéglátásra lehetőség. Illetve, a tábor végén tartott Nagytábortűzre és
vasárnapi Szent Mise és Istentiszteletre bejelentkezés/ regisztrálás után részt lehet venni. A tiszti ünnepély
(banketten) és fogadalomtételen minden segédtiszt, aki már tett tiszti fogadalmat részt vehet.
A központi táborban, az EÜ-i szolgálatnál lehet regisztrálni. A kijelőt táborhelyen lehet tartózkodni.
A I.Kerületben és a Fórum-i táborokban hasonló eljárás van, de azt egyeztetni kell a VK
rajparancsnokkal, illetve a Fórum-i táborparancsnokokkal.
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O. Elsősegély, egészségügy és erkölcsi bizonyítvány (background check)
Amennyiben olyan jelöltet vagy vezetőt küld a csapat VK-ra akinek komoly egészségügyi gondja van
(epilepszia, életveszélyes allergia, stb.), azt mielőbb jelezzétek az EÜ felelősnek és a VK Tábor
parancsnoknak (Központ: Karikó Lilinek és EU: Schenk Angyalkának). A tábori körülmények miatt, nem
mindig tudunk vállalni mindenkit.
Minden résztvevőknek, minden táborra KÖTELEZŐ egy kitöltött EÜ lap, amelyen a legfrissebb adatok
vannak feltüntetve. http://www.kmcssz.org/vindex.php?menu=contents/kiadvanyok/urlapok/urlapok.php
Az I. Kerületben, a Németországban élő VK-n résztvevő minden felnőttjének kötelező az erkölcsi
bizonyítvány (background check) kiváltása. Ezzel kapcsolatos kérdésekkel fordúljatok a Schenk
Angyalkához.
Minden VK táborban résztvevő személynek kötelező meghallgatni a “Tábori Szabályokat” és azokat
betartani. Erről szóló ívet aláírva leadja a táborban regisztráláskor. A levél végén található a
FELÚJJÍTOTT szabályzat.
Minden felnőtt résztvevőnek, minden táborban kötelező a “Vezeői Felelősség-ről” szóló előadás
meghallgatása. Ezt bizonyító ívet aláiratunk mindenkivel és leadjuk a EÜ biztosnak.
Továbbá, a központi táborokra kötelező (más kerületekben ajánlott)
1. Agyhártyagyulladással kapcsolatos ív (Mennigitis vaccination form, lásd a fenti link-et)
2. Orvosságokkal kapcsolatos utasításról ív (Campers medications orders form, lásd a fenti link-et)
3. Az állami szabályok megkövetelik, hogy a vezetők megfelelő elsősegély képesítéssel rendelkezzenek,
így MINDEN beosztott vezető (őv, fcs, st, cst) végezzen el otthon egy elsősegély és CPR tanfolyamot. A
tanfolyamok elvégzése után minél előbb, küldjetek másolatot a megszerzett képesítésről .pdf vagy .jpg
formátumban a Filó Gábornak, EŰVT-nek: gfilo@cogeco.ca.
Elfogadott CPR Tanfolyamok
Igazolás Cime (Certification Title)

Szolgáltató (Provider)
BLS Instructor
American Heart Association3

BLS Provider (Course title -Basic Life Support)
Healthcare Provider (Course title -BLS for Healthcare Providers)

American Lifeguard Association

CPR/AED for the Professional Rescuer Instructor Led
CPR/AED for the Professional Rescuer and Healthcare Providers

American Red Cross

Lifeguarding/First Aid/CPR/AED
Basic Life Support for Healthcare Providers

American Safety & Health Institute

ASHI CPR for Professional Rescuer (CPR PRO)

Emergency Care and Safety Institute

Health Care Provider CPR

EMS Safety Services, Inc.

CPR/AED for the Professional Rescuer

Heart & Stroke Foundation of Canada

Level C - Basic Rescuer CPR

National Safety Council

NSC Basic Life Support for Healthcare & Professional Rescuers

New York City Department of Parks & Recreation

Municipal CPR: Basic Life Support

New York State Department of Environmental Conservation

CPR/AED for Lifeguards, Camp Counselors and Camp Directors

Regional Emergency Medical Services Council of New York City

BCLS for Health Care Providers Course

St. John Ambulance Canada

Level C (Basic Rescuer) CPR
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Elfogadott Elsősegély Tanfolyamok
Szolgáltató (Provider)

Igazolás Címe (Certification Title)
Emergency Medical Response

American Red Cross

Responding to Emergencies3
Wilderness and Remote First Aid
Advanced First Aid4
Basic Wilderness First Aid

American Safety & Health Institute

Wilderness First Aid
Wilderness First Responder
Wilderness EMT

Canadian Red Cross Society

Standard First Aid
Advanced First Aid
Emergency Medical Responder
Wilderness First Aid BSA (16 hrs); Course title–BSA Wilderness First Aid

Emergency Care and Safety Institute
Wilderness First Aid Basic
Wilderness First Aid Standard
Wilderness First Aid Advanced Level
Emergency Medical Responder
Emergency Medical Technician
National Registry of Emergency Medical Technicians5
Advanced Emergency Medical Technician
Paramedic
NSC Emergency Medical Response
National Safety Council
NSC Advanced First Aid, CPR & AED
National Ski Patrol

Outdoor Emergency Care Technician

New York State Dept. of Environmental Conservation

Summer Camp First Aid for Camp Counselors and Camp Directors
Certified First Responder
EMT - Basic

New York State Department of Health

Advanced Emergency Medical Technician
Critical Care
Paramedic
Wilderness Advanced First Aid

NOLS Widerness Medicine Institute6

Wilderness First Responder
Wilderness EMT
Medical First Responder

St. John Ambulance Canada

Emergency Medical Responder
Standard First Aid
Wilderness First Aid

SOLO Wilderness Emergency Medicine

Wilderness First Responder
Wilderness EMT
Wilderness Advanced First Aid
Wilderness First Responder

Wilderness Medical Associates
Wilderness EMT
Wilderness First Aid 16 Hrs. (Wilderness First Aid option B – 16 Hrs. NOT acceptable)
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A VK VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI
Minden vizsgáztatás június 3-ig kell megtörténjen.
TÁBOR
Dobó
ŐV

VIZSGA KÖVETELMÉNY

MIKOR

FELELŐS SZERVEZŐ

őv. vizsgán
áprilisban

körzeti parancsnok

gyakorlati vizsga a Cs. I, II anyagból (Újonc, Táborverő és
Portyázó cserkész próbák) vagy a Dobó tábor sikeres
elvégzése
MAGYARSÁGISMERET

őv. vizsgán

körzeti parancsnok

őv. magyarságismereti munkafüzet kérdéseiből –
történelem, irodalom, földrajz, nyelvismeret

őv. vizsgán

körzeti parancsnok

az Olvasási Különpróba "Vágtató" próba szintig letétele a
tabor előtt. Kötelező ennek a próbának elvégzése tábor
előtt!

július 2.-re

körzeti parancsnok

st. vizsgán

körzeti parancsnok

st. vizsgán

körzeti parancsnok

st. vizsgán

körzeti parancsnok

nincs külön vizsga követelmény
CSERKÉSZTUDÁS
írásbeli vizsga a Cs. I, II anyagból (Újonc, Táborverő,
és Portyázó cserkész próbák).
További részletek az utolsó oldalon.

ST

CSERKÉSZTUDÁS
írásbeli vizsga a Cs. III anyagból (Honfoglaló cserkész
próbák ÉS részei az Újonc, Táborverő és Portyázó Próbákból.
Erről útmutatót küldünk.)
További részletek az utolsó oldalon.
gyakorlati vizsga a Cs. III anyagból (Honfoglaló cserkész
próbák)
MAGYARSÁGISMERET
st. magyarságismereti vizsga (őv. és st. munkafüzetek kérdéseiből) – történelem, irodalom, nyelvismeret és VAGY
földrajz VAGY néprajz (a kettő közül egyet kell választani)
VAGY
A Balassi Bálint Intézetnek alacsonyabb nyelvi szinttel
rendelkező csoportjában való sikeres részvétel (minden
tantárgyban legalább 4-es végeredmény)
VAGY
Magyarországi középiskolai érettségi
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A VK VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI – (folytatás)
TÁBOR

VIZSGA KÖVETELMÉNY

CST

MIKOR

FELELŐS SZERVEZŐ

CSERKÉSZTUDÁS
Nincs külön cserkész vizsga követelmény, ha van őv., st.
képesítés.
Ajánlatos, hogy késző bekapcsolódó jelöltek letegyék a
st. vizsgát, DE ezt egyzetetesse a csapatparancsnok,
körzeti vagy kerület parancsnok a VKVT-vel vagy annak
megbízottjával.
MAGYARSÁGISMERET
cst. magyarságismereti vizsga (a Haza a magasban c. magyar honismeret sorozat első kötetének 105.
oldalától a könyv végéig kell olvasni.) A könyv
beszerezhető a cserkészboltban vagy letölthető a
KMCSSZ honlapjáról.

őv., st.
vizsgán

körzeti parancsnok

http://www.kmcssz.org/vindex.php?menu=contents/kiadvanyo
k/ekonyvtar/ekonyvtar.php

VAGY
A Balassi Bálint Intézetnek magasabb nyelvi szinttel
rendelkező csoportjában való sikeres részvétel (4-es
átlag végeredmény, legfeljebb egy tantárgyban 3-as, egy
tantárgyban sem kevesebb mint 3-as)
VAGY
Magyarországi középiskolai érettségi vagy Kárpátmedencei magyar középiskolai érettségi
VAGY
A Corvina tábor sikeres elvégzése

Magyarságismereti Vizsgáról
Magyarságismeretből pótvizsgázni tantárgyanként annak szabad, akinek az összpontszáma eléri a 60%-ot és
tantárgyanként 40%-t. Aki viszont nem éri el ezeket a minimumokat, annak újra kell pótvizsgázni az összes
tantárgyból.
Ha bármilyen előzetes feladattal nem készül el a jelölt, nem vehet részt a táboron.
DE ha mégis odakerül valamilyen úton-módon, nem kap képesítést (Harfalevél jelvény), ameddig el nem végzi a
feladatokat és azok nincsenek beadva a táborparancsnokának, aki nyugtázza és felterjeszti ezt a VKVT-nek, vagy
annak megbízottjának.
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Cserkészismereti Viszgáról
ŐV írásbeli vizsga
A Cs. I, II anyagból (Újonc, Táborverő, és Portyázó cserkész próbák).
A vizsga két részből áll: az első részben 11 kérdés van, amelyen 90%-t kell elérni és a második rész, ahol 65%-t kell
elérni. Ha az első részen nem sikerül elérni a 90%-t, de a második részét megállta a jelölt, akkor lehet külön újra
levizsgázni az első részből.
A kötelező anyag az első részen a következő:
1. Mi a cserkészköszöntés?
2. Mi a cserkészjelszó (NEM a kiscserkész jelszó)?
3. Ki alapította a világcserkészetet?
4. Írd le a cserkészinduló első versszakát.
5. Írd le a Himnusz első versszakát.
6. Írd le a 10 cserkésztörvényt a hátlapra.

7. Írd le a 2 kiscserkésztörvényt
8. Írd le a cserkészfogadalom szövegét.
9. A cserkész melyik kézzel tiszteleg és hány ujjal?
10. A kiscserkész hány ujjal tiszteleg?
11. A cserkész melyik kézzel fog kezet?

ST írásbeli vizsga
A Cs. III anyagból (Honfoglaló cserkész próbák), és megerősitésként a következők alpróbák pontjaira is kitérünk:
Elsősegély: Táborverő: baleset bejelentése, fürdési szabályok, hordágykészités és betegszállitás, egyéni higiénia,
Portyázó: elsősegélynyújtás, ájulások és sokk, oldalfekvés, Tájékozódás: Újonc: eltévedés, Táborverő: menetszabályok,
tájoló használat, Tűzrakás: Táborverő: tűzszabályok, Portyázó: tűzvédelem és tűzoltás.
A vizsga két részből áll: az első részben 11 kérdés van, amelyen 90%-t kell elérni és a második rész, ahol 65%-t kell
elérni. Ha a első részen nem sikerül elérni a 90%-t, de a második részét megállta a jelölt, akkor lehet külön újra
levizsgázni az első részből.
A kötelező anyag az első részen a következő:
1. Mi a cserkészköszöntés?
2. Ki alapította a világcserkészetet?
3. Ki volt Teleki Pál?
4. Ki volt Bodnár Gábor?
5. Írd le a cserkészinduló első versszakát.
6. Írd le a Himnusz első versszakát.
7. Írd le a 10 cserkésztörvényt.

8. Írd le a 2 kiscserkésztörvényt.
9. Nevezd meg a kiscserkészek próbarendszer
két fő megnevezését és azt, hogy melyik korosztályhoz
illenek.
10. Írd le a cserkészfogadalom szövegét.
11. Nevezd meg a 4 cserkészpróbát és azt,
hogy melyik korosztályhoz illenek.

**************************
Kérjük körlevélben vagy szülői értekezleten közöljétek a szülőkkel, jelöltekkel és vezetőkkel a fentieket, és kérjétek
támogatásukat, hogy VK táboraink továbbra is sikeresek legyenek. Ez közös célunk és érdekünk.
Köszönjük közreműködéseteket, segítségeteket és kívánunk eredményes előkészületet és további jó munkát!
Jó Munkát!
Pigniczky Eszti, cscst., VKVT
1-440- 786-9093, mob: 1-440-476-5761

Vezetokepzes@kmcssz.org

Központi VK:

Karikó Lili, cscst., VKVT adminisztratív helyettese
1-647-533-5693
Lkar5725@rogers.com
Marshall Tomi, cscst. VKVT nevelési helyettese
1-201-321-9180
csapatvt@gmail.com

I.Kerület:

Schenk Angyalka, cscst., I. Ker. VK Rajparancsnok
43-512-5707-86, mob: 43-699-1151-6190
Djas@inode.at
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STVK jelentkezési tudnivalók
Tábor időpontja: 2019. július 22-augusztus 1.
Tábor helyszíne: Palást, Felvidék
Előjelentkezés (felmérés) határidő: 2018. december 15.
Végső jelentkezési határidő: 2019. január 30.
Előhétvége, hivatástisztázó: 2019. április 26 - 28
Előfeladatok kiküldése: 2019. február 1.
Előfeladatok beküldési határidő: 2019. április 1.
Tábordij előreláthatólag: kb. 110 Euró
Részvétel előfeltételei és jelentkezés


Betöltött min. 18 év.



Javasolt cserkészmúlt: cserkész őrsvezetői v. kiscserkész őrsvezetői képesítés, ha nincs képesítése, akkor
minimum egy nyári táboron való részvétel a st tábor előtt.



A KMCSSZ próbarendszerében található Honfoglaló cserkész próbájának, ill. az adott szövetség annak
megfelelő próbájának megállása.



Részvétel legalább egy csapattáboron.



A jelentkezési lapon személyi adatok kitöltése.



A csapatparancsnok ajánlása.



A lelki vezető ajánlása (lehet cserkészvezető is).



Az érettségi vagy szakmunkás végzettség igazolása.



Az önéletrajz beküldése.



Személyazonossági kép beküldése

Szövetségek feladatai a jelentkezéssel:


Előjelentkezési folyamatot elvégezni a szövetségen belül. (felmérés, hány jelöltre számíthatunk)



A csatolt excel táblázatot kitölteni es visszaküldeni részemre, mint végső jelentkezést a határidőig.



Lehetőség szerint törekszünk, hogy a szövetségek megkapják az autonóm döntéshozási
képességeiket, így ha valaki még hozzá szeretne ehhez tenni feltételeket, azt megteheti, viszont
ezeket kérem, hogy velem egyeztessétek előtte.
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Meghívó
2. sz. Regös Segédtisztképző Tábor 2019
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 rendezvény szervezője 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. Ezeken kezdj gondolkozni míg 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.
u.i. Rövid az előkészületi idő, ezért nagyon hamar kérek visszajelzést a jelentkezőktől!!!
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)
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Alsó korhatár:

betöltött 21 életév

Jelentkezés:

2019. január 12-ig az alábbi feltételeknek megfelelően:
Írásban jelentkezel a mellékelt jelentkezési ívvel.
2. sz. Regös Segédtisztképző tábor 2019
Parancsnok : Jablonkay Lydia cscst.
Talstraße 30. D-72336 Balingen, 0049-7433276314, Mobil: +4915204990635
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.

Makovi András Deutsche Kreditbank
Kto-Nr.: 1032756197 BLZ 12030000
IBAN: DE23 1203 0000 1032 7561 97
BIC: BYLADEM 10001
Feltételek:
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A táboron elejétől végéig részt veszel.
Alapfokú elsősegély-tanfolyam elvégzése, ami államilag elő van írva országodban a jogosítványhoz
(pl. vöröskereszt, ASB, ADAC …).
Segédtiszt magyarságismereti vizsga. Magyarországon érettségizetteknek nem kell vizsgát tenniük,
viszont egy másolatot kérünk az érettségi bizonyítványról.
Segédtiszt írásbeli és gyakorlati cserkészvizsga (annyira tudod az anyagot, hogy el tudod magyarázni
14-16 éves cserkészeknek).
Amennyiben már végeztél segédtiszti tábort, kérlek, jelezd azt is.
Tábor előtti feladatok elvégzése és elfogadása.
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.
Egy közös elő - hétvégén 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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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Hungarian Scout Association in Exteris - Asociación de scouts hungaros en el exterior - Ungarischer Auslandspfadfinderbund

I. KERÜLET - EURÓPA
Jablonkay Lydia, Talstraße 30 , D-72336 Balingen
Tel: 0049/7433 276314 e-mail: pl.jablonkay@gmx.net

2. sz Regös Segédtisztképző Tábor feladatrendszere 2019
1. Elméleti kérdések.
Segédtiszt szeretnél lenni. Új, magasabb szintű szolgálatra készülsz. A következő négy kérdést jól gondold át és felelj
rájuk lelkiismereted szerint, egy-egy bekezdésben (összesen kb. 2 nyomtatott oldal) és hozd magaddal táborba:
a. Miért lettél magyar cserkész és miért maradtál meg magyar cserkésznek a mai napig ?
b. A regös program hogyan járul hozzá a cserkész neveléshez és fejlődéshez? Sorolj fel példákat.
c. Miben látod a különbséget az általános cserkészvezetői beosztás és a regös-vezetői beosztás között? Hasonlítsd össze
a cserkészvezetői és a regös-vezetői felelősséget és szolgálatot tapasztalataid alapján.
d. A mai világban, a legnagyobb veszély, ami a cserkész életmódot és eszmét fenyegeti az a ____________. Fejezd be a
mondatot és a válaszodat indokold meg.
2. A regös-segédtiszt a segédtiszti alapkiképzésen felül külön ismeretekkel is rendelkezik. A következő
szakterületekből lehet a regös-segédtisztire készülni (csak EGY tárgyat kell kiválasztani!):
A. Általános néprajz vagy a tárgyi, illetve szellemi néprajz valamelyik témaköre (pl. a magyar díszítő-művészet,
viseletek, bútorok, a falu és a házépítés rendje, népi gyógyászat, társadalmi szokásrend, népi vallásosság stb...).

1. Egy átfogó elemzés leírása min. 6 oldal,
2. Egy előadás előkészítése (20 perces),
3. Egy csapatrendezvény vagy foglalkozás megtervezése.

B. Kézművesség
1. Egy mestermunka előkészítése (fénykép-dokumentáció a készítéséről).
2. Hat oldalas elemzés a mestermunka tárgyköréhez vagy a tájegységre vonatkozóan.
3. Egy csapatrendezvény vagy foglalkozás megtervezése.
C. Néptánc
1. Egy tájegység/falu jellegzetes táncrendjének elsajátítása, bemutatása.
2. Hat oldalas elemzés a választott tájegység táncához kapcsolódóan (jellegzetességek táncban, zenében, példatár,
táncok felépítése, híres adatközlők, esetleg hasonlatosságok elemzése más vidékről).
3. Egy csapatrendezvény vagy foglalkozás szervezése.
D. Népdal
1. Háromszáz népdal listázva, amelyiket a jelölt el is tud énekelni (esetleg szöveg segítségével, de kotta nélkül) – lista
tájegységileg és típusrendszer szerint összeállítva.
2. Hat oldalas elemzés egy kiválasztott témakörből.
3. Egy csapatrendezvény vagy foglalkozás szervezése.
Megjegyzések:
A kézműves munkákat a tábor elején átvesszük. A tábor alatt gyakorlatban is ellenőrizzük a kézműves képességeket.
Ének és tánc: az előkészített anyagot a táborban bemutatja a jelölt. A 200 énekből 5 ének (a kiképzők választása szerint)
bemutatása (szöveg használható, kotta nem).
A “csapatrendezvény” feladatot a jelentkezéskor fogalmazzuk meg. A feladat a terv, helyszín, biztonsági feltételek,
időtáblázat, szükséges eszközök, felszerelés, rossz idő esetére B-terv, költségek, célok, vezetői igény stb. kidolgozása. Ezt
a feladatot a tábor idején kell el
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2. sz. Regös segédtisztképző tábor_bejelentkezési lap

Név:...................................................................................
Születési hely, dátum:...........................................................................
Utca, házszám:......................................................................................
Város,irányítószám,orsz.:......................................................................
Tel:............................................................................................

Cserkészcsapat név/város:
......................................
 szórvány vagyok
 nem vagyok cserkész
Vezetői rang:
 őrsvezető
 segédtiszt
 cserkésztiszt
 felnőtt cserkész

Email:.............................................................................
Betegbiztósító:

Kártya száma:

Ismert betegség/allergia

Nincs

Van (megnevezés, utasítás):

Gyógyszert szed

Nem

Igen (megnevezés, utasítás):

Egyéb egészségügyi
tudnivaló./ kezelő orvos
elérhetőségé:

Nem

Igen (megnevezés, utasítás):

Fénykép / Video: A tábor bemutatásához rólam ill. gyerekemről készült fényképeket/videókat fel lehet
használni újságcikkben, honlapon, naptárban.
Fél lehet használni fényképeket
Igen
Nem
Fel lehet használni videókat
Igen
Nem
Név: ...................................................................................
A cserkésztáborokba csak egész időre lehet jelentkezni. Kivételes esetben kérjük az érkezési és indulási
időpontot megadni. (A tábordíjat az egész időre kell kérnünk.)

Érkezés dátuma:

Indulás dátuma:

Mivel érkezel?

Mivel távozol?

Egyéb megjegyzés/információ

Aláírásommal igazolom, hogy a mellékelt tábori szabályzatot átolvastam, a benne foglaltakat tudomásul
vettem. A fenti kérdéseket legjobb tudásom szerint megválaszoltam. Amennyiben magatartásom nem felel
meg a tábori szabályoknak, legvégső esetben a tábort el kell hagynom.
A tábordíjat ................................ig befizetem.

Hely, dátum
Olvasható aláírás
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KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

IGAZOLÓ BIZOTTSÁG

CSERKÉSZVEZETŐI IGAZOLÁSKÉRÉS
Sorszám:

A fénykép helye

ST.



CST.



Igazolvány száma:

CSCST.



Minôsítés:

Dátum:

Aláírás:

1. Személyi adatok:
a.

Név:

(leánykori név:

b.

Szül. hely, év, hónap, nap:

c.

Anyja neve (leánykori):

d.

A kérvényezô lakóhelye:

e.

Családi állapota:

g.

Foglalkozása:

)

f. Vallás:

2. Cserkészadatok:
a.
b.

Csapatszám és név:
Cst. tábor helye és ideje:

Tpk. neve:

St. tábor helye és ideje:

Tpk. neve:

Vezetôképzésben mint elôadó vagy kiképzô részt vett (hol, mikor):
1.
2.
3.
c.

Cserkész-életleírás a hátlapon.

d.

Cserkész-életleírásának adatait igazolni tudják (3 cst. neve és lakcíme):

e.

Magyarságismereti vizsga:

földrajz



történelem



irodalom



Hely:
Dátum:
Érettségi vizsga helye és ideje:

3. Az igazoláskéréshez csatolva:
a. 2 drb 4X4 cm-es fénykép
b. Magyarságismereti vizsgáinak okmányai
Tudomásul veszem, hogy:
Jelen fogadalmam három évre érvényes. A Külföldi Magyar Cserkészszôvetség igazolt vezetôi tagdíjfizetésre kötelezik magukat.
Ha aktív munkát végezni nem tudok, évente legalább egyszer a Szövetség Központját helyzetemrôl tájékoztatom.
Én,
fogadom, hogy híven teljesítem köteleségeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak,
embertársaimnak és a magyarságnak tartozom. Minden lehetôt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt s azt
mindenkor megtartom. Példámmal és munkámmal - erômhöz képest - azon leszek, hogy a társadalom, a család és az egyes emberek
életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban valóra váljék. Cserkésztiszti szavamra fogadom, hogy a reámbízott cserkészeket
mindenkor a tíz törvény szellemében és legjobb tudásom szerint vezetem. Isten engem úgy segítsen.
Kelt:
aláírás
Ajánlás (cspk.,ker.pk., körz. pk., stb)
aláírás
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A VEZETŐKÉPZŐ TÁBOROK TÁBOROZÁSI SZABÁLYAI
1. A tíz cserkésztörvény az alapszabályunk. Azok megtartása mindenkire kötelező, aki a
cserkészfogadalmat letette vagy részt vesz cserkész megmozdulásokon.
2. A cserkész a fogadalomtétel alkalmával önként vállalja, hogy a cserkésztörvények szellemében
és cserkészet szabályai szerint él.
3. A cserkészfegyelem tényezői: az önfegyelem, a szeretet, az engedelmesség, a rend és a
cserkészies magatartás.
4. A magyar beszéd kötelező. Igyekezzünk a durva, trágár beszédet kerülni és kerültetni!
5. A cserkészegyenruha általában minden megmozduláson előírt. Kivételre a napostiszt vagy a tpk.
ad megfelelő utasítást. Egyenruhával csak szabályos cserkészsapkát viselünk. A trikón a
cserkésznyakkendő viselése ajánlatos.
6. Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a napostisztnek, a tábor
egészségügyi személyzetének, és a táborparancsnoknak!
7. Cserkésztáborban 18 éven aluliaknak TILOS a dohányzás. 18 éven felüliek szabad idejükben az
erre kijelölt, elkülönített helyen dohányozhatnak.
8. Cserkésztábor résztvevői számára a táborozás időtartama alatt szeszes ital vagy kábítószer
(beleértve a marijuana) fogyasztása SZIGORÚAN TILOS! Ehhez hozzátartozik az e-cigaretta
és minden változata.
9. A tábort a résztvevők csak a napostiszt vagy a tpk. engedélyével hagyhatják el. Ez vonatkozik a
vezetőkre is és különösen vonatkozik az éjszakákra.
10. Fiúk és lányok külön sátorban alszanak. Fiúknak leánysátorban és leányoknak fiúsátorban
semmi keresnivalójuk nincsen.
11. Gyerekeket alvás alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
12. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok megtartásával szabad.
13. Élő fát kivágni csak a parkigazgató vagy a táborparancsnok engedélyével lehet. Élő fába kést,
baltát hajigálni, szöget verni, a kérget lehántani tilos!
14. A felszerelés közös tulajdonunk, amire vigyázni kell. Szándékos rongálás esetén a tpk.
kártérítést kérhet.
15. Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az kint a szabadban vagy bent egy
épületben! Hagyj magad után nagyobb rendet és tisztaságot mint, ami volt.
Bármilyen szabálysértést, veszélyhelyzetet azonnal jelenteni kell a napostisztnek, a tpk.-nak vagy más
elöljárónak.
Szabálysértés esetén a tpk. rendre utasítja, súlyos esetben a táborból kizárhatja a szabályszegőt,
ideiglenesen megvonhatja a vezetői beosztást vagy a vezetői minősítést.

A vezetőképző tábori szabályokat elolvastam, megértettem és megtartom. A szabálysértés
következményeivel tisztában vagyok.

Dátum

Név nyomtatott betűkkel, csapatszám

Aláírás (szülői, ha kiskorú
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