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2021. május 1.  
 
2021 Távoli  Akadályverseny –  Cs. I I  Meghívó Levél  
Kedves Angliai Szakemberek és Kereskedők, 
 
Isten hozott a magyarországi reformkorban! Kolera járvány tört ki, árvizek mossák a Duna partját, és sok jómódú 
nemes család menekül birtokaira messze Budapesttől. Mégis, én, Széchenyi István, esküszöm, hogy összehozom a 
népemet és az országomat…a TI segítségetekkel!  
 
Tudom, hogy a nagy világban kivirágzott sok új technológia, mint fényképészet, gőzmozdonyok, hídépítés. Kérem, 
hogy látogassatok meg. Nappal, (10-4 közt, EST) bejárjuk Budát és Pestet, hogy a szakvéleményeket és tudásotokat 
megoszthassátok a magyarokkal. Majd este 8-kor EST, meg vagytok hívva a nemzeti színházba a „Széchenyi: A 
Rockoperát” megnézni!  

Kinti, őrsi feladatok lesznek, amit együtt vagy távolról, személyesen lehet megoldani, a helyi járványügyi 
szabályok szerint. 

A kolera járvány miatt, távolról, WhatsApp-on fogtok velem találkozni: 

• Minden fő szaktudós csoportvezetőnek (őrsvezető) legyen egy telefonja, amin működik az internet. Ennek 
a telefonnak a számát írjátok be az Akadályverseny bejelentkezési Google Docs-
ba:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IT-nlWUEjG60T-ckZ-
OqwKvjB2e0_r4fDgmBX0mrxEU/edit?usp=sharing 

• WhatsApp-on fogunk beszélgetni, ezt töltsétek le Aki előtt. 

• Május 29 előtt lesz egy próba kommunikáció WhatsApp-on. Kapcsolatba lépek az őrssel, konfirmálni, hogy 
működik a kapcsolat, és egyéni gondokat megbeszélni (például, együtt lesz az őrs, vagy külön otthon? 
Mindegyik őrs helyzete szerint döntünk, hogy ha főleg videón, telefonon, vagy SMS-en fogunk 
kommunikálni).  

• A feladatokat text, kép, pdf vagy videón kapjátok meg. 

• A visszajelzést, is text, kép, pdf vagy videón adjátok vissza. 
 
Kérem, hogy minden szaktudós csoport (őrs) helybeli járvány szabályok szerint találkozzon. A csapatparancsnok 
dönt, ha: 

• Lehet valaki hátsó kertjében vagy cserkész tanyán, ahol van fa és lehet tüzet rakni.  

• Ha mindenkinek otthonról kell bekapcsolódnia, úgy is találkozhatunk csoport híváson.   

• Kell internet kapcsolat. 

• Ha szeretnétek, a pálya után lehet további örsi kirándulást tartani a Rockoperáig. 
  
Alaposan nézzétek át és biztosítsátok, hogy minden egyéni és őrsi felszerelés meglegyen (2-3. lapokon van a lista 
és a nyomtatványok).  
 
Május 29-én, reggel 10-kor találkozunk! Sikeres felkészülést és jó utat kívánunk! 

Jó Munkát! Hajrá! 
Széchenyi István (Tausz Kati cst. & Magyarody Kati cst.) 

Cserkész II Törzsvezérek 
Kanadai Körzet  

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IT-nlWUEjG60T-ckZ-OqwKvjB2e0_r4fDgmBX0mrxEU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IT-nlWUEjG60T-ckZ-OqwKvjB2e0_r4fDgmBX0mrxEU/edit?usp=sharing
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Kelléklista 

EGYÉNI FELSZERELÉS 

Cserkészegyenruha/Ruhák Egyéb Ebéd/Főzésre 

□ Cserkészing (Csapatszám, 
Hungária) 

□ Kulacs (fontos) □ Csajka  

□ Cserkésznyakkendő □ Mobil telefon (fontos) □ Bögre 

□ Nyakkendő gyűrű □ Egyéni gyógyszer □ Evőeszköz 

□ Cserkészöv □ Gyufa, Bicska □ Szombatra ebéd 

□ Barna/zöld nadrág vagy 
rövidnadrág 

□ Zsineg (twine) Szombatra vacsora (ha 
továbbra maradtok) 

□ Barna/zöld zokni □ Szúnyogírtó □  

□ Esőkabát □ Ceruza/toll Sósgyurma 
kézügyesség kellékek 

□ Meleg pulóver (1x) □ Papír notesz □  1 csésze liszt/tag 

□ Sapka (1x) □ Íránytű □ ½  csésze só/tag 

□ Bakancs nem tornapcipő! □ Kis hátizsák □ ½  csésze víz/tag 

□  □ Karóra  □ festék 

□  □ olló □ ecset 

 ŐRSI FELSZERELÉS 

Táborozásra Őrsi elsősegély doboz Egyéb Főzésre 

□ Ponyva – 
Egyéb (1x) 

□ Ragtapaszok különböző méretben és formában □ Receptek (következő 
lap) 

□ Balta (1x) □ Tompa hegyű olló □ Tea zacskó 
 

□ Fűrész (1x) □ Hegyes csipesz (esetleg külön kullancs-csipesz) □ Víz (2 csésze/tag) 

□ Ásó (1x) □ Fertőtlenítőszer, jód-krém □ Cukor  

□ 2 Erős Kötél 
egy 
kötélhídra 
(50 – 100 
M) 

□ Steril géz tekercsben és lapokban □ Citrom vagy citromlé 

□ Zsineg (50 – 
100 M) 

□ Rövid megnyúlású, rugalmas fásli rögzítővel □ Kemény főtt tojás 
(2/tag) 

□ Gyufa □ Ragasztószalag □ majonéz 

□ Őrsi zászló 
& zászlórúd 

□ Biztosítótűk □ mustár 

□  □ Gumikesztyűk □ Só 

Nyomtatványok □ Elsősegélykönyv □ bors 

□  □ Lap a helyi segélyhívószámokkal □ paprika 

□  □ Golyóstoll és papír □  
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Nyomtatványok  
(13 lap összesen, legyen egy (1) másolat per cserkész ne legyen elől-

hátul nyomtatva, hanem egy-egy lapon) 

 

II ÁLLOMÁS: HERENDI GYÁR   
Ár Becslés  

I. Rész: Össze párosító játék 

Vágjátok ollóval ki a tört vonalon az aluli 6 személyt és a 6 

nevezetességet.  Párosítjátok össze őket megfelelően. 

Tedd sorrendbe a képeket ár szerint. Párosítsd össze az árakat a tárgyal! 

Szerinted, melyik a leg olcsóbb, melyik a leg drágább?  

Árak 

$2.87 
 

$9.00 

 
$2.99 

 
$9.99 

 

$3.29 
 

$17.00 

 
$5.98 
 

$89.99 
 

$6.25 
 

$2,112.16 
 

 



Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
Lendvai Béla Akadályverseny 
III. & V. Kerületi 

4 

 

 

Képek 
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II. Rész:  

Mindegyik kategóriában, melyiket választanád és miért? Kategóriák: 

Teáskészlet, kenyér, cipő, könyv, kötél 

Kategóriák Melyik? Miért? 
Teáskészlet  

 
 

 

Kenyér   
 

 

Cipő   
 

 

Könyv   
 
 

 

Kötél   
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II ÁLLOMÁS: HERENDI GYÁR   
Állati jó inspiráció!  
Keresünk érdekes állatokat amikröl tudunk majd porcelán szobrokat és tányérokat 

díszíteni. Kaptok 5 percet mindegyik betűnél egy állat nevet irní.  De legyen különleges állat! Csak akkor 

kaptok pontot ha más az örsböl nem írta le ugyan azt az állatot.   

 

A/Á   _______________________  

B _______________________ 

C _______________________ 

CS _______________________ 

D/DZS _______________________ 

E _______________________ 

É _______________________ 

F _______________________ 

G _______________________ 

H _______________________ 

I/Í _______________________ 

J _______________________ 

K _______________________ 

L/LY _______________________ 

M _______________________ 

N _______________________ 

NY _______________________ 

O/Ó _______________________ 

Ö/Ő _______________________ 

P _______________________ 

R _______________________ 

S _______________________ 

SZ _______________________ 

T _______________________ 

TY _______________________ 

U/Ú _______________________ 

Ü/Ű _______________________ 

V/W _______________________ 

Z _______________________ 

ZS _______________________ 



 

 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
Lendvai Béla Akadályverseny 
III. & V. Kerületi 

KMCSSZ - AKADÁLYVERSENY 

 

III ÁLLOMÁS: PILVAX KÁVÉHÁZ  
Receptek 

Tea 
- Tea zacskó 
- Víz (2 csésze/tag) 
- Cukor  
- Citrom vagy citromlé 

 
1. Felforralod a vizet. 
2. Beleteszed a teát.  
3. Merítsd bögrébe.  
4. Ízre keverhetsz hozzá cukrot és citromot.  

 
Kaszinótojás 
- Kemény főtt tojás (2/tag) 
- 2 evőkanál majonéz 
- 1 teáskanál mustár  
- Só, bors, paprika  

 
1. Otthon, betesszük a tojásokat a hideg vízbe. 
2. Forraljuk 9 percig. Kiszedjük és engedjük, hogy ki kihűljenek. 
3. Megpucoljuk a tojásokat. 
4. A sárgákat kirakjuk, villával összekeverjük majonéz, mustár, só, borssal. 
5. A keveréket visszatesszük a tojásfehérjékbe 
6. Díszíthetjük paprikával 
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IV ÁLLOMÁS: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
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