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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 elkészíteni. 


