
 

 

 

 

1 sz. Kerületi ST³ali - Völs, Ausztria 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • FÉDÉRATION DES SCOUTS  

HONGROIS Á L’EXTÉRIEUR • UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND 

1 sz. Kerületi ST3ali 

 

 

 

 

  

 
Kedves kiscserkészsegédtisztek, regössegédtisztek, cserkészsegédtisztek  
és fiatalon maradt cserkésztisztek!  
 
 
Tegye fel a kezét, aki ebben az évszázadban segédtisztképző-táboron volt, 
mert akkor neked szól a meghívásunk. 
 
Nos, milyen szerencse, hogy szervezzük az 1. sz. Kerületi ST³ali-t.  
 
Most nem az számít, hogy a kiscserkésztanyán főzöd a kakaót, néprajzzal 
foglalkozol, vagy az építkezés hoz igazán lázba, hanem az számít, hogy 
tiszteljük egymás munkakörét és ebben most a “ST³ali”-n  támogatjuk 
egymást. 
 
Racionálisan nézve a “ST³ali” egy 44 órán keresztül zajló cserkésztovábbképzés felnőtteknek, ahol 
a 8 óra alvás mellett agysejteink számát szaporítjuk miközben vérnyomásunk a heves diszkussziók 
során, életveszélyes szintekre emelkedik. Továbbá nem egy unalmas konferencia vagy szürke 
céges kirándulás egyike, hanem – figyelem, társadalmi célú reklám következik – egy mozgalmas, 
vagány, családias találkozás, amelyre szeretnénk meghívni benneteket. “Nevetünk, ameddig fáj a 
hasunk; beszélgetünk, ameddig szőrös a nyelvünk és tervezzük a jövőt, ameddig füstöl az agyunk.”  
 
Tudjuk azt is, hogy tanulsz, egyetemre jársz, dolgozol, élsportoló vagy, óvodás a gyereked, 
negyven háziállatod van, nyaralnod és élned is kell. De mindez ne legyen akadálya annak, hogy ne 
légy része ennek a történelmi cserkészeseménynek.  
 
 
Mit kell tudni róla 
 
Helyszín: Pfadfinderheim Völs, Buch 1, 6176 Völs, Tirol, Ausztria (Innsbruck mellett) 
Időpont: 2021. november 5 - 7. 
Érkezés: Péntek este 18:00 órakor 
Búcsúzás: Vasárnap délután 14:00 órakor 
Részvételi díj: 30€ (kézpénzzel lehet helyben fizetni) 
   
Jelentkezés  
Jelentkezési határidő: 2021. október 17., vasárnap 23:59 óra 
Jelentkezési felület: https://forms.gle/X6XfKieHSNUSA4fk9 
 
Elérhetőségeink 
Jablonkay Kinga: +49 1637007380 
Schenk Júlia: +43 69911569930 
 

Jó munkát, 
 
Jablonkay Kinga, kcsst., tpk.     Schenk Júlia, kcsst., rst., st., tpk. 



 

 Csapat név, cim, elérhetőség ide irható 

  

 

Felszerelési lista: 
 
 

 betegbiztosítási kártya 
 drapp színű cserkészing, Hungária, Fórum jelvénnyel és csapatszámmal 
 nyakkendő, nyakkendő gyűrűvel 
 keki nadrág (fiúknak) / barna szoknya (lányoknak) 
 térdigérő keki/barna zoknik 
 szennyeszsák 
 elegendő váltás alsónemű, zokni 
 pizsama vagy melegítő éjszakára 
 cserkészpólók illetve felirat nélküli pólók 
 hosszúnadrág 
 pulóver 
 tisztálkodó holmi (fogkefe, fogkrém, hajmosószer, fésű/kefe, törölköző) 
 esőkabát, poncho 
 sportcipő, bakancs, gumicsizma 
 zsebkés, zseblámpa, tartalék elem 
 kis hátizsák 
 csajkazsákban: kulacs, csajka, evőeszköz, bögre, törlőruha 
 hálózsák, kis párna (ha kell) 
 izolír és akinek kell pokróc (fleece) 
 fényképezőgép 
 cserkészkönyv, jegyzetfüzet, írószerszám 
 elsősegély készlet 

 


