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Kedves Kuruc! 
 
Feketehalom üdvözletét küldöm Neked és házad népének ! 
Hallottad a hegedűt, amikor keservesen sirja a magyarok baját? 
Téged hív, hogy gyere Feketehalomra, ahol várnak kuruc 
testvéreid. II. Rákóczi Ferenc fejedelem téged hív, amint hívott 
bennünket is, hogy harcoljunk a hazáért. 
 
A hazánkért harcolni nem mindig azt jelenti, hogy elő kell húzni a 
kardot; van amikor a kalapácsot kell kézbefogni, hogy valami 
szépet, ujjat, jót épitsünk. Ha még kell, kivonjuk a kardot és hősök 
is leszünk. Barátaid veled lesznek, együtt fogunk dolgozni és 
harcolni a szabadságért. 
 
Hogy helyzetedet meg tudd állni, ahhoz tanulni, gyakorolni és 
készülni kell. A következő oldalon láthatod hogyan készüljél a 
szükséges kellékekkel együtt. Kérdésekkel nyugodtan fordulj 
hozzám (a címemet alul megtalálod).  
 
Bajtársi szeretettel várunk Feketehalomra! 
 

Jankura Krisztina 
Altpk. 
 

 

 

 

 

Krisztina.jankura@gmail.com  

(917)924-0991 
 

mailto:Krisztina.jankura@gmail.com
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Feketehalom feladatok:  

 
1. Korhű viseletnek készitése (rajz és pontos leírás csatolva) 

 Egy barna süveg 
 Bordó kuruc mellény:  
 Zsinórozás: 3 sor – minden cserkésznek 
 4 sor –CSAK örsvezetőknek  
 Cserkészöv, forditva viseljük, hogy a csat legyen hátul 

 
2. Rákóczi szabadságharca történelmének ismerete 
 
3. Színes őrsi lobogó készítése  

 10”x16” (25x41cm) kifeszített őrsi zászló az altábor színű (Feketehalom 
kék!) anyagból aminek színe nem folyik az esőben és rövidebbik része 
párhuzamos a zászlórúddal.  

 Az egyik oldalán legyen a csapatszám, város és őrsnek neve + jelképe 
feltüntetve vízhatlan módon.  A másik oldala legyen üres. 

 
4. Lakodalomra népi ruha: lányoknak fehér blúz, népi szoknya, ajánlott de 
nem kötelező: mellény 
 
5. A Két koldusdiák könyvet elolvasni és Rákoczi Hadnagya filmet 
megnézni  
 
6. Egy oldalban foglald össze, hogy miért szeretnél hozzánk jönni és 
segíteni a hazádat védeni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feketehalom Címer 
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Feketehalom Felszerelési Lista:  
 
Alváshoz 

 hálózsák 
 gumi v. vízálló szivacs 
 melegitő v. pizsama, stb. 

 
Mosakodás/fürdés 

 lavor  
 szappan 
 fogkefe, fogkrém 
 fésü 
 törülköző 
 fürdőruha 
 wc papír 
 hajtűk, hajcsattok (nem színes), hajgumik 

 
Szabályos Egyenruha (2) 

 cserkészing (csapatszám, Hungária) 
 nyakkendő és gyürű  
 barna félcipő v. bakancs  
 barna térd-zokni  
 barna szoknya v. szoknya-nadrág (ha letérdelsz, a szoknya alja érje a földet) 
 cserkészöv (fordítva, a csat hátul, viseljük a korhű jelmezhez) 

 
Ruhanemű 10 napra 

 hosszú nadrág 
 meleg pulóver 
 kiskabát 
 esőkabát 
 rövid nadrág 
 hosszú és rövid újjú trikó (nem viselünk válpántos napozókat) 
 elegendő alsónemü 
 szennyeszsák 
 portyához jól bejárt és vízhatlan bakancs 
 meleg és könnyű zokni 
 gumicsizma 

 
Étkezés 

 anyag csajkazsákban csajka (kis lábos) 
 evőeszköz 
 eltörhetetlen pohár 
 törlőrongy   
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Egyéb 
 zseblámpa pót elemmel 
 bogár elhárító kenőcs 
 napolaj 
 sapka 
 varrókészlet 
 zsineg (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) 
 furulya 
 jelmez 

 
Őrsi felszerelés 

 őrsi sátor 
 1 nagy ponyva (ami alá elfér az egész őrs alvásra) 
 1 kis ponyva 
 zászló, induló, és csatakiáltás 
 2 ásó       ╗ 
 2 balta     ╠  legyenek karbantartva, jóállapotuak! 
 2 fűrész   ╝ 
 kézügyességi kellékek pl.: faragó kés, olló, színes ceruza/zsírkréta, ragasztó, 

színes papír 
 Főzéshez: rács, lábas (őrsi létszámhoz méretezve), vágódeszka, szűrő, 

fakanál, konyharongy (kesztyű), serpenyő, lapát, merőkanál, fólia (ezüst, 
nagy tekercs) 

 Víztartály 
 Viharlámpa 

 
 


