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Körösi Csoma Sándor (KCsS) elindult kelet felé megtalálni hogy honnan származtak a magyarok

KCsS rendszeresen küldött levelek vissza Magyarórszágra a Magyar Tudományos Akadémiahoz (MTA)

Valamikor Zanglátol vissza jövén eltűnt a KCsS és már hónapok óta nem kapot a MTA levelet. 

Az utolsó levelében írt hogy nagyon közel volt a tibeti szójegyzetek összeállitásban de a láma akivel kellet volna 
találkozni sose érkezett Zanglába

A Magyar Tudományos Akadémia aggódik hogy valami cselszövés (intrigue) ban került a KCsS

De mióta elhagyta európát, sok más érdekes illetővel találkozott és tájegységet meglátogatot hogy mielött 
Zanglához érkezett lehetséges hogy történtek érdekes dolgok

Akadályverseny Célja | Ezért a MTA úgy döntött hogy a lejobb és legbrilliáncs tudósokat kéne elküldenni a KCsS 
utján kitalálni hogy mi is történt a KCsSel
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Lehet hogy az őrsök őrsönként tudnak választanni tudós típust
Magyar Tudományos Akadémia Tudós Típusok
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Régész
Archaeologist

Nyelvész
Linguist

Botanikus
Botanist 

Geológus
Geologist 

Zoológus
Zoologist

Csomó lexikon Róvásírás és 
mórzé szótár

Természet 
lexikon

Térképeszet és 
tájékozódás

Állatnyom és 
útírányok

Talán | A típus add különleges tehetséget az őrsnek, i.e. “cheat-sheet” arra a témára

Fekete Sárga Zöld Szűrke Barna

Jelmez | Fehér ing és nagy nyakkendő
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Mindegyik pálya külön, külön tudja a meséjét kidolgozni
Pálya Célok
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Kérdések amiket a pályának kell megdöntenni:

• Melyik városokan ment át a KCsS (álomások)?
• Mi is történt a KCsSel? 

• Életben kell hogy legyen, mert ő vezeti a tábortűzet
• Hol veszett el a KCsS?
• Miután megtalálták a KCsS-t, mit kell csinálni azután az őrsnek?

FONTOS: Vigyázunk arra hogy ne legyünk rasszisták 
amikor ábrázolunk más nemzetet a pályán
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Körösi Csoma Sándor 
Tábortűz Téma

6

Vezetők
• Strada Andris
• Varga Imre

Helyzet
• Körösi Csoma Sándor vezeti a tábortűzet

Pálya Számok
• Cs 1 | …
• Cs 2 | …
• Cs 3 | …

Téma
• Körösi Csoma Sándor Csodálatos Vándoruta és Élménye

[Munka folyamatban]
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