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Sárospatak Altábori tájékoztató 

(Programtörzs) 

 
Kedves Cserkésztestverem! 

Szóban már sokatokkal beszéltünk, de most itt van fekete-fehérben lefektetve, hogy mi a programtörzs 

dolga az idei Jubi Táborban. A központi beosztások, programok és kerettörténet kialakultak. A Sárospatak 

altábor a következő programokra felelős: 

- A kerettörtének mozzanataiban szereplőket és eszközöket biztosítására (beleértve a Letchworthben 

tartandó akadályversenyt) 

- A Nagy tábortűzekre. 

- A Sárospataki vásártérre, ahol a 17. századi városnak a hangulatát elevenítjük fel.   

- A záro nagy programra, ami egy óriási lakodalom lesz. 

- Felváltva segíteni a tábori logisztikában (ellátásnak), konyhán, kapuőrséggel, és gyengélkedőben, 

amikor szükséges. 

 

Kik tartoznak a Programtörzsbe? 

Tulajdonképen mindenki, aki nem az altáborokban dolgozik, az a Programtörzs altáborban lakik, de nem 

mindenki a programmal segit, illetve, van aki besegít a gyengélkedőnél, majd kesőbb a programba 

besegít. Vagy van aki a sajtóban dolgozik, de besegít a programba is. Ez azon múlik, hogy kinek-mihez 

van kedve és hol van szükség segítségre. 

 

A Jubi Tábor Céljai: 

 A Rákóczi Szabadságharc előtti fejlemények és a kurucok jellemvonásai megismerése és 

megélése. 

 A cserkészismeretek, magyarságismeretek és magyar hagyományok átadása bemutatók, játékok és 

vetélkedők formában.  

 Egymás megismerése különböző közös programokon és a kerettörténeten keresztül.  

 

A kerettörténet: 

A történet 3 anyagból állt össze:  

1. a Magyar történelemnek egy töredékéből, a Rákóczi Szabadságharcnak előzményei és Rákóczi 

bevonulása Magyarországra.  

2. A Két Koldusdiák című magyar regény mozzanataiból. 

3. A Rákóczi Hadnagya című Magyar film részeiből.  
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A könyv és filmhez hozzáférhetést lehet a www.jubitabor.org-on keresztül. A kerettörténet 

összefoglalót a levél végén megtalálod. Olvassátok el a könyvet és nézzétek meg a filmet Ti is. 

 

Jelentkezés:  

Aki még nem jelentkezett a központnál vagy csapatja által (nem elég hogy egy cserkész vezetőnek szóltál, 

hogy jössz) kérem, hogy a www.jubitabor.org honlapon töltsd ki a Internetes jelentkezesi lehetoseg -nél 

személyes adataidat, és vagy küld el a postán Tábor Beának a tábordíjat, vagy a Paypal-al fizesd ki. Töltsd 

ki és hozd magaddal a 3 egészségügyi lapot vagy küld be aláírva pdf formában. Ezeket az íveket szintén 

a honlapon megtalálod a programtörzs link alatt. 

 

Elhelyezés:  

Sátrainkat az Őv táborhelyen verjük fel, programjainkat a Nagyréten (a sárospataki főtéren) fogjuk 

futtatni, ami az Őv barakk és a kórház közti rét és erdő. Akiknek ágyra vagy benti helységre és ágyra van 

szüksége, azok számára rendelkezésükre áll a Nádasház és annak ágyai, viszont kérném ezt is bejelenteni 

nálam hogy az ott alvók számával tisztába legyünk. 

 

Felszerelés: 

Ha listára van szükséged, akkor a www.jubitabor.org honlapon a tábortözs link alatt találsz egyet. Aki 

autóval/busszal érkezik az hozzon szerszámot (ásó, balta, fűrész, ha van, csákány), állomásához 

felszerelést, díszítéshez alkalmas tárgyakat/anyagot (korabeli székek, asztalok, fából hordók, stb.),  egyéni 

széket és egy pót széket a tengerentúliak részére, egyéni vagy több személyes sátrat és ha van pót sátrad 

amit egy külföldi cserkész vezető használhatna (kérem jelezzétek ha ilyen felszerelést tudtok hozni). 

Szintén jelezzétek ha tudtok hozni 10'x10' (vagy kisebb) ebédlő (canopy) sátrakat (csak tetejük van ami a 

naptól és esőtől véd); ezeket az állomásokra használnánk fel. Mindenki hozzon egy nagy karimájú szalma 

vagy drapp vászon színű kalapot nap ellen védhessen.  

 

Aki távolból jön és szüksége van sátorra, csajkára, lavórra, hálózsákra legkésőbb Július 11-ig 

jelezzen vissza hogy a GH-val tudjam közölni az igényeket. Aki repülővel érkezik Buffaloba és azt 

kéri hogy táborhelyhez szállítsuk írja meg járatainak érkezés és visszamenési idejét.  

 

Altábori jelmez: 

Több szerepet kell játszanunk: hol egyszerű kurucok vitézek, hol Magyar nemesek, hol labanc vitézek hol 

császári nemesek leszünk.  

-Ezért mindenki készítse el magának a bordó színű kurucmellényt. A level végén megtaláljátok a 

rajzot. 3 vagy 4 sor zsinorozást tegyetek a mellényre. 

-Ezen kívül Magyar nemesi és labanc császári jelmezt is hozzatok, bármilyet. Egyszerüen is meg 

lehet oldani, nem kell túl bonyolítani ezeknek elkészítését. Az ilyen jelmezekről is van kép a level 

végén. Illetve, én hozok nem kevés báli ruhát és egyéb jelmezt, amelyből össze lehet majd állítani 

magadnak jelmezt. Ezt főleg a repülőn érkező táborozóknak gondolom. 

 

Konkrét programok: 

A Sárospataki vásárteret kell megelevenítenünk. Készül egy színfal, amely sejtelmesen ábrázolja a 

sárospataki főtér épületeit. A vásártére tervezett épületek (sátrak) a követkézők: mesterek műhelyei, 

üzletek és hivatalok, kápolna (a tust átvarázsoljuk), a hadnagyok székhelye, harang, főkapu, kis kapu és a 

tér közepén egy szobor vagy szökőkút. A színfalat és sátrakat már a tábor nyitásra kész kell lenni, de a 

többi díszleteket a tábor 2-3 napjára kell csak készen legyen. 

 

A Sárospatak altábor minden korcsoportnak 3 külön napra, felosztva fog, összesen 12 órás programot 

vezetni. A program magába foglalja a vásártéri hangulatot, amelyben kézműves mesterek bemutatják 

munkáikat, az altábori zuhanyási időt, egy “kenyér készítési folyamatot” és a cserkészbolt/ kiállitás 

megtekintését. Ez a program alatt meg kell majd tudják a cserkészek, hogy ki a kuruc áruló a generálisok 

közül (amolyan “Clue” játék). Nádas Kuni (kuni00@ameritech.net) már felvette jónéhányotokkal a 

http://www.jubitabor.org-on/
http://www.jubitabor.org/
http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGxXOXhDNGhsYjhSWmY5ZTJGT2N0RWc6MA
http://www.jubitabor.org/
mailto:kuni00@ameritech.net


kapcsolatot az állomásokkal kapcsolatosan, de ha még nem, akkor jelentkezzetek, hogy mivel szeretnétek 

foglalkozni. Kuni előzőleg kiküldött levelét, amelybe soroltuk a vasártéri állomásokat, a honlapon 

megtaláljátok. 

 

A kenyér készítési folyamatot úgy kell elképzelni, mint egy bemutatót, amely lépésekből áll. Lesz olyan 

állomás, ahol csak nézik, hogy mi történik, de lesz olyan, ahol egy-két cserkész meg is próbálhatja. Az 

állomások ki vannak tervezve és a kellékek beszerezve. 6 állomásból áll: Aratás/ kaszálás,  Cséplés, 

Rostálás, Őrlés, Szitálni/ második rostálás, Kenyér készítés/ Kemencébe rakás. Iden kell még 4-6 

személy, aki segítene ezen foglalkozáson. Mielőtt minden csoport megkezdi ezt a pályát, a 

Cserkészboltban megtekintenek egy kiállítás, amely bemutatjat nekik ezt a folyamatot képekben. 

 

A lakdodalom egy interaktív össznépi ünneplés. A cserkészek a tábor folyamán megismerkednének a 

hagyományos népi esküvői szokásokkal a Magyarországról meghívott Nógrád Táncegyüttes 13 tagja által. 

A szokásokat a Nógrádosok rövid előadásokra bontják és tanítják be a cserkészeknek. Ezeket előadják a 

tábor részvevőinek és vendégeknek. Ez helyettesíti a szokásos csapatoknak bemutatóját. A magyar falusi 

esküvő és lakodalom egy hosszú folyamat volt még a mult század derekán. Maga a lakodalom 3 napos 

volt. Minden mozzanatnak meg volt a miértje és szimbolikája. A táborban nem lesz időnk a lakodalom 

minden részével foglalkozni, így egy lesúrített változatot igyekszünk megeleveníteni a cserkészeknek. A 

törzsből az vállalhat szerepet, aki szeretne, de a mi dolgunk főleg az, hogy az étkezés, ami a lakodalom 

alatt lesz, gyorsan és zökkenőmentesen folyjon. A törzs linken található a pontos leírása a lakodalmi 

menetnek. 

 

Az akadályverseny Letchworth State Parkban és a Fingerlakes Trail-on lesz. Varga Imre 

(imrevar@gmail.com) és Nádas János (Janos.Nadas@gmail.com) felelnek ezért a programért. Ők majd 

beosztanak olyanokat a programtörzsből, akik tudnak hosszabbat gyalogolni. Erről majd a tábor első 

napjaiban kaptok több információt. A kellékeket a táborban majd össze lehet szedni az állomásokhoz. 

 

A kerettörténetben vannak főszereplők. Azokkal a személyekkel János direkt felvette már a kapcsolatot, 

hogy megbeszélje velük személyesen, hogy mi az ő dolguk konkrétan. Mindenki más vagy a táborban 

tudja meg a kisebb szöveges szerepét, vagy mint statiszta fog szerepelni. 

 

Ha még idáig nem vetted fel volna velem, Kunival, vagy Janossal a kapcsolatot, tedd meg mielőbb.  

 

Ha bármilyen kérdésed lenne a táborral vagy a programtörzs munkájával kapcsolatosan, keressetek meg. 

Júliusban vagy itthon vagyok Clevelandban, vagy Fillmoreban lesz. 

Nagyon várom találkozásunkat!  

  

Jó Munkát!  

 

Pigniczky Eszti 

 

440-786-9093 

Mob: 440-476-5761 

 

2015. június 29. 
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