
Tisztelt Magyar Archeológus Testvériem! 
 
Továbbítom Kőrösi Csoma Sándor levelét. Hamar küldjétek a legokosabb és 
legügyesebb régészeket Kőrösre. Végre bebizonyítjuk, hogy a székely nép Attilától 
és a hunoktól származik. 
 
Levél Kőrösi Csoma Sándortól: 

"Kedves Kőrösi Régészek, 
 
Nagy utam végefelé érek Tibetben. Egész életemet oly 
tudományoknak szenteltem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az 
európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek 
bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében. Itt 
ér véget majd küldetésem, közel állok a bizonyítékához, hogy a 
magyar nép igenis Attila népe. Kérjétek fel a magyar régészek 
segítségét, jöjjenek el Kőrösre, ott mutassátok meg nekik azt a helyet 
ahol a titkos írást először kiástuk az ősi sírokból. Ha megtalálják a 
műalkotást (németül: Artefakt) akkor hozzák Tibetbe. Találtam 
valamit amivel megfejtem a titkos írást. Végre meglesz a bizonyítéka 
annak, hogy a magyar nép Attilától származik. Óvatosan lépjetek, az 
osztrák kémek is figyelnek." 
 
Tisztelettel, 
Kőrösi Csoma Sándor 

 
Hamarossan találkozunk Kőrösben. Jó utazást! 
 
Üdvözlettel, 
Kőrösi Archeológusok 
 

 
 



Cserkész II Öltözet 
 

1. Kalap 
2. Hosszú, barna vagy zöld nadrág 
3. Legombolható világos szinű íng (egy színbe legyen az őrs) 
4. Bakancs 

 

 
  



TÁBORI FELSZERELÉSI LISTA 

Szombatra reggelit és ebédet hozzatok magatokal! 

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 csajka 
1 hosszú ujú ing  zsebkés  
1 hosszúnadrág  zsineg (twine)  
1 pizsama  iránytű  
1 téli kabát  esőkabát  
1 sapka  ceruza/toll  
1 pár meleg kesztyű  papir notesz  
Bakancs/ gumicsizma 
(Nem tornacipő vagy szandál) 

   

    ÖRSI FELSZERELÉS 
Táborozásra, Pályára  Őrsi elsősegély doboz 
1 Balta  Ragtapaszok különböző méretben és formában 
2 Ásó (kis aso palyara)  Tompa hegyű olló 
1 Fűrész  Hegyes csipesz 
Kötél (50 – 100 M)  Fertőtlenítőszer, Jód-krém 
Zsineg (twine) (50 – 100 M)  Steril géz tekercsben és lapokban 
  Nyúlékony (elasztikus) kötszer kampókkal 
  Biztonsági tűk 
  Gumikesztyűk 
  Elsősegélykönyv 
  Lap a helyi segélyhívószámokkal 
  Golyóstoll és papír 
  Ragtapaszok különböző méretben és formában 
 

 


