
14. sz. Görgey Arthur cserkészcsapat   2019. június 8-15  

CSAPATTÁBOR 
zöldnyakkendős cserkészek részére 

 
Helyszin: Kinzua Reservoir (Allegheny National Forest, Pennsylvania) 
 
Egyéni felszerelés ellenőrzése:  pénteken, május 31-én a cserkészgyűlésen 
Közös csomagolás:   pénteken, június 7-én a cserkészháznál este 7-9 
 
Indulás: szombat reggel, június 8-án a cserkészháztól, találkozunk 7:30, indulunk 8-kor 
 
Érkezés: szombaton, június 15-én a cserkészházhoz este 6-kor 
 
 
Háttér:  Pontosan 50 évvel 
ezelőtt, 1969-ben csapatunk ezen a 
vizgyűjtőn tartott vizi mozgótábort. 
Aztán 1993-ben, 2003-ban és 2014-ben 
szintén ezen a vizgyűjtőn táboroztunk 
az egyik mellékfolyó medrében. Idén 
pedig ismét vizi mozgótábort 
rendezünk; primitiv táborozás lesz a 
vadonban, de mindegyik cserkész őrs 
tapasztalt táborozó, fel van készűlve, és 
tud úszni. A hatóságokkal már 
intézkedtünk, és logisztikai 
készülődéseink és vészterveink 
alaposak és részletesek; biztonsági előirásokat be fogjuk tartani, és minden cserkésznek szabályos 
mentőmellényt biztositunk. Tábortörzsünkben több olyan felnőtt van, akinek sok tapasztalata van a 
csónakázással. Fontos, hogy a felszerelési listát alaposan kövessük (kérdések esetén nyugodtan hivjanak), 
és hogy május 31-én teljesen becsomagolva jöjjenek a cserkészek felszerelés ellenőrzésre, hogy 
kipróbálhassuk a cipelést és a hiányokat időben pótolhassuk. Sokat fognak fiaitok egy ilyen vagány tábor 
által fejlődni: magabiztosságban, természetszeretetben, együttműködésben, magyarságban, egymással 
törődésben, kitartásban, és hitben, többek között. Köszönjük, hogy ránk bizzátok gyermekeiteket. 

 
Tábordij:  $160 (1. gyerek), $130 (2. gyerek), $110 (3. és többi gyerek), csapattól függetlenül. 
 
Jó munkát! 
 
Csajka Tamás     Szentkirályi Endre 
Csapatparancsnok    Táborparancsnok 
440-799-1373 (tábor alatt)   440-476-6118 (tábor előtt) 



FELSZERELÉSI LISTA 
 

Minden felszerelésedet sajátmagad kell cipelni majdnem minden nap egy 
kilométert (5 futbalpályányi távolságot kétszer egy nap), igy ügyesen csomagolj. 
 
 
Rajtad van: 

Drap v zöld rövid nadrág, magyar feliratú ing, cserkésznyakkendő, betört bakancs (ami 
nem töri fel lábadat). 

 
Kishátizsákban: 

Ebéd, esőkabát, kulacs (ajánlott: 2 qt), zsebnotesz, ceruza v toll, bicska v tör, napolaj, 
iránytű, karimás sapka, vizicipő vagy strapabiró csukott-orrú szandál. 

 
Hátizsákodban: 

Hálózsák, gumimatrac azaz laticel, kisebb ponyva hálózsákod alá, pizsama 
 
Mosdófelszerelés:  lavor, környezetbaráti szappan, fogkefe, fogpaszta, törülköző. 
 
Csajkazsák:  kisebb fülesedény, fülesbögre, evőeszköz. 
 
Ruha:   Cserkészing, téli kabát (éjjel lehet 45-50 fok is), hosszú nadrág, rövid 
nadrág, fürdőruha, 4 trikó, 8 pár zokni, 5 pár alsónemű, pulóver, hosszú újjú ing. 
 
Egyéb: Varrókészlet, zseblámpa (és ahhoz pót elem), 100’ zsineg (sisal twine), 100’ kötél 
(cotton clothesline), gyufa (ziplock zacskóban), munkakesztyű.     SE ÁRAM, SE TÉERŐ 
NEM LESZ, IGY MOBILTELEFONT NE HOZZ... 

 
Extra kis zsákban (száraz-ruha zsák, amihez csak szükség esetén fogsz hozzáférni): 

pulóver, 4 pár zokni, 3 pár alsónemű, 3 trikó, hosszú nadrág, meleg sapka. 
 
 

Hozz magaddal elegendő szemetes zsákot (vastagabb, jóminőségű un. “contractor 
bag”), hogy minden felszerelésedet vizhatlanithasd, és még 4 db extra zsákot. 
Emlékezz, hogy felszerelésedet kenúban fogod vinni, igy fontos a szemetes zsák 
minősége. 
 
Hozd el összes becsomagolt felszerelésedet cserkészgyűlésre pénteken, május 31-
én, hogy leellenőrizhessük. 


