
 Eperjes Lányai és Asszonyai!	  

 Ti Mindnyájan, kik testvéreitekért és apáitokért 
imádkoztok, midőn ők kuruc szívvel és nemes erővel 
harcolnak hazánkért!  

Ti, kik csendben tűritek eme labanc ellenség 

garázdálkodásait! Mindnyájatokra szüksége 
van Hazánk fiainak és II. Rákóczi 
fejedelmünknek! 

 
Az a hír járja, hogy a mi nagyságos Rákóczi fejedelmünk vissza készül Lengyelországból, 
ahová a labancok elöl elmenekült. Ha visszatér, mi kurucok ömellé állunk, és minden magyar 
együtt harcol majd az osztrák elnyomás ellen! 

 
Gyűljünk össze Eperjesen. Ott mi felépítjük céhműhelyeinket, kiki a maga tudása szerint. 
Cipészek, fazekasok, szabók, asztalosok és más kézműves ügyességünket, furfangosságunkat 
ajánljuk fel  Esze Tamásnak  és II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek, hogy erősödve tudjon a 
labancokkal szembeszállni. Gyertek el és építsünk fel műhelyeinket,  járjunk túl a labancok 
eszén és segítsünk a magyar katonáknak. 

 
A munka mellett rengeteg mese, dalolás, kaland és kihívás vár rád a felvidéki Eperjesen, a 
tiszta és szabad természetben! 

 
Szeretettel várunk! Mutassuk meg kuruc virtusunkat! 

	  
Eperjes város szenátusa nevében 

Grynaeus Stefánia, főbíró 
Kelt Eperjesen 1703, juniusában  

	  
	  

Cum Deo pro Patria et Libertate! 
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	   TÁBORI TUDNIVALÓK 
 

• Ismerkedj a következő weboldalakkal:  
www.jubitabor.org + www.facebook.com/groups/2015JubiTabor/ 

• A tábor a Sík Sándor Cserkészparkban, 2015. augusztus 6-16. lesz megtartva. 
Beérkezés: csuktörtökön aug. 6.-án d.u. 1 óráig. 

• A tábor első napján korhű viseletben jelentkezz a táborba. 
• A tábordíj befizetése kapcsán fordulj csapatparancsnokodhoz. 

 

 
Feladatok a tábor előtt: 
 

1. Kuruc jelmez készítése (lásd mellékletet!) 
• Hosszabb mellény (bordó színű) 
• 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 (cím a fejlécben, határidő: július 15). 
 

4. Minden őrsi tag hozzon magával: 
• 30×30 cm barna bőr lapot, kb. 2mm vastagsággal 
• 1 méter hosszú fekete bőrszíjat, szintén kb. 2 mm vastagsággal 

 
5. Minden őrsi tag hozzon lakodalomra népi ruhát:  

• népi szoknya 
• fehér blúz 
• mellény (nem kötelező) 
• tánccipő 
• piros szalag 
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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 tanítványaik, 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 felelősséget, hogy 10 napon keresztül vezeted az 
őrsödet, odafigyeléssel, jó példával. 
Kérem készülj fel előre és készítsd fel előre az őrsödet is. Figyelj oda a feladatokra, 
keretmese jelmezre, őrsi felszerelésre. Ha bármilyen gondod vagy kérdésed van, szólj a parancsnokodnak, 
vagy írhatsz nekem is. 
És a legfontosabb: buzdítsd az őrsödet. Ez egy remek tábor lesz, mert azzá fogjuk tenni! 

 
Pro Patria et Libertate! 

 
 
 

Őrsi felszerelés 
 

• zászló, induló, és csatakiáltás 
• őrsi sátor (Egy nagy sátrat hozzon az őrs, 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, jó állapotúak! 
• 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) 
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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 segíts, hogy táborunk zökkenő mentes legyen: 

• a bejelentésnél, befizetésnél, egészségügyi lapokkal és más papírmunkánál 
• a szülők informálásával, a problémák előre közlésével 
• az őrsvezetők felkészítésévél, a felszerelés átnézésével, a hiányosság kikommunikálásával 
• a keretmese átadásával, a gyerekek motiválásával 

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

Grynaeus Steffi, 
L10 altáborparancsnok 

grynaeus@jubi.kmcssz.org	  
 

Kedves szülők! 
 
Grynaeus Stephanie (Steffi) vagyok, Dél-Németországban élek, Stuttgarttól nem messze, kulturális 
antropológiát tanultam és jelenleg pedagógus kent dolgozom egy gyerekmúzeumban. Tizenöt éve vagyok 
cserkészvezető és öt évig vezetem a Heidelbergi Tomori Pál cserkészcsapatot. A L10 altáborban helyettesem 
Balla Ágnes lesz, Ottawában elő 2 gyermekes édesanyja. Ö már 20 éve cserkészvezető, a Montreali csapatnak 
a parancsnoka volt, és a magánéletében pedig háziorvosként dolgozik. Izgalommal és örömmel varjuk mar a 
Jubi tábori eseményeket és élményeket. 
 
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, allergiája, 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 értesítjük a szülőket. Amikor a gyerek titokban telefonálgat haza, az nem segít a 
beilleszkedésébe és rontja neki a tábori élményt. 
Hasonlóan kérem, hogy a látogatáskor igazodjunk a tábor központi előírásaihoz. A szülők 
bejárása a táborba nem segít sem a gyereknek, sem a szülőknek, sem a tábor vezetőknek. 
Köszönöm, hogy ránk bízzátok gyermeketeket 10 egész napra NY állam számunkra legszebb erdejében. 
Valószínűleg 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. 
 

Grynaeus Stephanie (Steffi), 
L10 altáborparancsnok 

grynaeus@jubi.kmcssz.org 


