
 

 

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

KMCSSZ - AKADÁLYVERSENY 

2022. április  

 

2022 Akadályverseny – Cs. I. Meghívó Levél  

Kedves Cserkésztestvéreim! 

 

Meg lesz tartva a világ első Népmese Konferenciája! Gyertek találkozni királykisasszonyokkal, 

sárkányokkal, tündérekkel és manókkal. Azt hallottam, lehet, hogy ott lesz a Kacor Király ÉS a 

GÖMBÖC! Egy helyen! Hihetetlen! Érdekes lesz meghallgatni az ő szemszögükből a híres 

népmeséjüket. Ki tudja, lehet, még a hétfejű sárkány is megjelenik. A főelőadók között sok híres 

néprajzkutató is lesz! Meghívták Arany Lászlót, Illyés Gyulát, Kovács Ágnest, Palkó Józsefnét és Dégh 

Lindát. Sőt még Benedek Elek is ott lesz! Igen, jól olvastad, BENEDEK ELEK. Ez egy hihetetlen 

lehetőség lesz mindenkivel találkozni (és az aláírásukat gyűjteni).  

 

A konferencián szeretettel várunk mindenkit népmese jelmezben. A népmese jelmez, az egy őrsileg 

kiválasztott magyar népmeséből legyen, mindegyik őrsi tag legyen különböző szereplő. Hogy 

bejussatok a konferenciára, egy népmese szereplő jelmezben kell lenni és az őrsi igazolványotokat 

kell elhozni. E kettő szükséges a sikeres regisztráláshoz. Több információ található a következő 

oldalon.  

 

Találkozunk május 28-án reggel 10:00-kor a Pentagonnál (Tiszti tábor). 

 

   Sikeres felkészülést és jó utat kívánunk! 

 

 

Jó Munkát! 

 

Kozma Fanni, cst. 

fannikozma@gmail.com 

 

Cserkész I. Törzsvezér 

New York-i Körzet  
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2022 Akadályverseny - Cs. I. Népmese Jelmez  

Jelmez:  

Mindegyik őrs öltözzön fel egy kiválasztott magyar népmeséből, mindenki egyéni szereplőként.  

• Olyan népmese legyen, ami nincsen az AKI keretmese kötetben. 

• Legyen kényelmes, mert a jelmezben lesztek a szombati napon.  

• Őrsönként legyetek kész ezt a mesét előadni.  
 

Őrsi igazolvány: (Mindegyik őrsi tagnak külön-külön kell egy) 

Mindegyik őrsi tagnak legyen személyre szóló őrsi igazolványa, amelyen az őrsi név is fel van 
tüntetve képpel (mint az őrsi zászlón), és a csapatszám és a város is szerepel. Csak ezzel léphettek 
be a konferenciára. Ez legyen keményebb papíron, lehet nyomtatott vagy kézzel írt. Pontos 
méretek és példa alul található.  
 
 

 
 
Példa: 
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2022 Akadályverseny - Cs. I Kelléklista 
 
 

EGYÉNI FELSZERELÉS 
Ruhák Cserkészegyenruha Pályára Tisztálkodás 

□ Zokni (2x) □ Cserkészing 
(Csapatszám, 
Hungária) 

□ Kulacs □ Szappan, fésű 

□ Alsónemű (2x) □ Cserkésznyakkendő □ Szúnyogirtó □ Kis törülköző 

□ Póló ing (2x) □ Nyakkendő gyűrű □ Papír/notesz □ Fogkefe, fogkrém 

□ Meleg pulóver (1x) □ Cserkészöv □ Gyufa, Bicska □ Dezodor 

□ Hosszú újjú ing (1x) □ Barna/zöld 
rövidnadrág (fiúknak) 

□ Zsineg (twine) Egyéb 

□ Hosszúnadrág (1x) □ Barna szoknya 
(lányoknak) 

□ Esőkabát □ Hálózsák 

□ Pizsama (1x) □ Barna/zöld zokni □ Ceruza/toll □ Gumimatrac 

□ Téli kabát (1x)  □ Varrókészlet, 
olló 

□ Párna 

□ Sapka (1x)  □ Iránytű □ Zseblámpa 

□ Meleg kesztyű (1x)  □ Őrsi igazolvány □ Csajka 

□ Bakancs nem 

tornapcipő! 

 □ Népmese jelmez □ Bögre 

□ Gumicsizma  □ Szombatra ebéd □ Evőeszköz 

 

 

 

ŐRSI FELSZERELÉS 
Táborozásra Őrsi elsősegély doboz Pályára 

□ Sátor (1x) □ Ragtapaszok különböző méretben és 
formában 

□ Őrsi zászló 
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□ Ponyva – Sátor fölött 
(1x) 

□ Hegyes csipesz (esetleg külön kullancs-

csipesz) 

□ Kishátizsák 

□ Ponyva – Sátor alatt 
(1x) 

□ Fertőtlenítőszer, jód-krém  

□ Ponyva – Tábortűzre 
(1x) 

□ Steril géz tekercsben és lapokban  

□ Ponyva – Egyéb (1x) □ Rövid megnyúlású, rugalmas fásli rögzítővel  

□ Balta (1x) □ Ragasztószalag  

□ Fűrész (1x) □ Biztosítótűk  

□ Ásó (1x) □ Gumikesztyűk  

□ Kötél (50 – 100 M) □ Elsősegélykönyv  

□ Zsineg (50 – 100 M) □ Lap a helyi segélyhívószámokkal  

□ Gyufa □ Golyóstoll és papír  

 


