
 

  
1703.04.21 

Nemzetes ifjú uraimék! 
 
Örömmel vettük hírét, hogy ifjú uraimék is a libertás szolgálatába szándékoznak állani. 

Vettük amaz örvendetes hírt is bizonyos Rozsomák János vándortól, hogy ifjú uraimék 

errefelé tartanak, mert Bercsényi főgenerális úr városunkban tartózkodik momentán, az 
labancokra készülvén nagyban. 
 

 Bíztatjuk ezért ifjú uraimékat sietve siessenek városunkba, minden erős karra szükségünk 

vagyon annak és környékének megvédésére az rabló hordáktól, ideérni ne késlekedjenek. 

Mellékeljük továbbá főgenerális urunk felszerelési listáját, hogyan szerelkezzenek fel a vitéz 

urak a hadak közelgő járására, tanulmányozzák uraink figyelmesen! 
 

Fontosnak tartjuk tudatni, főgenerális urunk türelmetlenül várja a hadak érkezését legkésőbb 

újkenyér havának hatodik napjáig és akkor zászlót bont, hát ifjú uraimék is érkezzenek meg 

addig. 

 

A Fennvaló kegyelme legyen nemzetes ifjú uraimékkal útjukon. 

 

Kelt Késmárk városában, pünkösd havának huszonkilencedik napján, 

 

Guttschmidtt Zakariás főbíró 
Mauksch Donáth albíró  
Pityi Palkó kisbíró 
 



 

 

 

 

 

 

Kedves Őrsvezető! 

 

 Várva várunk Késmárk városfalain belül! Hozzánk sok jó vitéz kell, és bízunk 
benne, hogy lelkesedésed, példamutatásod, és tehetségeid nagyon hasznosak lesznek 
minálunk. 

 Valaha mi is fiatal vitézek voltunk. Ránk bízták az apródokat. Mi biztosítottuk az 
ők élménydús táborukat mint őrsvezetők. Most rád van bízva ez a fontos szerep. Jöjjél 
jó lélekkel és vezess jó példával! 

 Kemény tábor vár rád és őrsödre. Ezért számítunk a segítségedre Jubi táborban. 
Együtt bármilyen labanc támadást visszaverhetünk és békét teremthetünk Késmárknak 
és Magyar földnek! 

 

 

 

Tőkés István, cst. tpk. 
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Felszerelési Lista (Újítva: juli 5) 

Egyenruha Étkezésre 

 Cserkészing (2)  Csajka, bögre, evőeszköz, csajkazsák 

 Cserkésznyakkendő és gyűrű  Törlőrongy 

 Cserkészsapka  Kulacs 

 Cserkészőv, derékszíj  

 Cserkésznadrág, rövid (min. 3 pár) Táboréletre 

 Cserkész zokni (min. 3 pár)  Hátizsák 

 Kuruc jelmez  Hálózsák 

  Lég (gumi) matrac 

Ruhanemű 10 napra  Ponyva - 3 x 3.7m (10" x 12") 

 Hossúnadrág  Öt nagy, vastag, fekete szemétzsák 

 Rövidnadrág, sport  Bicska 

 Póló (másnyelvű írás nélkül)  10 méter kötél 

 Zokni  Iránytű 

 Alsónemű  Gyufa 

 Fűrdőruha  Elemlámpa, tartalék elemmel 

 Esőkabát és meleg kabát  

 Pulóver Egyéb 

 Melegítő (training ruha) 
 Egyéni elsősegély készlet (lásd a 

cserkészkönyvet) 

 Tornacipő  Varrókészlet 

 Bakancs  Papír (jegyzetelésre), ceruza, radír, toll 

 Gumicsizma  Cserkészvelemjáró, cserkészkönyvek 

  Szúnyogelhárítószer ("OFF", "Muskol"…) 

Higiénia  Napolaj (napszúrás ellen) 

 Lavor  Kisebb hangszer (furulya, kis dob, doromb) - 
ne hozzál értékes hangszert a nedves erdőbe  Mosdófelszerelés, szappan, fogkefe, 

fogkrém, fésű, stb... Lakodalomra 

 Törülköző (2) - könnyen száradó  Fehér galléros ing és sötét nadrág (mellény 
ajánlott de nem kötelező)  Szennyeszsák 

Örsi felszerelés: őrsi zászló, egy serpenyő (palacsintasütéshez), egy bogrács, sátor, szerszámok, víztartály, 

Figyelmeztetések  A táborba rádió, mobiltelefon, “i-Pod/i-Pad”, mp3 lejátszó vagy akármi más 
elektronika játék használata nincs megengedve (inkább hagyd otthon!).  

A tábori szabályok ki lesznek adva a tábor elején. 
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TÁBORI TUDNIVALÓK 

 

 A tábor a Sík Sándor Cserkészparkban, 2015. augusztus 6-16. lesz megtartva. 
 Beérkezés: csütörtökön aug. 6.-án d.u. 1 óráig. 
 Tábor első napján korhű viseletben jelentkezz a táborba. 
 Tábordíjad befizetése miatt fordulj csapatparancsnokodhoz. 
 Egyéni felszerelésedre ird rá a nevedet és csapatszámodat! 
 A nyirkosság ellen legjobb, ha a ruhádat műanyag önzárós zacskóba (zip-lock) 

csomagolod.  Lehet nagyméretű zsákokat kapni. 
 A szennyeszsáknak legalkalmasabb egy ócska párnahuzat.  Üresen hozd, majd 

megtelik... 
 Törülközőnek legjobb, ha vékonyat hozzol, mert könnyen szárad. 
 Hátizsákodat szemeteszsákkal béleld ki, hogy ne ázzon át eső esetén. 
 Tábor első két napján az őrsi körleteket építjuk. Hozzatok jó sok zsineget, 

kötelet. 
 Készüljetek fel esős időre. 
 Őrsi főzés is lesz több alkalommal. 
 Olyan ruházatot hozzatok, amelyen minimális másnyelvü (angol) írás szerepel.   

Szükség esetén a cserkész kifordítva hordhatja a szabálytalan ruhákat. 
 Hozzatok jó bakancsot. 

 

 

Ha bármilyen kérdésed lenne, írj vagy hívj fel. 
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