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Oberwaltersdorf, 2019 május 22-én
Kedves                  , 

nagyon örvendek, hogy KisÖVre jelentkeztél! 

A kiscserkészet nagyban különbözik a nagycserkészettől, sok munkával jár, viszont a 
kiscserkészek lelkesedése és szeretete minden fáradságért kárpótol! Ezennel 
tájékoztatlak minden fontos tudnivalóról a táborunkkal kapcsolatosan:

� részvételi feltételek
� feladatok leírása
� felszerelési lista

Külön értesítlek majd a tábori jelentkezésről, tábordíjról és egyéb általános tábori 
tudnivalókról.

Összejövetelen vagy tanyán a Rád bízott kiscserkészek figyelmed 100%-át igénylik. 
Ezért olyan fontos, hogy készülj!
Nem csak a VK-táborban lesz szükséged a feladatokra, hanem mindannyian majd 
felhasználhatjuk az új ötleteket csapatjainkban vagy más táborokban. A feladataidat ezért
végezd igényesen. Olyanok legyenek, hogy szívesen megoszd a többi jelölttel és hogy a 
kiscserkészeket is lelkesítse!

Ha bármi segítségre van szükséged, írhatsz nekem e-mailt, telefonálhatsz vagy fordulhatsz
Laczkó-Angi Andreához a facebook-csoporton (május 30.-tól).
� „Jobb a buta kérdés, mint a bölcs lapulás”   ;) 

A tábor ideje alatt nem lesz szükséged okos vagy más mobiltelefonra. Azokat a tábor 
elején begyűjtjük és a tábor végén visszakapod. Vész esetén szüleid elérnek ezen a 
mobilszámon +43 - 676 – 51 52 069. Annál inkább hasznos lesz számodra egy működő 
karóra! Fényképezőgépet vagy hangszert szívesen hozhatsz.

Itt a lehetőség, hogy valami újat próbálj!

Kisgyörgy-Piroska Emese cscst. 
KCSÖV-Táborvezetö



RÉSZVÉTELI   FELTÉTELEK

�  � 2019 december 31ig betöltöd a 16 évet (kivétel csapatp. engedélyel).
�  � A tábor elejétől a végéig részt veszel.
�  � Megálltad a magyarságismereti vizsgát. 
�  � Megálltad az elméleti és gyakorlati cserkészismereti vizsgát.
�  � Elvégezted az Olvasási különpróbát Vágtató színten, vagy az

OKP-t helyettesítő europai viszgát.
�  � Befizetted, vagy szüleid befizették az évi tagdíjat.
�  � Ha Németországban élsz: bemutattad az erkölcsi bizonyítványodat

(Erweitertes Führungszeugnis) a csapatparancsnoknak.

Amennyiben gondban vagy a feltételekkel, jelentkezz okvetlen!

FELADATOK

1. Önéletrajz és fénykép:
Egy Word dokumentumba másold be a kedvenc személyes és kedvenc 
cserkészfényképedet és írjál magadról két bekezdésben, amiben a következő 
kérdésekre válaszolsz:

Személyes:
 Születésed helye és dátuma
 Csapatod névadója, csapatszáma és székhelye
 Néhány mondat a családodról
 Hol laksz?
 Mit tanulsz, mi a kedvenc tantárgyad?
 Játszol valamilyen hangszeren vagy esetleg sportolsz?
 Egyéb hobbyd vagy kedvtelésed
 
Cserkész:
 Mióta vagy cserkész?
 Vezetsz-e őrsöt? Mi lesz a feladatod a tábor elvégzése után?
 Legjobb kiscserkészélményed, legjobb cserkészélményed
 Vannak/voltak vezetők, akik különösen fontosak számodra, mint példaképek? Miért?
 Miért szeretnéd elvégezni a kiscserkész öv tábort?

A kész önéletrajzod küld el nekem június 16.-ig e-mailen: e.piroska@lemax-office.at.



2. Kezdj el egy Kiscserkészgyűjtőt. Ha már van ÖV füzeted, akkor csak azt pótold, ami 
hiányzik, és hozd el a táborba. 
Előfordulhat, hogy egy oldalon nincs elég hely, akkor kezdjél egy újat. 

1. Cserkészliliom színes képe
2. Fedőlap: Kiscserkészgyűjtő, dátum, személyi adatok 

(név, csapat, cserkészfogadalom ideje)
3. Csapatbeli előjáróid (cspk., rajpk., öv.) neve, elérhetősége
4. A két kiscserkésztörvény és a tíz cserkésztörvény szövege
5. A kiscserkészígéret és a cserkészfogadalom szövege
6. Magyar zászló és magyar címer színes képe 
7. A Himnusz és a Szózat első két versszaka
8. Összejővetel előtti és utáni imák, étkezés előtti és utáni imák, reggeli és esti imák
9. Örsi zászlótok színes képe, ha van, ha nem akkor egy örsi zászló minta
10. Útjelek, sípjelek
11. Rovásírás
12. Népdallista (általad ismert népdalok) és kiscserkészdalok
13. 2-2 db népi, sport és szobajáték kiscserkészek számára (= 6 játék!)
14. Csatakiáltások listája (általad ismert csatakiáltások)
15. Sorolj fel 5 jó és 5 rossz vezetői tulajdonságot
16. Írj egy rövid összefoglalót csapatod névadójáról, életéről, munkásságáról 

3. A kézügyesség fontos része a kiscserkészprogramoknak. Készíts elő egy 9/10 éves 
örs számára egy ajándéktárgyat , amit egy ünnepi alkalommal 
(karácsony, anyák napja, születésnap) a gyerek szüleinek, 
testvéreinek, barátainak ajándékozhat. Arra számíthatsz, hogy 
minden kiscserkésznél lesz olló, ragasztó, színes ceruza és filctoll. 45

perc alatt el kell készülnöd. Egy kész mintát hozzál magaddal a táborba, a kézügyesség
leírását és kelléklistáját küldd el nekem június 16.-ig e-mailen. 

4. Készíts el ízlésed szerint (rajz, fénymásolás, fénykép, ...) egy DIN A3-méretü 
vázlatos térképet a Kárpátmedencéről, megjelölve Magyarország régi és új határait, a 
legfontosabb folyókat, városokat, tavakat és hegységeket, valamint a föbb 
tájegységeket. 

5. A kiscserkészek nagyon szeretik a meséket. Válassz ki egy magyar népmesét és 
készülj vele, hiszen a táborban Te fogsz mesélni az egyik kiscserkészörsnek.Többször
olvasd át a mesét, nézzel utána a számodra ismeretlen szavaknak. A kiscserkészek 
általában jól ismerik a „klasszikusokat” és örülnek egy új mesének is.



6. A legtöbb kiscserkész imád szerepelni. Írjál egy rövid erdei jelenetet, amit egy 
kiscserkészörs a te vezetéseddel egy tábortüznél elö tud adni. A szükséges 
kellékekröl se feledkezz el, írj egy listát róla és küld el nekem e-mailben 
június 30.-ig.

7. Készíts magadnak egy jelmezt egy erdei állatról. A facebook-csoporton május 20.-tól 
lehetöséged lesz kiválasztani egy állaltot. Minden állatból csak 1-2-re lesz szükség.
A jelmezt úgy készítsd, hogy könnyü legyen fel- és levenni, ne legyen teljes arcot 
eltakaró álarc és akár egy egész napot is el tudj tölteni kényelmesen benne. Arcfestés
max. 5 percet vegyen igénybe.
Készíts magadról a jelmezben egy fényképet és küld el e-mailen vagy facebook-on 
június 30.-ig, hogy megnézhessük. A jelmezed hozd el majd a táborba.

Minden feladatot írhatsz számítógépen is. A Kiscserkészgyűjtőbe fénymásolatokat is 
elfogadunk, amennyiben azok jól olvashatóak. Nem kell mindent neked kitalálnod, 
használj segédanyagot (cserkészkönyv, mesekönyvek, barkácskönyvek, online 
keresők, stb.). 

Nem a mennyiség számít, hanem a minőség! Ne arra törekedj, hogy mindenből sokat 
írj, hanem arra, hogy tartalmilag megfeleljen!

Úgy gyere táborba, hogy mindennel elkészültél!

� elküldöm Emesének mailben június 16.-ig
� Önéletrajzot
� kézügyesség leírása + kelléklista (MS Word)

� elküldöm Emesének mailben  június 30-ig
� erdei jelenet kelléklista
� fénykép a jelmezről (facebook-on is lehet)

� a táborba elhozom, elkészítve
� kiscserkészgyűjtő
� kézügyesség minta
� térkép
� mese
� erdei jelenet
� jelmez



Tábori Felszerelés KCSÖV 2019

Mibe pakoljunk? Hátizsákba. � , esetleg pluszba egy sporttáska

van pótolni

Egészségügy
betegbiztósítási kartya 

sima ragtapasz, vízholyag elleni ragtapasz, kis fertőtlenítő

Autan, Fenistil, esetleg Sportsalbe, kullancscsipesz, 

szúnyogspray

tisztálkodó holmi (fogkefe, fogkrém, hajmosószer, fésű vagy 

kefe, napkrém, borotva, -hab), kis törölköző, papírzsebkendő

Szabályos cserkészegyenruha:
drapp szinű ing, Hungária jelvénnyel (rövid vagy/és hosszú újjú)

nyakkendő, nyakkendőgyürűvel

keki/barna nadrág (fiúknak), 

keki/barna szoknya (lányoknak)

Egyéb ruha
szenyeszsák

elegendő váltás alsónemű 9 napra

meleg alsóneműre, mindig szükséged lehet Kastliban

trikók (lehetőleg cserkészszínű, cserkésztrikók)

2 hosszú nadrág, 1 rövid nadrág

pullóver, lehetöleg fleece (az gyorsan szárad)

fürdőnadrág /fürdőruha, nagy törölköző

esőkabat, a legjobb a katonai poncho

cserkészkalap, ha van ill. valami más nap elleni fejrevaló 

sportcipő

bakancs

gumicsizma, ha nem vízálló a bakancsod

egy olyan cipő, amit nem sajnálsz, ha büdös/vízes lesz

Egyéb
zseblámpa, tartalék elem

zsebkés, íránytű, cserkészkönyv

csajkazsákban (ne legyen valami műanyagzacsi!): kulacs, csajka, 

evőeszköz, bögre, törlőruha 

hálózsák, kis párna (ha kell)

izolír és akinek kell pokróc (fleece)

kis varrókészlet

fényképezőgép

DIN A4 jegyzetfüzet (lyukasztott, hogy betehesd a fűzőbe )

írószerszám, színes ceruzák, filcek, ragasztó, jó olló

Kis hátizsák egynapos kirándulásra

SÁTOR, akinek van (itt majd egyeztetünk)


