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Téma:

Központi vk. táborokra jelentkezés

Kedves Cserkésztestvérünk!
Az idei levelezésem nem a szokásos formáját veszi. Ez a levelem a központi vk. táborokra való jelentkezéssel
foglalkozik. Elhatároztuk, hogy meghirdetjük a táborokat annak ellenére, hogy NY állam még nem adta meg az
engedélyt a táborozásra. Reménykedünk abban, hogy előbb-utóbb meg fogják engedni, de még nem kaptunk
előjelzést sem arról, hogy mikor hozzák meg a döntést. Mindenesetre azért mert a cserkész résen áll, a
taborszervezést elkezdtük. Tehát, meg kell tudjuk, hogy hány jelöltre és kiképzőre számíthatunk idén. Csapatainkat a
vk. táborokban végzett vezetőkön keresztül erősítjük és új lelkesedéssel töltjük fel és ezért tartjuk fontosnak, hogy
tábort szervezzünk és tartsunk ha a NY állami hatóságok engedélyt adnak rá.
Alapjába véve mi pozitívan állunk a feladat elé, DE sok minden nem rajtunk múlik. Minden kerületnek jelöltjét és
kiképzőjét szívesen látjuk a központi táborban, DE mi nem feltételezzük, hogy megoldható lesz USA-ba utazni VKra más kerületből. Illetve, a karanténozási szabályok ellehetetlenítik ezt a jelen pillanatban. Ezen kívül a tábori
létszámot is valószínűleg korlátozni fogják a hatóságok. Sajnos, Dobó, Minta és Kcs. Minta Táborokat nem tudjuk
megtartani.
A pandémiára való tekintettel és az Egyesült Államok és a NY állami egészségügyi szabályokat figyelembe véve,
több egészségügyi feltételt kellett megszabnunk. Számítunk arra hogy ezek a követelmények változni fognak
(reméljük hogy enyhülnek) a tábor előtt. Ebben a levélben, viszont, a legkonzervatívabban vettük a
követelményeket, hogy minden helyzetre készen legyünk. Hangsúlyozzuk hogy a tábort és a tábori egészségügyi
személyzetet szigorú szabályazatok és rendszerek köteleznek. A Szövetség komoly rizikót vállal minden táborért
általában, de az idei tábor még nagyobb rizikóval és felelősséggel jár.
Keresünk egészségügyi személyeket a táborra. Ha nem lesz elég, nem tudjuk megtartani a tábort.
A jelentkezésnél vegyétek a következő szabályokat figyelembe: het
16 éven felüliek:
Teljesen vakcinálva legyen a táborra a Covid19 ellen.
●
Teljesen = Moderna és Pfizer 2 dózis + 2 hét
Johnson & Johnson 1 dózis + 2 het
16 éven aluliaknak: Egy negatív Covid tesztet (PCR) kell csináltasson 1-3 nappal a tábor kezdete előtt.
●
Szintén a CDC irányelvek szerint, kérjük hogy 2 hétig karanténoljon a jelölt otthon. Ha meg elhagyja a házát, akkor
maszkot viseljen, tartsa a 6 láb távolságot és a saját háztartásán kívüliekkel ne jöjjön össze benti helyiségben.
Ha bárkinek a tábort megelőző 90 napban volt Covidja, akkor a fenti két eset nem tartozik rá, mert a
●
jelenlegi tudomány szerint 90 napig tart az immunitás. Ez esetben, nem kötelező sem a vakcina, sem a negativ Covid
teszt, hanem akkor be kell adni egy másolatot a pozitiv tesztrol.
A szállítást a táborba családonként kell megoldani.
●
Ha valaki Covidos lesz a tábor alatt, illetve a tábor folyamán közvetlenül érintkezett Covidos beteggel, el
●
kell hagyja a tábort 12 órán belül mert nem tudunk biztosítani karanténolási helyet és személyzetet.
Számítson mindenki arra, hogy külön-külön alszik, mindenki egyéni sátrakban. Mindenki hozza a saját
●
egyéni sátrát.
A tábor folyamán, a nem beoltottakat teszteltetni fogjuk.
●
Csapat név, cim, elérhetőség ide irható

A tábor folyamán tartjuk a távolságot és maszkokat fogunk viselni. Minden táborozó hozzon elegendő
●
maszkot hogy legalább minden napra 3 új/friss legyen. Azokban a táborokban ahol mindenki be lesz oltva (pld.
Tiszti Tábor), nem kell a saját táborukon belül maszkot viselni, amikor kint vannak a szabadban.
Központ (Fillmore, NY)
július 29- augusztus 8.
Jelentkezési határidő: Előjelentkezés: 2021. május 13.
Google form: https://forms.gle/hheR7wYYGDQt5fBL9
Végső jelentkezés: 2021. június 5.
Tábor Bea: jelentkezes@kmcssz.org
Tábordíj: a következő oldalon olvasható
Vizsgák minden jelöltnek

A körzeti parancsnok szervezése alatt.
Cserkészismereti, Magyarságismeret és Pótvizsgák:
június 6.-ig
CsŐv és KcsŐv OKP: július 2-ig befejezni a Vágtató szintig

Hivatástisztázó Webgyűlés minden ST jelöltnek

I.

június 27.

Táborok

Minden VK táboron, minden jelölt elejétől a végig részt vesz.
NEM tartunk idén Kcs. Minta, Minta és Dobó Táborokat.
Északamerika (Fillmore, NY)
VK Táborparancsnok
Helyettes - adminisztráció
Helyettes - nevelés
73. sz.
Cserkésztisztképző tábor
80B. sz.
Cserkész segédtisztképző tábor
40B. sz.
Kiscserkész segédtisztképző tábor
92B. sz.
Fiú és leány őrsvezetőképző tábor
56B. sz.
Kiscserkész őrsvezetőképző tábor

II.

július 29 – augusztus 8.
“
“
“
“

Pigniczky Eszti, cscst.
Karikó Lilian, cscst.
Marshall Tamás, cscst.
Lendvai-Lintner Imre, cscst.
Slattery Kriszta, cst.
Globits Zsuzsa, cscst.
Varga Imre, cst.
Szentkirályi Pál, cscst.

Jelentkezés

Az idei táborra minden résztvevő külön-külön jelentkezik, illetve kitölt egy Google kérdőívet. Ezt az ívet május
13.-ig kell kitölteni. Majd a kérdőívek által gyűjtött jelentkezések a csapatparancsnokok által lesznek véglegesítve,
azaz jóváhagyva. A jelentkezési adatok majd a KMCSSZ adatbázisába fel lesznek töltve.
Jelenkezési kérdőív: https://forms.gle/hheR7wYYGDQt5fBL9
Az előjelentkezés dátuma május 13. NEM kell előleget befizetni.
Végleges jelentkezés, június 5., amikor a teljes tábordíjakat be kell fizetni.
Ha bármilyen kérdés van arról, hogy kit-hova kéne bejelenteni, vegyétek fel a kapcsolatot Marshall Tomival, a
VKVT nevelési helyettesével. 1-201-321-9180 csapatvt@gmail.com
Minden csapat jelezze, hogy ki intézi a jelentkezést és fizetést a csapat részére; egy személyt bízzatok meg. Ha a
csapatodban a családok külön-külön fizetik be a szövetségnek a tábordíjat, vagyis nem egy nagy
csapatcsekkel fizeti be a csapat a tábordíjakat a központnak, akkor gyűjtsd be először a csekkeket és
egyszerre küldd be Tábor Beának egy listával amin a jelöltek ábc sorrendbe vannak listázva és hogy melyik
táborba mennek.
A végleges jelentkezés névre szóló. Ha a jelentkező június 5. után visszamondja jelentkezését, nem helyettesíthető
mással.
a.
Az esetleges lemondás alkalmával csak egészségügyi (orvosi levéllel) vagy súlyos családi okok miatt adjuk
vissza a befizetett tábordíjat.
b.
Ha valamelyik Őv vagy St tábort le kell fújjuk mert például nincs meg a megfelelő létszám és nem tudjuk
áthelyezni a résztvevőket a másik Őv vagy St táborba, visszaadjuk a befizetett tábordíjat a csapatnak.
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c.
Ha egy jelölt nem állja meg a felvételi vizsgákat, akkor a befizetett pénzt a csapat más részére is
felhasználhatja, vagy visszakaphatja. Az összes pótvizsgát (kivéve a nyári iskolát) június 6.-ig kell megtartani!
A táborokra a jelentkezéseket és a csekkeket a következő címre küldjétek:
“Hungarian Scouts Association” - névre kiállítani
Bea Tabor
4973 Greenflower St.
N. Olmsted, OH 44070

jelentkezes@kmcssz.org
mobil: 216-410-3255

KÖZPONTI TÁBOROK RÉSZVÉTELI DÍJA

Befizetési határidő: június 5.

III. Kerület – keletiek
Jelölt és más résztvevő
24 éven felüli vezető
15-24 éves vezető

$495.00
$445.00
$385.00

III. Kerület – nyugatiak, déliek
Jelölt és más résztvevő
$450.00
24 éven felüli vezető
$385.00
15-24 éves vezető
$335.00

V. Kerület – keletiek
Jelölt és más résztvevő
24 éven felüli vezető
15-24 éves vezető

$455.00
$435.00
$385.00

V. Kerület - nyugatiak
Jelölt és más résztvevő
24 éven felüli vezető
15-24 éves vezető

$385.00
$335.00
$290.00

Más kerületekből, szövetségekből: $0
Ha június 5. után van befizetve a tábordíj, hozzá kell adni $50.00-t, minden későn küldött résztvevő díjához.
Ha valakinek anyagi gondja van a tábordíjjal kapcsolatban, szóljanak a VKVT-nek és megfelelő megoldást találunk,
hogy részt vehessen a táboron.

III. A VK Táborok Céljai és Feltételei
Az alul említett táblázatok és ívek az előzetes jelentkezés után küldjük ki.
Betöltött = naptári év, DE vegyük figyelembe a jelölt érettségének szintjét! Elsősorban az diktáljon.
Cserkésztisztképző Tábor
Céljai
1. A csapatvezetés tudományának elsajátítása.
2. Tábortűzvezetési képesség megerősítése.
3. A KMCSSZ szervezete és vezetői megismerése. Illetve a fórumi tiszti tanfolyamon a testvérszövetségek
jelöltjeit és kiképzőit megismerése.
4. Egymás gondjai és örömei megismerése. Egymástól tanulni.
5. Őrsi életet élni még egyszer (talán utoljára) tábor keretén belül.
Munkája akadémiai jellegű. Anyagában a cserkészkiképzés módszertana, a pedagógia, a
jellemnevelés és a magyarságtudomány a döntő tényezők, de sor kerül a cserkészet világhelyzetének és a külföldi
cserkészetünk (és testvérszövetségeinek) sajátos problémáinak megvitatására is. Az állandó kiképzőkereten kívül minden
táborban vannak vendégelőadók, akik „civilben” egyetemi tanárként vagy hasonló nevelői munkakörben működő jeles
cserkészpedagógusaink közül kerülnek ki. A tábort egyéni munka egészíti ki: a tábor előtt írásban kidolgozott
disszertációkat készítenek a résztvevők gyakorlati, vezetési, magyarságtudományi és nevelési problémákról.
Feltételek
1. Betöltött 22 év, később bekapcsolódóknak (az aki 18 éves kora után kezd el cserkészkedni) 24 év. A fórumi tisztképző
táborra a KMCSSZ tagok külön engedéllyel mehetnek csak. Az engedélyt a VKVT-től kell kérni.
2. Segédtiszti képesítés. Segédtiszti képesítés nélküli, később bekapcsolódó cserkésztiszt jelöltek cserkésztudásának
elégséges felmérése a csapatparancsnok, táborparancsnok és a VKVT megegyezése alapján történik.
3. A „VK vizsgák követelményei” táblázatot, amelyben a részletes magyarságismereti követelményeket ismertetjük
későbbi levélben küldjük el.
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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 ajánlása.
6. Folyékony magyar beszéd, írás és olvasás.
7. Lelki vezető ajánlás (Lehet feljebbvaló cserkészvezető is.)
8. Disszertációs feladat beküldése a tábor előtt a megadott címre és időpontra, amely majd a tábori levélben lesz megírva.
9. Cserkésztiszt jelöltek előre szerezzék be próbarendszer anyagát és ismerkedjenek meg az új cserkészkönyv anyagával.
10. Fényképpel ellátott, “Cserkészvezetői Igazoláskérés” ív beküldése. (A levél végén található az ív.)
11. Ajánlatos az elsősegély és mesterséges légzésről (CPR) tanfolyam. (Későbbi levélben listázzuk a tanfolyamokat.)
Cserkész, Kiscserkész és Regös Segédtisztképző Táborok
Céljai: A gyakorlati vezetésben való jártasságot akarja biztosítani. Alaposabb kiképzést nyújt, több erőfeszítést,
több önálló munkát követel meg a résztvevőktől. A kiképzés elméleti előadások és gyakorlati munka között
oszlik meg. Az előadások a nagyobb csoportvezetés és rajvezetés technikájával és a cserkészpedagógia
alapjaival foglalkoznak.
A cserkész segédtisztképző táborban a résztvevőkből szervezett őrsök maguk gondoskodnak mindarról, amire a
tábori életben szükségük van. Minden őrs önállóan építi fel és rendezi be táborát. Az őrsök maguknak főznek. Az
őrsvezetői és egyéb őrsön belüli megbízatások naponta változhatnak. A gyakorlati kiképzés pedig oktatási
módszerek, új gyakorlati ötletek bemutatásával történik. A közös gyakorlatokat egyéni feladatok egészítik ki. A
gyakorlati kiképzés és a nevelési anyag a nemzetközi „Gilwell” cserkésztiszti táborok módszereivel egyezik meg.
A kiscserkész segédtisztképző tábor alapos kiképzést nyújt a kiscserkész ismeretekben, a 7 módszerben, ami a
kiscserkészfoglalkozás alapja. A kiscserkész érdeklődési köre, lelkivilága egészen más mint a cserkészé, ezért
más felkészültséget igényel. A kiképzés a kiscserkész munkában alkalmazható módszerek, példák bemutatásából
áll. A jelöltek feladatai közé tartozik a RŐR foglalkozás ( raj-őrs-raj, ami a kiscserkész összejövetel alapja)
kitervezése és levezetése, tábortűzvezetés, kiscserkész kirándulás-szervezés, egyéni feladatok megoldása.
A segédtisztképző tábort végzett segédtisztek egyenlő képesitést nyernek.
Feltételek
1. ST és Kcs. ST: betöltött 17. év. Őv. képesítés nélküli, később bekapcsolódóknál (az aki 18 éves kora után kezdett
cserkészkedni) 20. év.
2. Cs. Őv.- v. Kcs Őv.-i képesítés, később bekapcsolódóknál kiegészítő vizsga mind az őv. felvételi, mind az őv
tábor anyagából, amit a csapatparancsnok a VKVT-vel.
3. A „VK vizsgák követelményei” táblázatot, amelyben a részletes magyarságismereti követelményeket ismertetjük
későbbi levélben küljük el.
4. Az egyesített próbarendszer Honfoglaló cserkész próbájának megállása. A cserkészvizsga eredményes letétele.
5. A tábort megelőző év folyamán vezetői működés csapatkeretben.
6. Részvétel legalább egy csapattáboron és csapatparancsnoki ajánlás.
7. Disszertációs feladat beküldése a tábor előtt.
8. Fényképpel ellátott, “Cserkészvezetői Igazoláskérés” ív beküldése.
9. Lelki vezető ajánlás (Lehet feljebbvaló cserkészvezető is.)
10. Folyékony magyar beszéd, írás és olvasás.
11. Elsősegély tanfolyamok: Mesterséges légzési (CPR) tanfolyam – kötelező. (Későbbi levélben listázzuk.)
Elsősegély (Wilderness First Aid) tanfolyam – ajánlott
12. Hivatástisztázó hétvége/ Webképzés.
A Cserkész Őrsvezető és Kiscserkész Őrsvezetőképző Táborok
Céljai: A gyakorlati cserkészismeretekben, illetve kiscserkész ismeretekben való jártasság biztosítása, valamint a
munkaterv írás és az őrsi összejövetelek sikeres levezetése. Sok foglalkozás forgószínpad formájában. Az őrs
életével és egyéb hasznos témákról előadások és megbeszélések foglalkoznak. A naponta megtartott minta őrsi
össszejövetelekkel mindenki gyakorolja az összejövetel előkészítését és levezetését. A 24 órás portya (ha meg
tudjuk idén tartani) a résztvevők tudását és a közösségbe való beilleszkedési készségét teszi próbára. A
kiscserkész érdeklődési köre, lelki világa egészen más foglalkozást igényel mint a cserkész korosztály. Így a 7
módszert és a közös táborozás a kiscserkész mintatáborral és a kiscserkész segédtisztképző táborral tükrözi az
együttműködés fontosságát a kiscserkészet világában.
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Feltételek
1. ŐV betöltött 14. év. Kcs. ŐV betöltött 15. év.
2. Legalább egy éves cserkészmunka csapatkeretben.
3. Az egyesített próbendszer Újonc, Táborverő, és Portyázó cserkész próbáinak megállása.
4. A „VK vizsgák követelményei” táblázatot, amelyben a részletes magyarságismereti követelményeket ismertetjük
későbbi levélben küldjük el.
5. Az Olvasási Különpróba “Vágtató” próba elvégzése a tábor előtt.
5. Folyékony magyar beszéd, magyar írás, olvasás.
6. Csapatparancsnoki ajánlás.
7. A táborparancsnok által kiadott előzetes feladatok elkészítése.

IV. Részletek
A. Repülővel érkezők
A legjobb az lenne ha mindenki a Buffalo-i reptérre érkezne, de...
Ha szükség lenne a Buffalo repülőtérről fuvarra, legkésőbb július 5.-ig jelezzétek az indulás és érkezés időpontokat
és járatszámokat Forgách Péternek (frogdish@aol.com vagy telefonon 716-465-8782), hogy legyen időnk táborba
szállítás megszervezésére. Csak a szerda délutáni / esti érkezéseket (legkésőbb 19 óráig) és a vasárnap délutáni
indulásokat (legkorábban 17 órai járat, mivel a tábor 13 órakor végződik) tudjuk ellátni fuvarral, aminek költségeit
az utazók, illetve a csapatok fedeznek.
Ha szükség lenne a Newark repülőtérről fuvarra (a Newark-i repülőtér a legalkalmasabb a keletparti repülőterek
közül), legkésőbb július 15.-ig jelezzétek az indulási / érkezési időpontokat és járatszámokat Pigniczky Esztinek.
Csak a kedd délutáni / esti érkezéseket és a hétfő reggeli / délutáni indulásokat tudjuk Newarkból ellátni fuvarral.
B. Beérkezés
Mindenki legkésőbb délután egy órára érkezzen meg a Sík Sándor Cserkészparkba és jelentkezzen táborában (a st.ek a Nagyréten).
A jelöltek csak a tábor első napján érkezhetnek. Nem fogadjuk a tábor előtti érkezőket.
Nem lesz vendég tábor. Nem lesz tábori látogatás.
C. Elsősegély, egészségügy
Amennyiben olyan jelöltet vagy vezetőt küld a csapat VK-ra akinek komoly egészségügyi gondja van (epilepszia,
életveszélyes allergia, stb.), azt mielőbb jelezzétek az EÜ felelősnek és a VK Tábor parancsnoknak. A jelenlegi
tábori körülmények miatt, nem mindig tudunk vállalni mindenkit.
Minden résztvevőnek, minden táborra KÖTELEZŐ egy kitöltött EÜ lapok, amelyen a legfrissebb adatok vannak
feltüntetve. http://www.kmcssz.org/vindex.php?menu=contents/kiadvanyok/urlapok/urlapok.php
**************************
Kérjük körlevélben vagy szülői értekezleten közöljétek a szülőkkel, jelöltekkel és vezetőkkel a fentieket, és kérjétek
támogatásukat, hogy VK táboraink továbbra is sikeresek legyenek. Ez közös célunk és érdekünk.
Köszönjük közreműködéseteket, segítségeteket és kívánunk eredményes előkészületet és további jó munkát!
Jó Munkát!
Pigniczky Eszti, cscst., VKVT

1-440-476-5761

Karikó Lili, cscst., VKVT adminisztratív hely. 1-647-533-5693
Marshall Tomi, cscst. VKVT nevelési hely.
1-201-321-9180

Vezetokepzes@kmcssz.org
Lkar5725@rogers.com
csapatvt@gmail.com
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