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A táborba készülők imája 
Kedves Atyám! Köszönöm neked, hogy tagja lehetek az őrsömnek! 

Segíts, hogy megtanuljak szívből megbocsátani, ha bármelyikük is 

megbántott. Adj nekem türelmet és figyelmet mindegyikük iránt, 

hogy igazi közösséggé kovácsolódjunk újra és újra. Adj nekünk igazi 

látást, hogy felismerjünk Téged a mindennapokban és a közös 

együttlétek során is! Segíts, hogy úgy készülhessünk a táborra, hogy 

az ott töltött napok emlékezetesek legyenek számunkra, és sok jót 

tanuljunk belőlük. Adj tiszta cserkészlelkületet szívünkbe, hogy a Te 

utadon járjunk, és úgy építsük a tábort, hogy Te hozzátedd, amit 

nekünk nem sikerült! Amen. 

A lelkesedés… 
A LELKESEDÉS másokat is feltüzel. 
A LELKESEDÉS elnyomja a félelmet. 
A LELKESEDÉS elhatározás. 
A LELKESEDÉST ki kell mutatni. 
Az észérvekkel szemben gyakran a LELKESEDÉS győz. 
Ha LELKESEN viselkedsz, LELKESEDÉST fogsz érezni. 

Gergő juhász vendégségben  
Mátyás király két kísérőjével a Mátrában vadászott, így került el 

Gergő juhász tanyájára. Este volt, éppen zártak befelé a juhászok. 

- Jól van, atyámfiai, szívesen látjuk magukat vacsorára, de csak 

szegényes étellel tudjuk kínálni a vendégeket. 
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Gergő juhász szalonnát, hagymát, paprikát tett a bográcsba. Mikor 

jól pirult vizet öntött rá, utána meghintette bőségesen 

száraztésztával. Hamar elkészült a lebbencsleves. Körülülték a 

bográcsot, hozzákezdtek falatozni. 

Ahogy kanalazták a jó párolgó levest, Mátyásnak valami megtetszett 

a bogrács másik oldalán, hát odanyúlt a fakanállal. Gergő juhász 

rögtön a kezére vágott. 

- Mit csinálsz? Magad elől egyél, nem szabad itt összevissza 

nyúlkálni! 

Megkeseredett egy kicsit Mátyás, de nem szólt egyet sem. 

Másnap reggel elbúcsúzott a juhászoktól, Gergő juhászt meg 

vendégségbe hívta a királyi udvarba. 

Mikor eljött a meghívás ideje, Gergő juhász felgyalogolt Budára. 

Fogadta is a király kedvesen, asztalhoz ültette az urak mellé. 

Feltálalták a jó párolgó levest, de a szakács Gergő juhász tányérja 

mellé nem tett kanalat, ez volt a parancs. 

Azt mondta a király: 

- Uraim, fogjunk hozzá vacsorázni! De huncut gazember legyen az, 

aki meg nem eszi a levesét! 

Gergő juhász szétnézett, de bizony a tányérja egyik oldalán sem 

talált kanalat. Egyet gondolt, levágott a kenyérből egy olyanforma 

darabot, hogy abból kanalat tudott formálni, és hozzáfogott a 

leveshez, behabzsolta egykettőre. Ahogy végzett, azt mondta ravasz 

mosollyal: 

- Huncut gazember legyen az, aki meg nem eszi kanalát! 

Erre bekapta a jól megázott puha kenyeret. 
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Legyen nagytábor! 

Előzmények 
Megválasztása után többen biztatták a jelenlegi elnökség tagjait, 

hogy szervezzen a kerület nagytábort. Nehéz döntés ez akkor, amikor 

a közös gondolkodásra és munkára, azaz a kerületi műhelybe egész 

évben alig jött valaki. Úgy vettük hát, hogy bizonyára komolyabb 

indok kell, ami szívesen megmozgatja kerületünk vezetőit és 

gyerekeit. A nagytábori ötletet a közgyűlésen jelenlevők örömmel 

üdvözölték, így nekiláttunk a szervezésnek.  

Minden csapat megtalálhatja a szervezés, majd a tábor során azokat 

a nevelési és fejlődési lehetőségeket, amelyekre jelenleg szüksége 

van. Ragadjátok meg a lehetőségeket, mert aki nem fejlődik, az 

hanyatlik! 

Miért legyen nagytábor? 
Sok és küzdelmes csapatbéli munkátokat látva arra jutottunk, hogy 

igen nagy szüksége van a csapatvezetőknek arra, hogy ismét 

megtalálják egymást a közös munkában. A csapatok egy részében 

generációváltás történt, máshol beleszakadtak a munkába, miközben 

a cserkészmódszer folyományaként a vezetőknek generációnként „fel 

kell találniuk a spanyol viaszt”. Óriási erő a közösen végzett munka, 

és reméljük, hogy ezen új és „régi-új” ismeretségek kicsit 

könnyíthetnek az évközi cserkészmunka mindennapi nehézségein. 

Más oldalról közelítve pedig titkon reméljük, hogy egy kerületi 

nagytáborba azon csapatok is eljuthatnak, akikben már a saját erő 

kevés ahhoz, hogy nyári nagytáborra vállalkozzanak. Nekik talán elég 

ez a „kis” segítség, ahhoz, hogy csatlakozhassanak, meg tudják 
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mutatni tudományukat a többieknek, és hasznos tudományokat 

lessenek el a többi cserkésztől, vezetőtől. 

Néhány szó korábbi nagytáborokról 

Megyeri nagytábor, 1926. 
Más néven Nemzeti Nagytábor. A Magyar Cserkészszövetség az 

újpesti Népszigetre tervezte, de ezt a Duna hirtelen áradása 

meghiúsította. Ezért a tábort Teleki Pál irányításával és Ulbrich Hugó 

vezetésével a „Megyeri-havasokra”, a megyeri dombokra helyezték 

át, elnöke Sík Sándor, parancsnoka Selkey (Schelken) Oszkár volt. A 

táborozáson 7400 magyar és 600 külföldi cserkész vett részt. A 

tábornak saját rendőrsége, mozija, színháza, cukrászdája volt. A 90 

holdas területen több mint 900 sátor állt. Számos versenyt 

bonyolítottak le. A záróünnepség a budapesti Vérmezőn volt. A 

táborozásról Sík Sándor Megyeri hitvallás címmel írt verset. 

Gödöllői emléktábor, 1993. 
A cserkészet újjáalakulása után nem sokkal, az 1933-as dzsembori 

évfordulóján 1500 cserkész vett részt. A tábor parancsnoka Görbe 

László volt. „Valóban az igazi cserkész szellem uralkodott ugyanúgy, 

mint 1933-ban Gödöllőn! Mennyire boldog volna édesapám, ha látná, 

hogy a mozgalom, melyet útjára indított, újjáéledt” – mondott 

köszönetet levélben BiPi lánya. 

Ópusztaszer, 1996. 
A Kárpát-medencei Cserkésztestvériség Nagytábor Ópusztaszeren a 

honfoglalás 1100 éves évfordulójára 1100 itthoni és külföldi magyar 

cserkész részvételével zajlott. 
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I. kerületi nagytábor, 2005. 
Az I. Cserkészkerület Kerületi Nagytábora Somogyfajsz mellett zajlott 

32 csapat, 1500 cserkész részvételével. A tábor fővédnöke Mádl 

Dalma, a köztársasági elnök felesége volt, keretmeséje a Bocskai-

szabadságharc.  

Nádori köszöntő 
Imre Sándor a X. cserkészkerület elnöke, táborparancsnok (nádor). 

Kedves Cserkesztestvérek! 

Mi, a X. Kerület cserkészei nagy fába vágtuk idén a fejszénket. 

Mintegy hatszázan együtt szeretnénk megélni a nyári 

cserkésztábor minden elményét, kihívását, örömét és bánatát. 

Szeretnénk megtapasztalni, hogy az őrsünk, csapatunk mellett 

egy nagyobb közösség tagjai is vagyunk. 

Szerezzetek új barátokat, tanuljatok egymástól újabb 

cserkészleleményeket, nótákat, játékokat és járjunk 11 napon át 

BiPi nyomában! 

 

Jó Munkát! 

Imre Sándor 

elnök 
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Nagytábori koncepciók 

Ahogy eddig kikristályosodott – mi a cél, miért 
csináljuk? 
„Azért kell nagytábor, mert mindenki ezt kívánta. Na jó, engem elég 

nehéz volt rábeszélni.” (PéGé) ☺  

Ahogy menet közben kiderült, kerületként sokkal szétszabdaltabbak 

vagyunk, mint azt gondoltuk volna a legtöbben. Van, aki tűzbe menne 

a kerületért és van, aki azt sem tudja a vezetők közül, hogy van. Végül 

is, egy ilyen kerületi nagytáborban mindenki megtalálhatja a neki való 

megfelelő kihívást, ami fejleszti őt magát és segíti a csapatát is! Hát, 

ezért érdemes csinálni! 

Tábori céljaink 

A gyerekek számára 

• Egy újfajta program során vonzóvá tenni a gyerekek 

szemében a vezetői munkát. 

• Új lendületet adni a korosztályi cserkészetnek. 

• A gyerekek és a vezetők új cserkész programokat ismerjenek 

meg. 

• A csapatoknak legyen változatos, élvezetes nyári tábora, ahol 

a háttér egy része adott, így jobban tudnak a vezetők a 

gyerekekre figyelni. 

• A programokat igyekszünk pedagógiai szempontokkal, 

nevelési lehetőségekkel is kiegészíteni, hogy a vezetők 

könnyebben boldoguljanak a „nehéz” helyzetekkel. 
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Vezetők számára 

• A vezetők sokszor találkozzanak egymással a közös, jó munka 

során. 

• A vezetői találkozásokból új kapcsolatok szülessenek. 

• Az „elszigetelt” csapatok lelkesebbé váljanak. 

• A gyerekek és a fiatal vezetők megérezzék, milyen fontos, 

hogy a vezetőképzés során cserkész- és vezetői tudáshoz 

jussanak. 

• Az egymáshoz – lelki vagy térbeli – közelségben levő csapatok 

megtalálják azt, amiért érdemes összefogniuk. 

Cserkészkerületünk – mint csapatokba tartozó cserkészek 
összefogása – számára 

• Egy régi-új program felelevenítése. 

• Nagy létszámú kerületi nagytábor az összes csapat 

részvételével. 

• Új kapcsolatok során kicsit megújuljon a kerület. 

Miben számítunk rátok? 
Minden vezető legalább annyi szervezési időt fektessen a táborba, 

amennyit saját csapattáborának szervezésébe beletesz. 

Alapelvek 
Később érkezni nem lehet, hamarabb elmenni igen. Vezetők jöhetnek 

dolgozni (min. egy éjszakára). 

Miért lesz nagyon jó? 
• Mert kérjük az Urat, hogy áldja meg a tábort, és bízunk 

segítségében. 

• A csapatoknak igénye van a közös táborozásra. 
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• Vannak a kerületben karizmatikus vezetők, akik vállukra 

vették a munkacsoport-szervezés feladatait. 

• Mert közösségek lesznek együtt a táborban az őrsöktől a 

csapatokig. 

• Mert a vezetők lelkesen végzik vezetői feladatukat. 

Miért lesz jó a gyerekeknek? 

• Mert nagyon figyelünk, hogy a gyerekek jóllakottak legyenek 

a táborban. ;-) 

• Mert bízunk vezetőink rátermettségében, képzettségében és 

tapasztalatában. 

• Mert sokat fogunk játszani! Ugye, sokat fogsz játszani a 

vezetettjeiddel? 

Hogyan lesznek a csapatok beosztva altáborokba? 
A tábort tíz aktív altáborral tervezzük felállítani. Az egyes altáborok 

létszáma körülbelül száz cserkész. Ez fontos, mert különben a 

programoknál nagyon egyenetlen lenne az elosztás! Eddigi 

megbeszéléseken arra gondoltunk, hogy a csapat választhat, hogy 

együtt akar lenni vagy esetleg pl. korosztályi vagy akár őrsi bontásban 

több altáborba menne, hogy több ismeretet, barátot szerezhessenek. 

Ez függhet a csapat jelenlegi fegyelmezettségétől, nevelési céljaitól, 

stb. Találjátok ki, hogy mit szeretnétek, mert az előjelentkezések 

alapján meg kell csinálnunk az altábori beosztásokat! 

Természetesen jelezhetitek, hogy melyik csapattal, csapatokkal 

szeretnétek egy altáborban lenni. Ennél azonban vegyétek 

figyelembe, hogy ez a kényelmeteket vagy a csapat fejlődését 

szolgálja-e? A Dunakanyar-körzet csapatai pl. igyekeznek más 

csapatokkal lenni, nem egymással, hogy jobban megismerjük a 



12 
 

kerület csapatait, de itt is lesz kivétel. Szóval, ha rendszeresen együtt 

vagytok, együtt táboroztok egy-két csapattal, akkor javaslom, hogy 

most ne együtt legyetek, hanem más – hozzátok viszonylag közel levő 

– csapatokkal, hogy újabb ismeretségek alakulhassanak ki. Másrészt 

azon csapatoknak, akik kicsit elzártabban küzdenek a vezetés 

nehézségeivel, esetleg kevés ismeretségük van a kerületben, kérlek, 

figyeljetek rá, hogy lehetőleg egy-egy jobban működő csapat mellé 

kerüljenek egy altáborba. Akkor érhetjük el a tábor céljait, ha 

altáborokon belül is segítjük egymást, és megosztjuk cserkészvezetői 

és nevelési tapasztalatainkat egymással. 

Az altábor vezetése 
Minden altábornak kell, hogy legyen egy parancsnoka, aki célszerűen 

az altábort alkotó csapatok egyik vezetője. Nélkülözhetetlen, hogy őt 

a többi csapat vezetői is elfogadják, anélkül nincs altábor, nincs 

cserkészet, és csak bosszúság mindenkinek.  

Az altábort alkotó többi csapatnak legalább egy-egy kijelölt vezetője 

kell legyen, ők altáborparancsnok-helyettesek lesznek. Nekik is 

mindent tudni kell az altábor programjáról, hogy az altáborpk 

esetleges ideiglenes vagy végleges kiesése esetén átvehessék az 

altábor vezetését. Ők alkotják az altábor parancsnokságát, azaz a 

csapatok száma, plusz egy vezető. (Mivel a parancsnokot adó 

csapatnak is kell(ene) egy helyettest adni.) Amennyiben nincs elég st. 

az altáborban, akkor alkalmas nagykorú őv. is elláthatja a feladatot, 

ha az altábor és a táborvezetőség jóváhagyja. Ilyenkor őt nem 

parancsnoknak, hanem vezetőnek hívjuk. 

Az altáborparancsnokok, ill. helyetteseik alkotják az altáborvezetők 

munkacsoportját, amelynek a vezetője a tábor operatív (gyakorlati) 
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parancsnoka, Parragh Gábor. Az altáborvezetőknek neki kell jelezni, 

ha bármi problémájuk, ötletük van, és nem tudják, melyik másik 

munkacsoporthoz forduljanak. Ez a munkacsoport is havonta egy 

hétköznap délután – este találkozik. 

Az altáborok vezetőségének a tábor idejére el kell készíteniük az 

altábori napostiszti beosztást, amelyet minden nap más segédtiszt lát 

el (altáborpk. helyettes is elláthatja), de az altáborpk. nem. 

Amennyiben nincs elég st. az altáborban, akkor arra alkalmas más 

vezető is elláthatja a tisztséget. 

Az altábori beosztásokat a jelentkezések sorrendjében tudjuk 

elvégezni.  

EÜ - a biztonságos táborozásért 
A tábor egészségügyi sátrában állandó orvosi ügyelet működik majd. 

Egy időben mellette több ügyeletes is lesz, akiknek elérhetőeknek kell 

maradniuk, hogy bármikor beugorhassanak, ha az eü. sátorbeli 

orvosnak pl. el kell kísérni valakit vagy elhívják.  

Kérjük jelezzétek, ha szívesen részt vesztek az eü biztosításban, vagy 

ismertek valakit, aki megtenné! 

Nagyon sokan leszünk együtt, ezért a tábort kiemelten fogja 

ellenőrizni az ÁNTSZ. Kötelező, hogy a tábor kezdete előtt minden 

gyerek megjelenjen az orvosánál és igazolja, hogy táborozásra eü. 

szempontból alkalmas. Az igazolás ne legyen a táborkezdet előtt 

három napnál régebbi. Kérjük, hogy szóljatok a gyerekeknek is, hogy 
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akinek a családjában ragályos betegség van, az inkább ne jöjjön a 

táborba! 

Készítünk eü. lapot, amit minden gyerek szülei töltsenek majd ki a 

tábori jelentkezési lap mellé. Fontos, hogy mindenkiről tudjuk, hogy 

ha allergiás vagy érzékeny valamire. Ha tudtok olyan gyerekről, 

akinek a speciális igényeire tekintettel kell már lenni a beszerzésnél, 

akkor minél előbb jelezzétek! 

A kullancsokról… 
Kullancs által is terjesztett agyhártyagyulladás ellen három oltásból 

álló sorozattal hatékonyan lehet védekezni. Az elsőt minél előbb be 

kell adni, hogy „kullancsszezonra” már meglegyen a védettség. 

Később azért rossz, mert veszélyesebb, ha az oltás „hatóideje” alatt 

kap valaki fertőzést. Ha valaki lecsúszott az oltásról, annak máshogy 

kell védekeznie. 

Az oltás a Lyme-kór ellen nem véd, ezért a kullancsirtószerek 

alkalmazása és a naponkénti „kullancsvizit”, valamint a felfedezett 

kullancsok azonnali eltávolítása szükséges. Gödöllő környéke 

közepesen fertőzött kullancsokkal. 

Ezért kérünk minden vezetőt, hívja fel a táborozni vágyó cserkészei 

figyelmét a kullancsok által terjesztett betegségekre! Tájékoztassák 

továbbá csapattagjaikat a nem szokványos viselkedésű vadonélő 

állatok simogatásával, érintésével kapcsolatos veszélyekre is. Tudják a 

gyerekek, hogy szólniuk kell, ha valami megharapta őket (róka, 

valamilyen rágcsáló…) 
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Hogyan előzhető meg a kullancscsípés? 
Ne menjünk sűrű bozótba, kiránduláskor haladjunk az ösvényeken. 

Minél kevésbé fogadható meg ez a tanács, annál nagyobb 

körültekintésre van szükség. Erdei kirándulásra húzzunk nadrágot! A 

nadrágot gyűrjük be a zokni alá. Az amerikaiak még széles 

ragasztócsíkkal is leragasztják ezt a behatolási kaput. Ugyanis a 

kullancs lentről mászik fölfelé. Minél hosszabb utat kénytelen 

megtenni, annál valószínűbb, hogy lepotyog, és más zsákmány után 

néz. Hasonló okból a trikót is tűrjük be a nadrágunkba! Gyermekeket 

gyakrabban támad meg a kullancs a fejen és a nyakon. Kislányok 

hosszú haját fonjuk be, tűzzük fel. Adjunk rájuk fehér vászonsapkát, 

ezen hamarabb észrevesszük az ott bóklászó kullancsot. A 

napsütésnek kitett, szabadon hagyott bőrfelületeket a kullancs kerüli. 

Kullancsriasztó szerek közül csak olyat vásároljunk, amire a gyártó 

legalább 6-8 órás hatékonyságot szavatol. Gyermekeket csak a 

szabadon hagyott bőrfelületen kezeljünk, és csak vékony rétegben 

alkalmazzuk. Nagyobb mennyiségben a bőrről is felszívódik, és 

fejfájást okozhat, néha allergizál. 

Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a B-vitamin szedésével 

megelőzhető lenne a kullancscsípés. Van, aki a fokhagymára, mások a 

fűszeres ételekre esküsznek. Nem zárható ki, hogy ezek némelyike 

valóban használ, de a bizonyíték egyelőre még várat magára. A 

kullancs érez ugyan szagokat, de ezek többségét mi nem érezzük. Ami 

a mi számunkra kellemetlen, az a kullancs számára általában 

közömbös, és ez fordítva is igaz. 

Természetesen minél rövidebb ideig van a kullancs a bőrben, annál 

kisebb a fertőzés kockázata. A kullancs eltávolításakor is fertőzhetjük 
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magunkat, amikor összenyomjuk a kullancs testét. Így fordulhat elő, 

hogy 1-2 órával a kirándulás kezdete után már fertőzést kapunk.  

Hogyan távolítsuk el a kullancsot? 
Ne menjünk vele orvoshoz! Ne kenegessük, ne tekergessük, ne 

dörzsöljük, ne akarjuk megfojtani! A feji végéhez, tehát a bőrhöz közel 

fogjuk meg csipesszel az élősködőt úgy, hogy a potrohát ne nyomjuk 

össze, mert ebben tanyázik a Lyme-baktérium. 

A gyógyszertárakban kapható kullancskiszedő csipesz, ami 

megkönnyíti az eltávolítást. Kapható egy magyar találmány, a 

kullancskiszedő kanál is. Ez azonban csak az egyébként könnyen 

eltávolítható kifejlett kullancsok kiszedésére alkalmas. 

A statisztikák szerint átlagosan minden második kullancscsípésünket 

vesszük csak észre. Sokan hiszik, hogy a kullancs csak akkor távozik, 

ha mi szedjük ki a bőrből. Pedig a kullancs csak táplálkozni jár az 

emberbe és más gerincesekbe, nem kívánja ott leélni az életét. Mivel 

évente csak egyszer vesz magához táplálékot, ez az étkezés elég soká 

tart, ezért szoktuk megtalálni őket.  

Az előbbiek értelmében ne használjunk krémeket, olajat, zsírt, kölnit 

és ne tekergessük a kullancsot. Hagyjunk viszont fél percet, miután 

megfogtuk a bőrhöz közel, és lassan húzni kezdtük, hogy a parazita 

maga eressze el a bőrünket, így nem kell attól tartani, hogy beszakad 

a szájszerve. Tehát lassan, hogy a bőrünkön kis sátor keletkezzen, úgy 

húzzuk ki, ne akarjuk kitépni. 



17 
 

Mikor forduljunk orvoshoz? 
Ha bármilyen, mással nem magyarázható panasz lép fel, ami egy 

hétnél tovább tart, vagy visszatér. (A Lyme betegség lappangási ideje 

1 naptól akár 3 évig is terjedhet.) 

• Amennyiben a csípést követő két héten belül láz, szédülés, 

fejfájás, izomfájdalom mutatkozik. 

• A csípés körül növekvő, legalább 5 cm-es pír jelentkezik. 

• Arcidegbénulás lép fel. 

• A fülcimpa vagy az emlőbimbó megduzzad, liláspiros lesz, de 

nem fáj, és a duzzanat egy hétnél tovább tart. 

• Szívritmus-zavar jelentkezik. 

• Ízületi, izomfájdalom vagy komoly fáradékonyság lép fel. 

Mivel a magzatra nézve a fel nem ismert Lyme fertőzés kockázatos, 

minden terhes nőt meg kell vizsgálni. 

Forrás és további információ: http://www.kullancs.hu  

Szervezés és koordináció 

Évi találkozási időpontok 
Több alkalommal kell találkoznunk, amikor megoszthatjuk egymással 

hol tartunk. Egyrészt a munkacsoportok önállóan szervezik a 

találkozásokat, hogy alakuljon a csoportfeladat megoldása, másrészt 

a munkacsoportok között is egyeztetni kell, hogy nehogy félreértsük 

egymást vagy kihagyjunk valamit. Ami elkészült, azt pedig el kell 

mesélni a kerület csapatainak, hogy a csapatfelkészülésnél is aszerint 

haladhassanak.  
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A fő találkozási pontok, amikor a munkacsoport-vezetők vagy 

összekötők egyeztetnek a törzzsel. Ilyenkor mindenki jöhet a 

kerületből és utána kérdezhet a jelenlevő vezetőkhöz, ill. jelentkezhet 

a csapat valamely feladatra, ha olyat keres. 

Találkozás kb. kéthetente, mivel a jelenlegi készültségi állapot ezt 

igényli. 

Időpontok: 

• ápr. 28. – hétfő 

• máj. 19. – hétfő 

• jún. 2. – hétfő 

• jún. 16. – hétfő 

• jún. 30. – hétfő 

• júl. 14. – hétfő 

• júl. 28. (?) – hétfő  

• Táborhelyszín-bejárás parancsnokokkal: máj 10. (Tábor 

vezetőinek. Hozd a családod is, ha tud jönni!) 

Helyszín:  
Kerületi otthon, 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38.  
Olvasd a kerületi listát, hogy értesülj az esetleges változásokról! 

Kerületi körlevél 
A legfontosabb információkat, eredményeket megírjuk, a kerületi 

körlevélben, ill. mellékletében. Kérjük, olvassátok a körlevelet, 

szívesen beletesszük cikkeiteket is! 

Webcollab 
Horváth Péternek köszönhetően van egy X. kerületi együttműködést 

segítő világhálós felületünk, ami segíthet a munkacsoport- 
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kommunikációban, ill. munkakeresésben. Annyira, amennyire 

használjuk. Felhasználónevet a parraghg@gmail.com e-mail címre 

írva tudsz igényelni. 

https://docs.mht.bme.hu/xkercollab/index.php  

Kerületi levelezési lista 
A cserkészet újjáalakulása utáni években még nem volt sem internet, 

sem számítógép, amely segítette volna a munkát. Most ezeket a 

sorokat éppen munkába menet a vonaton írom (PG).  

A kerületi listán elég kevés a forgalom, azonban lehetővé tenné, hogy 

közvetlenül tájékozódhassatok, jó néhány az őrsötöket, illetve 

csapatotokat érintő kérdésről. Mivel kicsi a forgalom, nem hiszem, 

hogy problémát jelentene az elolvasásuk bárkinek. Az internet előtti 

időkben kézzel kellett írni a levelet, és postára feladni. Ehhez képest 

sokkal egyszerűbb a leveleket elolvasni. Kérlek, aki jön kerületi 

nagytáborba és vezető, az legyen rajta a kerületi listán, és olvassa a 

leveleket! Sőt, az lenne a legjobb, ha írnátok is a titeket érintő 

témákról! Nincs érdektelen hozzászólás, a te szavad is fontos! És 

persze ne felejtsétek, hogy a levél elolvasása nem azonos a levél 

megválaszolásával! 

Feliratkozás: https://www.cserkesz.hu/mailman/listinfo/tizedikker-l  

Kerületi honlap – vt honlap 
Időről időre igyekszünk frissíteni a honlapot, amelyre nektek is lehet 

javaslatotok. Mivel a frissítésről főleg a listán tudunk információt 

közzétenni, aki azt olvassa, az láthatja, hogy mi érhető el rajta. 

http://cserkesz.hu/xker  
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Szervezők, munkacsoportok, elérhetőségek 

Törzs 

• Imre Sánor cst., kerületi elnök, táborparancsnok 

• Parragh Gábor cst., kerületi vt., operatív táborparancsnok 

• Klein Zsófia st., kerületi vth., operatív táborparancsnok 

Munkacsoportok 

Név Munkacsoport E-mail Telefon 

Bobor Kristóf  program  hoacin@freestart.hu 20/828-9115 (x) 

Novák 
Boglárka  

GH nobogyo@gmail.com 70/300-4376 

Csáki Viktor logisztika csiktor@gmail.com 20/372-5409 (x) 

Tóth Barnabás  műszaki barnat@freemail.hu 20/828-9673 (x) 

Parragh Gábor  altáborok parraghg@gmail.com 30/954-4343 

Soós Árpád  keretmese sosimosi88@yahoo.co.uk 20/984-0590 

Téglás Gergely őrség tegger001@gmail.com 70/507-4242 

Morvay 
Levente 

pénzügy levente@morvay.hu 30/303-5812 

Illésné Bagi 
Mária 

GH pénzügy ibmarcsi@t-online.hu 30/510-2959 

Mózes Miklós 
egészségügy 
(előkészítés) 

mosesmiklos@yahoo.co.uk 30/418-0441 

Barna Gábor lelki gbarna@korb1.sote.hu 20/825-0271 

Sztrakay 
Ferenc Balázs 

táborhely fbsztrakay@gmail.com 20/828-9123 (x) 

Klein Zsófia 
kommunikáció, 
családi altábor 

zsofka@cserkesz.hu 20/260-5314 (x) 
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Ónodi-Szabó 
Péter 

regisztráció petszasza@gmail.com 20/311-3767 

 

Hol lehet bekapcsolódni a szervezési munkába? 
Jelentkezzetek a X. kerületi levelezési listán vagy a munkacsoport-

vezetők fenti elérhetőségén! 

Tábori újság 
Szeretnénk tábori újságot. Az újság a nagytábor ideje alatt rendszeres 

időközönként jelenne meg, és kiválóan alkalmas lehetne, hogy 

élményeket osszanak meg a résztvevők egymással, összekovácsolja a 

tábort, információk eljussanak mindenkihez. Várjuk a lelkes 

jelentkezőket, akik készítenék!   

Ha van ismerős, aki segítene 
Ugyanott tudsz szólni: munkacsoport-vezetőknél, levelezési listán. 

Karoljuk föl a csapatunk „pártoló tagságát” is: azokat a „kiöregedett”, 

a csapattól eltávolodott vagy soha fogadalmat nem tett 

érdeklődőket, szülőket, akik szívesen segítenének, amivel tudnak 

(szervezés, munka, eszköz, szolgáltatás). Hallassunk magunkról, 

gondoljunk rájuk! 

Főbb tábori információk 

Helyszín 
A tábor helyszíne megegyezik a ’93-as gödöllői emléktábor 

helyszínével.  
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Erdős-ligetes terület Gödöllő mellett, a talaj homokos, az erdő 

zömében akácos, foltokban más lombhullatók és fenyves is található. 

A táborhelyet északról az M3-as, keletről Gödöllő, délről a régi 3-as 

út, nyugatról a mogyoródi lakópark határolja.  

 

Játszásra alkalmas tisztások, ligetek vannak.  A tábor területén nincs 

aszfaltút. Mivel a talaj homokos, a meleget magába szívja. Patak, 

forrás nincs. 

A törzs számára vezetékes víz, villany, néhány épület áll 

rendelkezésre. Térerő mindenhol van. Villany csak a törzs számára 

lesz elérhető. A résztvevőknek elképzelhető, hogy lesz, ahol 

kannákkal kell majd vizet hordani.  

Megközelítés: a fentebb említett közutakon kívül a gödöllői hévvel. 

Éjszaka alkalmanként behallani a HÉV és az M3-as zaját. 
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Cserkészek értesítése 
„Szülői levél” – a családok már szervezik a nyaralásaikat, ezért nagyon 

fontos, hogy információt kapjanak az időpontról! 

Időpont 
• Előtábor: 2008. augusztus 1-5. 

• Tábor: 2008. augusztus 6-16. 

• Utótábor: 2008. augusztus 17-18. 

Várható költségek (max. 15eFt) 
Ez a tervezett költséghatár. Pályázunk, pályázunk, de részvételi díj 

nélkül nem megy.  

Keretmese 
Amennyit már szabad elárulni ;-) , az, hogy egy Mátyás korabeli 

országgyűlés lesz a keretmese a koronázás után. 

Keretmese szótár 

Cserkész elnevezés Keretmese elnevezés 

Táborparancsnok Nádor 

Altáborparancsnok Zászlósurak* 

Napos tiszt Ispán 

Szervező segítők Palotások 

Vezetőjük Főkapitány 

Tisztek Előkelők 

Csapatok Bandérium 

Őrsvezetők Kapitányok 

Tiszti gyűlés Királyi tanács 

Őrség Ajtónállók 
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Ima szolgálat Fráterek 

Tűzmesterek Csappantyúsok 

Krónika Deák 

Víz, Eü Sajkások 

Konyhások Kukták 

Napiparancs Bulla 

WC Cella Intima 

Szersátor Kincstár 

Szerfelelős Kincstárnok 

Fürdősátor Dézsák helye 

Konyha Culina 

Konyhafőnök Procurator Culina 

Alakuló tér Forum Formalis 

TT hely Vörös kakas dombja 

 

*Országos méltóságok viselői 1464-ből 

1. Országbíró: Pálóczi László 

2. Tárnokmester: Rozgonyi János 

3. Erdélyi vajda: Újlaki Miklós 

4. Horváth-Szlavón bán: Zápolyai Imre 

5. Ajtónálló mester: Thuz János 

6. Lovászmester: Kanizsai László 

7. Asztalnokmester: Perényi István 

8. Pohárnokmester: Bánfi Miklós 

9. Temesi főispán: Szokoli Péter 

10. Pozsonyi főispán: Paumkirchen András 
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Az altáborok megjeleníthetik az egyes tisztségeket, ha akarják a 

tisztségviselővel együtt. Altáboruk lehet egy-egy bandérium vagy 

kíséret. 

Programok 
A program munkacsoport keményen dolgozik a részleteken. 

Bővebben majd a hamarosan megjelenő programfüzetből 

tájékozódhatnak a vezetők. 

Sátrak ügye 
Minden csapatnak magának kell gondoskodni sátrakról, akinek 

problémája van, jelezze a logisztikának! 

Hogyan fogunk étkezni, enni, inni az altáborban? 
A tavalyi szervezési megbeszéléseken sokat gondolkoztunk rajta, 

hogy hogyan oldjuk meg a táborban az étkeztetést. Végül arra 

jutottunk, hogy az a legmegfelelőbb, ha altáboronként lesz főzés, 

konyha, és azt többnyire az altábori konyhában, katlanban és üstben 

végezzük. Ezeket az eszközöket viszonylag könnyen be lehet szerezni, 

és a csapatok jelentős része tud is magával hozni. Ezek egyaránt 

alkalmasak gáz ill. fatüzeléses használatra is, bár igyekszünk a fát 

előnyben részesíteni. Viszonylag könnyű megszokni az alkalmazását 

és talán megfelelő kompromisszum egy nagytáborban. A programot 

úgy igyekszünk kialakítani, hogy ebéd előtt legyen annyi altábori idő, 

hogy az őrsi főzést választó csapatoknak is legyen idejük elkészíteni az 

ebédet, ezt azonban feltétlenül jelezzétek előre, ha ez az igényetek! 

A reggeli hideg lesz, és a programtól függ, hogy az ebéd vagy a 

vacsora lesz a meleg, de alapvetően az ebéd. 
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Közös GH látja el élelmiszerrel az altáborokat, ahol kérjük vegyétek 

szigorúan, hogy a gyerekeknél, ill. az altáborban csak a konyhán lehet 

étel. Ott azonban olyan és annyi étel lehet, hogy az éhesebbeket is jól 

lehessen lakatni, ha pl. kevés lett a reggeli, az ebéd vagy a vacsora. 

Minden romlandó maradékot vissza kell adni a GH-nak! 

Igyekszünk minden altáborhoz vízvezetéket kiépíteni, ha mégsem 

sikerül, akkor tartályokat fogunk tölteni. 

Ki jöhet? Célcsoportok, korosztályos korlátozások 
Tizenegy éves kor fölött vagy elvégzett ötödik osztály felett jöhetnek 

az őrsök. Ők már nem kiscserkészek, hanem cserkészek. Ha esetleg a 

táborban szeretnétek, hogy cserkészfogadalmat tegyen az őrs, azt 

feltétlenül jelezzétek! Ilyen esetben az újoncpróbát már a tábor előtt 

intézzétek el. Ha egy-két gyerek kicsit (!) kisebb az őrsben, az 

egyenetlen korosztályi elosztás miatt, akkor külön jelezzétek a 

jelentkezéskor, nem akarjuk az őrsöt szétzilálni, de NE tegyetek be az 

őrsbe ténylegesen nem tartozó gyereket, csak a táborra! 

Tervezzük, hogy lesz külön kósza, ill. vándor altábor, és ők egyrészt 

kicsit komolyabb programokon vennének részt, másrészt pedig az idő 

legalább a felében a teljes tábornak szolgáltatnának pl. 

programvezetést. 

Őrsi keretek – mekkora lehet egy őrs? 
Egy közös nagytáborban, ahol lesz az altábori programokon kívül 

tábori program is, fontos, hogy ne legyen túl nagy szórás az őrsi 

létszámokban. Az ideális tábori őrsi létszám 7-9 fő, de még belefér 6-

10 is. Kérlek, hogy az ennél kisebb vagy nagyobb őrsöket igyekezzetek 

lehetőség szerint átszervezni. Ha nagyobb az őrs, akkor jelezzétek, ha 
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kisebb, akkor „vonjátok össze”, hogy a tábori programokon a két őrs 

együtt szerepeljen és együtt mozogjon. 

Pályázat nyereményekkel! 
Pályázatot hirdetünk az alábbi kategóriákban. Minden kategória első 

helyezettje jelentős tábordíj-kedvezményben részesül, illetve egyéb 

nyalánkságok is lesznek a dobogósok jutalmai között. A pályaműveket 

július elsejéig várjuk a budaimarka@freemail.hu címre. 

Aki legalább három kategóriában indul, egy pendrive-ot is nyerhet! 

Tábori induló 
A tábori induló legyen lelkesítő, illeszkedjék a keretmesébe, éltesse 

Mátyás királyt. Szívesen vesszük, ha szó esik benne közösségről, 

összetartozáshoz, tehát, ha összhangban van a X. kerületi nagytábor 

szellemiségével, célkitűzéseivel. Az induló népdalra íródjék, 

terjedelme minimum 3, maximum 6 versszak legyen. 

Csatakiáltás 
Ötletes, keretmesés, a nagytáborhoz méltó csatakiáltásra várjuk 

ötleteiteket. 

Szlogen, jelmondat 
Szintén keretmesébe illeszkedő jelmondat-ötleteket várunk, 

amelyeket kiadványainkon is szerepeltetni tudunk. 

Tábori levelezőlap 
A táborból küldhető képeslapokat lehet megtervezni. A képeslap 

egyszínű lesz, levelezőlap méretű. 
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Ismertető füzet a X. cserkészkerületről, illetve a 
nagytáborról 
Olyan igényes kis kiadvány elkészítését kérjük a pályázótól, amit a 

tábort látogatók kezébe tudunk adni, és amely tömören, laikusok 

számára is érthetően bemutatja, kik vagyunk, mi az a X. 

cserkészkerület, mit érdemes tudni a nagytáborról. 

Ki és hogyan fogja őrizni a tábort? 
A Kerületi nagytábor Őrség munkacsoportja olyan 16 év feletti fiú és 

lány cserkészek jelentkezését várja, akik  a nagytáborban vállalni 

tudják kétnaponta a központi őrszolgálat ellátását, szeretnének egy 

klassz csapatban dolgozni, valamint együttműködésre képesek éjjel-

nappal, esőben és sárban is! Egy csapatból maximum 4 cserkész 

jelentkezhet! Jelentkezési határidő: május 16. A munkacsoport első 

találkozója: május 17. Jelentkezni lehet az őrség munkacsoport 

vezetőjénél. 

Jelentkezés a táborba! 
A mellékelt jelentkezési lapon kell a csapatoknak a táborba 
jelentkezni. Ezt a Csapat jelentkezési lapot május 16-ig kell lehetőleg 
elektronikusan visszajuttatni a petszasza@gmail.com címre. 
 
Az egyéni jelentkezési lapokat a csapat jelentkezés alapján kiadott 
jelszóval kell elektronikusan rögzíteni. Erről minden jelentkező 
csapatot értesítünk. 
 
A mellékletek még tartalmaznak orvosi adatlapot melyet 
mindenkinek korhatár nélkül ki kell töltetni az orvosával! 
 



29 
 

Jó-jó mi mennénk, de hogyan pályázzunk? 
Az a fontos, hogy altábori szinten tudjátok, hogy nem pályázik-e más 
az altábori kiadásokra. Ezt az altáborok csapatai könnyen tudják 
tisztázni egymás között. Ha az altábor két csapata is akar pályázni, 
akkor csapatszinten pályázzanak, és hívják csak csapattábornak az 
eseményt.  
Senki NE pályázzon kerületi nagytábor címszó alatt, mert azon a 
néven és létszámmal csak a kerület elnökségének tudtával - 
pontosabban Levente tudtával - szabad pályázni, hogy nehogy 
pályázatot veszítsünk.  
Tehát csapatpályázaton nyugodtan pályázhatsz ugyanúgy, ahogy 
eddig, csak csapatpályázatként kell kezelni. Levente javaslata szerint 
a kiírásoknak megfelelően csak a beadható költségekre kérjetek, 
azokból próbáljatok 4-5 féle költségnemet beírni (azzal hitelesebb 
lesz a dolog a bírálók előtt), de az olyan nyilvánvalóan releváns 
tételekre koncentráljatok, mint amilyen például az étkezés vagy 
élelmiszer! Utazás Gödöllőre nem lesz nagy tétel, a szálláshely sem. 
 

Juhéj nyertünk a pályázaton! De hogy lesz róla 
számlánk? 
A csapat nyer mondjuk önkormányzati forrásból pályázaton: jelzi, 
hogy milyen tételre nyert, miről kell majd a nevére számlát kiállítani, 
a megnyert összeget 16.000 Ft/fő-re kiegészítve (más saját forrásból 
kiegészítve) fizeti be a tábordíjat. 

JÓ lesz! 
Nagy megkönnyebbülés számunkra, hogy olvashattad ezt a 
füzetecskét, és köszönet érte, hogy idáig eljutottál. Nagyon reméljük, 
hogy kedvet kaptál ehhez a táborhoz! Ha megvan már a feladatod, 
akkor nagyobb lelkesedéssel készülsz, ha még nincs, akkor 
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megkeresed, mit tehetnél hozzá. Most a legfontosabb feladat, hogy a 
munkacsoportok kidolgozzák részletesen a feladataikat, és a 
végrehajtáshoz mindenki tudja a feladatát. Nincs olyan vezető, akinek 
ne lenne egy cserkésztáborban feladata, ezért ha te még nem kaptad 
volna meg, akkor kérjük, hogy ne nyugodjál addig, amíg meg nem 
találod! Pl. hogy az egyes napokon milyen programokat vezethetsz, 
milyen tábori és altábori szolgálatokat végezhetsz te vagy az őrsöd… 
Persze a legfontosabb feladatot ezek mellett, hogy a csapatod, őrsöd 
tagjait lelkesítsd tovább, és készüljenek ők is. Imádkozzatok a tábor 
sikeréért, és sikerességéért. 
Még nagytábori füzetecskét tervetünk eljuttatni nektek, a következő 
a „Programfüzet" amelyben a vezetőknek szólóan a kidolgozott 
programok lesznek benne – amelynek a kidolgozására most van rád 
szükség. Kiadása kb. június közepe. 
A táborra pedig egy minden táborlakónak szóló „Nagytábori 
velemjáró" a legfontosabb tábori keretekről, szabályokról. 
Addig is szeretettel kívánunk jó munkát: 
Klein Zsófia és Parragh Gábor, a tábor o.parancsnokai 
 
Néhány Mátyás királlyal és a Reneszánsz korral kapcsolatos program: 

1. Országos Széchenyi Könyvtár: Corvina-kiállítás: 

Csillag a holló árnyékában -Vitéz János és a humanizmus kezdetei 

Magyarországon (Csoport 10 fő felett: 300 Ft/fő, Nyitva 10-18-ig kiv. 

hétfőn) 2008. március 14 - június 15. 

http://www.oszk.hu/ 

2. Magyar Nemzeti Galéria: Mátyás király öröksége - Késő reneszánsz 

művészet Magyarországon (16-17. század) (Iskolai csoportok számára 

(minimum 20 fő) érvényes jegy: 

400 Ft/fő, Nyitva 10-18-ig kiv. hétfőn) 2008. március 28 - július 

27.http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/aktualis/reneszansz_men

u_new 



31 
 

4. Iparművészeti Múzeum: Beatrix hozománya: Az itáliai 

majolikaművészet és Mátyás király udvara 

(Teljes árú:1600 Ft, Kedvezményes: 1200 Ft, Nyitva 10-18-ig kiv. 

hétfőn) 2008. március 26 - június 30. 

http://www.imm.hu/reneszansz/index.html 

Ezen kívül: www.reneszanszev.hu 

Érdemes böngészgetni, csudijó programok vannak itt-ott. 



 

 


