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Ifjú Vitézem! 

Pünkösd havának utolsó napjaiban  jónéhányan szemtanúi lehettünk a 

Habsburg Ház „igazságának”. E-„igazság” az, amely magyar 

hagyományainkat semmibe veszi, amely szegény némzetünket jogtalanúl 

megadóztatja és láncba veri, amely gyönyörű falvainkat földig égeti, és amely 

Rákóczi urunkat idegen földre üldözi.   

 

Hagyjuk, hogy ily mostohán bánjanak velünk!? Azt akarjuk, hogy váraink 

tornyain a mi háromszínű zászlónk helyet örökké az osztrák kétszínű zászló 

lobogjon!? 

 

Ha válaszod ezekre a kérdésekre „nem” akkor igazhitű, magyar vitéz vagy. 

Büszkén hívlak augusztus hatodik napján Besztercebányára ahol a 

hadakozáshoz való komoly gyarkorlati és szellemi kiképzésben részesülhetsz! 

Isten kegyelmével és vitézi bátorságunkkal kivívjuk nemzetünk 

függetlenségét! 

 

Pro Patria et Libertate!  

 

Kelt: 1703. június tizedik napján     Besztercebánya 

 

  Jó munkát! 

          Papp Mihály 

                                                                    főbíró 
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2015 június  

 

Kedves Cserkésztestvérem! 

 

Rengeteg élménydús és érdekes program vár rád és őrsödre a Fiú 13/14 altáborban. Ezeket, viszont, 

csak akkor fogjátok igazán élvezni ha Ti is rendesen felkészülve jöttök a táborba! Ahhoz pedig az alábbi 

anyagot és tábori tudnivalót jól nézzétek át. Úgyszintén biztosítsátok, hogy a csattolt egyéni kellékekkel ill. 

őrsi felszereléssel érkeztek a tábor helyszínére.  

 

 

1. Korhű kuruc mellény és süveg elkészítése táborra. A mellény és süveg rajza utasítással együtt az 
altábori meghívó alatt a Jubi honlapján található: http://www.jubitabor.org/fiu-1314/ 

 

2. Készülőben az új cserkészkönyv, amely a Cserkész Próbarendszer alatt a következő honlapon 
található: http://www.kmcssz.org/cgi-bin/linksandcontents.pl?link=kiadvanyok&sublink=probaanyag&ext=php  

 
A tábor elött feltétlenűl nézd át a : 

a. Csomózás – sátorfeszítő (3. old), kötéllétre (6. old), keresztkötés (8. old), hármaskötés (9. old) 
b. Táborozás és szerszámok – hátizsák (6. old), ponyvahasználat (12. old), 

 tábori építmények (13. old és 21.-23. old) 
c. Tűzrakás és főzés – szabályos tűzrakás (3.-4. old), tűzalakok (7.-8. old), főzés (9.-10. old) 

 
3. A tábor kerettörténete „Rákóczi és a kuruckor”. Ahhoz, hogy teljesen beleélhesd magad a tábor 

menetében, Mikszáth Kálmán izgalmas regényének, „A két koldusdiák”, kiolvasását ill. a „Rákóczi 
Hadnagya” cimű film megnézését nem lehet kihagyni.  

 

Bármilyen kérdéssel nyugodtan forduljál hozzám telefonon vagy e-mailen! A tábori viszontlátásig jó 

felkészülést kivánok!    

 

     

 

Jó Munkát! 

 

 

 

 

Pándi Árpád tpk.  

tel: (973) 907-333     

email: arpadvezer81@hotmail.com 
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Tábori Tudnivalók 

 

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

 Beérkezés: csütörtökön augusztus 6.- án d.u. 1:00-ig. (lásd az alábbi térképen) 

 A tábor első napján egyenruhában jelentkezz a táborba.  

 Egyéni felszerelésre írd rá a nevedet és csapatszámodat. 

 Ajánlatos egy lezárható, műanyag ládát hozni, amelyben tárolod majd táborban a felszerelésednek 

egy részét.  
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Egyéni Felszerelési Lista 

 

Rámás Hátizsákba Csomagold  

Ruhazsák 

2 hosszú nadrág 

3 rövid nadrág 

2 pullóver 

10 kising 

1 fürdőruha 

10 váltás alsónemű 

10 pár zokni (egyenruhán kivül) 

Mindenes 

Bicska FONTOS! 

100’ láb ruhaszáritó kötél vagy spárga FONTOS! 

Iránytű FONTOS! 

Zseblámpa 

Várrókészlet FONTOS! 

Gyufa 

Rovarelháritó  FONTOS! 

Cserkészegyenruha FONTOS! 

2-3 cserkészing (csapatszámoddal, Hungária jelvénnyel) 

2-3 Zöld vagy khaki rövidnadrág 

Zöld nyakkendő 

Nyakkendőgyűrű 

3 pár zöld zokni 

Cserkészöv 

Mosdófelszerelés 

Szappan, kis sampon, kis tubus fogkrém 

Fogkefe 

Fésű 

Kéztörlő törülköző, törülköző (fürdéshez) 

Lavor 

Papirzsebkendő 

Dezodor 

Cipők 

Tornacipő 

Bakancs, gumicsizma 

Csajkazsák (anyagból) 

Nyeles kis fazék   -    Kés, villa, kanál 

Bögre   -  Törlő rongy 

Éjjelre 

Hálózsák, pokroc, ponyva 

Szivacs/Gumimatrac 

Egyéb 

Szennyeszsák 

Ásó, balta, kisfürész (ha van) 

Kabátok 

Téli kabát 

Eső kabát 

Jelmez 

Bordó kurucmellény (lásd a Jubi honlapon) FONTOS! 

Fekete nadrág, fehér ing, mellény. FONTOS! 

Olyan ruha legyen amit nem sajnálsz.  

Kis Hátizsákba Csomagolni 

Iroda 

1 tantárgyú füzet 

Cserkészkönyvek  

Íróeszközök  

Szines ceruzák vagy tollak 

 

Ragasztó 

Olló 

Vonalzó 

Egészségügyi ív (kérj csapatparancsnokodtól) 

 

 

Egyéb elektroműszereket (i-Pod, walkman, mobiltelefon) otthon lehet hagyni! A természet fog zenélni nekünk!  
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Őrsi Felszerelési Lista 

 
 

- Őrsi sátor (legyen jó állapotú, karbantartva) 

- 2 nagy ponyva (min. 12 x 10 láb) 

- Őrsi zászló és rúd 

- 2 ásó 

- 2 balta 

- 2 fűrész 

- Főzéshez: rács, vágódeszka, konyhakesztyű vagy –rongy, alufólia 

- Víztartály 

- Tábori lámpa 

- 200 láb spárga vagy ruhaszárítókötél 
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