Kedves Segédtisztjelölt!
Örömmel meghívlak az idei központi segédtisztképző táborba! Remélem, hogy a szükséges
magyarságismereti vizsgákat letetted és írásbeli feladataid már készülnek. Ha változnak terveid és
nem tudsz résztvenni a táboron, kérem minél hamarabb tudasd velem emailen
(keslattery@yahoo.com). Előre köszönöm.
Az előfeltételekhez hozzátartozik a gyakorlati cserkészanyag ALAPOS ismerete. A segédtisztképző
tábor célja vezetőnevelés, tehát nincsen idő az alapismeretek (pl. Csomózás, becslés, elsősegély,
térképészet, rovásírás, morzé, stb) tanítására. Kérem, hogy a tábor előtt egészítsd ki cserkészismereti
hiányaidat, hogy a táboron töltött napjaid hasznosak legyenek.
A segédtisztképzés három elválaszthatatlan részből áll:
● TÁBOR ELŐTTI FELADATOK:
o A gyakorlati cserkészanyag alapos ismerete és a mellékelt írásbeli feladatok
beküldése. A feladott munkákat a táborban felhasználjuk és részletesen megbeszéljük.
o Egy 15 perces beszélgetés a parancsnokkal a tábor előtt. Itt lehet jelentkezni egy
időpontra.
● TÁBOR: A második rész a 10 napos tábor, ahol az önbizalmat növeljük, a gyakorlati
módszertant ismertetjük és a vezetői képességeidet fejlesztjük. A táborban komoly gyakorlati
kiképzést kapsz a rajparancsnoki és más csapatbeli vezetői feladatok megoldásához.
● TÁBOR UTÁNI FELADATOK:
o Az otthoni, illetve az év folyamán esedékes munkavállalás és a cserkészvezetői
munkaterved (CsVM) 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.
o Résztvétel a záró Zoom gyűlésen, ahol beszémolsz a cserkészvezetői
munkatervedről. Időpont: 2023. január 22.-én 12:00 óra (New Yorki idő). Csak a
CsVM sikeres leadása és bemutatása után kapod meg a a segédtiszti képesítést a
szövetségtől.
Fontos megértened, hogy a segédtisztképző tábor elvégzése az magábanvéve nem cél...bár a tábor
bizonyára nagy élmény lesz számodra, a tábor igazi célja a cserkészvezetői egyéniséged
kifejlesztése, hogy az gyümölcsöt hozzon a csapatod, körzeted és a KMCSSZ számára.
Ezeken kezdj gondolkozni míg a táborra készülsz.
A segédtisztképző tábor komoly munkát követel a résztvevőktől. Szellemileg és fizikailag
megeröltető a tábor programja...erre készülj fel! Kérlek tehát, hogy erős elszántságot, kitartást és sok
jókedvet hozz magaddal! Cserkészszeretettel kivánok a kiképző örs nevében
Jó munkát!
Slattery Kriszta, cst, tpk.
Rocky River, 2021. április 14.

TÁBORHELY:

Sík Sándor Cserkészpark (Hungarian Scout Camp), 10993 County Road 15,
Fillmore, NY 14735 USA

TELEFON:

(585) 567-4849. A tábor résztvevői csak kivételes esetben és táborparancsnoki
engedéllyel használhatják a telefont, saját költségükre.

TÁBORDÍJ:

A cspk-od kapott táblázatot a tábordíjakról, illetve a beküldéssel kapcsolatos
határidőkről.

ÉRKEZÉS:

Csütörtökön, 2022. július 28.-án, PONTOSAN 13:00 órakor. TELJES
cserkészegyenruhában várdd a további eligazítást a nagy réten a
tábortűzhelynél, MINDEN egyéni holmiddal a hátadon. Ebédedet a 13:00-órás
gyülekező előtt fogyaszd el.

TÁBORZÁRÁS:

Vasárnap 2022. augusztus 7.-én. A vezetőképző tábort 12:00 órakor zárjuk.

EGYENRUHA:A táborban végig a szabályos cserkészegyenruha viselése kötelező; kivétel
nincsen!
Fiúknak: egyszínű zöld térdharisnya vagy zokni, comb-közepéig érő zöld vagy
khaki rövidnadrág, cserkészöv (cserkészcsattal), cserkészing, cserkészsapka,
nyakkendő és gyűrű.
Leányoknak: barna térdharisnya, két újjal a térdhajlás fölöttig érő barna
nadrágszoknya vagy cserkészszoknya, cserkészöv (cserkészcsattal),
cserkészing, cserkészsapka, nyakkendő és gyűrű.
A cserkészingen csak a Hungária jelvény, a Magyar Cserkész Szövetségek
Fórumának jelvénye és a csapatszám szerepeljen. Ha nincs cserkészsapkád,
cserkészöved, stb., tábor előtt a Cserkészboltból kapható. A cserkészbolt email
címe: cserkeszbolt@kmcssz.org. Ne várj a táborig beszerezni a szükséges egyenruha
darabokat—a boltos csak a táborkezdés után érkezik a táborba!
FELSZERELÉS:

A próbarendszerben a Táborverő-fehér szalag próbában található több napos
kirándulásra szükséges egyéni felszerelésen és szükséges fehérneműn kívül hozd
magaddal a “Felszerelési mellékleten” feltüntetett tárgyakat is. Amire ezen kívül
szükséged lesz, azt a táborban megkapod.
A mai világban elterjedt, tábori “luxus cikkeket,” például “Sunshower”
zuhanyzó felszerelést, Coleman gázkályhát, stb. ne hozz magaddal. Majd
adódik alkalom a tábor alatt előállítani a táborozáshoz szükséges tárgyakat.
MINDEN TÍPUSÚ ELEKTRÓNIKÁD (IPOD, MP3, PSP, STB.)
MARADJON OTTHON. MOBIL TELEFONT HOZHATSZ, DE AZT A
TÁBOR ELEJÉN ELKÉRJÜK ÉS KÖZPONTILAG TÁROLJUK A TÁBOR
VÉGÉIG.
Úgy csomagolj, hogy minden felszerelésed beleférjen a hátizsákodban, illetve
a hátizsákodra erősítve. Mint a csiga, készülj fel mindenedet a hátadon
hordani!

FELSZERELÉSI MELLÉKLET
A Táborverő próbában feltüntetett többnapos kirándulásra szükséges felszerelésen kívül hozd
magaddal a következő tárgyakat: (amennyiben ezeken kívül másra is szükséged lenne, azt a táborban
megkapod)
egyszemélyes, könnyű sátor
vízhatlan sátoralj
légmatrac vagy szivacsmatrac
2 darab kb. 3 méter x 3 méteres műanyag ponyva
munkakesztyű
gyaloglási lapát
kisbalta (éles)
fűrész
bicska/zsebkés
lapos fenőkő
15-20 cm hosszú reszelő
legalább 30 m. hosszú, kötözésre alkalmas zsineg/kötél
zseblámpa (tartalék elemmel)
gyertya
hímző fonal, varrókészlet
nagyítóüveg
iránytű
elsősegély készlet
esőkabát vagy esőköpeny
bakancs (hosszú gyaloglásra alkalmas)
csajka, étkészlet, kulacs
szemüveg (ha használsz kontaktlencsét)
írószerek
jegyzetfüzet
új egyesített próbarendszer
Új cserkészkönyv
népdal lista
ébresztő óra (ami nem a telefonod)
karóra
*A táborozáshoz szükséges egészségügyi űrlapot, agyhártyagyuladás információt és
táborszabályokat is kitöltve hozd magaddal. Itt találhatóak.
**Ne felejts a kitöltött st. igazolási ívet és két (2) darab 4x4 cm-es fényképet elhozni
magaddal!!!

Külföldi Magyar Cserkészszövetség

Vezetőképző Vezetőtiszt

Kedves Cserkésztestvérem!
Örömmel köszöntelek a segédtisztképző táborra készülők között. Jelentkezésedet feltételesen elfogadom. A
segédtisztképzés három elválaszthatatlan részből áll. Az első része a gyakorlati cserkészanyag alapos ismerete és az
írásbeli feladatok megírása, melyek majd a táborban lesznek megbeszélve és alkalmazva. A második része a 10 napos
vezetőképző tábor, ahol a cserkészmódszertant sajátítod el, s egyúttal önbizalmadat és vezetői képességedet fejleszted. A
harmadik része, a táborutáni gyakorlati szolgálat otthoni magyar közösségedben és a cserkészvezetői munkaterved
végrehajtása.
A táboron csak akkor vehetsz részt, ha (a) sikeresen letetted a segédtiszti cserkészismereti vizsgát; (b) sikeresen letetted a
segédtiszti magyarságismereti vizsgát; és (c) a következő öt feladatot elkészíted és elhozod magaddal a táborba:
1. Elméleti kérdések. Segédtiszt szeretnél lenni. Új, magasabb-szintü szolgálatra készülsz. A következő négy kérdést jól
gondold át és felelj rájuk lelkiismereted szerint, egy-egy bekezdésben (összesen kb. 2 nyomtatott oldal):
a. Miért lettél magyar cserkész és miért maradtál meg magyar cserkésznek a mai napig?
b. Az őrsi rendszer hogyan járul hozzá a cserkész neveléshez és fejlődéshez? Sorolj fel példákat.
c. Miben látod a külőnbséget az őrsvezetői beosztás és a segédtiszti beosztás között? Hasonlitsd össze az őrsvezetői és a
segédtiszti 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 válaszodat indokold meg.
2. Akadályverseny. Olvasd el Gárdonyi Géza Láthatatlan ember c. könyvét. Tervezz meg 3 állomást egy
akadályversenyre cserkészkoruaknak (10-14 éveseknek). Minden állomásra 5 percet szánj és a kerettörténetet a könyvből
merítsd. A három állomás pontos menetét dolgozd ki (kerettörténeti összefüggést, próbapontokat, pontozást, kellékeket,
stb.).
3. Népdal és népijáték. Tanulj meg két új népdalt (olyat amit cserkésztáborban még eddig nem énekeltél, egy vidámat és
egy hallgatót) úgy, hogy azt másnak is képes legyél betanítani. Mindegyik népdal legyen legalább két verszakos. Három
(3) példányban hozd magaddal mindkét népdal szövegét a táborba. Úgyszintén, keressél ki és tanulj meg három új
népijátékot amit eddig nem ismertél. A játékokhoz minden szükséges kelléket hozd magaddal a táborba.
4. Tábortűzi számok. Dolgozz ki két rövid tábortűzi számot: egyet egy népi ballada és egyet egy történelmi keretű
tábortűzhez, 4-6 szereplő számára. A ballada számhoz hozd el a szöveget egy népi balladához és ismerd jól a dallamát is.
A történelmi szám lehet humoros vagy komoly, de tartsd szem előtt, hogy újonc cserkészeknek készíted a számot, és
minden tábortűzi mozzanatnak a nevelés a célja. Ne használj faviccet vagy kabarészámot. A számokat részletesen
dolgozd ki úgy, hogy terved alapján egy őrsvezető azokat betaníthassa őrsének.
5. Végezd el a CPR képesítést. A táborba hozd el magaddal az igazoló kártyát. Ezek a kurzusok vannak elfogadva New
York államban. Európaiaknak a helybelileg elfogadott elsősegély vagy CPR tanfolyam is megfelel.
A fenti feladatokból az 1-est, 2-est, és 4-est küldd el emailben a táborparancsnoknak (keslattery@yahoo.com),
legkésöbb július 21-éig.
A fenti feladatokat és a kijelölt szükséges kellékeket hozd magaddal az STVK táborba!
Esetleges kérdéseiddel fordulj a táborparancsnokhoz (email ennek a legbiztosabb módszere):
Slattery Kriszta (tel. mobil): 440-465-8172; (email) keslattery@yahoo.com
Dupla sorközökkel írj és minden feladatot új lapon kezdj. Nevedet, csapatszámodat és a kérdés számát minden lapon
tüntesd fel. Készíts magadnak másolatot a feladatokról. Kapcsold össze munkádat.
Töltsd ki a csatolt st-i igazolási ívet és hozd magaddal a táborba két (2) darab 4x4 cm-es igazolvány fényképpel egyutt;
ezek a segédtiszti igazolásodhoz lesznek majd szükségesek.
2022. április 14.

Jó munkát!

Pigniczky Eszti, cscst., VKVT

