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*** Csomagolj be magadtól! 2 csomag legyen összesen, amit Te elbírsz. 

Ruhás zacskó 
 3 hosszú nadrág (1 ami könnyen 

szárad; Max 1 cicanadrág) 

 4 rövid nadrág (a popsit takarja el) 

 1 meleg hosszú újjú ing 

 1 pulóver 

 8 trikó (sima vagy magyar 

feliratú) 

 1 fürdőruha 

 8 váltás fehérnemű 

 8 pár zokni 

 kenúzáshoz nylon rövid nadrág 

 ha lencsét hordasz, akkor hozz 

szemüveget is 

Egyéb 
 bicska (lock blade) 

 200’ zsineg (sisal) 

 iránytű 

 zseblámpa 

 varrókészlet 

 gyufa 

 szúnyog elhárító szer 

 napolaj 

 síp 

 munka/ kertikesztű 

 

Mosdófelszerelés 
szappan 

 fogkefe/ fogkrém 

 fésű 

 tükör 

 1 kis törülköző (vékony) 

 lavor 

 köröm kefe 

 mosdáshoz mosdó kendő 

 papírzsebkendő 

 női higéniához kellékek 

Csajkazsák 
 füles edény 

 evőeszköz 

 bögre 

 törlőruha  

 kulacs/ műanyag sport víztartó 

  

Éjjeli 
 hálózsák 

 pokróc, ha szükséges 

 gumi matrac/ laticer (portyára 

szükséges) 

 pizsama 

 kis párna 

 kisebb ponyva 

Cserkészegyenruha 
 cserkész ing  

 barna szoknya 

 nyakkendő  

 nyakkendőgyűrű 

 2 pár barna térdzokni 

 1 drap rövid nadrág 

Kabátok 
 téli kabát 

 esőköpeny  

 könnyű szélvédő kabát 

 sapka (napellen, magyar feliratú) 

 

Elsősegély 
 ragtapasz (több méretü) 

 1 tekercs géz 

 kis adag fertőlenítő kenőcs 

 kis üveg fertőtlenítő (hydrogen 

peroxide) 

 1 csomag nedves törlő (flusable) 

 

Cipők 
 tornacipő  

 bakancs (lábadon van)  

 gumi csizma (ha a bakancsod nem 

vízhatlan) 

 vízi papucs (NEM FLIP-FLOP) 

 

** Fontos, hogy a cipők kényelmesek 

legyenek mert többször fogunk  

kirándulni. 

 

 

Egyéb 
 szennyes zsák  

 1 ebéd (nem több) 

 rámás hátizsák portyára  

 megcímzett boriték bélyeggel  

 plasztik tejes gallon kimosva  

 olló, szines ceruza, toll, ceruza 

 pici, zsebbe-való notesz 

  

 

 
Mindenre írd rá a nevedet! A nyírkosság ellen a legjobb, ha önzárós zacskókba (ziplock) csomagolsz. A szennyes zsáknak 

legalkalmasabb egy párnahuzat. Törülközőnek legjobb, ami vékony anyagból van, mert könnyen szárad. A mosdórongynak 

legjobb a “reusable cleaning cloth by Handi Wipe,” mert szintén könnyen szárad. Minden hálózsákot tartalmazó zsák legyen 

műanyag szemeteszacskóval kibélelve, hogy eső esetén ne ázzon el. Vízhatlanítsd a bakancsodat!  

 

Utazóruhád legyen kényelmes, de cserkészies: magyar feliratú kis ing, drap rövid nadrág, nyakkendő, bakancs.  

Kishátizsákban legyen: ebéd, kulacs, esőkabát, sapka, iránytű, bicska, kötél, zsineg, napolaj, papírzsebkendő, síp, notesz, toll, 

fényképezőgép. 

 

**NE HOZZ MAGADDAL IPOD/IPADOT, RÁDIÓT, STB. MOBIL TELFONT CSAK VÉSZESETBEN 
HASZNÁLUNK A PORTYÁN. 


