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Királyi Felszólítás! 
 

Meseország minden lényét felhívom, 
ha Édesanyám gyógyításához hozzá 

tud járulni, akkor jöjjön el a 
kacsalábon forgó vár királyi udvarába. 
.  
 

 
Kistábor 2015. június 19. pénteken 16 órától június 21. vasárnap 15 óráig,  
a helyszín a kegytemplom plébániaépülete. 
 
Tábordíj: Máriakéméndiek 500,- Ft/fő (a fenntartó támogatásával), más jelentkezőnek 1.500,- Ft/fő. 
 
Nem tudom mi történt, Édesanyám, Ilosfay Ilonka, a sajnos régen meghalt Álmos királyunk, Édesapám hűséges és 
fáradhatatlan felesége, szóval az én drága jó Édesanyám pontosan május elsején, még az időpontot is tudom (kábé 9 és 
15.30 óra között) elkeseredve érkezett szokásos sétája után vissza a palotába. Elkeseredve! Szomorúan! Lehangoltan! 
Sírva! Komoran! Összezuhanva! Az én anyukám! Az én kedves Édesanyukám! AAANNYAAAAAAAAAAAA! 
 
Elhihetitek, hogy a legjobb udvari orvosok, a legjobb udvari táltosaim, a bölcs katicabogár és a fülem botja is mindent 
megtett, hogy kihozza ebből az állapotból. De nem sikerült. Most rajtatok a sor. Meseország nagyszerű sorsa a Ti 
kezetekben van! Aki segíti Édesanyámat a meggyógyításában, annak nagy jutalmat juttatok jutalmul.  
 
Ezért a táborba jelmezben gyertek, olyan szereplőt választhattok, mely a Magyar Népmesékben előforduló figura: 
például szegényember, herceg, a legkisebb testvér, tündér, boszorkány, különféle állatok stb. 
 

Aki már 10 éves és idősebb, sátorban alszik – úgy készüljetek! 
 
EMLÉKEZTETŐ: 
 

Kerületi Nagytábor Véménden 2015. július 07. – július 17.  
A Nagytáboron való részt vétel előfeltétele a Kistáboron való részt vétel. 

 
Segítség a táborokra való készüléshez: Mit lehet hozni (zárójelben a kis tábor)? 
Cserkészinget, ha már van, akkor nyakkendőt is. Legalább (1) 2 hosszú nadrágot, (1) 2 rövid nadrágot, 1 meleg pulóvert, (1) 9 váltás alsóneműt 
(alsónadrág, zokni, alsóing/trikó), melegítőt (alvásra), esőkabátot, kabátot, gumicsizmát, két pár cipőt (erős- és tornacipőt). (1) 2 törölközőt, fogkefét, 
fogkrémet, szappant, kistubusban sampont, lavórt, körömkefét, hajkefét/fésűt, 1 tekercs WC-papírt (esetleg +1 csomag nedves WC-papír) kis 
zacskóban. Kulacsot (vagy műanyagpalackot), kanalat, kést, villát, csajkát (vagy műanyagtálat), poharat, 2 törölgető rongyot - mindezt kis zsákban. 
Hálózsákot (ha nincs - 2 pokróc és kis párna), alátétet (polifóm, légmatrac), 1 pokrócot. Saját gyógyszereket, ha szükséges. 2 tűt, 1 tekercs cérnát, 
ollót, színes ceruzákat, 2 golyóstollat, spárgát, kis füzetet, kis rajzlapokat, két zacskót (a szennyesre). Mindezt, ha lehet, egy nagy táskában hozzátok 
– lehetőleg hátizsákban. Kis hátizsákot is hozzatok, ha van. 
Mit nem kell hozni?                Ennivalót - édességeket, mobiltelefont, elektronikai készülékeket. 
A tábor alatt sürgős hírek, vagy kérdések esetén a mobilszámomra (30-3730991) lehet sms-t küldeni. Arra kérem a kedves szülőket, hogy 
látogatásokat ne tervezzenek, mert ezzel sok esetben felébresztik a honvágyat, és megnehezítik gyereküknek a tábor folytatását. 
 
A Kistáboron való résztvételi szándékot E-mailben, Facebookon (Gyertyaláng Alapítvány) vagy kis 
papíron a Rákóczi 14-es postaládájába dobva jelezzétek június 15-ig! 
(szerepeljen: Név, cím, születési adatok és a szülő mindenkori elérhetősége) 


