
ZÁSZLÓFELVONÁS RENDJE 
 
 
Általános megjegyzések: Minden vezényszót a napostiszt mindenkor vigyázz állásban vezényel. 
  Balra át után bal lábbal lépünk ki. "Vigyázz" vezényszót NEM használunk. 
 
Az ôrsök a zászlórúd körül felsorakoznak. 
 
A napostiszt középre lép és vezényel: "Tábor vigyázz!  Ôrsvezetôktôl jelentést kérek." 
 
Az ôrsvezetôk kilépnek és menet közben egymás mellé sorakoznak, majd a napostiszt elôtt három lépésre megállnak.  
A napostiszt tiszteleg, vele együtt az ôrsvezetôk is.  A napostiszt a jobb-szárnyon (balra néz) lévô ôrsvezetôvel 
kezdve, sorra feléjük forditja fejét, minden ôrsvezetô jelent. 
 
"........................... ôrs ..... cserkész."   (Az ôv. annyi cserkészt jelent, amennyi felsorakozott.  Ha ketten nincsenek ott, 
így jelent:  "............... ôrs .... cserkész, 2 szolgálatban".)  Végül a napostiszt mondja: "Köszönöm."  és tiszteleg az 
ôrsvezetôkkel együtt.  Balra át után az ôrsvezetôk belépnek ôrseikhez.   
 
A napostiszt a tpk. elé áll, vele tiszteleg és jelent: 
".......................... tábor ..... cserkész."  (Az ôrsök által jelentett létszámhoz hozzáadja a törzsét is.) 
 
A táborparancsnok válasza:  "Köszönöm.  Zászlófelvonás, ima, napirend, szolgálatátadás." 
 
A napostiszt megismétli a parancsot.  Mindketten tisztelegnek. 
 
A napostiszt visszafordul, és vezényel (csak egy személyt hívunk a zászlóhoz):  
"XY a zászlóhoz!"  Miután XY a zászlóhoz ért, a zászlónak tiszteleg.  Utána, "Zászlónak tisztelegj!"  Az ôrsi zászlót 
nem hajtjuk meg, hanem bal kézben tartjuk és jobb kézzel tisztelgünk rá (derékkel vízszintesen).   
 
A zászló felvonása közben a tábor a cserkész indulót ill. a Himnuszt énekli.  Utána:  "Vigyázz!".  Miután XY lehúzta a 
zászlót, a zászlónak ismét tiszteleg.  Miután XY visszatért a helyére:  "Imádkozzunk!"  
 
Az ima sorrendje:  Katolikusok keresztvetés, reggeli ima, Miatyánk, Ragyogva fénylik..., keresztvetés.   
Utána, "Imától!" 
 
A napostiszt a napi jelszó után "Pihenj"-t vezényel és folytatja a napirendet.  Ha valakinek a nevét hívják, akkor 
"vigyázz"-ba áll és mondja, "Parancs” - ezzel tudomásul vette az elhangzottat.  Az ôrs részérôl csak az ôrsvezetô 
szólal meg. 
 
A napostiszt “Tábor vigyázz!”-t vezényél.  Utána: “Szolgálat átadás.”  
Az új napostiszt a napostiszt elé lép.  A régi napostiszt tisztelgés után mondja: "A szolgálatot átadom." 
  
Az új napostiszt válasza:  "A szolgálatot átveszem."  Mindketten tisztelegnek.  A régi napostiszt balra át-al 
távozik. 
 
Ha van, akkor a további szolgálatokat hasonlóképen átadjuk. 
 
Ezután az új napostiszt a tpk-hoz fordul és  további utasítást kér.  Ez után, vagy amennyiben nincs más utasitás, a 
következô utasítást adja ki:  "Ôrsvezetôk vezessék  el ôrseiket." 

ZÁSZLÓLEVONÁS RENDJE 
 
Minden úgy történik mint zászlófelvonásnál, csupán a sorrend és az imák változnak: Jelentés, ima, zászlólevonás. 

 


