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Kedves Cserkészlányok! 

Szeretettel várunk Benneteket Trencsén városában, hogy Veres Lacival és Pistával együtt számos 

kalandot éljünk át, és harcoljunk a szabadságunkért II. Rákóczi Ferenc Fejedelem oldalán! 

Nagyon sok izgalmas élmény vár Ránk, de egyedül nem indulhatunk el, ezért reméljünk, hogy eljöttök, 

és együtt megtapasztaljuk ezt a kalandot! 

Augusztus 6-tól kaptok szállást híres felvidéki városunkban, Trencsénen, ami az új otthonotok lesz ez 

idő alatt. A két koldusdiákot innen fogjunk segíteni, és itt is fogunk felkészülni a labancok elleni harcra. 

Ezért szükségetek lesz egy előzetes felkészülésre, amit remélem elvégeztek, hogy időben készen 

legyünk.  

Mivel szép városunk az otthonotok lesz, remélem, hogy megismerkedtek a város sok különlegességével 

és szokásával. Büszkék vagyunk népdalainkra, táncainkra, mesterségünkre, ezeket majd 

megismertetjük Veletek is érkezésetek után. 

Kérem a jó Istent, hogy kísérjen és óvjon Benneteket minden bajtól, amíg újra nem találkozunk! 

Mihályfy Juli, altpk 

 

Trencsén város feladatai: 

 Kerettörténet : Mikszáth Kálmán 'A két koldusdiák' című regényének elolvasása, és a ’Rákóczi 

hadnagya’ című film megnézése - és az általános ismereteket se felejtsétek el! 

 

 Összefoglaló megírása: Mikszáth Kálmán regényéből egy általatok kiválasztott kedvenc rész 

1-2 oldalas összefoglalása (12-es betűvel és 1,5 sorközzel gépelve). 

 

 Jelmez készítése: 

Barna süveg 

Népi szoknya és fehér blúz 

Bordó kuruc mellény (Zsinórozás: 3 sor, minden cserkésznek / 4 sor, CSAK őrsvezetőknek vagy 
altábor törzstagoknak). 

Cserkészöv 

 

 

 

 



TÁBORI TUDNIVALÓK 

Hol lesz?: Sík Sándor Cserkészpark 

Mikor lesz megtartva?: 2015. augusztus 6-16 között 

A tábordíj befizetése kapcsán forduljatok a csapatparancsnokhoz. 

Az egyéni felszerelésekre írjátok rá a neveteket. 

A nyirkosság ellen legjobb, ha a ruhátokat műanyag önzárós zacskóba (zip-lock) csomagoljátok. 

A szennyeszsáknak legalkalmasabb egy ócska párnahuzat. 

Legjobb, ha vékony törülközőt hoztok magatokkal, mert az könnyebben szárad. 

A hátizsákokat szemeteszsákkal béleljétek ki, hogy ne ázzon át eső esetén. 

Olyan ruházatot hozzatok, amelyen minimális másnyelvű (angol) írás szerepel. Szükség esetén a 

cserkész kifordítva hordhatja a szabálytalan ruhákat. 

Ha bármilyen kérdésetek lenne, írjatok vagy hívjatok fel. 

Mihályfy Juli 

E-mail: j.mihalyfy@gmail.com 

(+49) 1 757 610 327 

 

Az összes tábori értesítő és egyéb jubi táborral kapcsolatos információ a honlapon is megtalálható: 

http://www.jubitabor.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jubitabor.org/


Felszerelés és kellék lista (Leány 11.) 

 

Alváshoz 

 hálózsák 

 gumi v. vízálló matrac 

 melegítő ruha v. pizsama, stb. 

 pokróc, ha szükséges 
 

Mosakodás/fürdés 

 lavor  

 szappan 

 fogkefe, fogkrém 

 fésű 

 törülköző 

 fürdőruha 

 wc papír 

 körömkefe 
 

Szabályos Egyenruha (2) 

 cserkészing (csapatszám, Hungária) 

 nyakkendő és gyűrű  

 barna félcipő v. bakancs  

 barna térd-zokni  

 barna szoknya v. szoknya-nadrág  

 cserkészöv  
 

Ruhanemű 10 napra 

 hosszú nadrág 

 rövid nadrág 

 meleg pulóver 

 esőkabát 

 rövid nadrág 

 hosszú és rövid ujjú trikó (nem viselünk 
vállpántos napozókat) 

 elegendő alsónemű 

 szennyeszsák 

 portyához jól bejárt és vízhatlan bakancs 

 meleg és könnyű zokni 

 gumicsizma 

 papucs 

 tornacipő 
 

Étkezés 

 anyag csajkazsákban csajka (kis lábas) 

 evőeszköz 

 eltörhetetlen pohár 

 törlőrongy 
 

Egyéb 

 zseblámpa pótelemmel 

 bogár elhárító kenőcs 

 napolaj 

 sapka 

 varrókészlet 

 zsineg – „sisal” (legyen bőven, és ne 
legyen műanyag) 

 kötél (szárítókötél vastagságú) 

 kulacs 

 fényképezőgép 

 iránytű 

 bicska 

 jegyzetfüzet 

 toll / ceruza 

 cserkészkönyvek 

 vázas hátizsák 

 munkakesztyű 

 tánctanulásra alkalmas fekete cipő 

 kis hátizsák (kirándulásra) 

 síp 
 

Őrsi felszerelés 

 őrsi sátor (Egy nagy sátrat hozzon az őrs, 
és nem külön sátrakat minden tagnak. 
Ebbe tároljátok majd a 
felszereléseteket.) 

 2 nagy ponyva (ami alatt elfér az egész őrs 
alváskor) 

 2 ásó        

 2 balta        

 2 fűrész    

 kézügyességi kellékek pl.: faragó kés, olló, 
színes ceruza/zsírkréta, ragasztó, színes 
papír, ecsetek, festék 

 Főzéshez: rács, lábas (őrsi létszámhoz 
méretezve), vágódeszka, szűrő, fakanál, 
konyharongy, serpenyő, lapát, merőkanál, 
fólia (ezüst, nagy tekercs) 

 Víztartály 

 elsősegély doboz 

 Nemzeti zászló (ha nem USA-ból érkezik az 
őrs, csapatszámmal és őrsi névvel ellátva) 

 őrsi zászló 

 

**NE HOZZ MAGADDAL iPOD-ot, CD PLAYER-t, MOBILTELEFONT, RÁDIÓT, 

STB.  


