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 25. Századi Kiscserkész Tanyázás 

 
 

Kedves kicserkészek, kedves szülők! 
 
A Rome-Ohio-i csillagrendszerben lévő Teleki bolygói kutatóállomásnál hirtelen megszakadtak a 
kommunikációs csatornák. Az EgyesültBolygók nem tartja ezt nagy prioritásnak, ezért úgy 
döntöttek, hogy a Kiss Ernő raj kiscserkészeit odaküldik hogy felmérjék a helyzetet. Részletek alul 
vannak. Felszerelési lista a következő lapon található. (English summary at the bottom.) 
 
Kinek: 

 Puli és Jegesmedve Őrsöknek 
Mikor:  

2019. június 21. este 7:30-től  (21-én nem lesz vacsora de lesz uzsonna) 
2019. június 23. este 8-ig (23-án a szülőket tábortüzre várjuk 7-től. Majd a 
tábortűz alatt kiscserkész igérettétel lesz a Jegesmedve Őrsnek) 

Hol: 
Teleki Cserkész Tanya 
3498 Callender Rd, Rock Creek, OH 44084 
https://goo.gl/maps/cAtHVTDtbn9NGuKcA 

Jelentkezés:  
Szigeti Mátyásnál június 17-ig 

Részvételi díj: $30  
 
Légyszives értesítsenek allergiákról, gyógyszerekről, étrend korlatozásról, stb. Sátorban alszunk, 
egész hétvégen kint leszünk. Akármilyen kérdésre szivesen válszolok. Köszönöm! 
 
 
 
Jó munkát! 
 
Szigeti Mátyás 
(440) 897-4989 
sz.matt@ymail.com 
 
 
 
 
 
English Summary: We’re having a cub scout camp (with a mild space/sci-fi twist) from June 21 
7PM to June 23 8PM. A packing list in Hungarian is attached on the next page (I’ll happily translate 
it if requested—just let me know). On Sunday June 23 the parents are invited for a campfire at 7PM, 
and the kids in the Jegesmedve patrol will have a cub scout promise / blue neckerchief ceremony. 
Also please let me know about any allergies, dietary restrictions, medicine, or other important 
information. 
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Vízálló dobozban vagy hátizsákban/zsákban és vízálló zacskóban csomagolva 

(hogy ha esik az eső, akkor szárazon maradjon a felszerelés) 
Biztonság kedvéért jó lenne ráirni a gyermek nevét mindegyik ruhadarabra. 

Ruhanemű 
  Nyakkendő, nyakkendő gyűrű 
 1 hosszú nadrág 
  1 rövid nadrág, 1  drappszínű / egyenruha rövidnadrág (de összesen 2 rövid nadrág) 
  1 pulóver 
  2 póló (inkább sima vagy cserkész/magyar felirattal) 
  1 fürdőruha  
  1 törülköző (fürdéshez) 
  3 váltás alsónemű 
  2 pár zokni, 2 pár zöld/barna/egyenruha zokni (de összesen 4 pár zokni) 
  cserkészing  
  Meleg kabát  
Cipők 
  Tornacipő 
  Bakancs (portyázó bakancs, inkább vízálló) 
  Gumicsizma (esetleg ha nem vízálló a bakancs) 
  Szandál 

Mosdófelszerelés 
  Szappan 
  Fogkefe, fogkrém 
  Papírzsebkendő 

Éjjelre 
  Hálózsák, esetleg pokróc  
  Kis párna 
  Tábori matrac ( „camp pad” féle, kicsi) 
  Pizsama 

Egyéb 
  Szennyeszsák (anyagból, szellőzhető) 
  Szúnyogírtó 
  Gyógyszer (ha kell) 
 

Csajkazsák  
  Csajka vagy nyeles kis fazék és tányér    
  Evőeszköz (kés, villa, kanál) 
  Bögre 
  2 db Törlő rongy (konyharuha) 

 

  
Kis hátizsákban csomagolva (majd a kis hátizsákot hozzák magukkal ha röviden kirándulunk) 

  Kulacs (legalább fél liter) 
  Sapka vagy kalap (nap ellen) 
  Napkrém 
  Eső kabát (vízálló) 
  Zseblámpa 

 

 


