14. sz. Görgey Arthur cscs.
34. sz. Zrínyi Ilona lcscs.
Cleveland, Ohio
www.clevelandcserkesz.org

Téli tábor 2016
2016. február 5-7.
Camp Christopher
1930 N Hametown Rd, Bath, Ohio 44333
Körlevél a NAGYCSERKÉSZ (zöld nyakkendős) korosztálynak
Kedves Szülők, itt a Téli Tábor ideje, juhéééé! (who-hooo!)
A téli tábor menete:
• Farsangi mulatsággal kezdjük. Kérjük, minden cserkész PARASZT JELMEZBEN jöjjön.
• Találkozunk péntek (február 5) este 6 órakor a Camp Christophernél
• Vasárnap (február 7) délután 3 órakor várjuk vissza a szülőket közös szentmise/Istentiszteletre, majd 4 órakor
zászlólevonással zárjuk a tábort.
Kérjük legkésőbb jövő pénteken (január 29) jelentkezni az őrsvezetőnél a táborra. Részvételi dij: $30.

A tábor keretmeséje

Tamási Áron: Ábel a rengetegben cimű regénye.

A keretmesénk célja:
• Megismerjünk egy szép magyar regényt
• Közelebb kerüljünk a természethez
• Gyakorlati és elméleti dolgokat tanuljanak meg
A könyv és a film megtalálható az interneten:
Könyv: http://mek.oszk.hu/01000/01082/html/
Film: https://www.youtube.com/watch?v=55W2RTTwNH0
Készitettünk egy pár oldalas röviditett verziót a könyvből (mellékelve), hogy a szülők a gyerekekkel együtt olvassák, igy a
gyerekek:
• Szókincset gyarapitanak
• Megismerik Tamási Áron „székely” stilusát
• Megértik a 100 évvel ezelőtti szegény székely pásztorok világát

Felszerelés

Hálózsákokban, ágyban alszunk, matracot nem kell hozni. Ugyanúgy lesz étkező felszerelés, csajkára sem lesz szükség.
Meleg öltözék, hóruha, pótruha viszont fontos. Szánkót is lehet hozni. Mellékeljük a felszerelési listát.
Jó Munkát!

Stróber Ilona cst. és Csajka Tamás, cst.
csapatparancsnokok

TÁBORI FELSZERELÉSI LISTA CSERKÉSZEKNEK - 2016. Téli Kirándulás
Ruhás zacskó
2 hosszú nadrág (egyik a
cs.nadrág)
1 meleg hosszú újjú ing
1-2 pulóver
4 trikó (sima vagy magyar
feliratú)
4 váltás fehérnemű
4 pár zokni

Egyéb
zseblámpa
ha lencsét hordasz, akkor hozz
szemüveget is
szánkó
kulacs

Csajkazsák

Éjjeli
NEM kell

hálózsák
pokróc, ha szükséges
NEM KELL matrac/ laticer
pizsama
kis párna
Kabátok

téli kabát
esőköpeny
sapka és 2 pár kesztyű

Cipők
hó csizma
bakancs (vízhatlan legyen és a lábadon
van)
benti papucs

Mosdófelszerelés
szappan
fogkefe/ fogkrém
fésű
1 kis törülköző (vékony)
papírzsebkendő

Cserkészegyenruha
cserkészing
barna szoknya
nyakkendő
nyakkendőgyűrű
1 pár barna térdzokni
1 drap hosszú nadrág
Egyéb
szennyes zsák

Mindenre írd rá a nevedet! A szennyes zsáknak legalkalmasabb egy párnahuzat.

**NE HOZZ MAGADDAL ELEKTRÓNIKUS KÜTYÜT: MOBIL TELFONT, STB.

