
 

Akedemie der Wissenschaften, Göttingen Universität, Niedersachsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Johann Gottfried Eichorn 

Akedemie der Wissenschaften  

Göttingen Egyetem 

Göttingen Universitätsstadt 

Niedersachsen, Németország 

Kedves Nyelvészet Diákok! 

 

Tragédia és nagy szomorúság történt! Ahogyan tudjátok, nyelv óra alatt gyakran 

mesélek kedves volt diákomról, Kőrösi Csoma Sándorról.  Mindig ír kedves 

leveleket nekem akár merre utazik a világon. Múltkor arrol írt, hogy elmegy 

keletre felkutatni az ősmagyarok származását.  Azóta nem hallottam tőle! A 

Magyar Tudományos Akadémia, a szervezet ami sponzorálta az útját, sem 

hallott visszajelzést! 

 

Attól félek hogy talán balesete volt, de én már túl idős vagyok utána menni. 

Kérem hogy Ti, kedves diákjaim, keressétek meg.  

 

Május 27-én találkozzunk Nagyenyeden tejles kirándulási felszereléssel reggel 

9-kor. 

 A következő oldalon megtaláljátok a felszerelési listát ami fontos a keleti 

utazásra. (lásd a második lapot)  

 Hozzatok ebédet szombatra 

 Tervezzetek ki egy menedék helyet amit majd az úton fogtok felépiteni 

 Irjátok fel őrsőnként a kedvenc 10 erdélyi népdalotokat 

 Minden legyen hordozható a hátotokon, mert hosszú az út Ázsia felé 

Meg kell állapítani, hogy valamilyen rendkívüli esemény nem történt Körösi 

Csoma Sándorral! 

 

Fájó szívvel, 

 

Johann Gottfried Eichorn 
 

Nyelvészet Osztályi Professor  
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TÁBORI FELSZERELÉSI LISTA 
LEGYETEK FELKÉSZŰLVE, HOGY MINDENT MAGATOKKAL VISZTEK! 

 
Szombatra reggeli és ebéd, majd vacsorát a táborban főzünk.   
***Ha nem hoztok magatokkal valamilyen egyéni vagy őrsi felszerelést akkor sajnáljuk de nem lesz pót 

kellék az altábornál pl. ponyva, ásó, bogrács stb.*** 

 

EGYÉNI FELSZERELÉS 

Ruhák Tisztálkodás Pályára Egyéb 

cserkészegyenruha szappan kishátizsák 
(kiránduláshoz) 

hálózsák 

2 zokni törülköző kulacs gummi matrac 

2 alsónemű fogkefe + fogkrém szúnyogirtó párna 

2 póló ing fésű egyéni gyógyszer zseblámpa 

1 meleg pulóver dezodor gyufa Sapka (nap 
ellen) 

1 hosszú ujú ing  zsebkés  
1 hosszúnadrág  zsineg (twine)  
1 pizsama  iránytű** kötelező!  
1 téli kabát  esőkabát  
1 sapka  ceruza/toll  
1 pár meleg kesztyű  papir notesz  
Bakancs/ gumicsizma 
(Nem tornacipő vagy szandál) 

 csajka   

ÖRSI FELSZERELÉS 
Táborozásra, Pályára Fözésre Őrsi Elsősegély doboz 

2+ Ponyva** kötelező! 1 nagy fakanál Ragtapaszok különböző méretben és formában 

1 Balta 2 vágódeszka Tompa hegyű olló 

1 Ásó 1 rács Hegyes csipesz 

1 Fűrész 1 bogrács Fertőtlenítőszer, Jód-krém 

Kötél (50 – 100 M) 1 meritőkanál Steril géz tekercsben és lapokban 

Zsineg (twine) (50 – 100 M) 1 nagy serpenyő Nyúlékony (elasztikus) kötszer kampókkal 

GPS Gép (ha nince akkor Okos 
Telefon) 

1 lapát (spatula) Ragasztószalag 

  Biztonsági tűk 

  Gumikesztyűk 

  Elsősegélykönyv 

  Lap a helyi segélyhívószámokkal 

  Golyóstoll és papír 
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JELMEZ 

Göttingeni Nyelvészeti Diák Öltözett 

 Fehér bő gombos ing 

 Térdig érő zokni 

 Khaki vagy barna nadrág, betürve a zokniban 

 Nem Kötelező:  Mellény, díszkabát, paróka  :) 


