
 

 

 

 

Innsbrucki Regöscserkészhétvége 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
HUNGARIAN SCOUT ASSOCIATION IN EXTERIS • FÉDÉRATION DES SCOUTS  

HONGROIS Á L’EXTÉRIEUR • UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND 

Innsbrucki Magyar Ifjúsági és Kultúregyesület 

79 sz. Dr. Kozma György SJ cscs., Innsbruck 

 

 

 

  

 
Kedves cserkész, kedves néptánc-népzene érdeklődő! 
 
Nem volt elég a nyári regöstábor? Szüntelenül is csak az jár az eszedben? Táncoslábaidat nem 
tudod leállítani? Alig várod, hogy régi cserkészbarátaiddal újratalálkozzál? Akkor nagy örömmel 
meghívunk téged az Innsbruck-i regöshétvégére!!! Szombathelyi zenészek és stuttgarti táncosok 
segítségével megismerkedhetünk Szatmár zenéjével, énekeivel és táncaival! Gyere énekeljünk, 
zenéljünk, táncoljunk együtt!  
 
Mi vár rád 
Néptáncoktatók: Ferenczy Ivó és Szirmai Asztrid (kezdőknek is alkalmas) 
Népzeneoktatók: Szombathely-i Boglya együttes zenészei - Földesi Jánosné (népi hegedű), id. 
Földesi János (népi brácsa, citera), ifj. Földesi János (bőgő) - kezdők és haladóknak (feltétel saját 
hangszer és annak alapismerete) 
Énektanítás  
Táncház (a műhely résztvevőinek ingyenes!)  
Kirándulások 
 
Időpont 
2021. október 22 - 26. 
Érkezés: 2021. október 22., 18:00 órától  
Táborzárás: 2021. október 26., 14:00 órakor 
 
Helyszín 
Pfadfinderheim Völs, Buch 1, 6176 Völs, Tirol, Ausztria (Innsbruck mellett) 
 
Részvételi díj cserkészeknek 
60€ (tartalmazza a szállást, étkezéseket, zene- és táncoktatást, illetve a táncház belépőjét)  
 
Háromnapos tánc- és zeneoktatásunkra szeretettel várunk érdeklődő nem-cserkészeket is. 
(Szállást a nem-cserkészeknek nem tudunk biztosítani, de ebédet igen.) 
 
Részvételi díj nem-cserkészeknek 
40€ - zeneoktatás 3 napra 
40€ - táncoktatás 3 napra  
(természetesen mind két programon is részt lehet venni) 
 
Korosztály: 12+ 
 
Jelentkezés: https://forms.gle/UD2ZUvuLbVR3ULDk9 
Jelentkezési határidő: 2021. október 15., péntek 23:59 óra 
 
Szervezők elérhetőségei 
Schenk Júlia: +43 699 1156 9930 
Dobos Zsolt: +43 699 1335 1201 
E-Mail: ujkv.ibk@gmail.com 
 
Jó munkát, 
Schenk Júlia, rst.,tpk. Dobos Zsolt, rst., tpk.  
 



 
Innsbrucki Magyar Ifjúsági és Kultúregyesület 

79 sz. Dr. Kozma György SJ cscs., Innsbruck 

Felszerelési lista 
 

 betegbiztosítási kártya (Ecard/TAJ-kártya) egy borítékban, a gyerek nevével megcímezve 

 drapp színű cserkészing, csapatszámmal, Hungária és Fórum jelvénnyel  

 nyakkendő, nyakkendőgyűrű 

 szennyeszsák 

 elegendő váltás alsónemű, zokni (táncolni és izzadni fogunk) 

 pizsama  

 cserkészpólók illetve felirat nélküli pólók 

 meleg ruha  

 mosdófelszerelés (fogkefe, fogkrém, hajmosószer, fésű/kefe, ragtapasz, törölköző) 

 esőkabát 

 kis hátizsák 

 hálózsák, kispárna (ha kell) 

 szigetelő matrac (polifoam/izolír - házban, földön alszunk) 
  
Táncpróbához  

 tánccipő vagy táncra alkalmas cipő (ne legyen gumitalpú) 

 elegendő egyszínű póló 

 lányoknak: térdigérő próbaszoknya / fiúknak: sportnadrág,  

 pántlika, hajgumi 
  
Nem kell 

 elektromos játékokra nincs szükség! 
 
 


