
Az Úr 1552.-ik évében török kézre került Szolnok. Most 68 évvel később, 1620-ban már látható nyomokat hagyott a városban 
a muzulmán uralkodás: dzsámi, minaret és fürdő épült, a Tiszán pedig majd 60 éves az első állandó híd. A híd használata 
viszont csak a törököknek kedvez. Nekünk keresztény magyaroknak nehéz a sorsunk, mivel külön adót kell fizetnünk: a 

haradzsot.
Mit tegyünk?  Fogjunk össze és könnyítsünk helyzetünkön. Hogy ezt miképpen tesszük, azt meglátod, ha eljössz a táborba!!!



Tábor ideje:
szerda, 2009 június 10.-én, 18 órától

vasárnap, 2009 június 14.-én, 14 óráig

Táborhely: Langenlonsheim

Tábordíj: 45 € (egy családból két tag 75 €)

Magyarázat a látképhez:
A - Szolnok város (Itt laknak a nagycserkészek sátorban)

B - Szolnoki vár (Itt alszanak a kiscserkészek házban)
C - török dzsámi és minaret

D - törökök által épített híd, első állandó híd a Tiszán
E - Tisza folyó (patak)

Hoznivalók: cserkészing, nyakkendő (ha van), szigetelőmatrac (csak 
10 éven felülieknek kell), hálózsák, pokróc, esetleg kispárna, 

pizsama, kinti papucs, vízálló cipő vagy gumicsizma, esőkabát, 
esőnadrág (ha van), sapka, naptej, elég váltó ruha meleg és hideg 

időre (ami koszos is lehet), fürdőruha, 2 törlőruha, csajka (étkészlet 
nem törékeny anyagból, evőeszköz), mosdókészlet, törölköző, zsebkés 

(csak nagycserkészek hozhatnak), szennyes zacskó, olló, papír, 
ceruza, ragasztó, zseblámpa, betegbiztosítói lap, szülök 

telefonszáma a tábor alatt, őrsi füzet, őrsi zászló,...

Cserkészóvoda: Kedves ovisok! Szeretettel várunk benneteket meg 
szüleiteket szombat délután (június 13-án) a táborban. Lesz alkalom 
találkozásra a cserkészekkel és egymással. Különböző programpontok 
lesznek, ahol csatlakozhattok, vagy egyszerűen játszhattok kedvetek 
szerint a táborhelyen és a pataknál. Esetleg lehet külön oviprogramot 

is szervezni.
Mindenesetre egy kicsit belepillanthattok a tábori életünkbe.

Örülünk, ha jöttök!

Tábori vésztelefon:
0177 / 39 49 220  Más mobiltelefont a tábor ideje alatt le kell kapcsolni, hogy a tábor- és a természetélmény ne vesszen kárba!

Útleírás:
Az A 60 – on Bingen/Koblenz felé, a Kreuz Nahetál-nál az A 61-re Ludwigshafen felé, a következő lejárón Bad Kreuznach felé a B 41 –re, 

onnan letérni Langenlonsheim felé, ezen az úton maradni míg a főúthoz érsz (itt jobb oldalt síneket látsz), ezen balra Bad Kreuznach és 
Bretzenheim irányába, majd Langenlonsheim szélén egy kis híd után jobbra egy földes útra letérni, végül a nagy kapunál található a táborhely.

.
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