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Kedves csapatparancsnok! 

 

Újra eljött a Jubileumi tábor ideje, ahol régi és új cserkészbarátokkal tölthetünk majd tíz napot 

együtt valódi cserkészkedéssel. 

 

Célunk megvalósításához sok munka áll még előttünk, ehhez pedig nagy személyzetre lesz 

szükségünk: az altábori vezetőktől a konyháig, a programtörzstől a műszakig, mindannyiunknak 

fontos szerep jut majd.  De van még egy szakterület, ami nélkül (túlzás nélkül mondhatom) nem 

jöhetne létre a tábor, és ez az egészségügyi szolgálat. 

 

Mivel a KMCSSZ New York állam egészségügyi hatóságától kapja a táborozási engedélyt arra, 

hogy gyerektábort tarthasson, ehhez fontos törvényes előírásoknak kell megfelelnünk, és 

különösen egy ilyen nagy tábor esetén, mint amilyen a Jubi tábor is lesz. Habár az állami 

hatóság elismeri azt, hogy a Sík Sándorban tartott cserkésztáborok nagyon jól el vannak látva 

orvosi és ápolói személyzettel, de sajnos gyakran hiány van egy szakosztálynál: a 

szanitéceknél. 

 

A szanitéc a közegészségügy körébe tartozó feladatokat látja el, úgy, mint a sérültek kezelése 

és a betegek ápolása, aztán az általános tábori tisztaság, ebbe beleértve a konyhai tisztaságot 

is, úgy, mint az élelmiszerek tisztítása, a helyes főzés és a mosogatás, tehát a jó higiénikus 

szokások betartásának az ellenőrzése, valamint a tábor előtt egészségügy előadások tartása, 

csak hogy a legismertebb feladatokat soroljam fel.  De a legfontosabb feladata a bajok 

megelőzése, vagyis a közegészségügyi szabályok betartatása, hogy ezen a téren is minden 

szabály szerint és jól menjen a táborban. 

 

Kit keresünk erre a nemes feladatra?  Minden olyan cserkészt, aki már elvégzett elsősegély és 

CPR tanfolyamot (lásd a honlapon felsorolt elfogadott tanfolyamokat).  Lehet az cserkész szülő, 

idősebb felnőtt cserkész, vagy olyan őrsvezető, akinek az őrse nem vesz részt a táboron, vagy 

más olyan vezető, aki még nem találta meg a helyét a táborban.  Nem muszáj, hogy 

egészségügyi karrierre készüljön, hanem elég annyi, hogy lelkesen készen álljon a tíz 

cserkésztörvényt egy más szempontból betartani, és betartatni! 

 

Ha vannak kérdéseid, szívesen válaszolok; az email címem a kovarigyurika@gmail.com. 

 

Jó Munkát, 

Kővári Gyuri 

szanitéc felelős cst.  
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