
Szeretett Érsekújvári honleányok! 

 

Gyönyörű Felvidékünkön és környékén messze szól a zengő tárogató 

mely ide hallatszik városunkhoz, Érsekújvárhoz is. Nagy dolgok lészen 

eljövendők; a nagyságos Fejedelem Urunk Rákóczi Ferenc zászlót bontott 

hazánk régi szabadságának kivívásának érdekében. Ő egy igazi hazafi, 

fejedelmek sarja, édesanyja Zrínyi Ilona mellett tapasztalta meg a Munkácsi 

várban, hogy mi az küzdeni a Magyar szabadságért. 

 

Adjunk hálát Istennek, hogy Ő sikeresen megszökhetett ausztriai fogságából és azóta sok 

viszontagság és szenvedés után Lengyelországon keresztül magyar földre érkezett. Az egész 

életét feltette arra, hogy akár csak őseink szabadon élhessünk honunkban.  

Nem lehetünk tétlenek amikor hazánk sorsa kockán forog. Nem maradhatunk közömbösek és 

nem nézhetjük tovább népünk szenvedését az idegen elnyomók garázdálkodása miatt. 

 

Itt van az alkalom, hogy mi is megmutassuk méltók vagyunk e a nagyságos fejedelemhez. 

Tegyük félre ami eddig megosztott bennünket: az új vallás (Református) elterjedése, gazdagság 

vagy szegénység, műveltség vagy műveletlenség. Most mindannyiunkra szükség van a hazánk 

érdekében. Ragyogó példák állnak előttünk: Dobó Katica, Lorántffy Zsuzsanna és Zrínyi Ilona. 

 

Mivel születésünk óta jól ismerjük lakóhelyünket, Érsekújvár környékét, könnyen szem alatt 

tudjuk tartani a labancok mozgását. Ehhez megfelelő riadó láncot kell kidolgoznunk, hogy 

különböző jelekkel (zászló, fáklyák) tudjuk értesíteni kuruc testvéreinket az ellenség 

közeledtéről. Ez nem lesz könnyű feladat mert sokszor veszélybe kerülhetünk de nem szabad 

kishitűnek és gyávának lennünk, a hazáért áldozatot kell vállalni. 

 

Ezen levelem mellékletében megtaláljátok, hogy mivel készüljetek a táborra. 

Amikor gyalogszerrel igyekeztek a táborunkba, legyen jól nyitva a szemetek, vigyázzatok 

magatokra és egymásra nehogy a Labancok fogságába essetek. Olyan sebesen szedjétek 

lábaitokat, hogy augusztus 6.-ra időbe érkezzetek Sík Sándor Cserkész Parkba, Fillmore, NY, 

USA. Aki tengeren túlról érkezik hozzánk az új világba, már most bontson vitorlát, hogy 

kedvező széllel az Amerikai partokra érkezhessen. 

 

Ha bármilyen kérdésed lenne, írj vagy küldjél posta galambot. 

Váltott lóvakkal: 1-440-527-3486 

Posta galamb: hey_jude04@juno.com 

 

Cum Deo Pro Patria et Libertate! 

 

Györky Judit, főbíró 

Kelt: Érsekujvár, 2015. április 24. 

 
 

mailto:hey_jude04@juno.com
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/2/2b/%C3%89rsek%C3%BAjv%C3%A1r.s


  

 

 
 

 
 

Érsekújvár feladatok: 
 

 
1) A Két koldusdiák könyvet elolvasni  
2) Rákoczi Hadnagya filmet megnézni 
3) Rákóczi szabadságharca történelmének ismerete 
4) Hogy megmutassuk milyen ügyesek vagyunk készitsetek otthon egy virágot 10cm x 

20cm (hímzés, faragás, festés, rajz, kerámia)  
5) Korhű viseletnek készitése  
* Egy barna süveg 
* Bordó kuruc mellény: 
* Zsinórozás: 3 sor – minden cserkésznek, 4 sor – csak örsvezetőknek 

 
 

 
Bepakolni valók: 
***Népi ruha: fehér blúz, népi szoknya, mellény(nem kötelező)és tánc cipő 
 



 

 Ruhás zacskó 
  3 hosszú nadrág (1 ami könnyen 
szárad) 

  4 rövid nadrág (nem “hip-hugger”) 

  1 meleg hosszú újjú ing 

  1 pulóver 

  8 trikó (sima vagy magyar feliratú, 
NEM TANK-TOP) 

  1 fürdőruha 

  10 váltás fehérnemű 

  8 pár zokni 

   

Egyéb 
  bicska (lock blade) 

  200’ zsineg (sisal) 

  iránytű 

  zseblámpa (pót elemmel) 

  varrókészlet 

  gyufa 

  szúnyog elhárító kenőcs 

  naptól védő kenőcs 

  síp 

  munka/ kertikesztű 

  szennyes zsák  

  rámás hátizsák portyára  

  ceruza, toll,   pici zsebbe-való notesz 

  karóra 

  fényképezőgép 

Mosdófelszerelés 
  folyékony szappan 

(biodegradable, ha lehet) 

  fogkefe/ fogkrém 

  fésű 

  1 törülköző (vékony) 

  lavor 

  köröm kefe 

  mosdáshoz mosdó kendő 

  papírzsebkendő 

  dezodor („deodorant”) 

  nedves törlő 

ha  lencsét hordasz, akkor hozz 
szemüveget is 

Csajkazsák 
  füles edény 

  evőeszköz 

  bögre 

  törlőruha  

  kulacs/ műanyag sport víztartó 

   

Éjjeli 
  hálózsák 

  pokróc, ha szükséges 

  gumi matrac/ laticer (portyára 
szükséges) 

  pizsama 

  kisebb ponyva 

Cserkészegyenruha 
  ing  

  barna szoknya v. zöld 
cserkésznadrág 

  nyakkendő és gyűrű  

  2 pár barna (térd)zokni 

  cserkészöv 

  1 drap rövid nadrág (lányoknak) 

Kabátok 
  kisebb téli kabát 

  esőköpeny  

  könnyű szélvédő kabát 

  sapka (napellen, magyar feliratú) 

 

 

Cipők 
  tornacipő  

  bakancs 

  gumi csizma (ha a bakancsod nem 
vízhatlan) 

  vízi szandál v. papucs (NEM FLIP-FLOP) 

**Fontos, hogy a cipők kényelmesek 
legyenek mert többször fogunk 
kirándulni. 

Elsősegély 
  ragtapasz (több méretü) 

  1 tekercs géz 

  kis adag fertőlenítő kenőcs 

  kis üveg fertőtlenítő 

(hydrogen peroxide) 

  Mole skin vagy/ és mole foam  

 
 



Megjegyzések 

Kérjük, hogy mindenki aki nem repülövel érkezik az hozzon magával ásót, baltát és fürészt. Ezt majd örsileg fogjuk 
használni! 

Nagyon sokat fogunk épitkezni! Kérjük hogy mindenki hozzon sok kötelet. (Inkább pamutbol mint nylonbol) 

Nem leszünk sátrakba. Igyhát pakolj okossan! Ne hozz olyat ami nem kell a táborba.  

Mindenre írd rá a nevedet!  

A nyírkosság ellen a legjobb, ha önzárós zacskókba (ziplock) csomagolsz.  

A szennyes zsáknak legalkalmasabb egy párnahuzat.  

Ez cserkész tábor. Pakoljunk táborra való ruhát. Ha nem találjuk megfelelönek a ruhádat akkor végig egyenruhába 
kell táborozni.  

Kérünk olyan ruházatot amelyen minimális másnyelvü (angol) írás szerepel. Szükség esetén a cserkész kiforditva 
fordhatja a szabálytalan ruhákat. 

 

**NE HOZZ MAGADDAL I-POD-ot, MP3ast, STB.  

MOBIL TELFONT CSAK VÉSZESETBEN HASZNÁLUNK A PORTYÁN.** 
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