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A Nándorfehérvári Krónikák 
 

Idén a tábor Nándorfehérvár várában fog zajlani. A vár életét és szokásait fogjuk feleleveníteni. A 
tábor során, annak végefelé fog bekövetkezni a nagy ütközet, ahol Hunyadi és Kapisztrán Jánosok 
vezetésével a várat megvédtünk a törökök ellen. A táborba előzőleg már ellátogat Hunyadi és 
Kapisztrán János is. A tábor közepén vásárt vagy búcsút tartunk, ahova messzi földről érkeznek majd 
a zarándokok és kereskedők (szülői látogatás). Erre természetesen áruval kell készülni így mindenki 
mindenféle portékát készíthet majd erre a napra, amit pénzzé tehet és a pénzzel azután szabadon 
vásárolhat. Lesznek várjátékok, titokzatos és hátborzongató események és természetesen felderítő út 
is. 

 
Tábor vár  GH konyha? 
Tpk várúr  gyengus ispotály 
Tpkh várúrnő  cserkészek várnép 
Őrs Céh  tiszti sátor öregtorony 
Őv Céhmester    
Raj Bástya  kápolna kápolna 
Rpk Bástyák 

parancsnokai 
 körlet ? 

tisztikar tanácsadók?  napostiszt titkár 
Szemle ?  Zászlószert.  
Mosdó fürdő  WC árnyékszék 
Tábortűz tűz?    

 
 
Minden őrs egy-egy mesterség képviselője lesz. A mesterségek listáját a vár Ura és tanácsadói 

állítják össze, hogy a várban csak hasznos szerzetek telepedjenek meg, s tudásukat a várban 
kamatoztathassák is. Komoly készületet várunk el a hátralevő félév során, jelmezzel mindenkinek 
kell készülnie. Extra kötelességeik is vannak a táborban, de jogaik is. 
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Céhek a várban 

A kialakult céhek A céhek dolga (sokaknál még vázlatos) 
 Szilágyi Bástya  
 Pingvin – fodrász, öltöztető, 

borbély, fogorvos 
Bárkit megnyírnak, jelmezek, és még? 

 Oryx – megbeszélendô  
 Kukóka – zsibárus, ószeres, 

mutatványos 
Talált tárgyak, szemétszedés, tábortűzi 
jelenetek 

 Sün – futár, apród Futárszerep, a várúr titkárságának segítője
 Hunyadi Bástya  
 Kenguru – halász Hunyadi hajó, építkezésben segítés 
 Skorpió – fogadós Szörp elkészítése és szétosztása 
 Puma – molnár, pék Süti és kenyérsütés a megadott napokon, 

egyszer őrlés 
 Szent László Bástya  
 Kajmán – fegyver- és 

szerszámkészítő 
Tábori szerszámok raktározása, tisztítása, 
javítása 

 Tigris őrs – kertész Tábor területének gondozása, zászlórúd 
környéke, stb. 

 Farkas – novícius Miséken való segédkezés, őrezred, 
kápolna ápolása 

 Sík Sándor Bástya  
 Orca – Vincellérek? GH? 
 Pocok – katonák Éjjeli őrség ++, riadóegység,  
 Lunda – irgalmas nővérek (nem 

szerzetben!) 
EÜ, szeretetszolgálat (betegek helyett 
őrködnek, kaja, stb.) 

 Husky – Írnokok, deákok? Tábornapló vezetése, napiparancs 
szépírása 

 
A várban az céheket nem őrsi nevükön, hanem foglalkozásuk szerint kell szólítani. A szemlén 

és a zászlószertartáson is eszerint hangoznának el a jelentések. A végső jelentés pedig a Várúrnak és 
Úrnőnek menne, akik esetleg székben is ülhetnének. 
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Általános napirend 
(A fehér keretes időpontokban bizonyosan lesz gyülekező) 

06:30 Szentmise, elmélkedés (fakultatív) 
07:00 Ébresztő 
07:10 Reggeli torna 
07:20 Mosakodás, egyenruha felvétele 
07:30 Zászlófelvonás 
07:45 Körletrendezés 
08:00 Szemle 
08:15-8:25 Reggelivételezés 
08:35 Reggeli 
08:50 Mosogatás, átöltözés 
09:00-12:00 Délelőtti program 
12:00 Ima 
12:10-12:20 Ebédvételezés 
14:00 Ebéd 
14:30-14:45 Őv eligazítás 
15:00-18:30 Délutáni program 
18:30 Vacsorakészítés, fürdés 
18:30-18:40 Vacsoravételezés 
19:30 Vacsora 
20:30 Tábortűz 
21:40 Zászlólevonás 
22:00 Takarodó, esti ima a sátorban 

 
A zászlólevonás és szemle reggel jelmezben és keretmesés jelentéssel, vezényszóval történik, míg 

este a levonás, illetve az első 2 nap felvonása pedig cserkészes. 
 
Minden napnak valami jelentősége lenne, ami megnyilvánulna a reggeli zászlószertartásnál. 

Ez olyan legyen, hogy várják, mi lesz aznap. Legyen szokatlan és meglepő. 
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A tábor vázlatos programja 
 

nap   DE DU Tűz Zászlófelvonáskor keretmesés móka Napi titkár Hiányzik 
7 Utazás   Építkezés Nyitó Várbaszállás: várba jöttünk  Táborfoglalás 
8V Építkezés Építkezés + játék rajtűz Még nincs keretmesés játék  Du. játék (riadó), mise 
9 Építkezés Építkezés + körletszentelő, 

levélírás 
? Első reggeli keretmesés zf  Szentelés menete, mi kell a körletbe?, Tűz 

10 Számháború Rajprg csillagászat (4) Hunyadi János érkezik   
11 Forgószínpad ? Arab tudósok jönnek  Tűz 
12    Kézműves Akadályverseny ? ? Keretmese, tűz 
13     Kézműves Rajprogram ? ? Keretmese, tűz 
14 Lelki DE ? ? Kapisztrán János érkezik  Kapisztrán részletek, Keretmese, tűz 
15V Szülői látogatás, vásár, búcsú és mise ? A várúr kidoboltatja  Búcsú lezajlása, Kapisztrán részletek, du, tűz 
16 Nyomozás  HIKE - Heraklész akció  Maga az akció,  
17 HIKE - -  HIKE elvek, útvonalak, őv-egyeztetés 
18 HIKE Szóraka -  Ki marad a táborban, Holló nap, tisztek+örsök 
19    rajprg+őrsi óra őrsi óra + mi még? HIKE tűz ? Keretmese, program? 
20 Várjátékok  riadós tűz A várúr várjátékokat és tornát rendel el  Tűz, mise? 
21 Nem típ 24 órás - Nem típ. bevezetése   
22V punny, mise fakultatív, bontás, zárótűz zárótűz -  de valami prg a 24 órás korai fekvőinek 
23 bontás utazás - értékelés  Poén, díjak, ajándékok 

 


