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Kassa város minden nemes polgára! 
 

Hallottál a kassai aranykincsről?! (ha nem, nézd meg az interneten!) A Thököly 

háború óta nyoma veszett az aranynak, amit Kassán, a Szepesi Kamara epületében 

őriztek. Amióta a törökök helyett Habsburg császári csapatok portyáznak 

Magyarországon, semmi sincs biztonságban. 
 

Ezért is fontos, hogy városunkban helyre tegyük a rendet. Megerősitsük bástyáinkat 

és megvédjük a városkapunkat. Szabad királyi város vagyunk, még Károly Róbert 

királyunk adta nekünk ezt a privilégiumot. Mi döntjük el, kinek nyitjuk meg a 

kapunkat. 
 

Kérem minden céh vezetőjét, készitsétek fel céheiteket, mert idén augusztus 6-án 

törvényt ülünk Kassa főterén, ahol városunk jövőjéről döntünk.  

A tét a haza és a szabadság. 
 

Pro patria et Libertate! 
 

Kassa város szenátusa nevében 

Csajka Tamás főbiró 
 

kelt Kasssán, 1703 március 15-én 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmcssz.org/
http://www.jubitabor.org/
http://www.sscspark.com/
http://www.youtube.com/watch?v=07isXh8WtSA
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TÁBORI TUDNIVALÓK 

 
• www.jubitabor.org + www.facebook.com/groups/2015JubiTabor/ 

• A tábor a Sík Sándor Cserkészparkban, 2005. augusztus 6-16. lesz megtartva. 

• Beérkezés: csütörtökön aug. 6.-án d.u. 1 óráig. 

• A tábor első napján korhű viseletben jelentkezz a táborba. 

• A tábordíj befizetése kapcsán fordulj csapatparancsnokodhoz. 

• Az egyéni felszerelésedre írd rá a nevedet és csapatszámodat! 

• A nyirkosság ellen legjobb, ha a ruháidat műanyag önzárós zacskóba (zip-lock) csomagolod. 

Lehet 1-2 gallonos zsákokat kapni. 

• A szennyeszsáknak legalkalmasabb egy ócska párnahuzat. Üresen hozd, majd megtelik... 

• Törülközőnek legjobb, ha vékonyat hozzol, mert könnyen szárad. 

• A tábor első két napján az őrsi körleteket építjuk. Hozzatok bőven kötelet és zsineget. 

• Készülj fel esős és hideg időre is. 

• Magyar feliratú ruhákat hozzunk, a másnyelvü pólókat kiforditva fogjuk hordani. 

 

Feladatok a tábor előtt 

1. Kuruc jelmez készitése (mellékletben) 

• Hosszabb mellény (bordó szinű) 

• Süveg 

• Cserkészöv 

 

2. Kerettörténet (Mindkettő megtalálható a www.jubitabor.org oldalon.) 

• Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák 

• Rákóczi hadnagya –régi magyar film 

 

3. „Magyar cserkész vagyok” – írj egy fél oldalas bemutatkozó levelet, benne hogy miért szereted a 

cserkészetet és mit jelent Neked a magyarság (cim a fejlécben, határidő: július 15). 

 

 

Ha bármilyen kérdésed lenne, írj vagy hívj fel. 

Pro Patria et Libertate! 

 

Csajka Tamás, Altpk 

Kassa város főbírája 

 

 

http://www.kmcssz.org/
http://www.jubitabor.org/
http://www.sscspark.com/
http://www.jubitabor.org/
../../../../../Downloads/www.facebook.com/groups/2015JubiTabor/
http://www.jubitabor.org/
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Egyéni felszerelés és kellék lista (F10 altábor –Kassa város) 
Alvás: hálózsák, gumimatrac vagy habszivacs, melegitő ruha v. pizsama, stb. 

 

Mosakodás/fürdés: lavor, szappan, fogkefe, fogkrém, fésü, türölköző, fürdőruha, wc papír, stb. 

 

Szabályos egyenruha (2 váltás): cserkészing, nyakkendő és gyürű, zöld cserkésznadrág, cserkészöv  

zöld térd-zokni, barna félcipő v. bakancs 

 

Ruhanemű 10 napra: hosszú nadrág, meleg pulóver, kiskabát, esőkabát, rövid nadrág, hosszú és 

rövid újjú trikó, elegendő alsónemü, szennyeszsák, meleg és könnyű zokni, stb. 

 

Lábbeli: bakancs, gumicsizma, sportciő, strandpapucs 

 

Étkezés: Vászon csajkazsákban: csajka, evőeszköz, pohár (nem törékeny!), törlőrongy  

 

Egyéb: kishátizsák, zseblámpa pót elemmel, szúnyogirtó, napolaj, sapka, varrókészlet, zsineg (elég 

őrsileg hozni, de legyen bőven, és ne legyen műanyag), kötél (szárítókötél vastagságú), kulacs, 

fényképezőgép, iránytű, bicska, jegyzetfüzet, toll / ceruza, cserkészkönyvek, vázas hátizsák, 

varrókészlet, ragtapasz, stb. 

 

Tábori viselet: kuruc jelmez (mellékletben), népi ruha (fehér galléros ing, sötét nadrág, ajánlott de 

nem kötelező: mellény), két tiszta fehér póló (a táborban befestjük) 

 

Őrsi felszerelés 
• zászló, induló, és csatakiáltás 

• őrsi sátor (Egy nagy sátrat hozzon az örs, és nem külön sátrakat minden tagnak. Ebbe 

tároljátok majd a felszereléseteket.) 

• 1 nagy ponyva (ami alá elfér az egész őrs alvásra) 

• 1 kis ponyva 

• 1 ásó      ╗ 

• 2 balta   ╠ legyenek karbantartva, jóállapotuak! 

• 2 fűrész ╝ 

• Őrsi kellékes láda (műanyag doboz): faragó kés, olló, színes ceruza/zsírkréta, ragasztó, színes 

papír, gyufa, spárga, kötél, stb. 

• Őrsi főzéshez: lábas, fakanál, vágódeszka, konyharongy, serpenyő, fólia (ezüst, nagy tekercs) 

• Víztartály 

• Viharlámpa 

• Állami zászló (ha nem USA-ból érkezik az őrs) 

http://www.kmcssz.org/
http://www.jubitabor.org/
http://www.sscspark.com/
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Kedves őrsvezető! 

 
A középkorban a városok ipara és gazdasága céheken alapult. Pl. kovács, csizmadia, fazekas, 

asztalos, mészáros, céh. A céheknek voltak mesterei és tanitványaik, akik a mesterektől tanultak. A 

céhnek jelvénye volt, titkos ládája, pénztára, belső szokásai, gyakran egyenruhája is. Közös céh 

gyűléseken beszélték meg és döntöttek a jövőjükről. A városban minden céhnek meg volt a maga 

feladata. Háború esetén minden céh a saját bástyáját védte (pl. Halászbástya a budai várban).  

Igen, kitaláltad: a céhek olyanok voltak a városban, mint az őrsök a táborban. A céhmesterek 

pedig mint az őrsvezetők. A városokban a céhmesterek szerepe volt a legfontosabb. 

A mi altáborunkban is a Te munkád lesz a legfontosabb. Az, hogy a gyerekeknek mekkora 

élmény lesz a Jubi, az elsősorban Tőled függ. Köszönöm, hogy vállalod a felelőséget, hogy 10 napon 

keresztül vezeted az őrsödet, odafigyeléssel, jó példával. 

Kérem készülj fel előre és készitsd fel előre az őrsödet is. Figyelj oda a feladatokra, 

keretmese jelmezre, őrsi felszerelésre. Ha bármilyen gondod vagy kérdésed van, szólj a 

parancsnokodnak, vagy irhatsz nekem is. 

És a legfontosabb: buzdítsd az őrsödet. Ez egy remek tábor lesz, mert azzá fogjuk tenni! 

Pro Patria et Libertate! 

 

Csajka Tamás, Altpk 

 Kassa város főbírája 

 

Kedves csapatparancsnok! 
 

Nekünk, Jubi tábor vezetőnknek az a dolgunk, hogy feltegyük a cseresznyét a Te tortád 

tetejére: egy jó tábori élménnyel koronázzuk meg az otthoni csapatmunkádat. 

Kérem segits, hogy táborunk zökkenő mentes legyen: 

• a bejelentésnél, befizetésnél, egészségügyi lapokkal és más papirmunkánál 

• a szülők informálásával, a problémák előre közlésével 

• az őrsvezetők felkészitésével, a felszerelés átnézésével, a hiányosság kikomunikálásával 

• a keretmese átadásával, a gyerekek motiválásával 

 

Köszönöm szépen! Bármi kérdésed, tanácsod vagy kérésed van, kérem szólj. 

Pro Patria et Libertate! 

 

Csajka Tamás, Altpk 

http://www.kmcssz.org/
http://www.jubitabor.org/
http://www.sscspark.com/
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 Kassa város főbírája 

 

Kedves szülők! 
 

Csajka Tamás vagyok, Columbusban (Clevelandtól nem messze) lakom és biztosítási 

matematikusként dolgozom. Huszonnégy éve vagyok cserkészvezető, több évig voltam 

csapatparancsnok Kassán, majd Clevelandban. Három gyermekem van. A F10 altáborban 

helyettesem Lomniczy Mátyás lesz, aki még nálam is tapasztaltabb cserkészvezető Buenos Airesből, 

és velünk lesz Dr.Túróczi Pista orvos Clevelandból, mindketten 3 gyermekes édesapák. A fiatal 

vezetőinket is azok közül válogattuk ki, akik jól értenek a kicsikhez. 

Arra kérlek Benneteket, hogy ha van bármi, amit előre kéne tudni a gyermeketekről, 

forduljatok bizalommal hozzánk, a csapatparancsnokhoz és/vagy az őrsvezetőhöz. Senkinek nem jó, 

ha a tábor folyamán derül ki, hogy egy gyereknek bepisilési gondjai vannak, alergiája, szorongása 

vagy csak belső konfliktusa valamelyik őrsi társával. Jó, ha ezekről tudunk előre, hogy oda 

figyeljünk. 

Arra is szeretnélek megkérni Benneteket, hogy ne adjatok mobil telefont a gyereknek a 

táborba, még “vészhelyzetre” sem. Ha bármi történik, azonnal értesitjük a szülőket. Amikor a 

gyerek titokban telefonálgat haza, az nem segit a beilleszkedésébe és rontja neki a tábori élményt.  

Hasonlóan kérem, hogy a látogatáskor igazodjunk a tábor központi előirásaihoz. A szülők 

bejárása a táborba nem segit sem a gyereknek, sem a szülőknek, sem a tábor vezetőknek. 

Köszönöm, hogy ránk bizzátok gyermeketeket 10 egész napra NY állam számunkra legszebb 

erdejében. Valószinűleg ez lesz az első sátor tábora, lehet, hogy még sose volt távol 10 napot a 

szüleitől. Azon leszünk, hogy ez a tábor necsak egy „tűzkeresztség” legyen, hanem egyúttal egy 

nagyon jó első tábori élmény is neki. 

Jó munkát! 

 

Csajka Tamás,  

F10 altáborparancsnok 

csajka_tamas@hotmail.com 

 +1-440-799-1373 

  

 

 

 

http://www.kmcssz.org/
http://www.jubitabor.org/
http://www.sscspark.com/

