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42. Tinódi Lantos Sebestyén Kerületi Regöstábor

Meghívó
Az ember életének az az értelme,
hogy a világ nagyszerűségére,
a lét értékére ráeszméljen;
és örömének hangot adjon.
(Jelenits István)
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Darmstadt, 2020. jan.15.
Kedves Cserkésztestvérek, Szülők és Barátaink!
Mint minden évben, az idén is szervezünk regöstábort, amelyben a családi, illetve emberi
életfordulókkal szeretnénk foglalkozni: a születéssel, a keresztelővel, felnőtté válással és a
temetéssel. Az ehhez fűződő hagyományos népi szokásokkal fogunk megismerkedni és ezeket
elsajátitani. Meg fogjuk tanulni, melyek azok a különbségek, illetve összefüggések az egyházi
szertartások, a szentségek és a régi hagyományok közt. Megvilágítjuk a régi hagyományok eredetét,
keletkezését és az idővel történt változásait.
Ezen kívül a kézművességek is megint sorra kerülnek. Fafaragással, bőrözéssel, hímzéssel és
gyöngyfüzéssel fogunk foglalkozni. Természetesen énektanítást és kisebb mértékben
hangszertanítást ajánlunk fel: Haladóknak vonóshangszer-oktatást és fakultatív érdeklődőknek
citerázást.
A népdal és népzene, illetve néptánc anyaga a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén fekvő
Tyukod faluból származik. Jellemző a párostáncban a csárdás és a friss csárdás. Ezenkívül a
legények a verbunkot járják. A tánchoz kapcsolódó hangszeres zenéjük sajátos és nagyon virtuóz. A
zenekar klasszikus felállásban muzsikál: Így a hegedű, a brácsa, a cimbalom és a nagybőgő, de
helyenként a nagyobb bandákban a klarinét és a tárogató is kísérik a táncot, éneket.
Szokásunk szerint a tábort a húsvétot megelőző nagyhéten tartjuk, természetesen a húsvéti
ünnepkörhöz tartozó egyházi szertartásokkal egybekötve, a már mindannyiunk által közkedvelt
Lützensömmernben.
A tábori viszontlátásig kívánunk
Jó Munkát!
Makovi András cst.
táborvezető

Schenk Júlia rst.
programvezető

A tábor időpontja: 2020. április 5-től 13-ig
Érkezés:

vasárnap, április 5-én, 15.00 és 19. 00 óra között, vacsorára

Táborzárás:

hétfőn, április 13-án, 12.00 órakor

A tábor helye:

Tagungshaus Rittergut e.V.
99955 Lützensömmern/Türingia/ Németország
Tábori telefon: +49-(0)162-4803634
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Alsó korhatár:

betöltött 10. életév. Munkára kész vendégeket és cserkészszülőket szeretettel
várunk!

Jelentkezés:

Március 01-ig (lásd a táblázatot) kizárólag írásban a következö címre:

regoestabor@cserkesz.de
Fontos! A tábori jelentkezési ürlapok a www.cserkesz.de honlapon
találhatók ,és onnan letölthetők. Ezek a következők:
Egészségügy, szülői, illetve nagykorúak hozzájáruló jognyilatkozata a tábori
szabályazat alapján, erkölcsi nyilatkozat nem németországi vezetőknek (őv,
st, cst.), akinek már van, kérjük, pdf-formátumban elküldeni a követező címre:

regoestabor@cserkesz.de
A jelentkezés csak a teljes tábordíj befizetésével, a mellékelt jelentkező
űrlapok kitöltésével és elküldésével, valamint a szervezők visszaigazolása
után érvényes! Cserkészkorúak jelentkezését előnyben részesítjük!
A múltban is elfordult, hogy a tábor összlétszámát már a jelentkezési
határidő előtt elértük, a korlátolt férőhely miatt ez lemondással is járhat.
Vendégeket a tábor épületeiben csak korlátolt számban tudunk elhelyezni.
Fenntartjuk magunknak a jogot, a cserkészkorúak javára a jelentkezést
visszamondani!
A munkacsoportok sikerének és a tánc-, ill. zenei előadásnak eredményes
lebonyolítása céljából a tábori részvétel csak az egész tábor idejére lehetséges
(érkezés legkésőbb hétfő délig)!
Az ünnepekre (csütörtök estétől) szívesen várunk munkára kész vendégeket!
A tábori szabályok betartása vendégeink számára (függetlenül
elszállásolás helyétől) is természetesen kötelező!
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Sajnos, kénytelenek vagyunk megemelni a tábordíjat, mert a Rittergut vezetőségével
egyeztetve az ebédet és a vacsorát a Rittergut konyhája fogja szolgáltatni. Ez lényegesen
növeli a költségeket. A reggelit a nyárikonyhában saját erővel fogjuk elkészíteni.
A tábordíj korosztályok szerint, befizetés március 1-ig:

érkezés
korosztály
10 +
4-9

vasárnap
4.5-4.13.
250€
190€

hétfő
4.6-4.13.
240€
180€

péntek
4.10-4.13.
150€
90€

szombat
4.11-4.13.
115€
70€

vasárnap
4.12-4.13.
70€
40€

Kérjük, a teljes tábordíjat a táblázat szerint a Regöscserkészet alábbi folyószámlájára legkésőbb
2019. március 1-ig, a résztvevő nevének megadásával befizetni:
Volksbank Weinheim eG
WEUP Regös Makovi
IBAN: DE78 6709 2300 0002 0841 04
BIC: GENODE61WNM
Visszamondás esetén március 29-ig 50,00 €-t, március 30. után pedig 100,00 € kezelési és
szervezési díjat számítunk fel.
Felszerelés:
MINDENKINEK: Szabályos cserkészegyenruha, erős cipő, esőköppeny, akinek van saját hegedűje,
egyéb saját hangszere, jegyzeteléshez szükséges felszerelés, olló, ragasztó, színes ceruza; ha van,
fafaragáshoz szükséges eszköz stb., tisztálkodási felszerelés és törülköző, ágynemű (helyben is
bérelhető egyszeri 7,00 € ellenében)
LÁNYOKNAK: népviselet (fehér harisnya, hajgumik, színes szalagok), táncgyakorláshoz megfelelő
öltözet, bő szoknya (térd alá érő) és póló, bőrtalpú cipő.
FIÚKNAK: népviselet (fekete nadrág, mellény, fehér ing, fekete kalap, fekete csizma vagy bőrtalpú
(kemény) cipő).
Figyelem: Népviselet kölcsönzésére lehetőség létezik korlátolt számban, elsőtáborozókat
előnyben részesítjük!
Fontos: A betegbiztosítási kártyát a 18 éven aluliaknak érkezéskor egy borítékban le kell adni!
Súlyos allergia, krónikus betegség vagy egészségügyi diéta esetében a jelentkezéskor
személyes értesítést kérünk.
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Útleírás: A tábor helye Türingiában van, Erfurttól kb. 40 km-re északra.
Autóval az A4-es autópályán Kreuz Erfurtig, majd Erfurtot az A71-es autópályán megkerülve
Sömmerda irányába Erfurt-Gispersleben-i kijáratig, majd onnan a B4-en Nordhausen felé.
Gebesee-n, majd Staußfurton keresztül Sondershausen irányába Schilfáig, Schilfában balra,
Gangloffsömmernen át Lützensömmernbe. A Rittergut a falu közepén taláható, tábla jelzi.
Vonattal Erfurtig, majd a regionális vonattal Nordhausen felé Gangloffsömmernig. Onnan elhozunk,
ha időben szólsz! A vonat kb. kétóránként indul Erfurtból (12.03h, 14.03h, 16.03h, 18.03h, 20.03h,
21.45h).
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