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39. Tinódi Lantos Sebestyén Kerületi Regöstábor

Darmstadt, 2017. január 2.
Kedves Cserkészvezetők!
Az idei, 39. regöstáborunkban folytatjuk a négy évszak sorozatát, a nyári és őszi évszak naptári és
hagyományos ünnepeivel fogunk foglalkozni. Ez nem csak a hagyományok felidézését, hanem az
évszakokhoz kapcsolódó régi életmódra való ráhangolódást is jelenti.
Örülnénk, ha szerves részei lennétek táborunknak, és ezzel hozzájárulnátok táborunk még színesebbé és
még sikeresebbé tételéhez. Hamar jelentkezzetek!
Sok segítségre van szükségünk: munkacsoport-vezetőkre, őrsvezetőkre, tábortűz- és játékvezetőkre,
rajparancsnokokra, napos tisztekre, technikai felelősökre; stb. A feladatok mellett még jócskán jut idő az
egyéni érdeklődésekre, hiszen minél több jelentkező között tudjuk megosztani a feladatokat, annál kevesebb
az egy személyre jutó.
Találkozni fogunk a talán kevésbé ismert vagy gyakorolt szokásokkal: például a Szent Iván-napi
tűzgyújtással és tűzugrással, Péter-Pál napjával, amely az aratás kezdetét jelentette, és egyben a horgászok
patrónusa is.
Idén a nyári és őszi szokásokon, munkálatokon van a hangsúly. Idei táborunkban a hagyományos élelem
megtermelése, előállítása, feldolgozása és tartósítása áll a középpontban. Ezért foglalkozni fogunk a
földműveléssel, a kertműveléssel, vadászattal, halászattal, méhészettel, borászattal és az utóbbit kísérő
szüreti szokásokkal. Így megismerjük ezeknek a munkaköröknek az eljárásait, módszereit és eszközeit.
Itt csoportmunkákra gondolunk, amelyeket őrsökben vagy rajokban szeretnénk levezetni.
A megszokott esti tábortüzeinket is előre kell kidolgozni, majd levezetni.
A hagyományos munkacsoportjaink mellett (fafaragás, szalmafonás, kemenceépítés, fazekasság, néptánc- és
népzeneoktatás, pl. furulyatanítás) tervezünk forgószínpadszerűen kisebb foglalkozásokat, mint pl. íjazást,
korongozást, népi játékokat, aszalást stb.
Népzene és néptánc szempontjából a szilágysági zenével es táncokkal fogunk foglalkozni. A táncra szánt
gyakorlási idő azonos az elmúlt évekével. Zeneoktatásra (kizárólag haladóbb hangszerismeretek alapján) is
adunk lehetőséget. Idén is szeretnénk a vándoroknak egy-egy külön programot ajánlani, aminek a
tervezéséhez és kivitelezéséhez várunk egy-két felelősségteljes kreatív vezetőt!
Várjuk lelkes jelentkezéseteket 2017. január 31-ig! Kérdéseitekre szívesen válaszolunk.
Cserkészbaráti szeretettel:
Jó Munkát!
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