
 

 

 

 

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

HONGROIS Á L’EXTÉRIEUR • UNGARISCHER AUSLANDSPFADFINDERBUND 

regostabor@cserkesz.eu 

Schenk Júlia cst. +43 699 11569930  Molnár Gergely rst. +36 20 7719139 

 

Örömmel értesítünk Benneteket, hogy nagy lendülettel készülünk a 2023. évi 45. Tinódi Lantos Sebestyén 

Kerületi Regöstáborra és – ha Isten is megsegít – idén is lehetőségünk lesz szép számban táborozni, 

méghozzá Magyarországon, egy élő hagyományú nyugat-dunántúli falucskában! 

 

 

 

Erre gyere rózsám, nincsen sár, 

Nincs is az ajtómon semmi zár, 

Aranykilincs van az ajtómon 

Rózsa nyílik két ablakodon. 

Somogyi népdal 

 

 

Az idei Regöstábor témaköre a nyugat-dunántúli tájegység lesz. Ferenczy Ivó és Szirmai Astrid sok 

szeretettel várnak mindenkit somogyi táncok tanításával. A hangszeroktatásért és a mulatságokért a 

magyarországi Boglya együttes (Földesi Jánosné, id. Földesi János, ifj. Földesi János), Palugyay-Masát 

Miklós, Schneider Herbert, Bartha Ágoston és Szabó Iván felelnek.  

 

 

Szokásunkhoz híven lesznek szakelőadások, kézműves foglalkozások, néptánc- és népdaltanítás a Nyugat-

Dunántúl, Bakony, Kemenesalja tájairól, mindez beágyazva a húsvéti ünnep szertartásai közé. Belepillantunk 

egy mai magyar falu életébe is, és felfedezzük a híres Somló-hegy környékét.  

 

    
 

Kérünk, terjeszd a tábor meghívóját csapatodon belül, szülőknek és a régi cserkészek között is. 

Nagyon várjuk a viszontlátást, a közösen töltött ünnepnapokat! 

 

Jó munkát! 

Dr. Schenk Júlia cst. és Dr. Molnár Gergely rst. 

Regös szakágvezetők, táborvezetők 
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A tábor időpontja:  2023. április 2–10.  

Érkezés:   vasárnap, április 2-án 16 és 18 óra között 

Táborzárás:   hétfőn, április 10-én 12 óra 

 

Táborhely:   8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos utca 7. Magyarország (Veszprém megye) 

Alsó korhatár:   betöltött 12 életév 

Tábordíj:  teljes díj: 250 € 

   A kiskorú (18 év alatti) testvérek után 10-10 € kedvezmény jár. 

 

Mindenki megértését kérjük, de az inflációs helyzet és a forint-euró árfolyam hektikus változásai miatt a 

tábordíj összege kismértékben változhat. A szervezők mindent megtettek és megtesznek, hogy a tábordíj 

minél olcsóbb legyen – emlékeztetőül tavaly 270 € volt; tehát idén a rekordinfláció ellenére is kevesebb díjat 

kérünk a tavalyinál.    

 

 

A jelentkezés három lépésben történik: 

 

1. Regisztráció 

- a regisztrációs időszak: február 13-tól március 10-ig a KMCSSZ tagjai, március 6-tól a testvér 

szövetségek tagjai számára 

- kizárólag a kerület jelentkezési felületén https://jelentkezes.cserkesz.eu 

 

2. Tábori részvétel jóváhagyása a csapatparancsnok és a táborszervezők által: 

- március 16-ig e-mailben visszajelzünk a banki adatokkal együtt 

 

3. Tábordíj befizetése 

- tábordíj teljes befizetése március 24-ig az emailben megadott bankszámlára 

 

 

Kérdéseiteket a regostabor@cserkesz.eu címre küldhetitek. 
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Felszerelés: 

 

Mindenkinek 

- személyi igazolvány / útlevél 

- betegbiztosítási kártya 

- szabályos cserkészegyenruha 

- erős cipő 

- esőköpeny 

- hálózsák, ágynemű (helyben is bérelhető (fizetős)) 

- akinek van, saját hegedű, egyéb hangszer 

- jegyzeteléshez szükséges felszerelés 

- olló, ragasztó, színes ceruza 

- ha van, fafaragáshoz szükséges eszköz stb. 

- tisztálkodási felszerelés és törölköző 

- pokróc a tábortüzekhez 

- forint (készpénz)  

 

Fontos 

Súlyos allergia, krónikus betegség vagy egészségügyi diéta esetén a jelentkezéskor személyes értesítést 

kérünk. Mindenkit megkérünk, hogy ellenőrizze magánál/gyerekénél, hogy van-e érvényes beteg/ 

balesetbiztosítása külföldön. Javasoljuk, hogy a privát biztosított családok kössenek külföldi 

betegbiztosítást erre az időszakra (ha nincs), igy elkerülhető, hogy baleset esetén ki kelljen fizetni az orvosi 

ellátást. Ugyanakkor egy alapszintű biztosítást a tábor is köt a résztvevőkre.  

A betegbiztosítási kártyát (EU-s kártya) a 18 éven aluliaknak érkezéskor egy névvel ellátott borítékban le 

kell adni!  

 

 
 

Lányoknak 

- ha van, népviselet 

- fehér/bőr színű harisnya 

- hajgumik, csattok, színes szalagok 

- táncgyakorláshoz megfelelő öltözet: bő szoknya (térd alá érő) és póló (nem tanktop/trikó), bőrtalpú cipő 

 

Fiúknak 

- ha van, népviselet vagy fekete nadrág 

- mellény, fehér ing 

- fekete kalap/széki kalap 

- táncgyakorláshoz megfelelő öltözet: tréning nadrág, póló (nem tanktop), sportcipő vagy bőrtalpú cipő 

- fekete csizma vagy bőrtalpú (kemény) cipő) 
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Megközelítés: 

 

Táborhelyszín: Magyarország, 8494 Kiscsősz, Kossuth Lajos utca 7.  

 

A közösségi közlekedéssel érkezőknek Boba vagy Celldömölk vasútállomást javasoljuk (10, illetve 20 km-re 

Kiscsőszről), ahonnan kérésre mikrobuszos transzfert biztosítunk.  

 

Bécsből  

Autóval: 180km  

Vonattal: Bécs – Győr – Celldömölk (2 óra 45 perc, győri átszállás) 

 

Győrből  

Autóval: 92km 

Vonattal: Győr – Celldömölk (1 óra 25 perc, nincs átszállás) 

 

Sopronból  

 Autóval: 96km 

 Vonattal: Sopron – Szombathely – Celldömölk (2 óra, szombathelyi átszállás) 

 

Budapestről  

Autóval: 172km  

Vonattal: Déli pályaudvar – Boba (2 óra 30 perc, átszállás nélkül a Bakony IC-vel)  

 

A vasúti menetrend elérhető a jegy.mav.hu oldalon, vagy a DB és az ÖBB weboldalán/appján is kereshető. 
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