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Szakmai beszámoló 

Cserkészet 110–Szemelvények a 110 éves cserkészmozgalom történetéből 

Alapkoncepció, a pályázat céljának megvalósítása 

A Bihari Múzeum történeti gyűjteményében viszonylag szép számmal találhatóak 

cserkészethez kapcsolódó dokumentumok, fényképek és tárgyak. A mozgalom indulását 

1907-re datálják, amikor Robert Baden-Powell az angliai Brownsea Islanden megtartotta híres 

táborát. Magyarországon alig néhány év múlva, 1910-ben indult és hamar terjedt, a fiatalság 

körében meghatározó mozgalommá alakult. Az első világháború testileg és lelkileg is 

meggyötörte a magyar társadalmat, a gyermekek és fiatalok csonka családban, apa nélkül 

cseperedtek fel. A felnövekvő generációk nevelésében, szabadidejük hasznos eltöltésében, 

testi és lelki fejlődésükben a cserkészmozgalomnak kiemelt szerepe volt. 

A 2017 tavaszán nyílt, kiállításunkkal, majd az öt vándorkiállítással (Komádi, Püspökladány, 

Esztár, Csökmő, Furta), amely a Bihari Múzeumban kiállított anyagot vitte el bihari 

településekre, ennek a mozgalomnak állítunk emléket, felhívva a figyelmet az ifjúság 

nevelésének fontosságára. 

Biharban és városunkban, Berettyóújfaluban is alakítottak cserkészcsapatokat, így a tablókon 

a helyi vonatkozások is nagy szerepet kaptak. A kiállítás témája beilleszthető a monarchia 

korának végi és a két világháború közötti társadalomtörténetbe valamint fiatalság 

nevelésének, oktatásának történetébe is, így az általános- és  középiskolai tananyagot 

kiegészítő kiállítást tudtunk létrehozni. 

A kiállítás megnyitó időpontja: 2017. március 8, 14.00 

A kiállítás megtekinthető volt 2017. március 8-április 28-ig 

A kiállítás helye: A Bihari Múzeum időszaki kiállítóterme 

 

A foglalkozásokkal egybekötött tárlatvezetések az időszaki kiállító teremben, nagyobb 

csoport esetén a fentebbi helyszínen és az előadó teremben zajlottak. A kiállítás időtartalma 

alatt családi délutánokat is tartottunk, amelyen bemutatkozott a 2016-ban újjáalakult 

Derecskei cserkészcsapat és debreceni cserkészek is. A résztvevők így valós, élő és közelebbi 

képet kaphattak a jelen kor cserkészetéről, amely alapjaiban véve az 1907-ben lefektetett 

elvek alapján működik. 

 



A vándorkiállítás helyszínei és időpontjai: 

Komádi (könyvtár) 2017. május 4.-május 25. 

Püspökladány (Karacs Ferenc Múzeum)) 2017.június 24.-augusztus 15. 

Esztár (Művelődési Ház és Könyvtár) 2017. szeptember 25.-október 13. 

Csökmő (hagyományok Háza) 2017. október 19.-november 3. 

Furta (könyvtár) 2017. november 6.-november 23. 

 

Látogatók száma: kb. 1500 fő az öt helyszínen 

Berettyóújfalu: 450 fő 

Komádi: 200 fő 

Püspökladány: 280 fő 

Esztár: 250 fő 

Csökmő: 180 fő 

Furta: 140 fő 

 

A kiállítás címe: Cserkészet 110–Szemelvények a 110 éves cserkészmozgalom 

történetéből 

Tematikus egységek a kiállításban 

Installáció: Egy táborozást megidéző élőkép elkészítése, 400 cm*200 cm-es molinóra 

nyomtatott háttérrel, előtte sátor, cserkész ruházatba öltöztetett bábu és néhány eredeti 

cserkész használati eszköz. A ruházat, a szerszámok valamint a háttérként használt kép 

eredetije is a Bihari Múzeum történeti gyűjteményének darabjai. 

Tablók: 6 darab műanyag tabló (100cm*63 cm). és egy címtabló (A3 méretben) 

1.tabló: A Mozgalom születése, a kezdet 

2.tabló: Zászlóbontás Magyarországon 

3.tabló: A mozgalom zászlóshajója, Magyarország 

4.tabló: Gödöllő, 1933 

5.tabló: Bihar cserkészei 

6.tabló: Cserkészet Berettyóújfaluban 

Címtabló: A kiállítás címe, készítők és a források találhatóak rajta 

Tárlóban: A Bihari Múzeum történeti gyűjteményének releváns darabjai. Fényképek, 

emlékplakettek, könyvek, füzetek, tárgyak. (tételesen felsorolva lásd a 8.mellékletben) 

Fotónagyítások: A falra képkeretekben fotónagyítások, és egy 100cm*150 cm-es ponyva, 

amelyen az 1933-as Gödöllői Jamboree-n résztvevő Bihar-i küldöttek szerepelnek,  melyek 



alapjai a Bihari Múzeum történeti gyűjteményében találhatóak meg, és szinte kivétel nélkül 

helyi vonatkozásúak, helyi cserkészcsapatokról készültek a két világháború között. 

 

A kiállítás hasznosulásának értékelése:  

A kiállítás létrehozásakor a fő cél az volt, hogy a látogatók információt szerezzenek a 

cserkészmozgalomról, amely bár ma is élő mozgalom, de a II. világháború után felálló szovjet 

típusú rendszer ellehetetlenítette, így az csak a rendszerváltást követően tudott újjáéledni. 

Generációk nőttek fel úgy, hogy a cserkészetről nem tudhattak, holott egy igen sikeres és jól 

szervezett gyermek/ifjúsági mozgalomnak tekinthető. 

A megvalósult kiállítás alkalmat teremtett arra, hogy széles rétegek találkozzanak a cserkészet 

múltjával és jelenével is. A kiállítás kapcsán családi délutánokat szerveztünk (2017.03.18 és 

04.15) , amelyeken a látogatók ma működő cserkészcsapatokat ismerhettek meg és néhány 

cserkész feladat teljesítésére is lehetőségük volt. A kiállítás a berettyóújfalui általános 

iskolások egy tekintélyes része is láthatta, akiknek a „cserkész  viselet” kipróbálása és nagy 

háttér előtti fotózkodás nagy élményt jelentett. 

Vándorkiállításként a környék fentebb említett 5 települését kiválasztva „vittük el a 

cserkészetet”, amely helyszíneken pozitív fogadtatásra talált, a látogatók érdeklődve 

tekintették meg a képeket, olvasták a tablókon lévő információkat és próbálták fel a ruházatot. 

A helyszíneken a kiállítás megtekintése díjmentes volt. 

A Bihari Múzeum 2015-ben múzeumpedagógiai füzetsorozatot indított, aminek a 6. 

kiadványa a jelen kiállításhoz készült Cserkészélet c. 16 oldalas foglalkoztató füzet lett. 

A füzet A/5 formátumban, színes borítóval, belül fekete-fehér és színes nyomtatással készült 

250 példányban. A kiadvány felső tagozatosok számára összeállított információkat és játékos 

feladatokat tartalmaz. A füzetből megismerhető a cserkészélet jelene és múltja, valamint a 

mozgalomból vett feladatok segítségével ismereteiket tesztelhetik és bővíthetik. A füzetet a 

családi nap résztvevői valamint a kiállításhoz kötődő foglalkozásokon minden résztvevő 

ingyenesen kapta meg. 

A Bihari Múzeumban a tárlatvezetések kiegészültek múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, 

amelyek az iskolai csoportok igényeinek figyelembe vételével valósultak meg. A foglalkozás 

a tematikájánál fogva jó kiegészítője lehetett a történelem és hon és népismeret tárgyaknak. A 

múzeumpedagógiai füzet információit is feldolgozva a hétköznapi élet teendőivel (pl. 

levélcímzés, elsősegély nyújtás stb.) is megismerkedhettek a csoportok. 

 

 

Mellékletek: 

1.A kiállítás a Bihari Múzeum időszaki kiállító termében 

2.melléklet: A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények 



3.melléklet: A kiállításhoz kapcsolód tárlatvezetések és foglalkozások 

4.melléklet: A vándorkiállítás helyszínei 

5.melléklet: A kiállításhoz kapcsolódó foglalkoztató füzet 

6.melléklet: Sajtómegjelenések 

7.melléklet:Meghívók, plakátok 

8.melléklet: A kiállítás forgatókönyve 

9.melléklet: Költségek 

 

Berettyóújfalu, 2017.11.20 

 

Csarkó Imre 

történész-muzeológus



1.melléklet: A kiállítás a Bihari Múzeum időszaki kiállító termében 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.melléklet: A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.melléklet: A kiállításhoz kapcsolód tárlatvezetések és foglalkozások 



4.melléklet: A vándorkiállítás helyszínei 

 

 

 

 

 

 

 

 





5.melléklet: A kiállításhoz kapcsolódó foglalkoztató füzet 



6.melléklet: Sajtómegjelenések 

Nyomtatott sajtó 

Bihari Múzeum programajánlója. In: Bihari Hírlap. XXVII. évfolyam 3. szám. 2017. március. 11. 

Cserkészet 110 – időszaki kiállítás a cserkészet születésének 110. évfordulója alkalmából. / 

Múzeumi családi délután. Téma: cserkészet fiúknak és lányoknak.  

Bihari múzeum programajánlója: In: Bihari Hírlap. XXVII. évfolyam 4. szám 2017. április. 11. oldal. / 

Családi múzeumi délután: Cserkészet lányoknak. Közösségek Hete – IKSZ börze.  

Csarkó Imre: Cserkészet – 110. In: Bihari Hírlap. XXVII. évfolyam 4. szám 2017. április. 6. oldal.  

 Bihari Múzeum programjai: In:Bónusz Piac. II. évfolyam 3. szám. 2017. febr. 17. 6. oldal.  Cserkészet 

110 – Szemelvények a 110 éves cserkészmozgalom bihari és magyarországi történetéből időszaki 

kiállítás megnyitója 2017. márc. 8.  

 Bihari Múzeum programajánlója. In: Bónusz Piac. II. évfolyam 4. szám.  2017. márc. 03. 6. oldal.   / 

Cserkészet 110-Szemelvények a 110 éves cserkészmozgalom bihari és magyarországi történeteiből 

időszaki kiállítás megnyitója  

Bihari Múzeum programajánlója.:In:Bihari Körzeti szuper infó. XXVI/11. 2017. márc. 17. 7. oldal. 

Múzeumi családi délután: Cserkészet fiúknak. / Segítünk, hogy segíthess! Téma: képzőművészet. 

 

Internet: 

Cserkészet – 110 In:www.berettyohir.hu 2017. febr. 27. ( a Bihari Múzeum szeretettel meghívja Önt, 

családját a Cserkészet – 110 Szemelvények a 110 éves cserkészmozgalom bihari és magyarországi 

történetéből című időszaki kiállítás megnyitójára)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.berettyohir.hu/


Korompainé Mocsnik Marianna: Heti tárlatmozaik  In:www.mozaikmuzeutura.hu 2017. már.  (A 

héten a berettyóújfalui Bihari Múzeum múzeumvezetője, Korompainé Mocsnik Marianna állította 

össze kiállítás ajánlónkat. Bihari Múzeum, Berettyóújfalu: Cserkészet 110-vándorkiállítás a cserkészet 

születésének 110. évfordulója alkalmából.  

2017. márc. 15. forrás: www.biharimuzeum.hu Cserkészet -110 Megnyílt a kiállítás. A cserkészet 

„születésének” 110. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Bihari Múzeumban 2017. március 8-án 

 

Bedekovics Péter, Csarkó Imre: Cserkészek nyomában.  

https://www.youtube.com/watch?v=mhq6z5NUKvc 

 

www.berettyo rádió: 

„Cserkészet- 110” időszaki kiállítás.    Adásidő: 2017. márc. 19. 

http://www.mozaikmuzeutura.hu/
http://www.mozaikmuzeutura.hu/
http://www.biharimuzeum.hu/


7.melléklet: Meghívók, plakátok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

 



 8.melléklet: A kiállítás forgatókönyve 

A Bihari Múzeum időszaki kiállítóterme 

Berettyóújfalu, Kálvin tér .1 

Megnyitó: 2017.március 8. 

Látogatható: 2017.március 8-április 28. 

 

A kiállítás tárgyi és dokumentumbeli anyaga  elsődlegesen a Bihari Múzeum cserkészgyűjteményére 

épül, és a történeti áttekintésben is kiemelt helyet kap a bihari és a berettyóújfalui cserkészet. Ezen 

felül természetesen a cserkészet létrejötte, valamint magyarországi helyzete és Teleki Pál, mint 

főcserkész is szerepelni fog a történeti áttekintésben. A tablók a magyar cserkészet II. világháborút 

követő megszűnéséig vezetik végig a látogatót. 

A Bihari Múzeumban a helyi cserkészetről közvetlen forrásból származó gyűjtemény és információ 

van, hiszen a bihari cserkészet egyik atyja, dr. Barcsay Károly illetve unokaöccse,  dr. Barcsay László 

tárgyakkal, dokumentumokkal és visszaemlékezésekkel gyarapították gyűjteményünket. 

A látványterv koncepciója is a helyi közösség megismertetésére épül, összevetve országos 

viszonyokkal és kitekintve Európára. Ez nélkülözhetetlen, hiszen a két világháború közötti 

cserkészmozgalom jellegéhez szervesen hozzátartoznak nemzetünk akkori külpolitikai céljai, valamint 

Európán belüli helyzetünkhöz a cserkészmozgalom története is igen nagy fontossággal bír. A külföld 

megítélése, a nemzetközi táborokon való részvétel nem csak cserkészeinkre de országunkra is 

jelentős hatással volt. Elsősorban fényképekkel illusztráljuk a mozgalmat, de a tablókon lévő 

szövegekre is nagy hangsúlyt fektetünk, érdekes információkat és a történelmi hátteret adjuk közre. 

Látogatóink az időszaki kiállító termünkbe belépve balról jobbra haladva tekinthetik meg tárlatunkat. 

A falakon elhelyezett tablók időrendben haladva vezetik a látogatót, az elhelyezett tárlókban tárgyak, 

dokumentumok és fényképek jelennek meg, mely a korszakhoz és cserkészmozgalomhoz erősen 

kötődnek. A kiállító terem egyik sarkában elhelyezett, nyomtatott életkép és a nyomtatott hátér előtt 

felállított életkép, korhű cserkészruhába beöltöztetett bábuval interaktivitást kölcsönöz a kiállításnak, 

mely a célcsoportunkban és látogatóinkban is pozitív hatást kelt, hiszen a leírásokon és tárgyi 

emlékeken túl bepillanthatnak a cserkészek életébe is. 

A kiállítási terv a berettyóújfalui helyszínre vonatkozik, a vándorkiállítás elemeinek elhelyezése a 

helyszínek adta lehetőségektől függ, de tapasztalatból tudjuk, hogy minden együttműködő fél 

megfelelő helyszínnel rendelkezik a kiállításunk befogadására, ezen túlmenően már e jelzett helyeken 

építettünk vándorkiállítást. 

A kiállításban a következő tárgyak szerepeltek: 

 1 db színes keretezett Lord Robert Baden-Powell-t ábrázoló kép (időszaki kiállító terem 
melletti folyosó végén) 

 2 db felpróbálható cserkészkalap (folyosó végén, Lord Robert Baden-Powell portréja 
mellett) 

 2 db felpróbálható cserkésznyakkendő (világos zöld), összefogó bőrhengerrel (folyosó végén, 
Lord Robert Baden-Powell portréja mellett) 

 3 db csatos, bőröv (2 darab felpróbálható a  folyosó végén, Lord Robert Baden-Powell 
portréja mellett, 1 darab pedig az életképben a bábun) 

 2 db L-es; 1 db M-es cserkészing (2 darab felpróbálható a folyosó végén, Lord Robert Baden-
Powell portréja mellett, 1 darab pedig az életképben a bábun) 



 3 db cserkésznadrág ( 2 darab felpróbálható a folyosó végén, Lord Robert Baden-Powell 
portréja mellett 1 darab pedig az életképben a bábun) 

 1 db címtabló (a bejáratt ajtótokjában elhelyezve) 

 6 db tabló: - Mozgalom születése, kezdete 
- Zászlóbontás Magyarországon: Egy sikertörténet kezdete 
- A mozgalom zászlóshajója: Magyarország 
- Gödöllő, 1933 
- Bihar cserkészei 
- Berettyóújfalu cserkészei 

(A tablók belépve balról jobbra haladva,részben időrendi alapon részben pedig tematika szerint 
elhelyezve) 

 9 db A/2-es fekete-fehér nyomat (falra függesztve alumínium keretben , tematika szerinti 
csoportosításban, a műanyag tablóknak megfelelően tematizálva) 

 1 db A/2-es színes nyomat (a kiállító teremben a falon elhelyezve, alumínium keretben) 

 1 db 100*150cm  álló ponyva (a kiállításban a Gödöllő, 1933 c. tabló mellett elhelyezve, a 
fal síkjából kiugróan lógatva) 

 1 db 4m*2 m-es fekvő ponyva háttérként (a kiállító teremben, a bejárattól szemből nézve a 
jobb hátsó sarokban, az életkép háttereként) 

 1 db cserkészásó (az életképben farönkön elhelyezve) 

 1 db cserkészkapa (az életképben farönkön elhelyezve) 

 1 db cserkészcsákány (az életképben farönkön elhelyezve) 

 1 db cserkészrádió (az életképben farönkön elhelyezve) 

 1 pár cserkész térdzokni (az életképben a bábura felhúzva) 

 1 db cserkész rövidnadrág (az életképben a cserkész bábura adva) 

 1 db cserkésznyakkendő (sötétzöld), hozzá tartozó bőr gömb összefogóval (az életképben a 
cserkész bábura adva) 

 1 db cserkészsíp (az életképben a cserkész bábu nyakába akasztva) 

 1 db sátor (4 db sátorfa, 1 db ponyva) (az életképben elhelyezve) 

 1 fekete kartonra feltűzve 4 db megbízási jelvény:  
1. csapatszárny csapattitkár 
2. cserkésztörzstiszt, csapatparancsnok karjelvény 
3. őrsvezetői vállpánt 
4. kiscserkész vállpánt 

(Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-1.tárló) 

 3db Hungária jelvény 1 fekete kartonon (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-
1.tárló) 

 6 db különpróba jelvény 1 fekete kartonon (kerékpáros, elsősegélynyújtó, regős, fafaragó, 
kürtös, úttörő jelvény) (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-1.tárló) 

 3 próbajelvény 1 fekete kartonon(Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-1.tárló) 

 11 db jelvény 1 fekete kartonon 1-11sorszámmal jelölve (Üveg tetejű, téglalap alakú 
tárlóban elhelyezve-1.tárló) 

 13 db kisméretű fénykép (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-2.tárló) 

 1 db képeslap a II. jamboree-ról (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-2.tárló) 

 1 db előzetes tájékoztatófüzet az 1933-as jamboree-ról (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban 
elhelyezve-2.tárló 

 1 db Cserkészúton Angliában című könyv (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-
2.tárló) 

 1 db füzet, címe: Jamboree Budapest 1933 (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-
2.tárló) 

 1 db térképészeti segédeszköz(Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-2.tárló) 



 1 db pertrix zseblámpa (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-2.tárló) 

 2 db cserkész Bocskai sapka, az egyiken 164-es szám a jobboldalon, elől cserkészliliom; a 
másikon jobboldalon 203-as szám, elől cserkészliliom és gomb, baloldalon árvalányhaj tartó 
nagy címeres cserkészliliom. (Üveg tetejű, hatszögletű alakú tárlóban elhelyezve-3.tárló) 

 1 db fémplakett- A Magyar Cserkészszövetség Jamboree díja, 1925(Üveg tetejű, hatszög 
alakú tárlóban elhelyezve-3.tárló) 

 1 db bélyeggyűjteményt tartó mappa, benne 19 cserkészbélyeg(Üveg tetejű, hatszög alakú 
tárlóban elhelyezve-3.tárló) 

 1 fehér lapon 4 db lánycserkész paxting bélyeg. A lap 1939.07.30, Gödöllő bélyegzővel lett 
ellátva (Üveg tetejű,hatszög alakú tárlóban elhelyezve-3.tárló) 

 1 db A/2-es nyomat fekete-fehér, Cserkészpróbák Iskolája címmel (falra függesztve 
alumínium keretben , tematika szerinti csoportosításban, a műanyag tablóknak 
megfelelően tematizálva) 

 1 db A/2-es fekete-fehér nyomat. A gödöllői Jamboree napirendje címmel(falra függesztve, 
alumínium keretben tematika szerinti csoportosításban, a műanyag tablóknak megfelelően 
tematizálva) 

 1 db fekete-fehér térkép ami az 1933-as gödöllői cserkész jamboree helyszínt ábrázolja(falra 
függesztve aluminium keretben, tematika szerinti csoportosításban, a műanyag tablóknak 
megfelelően tematizálva) 

 1 db A/2-es nyomtatvány a jamboree programjával(falra függesztve, tematika szerinti 
csoportosításban, a műanyag tablóknak megfelelően tematizálva) 

 1 db kisméretű könyv Major Dezső: Az őrs élete címmel (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban 
elhelyezve-4.tárló) 

 1 db kisméretű füzet, A Magyar Cserkészszövetség alaki szabályzata címmel (Üveg tetejű, 
téglalap alakú tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

 1db kisméretű füzet Cserkész ruházati szabályzat címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú 
tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

 1 db füzet Dr Strömpl Gábor: Térképolvasás címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban 
elhelyezve-4.tárló) 

 1 db füzet Húsz esztendő határkövénél címmel (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban 
elhelyezve-4.tárló) 

 1 db füzet Őrsvezetők Tanácsadója címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-
4.tárló) 

 1 db könyv Tökmag a dzsembörin címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-
4.tárló) 

 1 db füzet Az ezermesterek tizenöt esztendeje címmel (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban 
elhelyezve-4.tárló) 

 1 db kisméretű füzet Cserkésznaptár címmel (Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban 
elhelyezve-4.tárló) 

 1 db füzet, R.E Philipps: Az őrsi rendszer és a tíz törvény címmel (Üveg tetejű, téglalap alakú 
tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

 1 db kisméretű füzet, a Magyar Öregcserkész munka gyakorlati megoldása címmel(Üveg 
tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

 1 db kisméretű füzet, Dr. Sztrilich Pál: A táborvezetés címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú 
tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

  1 db zöld színű könyv Cserkészélet fiúknak-lányoknak címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú 
tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

 1 db zöld-fehér színű könyv Harmadik próba cserkész lányok részére címmel(Üveg tetejű, 
téglalap alakú tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

 1 db kisméretű kék színű könyv, Sztrilich Pál: Táborozási könyv címmel(Üveg tetejű, téglalap 
alakú tárlóban elhelyezve-4.tárló) 



 1 db kisméretű barna színű könyv A gyakorlati őrsvezető címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú 
tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

 1 db kisméretű sárga színű könyv Bi-Pi tanítása címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban 
elhelyezve-4.tárló) 

 1 db kisméretű zöld könyv Cserkészek Térképészkönyve címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú 
tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

 1 db kisméretű füzet Cserkész szolgálati szabályzat címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú 
tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

 1 db kisméretű könyv, A kisfiú és a cserkészet címmel(Üveg tetejű, téglalap alakú tárlóban 
elhelyezve-4.tárló) 

 1 db kisméretű zöld füzet, A magyar cserkészszövetség táborozási szabályzata címmel(Üveg 
tetejű, téglalap alakú tárlóban elhelyezve-4.tárló) 

 1 darab 200cm*100 cm-es kültéri hirdető, MESH hálón. 
 

A fentieken kívül az életképben térhatároló funkcióval farönkök és tönkők, valamint a talaj 

felszórására fenyőmulcs kb. 5-7 cm vastag rétegben. 



9.melléklet: Költségek 

Kibocsátó és megnevezés Ár (Ft) Felhasználás módja 

LizArt Design Kft 

Kiállítás tablói 

127 330 Az összegyűjtött információk 

tablón kerültek kifüggesztve. 

LizArt Design Kft 

Múzeumpedagógiai füzet 

75 000 A kiállításhoz kötődő 

múzeumpedagógiai füzet, 

melyet minden foglalkozáson 

résztvevő térítésmentesen 

kapott meg 

Manufacto Design Kft. 

Cserkész öltözet 

92 450 Felpróbálható 

cserkészviseletek. 

Biharkert 2008 Kft. 

fenyűmulcs 

5960 Az életképben a padló 

takarására szolgáló anyag 

Ferromark 

Fém termékek 

2445 A kiállítás installációjának 

rögzítéséhez szükséges anyagok 

YUN ZHOU Kft. 

harisnyanadrág 

800 A kiállításban szereplő cserkész 

bábu lábának kitömésének 

határolására szolgáló eszköz. 

Összesen: 303 985 

Ebből támogatás: 300 000 

Önerő: 3985 

 

 


