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Nyitrai Legények!
Otthonotok, Nyitra üdvözletét küldöm Neked és családjaitoknak!
Az utóbbi pár évtizedben sokat küzdöttünk. Édes atyáink és velük együtt sokan mások
is elindultak Nyitráról a törökök ellen harcolni. Sajnos mióta visszavonultak a törökök,
a helyzetünk nem úgy javult, mint ahogy azt gondoltuk. Osztrák segítséggel
megszabadultunk a török uralómtól, ám a Habsburgok miatt sokan elveszítették
birtokukat, telküket. Ezt láthattátok ti, hiszen jórészt emiatt indultatok el Nyitráról
új megélhetést keresni.
Mindezek ellenére a Nap tovább ragyog elfoglalt Nyitra szülőmegyétekre. A fontos
nemesek kezdenek összegyűlni és a nép, aki itt maradt, lassan kezd összefogni. Rákóczi
Ferenc kezdi az egész országot egyesíteni. Alkalmasabb idő Nyitra magyar jövőjét
elősegíteni nincs. Ezért visszahívlak benneteket szülőmegyétekbe, augusztus 6-ra,
Nyitrára, ahol együtt tudunk tovább tanakodni és a szomszéd megyékkel szövetkezni.
Ha nincs más választás, akkor a harcra is fel kell készülünk.
Nyitrának szüksége van erőtökre, ügyességetekre és tudásotokra. Minél jobban
felkészültök a következő hónapokban, annál jobb eredményt várhatunk majd közösen.
Ha szereted a hazádat, gyere augusztus 6-16 között a Sík Sándor Cserkészparkba.
A többi tudnivalót és részletesebb utasításokat ehhez a levélhez csatolom.
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Ha bármilyen kérdésed lenne, írj vagy hívj fel.
Mészáros András (cst. tpk.)
63 Justus Lipsiusstraat, bus 301
3000 Leuven, BELGIUM
Telefon: +32 489 869 400
Drótposta: andymeszaros@gmail.com
Mivel András ideiglenesen Dél-német Alföldön lakik (Belgium Habsburg uralkodás
alatt), a parancsnok helyettessel, Szentkirályi Mihállyal, is fel lehet venni a
kapcsolatot. Mihály most az úgynevezett „új világban” lakik a tengeren túl.
Szentkirályi Mihály (cst. tpkh.)
3893 N Valley Dr
Fairview Park, OH 44126
Telefon: (440) 503-9150
Drótposta: maszent@gmail.com

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

Mészáros András, cst, altpk. TÁBORI TUDNIVALÓK


Ismerkedjetek meg a www.jubitabor.org weboldallal.



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



Tábor első napján korhű viseletben jelentkezz a táborba.



Tábordíjad befizetése miatt fordulj csapatparancsnokodhoz.
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Tábori színünk - piros



TELEFONOK, RÁDIÓK, ÉS MÁS ELEKTROMOS BÜTYKÖK TILLOSSAK.
NE HOZZÁTOK.

EGYSZERŰ TÁBORI FELADATOK
1. Készítsétek el a kuruc-öltözeteket. (Nézzétek meg a csatolt utasításokat.)
2. Az őrsi zászlótokhoz készítsetek egy hosszú, piros szalagot, amin szerepel
megyétek neve (Nyitra) és az év (2015). Díszítsétek ki és akasszátok fel a
zászlórudatokra.
3. Tanuljátok meg legalább azokat a népdalokat, amik szerepelnek a népdal
listán. Az elsőbbség a Kuruc daloké.
4. Minden őrsi tag hozzon egy kis 20 x 20cm barna bőr lapot. kb. 1mm
vastagot.
5. Minden őrsi tag hozzon lakodalomra népi ruhát. 1 fehér galléros ing és sötét
nadrág. Egy mellény ajánlott, de nem kötelező.
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Felszerelés és kellék lista
Alváshoz
hálózsák
gumi v. vízálló szivacs
melegítő ruha v. pizsama
pokróc
kis párna
Mosakodás/Fürdés
lavór
szappan
fogkefe
fogkrém
körömkefe
fésű v. kefe
1 nagy és egy kis törülköző (legjobb, ha vékonyat
hozol, mert könnyen szárad)
fürdőruha
strand papucs
Szabályos Egyenruha (2)
cserkészing (csapatszám, Hungária)
nyakkendő és gyűrű
bakancs
zöld zokni
Keki v. zöld rövid nadrág
cserkészöv
Ruhanemű 10 napra
hosszú nadrág
meleg pulóver
kiskabát
esőkabát v. poncho
rövid nadrág
hosszú és rövid ujjú trikó
elegendő alsónemű
szennyeszsák
portyához erős tornacipő v. bakancs
gyapjú és könnyű zokni
gumicsizma

Megjegyzések
Kérünk minden ruházati ill. felszerelési tárgyat lehetőleg
teljes névvel, de legalább a kezdőbetűkkel és csapat
számával megjelölni.
Kérünk olyan ruházatot hozni, amelyen minimális
másnyelvű (angol) felirat szerepel. Szükség esetén a
cserkész kifordítva hordhatja a szabálytalan ruhákat.

Étkezés
csajka (mess kit v. kislábas)
evőeszköz
törésálló pohár
törlőrongy
Egyéb
zseblámpa pót elemmel
bogárirtó
napolaj
sapka
varrókészlet
madzag v. kötél
kulacs
ha akarsz: napszemüveg
iránytű
bicska
jegyzetfüzet
toll / ceruza
cserkészkönyv
vázas hátizsák
Őrsi felszerelés
őrsi sátor (Fontos: csak egy nagy sátrat hozzon
az őrs, és ne külön sátrat minden személy)
zászló
induló
csatakiáltás
magas lábas és serpenyő (főzésre)
kötél (Hozzatok bőven. Ne legyen műanyagos)
víztartály
ásó
balta
fűrész
fényképező gép. (Ne legyen telefon.)
kézügyességi kellékek pl.:
faragó kés
olló
színes ceruza/zsírkréta

A nyirkosság ellen legjobb, ha a ruhádat műanyag
önzárós zacskóba (zip-lock) csomagolod. Lehet 1-2
gallonos zsákokat kapni. Hátizsákodat szemeteszsákkal
béleld ki, hogy ne ázzon át eső esetén.
A szennyeszsáknak legalkalmasabb egy ócska
párnahuzat. Üresen hozd, majd megtelik.
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Általános Népdal kincs
A csitári hegyek alatt
A jó lovas katonának
A juhásznak jól megy dolga
A malomnak nincsen köve
A Vargáék ablaka
Által mennék, én a Tiszán
Balatoni legények
Csínom Palkó, Csínom Jankó
Erdő, erdő, erdő
Esik az eső ázik a heveder
Este van már, csillag van az égen
Este van már, késő este
Ha felmegyek a budai nagy hegyre
Harangoznak a toronyban
Hej halászok, halászok
Hull a szilva a fáról
Jól van dolga a mostani huszárnak
Két szál pünkösd rózsa
Kis kacsa fürdik
Kis kút kerekes kút
Kolozsváros olyan város
Látod babám, azt a tearózsát
Madárka, madárka
Réten, réten
Sárga a csikó
Szánt a babám
Százados úr sej haj, százados úr ha felül...
Százados úr sej-a-haj, felül a lovára
Szegény legény vagyok én
Tavaszi szél

Fontos Kuruc dalok:
Csínom Palkó, Csínom Jankó
Török bársony süvegem
Patyolat a kuruc
Elmegyek elmegyek
Elindultam szép hazámból

