
Garfield, NJ, 2022. május.

Kedves Kiscserkész Őrsvezetőjelölt!

Örömmel értesültem arról, hogy jössz a kiscserkész őrsvezetőképző táborba! A kiscserkészeten keresztül
ismertetjük meg és szerettetjük meg a gyermekekkel a cserkészetet - gondolj vissza, hogy Te is mennyire
szerettél kiscserkész lenni... alig vártad az izgalmas, mozgalmas, érdekes foglalkozásokat!

A táborban sokat fogsz tanulni a nagyszerű összejövetel titkairól. Mint őrsvezető, Te leszel kiscserkészeidnek
példaképe. Te foglalkozol, tanítod, játszol, énekelsz, beszélgetsz a legtöbbet velük.

Ez a levelem feltételezi azt, hogy sikeresen le fogod tenni a tábor előtt az őv. tábor cserkész felvételi vizsgát,
az őv. tábor magyarságismereti felvételi vizsgát és az Olvasási Különpróba "Vágtató" próbáját.
Mindhárom előfeltétele a táboron való résztvételnek, illetve a kcsőv. képesítésnek.

A mellékelt lapon felsorolt feladatok segítségedre lesznek, hogy a kiscserkész őrsvezetői táborba felkészülten
érkezz.  Az elkészített feladatokat hozd magaddal a táborba!

Fontos, hogy Petőfi Sándor "János vitéz" c. verses meséjét alaposan olvasd el, mert ezt
használjuk fel táborunkban kerettörténetnek.

Figyelmesen nézd át a mellékelt felszerelési listát — fontos, hogy az előírtak mind
meglegyenek.  Hátizsákba pakolj és világosan szerepeljen neved vagy jeled minden
darabon. Kék nyakkendőt hozz, mert azt fogjuk a táborban hordani.

Van a tábornak egy Instagram oldala: @kcs_ov
Itt lehet majd megismerni a kiképzőket és más jelölteket, így kövessétek be.

Ha bármi kérdésed van, vagy segítségre lenne szükséged, fordulj csapatparancsnokodhoz vagy hozzám
drótpostán, a lent jelzett telefonszámon, vagy az Instagramon!

A kiscserkész őrsvezetőképző tábor kiképzői nevében, szeretettel várlak. Kivánok jó tanulást, felkészülést, és
addig is

Jó munkát!
Kozma Fanni, tpk.
fannikozma@gmail.com
914 – 584 – 1507

mailto:fannikozma@gmail.com


FELADATOK (táborba elhozni)

1. Önéletrajz és fénykép. (Töltsd ki 2022. július 1.-ig)
Töltsd ki a kérdőívet, hogy megismerjünk a tábor előtt! Csak Google email címmel lehet kitölteni
a kérdőívet. Itt lehet megtalálni: https://forms.gle/gtvMJpaR5K8kcyEF6

2. Olvasás és fogalmazás.
Olvasd el: Petőfi Sándor "János vitéz" című verses meséjét. Olvasás közben figyeld meg, hogy
milyen jó tulajdonságai vannak János vitéznek és milyen kalandokban vesz részt. Lesznek olyan
szavak, amiket esetleg nem értesz, mivel régen néha más kifejezéseket használtak – a szótárban
okvetlenül keresd ki azokat.  Egy-egy bekezdésben (összesen maximum 1 lap legyen) válaszolj a
következő kérdésekre:

a. Mit gondolsz, jó őrsvezető lenne-e János vitéz? Miért igen vagy miért nem?

b. Melyik kalandja tetszett a legjobban és miért?

c. Mi nem tetszett a versben és miért nem?

Hozz a táborba egy jelmezt a János vitézből, amivel az egyik kaland szereplőjeként be tudsz majd
öltözni.

3. Kiscserkész próbarendszer. Az őrsvezető egyik fontos eszköze próbarendszerünk alkamazása.
A www.kmcssz.org honlapról töltsd le kiscserkész próbarendszerünket Excel vagy Word
formátumban, alaposan nézd át, és válaszolj a következő kérdésekre:

1) A Kisjáték próbái közül (Mackó, Napsugár, Fenyő vagy Tulipán próba) melyik a
kedvenced és miért? Írj 4 -5 soros választ!

2) A Piros pajzs próbái közül (Ígéret, Ügyes Mókus próba) szerinted melyik a
legnehezebb és miért? Írj 4 -5 soros választ!

3) A Fehér pajzs próbapontjai közül (Méhecske, Törzs próbapontjai) jelöld meg, hogy
melyik próbapontokat nem ismered fejből és mit gondolsz, miért nem. Összegezd
válaszodat 4 -5 sorban!

4) A Zöld pajzs egyes próbapontjai (Bagoly, Nyíl próbapontjai) mit hangsúlyoznak ezek
közül: jellemnevelés, ügyességfejlesztés, magyarságismeret, közösségi életre nevelés?
Mindegyik próbapont mellé írd oda, hogy melyiket hangsúlyozza!

https://forms.gle/gtvMJpaR5K8kcyEF6


4. Magyar népmese, bábu. Az interneten keress fel egy magyar nyelvű népmese honlapot vagy
keress otthon egy magyar mesekönyvet, amelyből elolvasol 5 magyar népmesét.  Tanulj meg
legalább kettőt úgy, hogy jól el tudd mesélni egy őrsnek:

a. Készíts jegyzetet, illetve vázlatot, 3x5 inch-es papír kártyákon a mese részeiről és
gyakorold a mesélést, hogy folyékony, színes és élvezhető legyen. Hozz egy
fénymásolatot a meséidről.

b. Készíts egy kézre húzható bábut egy olyan tárgyról, állatról, személyről, stb. ami a
mesében szerepel, hogy mesemondásod érdekesebb legyen – sokszor elég csak egy tárgy
és máris a mesevilágába varázsoltad a hallgatókat.... Legyen ötletes (nem egyszerű
zoknibábú) és olyan, hogy könnyen lehessen kezelni egy bábszínház alatt is a tábor
folyamán.

● Fontos, hogy EREDETI  MAGYAR népmese legyen. Ne legyen svéd, német, brit vagy
akármilyen más nemzetnek népmeséje magyar fordításban. Benedek Elek könyveit ajánlom.

5. Játékok: Fontos az őrsvezető részére, hogy mindig fel legyen készülve pót programmal, illetve
játékkal. Keress ki 3 kinti mozgó-játékot és 3 benti játékot. Ezeknek leírását hozd magaddal egy
3x5 inch-es papír kártyán.

6. Kézügyesség-doboz: Hozz egy kézügyesség-dobozt, ami legalább a következő tárgyakból áll,
hogy tudj őrsi foglalkozásokra készülni: olló, rúd ragasztó (glue stick), folyékony ragasztó,
ragasztószalag, 3x5 inch-es papír kártyák, filc tollak, színezők, tollak, ceruzák, papír kapcsoló
(„stapler”), színes papír, filc darabok, anyag darabok, gyöngyök, pipapucolók, vonalzó, pamut,
szalagok, kemény papír darabok és két szabadon választott tárgy amit Te adsz hozzá, amit szintén
fel lehet használni érdekes kézügyességre.

7. Kiscserkész ŐV Irattartó: Hozz egy két inches irattartót (3 hole punch, 2 inch binder), amiben
van vonalas papír.

Egyenruha:
A tíz nap alatt, többször fogunk TELJES cserkészegyenruhát hordani, de az altáboron belül egy
“tábori” egyenruhánk lesz. Minden nap szürke rövid ujjú pólót, világos drapp rövid (vagy
hosszú) nadrágot és kék nyakkendőt fogunk hordani. A rövid nadrág legyen olyan hosszú, hogy
ha leteszed a kezed akkor az ujjad végéig érjen.

 



ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

TÁBORHELY: Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore N.Y. 14735
5098 Robinson Road

LEVELEZÉSI CÍM: Hungarian Scout Camp, Rd. 1, Box 99, Fillmore N.Y. 14735

TELEFON: (585) 567-4849. A tábor résztvevői a telefont csak kivételes és indokolt
esetben, táborparancsnoki engedéllyel és csak "collect" hivásokra
használhatják.

TÁBORDÍJ: Kérdezd meg csapatparancsnokodtól, hogy beküldte-e tábordíjad első és
második felét.

BEÉRKEZÉS: A táborban legkésőbb július 28-án (csütörtök) du. 1 óráig kell jelentkezni a
vadászháznál.

TÁBORZÁRÁS: A tábor augusztus 7-én (vasárnap) du. 1 órakor ér véget. Előbb senki sem
hagyhatja el a tábort. Tábornyitás után és táborzárás előtt látogatókat nem
fogadhatunk.

TÁBORI EGÉSZSÉGÜGY: A www.kmcssz.org honlapon talált egészségügyi ívet,
agyhártyagyulladásról szóló ívet és a gyógyszer-adagolási ívet töltesd
ki szüleiddel, családi orvosod segitségével, és aláirva hozd magaddal a
táborba. Az aláírt tábori szabályokat is hozd magaddal.

FELSZERELÉS: A felszerelési listát lásd a mellékelt lapon. Ne felejtsd el, hogy a
cserkészegyenruhához hozzá tartozik a cserkész öv és csatt; ha nincs, szerezz
(www.kmcssz.org honlap, ”BOLT” elágazás alatt).

Ne felejtsd el sikeresen letenni tábor előtt: 1. az őv. tábor cserkész felvételi vizsgát,  2. az őv. tábor
magyarságismereti felvételi vizsgát és 3. az Olvasási Különpróba "Vágtató" próbát.

Ne felejtsd elhozni táborba a feladatokat.



10 NAPOS FELSZERELÉSI LISTA – 2022. KCSŐV TÁBOR
Előirt tábor előtti feladataid ÉS…..

LÁNYOKNAK: Szabályos cserkészszoknya és drapp (khaki)
rövidnadrág – vagy térdig érő vagy térd felett 2-4 ujjnyira

FIÚKNAK: Drapp (khaki) rövid-nadrág -
térdig érő vagy térd felett 2-4 ujjnyira

Sötét barna térdharisnya vagy zokni (3 db) Sötét zöld zokni (3 db)
Lásd a ruházati szabályzatot (PDF) ami a honlapon a ”vezetőknek”, ”szabályzataink”  és ”5. Ruházati szabályzat”- nál
található vagy ezzel a linkkel letölthető: http://www.kmcssz.org/php-bin/content_management/retrieve_doc.php?id=1822

EGYÉNI FELSZERELÉS
Ruhák Cserkészegyenruha Tárgyak Tisztálkodás

□ Zokni (10x) □ 2 Cserkészing
(Csapatszám, Hungária,
Forum jelvény)

□ Kulacs □ Szappan, sampon,
mosdószerek

□ Alsónemű (10x) □ KÉK nyakkendő □ Szúnyogirtó, napolaj,
napszemüveg

□ Törülköző, fésű

□ 10 napra elegendő
szürke póló

□ Barna szoknya és
barna zokni
(lányoknak)

□ Kiscserkész ŐV
Irattartó

□ Fogkefe, fogkrém

□ 10 napra elegendő
drapp nadrág (rövid
vagy hosszú)

□ Drapp  rövidnadrág
és zöld zokni
(fiúknak)

□ Iránytű, síp, gyufa,
zseblámpa (pót
elemmel)

□ Fürdő szandál -
tusoláshoz

□ Meleg pulóver (2x) □ Nyakkendő gyűrű □ Kis bicska, zsebkés □ Dezodor

□ Hosszú ujjú ing (2x) □ Cserkészöv □ Zsineg (twine) Egyéb

□ Hosszúnadrág (2x) Cipők □ Ceruza/toll □ Hálózsák
□ Pizsama (1x) □ Bakancs □ Varrókészlet, olló □ Gumimatrac
□ Viharkabát, ami sok

esőt kibír(1x)
□ Gumicsizma □ Karóra (NEM használunk

mobiltelefont karóra helyett!)
□ Párna

□ Fürdőruha □ Edzőcipő □ Index kártyák (fehér
vagy színes)
műanyag tartóval

□ Hangszer
(furulya, ukulele)
– ha van

□ Sapka (1x) □ Vizicipő – fontos! □ Kis hátizsák –a napi
kellékekre

□ Csajka

□ Meleg kesztyű (1x) Portya □ Tábori ásó/lapát,
fűrész, kisbalta

□ Bögre

□ Műanyag ponyva
(pl. 8’ x 10’),
Portyázó hátizsák

□ Evőeszköz

Papírmunka
□ Kitöltött és aláirt

egészségügyi ív
□ Aláírt tábori

szabályok
□ “János vitéz” vers □ Kiscserkész

próbarendszer

ANGOL NYELVŰ KÖNYVET VAGY ÚJSÁGOT, ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖKET HAGYD OTTHON. Ha az
utazásod alatt használsz mobiltelefont, a tábor elején le kell adnod és a tábor végén visszakapod.


