Honfitársaim!
A Mohácsi Veszedelem óta tizennyolc esztendő telt el.
Azóta II. Szulejmán szultán egyetlen célja, hogy Európát és
egyben Magyarországot hatalmas török birodalmához csatolja!
Dél-Magyarországon már jóformán az összes várunk meghódolt a
török erőknek és ezért a szultán hatalmas seregei könnyen nyomulnak
észak felé.
Ezért hívlak július 28. napján Eger várába, ahol a hadviseléshez
szükséges való komoly gyakorlati és szellemi kiképzésben részesülhetsz!
Isten kegyelmével és vitézi bátorságunkkal visszaverjük a törököket.
Isten Veled utadon!
Kelt: Eger , 1552. június negyedik napján
Dobó István
Eger Várkapitánya

Kedves Cserkésztestvérem!
Hamarosan beköszöntenek a nyár tüzes napjai és az idén a sok úszás, sportolás és utazás mellett elvállaltad,
hogy büszkén és lelkiismeretesen elvégzed a Dobó Tábort. A tábor folyamán alaposan át fogjuk venni a
Cserkész I-II. próbák anyagát, miközben átéljük a 16. századi Magyarország török korszakát! Ez mind arra fog
szolgálni, hogy rendesen felkészülj a közel jövőben az Őrsvezetőképző táborra!
Rengeteg élménydús és érdekes programmal készülünk, de ezeket csak akkor lehet igazán élvezni, ha Te is
rendesen felkészülve jössz a táborba! Ehhez pedig a következő feladatokat kell elvégezni:
1. Állíts össze egy egyoldalas önéletrajzot (ki vagy, hány éves vagy, írj például a családodról,
iskoládról, sport és szórakozásaidról stb., ne felejtsd ki belőle legkedvesebb cserkészélményedet és
hogy miért szeretnél részt venni a Dobó táboron).
- Tűzz hozzá magadról egy cserkészegyenruhás fényképet.
- A munkád minimum 300 szóból álljon, gépelve, Microsoft WORD formátumban vagy
elmentve pdf-ben, ékezetes magyar helyesírással.
- Küldd el nekem július 21-ig, drótposta címemre (e-mail).
2.
-

Mivel a táborban alaposan át fogjuk venni a Cserkész I-II. anyagát, feltétlenül nézd át a:
rovásírást,
csomókat (egyszerű-kettős, szorító-nyolcas, keresztkötés stb.),
tábori építményeket,
elsősegélyt (nyomáspontok, háromszögűkendő használata),
útjeleket, sípjeleket, karjeleket,
iránytű használatot és tájékozódást.

3. A tábor kerettörténete Gárdonyi Géza híres "Egri csillagok" című regénye. Ahhoz, hogy teljesen
beleélhesd magad a tábor menetébe, ismerned kell e kalandos történet tartalmát. Nem kell, hogy az
egész könyvet elolvasd, viszont, a következő izgalmas részeket nem lehet kihagyni (ha véletlenül
nincs meg a könyv az alábbi honlapon meg lehet találni az egészet):
http://mek.oszk.hu/00600/00656/html/
I. Rész : Hol terem a magyar vitéz?

III. Rész : A rab oroszlán

IV. Rész : Eger veszedelme

(1– 4. fejezet végéig)

(1-2. fejezet végéig)

(1- 2. fejezet végéig)

4. Miután elolvastad a kötelező részeket a következő kérdésekre küldj válaszokat (egy külön, gépelt
lapon – Microsoft WORD/pdf. formátumba, mellékelve az önéletrajzodhoz), szintén július 21-ig:
a.
b.
c.
d.
e.

Mit jelent az a szó, hogy “hazafi?” Milyen tulajdonságok jellemzők a hazafiságra?
Kiket nevez az író (“Ahol tanulni lehet a hazafiságot”) hazafinak? Miért?
Milyen fogadalmat tetetett Dobó István a várvédőkkel?
Mondd meg, szerinted melyik szereplő lenne a legjobb őrsvezető.
Milyen tulajdonságai miatt választottad?

5. A tábor előtt minden résztvevőnek kötelező az Olvasási Különpróba (OKP) Futó próbáját és az
egyesített próbarendszer Újonc és Táborverő cserkész próbákat letenni.
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Tábori tudnivalók
TÁBORHELY:

Sík Sándor Cserkészpark
10993 County Road 15, Fillmore N.Y.

LEVELEZÉSI CÍM: Hungarian Scout Camp, Rd. 1, Box 99, Fillmore N.Y. 14735
TELEFON:

585-567-4849. A tábor résztvevői a telefont csak kivételes és indokolt
esetben, táborparancsnoki engedéllyel és csak "collect" hívásokra
használhatják. A tábor ideje alatt a táborozóknál nem lesz mobil
telefon.

TÁBORDÍJ:

Csapaton keresztül fizetendő.

BEÉRKEZÉS:

A táborba legkésőbb július 28.-án (csütörtök) du. 1 óráig kell
jelentkezni a táborparancsnokságon, illetve a Nagyréten az Egri vár
alatt az óriás fenyőnél. (a tábori gyengélkedőhöz közel,) az út déli
oldalán).

TÁBORZÁRÁS:

A tábor augusztus 7-én (vasárnap) du. 1 órakor ér véget. Előbb senki
sem hagyhatja el a tábort. Tábornyitás után és táborzárás előtt
látogatókat nem tudunk fogadni.

TÁBORI EGÉSZSÉGÜGY: A csatolt egészségügyi ívet töltesd ki szüleiddel, családi
orvosod segítségével, és aláírva hozd magaddal a táborba. Ha
van bármilyen komoly allergiád, jelentsétek be nekem is.
FELSZERELÉS:

A felszerelési listát lásd a mellékelt lapon. Ne felejtsd el, hogy a
cserkészegyenruhához hozzátartozik a cserkész öv és csat; ha nincs,
szerezd be a Cserkészboltból: http://cserkeszbolt.org/.

Bármilyen kérdéssel nyugodtan fordulj hozzám telefonon vagy e-mailen keresztül. A tábori
viszontlátásig jó felkészülést kívánok!
Kelt: 2022. május. New Brunswick, NJ
Jó Munkát!
Varga Chilla, cst.
9 Staudt Ct.
Somerset, NJ 08873
908-295-4170
chilla@varga.com
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2022 VK - Sík Sándor CsPark- Csomagoláshoz tanácsok
1. Ne várj az utolsó pillanatig hogy csomagolj. Sokkal több ideig tart egy 10 napos táborra becsomagolni, mint
gondolnád.
2. TE csomagold be saját felszerelésedet. Fontos hogy TE tudd hogy hol találod meg azt amit keresel.
3. Rámás hátizsákba csomagolj. Fontos hogy Neked megfelelő legyen a hátizsák mérete. Ha kisebb
termetű vagy, kisebb hátizsákot bírsz csak el. Ahogy Te nősz, a hátizsákod mérete is kéne nőjön. Egy
hátizsák drága lehet, így inkább kérjetek kölcsön egy cserkésztestvértől.
4. A hátizsákodra kösd rá a hálózsákodat és matracodat. Portyára megyünk és szükséges lesz a rámás
hátizsák. A képen látsz egy példát.
5. Zsákrendszert találj ki amelybe rendszerezed a ruháidat és
felszerelésedet. Lásd a képeket.

6. Javasoljuk, hogy ládába csomagold be azt ami
nem fér bele a hátizsákodba. Biztosítsd hogy Te
magad tudod cipelni az összes felszerelésedet. Te
fogod cipelni a Park kaputól a táborhelyedig. Ne csomagolj szemeteszsákba vagy nylon
szatyorba.
7. A reggeli és esti mosakodás az őrsi körletben történik. Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen saját
mosdótálja (lavor). Szükséges a mosakodás, mert csak minden második nap tusolunk.
8. Minden elektronikus műszereket (i-Pod, mp3, mobil/okostelefon stb.) hagyjátok otthon. De ha mégis
elhoznátok, a tábor első napján add be a táborparancsnoknak, és mi majd száraz helyen tároljuk és a
tábor végén visszakapjátok.
9. Függőágyakat ne hozzatok. Minden táborozó sátorban alszik.
10. Legyen rajta minden felszereléseden és ruhádon a neved.
11. A táborban nem az édesanyád, hanem az őrs felel a rendért az őrsi körletben. Ezért se hozzatok felesleges
felszerelést mert nem lesz helyetek a sátorban. A képen látjátok
hogy milyenek lesznek az őrsi sátrak.
12. Sík Sándor Cserkészparkban az időjárásnak minden
végletét meg szoktuk élni: hőségtől- fagyig, verőfényes
napsütéstől - zuhogó esőig. Vegyétek komolyan a felszerelési
listát. Nem hiába írtuk a listára a gumicsizmát és esőköpenyt.

13. Kis hátizsák alatt iskolatáskát értelmezünk. Lásd a képet.
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2022 - Felszerelési Lista
Ruhazsák

Cserkész, egyéni felszerelés

◻
◻
◻
◻

2 hosszú nadrág (ha lehet, legyen katona zöld vagy drapp)
3 rövidnadrág (combig érő)
2 pulóver
10 póló (Legyen cserkész vagy népi/magyar jellegű. Angol
nyelvű vagy illetlen felirat nélküli legyen. Ne hozzatok “tank
topot” vagy másfajta felsőt.)
◻ 1 fürdőruha (Cserkészies legyen. Lányoknak egyrészes
legyen.)
◻ 10 váltás alsónemű
◻ 10 pár zokni (egyenruhán kívül)

◻ Bicska amivel lehet faragni (svájci fajta)
◻ Iránytű
◻ Kulac
◻ Gyufa
◻ 100’ láb kötél és zsinór
◻ Zseblámpa pót elemekkel vagy fejlámpa
◻ Varrókészlet (több tű, cérna, fonal, gombok stb.), őrsi zászlót és
süveget kell varrni.

Cserkészegyenruha

Mosdófelszerelés - Piperetáskába pakolj

◻ 3-4 (vagy több) cserkészing (csapatszámoddal, Hungária és
Fórum jelvénnyel ellátva)
◻ 2-3 SZABÁLYOS, barna szoknya v. szoknyanadrág (hossza
legyen = ha letérdelsz, akkor a földig ér pontosan)
◻ 3-4 drapp színű rövidnadrág-cserkésznadrág (fiúnak és
lányoknak)
◻ Zöld nyakkendő
◻ Nyakkendőgyűrű
◻ 10 pár barna (lányoknak) v. zöld (fiúknak) zokni
◻ Cserkészöv

◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

Cipők
◻ Tornacipő,
◻ Bakancs, (Portyára szükséges. NE vadonatújjat hozzatok és
kenyétek be előre vizhatlanítóval.)
◻ Gumicsizma (kötelező)
◻ Tusoló papucs
◻ Vizi szandál (ha már elázott a bakancsod és gumicsizmád)
Éjjelre
◻ Hálózsák
◻ Kis ponyva
◻ Szivacs/Gumimatrac

Csajkazsák (anyagból, ami felakasztható)
◻ Csajka vagy nyeles kis fazék és tányér (NEM a házikészletből)
◻ Evőeszköz (kés, villa, kanál)
◻ Bögre
◻ 1 db törlő rongy (konyharuha)

Kabátok
◻ Meleg kabát (téli)
◻ Kis kabát (széltől védő)
◻ Esőköppeny (lehet mellé esőkabat is)

Szappan, kis sampon, fogkrém
Fogkefe
Fésű
Kéztörlő, vékony fürdő törölköző (fürdéshez)
Mosdótál (lavor)
Papírzsebkendő
Dezodor
Elsősegély készlet: ragtapasz, fertőlenítő, géz, hólyag tapasz.

Egyéb
◻ Szennyeszsák (anyagból)
◻ Ásó, balta, kis fűrész (ha van)
◻ Szúnyo elhárító
Jelmez Olyan ruha legyen amit nem sajnálsz.
◻ Fiúk: fekete nadrág, fehér ing, fekete mellény
◻ Lányok: blúz és paraszt szoknya

Kishátizsákba csomagold
Iroda
◻ Cserkészkönyvek
◻ Notesz
◻ Íróeszközök

◻
◻
◻
◻

Színes ceruzák és / vagy tollak
Ragasztó
Olló
Vonalzó
◻ Egészségügyi ív másolat (kérd el csapatparancsnokodtól)
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