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2022. január 31.  

 

Kapják:  Csapatparancsnokok    

Másolat: kerületi pk-k, körzeti pk-k, európai vk megbízott, park pk és helyettese, elnök, alelnök, szövetségi 

tisztiviselők, testvérszövetségek elnöksége  

  

Kedves Cserkésztestvérek!  

 

Remélem, hogy a karácsonyi ünnepek szépek voltak, és kívánok boldogságot és egészséget azt új esztendőre 

mindannyiotoknak! 

 

Levelem a idei VK táborokról szól. Idáig Ausztrália megkísérelte megtartani az ŐV tábort, de sajnos le kellett zárni, 

mert a járvány beleszólt. Nem régen végződött Braziliában ŐV gyorstalpalónk. Véghez tudták vinni, de éppen hogy. 

A nyári és őszi táborokat meghirdetjük, szervezzük és optimizmussal állunk hozzá, hogy meg is tudjuk tartani őket.  

 

2022-es VK Táborok 

    

Központ, Fillmore, NY   július  28. – aug. 7.  Pigniczky/ Marshall/ Karikó 

        ŐV, KcsŐV, St, KcsSt, Tiszti* 

        KcsMinta, Minta, Dobó** 

       

MCSSZF ST    július 18-31.    Gál Erik, SzMCS 

     Csatolva a meghívó – jelentkezési határidő meghosszabítva 

     

MCSSZF Tiszti Tanf., MO  október 15 – 22.   Lendvai-Lintner Imre 

 

Egyeztetés alatt: 

Regös ST,  Kastl vagy MO  augusztus    Jablonkay Lydia 

  

*Ha a központi Tiszti Táborban a részvétel a járvány miatt nem megoldható, hogy más földrészekről érkezzenek, 

akkor a központ alternatív megoldást fog találni kivételesen más földrészen tartani tiszti tábort. Illetve, az I. kerületben 

tartunk kivételesen tábort – a dátum egyeztetés alatt van. 

**Ezeket talán nem tudjuk majd megtartani, de majd csak tavasszal hozunk erről döntést. 

 

Vizsgák/ Olvasási Külön Próba (OKP)  

OKP elvégzése a belépő a MI vizsgára. Kiváltó vizsgát előre kell kérni. 

 

Vizsgák minden jelöltnek   

Cserkészismereti:  április 9.  Ez a KMCSSZ Vizsgája  

Magyarságismereti:  május 14.  A Balassi Bálint intézet utódja akreditálja. 

Pótvizsgák:   június 3-ig 

CsŐV és KcsŐV OKP:  május 14.  MI Vizsga belépő - befejezni a Vágtató szintet 

 

Igyekszünk elektronikusan kiadni a vizsgát, de a válaszlapokat a MI vizsgára kézzel írottak kell legyenek.  

 

A körzeti parancsnokok, vagy azok által a kijelölt vizsgabiztosok felelősek minden szintű vizsgáztatásért. Ezzel az 

is jár, hogy az adatbázisba bejelenti a vizsgázót. (Az I. kerületben a körzeti cc-be helyezi a VK rajparancsnokot, 

amikor kérvényezi a vizsgákat.) Továbbá, a vizsgabiztos felel a vizsgáztatás tisztaságáért.  A vizsgabiztos nem 

lehet bármelyik vizsgázónak szülője. A vizsgázóknál nem lehet mobil telefon a vizsga alatt.   
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A cserkészismereti vizsgákat Jankura Krisztinától kérjék a körzeti parancsnokok.  A vizsgalapokat NEM kell 

elküldeni CSAK az  eredmény táblázatot kell kitölteni.  

  Kikepzes@KMCSSZ.org  1-917-924-0991 

       WhatsApp, Messenger   

  

A magyarságismereti vizsgákat Tóth Katától kérjék a körzeti parancsnokok.  A vizsgalapokat és az eredményeket 

a következő címre küldjétek, illetve hozzátok el a táborba. A vizsgáztatási pontszámokkal kapcsolatos utasítások a 

levélnek “Vizsga követelményei” rész alatt találhatóak.  

Tóth Kata    KatalinKT@aol.com  

      105 San Ramon Ct.   1-510-367-2131 

        San Pablo, CA 94806 USA   WhatsApp, Messenger 

  

Az OKP feladatot minden ŐV táborba készülő jelölt el kell végezze a Vágtató szinttel bezárólagosan. Kivétel 

akkor jár, ha Magyarországon jár iskolába, ahol magyar nyelven tanul. Illetve, azok előre engedélyezett kiváltó 

vizsgát tehetnek le. Az OKP feladatok ellenőrzése a csapatparancsnok feladatkörébe tartozik. 

  

Az a jelölt, aki nem tesz eleget ennek a feladatnak, de valami uton-módon mégis a táboron részt vesz, az nem 

kapja meg a képesítését (Hársfalevél jelvényt), amíg ezt a feladatot be nem fejezi.   

 

A VK VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI 

Minden vizsgáztatás június 3-ig meg kell történjen.   

  

TÁBOR  

  

VIZSGA KÖVETELMÉNY  

  

MIKOR  

  

FELELŐS SZERVEZŐ  

Dobó  OKP Futó szintet be kell fejezni. Nincs külön vizsga követelmény. Táborra  Csapatparancsnok  

        

ŐV  CSERKÉSZTUDÁS      

  írásbeli vizsga a Cs. I, II anyagból (Újonc, Táborverő és Portyázó 

cserkészpróbák).   
őv. vizsgán  

április 9-én 

körzeti parancsnok  

  gyakorlati vizsga a Cs. I, II anyagból (Újonc, Táborverő és Portyázó cserkész 

próbák) vagy a Dobó tábor sikeres elvégzése   

őv. vizsgán  

április 9-én 

körzeti parancsnok  

  MAGYARSÁGISMERET      

  őv. magyarságismereti munkafüzet kérdéseiből  –  történelem, irodalom, 

földrajz, nyelvismeret  

őv. vizsgán  

május 14-én 

körzeti parancsnok   

 az Olvasási Különpróba "Vágtató" próba szintig vizsga napjáig.  május 14. körzeti parancsnok  

        

ST  CSERKÉSZTUDÁS      

  írásbeli vizsga a Cs. III anyagból (Honfoglaló cserkész próbák ÉS részei az 

Újonc, Táborverő és Portyázó Próbákból..)   
st. vizsgán  

április 9-én 

körzeti parancsnok  

  gyakorlati vizsga a Cs. III anyagból (Honfoglaló cserkész próbák)   st. vizsgán  

április 9-én 

körzeti parancsnok  

  MAGYARSÁGISMERET      

  st. magyarságismereti vizsga (őv. és st. munkafüzetek kérdéseiből) – 

történelem, irodalom, nyelvismeret és VAGY földrajz VAGY néprajz (a kettő 

közül egyet kell választani)  

st. vizsgán  

május 14-én 

körzeti parancsnok  

  VAGY      

  A Balassi Bálint Intézetnek alacsonyabb nyelvi szinttel  rendelkező csoportjában 

való sikeres részvétel (minden  tantárgyban legalább 4-es végeredmény)  

    

  VAGY      

  magyarországi középiskolai érettségi      
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A VK VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI – (folytatás)  

   

TÁBOR  VIZSGA KÖVETELMÉNY MIKOR FELELŐS SZERVEZŐ 

CST  CSERKÉSZTUDÁS     

  Nincs külön cserkész vizsga követelmény, ha van őv., st. képesítés.  

Későn bekapcsolódó jelöltek le kell tegyék a st. vizsgát, DE ezt 

egyzetetesse a csapatparancsnok, körzeti vagy kerület parancsnok a 

VKVT-vel vagy annak megbízottjával.  

április 9-én Körzeti parancsnok 

  MAGYARSÁGISMERET      

  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/kiadvanyo 

k/ekonyvtar/ekonyvtar.php  

május 14. körzeti parancsnok  

  VAGY      

  A Balassi Bálint 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  

    

  

Magyarságismereti Vizsgáról  

Magyarságismeretből pótvizsgázni tantárgyanként annak szabad, akinek az összpontszáma eléri a 60%-ot, de egy  

tantárgyból nem éri el a 40%-t. Aki viszont nem éri el a 60%-os minimumot, annak újra kell pótvizsgázni az 

összes tantárgyból.  

 

Minden sikeres vizsgázó oklevelet kap az ELTE Magyar mint idegennyelv tanszékéről. Ezt az oklevelet az iskolák 

általában elfogadják 2 (ŐV) azaz 4 év (ST) idegennyelv tanulásként.  

  

Cserkészismereti Vizsgáról  

  

ŐV írásbeli vizsga  

A Cs. I, II anyagból (Újonc, Táborverő, és Portyázó cserkész próbák).   

A vizsga két részből áll: az első részben 11 kérdés van, amelyen 90%-t kell elérni és a második rész, ahol 70%-ot kell 

elérni. Ha az első részen nem sikerül elérni a 90%-t, de a második részét megállta a jelölt, akkor lehet külön újra 

levizsgázni az első részből.  

  

A kötelező anyag az első részen a következő:    

1. Mi a cserkészköszöntés?   

2. Mi a cserkészjelszó (NEM a kiscserkész jelszó)?   

3. Ki alapította a világcserkészetet?   

4. Írd le a cserkészinduló első versszakát.    

5. Írd le a Himnusz első versszakát.   

6. Írd le a 10 cserkésztörvényt a hátlapra.   

7. Írd le a 2 kiscserkésztörvényt   

8. Írd le a cserkészfogadalom szövegét.   

9. A cserkész melyik kézzel tiszteleg és 

hány ujjal?  

10. A kiscserkész hány ujjal tiszteleg?   

11. A cserkész melyik kézzel fog kezet?   
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ST írásbeli vizsga  

A Cs. III anyagból (Honfoglaló cserkész próbák).   

A vizsga két részből áll: az első részben 11 kérdés van, amelyen 90%-t kell elérni és a második rész, ahol 70%-t 

kell elérni. Ha a első részen nem sikerül elérni a 90%-t, de a második részét megállta a jelölt, akkor lehet külön 

újra levizsgázni az első részből.  

  

A kötelező anyag az első részen a következő:   

1. Mi a cserkészköszöntés?   

2. Ki alapította a világcserkészetet?   

3. Ki volt Teleki Pál?   

4. Ki volt Bodnár Gábor?   

5. Írd le a cserkészinduló első 

versszakát.   

6. Írd le a Himnusz első versszakát.   

7. Írd le a 10 cserkésztörvényt.   

8. Írd le a 2 kiscserkésztörvényt.   

9. Nevezd meg a kiscserkészek próbarendszer  

két fő megnevezését és azt, hogy melyik 

korosztályhoz illenek.  

10. Írd le a cserkészfogadalom szövegét.  

11. Nevezd meg a 4 cserkészpróbát és azt,  

hogy melyik korosztályhoz illenek.  

Ha bármilyen előzetes feladattal nem készül el a jelölt, nem vehet részt a táboron.  

DE ha mégis odakerül valamilyen úton-módon, nem kap képesítést (Hársfalevél jelvény), ameddig el nem végzi a 

feladatokat, és azok nincsenek beadva a táborparancsnokának, aki nyugtázza és felterjeszti ezt a VKVT-nek, vagy  

megbízottjának.  

 

 

Jelentkezés  

  

Minden VK táboron, minden jelölt elejétől a végéig részt vesz.   

  

KÖZPONTI TÁBOROK  

A VK táborok sikeres szervezésének fontos része a jelentkezés.  Az adatbázis jelentkezési módszert 

használjuk a csapatparancsnokon keresztül: www.kmcsszadat.org.  Szórvány cserkészek a körzeti, illetve 

kerületi parancsokokkal vegyék fel a kapcsolatot a jelentkezést illetően.   

  

VÁLTOZÁS! Az előjelentkezés dátuma február 13. NEM kell előleget befizetni.  

Végleges jelentkezés, június 4, amikor a teljes tábordíjakat be kell fizetni.    

  

Ha bármilyen kérdés van arról, hogy kit-hova kellene bejelenteni, vegyétek fel a VKVT-vel a kapcsolatot. 

  

Minden csapat jelezze, hogy ki intézi a jelentkezést és fizetést a csapat részére; egy személyt bízzatok meg 

vele. Ha a csapatodban a családok külön-külön fizetik be a szövetségnek a tábordíjat, vagyis nem egy nagy 

csapat csekkel 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 abc sorrendben vannak listázva, és ott van, 

hogy melyik táborba mennek.    

  

Adatbázis kérdésekkel fordulj Tábor Beához (jelentkezes@KMCSSZ.org), ha nem tudsz bejutni a 

rendszerbe.  

  
A "csapatom" főoldaláról a legkönnyebb feliratni a résztvevőket egy eseményre a következő lépésekkel:  

1. "Csapatom" főoldalról rákattintasz "Eseményre jelentkezés"-re.  

2. Kiválasztod a 2022-es központi VK tábort.  

3. A résztvevő cserkészek neve mellett egész bal oldalon kipipálod a kis dobozt, aztán válassz egy aleseményt (tábort pl. kcsőv, 

kcsst) és egy beosztást. Végül rákattintasz a “Bejelenteni” gombra. Ha nem találod a cserkész vagy vezető nevét a 

csapatlistádon, először be kell táplálni az alapadatait, illetve hozzá kell adni a cserkészt / vezetőt.   

4. Még akkor is, ha nem biztos a jelenlét, irasd fel a cserkészeket és vezetőket, és ahogyan változik a helyzet, akkor meg kell 

változtatni a "Jelen?" adatot "Igen"-ről a "Lemondta"-ra.   

  

A végleges jelentkezés névre szóló.  Ha a jelentkező június 4. után visszamondja jelentkezését, nem 

helyettesíthető be mással.   

http://www.kmcssz.org/
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a. Az esetleges lemondás alkalmával csak egészségügyi (orvosi levéllel) vagy súlyos családi okok 

miatt adjuk vissza a befizetett tábordíjat.   

b. Egy tábor lefújása esetén, ha nem tudjuk áthelyezni a résztvevőket egy másik táborba, visszaadjuk 

a tábordíjat a csapatnak.  

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 (a Nyári Iskolatábor kivételével) június 

3-ig meg kell tartani!  

d. Ha magát a VK-tábort nem lehet megtartani a járvány miatt, vagy súlyos utazási korlátozásokat 

vezetnek be, például határzárat, akkor a csapat visszakapja a befizetett pénzt.  

  

A központi táborokra a jelentkezéseket és a csekkeket a következő címre küldjétek: 

“Hungarian Scouts Association” - névre kiállítani  

  

 Bea Tabor  jelentkezes@kmcssz.org    

 4973 Greenflower St.  mobil: 216-410-3255    

 N. Olmsted, OH 44070      

  

 

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.  

  

Jó Munkát!      

Pigniczky Eszti, cscst., VKVT  

1-440- 786-9093, mob: 1-440-476-5761       Vezetokepzes@kmcssz.org  

http://www.kmcssz.org/

