
 

 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
Hungarian Scout Association in Exteris 

KMCSSZ 2850 Rt. 23 North Newfoundland, NJ 07435 

 

 

Kapják: Kerületi és körzeti parancsnokok, Vezetőtisztek, Osztályvezetők, Csapatparancsnokok! 

 

Kedves Cserkésztestvéreim! 

Amint tudjátok 2020 augusztus elején a Sík Sándor Cserkészparkban tartjuk a KMCSSZ Jubileumi 
Nagytáborát („Épitsünk országot”). Jubi években a multban kivételes esetekben tartottunk csak 
vezetőképzést. Örömmel értesítelek, hogy részben az I. (Európa) kerület kérésére és részben a sok 
alakuló csapatok szükséglete miatt tervezünk cserkésztisztképzőtábort tartani 2020-ban. 

 

Időpont: 2020. július 22 (kedd déltől) – július 28 (kedd délig) 

(így aki a Jubitáboron is részt szándékozik venni az megtehetje) 

Táborparancsnok: Lendvai-Lintner Imre cscst. 

Tábordij: $120 (minden résztvevő részére) 

 

Tábor részvételi feltételek: 

1. Korhatár - Betöltött 22 év, később bekapcsolódóknak 24.  

2. Segédtiszti képesítés - Segédtiszti képesítés nélküli, később bekapcsolódó cserkésztiszt jelöltek 
cserkésztudásának elégséges felmérése a csapatparancsnok, táborparancsnok és a VKVT megegyezése 
alapján történik. 

3. Magyarságismereti követelmények - 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. 
http://www.kmcssz.org/vindex.php?menu=contents/kiadvanyok/ekonyvtar/ekonyvtar.php 

vagy A Balassi 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 Kárpát-medencei magyar középiskolai érettségi 

vagy A Corvina tábor sikeres elvégzése 

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 irásbeli 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 késöbb. A cserkésztiszt jelöltek előre szerezzék be a próbarendszer anyagát és ismerkedjenek 
meg az új cserkészkönyv anyagával. 
http://www.kmcssz.org/vindex.php?menu=contents/kiadvanyok/probaanyag/probakszerintiujcserkeszkon
yv.php 

8. Fényképpel ellátott, “Cserkészvezetői Igazoláskérés” ív beküldése. Ezt majd a feladat levéllel küldjük 
később. 

http://www.kmcssz.org/vindex.php?menu=contents/kiadvanyok/ekonyvtar/ekonyvtar.php
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9. Elsősegély és mesterséges légzés (CPR) tanfolyam sikeres elvégzése. 

 

Az elözetes jelentkezéshez a következő adatokat kérem megküldeni a táborparancsnoknak: 

+ Jelölt neve 

+ Drótposta cím 

+ Születési hely és dátum 

+ Indoklás a részvételre (cspk. lesz, VK kiképző 2021-ben, más) 

 

A tábor megtartásához minimum 12 jelölt szükséges. A végleges jelentkezési határidő 2020. 
március 6. A tábordíj is eddig befizetendő. Ha március 6-ig nem érkezik 12 jelölt jelentkezése és  
tábordíja akkor lemondjuk a tábort. A tábordíjat visszajutatjuk ha a tábort lemondjuk. 

A tábori feladatokat és egyéb információkat kiküldjük a jelölteknek amint a jelentkezés és a tábordij 
megérkezik a táborparancsnokhoz. 

Esetleges kérdésekkel forduljanak a tpk.-hoz (lendvaimre@aol.com) 

 

Jó munkát! 

 

Pigniczky Eszti cscst.                                Lendvai-Lintner Imre cscst. 

VKVT                                                                           Tpk. 

 

Morris Plains, NJ, USA 

2019. szeptember 16. 

 

TÁBORDÍJ  BEFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK 

Pay Pal elektronikus rendszer – 

Elérhetőség: KMCSSZ honlap, az „Adományhoz” gombot nyomd meg, kinyílik az adományozási oldal ahol a „Pay Pal” 
gombot nyomd meg. 

Az „add a note”-nál írd be, hogy „2020 CST” 

Bankcsekk - 

Postán Mrs. Bea Tabor, 4973 Greenflower Street, North Olmsted, Ohio 44070 USA 

Hungarian Scout Association névre kiállítani, a memo-ba beírni „2020 CST” 

Európai befizetők - 

Atutalás Szorád Gábor-nak (gabona@aol.com) 

 

mailto:lendvaimre@aol.com

