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2010 Jubileumi Nagytábor  •  aug. 5-15. •  Fillmore, NewYork, USA
Száz éves magyar cserkészet…a világot átfogó mozgalom!

Horváth Mihály, tpk.  •  13081 Eagle Chase  •  Cleveland, Ohio 44133  •  440/582-1233  •  jubi2010@aol.com

1. sz.   Értesítő  

100 év… sátrak…több száz magyar cserkész… nevetés…találkozás…tábortűz…reggeli torna…népdalozás…
ünneplés…napsütés…főzés…egyenruha…úszás…népzene…fagyi…kaland…természet…világháló… alvás
…összmunka…sport…lelki erősítés…nyakkendő…kézügyesség…cserkészismeret…szertartások… rend…
finomságok…építmények…őrsök…mulatás…mesterségek…játék…történelem…vetélkedő…látogatás…mind 
ez és még további meglepetés, program és szórakozás vár ránk a 2010-es Jubileumi Nagytáborban!

Ki az, aki ezt el fogja mulasztani?  Nem én!  Milyen szerencsések vagyunk, hogy 100 évvel ezelőtt elkezdték 
Magyarországon a cserkészetet.  Milyen szerencsések vagyunk, hogy elődjeink fontosnak tartották magyarságukat, 
hogy hagyományainkhoz híven a magyar cserkész mozgalmat világszerte beindították és ápolták.

Célunk ebben a Jubileumi Nagytáborban megünnepelni és megemlékezni a 100 éves magyar cserkész múltunkról 
jellemileg és gyakorlatilag.  Szeretnénk fejleszteni a cserkész történelmi ismeretünket, a cserkész próbarendszerünket 
gyakorolni, és a magyar kultúránkat mélyebben megismerni.  Hangsúlyozni fogjuk, hogy a magyar cserkészetünk egy 
világmozgalom.  Persze, mindezt csak is egy élvezetes, játékszerű és szórakoztató módszeren keresztül!  

A tábor színhelye a gyönyörű 106 holdas fenyőfa erdős Sík Sándor Cserkészpark az Egyesült Államok nyugat New 
York állam Fillmore városához közel.  Ez a park a KMCSSZ tulajdonában van 1964 óta és helye a központi 
akadályversenynek, a Magyar Iskola Tábornak, a Vezetőképző Táboroknak, és a Regös Tábornak, amiket minden 
évben ott megtartanak.  A park kényelmesen ellátja minden szükséges eszközzel a több mint 600 magyar cserkészt akit 
várunk a világ minden tájáról.

Altáborok: Cserkészeink több altáborokban lesznek elhelyezve nem és kor szerint a következő beosztásokban:

10-12 éves fiúk altábora        10-12 éves leányok altábora       19+ éves vegyes cs.vezetők/felnőttek altábora
13-15 éves fiúk altábora        13-15 éves leányok altábora       Cserkészvezetők és családjuk altábora
16-18 éves fiúk altábora        16-18 éves leányok altábora       Tábortörzs (a tábor működése szervezői)

A 10-12 évesek és a 13-15 évesek a csapaton belüli működő őrsükben táboroznak.  A 16-18 évesek az altáborokban 
összeállított őrsökben találkoznak cserkésztestvéreikkel táborozni.  A többi altáborokról a következő értesítőben 
részletesebben írok. 

Néhány Jubileumi Nagytábor eddigi betöltött beosztást szeretnék közölni veletek:
Lamperth Zoltán cst., a Sík Sándor Cs.park Parancsnoka.  Zoli bá hosszú évekig gondozza a parkot.
Dala Irén cscst., táborpk. helyettes (Program).  Irén az altáborok és a programok felügyelője.
Kovács György cst., táborpk. helyettes (Müködés).  Gyuri a tábor cselekvéseit felügyeli.

A következő jelentkezésemig kívánok további 
Jó Munkát!

Horváth Mihály cscst.
2009. augusztus 25. Táborparancsnok


