
A kerületi vezetotisztek közleményei

A X. Cserkészkerület 1999. évi táborainak összesített adatai

35 engedélyezett tábor volt, melyekben összesen 41 cserkészcsapat táborozott kb. 1300
cserkésszel. A 35 táborból 24 tábort ellenoriztünk. Az ellenorzések során felvett adatokból
készült az alábbi összefoglaló jelentés, melyrol bizton állíthatjuk, hogy jól bemutatja a
táborozási szokásokat, elemzo segítségül lehet a nem ellenorzött táborok megítélésben is, és
segítséget adhat a táborok szervezoinek is. Így fogadjátok ezeket az adatokat!

24 táborban 29 csapat táborozott. 4 olyan tábor volt, melyet két csapat közösen szervezett
és 1 olyan tábor, mely 4 csapat együttmuködésére épült. 1 csapat rendezett két tábort. A 24
táborból 1 országos szintu volt. A 29 csapatból 1 a II. Cserkészkerülethez tartozik, a többi a X-
hez.

Az ellenorzés során szóba kerülo kérdésekre a tábor jellegénél fogva vagy egyéb okok
miatt nem lehetett válaszolni. Ezért nincs az alábbi pontoknál mindenhol 24 táborra vonatkozó
adat.

1.) 23 táborra volt engedély (1 táborra ketto is); 1 táborra nem, mivel nem kért a
parancsnok.

2.) 19 tábor kapott ÁNTSZ engedélyt; 1 kért, de nem kapott; 4 tábornak nem volt
engedélye.

3.) 7 tábort ellenorzött az ÁNTSZ, egyet a BEFAG, egyet az országos táborozási
vezetotiszt. 2 táborba a helyi polgármesterek is ellátogattak.

4.) Leghamarabb 1999. június 27-én kezdodött tábor, legkésobb 1999. augusztus 12-én.
Leghamarabb 1999. július 2-án fejezodött be tábor, legkésobb 1999. augusztus 23-án. A
táborok idotartama:

Összesen: 24 db tábor összesen 239 nap táborozási idovel.
Átlagosan 1 tábor 9,958 napig tartott. Részletezve:

1 db   5 napos 3 db 11 napos
3 db   6 napos 1 db 12 napos
5 db   8 napos 1 db 13 napos
1 db   9 napos 1 db 15 napos
6 db 10 napos 2 db 17 napos

5.) Jellegüket tekintve: 23 állótábor és 1 db mozgótábor (kerékpáros) volt. Mind
szárazföldi; részletesen jellemezve: 15 hegyvidéki, 3 alföldi, 4 faluszéli, 3 faluban, 1 tóparton.
Volt 1 db lovas szaktábor közöttük.

6.) Az összesített létszám:
Kiscserkész:   87 fiú   67 leány
Cserkész: 298 fiú 222 leány
Rover:   20 fiú   18 leány
Felnott:   33 fiú   15 leány
Orsvezeto:   63 fiú   70 leány
Segédtiszt:   29 fiú   13 leány
Cserkésztiszt:   15 fiú        3 leány

Összesen:      545 fiú + 408 leány = 953 cserkész
Egyes táborok létszáma:

  21 fonél kevesebb:   3 tábor
  21 –   30 fo között:   5 tábor
  31 –   50 fo között: 11 tábor Legkisebb létszám: 12 fo.
  51 – 100 fo között:   3 tábor Legnagyobb létszám: 109 fo.
100 fonél több:   1 tábor Egy tábor átlagos létszáma: 38 fo.

7.) Táborhelykeresés  átlagosan 10 hónappal a tábor elott kezdodik. A tábor idopontjának
kituzése átlagosan 6 hónappal a tábor elott történik. A tábor programját átlagosan 2
hónappal a tábor elott kezdik el kidolgozni.

8.) 15 táborban volt mindenkinél ott a cserkészigazolványa. 9 táborban nem volt
mindenkinél. Magyarázatok: felének van; van, aki még nem kapta meg; lusták, trehányak; még
nem mindenki kapta meg; nem érvényesek; otthon felejtették; újoncok miatt, de sok cserkész
se kapott még; vezetoknek van, többit az MCSSZ nem készítette el.

9.) 18 táborban volt mindenkinek orvosi igazolása. 5 táborban nem volt. Magyarázatok:
csak 14 év alattiakat küldték orvoshoz; cserkész a körzeti orvos, tudnák, ha gond lenne; nem
hozták el; otthon felejtették, postán kapják késobb; szülok felelosek, hogy egészségesen
jöjjön a gyerek.

10.) 14 táborban volt mindenkinek balesetbiztosítása. 10 táborban nem volt. Magyarázatok:
mert az iskolában nem kötötték meg; nem jutott eszükbe, hogy kell; TB kártya elég; sokaknak
van családi biztosítása.

11.) 17 tábornak nem volt szomszédja. 5 tábornak volt szomszédja. Ebbol kettonek
cserkészek. Jó viszony alakult ki minden szomszéddal.

12.) 20 táborban volt minden nap napostiszt. 4 táborban nem volt. Magyarázatok: nincs rá
ember; a parancsnok látja el ezeket a feladatokat.

13.) 21 táborban volt általános napirend. 3 táborban nem volt. Magyarázatok: van helyette
napiparancs; a mozgótábor állandóan felborítja a napirendet; még nem készült el.

14.) 22 táborban volt napiparancs. 2 táborban nem volt. Magyarázatok: csak fejben,



jegyezze meg a cserkész; nem, mert az idojárás befolyásolhatja a programot; nincs rá ido a
mostoha idojárás miatt. 2 táborban volt napiparancs, de nem látható helyen. Magyarázatok:
még nem készült el a parancstábla; még nincs kifüggesztve.

15.) 21 táborban volt pénztárkönyv, 3 táborban nem volt.
16.) Minden táborban volt mentoláda.
17.) 20 táborban nem volt baleset. 4 táborban volt baleset: agyrázkódás, furésszel

lábelvágás; ficam; furészelés közben ujját sértette; rándulás.
18.) 20 táborban nem volt dohányzásra kijelölt hely. 9 táborban nem dohányzott senki. 4

táborban volt.
19.) 19 táborban volt állandó orszolgálat. 3 táborban csak éjjel volt orség. 1 táborban nem

volt orség, mivel zárható koházban voltak.
20.) 22 táborban volt tuzgyújtó hely, ezekbol 19-rol tudjuk, hogy eloírásszeru volt. 1

táborban nem a tábor területén volt a tuzgyújtó hely.
21.) 15 táborban nem volt látogatási nap, 9 táborban volt.
22.) 14 táborban nem volt más cserkészcsapatból látogató, 9 táborban volt.
23.) 21 táborra nem ütött le más csapat, 2 táborban végrehajtottak effélét, 1 táborban a

saját vezetok végezték el a „hadmuveletet”.
24.) 19 tábort nem zavartak civilek . 4 tábort megzavartak. Ennek módjai: cigányok, orség

zavarása; egy éjjeli dorbézolás; lopás; szomszédos strand hangos, tábortuznél nincs csend.
25.) 14 tábor nem volt bekerítve , 9 tábort bekerítettek.
26.) 22 táborban volt zászló és zászlórúd. 1 táborban csak zászló volt.
27.) 20 táborban volt táborkereszt. 3 táborban nem volt. Magyarázatok: ökumenizmus

miatt, táborkapun kereszt + református csillag; plébánián van a tábor; zászló körül imádkoznak.
28.) 22 táborban eloírásszeru volt a sátrak használata.
29.) Nemek elkülönítése: 8 helyen altábor, 2 helyen külön tábor volt. 12 helyen vegyes

tábor volt, míg volt 2 fiútábor is.
30.) 17 táborban nem volt korosztályi bontás. 7 táborban volt: kiscserkész cserkész;

orsönként; roverek külön.
31.) 16 táborban megfelelo konyhai építmények voltak. 5 táborban nem. Magyarázatok:

nem elég, kevés a cserkész; nincsenek építmények; szöget használnak.
32.) 22 táborban volt teljes étrend, 1 táborban nem volt.
33.) 12 táborban volt egészségügyi könyve a szakácsnak. 9 táborban nem volt.

Magyarázatok: minden ors magának foz; nem hozta el magával; nem kell, mert magánháznál
vannak; orvosi papírja van.

34.) 22 táborról tudjuk, hogy ott eloírásszeru volt a latrina / WC helyzete.
35.) Átlagosan 65,3%-a az építményeknek helyben készül, 37,4%-a otthonról hozott.
36.) a) Lelki programok: napi imák (reggeli, esti, étkezési); mise / istentisztelet; lelki nap /

délután / óra; vallási énekek tanítása; bibliaolvasás; bibliai nap; beszélgetések (este, atyával,
hitoktatóval); fakultatív zsolozsma reggel; zsoltárok; Dániel könyve; keresztút; elmélkedés;
lelki tábortuz; 1 nap egyedül az erdoben; minden nap más erény gyakorlásának kiemelése;
bátorságpróba; csillagnézés.

36.) b) Fizikai programok: kirándulás; sportnap / verseny; táborépítés; akadálypálya;
számháború; úszás; játékok; bátorságpróba; reggeli torna; hadijáték; íjászat; lovagi torna;
éjszakai túra; bivakolás, portya; kézmuvesség; fahordás; váltóversenyek; vetélkedés;

gyakorlati forgószínpad; svédpálya; alaki; csomók; biciklizés; kötélhúzás; lovaglás, lovas
csaták, lovas ügyességi játék, fogathajtás.

36.) c) Szellemi programok: verseny / vetélkedo; keretmesével kapcsolatos tudás
fejlesztése; forgószínpad; próbák anyaga – képzés; kézmuvesség; eloadások: egészségügy,
történelmi, lovakról, magyar állatfajokról, napfogyatkozás; falulátogatás; beszélgetések;
nyomozójáték; próbáztatás; játék; gyógynövényismeret; múzeumlátogatás; komoly
tábortüzek; számháború; városnézés; kulturális program; mese; csomózás; tájékozódás.

36.) d) Szociális érzéket fejleszto programok: orsi élet; takarítás / környezetvédelem;
fagyizás vasárnap; játékok; tábortuz; faluval kapcsolatos verseny; konfliktusok kezelése;
közös munka; az ország leszakadt régióinak látogatása; másik csapattal közös programok;
angyalkázás; közös fozés; naplóvezetés; 1 nap az erdon; szolgálatok; segítség a konyhán;
kézmuves foglalkozás.

37.) Átlagosan 5-ször kirándulnak egy tábor folyamán.
38.) 20 táborban volt keretmese. Témáik: 4-4 táborban: 1848/49-es szabadságharccal

kapcsolatos illetve Honfoglalás / Csodaszarvas; 2 táborban: Mátyás király; 1-1 táborban:
Árpád-kor, Nagy Lajos és kora, középkori lovagkultúra, nándorfehérvári csata, kuruc kor
(Tenkes kapitánya), Négyszögletu kerek erdo (Lázár Ervin); római kor (Pannónia), indián,
Artúr király, Robin Hood. Jelmezt 15 táborban használtak, 5 táborban nem. 11 táborban
teljesen átélték a keretmesét, 2 táborban részben, 7 táborban nem élték át. 4 táborban nem volt
keretmese. Magyarázatok: a parancsnok nem híve, úttöro dolognak érzi; csak a tábortüzek
azok; lustaság, nem tartják lényegesnek; a programokhoz alkalmi keretmese van.

39.) 20 táborban minden nap volt tábortuz, 2 táborban 1 napot kivéve mindig volt. 2
táborban nem volt minden nap tábortuz. Magyarázatok: minden másnap; nem jut rá ido. 1
táborban nem volt cserkészies, mert a szomszéd strand zavarta, gyakorlatlan orsvezetok
tartották.

40.) 22 táborban volt minden nap vezetoi megbeszélés . 2 táborban nem volt. Magyarázat:
nem tartják fontosnak.

41.) 16 táborban volt tábori csapatnapló. 8 táborban nem volt. Magyarázatok: a rövid ido
miatt nem tartották szükségesnek; nem szokás, orsi napló van; nem volt önként jelentkezo,
utólagosan készül; nincs ido vezetni.
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