
 

 

14-es Görgey Arthur cscs. 
34-es Zrínyi Ilona lcscs. 

 
www.clevelandcserkesz.org 

 
2017. május 26-28 = Akadályverseny, Sík Sándor Cserkészpark, Fillmore, NY 

 
Kedves Cserkészek és Cserkészszülok! 

 
Az akadályversenyre készülo cserkészek részére a CsBK bérelt egy 47 személyes buszt, amely 
rendelkezésünkre áll. 

 

Az akadályversenyre indulás és érkezés: 
Péntek, május 26 = 6:30 este: Találkozás a Cserkészháznál, illetve a Szt. Imrénél. Indulás 7:00-kor. 

jelentkezés, tábordíj fizetés ($35 készpénz vagy csekk “Hungarian Scouts” névre) 
Hazaindulás vasárnap, május 28.-án, a Sík Sándor Cserkészparktól kb. 1 órakor délután lesz. 
Hazaérkezés a cserkészházhoz kb. 6:30-kor este lesz. 

 

A busz hazafelé megáll a Salamanca, N.Y. McDonald’s-nál (cserkészek hozzanak zsebpénzt magukkal 
vacsorára). Odafelé a busz nem áll meg. Mindenki hozzon magának szombatra reggelit és ebédet. Szombat 
esti vacsorát, vasárnapi reggelit és ebédre szendvicset kapnak a táborban. Ha szükség van arra, hogy valakit 
leengedjünk a buszról a Chautauqua tónál, akkor azoknak a busz megáll hazafelé a volt “Good Morning Farm” 
étteremnél (NY Rt. 17 és NY Rt. 374 keresztezésénél) kb. 4 órakor délután. Szülok értesitsék a 
csapatparancsnokot ezzel kapcsolatosan, ha igénylik. 

 
A buszon oda és vissza mindenki teljes cserkészegyenruhában utazik. 

 
A $35-os részvételi díjjat, az egészségügyi lapot (ha még ezt nem adtátok be volna) és az akadályverseny 
szabályokat aláírva, pénteken, május 26-án kell beadni. A buszra, illetve a cserkészparkban, nem engedhetünk 
olyan cserkészt akinek nincsen teljesen kitöltve az egészségügyi lapja, szüloi aláírással. Jelentjük, hogy ha 
vizesen kell hazahozzuk a sátrakat, akkor az orsvezetok lesznek felelosek azért, hogy hazavigyék a sátrakat 
kiszárítani és a következo összejövetelre visszahozni. 

 

Jó Munkát! 
 

Csajka Tamás, cspk. Strober Ilona, cspk. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



AKADÁLYVERSENY FELSZERELÉSI LISTA CSERKÉSZEKNEK  - 2017 
*** Csomagolj be magadnak! 2 csomagod legyen összesen, amit Te elbírsz. 

Ruhás zacskó 
1 hosszú nadrág (1 ami könnyen 

szárad és sötét nadrág, nem 
jeans) 
1 meleg hosszú újjú ing 
1 pulóver 
2 trikó (sima vagy magyar 

feliratú) 
2 váltás fehérnemu 
2 pár zokni 

Egyéb I. 
bicska 
200’ zsineg (sisal) 

1 csomag kötél (clothesline) 
iránytu 
zseblámpa 
varrókészlet 
gyufa 
napolaj 

Mosdófelszerelés 
szappan 
fogkefe/ fogkrém 
fésu 
1 kis törülközo (vékony) 
lavor (orsileg elég 2 db.) 

 
 
papírzsebkendo 
noi higéniához kellékek 
Ha kontakt-lencsét hordasz, 
inkább hozz szemüveget 

Csajkazsák 
füles edény 
evoeszköz 
bögre 
törloruha 
kulacs/ muanyag sport víztartó 

Éjjeli 
hálózsák 
pokróc, ha szükséges 
matrac/ laticer 
pizsama 

Cserkészegyenruha 
ing 
barna szoknya v. zöld nadrág 
nyakkendo   
nyakkendogyuru 
2 pár barna/ zöld térdzokni 
1 drap rövid nadrág 

Kabátok 
esoköpeny 
könnyu szélvédo kabát 

sapka (napellen, magyar 
feliratú) 

 
Elsösegély 

ragtapasz (több méretü) 
1 tekercs géz 
kis adag fertoleníto kenocs 
kis üveg fertotleníto 
1 csomag nedves törlo 

Cipök 
tornacipo 
bakancs (lábadon van) 
gumi csizma (ha a bakancsod nem 

vízhatlan) 
 
 
** Fontos, hogy a cipok kényelmesek 
legyenek. 

Egyéb II. 
szennyeszsák 
1 reggeli, 1 ebéd 
rámás hátizsák 
pici, zsebbe-való notesz 
toll, ceruza 
Jelmez, amit az orsöddel 

megbeszéltetek 
zsebpénz McDonald’s-ra 

 

Mindenre írd rá a nevedet! Vízhatlanítsd a bakancsodat! 
 

Ha még nem adtad be volna az elsosegélyívedet, azt tedd meg! A honlapunkon megtalálod az ívet. 

 
**NE HOZZ MAGADDAL CD PLAYER-T, RÁDIÓT, MOBIL TELEFONT, I-POD-OT, STB. 

 
A MOBIL TELEFONOKAT NEM SZABAD HASZNÁLNI AZ AKADÁLYVERSENY TELJES IDEJE 
ALATT. HA EZT NEM TUDJÁTOK BETARTANI, EL LESZ KOBOZVA ÉS A BUSZON 
VISSZAKAPJÁTOK. Több célja van az akadályversenynek, de az egyik az az, hogy a cserkésztársaiddal 
beszélgess és, hogy a termeszet teljes szépségét érezd magad körül. Ezt a két célt nem tudod elérni, ha 
elektrónikus felszerelésekkel körbeveszed magad. 


