Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Hungarian Scout Association in Exteris

Kedves Szegénylegények!
Eljött az idő, hogy a bujdosó életünk, a félelem, a gyarlóság és álázat megszünjün!
Megérett az idő, hogy egy új vezető áljon élünkre. Egy hazafi érzelmű vezér aki újra megadhatja
mind azt amire szükségünk van – reményt egy szebb és jöbb jövőnek. Ez a szebb és jobb jövő a
szabad élet. De nem akármilyen féle szabad életett kívánunk, hanem olyan szabad életett amit
csak a magyar ember ösmer, amit a magyar ember ért, amit a magyar lélek élvez. Ez az ember akire
szüksége van a Magyar nemzetnek nem más mint II. Rákóczi Ferenc!
Nagy feladatok állnak ellőttünk. Össze kell állnunk mint egy egység, nem mint egyéni
személyek mint Thököly Imre Fejedelem idejében. Vissza kell nyerjük nagy méltóságunkat,
tiszteségünket, becsületünket. Sok időnk nincs, Rákóczi-t kell megtalálni legyenföldön és közben
meg kell védenünk magunkat a Labancok ellen.
Összegyűlünk és rögtön nekiállunk a munkához ez év, augusztus 6-án legkésőbb d.u. 13:00
órára Ungvár Vármegye nagy rétén, a főút északi oldalán az óriás fenyő alatt (Sík Sándor Cspark,
a nagytábortűz fenyőfa mellett). Onnan azonal elindulunk Lengyelország felé földeríteni az utat
és előkészíteni Rákóczi hazajövetelét. Tehát megfelelő fölszereléssel, öltözettel, fegyverrel kell
érkezni a gyülekezőre, illetve az indulásra.
A jó Isten kisérjen és óvjon benneteket minden bajtól!
Cum Deo, Pro Patri et Libertate!

Kelt: Ungvár, 2015 március 28.

Siket György (Borz)
Szegénylegények megbízott vezér
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TÁBORI TUDNIVALÓK


A tábor a Sík Sándor Cserkészparkban, 2015. augusztus 6-16. lesz megtartva.



Szegénylegények gyűlekező: csütörtökön aug. 6.-án, 13:00-kor a Nagyréten, portyára kész!



Tábor első napján indulunk a Lengyel határ fele.



A tábor allatt sokat fogunk gyalogolni, illetve portyázni, legyen nektek jó bakancsotok.



Az altábori gyors közlekedéshez, aki tud hozza el kétkerekű pedállal hajtható járművét (kerékpár).



Készüljetek fel esős időre. Sosem lehet tudni milyen lesz a időjárás Sík Sándor Cserkészparkban.



A nyirkosság ellen legjobb, ha a ruhádat műanyag zacskóba csomagolod.



Egyéni felszerelésedre ird rá a nevedet és csapatszámodat!



Törülközőnek legjobb, ha vékonyat hozzol, mert könnyen szárad.



Mint Szegénylegények magunkra leszünk hagyva, tehát őrsi főzés is lesz több alkalommal.



Olyan ruházatot hozzatok, amelyen minimális másnyelvü (angol/spanyol/német) írás szerepel. Szükség
esetén a cserkész kiforditva hordhatja a szabálytalan ruhákat.



Altábori szinünk - Zöld



Tábordíjad befizetése miatt fordulj csapatparancsnokodhoz.

A találkozónk előtti feladatok:
1. Korhű viseletnek készitése:
a. Kuruc süveg
b. Bordó alapszínű kaftán (hosszú mellény),
c. Cserkészsöv,
d. Aki tudd, növessze meg a bajuszát!
2. Kerettörténet – A Két koldusdiák című könyvnek az alapos ismerete és Rákóczi hadnagya című filmnek a
megnézése.
Ha bármilyen kérdésed lenne, írj vagy hívj fel.
Siket Gyuri (Borz), cst tpk
Drótpostacím: siket.g@gmail.com, telefonszám: 450-625-8684 (Kanada)
Fogarasi Miki (Vizsla), cst tpkh
Drótpostacím: mikifogi@yahoo.com, telefonszám: 860-632-8128 (Amerikai Egyesült Államok)
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Felszerelési lista







Cserkészing (2)
Cserkésznyakkendő + gyűrű
Cserkészsapka
Cserkészőv, derékszíj
Cserkésznadrág, rövid (min. 3 pár)
Cserkész zokni (3 pár)

Ruhanemű 10 napra
 Hosszúnadrág
 Rövid nadrág, sport
 Poló (minimális másnyelvű írással)
 Zokni
 Alsónemű
 Fürdőruha
 Esőkabát + Meleg kabát
 Pulóver
 Melegitő (Training ruha)
 Tornacipő







 Csajka, bögre, evőeszköz, csajkazsák
 Törlőrongy
 Kulacs











Hátizsák
Hálózsák
Lég (gumi) matrac
Ponyva – 3 x 3.7m (10” x 12”)
Kis balta
Zsebkés (bicska)
10 méter kötél
Íránytű
Gyufa
Elemlámpa, tartalék elemmel

 Egyéni elsősegély készlet (lásd a cserkészkönyvet)
 Varrókészlet
 Papír (jegyzetelésre), ceruza, radír, toll
 Cserkészvelemjáró, cserkészkönyvek

Bakancs
Gumicsizma

Lavor
Mosdófelszerelés, szappan, fogkefe, fogkrém,
fésű, borotva készlet, stb…
 Törülköző (2) – könnyen száradó
 Zsebkendő (2)
 Szennyeszsák

 Szúnyogelhárítószer (“OFF”, “Muskol”…)
 Napolaj (napszúrás ellen)
Népiruha
Fehér galléros ing, fekete nadrág, fekete mellény
Kerékpár (egy vagy több)
Kuruc jelmez

Figyelmeztetések
 A táborba rádió-t, mobiltelefon-t, “i-Pod/i-Pad”, mp3 lejátszó vagy akármi
más elektronika játék használata nincs megengedve (inkább hagyd otthon!).
 18 éven aluli cserkészeknek dohányozni szigorúan tilos.
 A táborban kábítószer et szeszesital (alkohol) fogyasztása SZIGORUAN TILOS!

A tábori szabályok ki lesznek adva a tábor elején.
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