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Indián tábor 
 
Keretmese: 

A sápadtarcúak között észrevétlenül élő indiánok összegyűjtése + fiatalok 
erőpróbája + kicsik tanuló-tábora + találkozás a törzs tapasztalt harcosaival 

Mindenki a legindiánabb sápadtarcúak egyenruhájában titokban utazunk.  
Mindenki hozza magával az indián felszerelését és nemzetségenként más-más 

színű indián ingét (minta Kenfnél), ez rendes ruhává bővítendő a tábor alatt. 
 
Őrsi színek (póló): 

Kutyák: barna  
Oroszlánok: zöld  
Gepárdok: sárga 
Zuzmók: barack 
Kankalinok: kék 
Gh: rózsaszín 

 
 
Program: 
aug. 4.: közös mise 18 órakor, utána orvosi vizsgálat 
 
aug. 5.: utazás, táborverés, középítmények 

a környék felderítése, térképkészítés (1:1000; minden őrs egy 
szeletet) 

lopódzkodásos játék éjjel  
 
aug. 6.:  

építkezés 
egész napos kirándulás, a kikicsiknél végződve 

 tábortűz: “vadászat” 
 
aug. 7.: kézműveskedés + táborépítés+játék  

két helyen kell kézműveskedni, szabadon választhatóan, 2 viselhető munkát 
kell készíteni mindenkinek! 

  mokaszin  
  nyaköv     

gyöngykivarrás   
rézdrót-ékszer  

  gyöngykészítés 
  mellvért   

orvosságos-zacskó  
 42,5 perc! 

délután a munkák bemutatása 
 tábortűz: 4 őselem 
 
aug. 8.: közös nap a kicsikkel: a fiatal harcosok tudásának “fitogtatása” 
 várjuk egymást   
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1,5 óra szh páros feladatok (rohampálya) méta  
 ebéd 
 
 a kicsik távozta után: 42,5 perc! 
 tábortűz: mese (alapanyag:) 
  műfajok: tánc+zene; vers/ének; pantomin; dráma/beszéd 
 
aug. 9.:  lelki nap zarándoklás 
 prédikáció-írás 
 42,5 perc! 
 játék 
 tábortűz a prédikációkból + Taizé 
 
aug. 10.:  portya: a híres harcosok sírjának felkeresése, rendbetétele  

(világháborús katonasírok) 
 
aug. 11.:  portya 2. napja 
     a nagyok megérkezése 
     tábortűz: útibeszámoló (a nagyok is!) 
 
aug. 12.(vasárnap):  
 de.: nyomozós játék  
 fóliás főzés (kicsi-nagy) 

42,5 perc! 
 méta 
 du:  mise 
 tábortűz: nyomozási eredmény  
aug. 13.: egész napos buli a nagyokkal: a fiatal harcosok erőpróbája, a nagyok 
bemutatója 
 szellemi vetélkedő  
 “lovagi torna” családonként  
 arcfestés is! 
 nyárson sütés, lakoma 
 tábortűz: lezáró 
 
aug. 14.: táborbontás, hazautazás 
 
 
Szolgálatok: 
 őrsi: 

 tűzőrző, őrtűz, tábortűz-megrakó 
  mosogató 

 konyhás 
 ima 

 
 össznépi: 
  fagyűjtés 
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  őrség 
  krumplipucolás és hasonló konyhai munka 
 
jutalmazás:  
 toll adás a fejdíszre, vezetőknek is, viselni kell 
táborhely: 
 a sátrak körben a tábortűz körül 
 
42,5 perc: 

mit? műfaj ki? 
totemoszlop totemoszlop  
festés bőrre bölényvadászat  
papírra festés 
növényekkel 

álmot láttam…  

szoborcsoport Az örök 
vadászmezők 

 

 
Beépítendő ötletek: 

vetélkedő növényismeretből (8 ehető növény) 
tea-főzés gyógynövényekből, teafű-szárítás 
kaja-lopás 
kaja keresés 
indián ünnepek 
tájékozódási verseny 
kürtöskalács sütés 
portya-kaja: amit az őrs kér 

 
Minden ebéd után felolvasás valamelyik kevéssé ismert Karl May könyvből + 
Bruchko 

 
A minden őrs csináljon őrsi egyenindián-pólót magának felkészülés és motiválás 

gyanánt! 
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Kedves Indián Testvérem! 
Kedves fiatal és ifjú Harcosok! 

 
 

Felderítőink jelentése szerint a bölények ismét elindultak vándorutunkra, így 
számunkra is elérkezett az idő!  

A törzs minden harcosa bújjon elő rejtekhelyéről, vesse le a sápadtarcúak között 
viselt álruháját, és induljon el őseink földjére, hogy törzsünk egyesült erővel vehesse fel a 
harcot ősi földünk védelmében, és végre szabadon ülhessük meg a Nap Ünnepét! 

 
Az erdő sűrűjében lévő hely megközelíthető a napnyugatra induló vasparipák 

istállójából. Itt találkozunk egymással titkon, a Nagy Manitou fiának születése utáni 
2001. évben, a nagy meleg havának holdtöltéje utáni napon, napkelte után két és fél 
órával. A vasparipán az utazókat ellenőrző sápadarcúak papírcédulákkal való 
lekenyerezéséről én gondoskodom, így ezzel nem kell törődnöd! 

A vasparipa napkelte után 3 órával indul Fort Ajka felé! Aki elvéti a találkozót, az 
lemarad és a sápadarcúak áldozata lesz! 

 
Nehogy a ránk fenekedő sápadtarcúak felismerjenek minket, minden harcos viselje 

a sápadtarcú felderítők (scout-ok) egyenruháját! Csomagjában minden harcos hozza 
magával indián ruháját, hogy őseink földjén magunkra ölthessük azt! 

 
Feltétlenül hozz magaddal egész napra elegendő szárított bölényhúst, és kulimálét 

(vagy egyéb tápláló, de a meleget bíró étket), mert aznap nem lesz lehetőségünk 
vadászni! 

 
Kérlek kedves indián Testvérem, hogy készülj egy  
 
A találkozás előtti napon, este, naplemente után nem sokkal (a fehérek számítása 

szerint 18 órakor) mindenki legyen a Medveölő wigwamjában, ahol ő vár minket, hogy 
közösen fohászkodhassunk Nagy Manitouhoz, áldását kérve utunkra! Nagy Manitou 
papjának áldása után, mindannyian megjelenünk majd a nagy orvosságos ember előtt, aki 
megnézi, hogy ifjú és idősebb harcosaink egészségesek-e, és vállalkozhatnak-e a nagy 
útra. Miközben ő harcosainkat vizsgálja, segítünk felmálházni derék hátasunkat, mely a 
közös felszerelést szállítja majd, a legvitézebb harcos vezetésével. 

 
Várlak a megbeszélt helyen! 
 

Uff! 
 

a nagy esők havának tizennegyedik napján 
 

Vén Sas 
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IROKÉZ – Magyar utiszótár 
Irokézeknek és magyaroknak egyaránt 

 
  
NAGY MANITOU ISTEN 
TIPI SÁTOR 
WIGWAM HÁZ 
SQUAW ASSZONY 
KAMULET BÉKEPIPA 
MOKASZIN CIPô 
VASPARIPA VONAT 
KACSUNGA FOGKEFE 
TOKAJPEJ BÖGRE 
TONKA KÉS 
HALIMU KANÁL 
PINGA LEKVÁR 
SZÁRÍTOTT BÖLÉNYHÚS KONZERV 
KULIMÁLÉ KENYÉR 
MASZIPU CUKOR 
KRAMPAMPULI TEA 
AGUAN VÍZ 
MALUA TûZ 
MALUÉ TûZHELY 
TOMBA FAZÉK 
TEKE-TIKETOMBA KÁLYHA 
TIMPA FA 
TENTIMPA GYUFA 
KALI ASZTAL 
MÁLHULI HÁTIZSÁK 
MEDVEBUNDA HÁLÓZSÁK 
POLIBôR POLIFOAM 
CSUMI ESô 
CSUMIZAKÉ ESôKABÁT 
KUCSUMI HÓEMBER 
CSAKMÓ  CSINGCSÜNG! JÓ ÉTVÁGYAT  KÍVÁNUNK! 
CSAKMÓ  CSINGCSÜNGÖTT! EGÉSZSÉGÜNKRE  VÁLJÉK! 
INTA-HINTA! JÓ ÉJSZAKÁT! 
HEPSIKOLAMISIMO! SZIASZTOK! 
NAHÓ! GYÜLEKEZô! 
HOPUKELI! ÉBRESZTô! 
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