
Kedves Régészek! 
 
 
Mint tudjátok, Kőrösi Csoma Sándor elment keletre felkutatni az ősmagyarok 
származását. Amikor megérkezett hozzánk Tibetbe, nagyon örültünk, hogy egy 
ilyen kutatóval megismerkedhettünk. Volt egy térképünk amit használt és ezen az 
úton egy nagy csodára talált! Egy olyan ősmagyar tágyra talált amihez nagyon sok 
régész segítsége kell, hogy a titkait megtudjuk fejteni. 
 
Ez egy világ megrendítő esemény. Kőrösi Csoma Sándor kéri, hogy gyertek el erre 
a nagy eseményre. A mai világ igen veszélyes, de mi biztosak vagyunk abban, hogy 
a szerzetesek a kutatók segítségére állnak. 
 
 
Találkozzunk május 27.-én 9 órakor Tibet határánál! 
 
·        A következő oldalon megtaláljátok a felszerelési listát. (Lásd a második 
lapot!) 
·        Hozzatok ebédet szombatra! 
·        Tervezzétek meg azokat az építményeket amiket a kutatás során megfogtok 
építeni! 
·        Ne felejtsetek el nagyítót hozni! 
 
Gyertek el és találkozzatok Kőrösi Csoma Sándorral! 
 
Varakozva, 
 

 
 
 
Ngapoi Tas, Lama 



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

kellék az altábornál pl. ponyva, ásó, 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 
1 hosszú ujú ing  zsebkés csajka 
1 hosszúnadrág  zsineg (twine)  
1 pizsoma  iránytű** kötelező!  
1 téli kabát  esőkabát  
1 sapka  ceruza/toll  
1 pár meleg kesztyű  papir notesz  
Bakancs/ gumicsizma 
(Nem tornacipő vagy szandál) 

   

    ÖRSI FELSZERELÉS 
Táborozásra, Pályára  Legyetek fel keszulve a kovetkezo epitenyeket 

epiteni: 
1 Balta  Sátor 

 
2 Ásó (kis ásó pályára)  Tuzhely 

 
1 Fűrész  Farakás 
Kötél (50 – 100 M)  Árok 
Zsineg (twine) (50 – 100 M)  kapu 
1 Nagyitó** kötelező!  Lavortartó 
Őrsi zászló  Cipőtartó 
  Szárító kötél 
  Csajkatartó 
   
   
   
 

 

 

 



JELMEZ 
Régész Öltözet 

• Khaki vagy barna gombos ing 
• Khaki vagy barna nadrág 
• Nem Kötelező:  Khaki vagy barna kalap  :) 

                       


	TÁBORI FELSZERELÉSI LISTA

