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40. Tinódi Lantos Sebestyén Kerületi Regöstábor

Lehet élni zene nélkül is.A sivatagon át is vezet út,
de mi azt akarjuk,hogy az ember ne úgy járja végig élete útját,
mintha sivatagon menne át,hanem virágos réteken.
(Kodály Zoltán)
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Darmstadt, 2017. december 28.
Kedves Cserkésztestvérek, Szülők és Barátaink!
Jövőre 40 éves jubileumát ünnepeli az I. Kerület Tinódi Lantos Regöstábora. Ezt a kimagasló
eseményt Veletek együtt szeretnénk megtartani!
Ezért szeretnénk az idén kerületünk regöscserkészetének múltjával, jelenével és a jövőjével
foglalkozni. Tervünkben áll a táborban egy, a 40 évet átfogó kiállítást létrehozni, amelyben az
elmúlt években készült kép- és filmanyag, valamint a cserkészek által készült tábori emlék- és
kézművességek tárgyai fognak szerepelni.
Ezért kérünk minden cserkészt és szülőt: Nézzétek meg, hogy mivel tudtok hozzájárulni a
kiállításhoz, és nevezzétek meg a jelentkezéskor. A tárgyakat a tábor végén persze visszajuttatjuk.
Még a tábor előtt készülni fog egy emlékkönyv, amely sok képanyaggal áttekintést ad az elmúlt 40
év regöstáborairól.
A tábort az idén néptánc- és népzenetáborként tervezzük. Szeretnénk a néptánc mellett
munkacsoportokban ének- (hangfejlesztéssel) és hangszertanítással foglalkozni. Saját
énekmunkacsoportot tervezünk, haladó vonós hangszertudással rendelkezőknek zenekari munkát,
a kezdőknek a citeramuzsika alapismereteit vagy népi apróhangszerek elállítását fogjuk
felajánlani. Az előadásokban a magyar tájegységek népzenéjéről, valamint a különböző
hangszertípusokról tájékozódhatunk, sőt a magyar népzene gyűjtőiről, gyűjtői eszközökről és a
feldolgozási és tárolási módszereikről is hallhatunk.
A tábor végére tervezünk egy népdalversenyt érdeklődök számára (nyilván segítünk a
felkészülésnél, viszont ajánljuk az énekanyagot már otthonról elhozni). Táborunkban a
hagyományos kézművességekkel, a fafaragással, a tojásfestéssel is fogunk foglalkozni.
Az idei tánc- és zeneanyag Somogyból származik. A dél-dunántúli Somogyban régi és újabb
táncformáival találkozhatunk: Különböző csárdás típusok és az un. ugrósok legrégiesebb formái,
eszközös táncok, a férfiak által járt "verbunkok" és a híres karikázók.
A zenekar klasszikus felállásban muzsikál: Így hegedű, olykor kettő is, brácsa és nagybőgő szólal
meg. Ha volt rá lehetőség, megtalálta a cimbalom is a helyét a bandában. Ezenkívül voltak
települések, ahol kizárólag több tamburából állt össze a zenekar. A parasztvilág népzenéje
Somogy vidéken is megőrződött: Így gazdag a fúvós hangszerek (furulya, hosszú furulya, tárogató
stb.) népi öröksége.
Szokásunk szerint a tábort a húsvétot megelőző nagyhéten tartjuk, természetesen a húsvéti
ünnepkörhöz tartozó egyházi szertartásokkal egybekötve, a már mindannyiunk által közkedvelt
Lützensömmernben.
Az idén tartandó ünnepi hétvégére szívesen várunk előre bejelentett vendégeket. Szálláshelyet a
tábori területen nem tudunk biztosítani, de adott esetben a környéken létező szállási lehetőségek
keresésében tudunk segíteni. Ebben az esetben a táblázatban látható tábordíjat megfelelően
fogjuk módosítani.

A tábori viszontlátásig kívánunk
Jó Munkát!
Makovi András cst.
táborparancsnok

Dr. Makovi Susan cst.
I. ker. regös-szakágvezető
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A tábor időpontja: 2018. március 25-től április 2-ig
Érkezés:

vasárnap, március 25-én, 15.00 és 19. 00 óra között, vacsorára

Táborzárás:

hétfőn, április 2-án, 12.00 órakor

A tábor helye:

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

Alsó korhatár:

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

Jelentkezés:

Február 24-ig, illetve március 10-ig (lásd a táblázatot) Makovi András címén
kizárólag írásban (e-mail vagy posta)! A jelentkezés csak a teljes tábordíj
befizetésével, a mellékelt jelentkező űrlap elküldésével és a szervezők
visszaigazolása után érvényes! Cserkészkorúak jelentkezését előnyben
részesítjük.
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 az
elszállásolás helyétől) is természetesen kötelező!
Kénytelenek vagyunk megemelni a tábordíjat, mert a Rittergut vezetősége
szálláshelyünk fejenkénti árának lényeges megemelése mellett döntött.

A tábordíj korosztályok szerint, befizetés február 24-ig:
érkezés
korosztály
17.+
1016.
4-9.

vasárnap
3.254.2

hétfő
3.264.2

péntek
3.304.2

szombat
3.314.2

vasárnap
4.14.2

227€
217€
167€

217€
207€
157€

130€
115€
75€

100€
85€
55€

70€
55€
35€

A tábordíj korosztályok szerint, befizetés március 10-ig:
érkezés
korosztály
17.+
1016.
4-9.

vasárnap
3.254.2

hétfő
3.264.2

péntek
3.304.2

szombat
3.314.2

vasárnap
4.14.2

240€
230€
180€

230€
220€
170€

135€
125€
90€

110€
95€
65€

75€
60€
40€

Kérjük, a teljes tábordíjat a táblázat szerint a Regöscserkészet alábbi folyószámlájára legkésőbb
2018. február 24-ig, illetve március10-ig a résztvevő nevének megadásával befizetni:
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Deutsche Kreditbank - Makovi

Kto-Nr.: 1032756197 BLZ 120 300 00
IBAN: DE 23120300001032756197
BIC: BYLADEM 1001

Visszamondás esetén március 18-ig 50,00 €-t, március 19. után pedig 100,00 € kezelési és
szervezési díjat számítunk fel.
Felszerelés:
MINDENKINEK: Szabályos cserkészegyenruha, erős cipő, esőköpeny, 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 (térdigérő) és póló, bőrtalpú cipő.
FIÚKNAK: népviselet (fekete nadrág, mellény, fehér ing, fekete kalap, fekete csizma vagy
bőrtalpú (kemény) cipő).
Figyelem: Népviselet kölcsönzési lehetőséget az idén nem tudunk nyújtani.
Fontos: A betegbiztosítási kártyát és a kitöltött egészségügyi űrlapot egy borítékban érkezéskor le
kell adni! Súlyos allergia, krónikus betegség vagy egészségügyi diéta esetében a
jelentkezéskor személyes értesítést kérünk.
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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Lützensömmern
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