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A kerettörténeti füzet főleg az 
Akadályversenyen és Jubi táboron 
szereplő történelmi személyeket és 
eseményeket emeli ki. A füzet tartalma az 
alábbi 7 főtémából áll, viszont, más 
érdekesség is található benne mint az 
Árpád-ház családfája ill. mik történtek 
világszerte Szt. István korában. 

Kerettörténeti Füzet

Önéletrajzok

Államszervezet

Királyi jelvények

Törvénykönyvek

Intelmek

Kultúra

Idővonal

Bár a kerettörténeti füzet 

mindenkinek szól, legfőképpen az 

őrsöknek, az az őrsvezetőknek és 

tagoknak, íródott! Ezért 

mindenféleképpen jutassuk az ő 

kezükbe is!  



Kerettörténeti Füzet
Segédeszközök - tartalomjegyzék

A bal oldalt található 

kis nyílacskára 

kattintva kinyílik a 

„könyvjelző” oszlop 

amely nagyon jó 

böngésző eszköz.  
A tartalomjegyzék 

témákra is rá lehet 

kattintani, hogy az 

adott téma oldalához 

jussál.  



Kerettörténeti Füzet
Segédeszközök

Az Árpád-ház 

családfáján 

képekkel ki vannak 

emelve a füzetben 

szereplő történelmi 

személyek. 

Ha rákattintasz a 

nevükre a füzetben 

található 

önéletrajzukhoz 

vezet. 
Olyan témák amelyek máshol is 

szerepelnek a füzetben vastagított, 

piros betűkkel vannak kiemelve. 

Ezekre is rá lehet kattintani.



Kerettörténeti Füzet
II. Henrik titka 

? ?
2020.3.15

2020.7.15

II. Henrik ránk hagyott 

egy titkos iratot mely 

segítségül szolgálhat 

a magyaroknak, 

viszont, csak egy 

számsorozatot írt le. 

Az őrsöknek ki kell 

találni a számsorozat 

jelentőségét. 

A számsorozat ugyanis 
oldalszámokat jelképez. Ezek a kijelölt 
oldalak közül vannak olyanok melyek 
rejtvényeket vagy találos kérdéseket 
tartalmaznak és vannak olyanok 
amelyek hiányoznak a füzetből. A 
hiányzó oldalak egy későbbi 
dátumon fognak „megjeleni” 
(Instagram & Jubi honlapon) és csak 
a rejtvények alján lévő kulcsokkal 
lehet majd kinyitni őket.



Az Akadályversenyre és egyben a Jubi 

táborra szoló jelmez csattolva lesz a január 

15.-én kiadott hiányzó oldallal. 

Kerettörténeti Füzet
Jelmez – Akira és Jubira 



2020 Akadályverseny
Kerettörténet

Aki meghívó – István fejedelem és Gizella 

fejedelemné meghívják az ország népét Imre 

herceg születése alkalmából. (KT füzet 5-7 old.)

circa 1000-et írunk

- Megismerkedünk a fiatal fejedelmi 
családdal.

- Eljönn látagotóba II. Henrik, Gizella 
bátyja, bajor herceg/német-római 
császár (KT füzet 10. oldal)

- Már évek óta barátságban élt 
Magyarország a Német-Római 
Császársággal.

- II. Henriknek nincs utódja és nem biztos, 
hogy ugyanilyen barátságos lesz a 
következő császár.

- Biztosítani kell egy független magyar 
államot és Imre herceg jövőjét.

Hartvik Legenda –

Biztonságba visszakisérni 

Asztrik püspököt Rómából 

a koronával együtt 

Fehérvárra
(KT füzet 30. oldal)

Gellért szerzetes –

Imre herceg nevelőjét 

sikeresen eljutatni 

Esztergomba
(KT füzet 9. oldal)

A csecsemő herceg –

Imre herceget 

biztonságba eljutatni 

Veszprémbe
(KT füzet 8. oldal)

circa 1000 - 1015-et írunk

Aki pályákAki kezdete

Aki vége

- Megyerendszer kezdete

- Ispánok (Jubi altáborparancsnokok) 

kijelölése és felavatása (KT füzet 14. oldal)



A központi Akadályversenyen szokásosan el lesz 

várva az őrsöktől 10 kerettörténeti kérdésre a válasz.  

E-mellett, persze, a 10 előre kiválasztott népdal is. 

Mindkét lista hamarosan ki lesz küldve. 

2020 Akadályverseny felkészítő
10 kérdés és 10 népdal



2020 Jubileumi Nagytábor
Kerettörténet

Jubi meghívó – az udvar 

meghívja a várnépet István 

fejedelem megkoronázására.

Az Akadályversenyen sikeresen 

elhoztuk a Szent Koronát. Most 

több megye várnépe 

megünnepeli István fejedelem 

koronázását! (KT füzet 25-26 old.)

Jubi kezdete

circa 1000-1002 írunk

Jubi alatt

circa 1024-1030 írunk

- II. Henrik utód nélkül huny el. Ki lesz

a szomszéd nagyhatalom 

császára? Bizonytalanság veszi át 

az országot.

- István király összehívja a

várispánokat és várnépeket.

- Bemutatja az immár felnőtt Imre 

herceget.

Magyarország erősítése

Hadi kiképzés – királyi udvar

Törvénykönyvek* – Törvénynapok

Intelmek* – jelemnevelés (országépítő próba)

- István kijelöli Imrét 

hadvezérnek

Csanád vezér hadjárata Ajtony ellen

Vándor tábor



*Törvénynapok – A Jubi tábor alatt minden 

altábor átélhet majd egy u.n. Törvénynapot 

ahol a tagok védhetnek, vádolhatnak, és 

bírálhatnak különböző ügyek felett. Ezért 

nagyon fontos, hogy megsimerkedjenek István 

király törvényeivel vagyis a két törvénykönyvvel. 

(KT füzet 33-36 old.)

2020 Jubileumi Nagytábor felkészítő
Kerettörténet

*Országépítő próba – Szent István legfőbb 
ajándéka fiának, Szent Imrének, a neki szánt és
írt Intelmek voltak amelyek erkölcsi és 
kormányzati tanácsok. A Jubi tábor alatt 
szintúgy jelemnevelő eszköz lesz és több próbára
lesznek téve a tagok. (KT füzet 41 old.)

Várnép Várjobbágy Vitéz
Hadi kiképzés

Törvénynapok

Intelmek

Országépító próba

A tábor végére a várnépből vitézek lesznek.

(KT füzet 11 old.)



2020 Jubileumi Nagytábor felkészítő
Koronázási palást

A koronázási palást 5 részre lett felszeletelve és 

egy-egy szelet került minden kerülethez azzal 

a szándékkal, hogy minden csapathoz 

eljusson.

Amint csapatodhoz megérkezik adjatok hozzá 

egy olyan különleges jelet ami jelképezi 

csapatodat. Ezután küldjétek tovább a 

következő csapatnak. (KT füzet 27 old.)



 1. Béreslegény

 2. Dunaparton van egy malom

 3. Édesanyám rózsafája

 4. Elindultam szép hazámból

 5. Elmegyek, elmegyek, vissza se tekintek

 6. Érik a szölő (zörög a kocsi)

 7. Feketeföld termi a jó búzát

 8. Felszántom a császár udvarát

 9. Hazám, hazám, édes hazám

 10. Hej halászok

2020 Jubileumi Nagytábor felkészítő
20 népdal

(KT füzet 48-51 old.)

 11. Hej Jancsika, Jancsika

 12. Hull a szilva

 13. Kis kertemben uborka

 14. Ó mely sok hal

 15. Röpülj, páva, röpülj

 16. Szegény legény vagyok én

 17. Tiszán innen, Dunán túl

 18. Tulsó soron nyílik a világ

 19. Virágos kenderem 

 20. Volt nekem egy kecském



2020 Jubileumi Nagytábor felkészítő
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Évközbeni (jan. – máj.) felépítése – lehetőségek összejövetelekre, téli kirándulásra, 

és tavaszi kirándulásra.

997

Ottó, német-római császár 

támogatásával 

megkeresztelkedik Géza 

fejedelem családjával együtt.

Meghal István apja, Géza 

fejedelem. István örökli apja 

fejedelemségét.

972 998995

István feleségűl veszi Gizellát, 

bajor hercegnőt, II. Henrik 

hugát. 

István legyőzi a Somogy

vidék urát, Koppányt. Ezzel

biztosítja főhatalmát a Kárpátmedence

nyugati felében.


