
 
2003-as nyári tábor 

Bernecebaráti, Oszlopó-forrás 
 
Megvalósult keretmese 
Robin Hood és cimborái 2 nappal korábban érkeztek Sherwood erdejébe, hogy ott előkészítsék a 

terepet az új cimboráknak. Elkészült a táborkapu, a zászlórúd, a konyha, a raktár, álltak a sátrak. 
Mindenkinek lett szép dolmánya is, és természetesen kendője, amit az akciók során arcunk takará-
sára is fel lehetett használni. Ezen kívül a vezetőknek (Sherwoodi banda) külön jelmeze volt. 

A táborba érkező cserkészek egymást cimboráknak szólították, és 3 banda született belőlük: 
Sheffield banda (lányok), Skót fiúk (fiúk), Essex banda (roverek). A skót fiúk közül mindenki fel-
vette a Mc előtagot nevéhez. A kendők színe bandánként más és más volt. A tábor folyamán folya-
matosan érkeztek a körözések (Wanted plakát), melyek a legügyesebb cimborák kaptak meg. Egy 
idő után az árfolyam is növekedett. Lehetett ezüsttallért gyűjteni a napi munka és a sátorrend alap-
ján. 10 ezüsttallér ért 1 arany fontot. Ezt a pénzt a fogadóirodában lehetett kamatoztatni, vagy el-
veszteni. A tábor végén pedig a tábori relikviákra kiírt árverés keretében lehetett elkölteni az utolsó 
krajcárokat. 

A programok mind-mind beépültek a keretmesébe. Az első napok a cimboratudományok elsajá-
tításával és a Sherwoodi-erdő megismerésével telt. Drégelyvári túránk a nottinghami bíró várának 
kirablásával zajlott. Skót vezetőnk, McCsom eltűnése miatt kellett bemennünk a faluba, ahol egy 
nyomozójáték keretében rá kellett jönni, hogy mi is történt vele. A portya az elrabolt koronázási 
ékszerek visszaszerzésé végett indult, és utolsó nap maga a király jött el közénk, aki megköszönte 
hűségünk és megígérte, hogy biztonságban távozhatunk, nem kell tovább bujdosni 

A programok közül kiemelem az íjászatot. Ez kihagyhatatlan része volt a keretmesének. Sikerült 
íjakat szereznünk, és a tábor folyamán többször is lehetőség nyílt az íjászat megismerésére. A tábor 
végére már mindenki tudta, hogy hogyan kell íjjal lőni, páran már viszonylag jól céloztak. 

A tábor általános napirendjének nevei is igazodtak a keretmeséhez, és a megszólításokat gyakor-
latban is használatuk. 

A tábori napló a teljes átélésről tanúskodik. A gyerekek sokszor annyira beleélték magukat a tör-
téntekbe, hogy továbbgondolkodtak, és a keretmese olyan részeire kérdeztek rá, amik már túlmutat-
tak előzetes elképzeléseinken. Így a nem 100 %-osan kidolgozott részeknél hamar rájöttünk a hi-
bákra. 

 
 
 
Budapest, 2003. július 23. 
 

Orosz László 
táborparancsnok 



 
Táborba hívó levél 

 
Kedves leendő Cimborák! 
 

T
ovább nem várhatunk! Itt az idő, hogy összegyűjtsük erőnket, tudásunkat és visszaállít-
suk a régi rendet. Nem tűrhetjük tovább, hogy míg igaz királyunk, Oroszlánszívű Ri-
chárd a Szentföldön harcol, addig gonosz öccse, János herceg kifossza az országot, és 
megalázza Nottingham népét. 

Leghűségesebb cimboráimmal már megesküdtünk, hogy küzdeni fogunk a zsarnokság ellen. 
Nem engedjük, hogy a dölyfös urak a népet sanyargassák. A bujdosók nevében megígértem az em-
bereknek, hogy megvédjük őket. 

Valószínű hallottatok már rólam. Tudjátok, hogy megtréfáltam párszor a városbírót és az apát 
urat. Sok pénzt és kincset zsákmányoltam a normannoktól és embereiktől. Ezekből segítem a sze-
gényeket. Otthonunk a sherwoodi erdő. Nem élünk fényes pompában, de annál vidámabban és an-
nál nagyobb szeretetben. Az  
eddigi kalandjaink miatt vérdíjat tűztek ki a fejem- 
re, és bizony már Little John és Much cimboráiméra is. 

De elég is a sok beszédből, a lényegre térek. Elju- 
tott hozzám a hír, hogy a Ti a messzi Duna folyam  
partján már megvívtatok sok ellenséggel. Ismeritek  
az erdőt, és nem riadtok vissza, ha a gonosz szeme  
közé kell nézni. Pont ilyen emberekre van szüksé- 
gem. Meghívlak Titeket a sherwoodi erdőbe, hogy  
segítsetek az itteni elnyomottakon. Remélem elfogad- 
játok hívásomat. 

Ha jöttök, titokban tegyétek. Senki meg nem tudhatja,  
hogy mi járatban vagytok. Ellenőrizzétek azt az embert is,  
akitől e levelet kaptátok. Legjobb futáraimtól kell megkap- 
játok. Ha valóban ők azok, tudják, hogy a sherwoodi erdőn  
belül merre keressetek. Velük gyertek. Ezen esztendő  
július havának 10. napján érkezzetek. Ha minden a terveim  
szerint halad, 11 nap alatt megmutatjuk Nottinghamnek, hogy él  
az igazság, és nem lehet elnyomni. Július 20. napján hazatérhettek otthonaitokba. Az utazás 
részleteit futáraimtól tudják meg azok, akik elfogadják meghívásom. 

Az utazás és az itteni ellátásotok érdekében 7000 aranyat küldjetek nekem fejenként. 
Mifelénk az a szokás, hogy egy ilyen nagy utazás, és főleg nagy kalandok előtt mindenki beszél 

atyjával, anyjával. Elmeséli, mire vállalkozik és szülői áldását kéri útjára. Kérlek titeket, tegyétek 
meg ezt Ti is, és az alábbi papirost futáraim kezébe adjátok vissza legkésőbb június 8-áig. 

 
Hozzájárulok, hogy gyermekem, ……………………………………… 2003. július 10 és 20. között 

a 2.sz. Sík Sándor cserkészcsapat nyári táborán részt vegyen. Tudomásom szerint egészségileg túrá-
zásra alkalmas, közösségbe mehet. Erről 2003. július 7-ei, vagy későbbi keltezéssel háziorvosi iga-
zolást hoz. 

Dátum:  
szülő aláírása 



 
Aki ezeket elfogadva csatlakozna hozzám, gondolja át jól, mit hoz a hosszú útra. Itt mi sátrakban 

lakunk, és ilyen hellyel tudunk szolgálni vendégeink számára is. Mindenki csak annyi csomagot 
hozzon, mit a hátára tud venni egy nagy hátizsákban. Öltözéketek a következőkből álljon: 1 db eső-
köpeny, 1 db egyenruha, nyakkendő gyűrűvel (kinek már van), 2 db rövidnadrág, 2 db pulóver, te-
repen alkalmazható ruha, 6 db alsónemű, 6 pár zokni, 6 póló, 1 db hosszúnadrág, 1 db melegítő al-
só, 1 db hálóruha, 1 pár sportcipő, 1 pár bakancs tartalék fűzővel, 1 pár papucs, fürdőruha. 
Szükségetek lesz még a következőkre: polifoam, hálózsák, elemlámpa tartalék elemmel és izzóval, 
gyertya és gyufa, spárga, tű és cérna, papír és toll, dalosfüzet, diákigazolvány és cserkészigazol-
vány, TB-kártya fénymásolata. Étkezéshez: tányér és bögre, kés, villa, kanál, éles bicska, kulacs, 
egy csupor házilekvár. Tisztálkodáshoz: törülköző, fogkefe és fogkrém, szappan és sampon, fésű, 
mosószer, papír zsebkendő, WC-papír, sebtapasz. 

Fontos még, hogy a rejtekhelyünk felfedése mindannyiunk vesztét jelentené. Ezért mindenféle 
zajkeltő szerkezet (pl. walkman, mobiltelefon, rádió) a tábor elején kincstárunkba bevételeztetik és 
onnan a tábor végén kiadatik. Emiatt érdemesebb el sem hozni ezen tárgyakat. 

 
De nem jöhet akárki. Még jól gondoljátok meg, nehogy hiába fáradozzatok. Csak az jöhet, aki 

elfogadja törvényeinket. Olvassátok: 
 1. Harc a szegény nép elnyomói ellen! 
 2. Béke azon lovagoknak, akik a szegényeket nem sanyargatják! 
 3. A harcot sosem adom fel! 
 4. Jaj annak, aki a szegény embert és gyengébb nemet bántja! 
 5. Megvédem a szegényt és az árvát! 
 6. Hű maradok Oroszlánszívű Richárdhoz, Anglia királyához. 

 
Ha Richárd király visszatér, visszaáll a rend is, de ha nem teszünk valamit,  

addigra kirabolják az egész országot. Várlak hát benneteket. 
 
Sherwood, A.D. 1195. május havának 3. napja  

Robin Hood 



 
Programterv 
 

idő keretmese program 
Dátum: 2003.07.07, kedd 
 -2. nap 

18:00 Szülői értekezlet, ill. közcucc összegyűjtés 
Dátum: 2003.07.08, kedd  
 -1. nap Előtábor 1. napja    

 
8:00 előtábor kivonul bringával és kocsival, tábort épít, 

összeszokik 
 építmények: latrina (2 db), saját sátrak, táborkereszt, 

zászlórúd, saját körlet, konyha, közös étkező (leg-
alább elkezdeni), többfunkciós sportpálya, mintapad, 
kápolna 

 ellátás megszervezése, boltosokkal tárgyalni. 
 

Dátum: 2003.07.09., szerda 
0. nap Előtábor 2. napja    

 Tisztelt T épít és focizik, jól érzi magát :) 
  akadályverseny részleteit kidolgozni 
  fogadalomtétel helyét megkeresni 

   
Dátum: 2003.07.10., csütörtök 
1. nap Táborba szállás  

idő keretmese Program 
9:00 találka a Nyugatiban 
9:30 vonat indul 

10:51 Szobra és a csapat, itt 2 órán át lehet csinálni valamit

11:55 busz indul 
13:14 Bernecebarátira és a csapat, séta fel a táborba 

 a falu határában kirabolja pár bandita a csapa-
tot 

cuccok nagy részét elvesszük és a táborba felvisszük 
kocsival. Ők pedig úttalan utakon közelítik meg a 
tábort. 

15:00 Robin Hood búvóhelyét meg kell keresni. Út-
közben találnak Robin Hood fejére kitűzött 
vérdíjat hírdető plakátokat. Belebotlanak egy 
őrbe, akit meg kell győzni, hogy ők velünk van-
nak. Végül ő mutatja vezeti el őket a táborba. 

érkezés a táborba 

 fogadás, az ottlévők megismerése 
Du mindenki építse meg itteni hajlékát, mintául ott 

lesz a T 
ebéd, tábori élet bemutatás, alapvető ismeretek elsa-
játítása (csomók , ásás, sátorverés), körletépítés 

 néha Robin Hood cucckiváltásra ad lehetősé-
get 

kis ügyességekkel, közös munkával lehet kiváltani a 
felvitt cumót. 

 tűz: bemutatkozás 
 

Dátum: 2003.07.11., péntek 



 
2. nap Terepismereti nap  
De építési munkák befejezése 

 ismerni kell a sherwoodi erdőt, mert ezzel nagy 
előnyre tehetünk szert a városi normanokkal 
szemben 

kis séta a táborhely körül, térképolvasás, tájolás 

Du pontkereső verseny a de. bejárt terepen 
 kis cimboratudomány forgó: alaki, csomók, tűzgyújtás 
 Sport 
 tűz: 

Dátum: 2003.07.12., szombat 
3. nap Természetismereti nap  
De kis cimboratudomány forgó: varrás, eü., törvények 

 vendég: erdész, vagy természetvédelmi őr. Vele séta 
a környéken. Közben: Növényfelismerés, lábnyomke-
resés 

Du rajzverseny természetes anyagokból, lepkevadász 
Lobmayer meghívása, ragacs kitevése 

 amit mindenkinek illik tudni íjászat  
Este lepkevadászat 

 tűz: 
Dátum: 2003.07.13., vasárnap 
4. nap Pihenőnap  
Reggel mise 
De nagy számháboú ebédig 
Du népdaltanulás és körjátékok, roverek el a Honti-

szakadékhoz 
 tűz: 
 

Dátum: 2003.07.14., hétfő 
5. nap A próba napja  

Idő keretmese program 
Egész 
nap 

kémkedés Nottingham várában túra Drégely várához, ott próba az újoncoknak, illetve 
ebéd. Délután hazatérés más útvonalon. 

Este csillagászat 
 tűz: 
 

Dátum: 2003.07.15., kedd 
6. nap A fogadalom napja  
De kirakodóvásár kézművesség: kosárfonás (Karaba papa), hímzés 

(Gyopár), faragás (Zoli), agyag (Maci) 
Du másféle hadijáték, sport 

 tűz: 
Éjjel fogadalomtétel 

 
Dátum: 2003.07.16., szerda 
7. nap A falu napja  
De a nép közé vegyülés, minél több infó gyűjtése lemegyünk Bernecebarátiba, ott nyomozós játék őr-

sönként. Faluismeret beleszőve. Át kell menniük 
Kemencére, ott ebédelünk. 



 
Du Kemencéről kisvonattal kimegyünk a strandra, für-

dés. 
 séta vissza a táborba 
 tűz: 

Dátum: 2003.07.17., csütörtök 
8. nap A potya 1. napja   

 Oroszlánszívű Richárd fogságba esett, nekünk 
kell utánajárni. Esetleg ki is szabadíthatjuk. 

portya 1. napja 

 kicsik a Csóványosra mennek (és vissza), ha bírják 
(20 km) 

 roverek Lévára vagy Szécsénybe biciklivel, ők ott is 
maradnak 

 kicsik hazatérve bivakhelyet építenek, és kint alsza-
nak 

 tűz: őrsi - beszélgetős, vagy amilyet akarnak 

Dátum: 2003.07.18., péntek 
9. nap A portya 2. napja    
De íjászat, jeladás az otthon lévőknek 
Du hazaérnek a roverek, tábori olimpia (egyéni) 

 
 tűz: keretmesés élménybeszámoló 

Dátum: 2003.07.19., szombat 
10. nap A vigadalom napja  
De Robin Hood próbára teszi embereit, egy utolsó 

nagy akció előtt. A király fogadása. 
nagy akadályverseny a tágabb környéken. Sorra 
kerülnek a tábori témák. 

Du kívánságműsor, azaz amit a többség szeretne (AL-
VÁS!) 

 
 tűz: búcsútűz, a táborról 

Dátum: 2003.07.20., vasárnap 
11. nap Táborbontás  
De mise 
Du táborbontás 

 indulás haza 
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