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A MAGYAR CSERKllSZSZIIVETStG
1969

KIADASA

ALAKISAGOK

ELOSZ6
Kedves Fiuk!
'OJ Cserkeszkonyvilnk
aIapja, most is a rigi. kedves "Mi Konyviink". Am, a "Mi Konyvunk" megjeleneee ota
20 ev telt el. Az6ta valtozott a vilAg. Cserkeszked6:siink
koriUmenye:i. is rnasok lettek.
Ezert a cserkeszpr6bAk
anyagat oj kovetelmenyekhez alakitottuk.
Meg1s, ne keressetek a mai kar divatos szenzaei6it
benne.
Naha, a cserkeszet minden generaci6 sztimara mo-dern intezmeny, frissessege, lendillete nern az oleso sZen7.Aci6 keresesebOl ad6dik.
Sokkal ink6bb abbOl. hogy a
meguju16 eIet uj koriilmenyeihez
alkalmazkodva
vizsg81ja
.a magyarsftg es az emberiseg szolg8latanak lehetOseget.
A kUlfoldi magyar cserkeszek szetsz6r6dva, sok orsugban
emek. . Fcladatuk
ketws.
Becsiilettel dolgoznak
u.ert az orszAgert, amely befogadta oket vagy ahol sziilettek. De eppugy szolgalj8.k a magY8il"88.got is, amelyhez kultunijuk, hagyomanyaik es csaladjuk koti oket.
Szechenyi Istvan - a legnagyobb magyar -, egy'-"7.erfianak
a kovetkez5ket
irta:
"A legtObb ember, ha

megkerdezik tole, mien teszi ,ezt, vagy azt, & kerdesre azt
vii.laszolja: mert hely:retem koveteli tOlem."
Te, magyar cserkesz,mondd
erzt: Szolg8lom a rnagy3rR3g0t, mert

-.

kotelessegemnek

-

tartom.

Kijszijnetet mondok az elsO kotet szerkeszteseben
kOz'remukOdo munkatiii'saknak,
Dr. Ad8m Janosnak,
Beke
InlTenek. Dr. Nemethy Gyorgynek
es Mauksch Peternek.
az l'i.!taluk irt fejezetekert. valamint KriSID Nagy Katalinnak kitiino rajzaiert.
Eppugy koszonom KOvlui Lajos
es Pap Gyula cserkesztisztek sok - sok jot8nacsat es az elOh~szito, iIletve ellenon:o munkAban val6 reszvete:let.
Forgassatok
szeretettel
ezt a konyvecsket.
19yekezzetek aegitsegevel lstent, hazAt as embertAr;eakat swlgal6 Jll<1.gyar cserkeszekke valni.
Jo munkiLt!

A:z.alakisagok eelja, bogy egysegesen cs fegyelmezeuen tudjunk
miDden helyzetben fellepni.
Az alakisagok vegrehlljtasara adoU utasitasokat vezenyszavRknak
Devezzlik. Mint ujollc cserkesz. a ktivetke7.o vezenyszavakat
ismerd
es tudd pontosan vegrehajtani:

,,'
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INDULJ: ballabbal kilepve kezded a menetelest.
ALL]: a vezenyszora a balhibaddal
meile zarod.

meg egyet h!psz es a jobhat- is

OSZOLJ: mennel gyorsabban igyeke7.z az alakzat.'?t elhagyni.

GAROR

tlgyvezet6 Elnok
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1969 Szent IstV8n napjan.
BODNAR

IMAHOZI tlLJ LEI

ONMERETEK
Az onmeretek elsosorban onmagad megismereSlh celozzak. valamint azt, .hogy azok scgitsegevel aranylag pontos merest, vagy bec8"'
lest vegezhess barmikor, nmikor a aziikseg kiv8.nj<t.
A legfootosahb meretek, amelyeket a cscrKesz
Ode jegyezd Iel liZ onrnereteidet.l

1 m.

pODtosan ismer:

a) nagyarasz ••.•••••••••.••••••••••••••

e)

magass8.g •••••••••••••••••••••••

b) kisarasz ....•..•.•••••...••••.•••....

,f) lepes h058za ••••••••••••••••••••••••.

c) hovel rk ..•..•.•••••••••••••.••.••••.••

,g) talp hossza ....••••••••••.•••••••.••••

d) 150 em, magassag ...•.•••••.•.••.•. h) testrnagllssag •.•••...•...••••••••.••••.

=~
)- l~f~
II\"

lJiii/1

bJ"i-.

tL---=
.( '!

-~\~

----'Jl

~~

A rajz megmutatja, hogy melyek a meretek es hogyan vedd fel
azokat. Szamolva azzal, hogy fejlodo, valtozo korban vagy, jo ha az
adatukat negyedevenJ"Gnt ellenorzod, helyesbited.
Az onrnereteidnek igen sok haszne.l veheted, akkor is, ha becsle
keszseged fejleszteset
csak szorakozasbol gyakorlod. Versenyre is
kelhettek az orsben. Sok szorakozasl ad, ha rneghalarozza~ok az asz.tal, szek, pad rnagassagat, a toll, ceruza hosszat, stb. Szeme~ bozzaszokik a helyes becsIeshez. KesObb azutan nagr.ban is pontosan fogsz
becsillni.
Jo becslenek akkor nevezheted magad, ha tevedesed
meg a liz szazalekol.
10 gjrakorlfist!

102

oem haladja

«
Az osszegyujt6tt
e.s felapritott tl.lzel5anyagot nagyse.g szerint,
harorn killonbozo halomban tarold a konyhanBl, ffiegpedig olyan modon,
hogy a llizhely Isngjat6! meg ne gyulhasson, eso eseten a viz konnyen

elfolyhassek al61a es leterithetO legyen.

FEL

KOBMiTER

FOLDET

KLA.SOL

Nyliri t8borban sok alkalom nyilik f6Idmunkak-vegzesere.
Eisosor.
ban a s8torarokra kell gondolnoo. Azutim kapufelf8k.nak, kerites-c616poknek. taborkeresztnek.
zaszl6arb6cnak
kell, hogy gi:idrol assaI, ve.
gill a labori konyha, orsi ehedlS, emesztog6dor es a latrina igenyel
nagymeretu Beast.
Foldmunkahoz 880n kivul mas szerszamokra:
lapatra, csakanyra.,
esetleg kapo.ra is szilkseged lehet.
Aranylag kemeny tal ajt is k6nnyebben ashatsz, ha nemesak I Obad.
dal fejtesz ki erol, hanem egesz tcstsulyoddal
rimchezedsz I:lZ e.sora.
Munke.dat az is closegiti. ha e.sod hegyet konnycden foldbe nyomod.
mielott nagyobb crovel lee.sna.l. End nemcsak a talaj ellen81l6kepesseget puhatolod kit hanem izmaidnak is tobb lendUletet adsz. A foldben talalt nagyobb kovek.et koriiltisva tavolitsd el, vagy cS$annyai
emeld ki.
Kisebb gijdrBk aSBsakor minden asonyomBs utim rogtBn emeld ki u
fBldet. Ha melyebb itrkot asol, miDden 8-10 asovagas ulan lapatold ki
a foldel. Ugyelj, hogy a kihanyt flild megfelelO' tavolsagra legyen a godortOl s ne hulljek vissza.
4
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TABORI
EGY :,\'APON AT ELL~TOD

hf,

FELAlLITOK
A TABOR!

TU'zrakashoz,
anyagru

taplaJo

tfizeleshez

van sziikseg:

vustaguhb

KONYHAT

TUZELOVEL.

harom fajta tiize]o.-

forgacsra.

rOzsere,

a tiizet

rigakra, vagy felapritott

fatOfw
Keret:

7.sekre.

A tuzgy"jtashoz
orran 8ZaraZ forgiics hilt
ami egy gruft! langjatoJ konnyen meggyullad es
ami mnga is langbahoritju
a faloue elhelyezctt
rozset. Gllilyrol bicHkaddal nehany perc alall rell~

IJJ~

~J

geleg

forgacsDl

faraghalsz•

Forgacs

helyctt

'3.':v/t'

A lallilvanyok

Ahol twok,

oromet szerzek.

Jelszo:

"
Tanulcl meg a 10 cserkesztorvcny

szoveget.

Ertsed azok jelcntcset.
Elszant
igyckezz
gzerintfik elni.

.j6akar~ttal

Ismerd

d~

"

mcghivasa.

igcn

j6 u cedrusfa-kereg,
a nyirfa kergenek papirszeru
kuhn) feHi/etc vagy a taplo. A fcoynfa lijrzsehol
kinotl. SZfHUZ agucskak cs fenyotobozok is alkal.
masak e cerra. Esctleg sZHraz fiivel is gyiijt.
betsz, blir il runek vagy szaraz falevefnck igen
cscbHy a tilzet taplalo el'leke.
Hozset ukarhol konnyen talalsz aJ: erd8ben.
A fol&in taJall szaraz gallyaLu gyujtsJ ossze,
~-;;1A~ vagy szarallci fak also va<;tag agait haitavul, fu.
ressze! vagn ie, gallyazn Ie,
~
\\"h
Arat'ys;;abcil)": Az elt, es korhllclt fa nehezell
Fa..~o.~&a9
gYlIJ/nd. EJofat nc csonkits meg tiizeles celjaraL
A tiizcloanyagol
Whhfelekeppen
szallithalou
a tabori konyhara. A nagy
aguk at vall adon vi szed, vagy egys zeruen
behuzod. :\ rozsel, a vekonyahh gal/yakat osszekotve
cs halndon sziilJitsd.
Johb modszer, hogy ket karvastagsagll
~
agrarMcktcled
a gal lyakat es tarsan se.
gitsegevel, horclagyszerucn viszed.
Mintan a tiizcloanyag a konyha k6zd ebell vun, u hosszahb es vastagahb
agakut baltav'll, fUresszeJ lb. {el meter
hosszlIsagru felapritod. A bahavaJ valo
fcl uprilast t,'lken vagy fatorzson vcgezu, arnelytol apritas kozhen alyan
mcsszc lillj, hogy nyujtot1 karral tartotL baha~ a kozepeig crjen.Vigy;i.:z, hogy lie alljon. mogolted senk i, Legjohb, hu lel"peszaJl asoan he.
100
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Mate 4,18.22,

a cserkeszjel,
a cserkc!:izjelveny,
a cserkeszjelszo,
a cserkcszkoszontcs,
;j

jclcntcsct

cserki~szkcz{ogu"

es u cscrkcsz.kos:£onteseket.

Ismerd a cscrkeszfogadalam
annak jel enteset,

szoveglk

Ertsd

Tegy tllllusngot
keszscgeJrol.

8lJozatos

scgit':;.

rendszeres,

Ertsecl azok jelcntcset.
Elszanl
igyekczz szerinttik elni.

joakarllttal

"Mikor jezus II galileai tenger mellett jart, latott ket testvert, Simont, aki masik neyen Peter, lis lestvcrel,
Andrast, Halaszok voltak es hal6t vetellek a
vizue, Igy sz6lt hozziijuk: "Jojjetek ut/inarn! ~:n emuerhalasl.okka teszlek titeket:.~ Azuk mind~
jart oUis hagytak a hal6te" esatlakoztak hozza.
Folytatvan
utjat, masik ket
testvert pillalltolt meg: Zehedeus
fiat, Jakabot es te5lver~t, Jano"t.
Atvjukkal cppen hiil6ikat foltoz.
tal [J barkaoan. Oket is hivta. Ezek i~ rnindjart f.ltthagyliik atyjuk>ll a biirkiival e" ]ezus nyomaha "zeBoutek." (~litte 4, 18- 22).
Jlizu;; Kris:,<lus. (;.1 e"erkeszek
fovezere) Tcged is hiv, mint eg)'kl'r a galileai fw.laszokat: "Jujj, ki:ives,," engernl"
Kovesd Te i., olvRn kli>:<zsegg,:l,mint Peter, Andrus, Jiino~ Illeg a
toLJhiek.
A l'serkc"'"l,elet utjll. Krisztu.'j utja. Ua meglartod a cserkesztorvenyeket, Krlsztus nyumdokitbuu jarsI':, Emberebb ember leszel.
Egyenruhti,j megkii!iinhijztct u tuLbi emhertOi. Magatarlusod is legyen kiilijub a nem-e . ,erkeszekene1.
A tiz tun'eny a e"crkesz ~zemelyleinisli, .\kif') netn illik, az lIem igazi eserke:;z,

konnyen eltcritik if/inyiib61. Ha tulnehh k6vcl !<okiiig gyako[ol.,z, el~
hirad u karod c"J m,'isnap cmelni scm tud~z. G:'akorlu,,; el,ju t(ll't>:'ter"pszemlet, Kiilonoscn luvolbudoLB:"nal lc~y bizllls noban, j\<)gy seukihen
es scmlllihen bin ne legy!
r~l(;'""zora fclcillas, fogas t.,,; lendiilctvL'"
tel mouszer(il gyuk'.'rold . .'\ Joba kezt,il eJ.
Icnke7.D liibballepj
clore "tamtlJuiillusba",
t
A
kl-;v~t
f'Jgd
i.ih;lL'e,
lazun, de hlztO"''lIl.''
(\
•,
lendiiletvetel
l6bl;lus'-illl VI;II;)'karkurzes,,;el
t•.
irtenik. Mikol' ~rzed. hogy u ]cndii\<.; err, c.
leg nugy, [l kovel hirtelCll engeJd el e" lutni
fugod, hogy cgy",zer cs,.,xuem a f•.;JJde! pl;r.
,L huzamosan, mu"kor c"J.\knern fijgS61'~gesen
".... fogj<l piilpljrlt megtcnni,
Elo,;ziir ki"J tavulsHp;l,ha gyakorold <l hajitu,,;t . .,mil' a kijvct
lehel,lj>:<enpont,ls irauyLa tndod dore. felfe16, ~,lJdt ~'" h.ulra John!.
E:zutlill gynkorold u h,ljitlist a legnag)'ubb tnYQlsagra, I\lujd a legna~
gyobb !l\aga~~iig.ra, telje", e~odhul. (De \'igYllZZ, neh')gy a k6 "I'jal vag)'
lar",uid fejere e'ssCk. Felfel~ c1<)IJu",ho"l.
tmule;;os tenniszl<1bdat hasznRlni.) Ezutan eetbaguritu5s,J.l kezJlll'leJ
(\ L'c!bl"k,bis gyukur!ii"at
(miul <1tekezc"nel),
majd gyakul'uld u ki:izdi Co:;tRy,.>li ,'Clpulltra "'1\';'
h.ajilRst.llu fIliir ide elj\lt<)ttlll, akkor ana is Vllllalkozhats'z, hog;' 11Ieg-

.-y

h

me,,-

p~:6~.ulj a~.Jak~()1 va/S)' '~g~k
,.r. _.. ~- -',
kU/ul haJltwu,
vagy szuk
' ... ~
nvilason kercsdlil.
1:'0t fuk.
I"
v~, Illozdllliltlan he\vzetbU"l
e,; {utu,; ki.izben i",.
A fel",uro1t gyakorlat'.lk<tt
l\'k,
/{;
~
mindket kC"l.eJdel gvukr.•rold ,....,JI,
az egyeteme,,; iigye . ,..•cg crdekeben, r\ h'ljittist, \loL.-1:;tnelJle",ak bj\'el.
de tt'lIlIi szl ,tl!Jii"a1 Co;buZQgHun)'al i" hI'ako rulh.[(tod. Bul.'-' gun;' l ilLll<lad
IS fanlglwtsz
Ily':rs fiibo',!. r'\mtu,,;, hogy rcszei egymii"sa! f1ranYDsak
icgY':lLek. :\ nyeic'f-6
elll. \'l\",tn~. 15-10 c;m.
hus>:>zu. A IIrel vegcu kiSlC!C,.;cJG" "g')mb"
\",i[l.
1\ fej, vagy "bunko"
8-1:; cU!. ,,;z,ele,;, ilL h,)>:,z• "Z1l. Az or", kercten belii! tljrtcno CS'Jportus gya"'~, kodilsm,
~eJhH va~y tiivL)lkldohu jiitekokra eo;
ver~en!,ekrc H \JIll'-'g\iny kiilunosen :l!kalfllCls,
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ni, labadnt felhuzvn bcleakllsztani
cs iigyes mozduJattaI mar fenn is
vagy. Iunen nz >\gale segit,;cgiiveJ juts,," tovabh, mint A Jetrun. Itt is
fnntos, hog)' ,,7. oig erossegcl kipr6blild, mielfi"tt raJcpsz. Kcltesben, az
also agat u.n. "cignnyletraval"
erhetcJ el a Jegkiinnyebben. 'Egyikotok (haHal a fnnak tamas7.kodva, avngy s7.abud helyzetben a legalkaInHl"abb fang aInu) mcgill! cs kel knrjut teste elott fiigg6lcgesen kinyujtvn ujjuit tenyerrel fdfeleosszekulc50Jja. Osszckulcsolt
tenycrc II ietra
foka, amelyre a nJasik fiu rUiephet.
-\ farol, melyrc felmus7.t<il, Ie is
keJl jiinn;id. Gyukran nem lesz ou senki
aki segitsen,
vag)' nem lesz idod ken:.clmescn lemaszni. Ilyenkor haLuza"
nclkiil Ie kell lIgranod. Termeszctesen
n melybeugnlshoz
is gyukorlatra
van
s7.iikseg. (gy pr6hlllkozusuidkor
fokozatoJS(lIlemeld a magassugot. E]eintc pllha
t,uajra lIgnrj. 0le gi-jrcsns izmokkaJ, ne
n,lgyon 11Izun. Hugoszerucn, ki"sc meghllzotl izrnokkaJ. N'ag)'on mCtgu;;r61 frig;;;6"hol, vagy tnmaszhol ugorj. FaJr61leugl'u"ntii cgyik kezeddcllGkd
eI magad,
IidlOgy ;J. falnak iit,'iave hlmyatt c"s.
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A CSEHKESZTORVENYEK

******~*****;.~*****
A cserkesz
mond.

cgyenesillikii

A cserkesl.
hiven
Iyekkel Istennek,
larto zik.
A cserkesz,
A cserkcsz

es

fellctlcnii(

igazat

teljcRiti kotelessegeit,
ame~
lIazajanuk
c.s cmbcrlarsainak

ahol tud, segit.
minden

cserkcszl

A cserkc8z
masokkal
szemben szigoru.

szcmhcll

gyiinged,

A cscrkcsz
szereli II lcrmcszctcL,
hoz es kimidi a niivcnyekel.
A cserkes •...fcljebbvaliiinak
scgescn
cngedelmcskniik.

8.

A cserkcsz

9.

A cserk,,"' •...takarekos•

magaval

jo az

jii (clckkcl

es kesz-

vidiim cs rncggundoh.

,""~'.),;1Fi'iIt!I1l
Kc,dobd.';
..\ J"hll", i.njitils sportjil c3yid6" "z "mberis6~gel.
-\z oscIlJbcr el,,(i f(:gvvcrc kCldar<lb Jclleh,lt, mcllyd dJcnscget6J
lllcgveute magal,
\'il!H' a t,lpl,ilekuld
szol~alo il!l"Lot, madarat leutoUe. Uizonyara ismc.
r()d dZ ifjll Diiliid tortenetct 1-", nki ugyes parittyalovcs .•,e1, egyctlen
l..is 1,,1")" k,;vd leteritcttc h"talm,lS ellellstJKct, HZ (iriu,;; (;(iliatot. __
\z
,iSl1li'KI'<Irok,ll'1'01vultak hiresck, hog)' a replilo madurat futo lovaikrol
i,;; ponlll"an elt.lllilt&k .. -\z elmult kct vil,ighaborllban Ll harcol6-bltonak
k':;zigniniltot dohtak az ellens':;g vonaJaibll .. \ h<l.jitfi", doblis, fO'leg a
c"JhaJohlis ma is il lcgjobb tOL'llagyakorlatok kiize tartozik, Illert testl
en),]"l, f,;lcg karizl\l<uJat es iigye"segeJet
fejJes:.:ti. A tav<lllhl hajitit.s
vag) ct:lbadub1ls -"ok modem spartuak ,uLIflfelLetelc. PeJdliul: a dis7.~fJ.-.zvet,:snek, kalapiiesdobitsnuk,
kos,irlabdiinak es tekezesnek, h()gy
csak neh(inYilt emllt"unk,
'\ ;;Y'lkor\nshoz kivul"sztuLt k,'id"l'ub ICgYCfl gonlbol)'u cs tojas
~'a;;y ki"d.b "lnlll ilugYS1i,,1l.. \ l'IPOS kovet U -"zel oS" lapas fcliiletek
()t\

A CSERKESZTORVENYEK

1. A lwcsiilcl

\1Al;YAlt~ZATA

torvenye
Verek,~Jes V,)Jt >'IZ os:.:tiilyl.an. :\7. igazgnto eg)'ellko~nt behivtu a fiukat s igyekezctt
megtudni [,iliik, ki kezdtc a vcrekede"t.
Fcri
is sorrn kerult. :\7. igaz~!lto megkcrdezte. h,)~W
nliliel hizooyitju szava igazsagot.
Feri eg)'
pillnnatig habQzott.-\ztnfl
a mcllen Jevo escl'ke~zjel\'enyre
pill.1ntott. [sak eon,.it mondMt;
"Ell CSl.'rkesz vagyok. :l cserkesz
sahasem
ha:. udik, " :\z igazgato mindell tovabbi ndkiil
dfngudta Feri liallnmasat.
,
,

Ne eg)'el es igyal lulsokat indulas elott.
Ruhazlltod konnyu, szellozheto.
de uro'anakkor ti)bbretu legyen.
Igy vedekezhetsz legjobban a tulzott felmelegedcs e", jelentosebb lehiiles ellen. Viselj puhaboni, vi zhudan bakancsot, mely csuszastol es
scriilestOl megved.
csak sziikseges hollllit tarta!mazlOlI.
Halizs8kod,oldaltari:sznyad
(Gondolj itt il:>az iJojaras V8!to7,8sra). [Ielmiszert is csak sZlgoroun
~
~yvezetud utasitnsa :,oze;r rinti meno)"isegben vi_

A cserkesz szava eskiit er. Becsiilet dolgahan ne ismerj megalkuvast. Sem"szobsn, sem tettben, soha egy hsjszalnyira se terj el az egyenessegtOl es igazsagt61.. Vallsld habozas nelkiil minden tettednek
es minden sZllvadnak kove.tkezmenyet. Aki hazudik, aklir szavsl, skar
cselekedettel,
sz eljatszotta hecsiiletet. Nem melta s cserkesz nevre.
Becsiileted a legdragabb kincsed. Ha minden elvesz is, becsiiletedet
orizo meg szeploteleniil!
2. A kotelesseg

lorvenye

J6ska meg nem volt kesz iskolai feladataval.
Baflilai
nagyon
csabitotlak, hogy menjeo el veliik jatszani. Egy ideig hshozott. Mar azon volt. hogy "majd.kesObb" fejezi be a hazi feladatot. Ekkor megpillantotta asztala [ulatt a falon a cserkeszfogadalom szoveget. Eszebe jutott, hogy elso a kOle!esseg! Faj6 szivvel ugyan. de ferfias elszantsaggal mondott nemet a haratok hivBsanak.
~telt6 akarsz lenni a.cserkesznevre? Elsa gondod a kotelessegteljesites legyen.

'Ire\.

~

Tarts eg)"cnletes mendiitelliet. Leptcidct sarokrol teljes talpra lupes-

_ ~
~_,

WUilIil
~
,We 11:/4.
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Istennek imadassal, szeretettel. engedelmeaseggel lartozol. Ennek a kotelessegnek akkor teazel eleget, ha egyhazad elO"irasa szerint buzg6, vallasos eletet elsz.
Hazadnak huseggel es munkas szeretette! lartozol. Hazadal akkor szereled igazan, ha egynek erzed magad vele. lia
minden erodbOl jellemes magyar ferfiuva
neveled magad. Ha kilejleszteo
minden
kepessegedet. hogy igy jobban tudd ~zolgalni hazad iigyet. Ugy hti fia uj hazadnak is. Erre kotelez a hala, de
igy tudsz Icgjobban megbecsiiJest szerezni a magyarsagnak is.
Fmbertarsaidnak mindazzal tartozol, amit magadnak kivansz. [par.
kodj masokat megerteni, szeretettel megbecsiilni. A gyen-gekke[ es a
szegimyekkel erezz egyiiU. Hasznosan to!tott eleteddel igy ertekes
tagjavB. lesze! uz elliberiseg nagy csaladjanak.
3, A szolgB:latkcszseg
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,e\ 'odd, ":'"
f,,,d,,
el legkevesbbe. A gyakori megBllfts, ujra nekiindulas korai clfaraJas eloidezoje lehet.
Ho viszont a tuj vagy temleszet szupse/o\e kol Ie eg:,.-egy ro\.ill me~fillaskor >I
lelki elmeny hatasa eltereli figyclmedct
uz enyh ebb. flirudtsagt61. Kapas zkoJ6kn at
pr6bald ki meg elSzo olliisodh61, hugya
kG, amire ICflsz. a fa, bokor, v'al!)' flic,;om6, llmibe kopaszkodm akursz. eleg ,,rus-e? Nehczehb heh'ckrc hivd fcl ;\zu-

taoudjovOk figyelmet.
:\ hegytetU"re erkezve azonnal vegy mngadru vaiamiL I)lert ult
majdnem mindig fuj i! :szel.
Lefele halaMsnal ugyancsak leg}' 6vatlJ!;. (;i5rgetege:s talajon
konnyen megcsuszhatsz,
bokarundulast szenvedhetsz. Meredek lejli;kon oldflllepessel ereszkedj, lehat Ilibad a lejlore nlNQlcgesen lcpjen.
Igy biztosubb az egyensuly. Mivel lefelc gyorsllbban halmlsz, kii\('nosen iigyelj, hog)' hon lepsz. Vigpizz a legonliilc;,"ki.ivekre, mert elGtted hulad6 tars ad mcgseriilhel.

~~

torvepyc

Fci ramaszas
Sokszor keriilhets:t. oLynn helyzetbe. hug}' flira kcll maszllo.J.
jekozodas, kemLeles, Illenekiiles, gyiilllolco;,;wdes, sI6.)
is !,ynkorlat es iigye,;seg dulgi!. Ih~ u!'ias u fa, igyckezz il legalsu agat IllcgI"g9?

~:z

Suhancok feldontottek egy narancsarus kocsijat es elszaladtak.
Feri epren az orsi gyulesrol llIent haza es l~tta, hogy a szegeny aTUs
tehetetleniil bajlodott a szetszort gyiimolccsel. Odasietett e", kezdle
B

,

era.

/"'"
~

cl'

...Jl

test elot~ nelll keresztezik egymast.
DOlj elore. Karjaidat konyokben meghaj.
litva, mellrnagas~agban tartsd. A kezek
okolben, lazan Kovetik a test mOZjl;asat,
a testsuly 11 labujjakon van. Sohase fuss
sarokra lepve. Ez nemcsak Earaszt6, de
mert a sarok, a tahak es a gerincoszlop
egy osszefligg5 VOllalat kt~peznek, hosz.
szahb futast61 agyrazkodast kaphatsz.
Ne lepj se tul nagyot, se tul kicsit.
<I

Cserkes
zmenet
A futas egyfolytahan nagyohh tavolsagon ftiraszto. All tehat eroddel takarekoskoJni
Clkarsz, de megis gyorsan keU haladnod, alc.kor
cserkeszmenethen tedd meg a.z utat. Itt :l0 lepes futast 30 lepes menet
valt fel. A menet alatt mCly leJe/1;zessel ujra rendbehozhatod legzese.
det. hogy pihent erovel folytasd 30 lepes utan a lutast. £Ionye ez is,
.hogy nem leljesen kilaradva ersz celhoz es meg lesz erod IlZ ott varo
feladatok megoldasara. (PI. akadaJ.yversenyen, tiizeJesnet, segeJynyuj.
tasnal, stb.) Azonkiviil a 30-30 lepes szamolgatasaval gyorsahhan is
logy az ut.

:dii6'~

felszedni a narancsokat, hog}' az
arus kosaraha rakja Oket. Az ada.
hivott rendOr azt hitte, hogy Feri
is a suhancok kaze tartozott es
bevitte az orszohara. Ott Feri rnagyarazni kezdte: "Kerem en csak
segiteni akartam ... " A rend5rorlIiester meglatta Feri mellen a",cserKeszjelvenyt segy meleg kezfogassal azonnal utjara engedte ...
Keresd az alkalmat. /wi teohetsz jot, kin segithetsz, hogyan
mutathatod meg lelemenyes szeretetedet. Tanuld meg, hogyan lehet eletet menteni; baleseteknel elsosegHyt nyujlani; meggondoltan, grorsan es ii8}'esen cselekedni. Segits akkor is, ha az <ildozatot kivan, ha
Ie kelt mondanod egyeni kenyelmedr51, kedvtelesedr51 is.
Amikor maSOKOnsegitesz, nem szivesseget teszeJ. Egesz egyszeruen kotelessegedet
teljesited. Azert kaptad Istent51 kepessegeidet,
hogy azokat embertarsaid szolgalataha atlitsd. Csak igy leaz szehh es
johb a vilag. Jotettedert elismerest ne varj, jutalmat el-ne vegy.

4.

Hegym'J:HDs
:\kik ezt a sportot uzik, eros, edzeu, bator, kitarto, nagy onhizftiommal rendelkez5, jozan es elovigyazatos emberek leszna, s egymasnak mindig segit51u~sz tarsaL Nagy hegyek, sziklas terep megmaszasara csak 8)'m.:orlott, felnott vezelovel indulj. Tartsd meg ponlosan
utusitasait,
mert ezekt51 gyakran nemcsak sajat, de masok elete es
hiztunsaga liigg. Komoly hegyi turakon nemcsak halesetektOl kell OVftkodnod. Gyakran elofordul6 hirtelen idOvmtozassal is sZWnolnod kell,
mely ugyancsak veszelyes Jehel.
A sziklamaszas
alapvet5 tudnival6ih61 jegyezd meg a kovetk.ezoket: A kotelpartiknw egyszerre csak egy emher rnozoghat, mig a tohhi
ezt a masz6t hiztositja. Maszas kozhen mindig harom ponton erintkezz
a sziklaval (ket lab es egy kez vagy ket kez es egy lab) es a negyedik pontot 11 szabad vegtaggal keresd meg. Lehetoleg mindig lahhal
massz, es ne a karon fiiggeszkedj, mert az hamarahh kifaraszt.
A sziklamaszas es szak.szerii kotelhasznalat modszereit azonhan
c",ak gyakorlott hegymaszot61 sajatit.hatod el. ~otelhasznalatot
nem
igeny15, konnyehL hegyi kirandulasra orsi keretben is v81lalkozhatsz,
ha a fontosahb szahalyokra iigyelsz:
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A testveriseg

lorvenye

Gyuri vasamap delutanonkent a varas egyik nyomortunya]u fele
vette utjat. Ott osszegyiijtiilte a kisgyerekeket. Jatszotrveliik.
Meselt
nekik. Igyekezett nekik minden leheto modon oromet szerezni. Amikor
valaki megdics~rte, hogy szahadidejet igy Eelaldozza, szerenyen csak
annyit mondott: "Ezek nem idegenek, hanem az en testvereim ....•.•

~
Az Isten minden emher Teremt5 Atyja. Ha egy az at yank, egymas.
nak leslverei is vagyunk. Ugy kell viselkednunk egymassfll szemben,
mint jo testverekhez illik. Szeretnunk, becsulnunk, segitenunk kell
egymast.
9

Akik il cserkc:;;zliliomot vi",~lrk, vallasi. fuji, nemzeti ~s tarsadaln,i k.ulijnsegeken keresztiit c6')!tk a ki.izos tc~tv~ri szeretetben,
Arl'bl lehe! megislllCl11i, hogy KrisztuH tanitvanyn C!; c>:>erkesz
vagy', hogy !;zivb51 szerett:d ember. cs cscrkc~ztcstvereidet.
5.

A lovagias>;ag

torvenye

Pi~ti cgesznapo5
kirandulasr6i
mcnt haza. Orommcl latta, hogy
meg volt egy iilObel}' ill. alltl}bUSl:On, ahol mcgpihentette
faradt tugjuit.
A ki:ivelkezo mcgtilloniil (jreg blic>:>]szallt fd. i~eki mal nem jlltolt ii15hc:1y. Mindenki hirtelcn ma>:>fc16uezett. Pistil baratsugos mosollyal ug.
rott fel. .\tengedte
helyel IlZ orcg embernek ••.
Cserkesz, legy a lovugok ut6dja, Le!:w tehut tiirelme;; es nagy lei bien elnezo rnosuk
1//;. gyi:ingesegeivel szembcn. Sugarozza arcod,
I
mindenkinek jot akan;z, hogybizalommal
.
, hugy
fordlllhatnak
hozzuJ. Fellepesed
legycn finorn.
, '
Nc szcgyelj udvarias lenni,
Lcgy
kemeny es 5zigoru onrnugaddal
szcmben, hogy b'YOngcd tudj lenni masokhoz.
Az aeclos test elU'felletele II lovagia>:> lelek.
nek. Tanuld mcg turni a meleget cs hideget.
Keriild a nyalanbHgok
(cllkorka, c>:>oko!ude)
es a klilonbozo "iiJito italok" tulzott elveze.

"t\

-

tet.

Indit>:>elszunt harcot hibHid ellen, amelyek megakadalyozzUk., hogy
lovugias leg}'. Vedd nUm'0n komolyan a napi lelkiismeretvizsgaJalot.
C>:>akigy tudod felfedezni hibiiidat. A kiizdelcmLen legy bator es el5z~nt, ven;cnyekben pedig kitarto.
6.

A tenneszet:;;;zcrctct

torvenyc

Egyeni akadiilyversen}" volt a taborban. Egymasutun indultak a fiuk, Jancsi harmadiknak indult. Erosen fogadkozott, hogy 0" nyeri meg
a versenyl. A cC(ntil azonbun hiabu vartak. Mar az llto!s6k i>:>beerkezkeztek, umikor Janesi megjelenl. KesOhb bevulloua,
hogy kie'jcll mudarfioklikat
rakott
vi'j>:>zaa feszekbe. Emial! crt be utolsonak: ...
Tart>:> tj>:>ztcletben minden tcrcmtelt dolgot, mint a Teremto kez~llck alkotasat. Ugyelj
az erdOl:. ~>:>mezOk. tiszlasagara.
Kimeljed a
novenyzetet.
Ne irt>:>daz erdat "e,,;z nelkiil".
10

valakit meg tudatt erintcni, HZ lesz nz ur, hu lIem, akkor \,li!towtlallul
folyik tovabb a jatek.
Esetleg clJfordulhat,
hogy mill' mindenki kiclohtu a bOljiit es a
c:;;ulkot nem sikeriilt fcIJi.inteni. Ilyenkor a c:;;iilok ore 11 kidubott uotuk
k07.e !ill cs II jatekosok igy probliljtik vis>;zahuzni botjaikat. Akillok
sikerul, ilZ mal' dohhilt. u csi.ilokre, de a dubas elolt mindenki vissz,\meg}" n \'onalm. Nag)'on fontos, hug)' egvszerre csak egy dobjun.
7.
Kiilonoscn a kur crejet tcszi probara. 10.15 fiu vOlla/billl eg)'mas
melle Iill. Kezel fognllk. A SOl' elcjen a1l6 jiilckos il "gazda'.,
a ,'>01'
vcgen a "cigimy". IVliutan osszefogozkoJtak,
a ~azda tiir:-mivalmeginclul a cigfiny fele. A cigany szomszedjaval
egyutl fclemdi kezct . .:\Z
igy letrcjiitt kapun a gazdn tarsaival atbuvik s muga utml vonja GkC!,
ege>;zen addig, mig mindcgyik at nem jlltott.
Lcpdeles kozben a osoport huruk>;zeru m07.dulatokat ir Ie. A sur
utolsiiclotti t~gjB.lLak a sujat tengclre ki:iriil kell kifordulnia, hil ki:ivet.
ni akarja a t5bbieket. De emiatt furcsa helyzetbe keriil: karja osszefo.
n6dik mellen s kovetkczo tarsat mar csuk ug}' tudja o5szefont kczzel
tartani, hattal Ulinl. A gazda ismet megy atbujoi. De ez mar c-"uk a
vegetGl szamilolt masodik es hurmadik, majd kesobb harmadik es ne.
gyedik, negyedik es ot5dik, stb.fiu
keze ulatt ",ikeriil. E:~yrP.tobbcn
fordllinak ki haUl'll s egyre tobboek fon6dik at karja a sujat mellen,
Kesziil a tanc, Vegiil mar a gazda csa k az utolsoel5ui
fiu, a szornszcdja karja alatt luJ atbujnL
..
EkhlT oda.,>z61 u cigunynak: - "Hog}' a lune, te eigall)'?" - "Ot
forint!" _ hangzik uvRlasz, - "Nem adnad lejjcbb?" -"Nem en!""Szettepem
a lancodat!"
- "Lassuk!"
- ~=rre nagyot rant a gazda u
luncon.Ha
sikeriil eleg eroset fll.ntani, valamclyik fiu elere':izti u mo..
siknak u kezct s 5zetgurul az egesz csoport, el:;zakad alane, Ha nem
sikerul R gazdanuk elszakitani
a IUlleot, akkor a guzda lesz a cigany,
H a volt cigany lesz uz uj gazda. A jatekotlljra
kezdik.
Ha a gazda el tudju szakitani a !tin cot, a cigany murad es egy rna.
sik fiu lesz a gazda. Az uj gazdu a volt gazda utan kiJvetkezo jatckos.
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TESTG YAK OR LAS

Fu.tas
Legfontosahb
szabBl)'a, hogy labujjhegyen flls';,'!'lIlpadut
Slrllan
helyezd a talajra, ugraIiis es szokdelcs nelkiil. A karturtas akkor heIyes, ha kct karod egymasslll parhllzamos sikban mozog, tehut a karok
95

atmer5ju korl raj;.:ol vcle, >lZ a rokalyuk. A korhen fellabra all. Tiirsai
koriili:iue 5~ fj lep,;snyirc hdyczkednek
el. A santa rolea jobhjabil veszi
a zsebkendOt es megkerdi a ti:ibbi fiut61: "Kiji:ibet a roka a likj<ib61?"
- "Ki, kit"~ -bangzik a valasz, ~~rrefcll<inbul ugnilva kozeledik e~
gyik tars.iho<:, kezene adja a zsebkendSjet s ulana visszakeri tole. Mihelyt visszakapja,
rogtiin iildoziibe veszi.
A menekiil5 fiu futhat renclesen. de a santa roka csak feillibon hiceghet utana. Ha vcletleniil lcengedi masik labat, a ti:ibbiek mind farnntanak eo<zsebkend5jiikkel
addig utik, mig vissza oem biceg a rokalyukba. [nnen megint ujrakezdi Ii jatekot. lIa sikcriil valamclyik tars at
zsebkendOjevel megiitnie, akkor a ti:ibbiek a megiitott fiut iitile 2seb.
kend5jiikkel addig, amig az a r6kalyukha be nem menckiil. !l-Iost;; lesz
a ;;ant", r6ka.

Elofat ne hasznalj celtahlfinak balta-, vagy
kesJobashoz.
Szived erzelmeit se vesd elora kergebe.
Legy j6 lIZ allatokhoz.
Ne kinozd oke~.
Ok nelkiil meg egy hangyat se olj meg. Az 1'.let, akarmilyen alacsonyrendU", tiszteletet
ko"
vetel. A TeremtotOJ. veszi eredetet. ~pen a~
zert vedd az iii etet, ahal esale tudod.
Un ismered a termeszetet,
otthonodnak tekinteJ. Szivesen idozi:il
benne. Jarj nyitott szemmel, erdekl6dve a termeszelben.
Lnsd meg ab~
bun gondviselo ~1ennyei Atyank kezenyomat.

7.

Az engedelmesseg

tiirvenye

S.-Dong6
tigyes cserkcsz ugrik a kozepre,
r"'j811cserkeszsapka.
Szeles terpesz~
hen all, ket tenyerct osszefogva
a
szaja ele teszi, mintha szajmuzsikiival jatszuna Mellette johhral is, bal~
ral is c~regy vallalkoza.
hason!6
aJ1ashan, johb, illctOleg bal kezet a \
bal, illeUll eg johb arcarll teszi ugy. (t
hogy nyitott tenyere kifele nezzen.
Johh, illeto1.eg bal karjat pedig kinyujtva a kozepcn all6 "dong6" feje moge h.elyezi, hogy alkalma,:; pillanatban leiisse II sapktit fejerOJ..
A "dong6" HZ emlitett .B:l1asban dongani kezd, azaz don got utanz6
hangot ad, s kozben nagy hajlongassal
hoi a jobb, hoi a hal szomszedjahoz kozeledik. A terpeszaJ.last egyikiik scm vaLtoztlltja. Csale akkor
es csak <lZ a cserkt~sz iithet, akit a "dongo" megcsipett, azaz hajlon~
gas es dongas kozhen meglepetesszeriien
hoi az egyik, hoI a masik k ifele f adi to tt larcnril tett) teny erebe soz bel e e gyet-egye t. Fontos, hogy
nagyot csattanjon. Utanu u dong6 villiimgyorsun lehajlik az iites elol.
Amelyik eserk!~sz a sapkat leiiti fcjer61, az le ..•z a "dong6".
6.-Csiiliik
A fCildon vonalat huznuk es ettol kb. 6 meterre egy ki,; kart. Ebben all a "csiilok",
egy tuzifa nagysagu fad arab. Oldalt, kicsit tavolabb helye7.kedik el az e!4yik jatekos, a csiiliik ore. A tabbiek It von aIon Mlnak fd, bottal a keziikben. Sarra kidobjak botjaikat " igyekeznel aual a csiilki:it feldonteni. Ha ez valakinek ,.;ikeriil, ukkor mindenki ki,:;zaladhat, hog}' kidobott botjat visszahozza.
Ugyanekkor az or
odaszalad u csiilokhoz es felallitja. Ha mar all a esiil;)!., alekor az or
botjaval megerinthet valakit a vonaltO! innen levo jalekosok ki:iziil. Ha
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Tiibortiizeink egyik kedvelt szama a "tutti-frutti".
Ez abbol aU,
hogy mindenki egyszerre enekli a maga n6tajat, meF;:pedig torkasz<lkudtiihol. A7. eredmeny: altalanos es fiilsiketito h.angzavar. TrHanak
jn ...
Hyen "tutti.frutti"
az embed kozosseg is, ha mindenki a sajat feje. utan
megy. Az altalanos fejetlenseg
az ~red_
menyes munkat lehetetlenne .teszi. Kell,
hogy legyenek vezetok, akik rendelkez~
nek es vezetettek,
aki k engedclmesked.
nek.
Eppen ezert n"e a rabszolga
fogcsi¥
korgatasaval,
ne csak kenyszeredcttcn
hajtsd vegrc a rendelkezeseket,
jojjenek
awk orsvezetodtol,
parancsnokodt61,
ta~
naraidtill, vag}' sztileidt61. A szabad cmber keszsegevel,
orommel es j6 lelekkel
fogadj szot nekik.
Sziileid es elOljar6id (sten megbizasab61 mutatjak neked u helyes
utat. Szamodra Isten helyettesei
Ok. Eisosorhan azert kell okel tisztel ned, szeretned. Engedelmeskedj
nekik jo lelekkel es kcszsegesen.

-"

-

a.

A

jo

ked ely torvenye

jOzsi edeslInyja nyomorek volt. Orommel ujsagalta a szomszedoknuk.
hogy fia, amiota cserkesz,
mindig mosollyal az arcan jon haza. Joska elarulta
II

mosolyanak titkat: a nyoleadik eserkesztorvenyt
irta lakasuk ajtaja fole.Mielott a kiisz(ibiit atlepi, egy
pillantast
vet a folirasra. Mosolyog, hogy felviditsa
edesanrjat.
Legy kornyezeted
"napsugaru".
Legy mindig.
vidam! Semmi okod sines a szomorusagra.lsten
ate
GondviselO' Atyad. A Sele vetdt bizalom cs a tiszta lelkiismeret
a deriilt kedely forrasa.
9~
A viclamsag csak akkor epiti jellemed, ha meg- I t1j\lt'
fontoltsaggal
parosul. Tartozkodj a vihaneola!;itol, A "vaganykodas"
es karomkodas neveletlen
lelek jele. A meggoncloltsag az, hogy kiilonbscget teszel a sziikseges,
hasznos, It%iyeges es mellekes dolgok
kozott.

9.

A takarekossag

torvenye

Pazmany Peterhez beallitott egyszer Hl koldulo barat. A biboros
eppen levelet irt. Odaszolt, hogy varjanak. Alighogy befejezte u levelet, elfujta az iroasztalon
az egyik gyertyat.
£Doek lattara elsava~
nyodott az egyik barat kepe s odasz61t a masiknak: "Gyeriink innet!"
- Pazmany meglcerdezte: "Na, mi a bajotok?"
- Megszolal t a baral: "Kerni jottiink voln a. ..••
- "Na es?" - "Aki ennyire takarekos,
at/ tol oem \lamatunk ",emmit." - "Tevedsz fiam
./ szolt Pa1.many - "ha nem takarekoskodnelr. igy.
'nem is adhatnek."
Beesiild meg a pen zt, de eberen vigyazz,
nogy rabjava ne legy. Tegy szert gyakorlati iigyesscgre es egeszseges
iizleti szellemre. '1'0rekedj, hogy s~orgulmaddal anyagi fiiggetlensegnez juss. Ez jellemed tamaszava is valhat
es lehetove leneti, hogy masokon is segits.
F'6Ios[eges dolgokra sohase dobj ki penztl Ne tor5dj azzal, hogy
masok mire koltik
penziiket. Gyonge jellemre vall, -ha esak azert veszel meg valamit, merl a "tobbieknek"
is van.
De arm is vigyazz. hogy a penz meg ne kemenyitse szi',leJet. Aki
tulsagosan szereti a penzt.az
nem szeretheti igazan az embereket.
10.

A tisztasag

torvenye

Gyud. Andri~ es Nandi jo baratok voltaic Mind a hannan a Mcdve
orsbe tartoztak. Orsi osszejovetelr61
bandukoltak hazafele. Csatlakozou hozzajuk egyik osztalytarsuk.
Piszkos vieeekkel kezJte ">,zora12

"to'ket61"kct meter lavol:'illgra innen cs tul, a fold felett lebeg.
Must a "favag6k"
hintaszeru
mozdulattal megl6ditjak oketo A
"baltlik" ide-ada lengenek, kiteresiik egyre nagyobb lesz. \'egre <11.e~
gyik teste aljaval a "tOke" hatMoz iit5dik. A "toke" az iites erejet51
(elbuHeneezik,
de uttina fejjel ellenke?.o iranyban nyomban megfordul,
ujra hidbaaH s mosl mar a masik "baltatol"
kapja lIZ iitest. Mikozben
a "baltak"
hal jobbra, hoi balra lendiilnek, a "tOke" hoI balm, hoi
jobbra bukfencezik. A fiuk mozgasa azt a kepet kelti, mintha egy t5ket
ket oldalrol baltavsl hasogatnanak.
3. - SzlukamaJar
Keziigyesseget
fejleszto trefas nepi jatek. Ketten jatsszUk. a tobbiek nezik. Az egyik jatekos jobb also karjat derekmagassagbau
elore
nyujtja lIgy, hogy tenyeret felfelli; forditja
, ,jjai h'gy" - a hli,dyk'jj"
is b,l",,~
\Ie _ o5szeerinti.
Az igy osszecsiptetett
ujjak hegyen egy kb. 40 em. Hosszu, Iiu.
velykujj
vustagsagu
egyenes botdarabot
~
_..tart egyensulyban.
Ez (l botdarab u "madlir"
A masik jatekos a madarat tarto fiunak azzal kapesolatbilll kiilonbozO' kerdeseket tesz fel. hogy figyelmet elterelje. Petdaul: "Milyeu
madlir ez?" _ "Sz!ukamadar".
- Ieleli a kerdezett. (A kovetkez6 alkalommal azonban mar mas nevet ad neki, mint "rigomadar",
"sasmadar", stb.) "Hany eves ez a madar?" -"Kilenevenkilenl:".
- "Tud repiilni?" - "Nem tuu". - "Melyik vegen van a csOre, ezen in?" - ker •
dezi a kerdezo. s kozben olyan mozdulatokat tesz, mintha fel akarlla
kapni a botot." Ahogy igy a kerdezoskodessel
a batot tar to fiu flgyel.
met eltereli. egyszeresak hirtelen val6ban felkapja a botot es az eddie;
azt tarto riu kormere koppant vele.
Aa ez sikeriil. el51r51 kezdik a jatekot, ezuttal egy masik mmlar
nevevel, Ha a madarat tarto riu iigyes es idejeben elkapja ke1.eL liZ U.
tes elol. akkor a jatekosok cserelnek. Tekintve, hogy a jatck a nez6k
szamara is mulatsagos, tabortiizi szamnak is felhasznulhato.
4. - Santa
raka
Arallylag kis - 8 x 8, vagy 10 x 10 meter meretu jat5zoteren is Iehet jatszani.
A jatekosok szama 6- 8. Mindegyiknel van egy ij"~:legongyolt zscbkendO, amelyne,k a vegere esomot k1itnek. A santa r6ka kije~
11ilese ujj kiolvasassal
megy. A kiolvaso szovege a kovctkezo: "Elmen"tem az erd5be rOz~et szedegetni,
otanam jott keresztapalll bottal
verekedni. Nad kaze bujtwn. nadsipot fujlam, liZ en sipom igy szolott
gi. ga- gu, le vagy az a nagysziiju f'
Akire a kiolvaso utolso szotagja jUl, az lesz a santa raka. Mind.
jarl eIes k6darabot vagy fat vesz elo es a kis jutszotcr ki:izcpcn 2.Rrn
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bet valtoztatni es a forgo kotel magassagat fokozni. Az a fiu, aki ele.
sik, vagy akinek a labat a homokzsak megcrinti, a jatekb6l kiesik.
6. - Vedlo
kigyo
A cserkeszek egymaH bala moge sorakoznak. Jobbkeziiket labaik
slatl ~z ulanuk kovetkezonek nyujtjak, aki balkezevel megfogja a felejc nyujtott jobbkezet. Az elso glJggolva vagy tcrden hatrafele megy
.Is atbujik a masodik laba alatt. Mire a hannadikhoz er, a masodik is
ktJnyteJen ot kovetni.
Igy fo!ytat6dik a jatek, amig az els5 fiu a sor vegere keriil, az utols6 pedig a sor eleje_~e. Ez a tomagyakorlatnak is beillo jatek sok
hl.ljlekonysagot kiviin. Ugyelni lell a gyorsl.lsagra tis arra, hogy a "kigy6" sehol se szakadjon el.
7. - Talicskazas
A fiuk egyik fele fekv5tamll8zt csinal, a masik {ele pedig milge.
jiik all:' A hiitulUll6k mindegyike bokiijanlil fogva felemeli a mags "talicskiijat"
es adou jelre megindul vele a 15- 20 lepesnyire megvont
cclvonal fcle. Az :.l p;yoztes, aki minden bsj nelkiil els5nek jut a eel bu.

~

A MAGYAR NEP JATEKAI ~

1.-Kanasz
Kozepen kis gc;dor, ettOl egyenl5 tavolsagban korben iillnak fel a
jatekosok, keziikben botta!. Mindenki kort r~jzol botjaval maga korii!
(kb. 30 em,), ez az 5 helyc. Egy hellyel kevesebb VWlmint ahany a
jutckos, ,.; a kimaradt jiltckos a kanasz. Az 0 feladata, hogy a labdat
botjnval a kozepen lev5 godorbe hajtsa. A ti:ibbi fill alTa torekszik.
hogy ezl botjaval megakadalyozza s alka!mas pillanatbun a labdat ism~t messzire kiiisse, ~:zutan rogton visszafut a heJyere, mert ba azt a
kanasz botJaval elfoglalj a - botja hegyet az ures ki5rbc teszi _ akkor
a kanasz le,,;z a kor tulajdonosa. A kWlasz csale OlyWl kort foglalhat
cI botjuvaJ, amclyben a tulajdonos botia ninesen benne.Ha akana~znak
",i kerii I a labdat kozepre hajtani, a jutekot megnyeNe,
::. _ Tokenasugatas

I
I.

},

hogy a testsuly a ket kezen cs ket
laban nyugszik. EloUe es mogou!:
ket-ket"favag6"
egy-e!,\y "Imlulval"
felall, majd ezek "La!tajukat"
kel
oldalt kezenel es bokajanw fogva a
levegObe emelik .. }\ ket "balta"
a
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koztatni" oketo Az elso vieeet fagyos hallgatassal
fogadtak a Medvek.
-"Ugyan, nem vagytok mar csecsemOk .•. " - kezdte megint a piszkos.
szaju mesemond6. "De disznak sem vagyunk!" - folytatta Nanai es a
Medvek hirtelen menetiranyt voltoztattak.
Tartsd testedet tisztan! Mosdjal mine! nagyobb testfeHileten, fii~
rodi gyakran.A szennyes test minden betegseg melegagya es elOke~
szitoje a lelki szennynek.
Fer{ias onerzettel orizd lelked tisztasagat. Tiszteld magadban es
masokban az Isten teremtO tervet. Ne kedveld a tisztatalllllt. AkamLiIyen szepen csillog is a kiilscje, beliilrol szennyet es rothadast takar.
Megvetessel keriild a romlott emberek tarsasagiit, a szennyes beszedet es konyveket. Minden ami tisztatalansagra
vibet, meggyalazza az
Isten kepet benned. Megszentsegteleniti
lcstedet, a Szentlelck temp~
lomat.
Keresd, ami erOt ad; mertekletcsseJ.'io\\\I\\\\I~/11III/iIIl.,,'I,t
gel, egeszseges sportot, komoly munkat.
tiszta orOmot, nemes sz6rakozast. Jezus
¥.
bensoseges baratsaga a leghathat6sabb
i!'C
-~~.
eszkoz a tisztasag megorzeseben vagy
;;r
yisszaszerzeseben.
~~~.
JegyezJ meg: vag}' tiszta leszel e.
••. "";,;,
g~szen - meg ~ondo~ataidb,an is,. vag}' el ~
~*/~,
zullesz. - A lelek tlsztasaga: hnes, aml .tf{... esak kitart6 kiizdelemjutalma. Itt valik
el, hogy fCrfi lesz-e belcHed. vagy iisztoneid hitvany j6t'ekszere. A jellem eler.halal harca ez!

,4.""""J . ~.~,

t.! \1ij ,

fiH..:::.

A CSERKESZ.SZELLEM

KllLSii

JELEI

•• * •• * '" * '* t >I' >I'",* •• **t***,."'****"'~***.~
A fogadalom lethelivel
belepsz a cserkiszet
/logy csaMdjaba. Mint minden 1.:ozo;;scgnc/,:, a cserkds:etnek
i.~vannak sa~
jtilossagai is killOnleges erintkezesi
formai . .A cserkes::.ef s::.el{erne ezekben is kifejezesre
jut.
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1• .,.. Cserkeszkotelhuzas

A cserkeszjel:
A k[iszontesrc
vagy tisztelgesre
emelt harom ujj
azl jelzi, hogy elkotelezted
magal! a cserkes7.eSZnltlnr.
nek. Figyelmeztet
arra, hog)' a cserkeszelel
aUando KGte1essegteljesites
lstennel, hazaval e!:'iemhertarsakkal
szemhen.
A cserke:szjel a eserkeszek
"titkos jele" . ~:rnjl
ismerik fel egvmiist. Ezzel jelzik, hogy egy nagy kozossegnek tagjai: egymas testveri segitoi.
A cserkeszjelveny:
A stiliza!t liliom harom iiga a fogadalom harom reszere emIekeztet: "atel ess egtel jesites, segi tokes zseg, torvenytartas.
A kurona Illlltatja, hogy magyar cserkcsz vllgy. Fi.
gyelmeztet. hogy a magyarsag crdekeit kCpviseled, bar.
hoi legy is.
A liliolll a tis7.tasaf!; jelkcpe. Jelli, hogy a tiszta
clet, az erintetlen jellclll harcusll vag}'.
E:gyszer egy cserkcsz kumolyabban vetett a cser- /
k!~sztorveny ell",n. Azz!!! biintette magat, hogy egy nap/
ra llc'vctte a meller61 a eserkeszjelvcnyl.
Te is (:sak
f1kkor viselheted a cserkeszjelvcnyl
eme1t flivel, ha a torvenyt Olegta""
trlttad.

,'1\

i!o<;>.\o.'tO-IWi""~1<

A cserkeszjelszo:

L egy

res en!

:\ c~erkcszelet
u vegvari vitezek vartan iillasiihuz hasonlil. Te is
lep;y keszcn u cserkeszeszmcnyert
val6 kiizdclernre. kotclcsscgteljesi.
tesre es emhertarsaid segitesere.
Munka, hare \"iir rad min~cn vonalon.
L egy res en !
{Iii lllindig kcszcn II szamadasra !sten cl,)u. Krisztus is figyel.
llleztet: "Vigyazzat()k,
virrasszatuk,
mert nem ludjatok mikor Fin el 87.
ido"
(Mark 13, 33- 34).
Vartan allsz, sMara v[lb'}' lelkednek. Hareosa vagy a boldogabb
magynr jiivonek. Orzojt: vagy cmbertestvercdnek.
Erre gondolj, amikor
a jdsz6t hallod: L egy, res en.'

14

Ketten jiitsszak. A kotcl ket vegen al\6hurkot kolnek e:s a ket eseI'.
kllSZ u hurkol nyakabll alasztja.
Egymassal szemhe fordulva mcgpro.
biiljak egymast elhuzni anelkiil, hogy
a lotele!
kezzel megcrintenek.
A
gyo7.tes rendesen nem <:11. er,)scbb.
hanem az iigycscbb, aki jobban ki
ki tudja hasznalni a s£ljiit e:s tlZ eI.
2. ,_ Botdontes
Icnfe1 testtnrtas'll.
A resztvevok kezfogiissal
kort ulkotnuk, melynek ke)zep,;;re bolut
szurnak. Egrmasl huzogatva igyekeznck "alakit a butnak nekihuzni,
hogy az Ield5ljon. Aki feldiinti a hotot, kio.U. Addig fulytlltjiik, <lmig
cgy jo.tckos marad. Az uto1s6 lesz a groztes.
3. -Kakasviadal
A b~t "bajnok" fcllnhon ugrwva iparkodik ellenfelcnek
nckirontani es azt fel!okni, A karokat a mell elott keresztbe fonjoik. Mind",gyik igyebzik
a mnsikut az osszefont karok es a mell segit,.ege\'el
ugy meglokni, hogy uz clveszitve egyensulyal, onkenteJeniil ket liibra
lilljon. Ves7,tcs az Icsz, aki cl6bb erinti felhuzotl lflblival a foldct.
4._lJuszarlabda
Kettescvd
iillnak rcl a riuk. .Minden parban e!,\-;,enIGercju fiuK legyenek. A fiuk egyik fele a 16, miisik fele a huszar. Adott jdrc n btlsHirok lora kapnak es lnLdat dobalnak egymasnuk. Ha egrikuk elcjti
II labdat,
gyorsan l"eugranak a 16r6! cs szetfutnak, mert 11 lovak illlrlllclyike n, fclkapott labdaval megclobhatja 6keL Ha vulamelyik Iii eltalal
egy nuszart, 16 es husulr helyet esc reI. Ha azonban <I dobl;" nem ta.
lui, vagy 11 labdut II huszar elkapju, it jalek a7. eredcti s7.crepekkcl
folytat6dik.
5. - Ugr&ni . t'agy meghalni
A jatekterep k5mentcs, lehet51eg fiives vagy hOOlOkos. A jatekho7.
s7.iikscges 5-8 meter kOle1, melynek egrik vegcre fel kilo slllyu, hu.
mokkal toltott bor vagy poszt07.sakot k5tiink. A fiuk j6
nngy kart fomlliln<lk. A ve zeto kozepre all es mef!;porgcti
maga koriil a kotel tuls6 ve.
gen lev,) homokzsnkot, kozben mindig hosszubbra
eugedvc a ki5tclet mindaddig. amig a fiuk kcnytclenek les7.•
~.-3
nck faloUe ugralni. K,:izuen
nelllln)'s7.or forgasi iranyt lc91
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5.,-higyoz()

aJ(Jgato

:\ fiuk a labdEit (kulaesot) viiltakozv<I hoi a lahak kiht, hoi a fej
fdett fliljfik to\'D.bb. ,\z aJog:ltasnak ez a madja nagy figyelmct (is ii.•
gycsseget kivun.
6. - C,~ali-labda
Hat-nyole fiu jEitszhatja. Egy kivetelcvel arcvonalban allnak fel
1 mcteres kozi:ikkel Co'; keziiket a l!lituk mogott karba tC5zik. F.:gy fiu
veli.ik ,,".cmhen 10. IS lepesre relfil!. kis oorlabJiivul a kezeben. Vala.
mdyikiiket nevcn szolitja, ;\z mar tudja, hogy most llt:ki fogja dohni
a labJilt. De a kezct me~ most sem kuphatja cIa, mert a csulogato csak
,;zinldi a Jubast es az, ak.i lllcgtevedve elOkupja u kczct, vagy elejti
a lahdnt, felliibon .Ill Vll!;Y halat forJit amig a csalogat6 ismet a neven
szolitjil. Akinek a lab(lfi elkapasa sikeriil, hclyet cserel a csalogat6-

A c>;erkeszko~zOntC5: /6 mankat.'
A cserkeszjl!llletn Item fonyeremeny, amit kis hefektetessel
es
nagy szerenC:l5evel:~.egklllphIl.ISZ. A cserkeszjellem
csak kemeny onne.
velesnek, oamegtagadli:snak
efl!:dmenye. Ezt a harcot egyediil vivod.
E:rre emlekezte"-esl. a 16 mUlIkcit.'
koszontcs,
A cserkes:d(l~zfo@:M
A cs.rkcszek
'Lal kezze! fogaak kezet. Ba.
den Powell szerint a bal kezzel valo kezfogas
a szerelet jele .. \ hal kez kozelcbb van a !:'IZe.
retet jelkepehez,
a s:.tivhez.
Gyakonati haszna i", vnn ennek a szokas.
'nak. tehetOve teszi a jobh Hzzel val;' tisztel.
gest kezfogns kozben.

vlll,

7. - .4t!relis U ((Jiyon
Az orsok (csop"rtok) oszlopban alina!.:, az elsO"k nyakkendot vagy
labda! tartanak keztikben. Ki:iriilbcliil 5
meter tavolsaghan. huzunk egy vonul at
esma,del mcterrel messzebb meg f':b'Yet,
r:z jelkcpezi a falYOl. Adott jelre (l,Zel.
:
VOlYAlsOk c1or(' szaladnuk es utugorjak a fr:>.
Iyot, mCfl:fordulnak l:S onn.l1l, a foly6 tul5'~
,,
"'0 partj~rol .ltdohjak a kovetkczoknek a
,,
labJat, azok clkupjlik C,;;ulunu 5k is at, 1
•
uMorjak a "folyilt"
es a haroludiknak
It •••1'/'1.
'OI.Yo'
dilbjilk n labdal fi igy folytatodik tovnLL
u jfitck. Amelyik esopor! eloLL all teljefi letszammal a lulso parton,

_~ L.ou~~
,

az flyer,
8. ,- jl1uitotl

((Jgocli!ra

Ilgy kezd6dik, mint minden rendes fog6jtitek. ~'lihelyt azonbanu7.
elso" fogo valakit I1lcgcsapott, liZ lesz a fO/l;o, de hogyun? ElO'ik keze.
I'el meg kell f0!:1nin u mcgutott testn~:,;zct s csak igy kergetheti u tobbit! Pcrsze arru kell torehdni,
hogy az lildozatot minel lehetetlenebb
helyen iissuk meg! Pcldtiul H Lokajan! Hendkiviil nevettet.o helyzelek
alakullt<.tn.-J,; ilyenformnn a jntek kozLen.

~~"VASGY{;R6>'

JATEKOK

~

.;\ . CSERld~SZFOG"DALOM
,
Mar ismered a: cserkes;l:tOrvenyeket,
d cserkesz
szemelyleirasat.
Cserkessze oem 0% egyenruha fclvetelevel,
oem is a gyakorlati 'tigycs.
segek elsajatitasa.altal
leszel. A torvenyek szerinti elet II cs.crH ••z
ismcrteto jele, A cserkiszet elet{orma •. \ fogadalom Ictetele e~'nek az
eletformanak vallaliisat jelenti. (gaz, az is lehet hecsiiletes es tiszta,
aki oem eserkesz. £z eByszeriien emberi ki:iteles!'Icg. A cserkcsz azon_
ban emberebb e~ber. ioU ember. Krisztusi ember akar lenni. Ezert kii.
Ion fogadalommal,-ferlias.igerettel
kotelezi magat a cserkesztorvenyek
megtartasara.
A fogadal~
lctetefekor.hccsiileted
lancaval kotod Illagad a escr.
keszeszmenyhez;
ila yalaha megtntj"uJod. ezt az eszmenyt es az ertc
val6 harcot, szas_g;
les:l.:cl. Becstelenseget
kuvetsz el.
Kiizdj te'hat r~rfi'ltS elsz~ntsaggal.
Tartsd meg, amit fogadaJmad
napjlin megigcru .. J6t tesled, ha minden reggel elmondod mugadban a
fogadalom szoveget,)JinW:Dllflp
ernlekezz igeretedr'e. Ujitsad meg joelhatarozasodat •..

._, ..... ,.

~~N...••.•..• ",";.'FOCAOOM. 1I0GY H[\'EN TELJESlTE'l
KOTEI.~'SSE(;EIM~.; ,AlIELYEKKEL ISTENNJo:K, 11.\ZAMNAK' f.-S. ti':;;\1Bf:RT.-\HSAIMN ,\K '{ ARTOZOM. ,\llN DEN
LEHETOT,!IEGTESZEK,
1I0GY M.'SOKON SEGITSEK
ISMEREM, -.-\.'.CSERKESZTOR\'F.NYT ES :\ZT M INDEN-

I':zdct egy.ket,
legfeljebh !Jut fiu jatszhatju,
vlil crodct is pr6bnra teszik, fejl(,sztik.

Ugyesscgeden

ki_

KOR MJo:Gi:):ln"OM.
..".
,~,~
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NAPI JIlTETT
A fogadalom napjan megigered: "Minden lehew! megteszek, hogy
masokon segitsek."
Erre az igeretre emliikeztet egy szep cserkeszszokas:
Minden reggel koss egy csomot a cserkesznyakkendodre
vagy pedig zsebkendOd sarkara. Addig ne Mulsd ki a csomot, amig legalabb
egy jotettet vegre nem hajtottal. Termeszetesen
helytelen leDne, ha
naponta csak egy j6tettre szoritkoZllal.
A cserkesz segit, aJwl csak
IUd. Jarj nyitott
szemmel es vedd eszre a jocselekedetek kis alkalmait.

Kezdd ouhon. A haz
koriil bizollyara SZBZ es

~
~'

-~~

szaz tenniva16 akad. Ne
yard, mig edesapad, vag)'
edesanyad ker, vag}' figyelmeztet. Lass onszantadb61 munkah07. !
Vedd komolyan iskolai k6telessegeidet. Huseges teljesitesiik .aital
kepzettehb
ember leszel.
Jobban ludod emberlarsa~
iJat segiteni. Cserkesze.•.
leledhen semmi sem once!. A csom6kolestol
kezdve a.z elsosegelynyujtasig minden azt a celt 5zolgalja, hog}' alka.lmasabba tegyen emtarsa.id szolgalatara.
Gondolttil mar alTa, hogy egy mosoly is lehet j6leu'! - Mosotyod
kedvet, remenyt cs erot ebreszthet
embertestvered
szivebell.
Mosolyogj min dig, mindenkire.
Hu eslenkent kibontod a "joteu- csomot", vizsgald meg lelltiismere ted. 10cselekedeteid
onzetlen, 5zereto szivb51 fakadtak.e?Ha
igen; bi.dos lehetsz,hogy
Mennyei Atyad szereteuel
tekint rad. Krisz.
tus utjan jarttil, aki "koriiljart jot cselekedven".
A tanitvany proba legfmlosabb
kovetelmenye, hogy tanusagot tegyel rendszeres,
a.ldozatos segitOkeszscgedro!.
Legyenjelszavad:
Ahol tudok, oro mel szerzek!

~l

VIZSGALDMEGMAGAD!lai'~

Megmondod-e az igazat akkor is, ha karod lesz bel5le?
Szavaid

es cselekedeteid

Isten parancsainak

megegyeznek-e

teljesiteset

mindennel
16

gondolataidda.l?
el6bbreval6nak

tekinted-e?

megkeritenie es eajot fejere feltennie, az lesz a fogo, kinH utoljara
volt u kalap. A kalap gyors aludogatasn a fogo helyzetet igen megneheziti s mulalsagossa
teszi a jB.tekot.
2•. - Halaszjatek
Kel £iu ,I halasz, a tobbi a hal. A ket halasz er5sen osszcfog6zva
fut a jatekteren szetszorva elhelrezkedett
halak kozc s igyekszik koziiliik egyet bekeritessel
elfogni. Akit elfogtak szinten hallisz lesz s
most mar 2- 3 halat is tudnak "halojukha"
keriten.i. A halaszok szama
mindig nO', a halak helyzete egyre nehezebb! A halas?,ok lancanak elszakadnia nem szabad. A legutols6nak maradt ket hal les?' a kovetke.
z5 jatek kezdeten a halasz.
3..- Santik6lOk
A jatekosok oi'zlopba 6.lInak. Mindegyik oszlop kap egy penzdarabot, wnelyel adott jelre minden sorbol 82 el!,q, cBerk.~sz a eipoje orr4~
~
ra helyez'e9 l!n'ekszik mine! gyorsabban a cclbll santikalni. Ua val<lki a peli':roarahot a foldre leejti, ujra kezdi at. utal, Sikeresen ceil erve, kezhe veszi a penzt es viss:tafutvan atadja azl az ors kovetkezu
tugjaaak, aki azutan hasonlokeppen
jar el. ;

A '""'~oilj.t~A
~
4•._Adogalo

,....}"

-

- ~

Legjobb, ha tobb ors jalssza verseoy formajiiban, de ep;y nagy orsot is fellehet osztani kel vagy tobh csoportra. A £illk 3-4 melemyire
oszlophan atlnak fel, terpeszallasban.
Minden elcserkes7. labJat (kuiaesot) tart a kezeben. 'ElsO' jelre az elcserkeszek
magasra tartjak a
labdet, masodik jelre a tobbi jatekos elorehajol, ha.rmadikrCl az elc",erkeszek bajolnak elore us lebuk kozta rnogottiik allonak nyujtjak a labdat, akik azl nasonl6 modon tovabbitjak.
MikOl"a labda az oszlop vegere er, az utolso cserkesz elore fut,
az eddigi elcserkesz ele all es leha.iolva.lahai
kozt megial hatraillditja a lubdat. Ez az adogatas addig tart, amig az ereaeti elcscrkesz jul
a $Or vegere. Amikor'; kapjn meg a lubdat, el5relul vele (I versenyzo
i;irsok elO'tt 10 meternyire megvont celvonalig.
GyO'ztes az az oszlop, melynek a jalekot kezdO elcserkcsze
e1S~
szor er a. celvonalra. Tilos a lahdat dobai, vagy oldulr61 (tehat nem a
labak kozt) hatraadni. J6 meleg idiiben vizzel teli, befedetlen kulClcscsal, vagy csajkavai
is lehet a.dogatol jatszani.
A fiuk a kulacsot
vagy csajkat ft feji.ik felett adogathatjlik hatra. Nemcsuk az az osz!op
gyO'z, arnel y leggyorsabban
vegzett, hanem. arnelyiknek kulut'saba/l a
legoobh vi z maradt.
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Jart-kelt hat egymagahan, mig egyszer megpillantott a reten egy
griffmadarat. 'Rogvest megrag&dta es vine & Iyuk szajahoz. Ou fellilt
a hatara s usgye, kirepiilt vele. Tan
meg ma is repiilne, ha egyszer esak
Ie nem hukott volna rala. Hat hova
esett? Egy diszn6nyaj koze, melyet
egy gyermek orzoU. Megkerdi:
- Kinek a diszn6jat orzod?
- Fagiirbiwnek s Komorzsol6nak,
_
felel te a gyennek. Elbeszelte, hogy
milyen rosszul b8nn&k vele, a dis2- ~
'
n6kkal a valyubal etetik. - Aztan
~
van egy yen koca is a dis:tn6k kozou, - folytattB - az meg sohasem
akar bcmenni az 6lba. Helyette engem htinynak ,be,s majd mege,sznek
a diszn6k.
- Majd estere en hajtom be a diszn6kat! - viga!>ztalta Vasgyur6. Estere ugy is lett. Vas~yur6 feleserelte gunyajat, s hajtotta be a esordat.
Kint a ket gazdn m~r varta, hogy kezdjek a szidast. A venkoea megint csak nem akart bemenni. Vasgyur6 erre felragadta & koeat 5 ugy
bevagta liZ 6lba, hogy esak ugy nyeHent. FagorbitO' es Komazsol6
pedig bamult, hogy a gyennek milyen erG!>leU.
A konyhaszolga16 elebiik adta a vacsorat. Vasgyur6 rogton megismerte a szolgal6 leanyban kedvesct es nyakaha borult az aranyletinynak. A ket tars erre mar eszrevette, hogy Vasgyur6 kiszabadult a masvilagb61.
-Az bizony! Hat ez-e a baratsag? - kerdezle t51iik, majd azonnyombiln ugy vilagga kergette "Oket, hogy az6ta is egyre futnak. 6 pedig felesegiil vette a Sozeparanyleanyt. Olyan nagy lakodalmat esaptak, hogy
tan meg maig sines vege.
Szekely nepmese

~~

ORSI

Igyekszel-e

diesoGeget, megbeesiHest hozni a magyar nevre?

Onzetlen vagy-e felebarataiddal
Keresed.e

szemben?

a j6tett. alkalmakat?

Keriilod-e az elismerest j oeselekedeteidert?
Kiizdesz-e magadhWl az eloiteletekkel
szemben, amelyeket esetleg
masvallasu, masfaju vag}' nemzetisegu embertestvered irtint erzel?
Gondolsz-e gyakran arra, hogy {sten minden ember atyja?
Udvarias vagy_e otthon?
Gyakorolod-e magad a hideg, a meleg, a faradtsag
elviselesehen?
Grommel mesz-e a szabadba?
Tudsz-e s~6 nelkill engedelmeskedni
nem tetszik?
Gyakran mosolyogsz~e?
Meg tudod-e fekezni erzelmeidet,
Van~e takarekperselyed

akkor is,

hangulataidat?

minden nap?

Elszantan kiizdesz-e

tarsasagat?

a tisztatnlan

kisertesek

ellen?

Ha e kirdesekre napi lelkiismeretvizsgalatodkor
felelhetsz,
akkoJ nyugodt Ulekkel jelentkezhetsz

~~~~--

JATEKOK~~

Azt mondj8k, hogy nem lehet jo az az osszeji:ivetel, ahol nines
jEitek. Tanulj meg oehany olyan jatekot, amelyben tobben vehetnek
reszt.
1.. - Hajsza a kalapert
A cserkeszek hajadonfovel B.1lnakossze-viSo!>za, csak egynek fejen van kalap (sapka). A kifejolt fog6nak ot kell kergetni s igyekezni,
hogy a kalapot levehesse annak fejerol. A kalapos ugy meoekiilhet kellemetlen belyzetehOl, bogy a kalapot birtelen egy masik hlrsanak fejehe nyomja, mialtal az"lesz az litdozou. Ha a fogonak sikeriil a kalapot
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II

vagy hankbeteted?

Keriilod-e a piszkosszajuak

vidam

hn a paranes esetlcg

Mosakszol-e rendesen minden nap?
Tornaszol-e

erzeseinek

17

tobbnyire "igeTl,"~TI,el
a fogadalomtitelre.

,

Mikor azuk !lem felehek, kapta magut, s cgr csomo venrigebC'l k'JsaraL kii",zitetl rnagwHlk. t\7.on ercszkcdelt Ie.
Mikor a fold fenekcrc ~rt, csodaszep vilagot pillantott me!,: kiilunbnel kiili.inb aranr, eziisl ~,., rez hazakaL Ment cgyenesen a ri,z.palot,l
fele, Ahogy bc~rt, latott egy rczleun ~1.Kerdeztt: tine a r~zleany, hogy
m i jarathan van, mert jobb lesz, ha gyorsan odeLb all. Kiilonhen megoli az apja, amikor hazlier,
_ Csak hadd jojjon, _ kiiiltottu a legen}', - majd mcgkerdem tule,
hOV8 dugta
cl a famal. Na de, leany, itt ncm idol.iink, majd racriink n
kiilso vilagban. Jer velem, odaviszlek!
A leany rncgszerette u lHltor legenyt es beleegyczett,
hogy elrncgy
vde. Csak axt kertc, hogy kCt leanytestvere
meg ne tudja,
_ Szedd csak ossze a kincsel, mig 5ket is megliitogatom, - fdelle
a legeny,s
azzal elinduh az eziist kaslely fere. Abban egy cziist leiinyt laliilt.
Az eziist Icany is kcrde7.lt', rni jiirathan van es tanucso1ta, hogy I)nnet is menjen el miel6bb, mert ha apja hazajon. mindjart nregoli.
_ Hadd el, fiZep leany, ne feltsd apadtol! - mondLa a legcnr. Ncrn
volna kedvcd eljonni vel em a felso vilul-\ba?
Az eziist leany belcegyezelt,
csak azt kototte ki, hugy tcstverci
semmit se tudjanak rola.
_ Jol van, - felelLe a legeny, - csak szedd osszc a k.incseidet mig
visszajovok,
- s azzlll eHnuull ilZ aranykastely fele. Ott liZ arunyleany fogadta. Kerdezte, mi jaratblln van, s kerte, hogy menjen el onnct
mielott 87. apja haza jon es megoli.
_ Ne felts apadt61, szcp leany, felelLc a legeny, - hanem lllunud
meg nekem, volna-e kedved eljonni velem a felso viiugha.
Az aranyleany is eligerkczeLt, csak arra kerte a legenyt, hogy a
sik ket testverc meg ne tudja.
_ Sebaj, mar ugyis tudjak, hiszen 6k is jonnek velem, Azerl Ic leszel az en felesegcm. Ket mugamszeni tarsam is van, azoknak viszem
a ket testveredcL. Te csak szedd ossze kineseideL
Nem sokal kesett nlean}', hamar elindultak a masik ket testverhez.
6ket is maguk melle vellek, s kincsesl61 cgyott elcrtek a bejaro nyi.
lust. Mikor a pajtasok II kosarb61 kihu7.lak a hiirom leanyl kincsestol,
nagyon elcsodalkoztak
a dolgon. Aztan gondultak egret es abban egyeztek meg, hogy az eleg lesz mar nekik, Mikor fclig fclhuztak Vasgyurol, hirtelen visszneresztettek.
De minLhogy Vasgyuro cit a gyanuval, flem iilt bele a kosor],n, ha.
nero c"ak a megmaradt kincset teUe bele. Mikor a kosar mar fdig fent
volt, hat egyszer csak zuhe! - a kosar visszaeselt.
_ Ejnye, _ gondolta magaban Vasgyuro - Oli lenne most, ha en leltern vulna benne?

ma-
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Dgy i.'i lett. A FagiJrbiw maradt el5szor. Mire meglozte a vacsoriit s
varla cimboniit, hat csak bealtit hozza egy arasznyi ember, het singes szakal1u,,; kerJi trile, amit f~zou.De a FagiJrbiw, abelyeu, hogy
szot fogadott volna, ugy megtekergette a szaklil1lit, hogy majd kiugrot.
lak szemei 'uz arasznyi embernek. Erre 0' megragadta FagorhitO't s csodiik-csodaja,
ugy foldhozvagta, hogy csakugy nyekkent. AZlltan megctte a vncsoral es e1ment.
Mire Vasgyuro es Komorzsolo megerkeztek, nem volt mit eoni. Kcl""
dczlek Fagorbilot, miert nem fozott?
Ez szegyel te megmondani. hogy egy arasznyi ember legyozte, s az
cUe meg a vacsonit. Himezett-hamozott,
mig mind a hannan vaCAorn
nelkiil fekiidLek Ie. Miisnap a Komorzsol6 maradt oUhon.
Estere ;; is elkeszitetle
a vacsorat. De az arasznyi ember ismet ott
temletl s KO'morzsol6 fO'ztjel kBvetelte. Ez, ahelyeu, hogy osszemol""
zsnlta volna az arasznyi embert, cRak ugy jiirt, mint Fagi:irbit6.
Pajtasai hiiiba mergelodtek, megintcsak ehesen fekiidtek Ie.
Hal'lnadik nap olthon maradt Vasgyuro. FO'zott, s varta banltait 5 is.
Egyszer csak ott terem az arusznyi ember s mondja neki, hogy j6 VIJoo
csorat keszitsen am, mert 5' fogja elfogyasztani
most is, mint tegnap,
5 azelO'tt.
- Ebb;;I bizony nem esze!! - felelt neki Vasgyur6. Aztiin ugy hoz~
zav6.gla ilZ egyik fahoz, hogy ilZ
me~asadt;
a hasadekliba pedig beesiptette a szaklillal es otthagyta.
Estere tarsai ele adta a vacsortiL
Vasgyl.lro s azl mondta:
-Most mar tudom, mierl nem voIt
vacsorank ilZ eImlllt ket eslen! Jel""
tek, megmutatom az okatt
Vitte Oket a fiihoz, ahova becsiptelte a hivatlan vendeg szakaIl6.t. Hat, uram-fia, nines a fa seho!! Az
arasznyi ember tOvestol kitepte s elvitte a maga orszagiiba.
Mentek, mendegeIlek a fa nyuman. Konnyu volt kovetniok, mert hoszszu utat sepert maga utan, woint vine az arasznyi ember. AminCkeres.
geltck, talaltal a fiHdbeu egy olyan kis lyukal, amilyenbe csak eger
ferhet he.
- No de hiszen ide esak nem vitte! - kialtouiik. De azert csak kapargattak a foldet koriilotte. Egyszer csak megnO'tt a Iyuk szaja, 5 egy
nagy iircg lats20tt lefele a fold alii.
- No, melyik megy be? - kiaItott Vasgyuro. - Itt vitte be a fat ,ne,
ehat a oyoma!
B6

A HUN.MAGYAR

MONDAKOR

lsmerd meg a legfobh hun- magyar mondakat.
«SzQll a maJar agrul agra,
Sztill az enck, szajrul szajra;
FJ kizoldiil 6 sirhanton
Bajnok ebred IUJsilanton.

Olven--olven j6 leventit
Kiszemeltek, Iwgy kovetnek,.
Mint valamely veres hadra,
Fegyverkezlek konnyli vadra.

Vadat uMi feljovenek
I/os fiai szep Enehnek:
Hunor s Magyar, kit dalia
Kit egytestver. Menrol fia.

Vad etouUk verb en fckszik,
o.z vag)' szan'as nem menekszik,.
Elejtettek mar a himet_
Uldiizik a szarva.~ _ gimet.

Gim utan 0'1 egyre tOrnek
Puszla martjan sos tengernek,
Hoi a farkas. hol a medve
Sohasem jart, cltevedne."

i

A regi idokhen nem mindenki ismerte az [rast . .A nepek eletenek
kimagasl6 esemenyei szajrol-szajra
szalltak,
apar61.fiura maradtak.
Kesobb enekmond6k orokitettck meg a nagy tetteket. Ezcket az enck.
mond6kat a magyar nep elobbregosoknek,
kesSbb kohzo50knak nevez.
teo A szajhagyomanynak,
a regosiiEnek es a kohzosoknak koszonbetjUk, bogy a magyar nep 6'stortenete szamunkra fennmaradt.
A szajhagyomany
a1apjan ket ,rege-csoportot ismerUnk, - a hunok
mondait es a magyaroket. A legnag}'obb magyar ir6k, Benedek E1ek,
Gardonyi Geza, Mora Ferenc, sth. irtak Ie oket es Arany Janos, a
nagy magyar kiJIt6' pedig versbeszedte
legttibhjiiket.
A mondakor a Csodasz(Uvas tortenctevel kezd6'dik. Ez ramutat a
ket nep kozos eredetere._
Majd a hun mondak ki:ivetkeznek: HAz Is ten
kardja", "Atula a"vilag ura", "Attila lakomaja", "Auila temetese':
"Hadak utja", 8tb.
A magyar mondakor regei: "Emese Ulma", "Almos eltunese",
"Arpcid vezerre vtilasztasa",
"Virszerzodes",
"Honfoglaltis", "A (ehirl6 regije", "A Szent-Gulleni kaLand", "Lehel kurtje", "Balond".
Akarsz jo m.agyar cserkesz lenni? Ismerd meg valamennyit. Kern
meg sziileidet,
nagysziileidet,
idosebb burataidat,
hogy meseIjenek
ezekrol. De sok jo konyv is rendelkezesedre
all. Meg jobh lesz, ha
magad olvasod el mindel.
(Magyar mullunk, Betuorsuig, 5tb.)
19
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A VASGYURO
ISTEN

KARDJA

Attila Kiraly egrszer kiilonoset Blmodoll. Azt almodta, hogy megnasadt az ego Leszullt belOie egy osz, oreg ember,s egy kardot ko,ott a Kiraly oldalara. De nag}'on kiilonos kard volt az. Arany a markolata. A legkiilonosebb az volt, hogy amint a kardot kezebe velte, egyszerre maga el5n latta az egesz vHagot: rengeteg erdoket, vegtelen
tengereket, feoyes viirosokat, retLento hadseregeket. Ahogy megsuhoglaUa a kardot a vilag negy taja fele, hat az erdok meghajoltak, a tengerek mcghasadtak,
a varosok laoggal egtek, a hadseregek pedig
foldre hulltak.
_ No, ez kiHonos alom volt. ,Ugyan mit jelentnet? - tiinodOtt a
kiraly. Aztan maganoz paranesolta tanacsado papjait, a "talt050kat",
hogy fejtselt. meg a:lmal.
_ Nem nehez ezt megfejteni, nagy ur, - mondja a legiiregebb tul.
tos.- Azt jelenti cz, hogy Isten a maga kardjanak masat adja oeked,
s te azza! hatalmad ala ha.itod az egesz vilagol.
Abban a szempillan~
lasban suhog az ajt6fiif'lgony. Az O'rta1l6 vitezek.
egy pasztorHut vezetnek
a kiraly elebe. Kiitonos
kard volt a fiu kezeben,
arany markolatu.OdWiyujlotta a kiralynak.
- 1101vetled ezt, te
fiu:? - kerdi B.mulva AttHa
Leboml 11 pasztorfiu
a foldre, szava akudozik.
_ Ahogy rna hajna!ban nyajamat terelgettem, urarnkiralyom, eszreveszem, hogy santit a feher iiszo. Veres nyomot hagy a laba. Koriilnezek, hogy mi szurhalta meg ezeo a selyemfiivon? Hat ennek a kardnak ~ hegye aUt ki a foldb51. Odamentem. Ki akartam huzni. Lang esapon ki belOie. Ijedtemben elsza!adtam. Messzirol neztem, hogy lobog
langgal a kard. Egyszerre aztan eUobbant a lang. Mire odaertem, mar
-kint volt a f01db51 az egesz kard, ott fekiidt a fiivon. F'iilemeltem es
elhoztarn neked, nagy ur, merl teged illet!
- Ez az Isten kardja! - kiallottak a taltosok.
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MESEJE

Volt egy~zer egy Iegeny, aki csak noU, csak
nott, S olyan eros lett,
hog}' meg a vaspatkot is
ki tudta egyenesiteni a
kezeben. El is neveztCk
Vasgyuro.nak.
Egyszer csak azlmondoUa sziileinek, hogy 5"
megy szolgalni,
mert a
munklitelbirja. Anyja pO.
gacsat sutoU neki, s azzal etindult hetedhet orszag fele.
Ment, mendegelt es a""
mint egy nagy erdan haladt
kcresztiH,
latta.
hogy egy ember a legvastagabb
fat is.meghajlitja,
kiegyenesiti a gOTbet, s meggorbiti az egyenesl •• Meg is kerdezte;
_ Legeny, ki vagy? Miert hajlitod azokal a £alat mas alakura, mint
ahogy noUek?
_ En FagorbitO'vagyok,
s azert gorbitem a flikat, mert nem birok az
erommel. Ballottarn a hirl~t, hogy a Vasgyu.r6 is eros, de 5t is ugy meggorbitenem, mint a fB.kat, csak megtalalntim!
_ Ne keresd, en vagyok! Gyere kiizdjiink meg!
Vasgyuro mindjarl joldhOz unteUe Fag5rbiwt, de azert pajtaHBva
fogadta, 5 elhivta magaval.
Mentek, mendegeltek, hat egyszer latnak egy embert, aki a koveket
esak amugy morzsolja. Kerdi a legeny:
_ Ki vagy? Micrt morzsolod a kijveket?
_ Azert, mert nem birok az erommel. Hallottam hiret Vasgyur6nak,
de 51 is ugy morzsolnBm oS5ze, csak megtaltilnaml - felelle az ember.
_ Ne keresd, en vagyok! Gyere, kiizdjiink meg! - 5 azonnal ugy foldhozvagta a k5morzso!f:i legenyl, hogy a kovek is mind porni10rlek alatta, De azert pajtasanak hivta, s elvitte magaval.
Addig mentek az erdooen, mig beesteledett. Ou egy nagy faalattletelepedtek 5 meghaltak.
Reggel megBllapodtak, hogy nehan}' napm szallast vernek maguknak. Ketto jar elelmet keresni, mig a harmarlik visszamarad etelt fazni.
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Attila pedig fo!nezett az figre. Suhintott a karddal kcletre,
gatra, eszak fele, diilnek es azt mondta hozza:
Csillag esik, fOld reng: jOlt eve csodtiknak!
Ihol en. ilwl .en porolye vilagnak!
Sarkam ala en a nemzeteket hajtom:
Nines a kerek fOldnek ura, kivul raitam!
(Mora Ferenc

A vasgyur6 meseje <Szekely nepmese)
Kcrel:

n~

oyoman)
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Mikor a magyarok Arpad vezerlele alalt elfoglaltak szep orszagukat, nem te1epedtek Ie mindjiirt vegkep. 'Flliitogattak
a R:romsziid orszagokba zsakmanyt szerezni. fgy egyszer a goriig csaszar Iovii.rosa-hoz jutottak el.
Kovclelme

nyek:

1. Orsi os vasgyur6 jatckokat jatszol.
2. Magyar ncpi jatekokat ismersz es jatszol.
3. Flltast,
rnenelelest,
hegymaszast,
faramitszast, kGdohast gyakoroltat.
4. A tabon konyhat legalabb egynapi tuzelave!
eltlittad;
fel kobmeter
fiildct kiastaJ.
5. Fontosubb mercteidet
ismered. Becslesre
fet
tudoo a:wkat hasznalni.
6.. A fontosabb vezenyszavakat ismered.

B,'

~I

nyu-

Megijedt Ii gorog csaszar a magyw- sereg Uittara. Elzaratta a varosnak mind a het kapuja.t, hogy a magyarok be ne mehessenek. Emtan koveteket kiildOtt a magyar vezerhez. Azl uzente, hogy ne ontsak
egymas veret. Kar volna a goriigerl is, a magyarert is. Jnkabb alljcm
ki a giirogok reszerol is egy vitez, a magyarok reszerol is egy i'ilez
bujvivBsra. IIa a goriig gyoz. a mugyarok szepen menjenek vissza a
hazajukba; ha a magyare lesz a grazelem, a gorog nagy adot fizet u
magyaroknak.
- Jot van, - mondotta a magyar vezer. _ hat csak jojjon az a gorog vitez.
Elmennek a KovClek. ,Egy 6ra sem telt bele. ja ki a var kapujan
egy rengeteg nagy 6rias. A ko~t kurjan osszefollva megall a magyarok
elau s mondja nagybiiszken:
- Hadd lam, lei mer kilillani
Eggyel nem is kezdeK.

~

"'i

vel em. De cgyszerre

kettO' jojjon.

O,;szeneztek
a magyarok, szikrazott a szemiik a hara~t61. Egyszerre szaz is kifiltotta: "En is kilillok!
En is!" A legserenyeb"b volt azonban kozliik Bo ton d. Egy kopcos.
tagbaszakadt
harcos. aki egy szempillantasra kivalt a seregbiil s eteje
aUott n gorog viteznek. - ,\10ndta
neki:
- Hallgass
ide. gOrog orias.
Botond az en nevem. Legkisebb vagyok a magyarok kozott.
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S wnikor ezt mondotta, megforgatta a buzoganyat s ugy vagta a
Vaf
kapujahoz, hogy HZ egyszeribe kettl~reccsent. Akkoru lyukat iitCitt
a vaskapun, hogy egy kisgyermek ki- 5 beseUilhBtott rajta.
_ No, no, _ ingerkedett az orias, - kar volt eldobnod azl a buzogsort!
_ Nem kelt nekem sem buzoganr. sem kard, - mondotta Botond,
majd utes kezzel meot a g6r6gnek. Egrazer jobbra 16ditotta, azlan balm; akkor felkapta, megkeringette
Ii levegoben s ugy fOldhoz leremtette, hogy he het lelke tett volna, az is mind kiszwlt voloa belO1e.
De bezzeg szegyelte ezl Iii csufsagot a ,gUmB csaszar. Ott iilt Ii
Vaf fokaD egesz hazanepevel.
Szentiil hittek, ho~ az orias legyozi
ak8rmelyik magytu"t. S lam, a legkisebbet sem.'tndta legyozni. $zegyenszemre visszatakafQdlak
a pwotaba. A cSSszef akkora adbt fizetetl, amekkorat kivantak a magyarok, csaL:. h0F;Y hekessegben
hagyjak
B enc dek El ek nyomatl
'

hirodalmat.
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ROVA~IRAS
Ismerd a rovasirlis

abecejet,

.tudd alkalmazni

(Iaba rova),

"Sztill a madar, sztill az end:

Kit

fiarol s zip Enehnekj

Ne engedd, hogy a nepi zenct o;;,,;zekevcrjck H nvivakol6, erzelgos rnudallol. Erlllek nem sok kaze van a magy>tr:,o:ughoz.A ITlflg}'"".;oug
dallumtudataban
H fohelyct
azuknak a
magyar dallumoknak kell elfQglalni, wnil
tobb mint ezer eve uriz <I nep: fI mugyur
nepdainak.
Ezek <I dallamok ilZ ege<,z
magyar nep regi kijzos cneklO' multjanak
emlekei,
"Ne kiilsosegekben
le!;O'en magyar
U mi kis
vilagunk, inkabb a lelkek melyell, mert csak igy lcn igaztln a Iniknk.
A lelkek mclye pedig kiilorli:isen a zene
orszaga",
(KQdiily ZoILun)
:\ kovctkezo 20 magynr nepdallal kezl1d cl H te kis ncpdalkinc-"cdet gyiijteni. amely remelhet6leg nemsoktira megsoks/.uroz6dik,

,
•

1'avas;;i szil

SZD1Jbegycn keresztiil ...
En l$tenem minek elck ..•
A Jlurgack (Jolakia ...
Csin01f)si erd0n .••..
Falu vegcn van egy haz .••.
Madarka, madarka.. ..
Kolozsvaros .••
,fla fel m~egye" a budai •••
Gabor Awn rez agyuja •••
Ugy tetszik, hog)' j6 he/yen ...

Hidl6

"egen,

t'izel araszt •.•

{IOOl,j

liege,....

Hus zarg)"erek •••.
Koss(jlh
Lajos ttiboraban .••

A csiulri !u'gyek mull ..•
Serkenj fe!, kcgyes nip ..•
Latod-e /,ab6m ..•
A malomnnk ninc.sen ki5ve•.•
lIarom szabo; legcn)"Ck •••
Nincsen a t'r/rignok .••

Z engri madar agrul agra,
Z engo enek szajrw s zajra."
A honfo@:lal6 magyarsag iraslud6 volt. Megvoltak sajat betui, amelyek teljesen kiilonooztek il gorog, latin, sth. irasjelektol.
A magyarok oem pllpirra irtak, nem t8.blakra vcstek jeleiket, hanem kessel faragtak favesszOkre, az u.n. rov6palcikakra.
;\ kcresztenyseg
felvetelet
kaveto evsZ8zadokban
II rovasiras
Iussiln kiveszeU. Tiibh rovasirasos
felirat, feljegyzes maradt IIzonban
meg. arnelrek seg~tsegevet
meg lehetett allapitani, hogy milyen volt
az t:;redeti rovasiras. A leghiresebbek:
(rovasemlekek) II szekelyderzsi
templom teglain, a csikszentmiklosi
templomban os ilZ enlakai templorn mennyezeten maradtak renn. Szamos kozepkori tortenetiro is megemlekezik a magyarok irasaro!. Tobben feljegyeztek a rovasiras abecejet is.
Ez az iras, ellentetben
a rna hasznolt latin inlssal, jobbrol balra
haladt.
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allalito mar iSIll~rl nepdalobt.
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S7.Hrnotkesobb felvissziik: egeszen 24-ig.A fiuk a targyakat rnegha.taroZ>Jtt ideig (3-2-1 per,c) figy.elik. Majd a targyakat letakarjuk es ugyancsak meghat<irozott id5 alatt (4-3-2 perc) emlekezetbOi leirjak It
l.itott targ)'ak nevet. A probat az Ullja meg, aki 1 perce::> roegfigyeles
alapjiin 24 targybol ket perc alatt legabibh a fefenek, tehat 12 targyflak a n",vet leirj a.
Sokfele megfigyd5-jatek
van. Ilyenek a futo., kirakat_, szagl6-,
it.lel6, tapi'nto., raj 7.016-, hall6-, kirak6-berako.,
tavbeszel5-,
gepkocsi-megfigyel6 jiitekok. Hu nagyon talaliikony az ors, meg magatok is
kitalaJhaltok ujabb megfigycl5 jiltekokat.
A roham-meg{igyelist tobb ors is jatsmatja
egyii~t. Egy sapka alau
SO-60 lepc,;re 10-12 targy van. A vonulr61 egymas utan indulnak a
cscrk"szek.
A sapkaig futnak, felemelik. megfi~'elndr..
visszafutnak
es rlleghnlarozott id5 (2 perc) alatt leirjak, amit [aHak. Az nyer, aki
legrovidebb idO' ulaU a legti:ibb targyat irjll Ie.

es..

".J kirakuJ:-meg{igyel
Az ()rs egyiitt elmegy egy kirakathoz. 3 percig
uem;ln figyclnek. Visswternek
uz ottlDnha es ki-ki felirja, mire emlekszik.
A szagl6--, izlclo-, 'lOll6--, tal,inro megfigyeles.A
cser!r.eszek :;;Lemct
Lekotik, miel.)tt ilZ OV. miuJegyikiikkel
sorba szagoltatja.
izlelteti. ta~
pi nt'llj a ~tki.ilorlbozo targy akat vagy kiilon ho La Z9rej eke thai lal. (esengil, lahd'l-Jobii,;, sieto vagy lassu leptek, kopo'!!:a;;, i.ivcgtorcs, stb.)
tl "ivbl:s;;do~.meg{igye.les. ,.\ c:;;erkeszek d telefonnnk hatta! all link.
OV. egv hat vag}' hel tagu "zamot
tarcsazik. ;\ hangbol kell tu,Jni
tlleg;iIJuf-lituni, milyen 5zumot hivott. (E:gy-kct s7.ammallehet kezdeni).

ill

..1 gcpkocsi-megfigyeLri
iati/wak nagyon sok fajluju WID. Lcgismertehb:
kliionbozo gyartntanyok (markakl, szinek, nClg)'s<igok, rendszamtabllik,
stb. PI. f61 pereig fig.velitek a fOl'galmat. I-:i tlld u legpollto",ubban besZilmolni.

A rovasinis nero kiilonooztet meg kis es nagyhetUket. A hettik_ 81.
talaLan egyforma nagyok. A jelek joreszt ferde es fiiggoleges vonal'rlkhoi 8Jlnak. Ilyeneket konnyebh IlgyWlis faha vesni, mint a gothe vagy
vi zszintes j eleket.
E jeleket keso"bh tollal. ecsettel s mas ir6szersz8.mmal is irtak.
Az iras ennek megfeleloen alakult. A kiztir6lagosan
egyenes vonalakat,felvaltottlik
a gombolyii hetiialakok.
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A rov,1f;hoz kh. 1/2 cm. vastagsagu, kb, 30 em. hosszu vess':W'ket
haszna:Ij. j6 a hars, fliz, mogyor6, de mas is megfelel, ha nin,csen
vastag bele, mint pi • a hodzanak.
"
Rovashoz legulkalmusabh
a kisformaju (kh. 10-12 em, nyele'stol)
j6 eles, hegyes, keskeny pengeju "bicsak".
A szoveg mennyisegehez
merten, u vesszon egy-ket-hlirom, esetleg negy lapot faragj, Legjobb a nem eg~szen frissen vagott vesszo.
A rovashotot halkezedhen
tartsd, hiivelykujjad legyen felii! es a
betut kozel a hiivelykujjadho7. r6jjad, igy kiinn)'ebben tudsz bicsk<iddill metszeni.
:\z egyedi.ili irasjel a pont, mel yet II szo utan kozepi.itt a bieskl1
heg)'enek fur6 ••zen'i mozgatasavul ronal..
Tanuld meg a rovasirast es hasznald is tahorbdll, cserkesznoteszor.lhan, :\ rovasiras emlekeztct a honfoglalo rnagyurok etetere. Hecsi.ild meg, mint a magyar mull egyik ertekes emleket. Emellett
vasiras j6 sZOrakozas is: orsi titkosiraskent
is hasznalhatjatok.

c.~
~AGYAH NEPOAUlK
I"'Jllerj legal&bb hus;.: nHq:;ynr nepdalt.
:\o)':lnyelviink ep;yik I,,!.;dragabb kincsiillk. :\'yelviink tisztasuj2;anak
mc~Jn':e6l;ben igco kivul6 szolgabtunk.ra
van a nepdul.
,\ nepJal ilnyanyelviink cdes.testvere.
St.iivegchen es uullilJllahun
t,imorcn, tiszlall, hamisit,ttL1nul nHlp;yar. Sok <),;i kifejezc,;t,
t11U[.;y,H
en:';:;;!, ZilI1\,itot honlan,'.k fllili-(ukban r.lnJnink. ~:zekct az eoekles utj.lu
k;-;nnycn els,.joti.tltntoJ,
R2

a ro-

0;1) ~ il'll<lAA<l1 ,1-'1<J+<12 <l AA<11
;<>~)~~)~3~I A:;'H4'\-.~'i::JZ
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2:\

<>~)~
>lA»)la

tet. mint szemfiHes cserkCszhez illik. Jegyezd meg, hogy a kozlekedesi eszkozok milyen id5kozonkenl jarnak. Mikor jon a posta", a szemetes. Milyen gyakran jon a rend5r orjarat, mikor van c,;;ucsforgalom.
Hasznos ismereteiddel
valrunikor biztosan ~egithesz valakillek. Kii.
Ion gondod legyen a l'ukiisod komycken, utean jiit,;;zudozo kisgyermekekre. Ha furgalmas utean akamak o.tmenni, ovd meg O'ket a veszelyt61.
Ha eltevedtek, kiserd haza oketo Leg)' szeretetremello
veliik. Hn ha.
szontalan. durva beszcdet hallasz, vereked~sllatsz,
tanit!:;d O'ket jora.
Keszits

magadnak

celbalovest

ijat es nyilat,

gyak.orold

a.;>,

_

~;-M..~
.
I \ //.

vezetoid feliigyelete alatt.
"Kik folyam 'ad [enyes halat,

Vorhenyo vad izes [alat,
Feszes az ij, sebes a nyil,
Harckalandon zsakmany a dij."
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6seink

koniban me~ nem ismertek a puskat. LegiO'bb fegyveriik a
nyi! volt; ezt haszniiltB.k harcaikban, ezzel va',',>
daszt.ak. halasztak..
':'\
~:gyik rokonnepiinket. a vogulokat a vilag
\\ ,
teremleset
elbeszel5
mondajukban maga az
,
"oregisten"
tanitja meg az. ij keszitesere.
> +-...-.0.•• .,\,1
Manapsag mind az ij, mind a nyi! "szelidi
tett"
'fonnaban maradt fenn es soli. fiu ked~
~~',j
;'
venc jatekszere.
:~
- Hogy kesziih ?,_ Hogyan lehetne rna jo
, '
ijat k.esziteni?
,""
Az ivet legjobb k5risfab61 k.esziteni, rnert
hajlekony es eros. De jo a biikk es mogyor6fa?~~/
b61 kesziilt ij is.
Hur celjara belhur a legjobb. Ennek hijan, tobbszorosen
(vekony
anyagb61 osszesodortl
o.sszefont
zsineg is megfelel.
" ••~
\
Nyilvesszot lehetoleg nadb6t keszits: konnyul De megfelel telje>
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sen sima, csom6 nelkiili egyenes
vesslo is. Komolyahb versenyek.nel a nyilvesszo
fab61 kesziil, badog, esetleg 6lomveggel.
A nyilvesszo vegere nehezek k.ell (pI. gumi), a hurt erinto vegere
valyucskat faragj es tollat er5sits; ez ut6bbi konnanyozza repiileskor.
Az abran nehliny nyilhegyet lat~

o
I j I t t;I
m\nl~p,~ •• Ii
JJI

hal", Glod'ol i, • l.h".,i,.kIOi
fiig~, h.ogy.melyiket
elkeszltenl.
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tudod legjobban
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Szcmfiiles.jalckuk.

(vag\': ~legfi~yeto - jutekrA)

Az eletben valb bQldogulas egyik aJapfeltetele
a mcgfigyelf::> ... \
nomad eletet e16 nepek es a pusztor emberek meg rna is kitlinG megfigyel6k. A varosban el(; ember 1<l'S'Sanelveszti ezt >l. kcpesl>cget. De
mindenkiben szunnyad e"t liZ adottsug e!:' tervI>zerii gyakorliissal bnrkibOl. lehet j6 rnegfigyel6.
Gardonyi Gem: Egri csilla.gok c. kO'lyvcben olvushatud, hogy miIyen szemfiiles, j6 megfigyelJ volt Bomemissza Geq;;cly. F.illtul kOf;l
ellencre, iigyesen megszOKOtl a OOrokoktol. A lutottak ,ulll'jan, figyd •
meztette a rnagyarokat a veszelyre. El a mindenkire c>:<ll\inJenre kj.
terjeda figyelme soli. mindenben segitette egcsz eleten ~t. Az egri var
hos vedoi gyakran koszonheltek az ClcLlikel HI.,:) nagyszcrG mcgfigye.
[5k es zse gen ek.. slemIulcssegcnek.
A mas nemzl"tiscgu cserk,:~nek i'S ismeruck egy I30rnernis"za (;ergelyhez husonlo fiut. Kim tortenetet Kipling hires konyvcbcn olva,..
hatod. Kim, egy indiai brit katona fin, fiatulon bekeriih a bfll b'YUlTIlUti szervezetbe.
Gyakran kellett neb HZ angolok ellensegeitli:Jruh,ibi.m
kovetni, torvenyLelen cselekedeteiket
megfig,'elni, s czekr51 fdtiin.:s
netkiil jelentest tenni. Grub'un rnentette meg uirsai s sajat 6lct.el j;;.
szemfiiles>:<ege s talalekonysaga
reven.
Az alabbi jatekok segitscgt:vel ki;nnyen kifejlcsztheted
mcgfigyela-kes zsegedet.
A Meg[igyelJ-ja,tek !egl"gyszcriibb Ill<J,lju, Il'Jgy cI;,'Yus7.tal 11.07.<;.
pere hel~'eziink klilonbozo 11irgyakal. I'Jeillte cSi\k JO-15 fe!et, de ,\
f)l

menyeket.Ugy
a s2iiieteSIlapokat sem Iogod elfelejteni; a sajat szuletl~snapodoll pedig ne Ielejts el nehuny szai viraggal edesanytidnak
kedveskedni.r

Am mielott meg ijaznl kezdenel. ne Ieledd el befejezni az ivet!
Az ivnek vale fa vegeit kisse (nem melyen) vagd be. lei figyeld meg
az tibrtit. mely a vagast harom oldalr61 mutatja be! - Most a fat lassan
hajlitsd meg a terdeden. Ezutan az egyik v'egere (a hevagasha) akaszd
be a hurt. vegiil kosd azivmasik
vegere is (azaz a
o.t '
masik bevagasha).
Ugyelj, hogy az ij ne legyen tul ••••
feszes. mert a nyil kilavesenel
az ijat meg tovahb
kell £esziteni.
~
"f
Celbalavesnel
a cel fele oldalt allj. :BaI labad
. J
legyen elO'I. Kinyujtott halkarodban tartsd az ijat.
Ii"eg
Jobh kezed mutat6- es hiivelykujjaval
fogd a nyilvesszot. Ugy he.
Iyezd al ijra. hogy toUas vege a huron. a nyU hegye pedig az ijat tar.
to balkez£ejen nyugodjek. A nyilvesszo
a rLiggolegesen tartott ij baloldalan legyen (a kezfejenl. A nyi! vegen leva vezertoll alatt fogO. a
ayilat. Ho zd az ij at pontosan fiiggOl eges helyzetbe (balkar nyujtva rna.
rad.) A johbkezhe fogott nyilvesszot huzd hatra ujjaiddal. Celozd meg
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A szem£iiles eserkesz jtil ismeri mindennap latott kornyezetet. Ha
megkerdeznek.
tudj feJvilagositast
adni, hogy hoi van a legkozelebbi
orvos. gyogys:t.ertiir. k6r!ulz, rendorseg. wzglt6siig,
autobusz- vagy
vililliDosmegalt6, Iontosahb iizletek. arnhazak.. heviisiirl6 kozpontok.
Ismerd legalabh a fegkozelebbi uteiik nevet. melyikllek a sarkan van
tuzolt6-jelzo kesziilck es mikor. hoi szahad gepkoc:'liknak parkolni.
Tervs<:eruen terkepezdfel
" •
kornyeketek uteait. Jelold
_,_
meg, hogy al elobb felso__-I
rol tak koziil mi t hoi Ie""I'"I .i 1'''1;,,1 ••
,
,
&Y<"~'
,
het megtalcilni. Az utca ]_
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be a haz5zamot IS. MaJd
""•••,,< •
s<:ines eerlJ,zavai ira oda )~
•••
'" •.
unnak kezdObetujet.
ami
'" ~."
.,; '"
,
..•
ott talaJhato. PI. 0 - or!lO"T~
.•••• 0. ~
vOS. R - Rendorseg, K ~
~ ~ ••0
k
k6rhaz • stb • E magdd kt;- """:'•.•••••.•..
e-':'-.$ •••••.••
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.
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sZltette ter ep a lara' je- tl<
'0".'.""" .•••••••
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q."
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~O.~••••••••<loU
~o •••••.•~ ••• '-.
gyez d f e:.1 MI'k or k"eSZI tet- .•.•
~''''o. ~
••••.•
.- •...•..•.•
,
J.;-i~;;,~~i~.:-I
ted. eszakI lrany. meret- ':':."',.w;'n'"
•.•.",.•.•,••.••.•••
"••,••
arany, elmeJ.
••...::..••.:;.
Ne csak tcrkepet rajzolj kornyekedrOl. F'igyeld 'meg az utea ele-
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a eeJtargy kozepet. Az ij megfeszlil.Most
engedd el slmM mind a
hurt. mind a nyil veget.Nagyon
vigyazz. hogy balkezed szilardan,
mozdulatlannl maradjon.A hur a nyil kozepen huzodik. e1. A nyilvesz.
szo az ij baloldalan
fekszik. CeJzaskor a eelpontot a eelkozept61
jobbra vedd.
A ciiltargy kifeslitett
Kemeny papirlap leb.et. vagy szalmafonatbol kesziilhet; ebben HZ esetben papirral, vagy viiszonnal boritjuk. A
ceJtabla korong a1aku. A eelttibllit a tavolsiignak megfelel5 belyre aJ.
litjuk (altalB:ban 10-15-25 vagy SO meter). :A eeltB:bllin at kor van: a
legkiils5 l.es ([eher). utana 2-es (feketel. g..as (kiik). 4-es (piros) es
az 5-08. vagyis a kozepso (eitromsarga).
Az 50 meterea tavoJsB:gra
felallitott ceJtahla B:tmeroje 122 em. Egy-egy kore24.4
em. szeles. a
kozepso kor 24.4 em. 'atmerojiL Az adatok a celtavolsag
roviditesevel
kisebbednek.. Nem sziikseges
a fenti eeltablahoz
feltetleniil ragasz.
kodni. A eserkeszek
e1etkorat es ligyesseget
keH figyelembe venni.
A gyakorlast ravid tavolsiigon kezdd.

25

Versenyeknel
a lovessorozat
6 pr6balovesbOi es harom lO.es sorozatb61 ail. A celtliblab61 ugy vedd ki a nyilat, hogy balkezedet ta.
maszkent helyezd u tablara. A jobbal a tablaig nyulva, fogd meg a
nyilvesszot
es tengelye iranyaban siman (tehal nem rangatva
huzd

ki.I~

mi"~:
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NYOMOLVASAS

~;;>O.d.;~'"

Ismerd

a kornyekeden

leggyakoribb

Keszits nyomiintvenyt.
"Vadon! s a Dont Olr, {elverik
A Meoti his tengerig;
Suppedihes
mely tavaknak
Szigetire OK behatnak.

Intni,

hazi

es vadallatok

Roha! hoha!
Egy ki&tja:
Mas ki& tja:
A hannadik:

Ott as zarvas, mint a para
_ Kod elolte, kod ulan a _
Mig az ember szejjel nezne:
Szemiik elot elenyesze.
Ha szemeddel

n

megjegyzes megcsllfolja cserkesz-szolgalatodat.
Legy meguizhat6, becsuletes,
hogy feletteseid
mindig bizhassunak
benned. "Nem azert
jottem, hogy nekem szolgaljanak,
han em, !logy en szolgaljak masok.
flak." Ha Fovezeriink, Jezus Kriszlus ezzel a "munkatervvel"
lepett
az emberek ele, ami szolga1atunkat
is ez a szellem kell, hogy elteSO'
se s mozgassa.
Ha igazan cserkesz vagy, sohasem lehetsz "civilben".
Barmilyen
rnhaban, bnrhova is mes7-, min dig szolgalod magyarsagodat es az UrIstent.

nyomait,

hal van a vad? ••
ilwn szalad!
itt van, Wen!
sehoi sincsen!

Minden zugot megilldoznek,
Minden bokrot &tuldofnek
Grik ha rezzell, {aid ha rebben
De a gimvaci nincs ezekben."

ertelmeddel

kiivetkeztetni

lesz

tudsz:

sohasem

nehezseged
a tenneszetben.
A nyomolvasas a szabadban jnro embemek nemesak egyik legerdekesebb szorakozasa,
de segitoje is. (gaz, sok gyakorlatot kivaD, de

sok haszoDnal is jar!
_ Mi a legjobb bevezeto gyakorlat?
Kezdd labnyomok kovetesevel.
Figyeld
meg, mi a kiHonbseg a lobnyomok mereteben
es alakjohan. A vasalas, a mintozatban elofordul6 hiany, vagy kopas, gumitalp mintiija
kiinnyen megfigyelheto
kiilonbseget ad. Mezitlabas nyomnol a labujjakelhelyezkedeset
es a talpfelulet
alakjal erdemes megfigyelni. Gyakorlasul
merd meg tobb lobnyom
melysegel,
hosszusagat,
szelesseget.
Pro-
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Csallidod

eredete

A csallid az emberi l8rsadalon legkisebb, de legfontosubb eg)'sege. A legszebb kotelek; kozosseg, amely Isten akaral8bol v816.Tag.
jait egymast megert5 szeretet tartja ossze. :Hasznos ember esak ugy
lehetsz, ha c9aladodnak is ertekes tagja vag)'. Ezen keresztiH kap.'
esol6dsz be te is B. nemzet nag}' kiizossegebe.
Erdeklodj, kerdezoskod,i sziileidtOl, nag)'obb testvereidtOl. minden
irant, ami a csallidban rortent es rortenik. "Erdekl5dj rokonokt6l erkezett levelek utan. Ugyanazt a nevel viselitek, taUin vannak egyformu
tulajdonsagaitok
is. 'Helyes onnevelesedhez
ismemed kell csaladoJ
kozos lulajdonsagait.
A mult tanulsagaib61 szebbe teheted magad s
kozossegtek
elelel.
Minden esalad 9zetszakithatatlan
kiitelek. Ezen osszetartoza"
oem tagadhat6 Ie s nem lehet elszokni elOle. Erdeklodbeddel
segitheled a csaltidi osszefogast,
hogy meg erosebb var legyen az elet viszontagsagaiban.
'Egymast szeretve, atsegititek hoi egyiket, hoi masi.
kat a nehezsegeken.
]egyezd meg: akkor van a legnagyobb sziikseg a
szeretetre,
e,l1Ymas meJ[ertesere, ha a csalad ,valamelyik tagjanak nenezsege van. Leg)' a csaladi btike orzoj e, s j6 hagyomanyainak
wvabbvi voj e.
Az allibbi raj z szerint keszit>;d el a csaladfatokut.
Az el/;yes me.
zOkbe ird be nagysziileid,
sziileid, testvereid nevel, sziilete;i idej~t.
helyel, a veliik kapcsolatos
esemenyeket,
erdekesse~eket,
elerl ered.
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bald megallapitani,
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40 x 25 em. nosszukas,
naromszo156,bolra kothet5 zaszl6eska,
mely-

1.~7

nek e~ik, olda.la. az or~ ~s ,a esa~
!~
_
pat szamat, maslk az orst allalot,
i4~----- vagy jelmondntot mutatja.
Szabalyos arsizaszl6:
Az allatrajz, valamint a esapat- es orsi SZ8m
piros, a zaszl6 feher, kozepen 1 em. szeles nemzetiszinu szalag hu.
z6dik.

JELENTEs,

KERELEM IRASBAN,

A c.'icrkeszek
fontos I E,l>-~~.u...,...
~
I.~
szolgalati
ugyeiket tabb~u.
nyire inlsban intezik eI a
~~lgE.B'~8
m~lIekelt miote. szennt.
He. kemival6d van, ak.~, ""
~~1.~.f,\
ko~ a keltezes fole nzt i~
(~\,,.<ul
rod: Kerelcm - es kerem
5~J.u.:-..•.
,,-,•..•.
",-i-~~
bogy ..•

""'-.~,
..-'

I

mil yen idos

lehet a nyom. Milyen jellegzetesse-

gci vannak (pI. a surok melycn benyom6dott, 5th.)
Az a:llati nyomok. megfigyelese a kavetkezo, s egyuttal nehezehb felaclat .. ~lIatnyomokat csall: gyakorlott megfigye15 kepes j61
o I vasil!..

'I elt p I • mas
' a I'epegeta • rnad'am ak
a nyoma, a facalle, a csirkee .•. mas ax ug-

sitJ?
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A eserkeszet aIland6 szolgalat, eselekves. ~Iindig legyel keszell
jo munkat vegezni. Ktilonosen legy figyelmes s szolgalatkesz.
arnikor
cserKeszkent teljesitesz
egy.egy feladlllot. A munka:d pontos, lelkiismeretes es Byors elvegzese mutatja meg. hogy ki, mennyit cr. Gondolj
mindig arra, hogy aTe szolgmatodon rnulhat eserk.esztestvereid
j6lete, sot tafan clete.
A cserkesz.szolgalat
atvetellel kezdOdik es
atadassal
vag)' utasitiis szerint vegzodik. Az at_~
vetclt es atadast mindig jelentsd. Szolgalatban ne
legy merev, nagykepu. de ne is legy plljtB.skod6.
Tehat lie vEiltoztllss viselkedeseden,
beszededen,
- maradj termeszetes.
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Ne csak. te viselkedj kiegyensulyazottan.Magaddat"'SZemben
se
tu~ el eretlen vagy he1nelen viselkedest.
-Komolytalan, lekiesinylo
7B
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[r~ fol jellegzetes ada:~~t.. K~moly gyuj;~
menyre tehetsz szectrovld
,do alatt. GYUItemenyed sokkal ertekesebhii valhat. ha a.o.'r':'

MagaLawis szolgalatbnn

.,..

.'

dol.Ate" •• Iya a hatao I.bak•• "ik, ,,',t
azok nyomai sokkal meIyebbek, mint ax elso

"kat ki i, 'atOd,<--._-.

Sdt-o.....c",i-<'
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madare, mint a verehii, szarkiiii. 5th.
A negylabllak kOziil a nyul-nyom egyike
a leggyakoribbaknak.
Figyeld meg, hogy:,
halsa ltibai az el sO'lr:et megelozve ernek fol-

taJ.tilsz, rajzotd
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Ha j6, iiles nyoffiot
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Ovatosan tisztitsd ki a nyomot vagy agacskaval,
vagy
Ha esoviz Vllll benne, igyekezz azt is teljesen elt8.valitani.
papirb61 falat a nyam kare, bogy a gipsz SlZet ne foByek.
Keverd assze s gipszet 1-1 aranybsn vizzel s ontsd
161 teszed, ha a meg puba gipsz kozepehe fapalcikat dugsz.
nyebben kezelheto kesObb az ontveny. 20.30 perc mulva a
nyedett gipszet a p81c.tin.ti1fogvn kiemelheted. Tisztitsd Ie a sartol, IeveltonnelektOi. Hatlapjara vezesd ra:
az antes helyet, idejet tiS a nevedet.
Komoly eserkeaz nemcsak esz.
reveszi Ii nyoDlOt, de kovetkeztet
is
abb61. Ne feledd, hogy a kovetkez.teteaben a legaprobh, lenyegtelennek
latsz6 jelek is fontoaak lehetnek.
Labnyomok,
ciponyomok
megCipSL ,¥omO'lt.<,
mutatjak
kover, a terhet. eipelo,
vagy a futo 5th. ember!.
27

ujjai,ddal.
'Keszits
s nyomrs.
Ugy kony.
megkeme-
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Hatrahagyott dolgokb61 - namu, gyufaszal, papir, dohany. elelmiszerhulladek: ,stb. _ megtillapithat6, nogy mit csinaltak.
Bizonyos nyomo.k felvilngosithatnak,
mikor voltak ott, milyen i.
ranyban mentek I'll, 5th.
Az egymasnoz hasonlo allatnyomokat
is megkiilonbo zteth eted
gondos meresek alapjan.
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3. 'Megbi zattisi jel vcnyek;
Fiu-vezetolt megbizlltasi jelvenyeiket
a bal ingzsehcn vio;elik.
Segedorsvczcwk egy, orsvezetok ketto, rajvezetO!c- hafom 15 mIll. szcles csikot fii!;sOlegesen felvarrva, korcsoportjuknak, illetve nyakken.
dOjiiknek meg£elelo szinben. Orsvezet5i kepesitessel rendelkezOk.
megbizatasi jelvenyeik alatt. mindkct oldalon 1-1 mlll.-re kilatszo piros csikot viselnck.
Egyeb megbizatasok jelzese: Titbir, penztaros, szerlaros, megjetolese a nyelvismereti jelzesekhez hasont6an 15 mm. szeIes, de zi:ild
szalagon tortenik.A
szalagok bossza ebben az esctben is 4 em. A
himzes szine feher . .Ezeket a jelvenyeket, ilL jelzeseket a bal ingzseb hajt6kajanak felso reSZeD hordjuk.

[TITKAR

I [SzERTAROSI

[PENZTAROSi

A cserkeszetbell elto!tott cvek jelzcsere az u.n. evvir<tgokut 01kalmazzuk, Ezek 16 mm. atmcroju korok az
egyes esztendok ]elkepezesere,
mig a7. evet jelzo evvirag 20 mm.
• 'l:I'- •
Az egy-egy evet jelkepezO evVinlgOk@;,t.~.
negyfele vaItozatban kapnatOk. A kis virn0
gok kozepen apro. [ires kOrOcske van. Az 5
evet jelzo evvirag kozepen a kicsi korben 5-05 SZBmlatnat6. A cserHszing hal zsebe fo!ott hordhatOk.
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4. 'Emlekjelvenyek.
Kiraodulnson kavess
Kes:ii ts utj eleket.

utj elekkel

Kitiinteteseket, nemzeti es kiilfi:ildi'emlekermeket, alkalmi s7.(lvatl
es femjelvenyeket - amennyiben engedelyezve vannak - a jobb ing.
zseben viseljiik.

megj elijlt

"Sz6la Magyev: hej! ki lud;o.

Csapatzaszl6:

Merre van a hazank ut;a?
Kerek az eg mindenfele Anyam, anyam, meghalsz beler'
Utjeleket akkor hasznals1., ha utanad java tarsaidat akarod t8.jekoztatni. Tanuld meg a magyar eserkeszetben hasznalatos utjeleket:

~jO.;t

~

r=-ut ~~

LJiijlIov*I
~3~

@h-..-Il!m
fvboj;eI ~j~v:•.
(

now.

,>- vb.tj

x...
17"..;;;iliiL<
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\ir'UooCl,Y.' ~.On)
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100 x 150 em. nagysagu, fenerszinu zaszl6, egyik oldaIan iI. cserkeszjelvennyel,
a masikon a esapat vagyaz adomanyozok
.C9J>O ••••••••.• ~.
altai valasztott jelszoval. A :laszlo neg)' szcle piros-zo!d ek.ekkcl
szegelyezett.
A 3 m.• es zaszl6rud
vegeo, diszes zaszl6csucsba
foglalva llithato a csapatszBm.
Ra;. es ars;. zaszl6k:
_
A raj zaszl 0 65 :< 45 em. nagysagu
nemzeti zaszlo, egrik 01dollan u

+
[!]
B

===:c
_ .
--

cs.n.

rajl.-

_
-

_ ~- _---.;
~:::....-

Hasznwata

t:ljes szavetsegi)el venn,yel" a masikon a csapatszammal, ]elvennyel
vag}' monogrammal (90/lt. -90. es.
nem kotelezo.
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Kcpesitesi

I. Pro!>a es kiilonpr6lJd

jelvenyek:

Negy focsoportr<l

os~.tjuk:

jclvenyek.

Taborvcrt7 pr6ha iclvi:ny'~: A "Legy rt~sen" szalag. a.
mely .'tS em. s:teles, ::Iem. milga,,: alapanyaga ill. szinc
rnegcll,ye/.ik
11Z ing szincveJ.
(E:z ,egyebkt~nt vonatkozik
1.IZ {i;;szcs proba 6s kiilonpr6ba-ielvcnvekrc
is.)
/{'mkercsI,7 pro/)G- jeiv(inye '1 cserkeszliliom, a "Leg)' re- _
sen" 5zal;'lg/!,al. Magns~ligil 7 em., sz,Hesscgc
4.') mOl. Wii;
i\ liliolliot s,irfi,>1 fnnnll,,1 bimczziik,
Japos iiltes.<;eJ.
lIon{'Jp;ill1o proba jetvenyc
a cscrkcs:.diliolll
u "Legy r&
sC'.n-, sl.alaggaJ.
bubcrkoszoruv,d.
r\ kOSZOfll a "Leg}' resen :"znbg (etell kczd,jdik es ziilddel hilll7.ett. Mcrctck
megegyezll,:k
n bonkcrcso-l'r6ba mereteivel.
~lindig csak n mcgszcrzett
lcgmagasabb probajclV~Ili't vi,.;elh"l("J.llelye:
halkuron a kiiny6k felett J(l ern.d,. \ cscrkcszli,.;ztikar
l<lgjai proL<\ cs kiilooprobajelvr'iUrl,k"l nelH viselnek.
idl'cnye!r:: A ,;z,lblilv";icrucn mi'.gaIJott kiilonpr6buk jelze.
,.;dil ";I.<llgalnak. \lapull.l'uguk megegyczik az iog ,.;zinevel. 3 em. atnl<~r6ilik(iriik, szC1iikon "olet-barna f"nallal hinlzett kerette!. .\ kozePCll le-vo himzc,:; voriisc,.;.6arn'l, iI kiilunpr6ba largyat jdkelle/.i.
~zekeL <! iclvcn)'ckct liZ iog jobb uij'an, a villi alntt 10 CIll.-,'e! kczdve Iron1ink. 1';~Ylllli.,;mellett h<irolll helyezheto el.

KiiU;lJprobu

Nycluismcrf:li jduenyelr:: IS 111111. "I.eles es 40 mill. hosszu ki';k 5zinii
sZlll"gok, aZ ismert oydvnck megrelelo, (ehcrrel himzett feJiriis:-;al.
PI
'I
J eut,;c h" , "P <lrIf'e ran car...;" • 'Sp
k LOg
" I'I",'I" ,st. b \' I'. ,,<,
,.,HIClt
'•. e'I"S
scI"",i hdyiik ,I ffungari!t jelVC11)' alatt, a jnbh-ingzseL hajl6kajilnak
fd"r. n';szen van.
,-., Vezell;i kcpc"itesi-

jclvenyck:

(lr"vezehik Ir':/H'sitesi jelv,:nye <l bal illgzsebcn fiiggolegcsen vegigfuto pi['o_" c,.,ik. I':z csak abb ••" az csclbcn visclcnd5. ha valaki az
i;rsve/.ct,)i l,j]l<Ht crcdrnenyesell elvcgel.te, de or,;\'ezeloi rnegbizatast

Erdon~mezon lehetoleg tenneszetes
anyagokbol keszits Iltjeleket.
Cserkesszeriitlen'lcnoe
tI tenncszetet
oda nem tartoz6 anyagokkal elcSllfitani. Utjeleket rakbatsz ki kohul, lah61, fGbo!. Itt latsz lIehany
pel Jat:
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Nedves fiildhe, h6ba it> helekarc"lhatod
lltjeleidet.
Varosban a jeleket keritesre, falra, oszlopru rajzolh'ltod. lit c"ak
kretut vagy mas konnyen cltavolithat6
allyagot hasznalj! C"'ll.k J,llllyi
Iltjelet alkalmazz,
amennyi feltetleniil
,,:>;iikscge:;;. Tcdd 5kct HZ III
jobholdulara.
Az utjelck lie legyenck nagyok vagy feltiinoek; eles"l.e.
rnu cserke"zck SZamHra kesziiltek. Az lltielek mellc olbirhatod I; asapat V'\gy ors jelel is . .-\z utjeleket mindig tiinlesd el. ha mar [line,.
.'iziikseged rajuk!
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SIP,IELEK

"De a pardue, vad oros:lan:
Vcgig uoolt a nagy pusztaI!,
Sarga tigris oU kolykezik,
Fi/ll eszi, fla rihezilr:.

Suill

rI.

Kit

fia.ol,

madar, szaU az enck
szep

ErlfiJlllc/,-;

Zcngo madar uf!,rul agra,
Z,~ngo- encl •. s;;,jjrlll ",zajra,"

.\ r:»crkc . .;/.ti,;ztck k,~pe",itesi jclvcllye a balkaron v,trJ, a pr61>EljclV')Il~'ck jll~lyen. ,\ ielveny alupszlne itt j.,; megcgyezik liZ ing szinevel.
.\lcrctoi: .tS CIlI. x 7 em. S••.e~etyc '2 mm. szeles feher himzes. ;\ kiipe_"il,;:-<f"kllt d jel\'en\:ell kereszlbcfut6
silrga »uvok jelzik. SeKellti,,;zl
cf!:.I', c,;crk':',";I.ti_"/.t kctto, ~',.;.~'»al'<rtti,.;zt hu1'''1\1 :; 111111, s/.610" "urg,l .,;av. ,\ Sltv"k
ko~.(jlIr'~~,
ti t£ivc,lsl'g Ii nllll. (~"'''I)''4'''l'anCSn,;kl)k feher

.\ sipjelek iizeneteket
lO\"libbitnn,lk olyan tavolsagnl.
aho"li hungunk mar nCIII hullabzik
d.
A ",ipjelek nllg~'obb c,.,crkc",zc~\-~
"e~ekkuzo:'i 1Il0Z/latfl",,-iIHillgcn hasz.
nasak. :\ \'cszjelet
c"ak nilg~'on indoknlt e"etben
hasznald.
lh-enkor
nlindcllki a le<ld6hoz ,.;iet.

k<;t'cti,illlza,.; hclydt

29
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seDesenlsl ...
ovatosanlo --ide(j) ..
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Allathangulanzas
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A cserlu~sz j6 bariitja az iil1atoknak; czert ellesi e\etm6djukat,
i!,meri nangjukaL Am nemesak ismeri, hanern utanozni is pr6balja. J6
megfigyclesset
harnarosan rujossz a g~'ukori allathangok lenyegere.
Szorgalmas gyakorlassai
konnyen utano7.hatod azokat. Sok pelda bizonyitja, hogy az utanzas megtevesztt'isig toki:1ctes lehet.
lIa nem sujnalod u farudtsugot,
a ma{
darhangokat is megtallulhatod.
Csak csend..-fll.'r'
ben bujj el az erdOben vag)' a mezon, s halll \ ~.
~
OR",

Mad"h=I;U'a""ho" kf, ""y,,"do'

~

~

l

olym6don illcszd ossze, hogy a hiivelyklljI
jnk egymas mellen parhuzamosan fekiJdjenek. A ket tenyer egymiist6l
kisse elforditva.zart
iJreget kepezzen. A ket hiJvdykujj konnet felso
ajkadru illesztve,
lagyan belefujRz ugy, hogy u leveg5 nagrreszben
a
biivelyklljjuk musodik perce kozott lefclc menjen. Kezeu iillasanak
valtozlatasaval
konnyen megtalalod azt a pontot, abol u kct tenrer altni kepzetl "sip"
magas-abb, vagy rneIyebb hangot ad. Kezuetbcn
konnyebb, ha tenreredet rnegnedvesited.
P r 6 b a I dille g!
Kakuk: Fujj kets:t.er ujjaid kilze. Eloszor nrisd ki egy kisse ujjaidat.
(gy magasabb nangot kapsz. Utana zuNi be Gkct telje~en. Igy keletkezik a kct reszb51 allo: k a. k uk.
Vadgalamb:
Magasabb hangot igyekezz clerni. Ugy fujj markodba,
mintha r. bewt ismetelnCl hos,=,zasan. Igy oi}'tlll bugo hang keletkezik,
aruely teljesen hasonlil a vadgalarnbchoz.
Kuvik: Mel)' hanghol markod kinyitasuval
mnjdnem egy oktavva! rnagasabb 'han~b<l csapva
tokeletesen nangzik: ku-vik.

hi Cserkeszing: Zo\deshurnn szinu. Gallerral. K~toldillt szivala~
kll lehajtovul, {edell zsebhel. A "lillon mindket olJa1on 3. Scm. szeles, a vallba bevarrotl]f)
em. hosszu vullpant. A!. in~ ujja 5 em. "zeles kezel6vel vegz,jdik, arniL egy gomb znr,
e/ Cserkcsz.nyakkendO:
I!iiwrnl>zugletu kenJO, eg)'enloszarn hap
romszog, atfogoja 7(1 em. A nrakkenu5
szine: kisc:;erkeszekc buzavi~
ragkek; cserkeszekc (llihorvero, honkereso CiS honfoglul6) zold; orszag
cpit5 (rover) cserkeszekii 57-tirke; fiidico;erkes1.ekii barnft. A nyakkendogylirli bama horszijb61 kcsziilt, hamas fonassul. Cserkesztisztek
az altai uk vezetett egyseg zomcnek nyakkendoszinet
viselik.
J/ Cserkcsznadriig: rih'iJ nadrag, zi:ildes-bamu poszt6b61. Oldalt
e.s hatu!" 2-2 zseb. Pap, ill. lelke~z e!;erkesztintek
ho,;sZtl nadriig~.l
is viselhetnek:
e/ Cserkcszov:
.'3.5 em. s;r;e!cs, eros, s;ilctharou marhu!.J6r,:,zij,
el51 ket-reszes liliomos esatt"l, "}(; munkci," vag}" "Legy re,~en"[el.
irassnl.
fI Cserb~szharisnyu
of" cipo: Zi:i!desbamu s7inu tcrdhari"flYu,
negy ujjnyi visS7.aha,it8.Rsal. Barna eg~sz' vugy feleipo.
o

A cserkes:.ruha. jelvenyei:
<1/ Cserkeszjelveny:
Haromugu, stiliziilt liliom,
amelyet u korona fog egybe. 26 mm. mngH» es 22
rum. szeles, siirgare;r;!Jol ke"zil!t.
bi l1oviitartozasi
j el venyck: Nernzeti scgiJnk et
cs esapatunkat jelolik meg. A nemzeli hov,ltartozQsug jelvcnye a lIungaria jelveny: 9 em. atfo~ojll et;:
5 em. muga><sagu haromszog. Kozepfn van a koronas magvur kiscimer.
ket olda\an angyalokkal.
Alul az atfogojnn
1 cm-es esik van piros szinu lIungaria feli.
rassal.
Az egesz jelvenyt 1 mm.es "arga
himzcH keretezi.
Ajelven}'t
kuzvcLleniil u
jobL ing7.seb hajtokaja f610tt visdjiJk.
Csapatjdveny:
a '>fll'ka jobb olJaL:in van
a 15 mm. magassagu fem-esapat"z<lm. Csa-"
patsznmot viseliJnk ingtinkon is; a;r; ing jobL
ujjnn, <t viil1vul'ras ulaH 3 ujjnyira kelt f~il\'arrni. 3 em. atmerojG posz"
..
t6durab, kuzl'pen rchcrrel himzett szam cs feher himz';su
,~o
ke~et. A,s7.fflu.ok korbe? 2,~ mm.. mar,as:a~n~.
A hilll~es
8szcic,=,,,ege mInd u s~[\mnal, mind u kilfncl ,~fllnl. ;\ Ict~
'/
veny alupun)'aga egyczik uz iug sziflevel.
-
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Scitorszcmlc:
A napostiszt (,iltlliB:ban sipszoval.) jelzi a szemie kezdetet. Ez az
e86sz tliborban mindenk.inek szol. A satorparancsnokok
(ors'lezet5k) Il
",ator elott sorakoztiltjak
cserkeszeiket,
majd "Pihenj"-ben
'larjak a
szemiei5 el5ljaro megerkezcsct.
A HzemleI5 kozeiedtekor
a satorpftrancsnok "Vigyazz!"-t
'lezenyel e:;; jelenti: "Parancsnokorn
('lagy:
Napostisztem"),
It••••• ors a cserkcsz!":\
szemlel5 'llilasza rendsz~
rint ez: "Ki:iszonom, pihenj!" A satorparancsnok,
cserkeszei Eele Eordulva vezenyel: "Pihenj1"
Nem sziik!ieges azt is jelenteni, hogy HZ ors "satorszemlcre
egyiiU all", mert hi"zen a napostiszt
azert sorakoztatott.
A !lzemlel5
el5ljaro is luJja, hogy a cserkeszek miert aUnak a satraik el5u. Legyetek mindenbcn II. leheto legegyszeriibbek.
A siitorparuncsnok a.szemleI5 el5ljiirovalmegy,
umig E1Z eHellorzi
a stirraL es k.ornyekilt. Jcgyzetfiizelcbe
beirju U lula"lt hibakat. Az eloljtir6nak a so.torkorletbo1 'lal6 tuvozasakor
"Vigyazz"-t
vezenyel cs
kozli >l "'ator lakniv"'! 0.:<: cszlelt kifogasokat. Intezkedlk a bibak helyrehozasar61, azutoll "Oszolj !"-t vczcnyel.
H
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a! Cserkcszsapka:
Bocskay ,.;zaba:'<ll,
zoldes-barna
szovetb51. Baloldallin hamm:'<zogletu alatet (a uyakkendO szinenek megfeleloen), mjlu tOpRII. E1OJ.!tel Iiliomos gomb,
fcliiJ cserkcszjelveny.
(jnnepclye~ kivonulci,.;ok a1kalluavul urvalanyhuj" ,1 S'lflka baloLlalau.
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csomokat.

«Folyompartoll ok leszOlltak.
Megitatt/lk, meg is haltak,
/logy maid rcggcl, llimuJattal
l1a;a'emek a csapaucU."

,

fo:gyenruhank cserkesztevekenyscgiink
munkuol ti:inye. Vi seloj e a tiirsadaiombnn
mindenkor a cserkeszetet
kepviseli.
Cserkesuubunk nemesuk n cserkeszet,
hanem a
magyarsag jelkCpe is.
Cserkeszruba
visel esere csak az jogosuit, aki igcretet, ill. fogadalmat tett. Oltozkodj -e15iros szerint ... \ szabwytalan
egycn_
ruba viseliije ruhuzkodasaval fejezi ki, hogy
:, jiivobeu nem ohajt kozossegi.ink lagja lenni, 1l1ertkCplelen szubalyainkat megtartani.
Ii cscmesz-rulludurabok

az itt felsorolt

Van ember. akinek a zsineg es kotel egcsz eletehen csak bajt 0koz. S van olyan, kinek segitoje, sot baratja. Le~cn jotek, vugy komoly c[etmelltes. oU vau mindig "bauitja"
a kozelben. A kar hosszat
tiz-husz
meterrel
meghoszszabbitja,
ha fuldoklot kell
mcgmentelli. ,\ testock utat
kcszil olyan mely szakadekbtl. is, hova esak. a madar jut.

C"'k""gy,n,"~~

,"51>

~rakorlatban

lIarom ki"pap scl:ilt a
lJund part jan. Egyszerre
lJ
partt61 8-10meterre
f'lIdok!ot.
piliantott>Jk meg. Hirtelen leoldottak a derek ukra k,i.itott
cingulu:'<uku.t (pupi o'leket),
egretlco kotclle csomoztak,
I
s aly iigresen dobtlik. 11 flll-,l'
doklo fele, hogy azollnal elkaphattn es buj nelkiil u szardzrfl huzhattrik..
I)e nemcsak ilyen nal':r cdOK erdekebcn. hllliem <l. min.iconapi
szamos apro munkaja kozott i" nag\' hnszrllit \"ehctcd 1Ik,-ite!rlek.
rontos, hogy nell an}" lliapfogalmut megi,,:;mcrj.

A

in

1, ceillM me~fclet,)
:!. Biztosun t.art
3. 1\0IH\\"CO kibonLllllto
l\e feledkez7. me~ e htirom Ko\'etelmefl:"r6I,
hrl;;7.nalj, 'lmel~" Illindharonl feltctdnck
mcgfelel.

erel

csomo:
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s csak olyan (:"'llllnt

A csom6k mcgtlllluliisiinak,egyetien
m6uja a GYAKORLAS. Mindegyik csom6t addig gyakorold, mig nem tudod j61. A csom6za-zsineg
kb. 2-4 mm. vastag es ]-]/2 m. hosszu legyen. A iegegyszerubb olyant61 tanulni. aki mugu mar mestere II csom6knak. Ha iigyes vagy, keprol is megtanulhatod.
Ha a kotel :;zara keresztezodik,
Ilkkor hUTOk keletkczik (cgyszeru
hurok). Mu:;t a ruvidebb szarral megkeriilod a masikat; igy kapod ilZ
egys zera csom6t.

jl~~O
hu.<>k

"9~SH>":.

~~,,~o

&goj~t.e":' ••110,
(~"J

i~
.•
I'l

<

"01••~•.,..,o
('0''')

Hu mo",t folytatod es meg egy egyszerii csom6t kotsz, akkor egyszeru keuus csomot kapsz. Egyszeru kenO's csomaval kotod i.issze a
kotelvegekcl,
csomagolasnal
a csomagot, ill. u z,,;ineg kcl vegct.
:\ Iwfucsum6: rosszul kotott egyszerii kett5s csome.. Ovakodj tole,
mert nagyon bizonytalanul
tart, ]\.finel szor05abban huzzuk meg az egyszeru kettQst, annal jobban tart. A kofacsom6 utanaenged, s5t gyaknm
ki i,,; bomlik.
Ha az cgpzeru
kettos mar j6l megy, pr6blild meg az ivelt kettos
csomol. Keszitescnek
lege15y,;zen'ibb modja: ko.sdmcg ilZ cgyszeru kelLost. A kezhen .levo veget az el\enkezo oldali kere:;ztezodc,,; alatt buitasd at. r\kkor alkalmazd, ha kel nem egyfomHI vastagsagu ki.itClveget
kell Gs,:;zeerosilcni. Mindig a vekonyo.bLut Lujtutou, mert c:;ak igy turt
biztosan. Ezzel a csomaval kotik a hiilol is.

A~
pc._

(!:[~~~"Wu.~~~
Cserke'Szle",lver! Te is re"zese \'agy e hatalmuH test\'el'i kij:li;Hsegnek s orokose vag)' c gazdag liagyomiinrnak. Biiszkcn \'ullhalod
ma(;adenak e dicso toflenelmet. Leb'}' mell6 ra! Most a te akarulodon "
crofcszitclicJen,
cserkesztcstvereiJdd
val6 osszefogason IllUlik, ho •••.
y
a lang ki ne aludjon! Hogy u jo\"u cvtizeuckbcn mcrrc halad H milvcll
sikerekel cr cl a magyar cserke,;zet Te hiler! fngg!

%'

Cserkeszlisztel
gesek. egycnrll ha, ('serkeszrangok.
l'sapnt-, raj-, cs ursizai':'zIOk, .icll'ntes _ kcrdclll ini",Lan.
(smerd

U

co;cl'keszegvenruha

jelvcn~'eit;

honlj mindig szabulyos

egycn-

ruhat.
Tis::tc{ctadasi fimnalr:
a/ Sapkab.m;';Jobb kezeJet cserkcszkoszontesrc
forl1lHlud e,; IJ~Y
emelcd fol bllpkadhuz, hogy a..: ujjak a jubL h"ilirltek fijlijlt a sapka
,;zegClyet erintsck.
h! Sapka nclkiil: (Cserkesz vag)' pO\f!.,uriruhii:lnllll. Jobb kezcdo.'l
cserkeszkoszontcsre
formulod cs ug)' emeled reI. hogy 'IZ ujj,lk ,i jubb
vall magassiigabH ke.riiljcnek.
cl Cserkeszotthonba
belepve:

Sapk~daL Lalkc"I_ben tarh'd,

f6h"j-

tus:;al fejezed ki ti.:<ztdetedet.

11f'\.~ ~
~}fI{
~~~'r~
~2()~:tO
"'y,::,lt:a.!>

I<d!:"..

T-

-\ s~or£lu nyvlcu.s cgyikc a lC!'!.KedvelteloJ., cscrkesz-csomaknak.
SoUele modon lehet alkalmazni. Nevet olJnan nyerle, hogy alakja osz.
";ZChHjlito)l\ nyolciH;ru husonlit e>; akkor 5zorit. ha ket vegct-mcghuzziik. Kijtcsi modja k.~tfClc: ke::ben, mikor pI. cserkeszhotra
huzod ra ...
es fan, amikor nem tudod az elorc elkeszitett
csornat a kivant helyre
rahuzni.
Kezben ugy koti:iJ, hogy egymiis mellett k.~t hurkol keszilesz.
"szabad vegck ugyanazon az oldalon, dc cllenkezo iranyban jonnek ki.
[gy kapod a nyolca,,; alakot, mclyet u~y hajlitasz ossze, hogy U kijovo
s zarak bcliilre keriiljenek.
Szori to nyol cas furd: keriild meg II ki:itcl vegevel a gallral, (\
hos,,;zu SZardt elos~.(jr jobbrol, lhaju hulral r<ltckereu <l gallyra, s7.abau
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Jdenlk,:zh:
,Ielelltkeznt"d hivatalos tClll'kcde;;nel kcll (pI. 'jy,olgillatiHUl, ","0"
gcn stb.). A jclentkezes
szovcge ,I ki:ivetkczG: "Parallcsilokillll,
\. Y.
30. "z. <.:,;apatbeli cserke,;z je\,;nlkezcm, mint tuburor."

I!,mutatk"",,

&,1

-~,
)

Ha cSerkCS7..megnlOzdula,;okon
oh'un
~
vezetokk~1 e,,; cserkesze.kk~l t:l!lilkozol, aki.
1\'
kcl nem lsmcr:;z. liZ alabl)l modon l1lutatkoz. '
zul be: "P<.uallc:;;nokom {vag}'. l)r,;vczctom,
stb,) {Jdv<lry Tibor :100. :;;z. csalHlthdi eserke"z, uemutatkozom.'.
Eb'" enrangu eserk eszek kiiziil llIilldig L1Z fldl"lriu.sa.b!J nlutuLko'
z,ik be cl,i-,:>Lor, cgyszeruen cs,lk lIc\l~1 ('tn-
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1911
194fi

1916
1'.147

1948

Baden.Powel1 cs Teleki Pal halala.
A [I. Vilaghaboru utan ismet megindul 8. munKa a "CserkeszfiuK
Sziivetsege"
keretebcn.
Megalakulnilk ilZ elsa kiilfc;ldi c,:;apataink Nemelorszagh!lll es
,\u,:;ztriahan.
VI. Vitag;l.Imboree: Franciaorszo.g (Moisson). 200 magyar cser-kii"z vesz reszt utolso magyarorszagi kepviscletkcnt.
KlilfolJon Kishamaki Farkas Ferenc focserkeszi.ink vezelesevel
megalakul a "Teleki PliJ Magyar Cserkesz Munkakozosseg."
aprilis fl. Magyarorsziigon kenyszer alatt Ielos:datjak
Ii cserke.
s7.elet.

19.')0

1% 1
19f,f,

1956

1%7

19.59

1960
196,1

1964

196::;
1.966
1967
]970

Kiil fcildon utalakul a Cs. Munkakozosseg, Magyc\r Cserkcsz Szo~
vctsegge.
A kivanuorlasok
soran a vilag minden taiara c1jutnak a magyar
cserkeszek.
;\Icgy kcriiletben (Europa, Eszak. es Uelamerika,
AuszLriiJia) 1.5 orszaghan alakulnak meg il csapalok.
VII. VilQ[!,;amboree: Ausztria (Bad !schl). :\ magyarsagot elsS
izbcrl kcpvisclik kiilfoldi magyar cserke",zek.
VIII. Vilagjamboree:
Kanuda (Niagara-on.the.Lllkel.
16 fOnyi
milgyar h~pviselel, 1~ltio rcg6stabor, BrllZiliaban.
okt6ber 2~. Rudapesten rovid id6rc ujra megalakul a Cserkes:.':
Szovetseg .
.-\forradalorn utan szamos cserkcsz'cs
vezeto menekiil nyugatra.
13ekapcsol6dnak a kiilfcilJi magyar csel.kcsz rnunkciha.
IX. Jubilcloni Jamboree: Alll-\lia (Sutton Coldfield). 90 magyar
cscrkesz kcpvi"eli a rnagyarscigot, f.~LJr6plles Amerika 6 orsza.
gahii!.
X. Vilag;umlwrce:
F'iilop.szigetek
(Makiling Park). G mugyllr
cserh~s<: ve",z r6s~.t.
A kiildt;ttscg KOrOsi' Csomu Sandor sirjut is megkoszoruzzu
a
Himalaja tiiv6ben, J)arjecling~han.
A 1V1,Cs. Sz. 50evcsJuuileumi
Nagytiibora negy vilagreszben.
XI. Vililgjambof/:e: (;;-;ri)gorszag (~1arathonl. 1.5ma~yar cserkesz
\'esz reszl.
Sik Sundor Cserkeszpark lclesitese.
Teleki PHi cserkcszhuz cs muzeum alapitasi..l.
Nelllzeti Nagytaborok ne!,'}' vila,greszhen.
XII. Vilag;umboree: l<.:gyesiilt :\ilamok.
(Farril!:\ut State Park)
Tobb, mint 6.000 magyar cserL~sz k.'isziil negy
vilii~reszcn " kiili'olJi mllgyar cserL~szet 25 eves cvforJul6ja.
fLak megiinncplesere.
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veget pedig a hosszu szar hal oldalan, a hal megkeriiiSszal
a1alt at.
dugod. J61 jegyezd meg, hogy II szorit6nyolcas
egymagahan nem tart!
Biztonsag kedveert a rovid szarral II mcgfeszitett
hosszu
koreegyszerii csomot is kell kotni.
A dug6kotes: a zsineggel egyszeni csomot kezdj formtiJoi. Hovid
veget ne huzd at teljesen. Igy helyezd ra az iivcgre. Vizszintes reszet
az iivegszajanak
peremc alaH huza ossze. Ket veget megfeszitve
Il

na,

d"~OkO;'IB'jIt

"jek?;ta
hogyan kell
helycsen csokrot kotni, A mentocsom6 kozepe nem mas, m(nt a csokor
masodik fele. A csokor ket szabad vegen e~y.egy kozonseges
hurkot
tegyel II hajliisokra,
majd huz~ meg a kotelvegeket,
hogy a hurkok
megs~oruljanak.
t<'ih •..•,.,;,k

-

I'Y'I.:- •.•

• du

A mcntohUfok nagyon konnyu annak, alc:i /llcgtanufta,

1<<>t>•• l<d,!o<

"

TAJEKOZOOAS
VILAGTAJAK

ISMERETE,

ELEMI CSILLAGKEPEK

Hatarozd meg a vilagtajakllt nappal e" ejjcl (ora, iriinytu,
sa, csillagkepek
segitsegeveO.
"Haj, vilezek! haj, teventek!
Micsoda fOld ez £l vidik,
Hogy itt tJ. nap 1'.1.&1keletre!
Nem, mint mashol, Ilaplementre?

T<>l,~",-~y<.

"

a nap alla-

S~olt egy bajnok: en ugy ne:em,
Hogy lement u.;; deli res:en.
Szott egy masik: nem gondotnam:
Ou voroslik e;s:.ak orman,"

A j6 tajekozodashoz
megfigyel6kepesseg,
cmlekezotehetseg,
liigtajak ismerete, idoerzek es higg'ldtsag sziiksege,;.
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vi-

Erdon~mezon fl vihi.gtajak, vag}' fehunG iranrpontok alapjan tajekoz6dhatsz (pI. lorony, hegy, muganos fa stb.). Idegen varosban vale.
tajekoz6dasnal
feltiino epiiletek, 5zobrok, foutvonalak, nagyohb iizle.
tek, gyarak cs utcanevek lenetnek segitscgedre.
Vilagtajak ismerete
Ha az cszaki iranyt ismered, a tohbi vilagtajllt a kovetkezo kis
ver!:like alkalmazasaval
allapithatod meg:
"' \ \ \

I

•

~/

El,ottem .~a~
es~nk:)
hatam mogoU del;

.

/c

,,,,,aoU-""" I /~

£f"V-;~!.- (J
~.:..~'~Y.,~
~
;:C.~
~ j\~~"::;;.7

A:~~t1J~.

balra a nap nyugszik - ~_
jobbra a nap kel.

~~"lIt/~~
..
..\~~
~\lIl':\."":J;"

~:;l..l'C!:J" ~

Al_

A vilagtajak: nevenek riividiteset liisd a feoli raj ZOll (szelrozsa).
A terepen az iriill)'okal mindig a viliigtiijuk segitsegevel
add meg (nem
pedig: jobbra ... balm .• .)
TobbfCle m6dszert haszniilhatllnk
a vilagtajak meghatiirozasara.
Ezek koziil ,:;oroll,lllk fel itt nehiinyut.
1. A nap aUasa szerint:
Napejcgyenloseg
idejen (vagyis marc ius 21.-en es szeptember
~3.-8n) a nap Teggel 6 orakor ponlosan Keleten, 12-kor Deleo (ha a
fi)ldgomb deli relen vagyurik, akkor Eszakon) 18 orak.or pedig Nyugaton
\an. Nyaron korabban kel es kesObh nyugszik. Telen forditva. Az i,"oinymeghatarozasnaJ eppen ezeft nem szabad ilZ evszakot figyelmen
kivu] hagyo!.
Tart",d az orat vizszintesen
es
2. Ora se{;itsegevel:
u~y forditsd, hogy a kismutato pon~
.\ 1/<,,/
tosan a nap rele mutasson. Most felezdmeg a kismutut6 es az ora 12-es
szama kiizolti sziiget. A szog~felezo
cgyenes deli iranyha mutat - ha fulI
I
dunk eszaki felen allsz. Ha azonban
uelen vagy, a sziig~felezo e5zakra
mutaL DeleloUi orRkban e vonal a
kiISmulat6 elolt le~z, delutan a kis~
mutato mogiiu. 'Vigyaz.z! Ha lak6helyeden u.n. nyari idOszamitas
van
ervenyben, 6rad egy teljes orat "51et" a nap jaras6hoz kepest.

~~I',~l
I

\,
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1919

1920

szept, Ujjaalakul

a M.Cs.Sz,- A kiilf61di li,!l<!.Sztalatokb61 lanu!'
va, mintaszeruen oldjak meg a felekezeti kerde8eket. A korl fel.
evszazaddal megelozve KOZOS imaval, egyseges akaralW.l folyik
az egesz orszagra kiterjedo munka.
I. Viiag;amboree: (London) Magyarors7.sg nem vehetett reszt,

Gr, Teleki Pal az elso focserkesziink.
- A trianoni Magrarol'"
5zag elzartsagab61 kiilfoldre utazo csapataink turnek ki. Felveszik II kapcsolatot az egesz vilaS ifjusagaval.
1924 fl. Vilagjamboree: Dania (Kopenhaga). A magyut csapat'vilugra57.016 5ikert arat; Amerika es Anglia mogott, a harmadik helyet
szerzi meg. A viziszamokat mind mag)"llrok nyerik meg.
1926 Megveri Nemzeti Nagy tabor, 8.000 re5ztvevovel.
1927 Magyar cserkl~szek a gyoztesek a helsingori nemzetkozi vizivel'"
senyeken es a.kandersegi
cserkesz-siversenyeken
.
1929 Ill. ,Vilag;amboree: Anglia (Birkenhead). '850 fonyi magyar C5U~
pat tanccsoportja,
zeDekara s kitillita.sa oria.si sikert, megbecsiilest es szamos baratot 5zerez.
1933 IV, Vilagjamboree: Magyarorszlig (GOdol!o).
Teleki Pal paranesnoksnga
alaU 15 ezer kiilfoldi es ugyanany.
nyi magyar cserkt~sz tabo.rozik Go.dollon. Vtana a kiilf61di eserkeszeket meghivtRk az orszag kiilonbiizo reszeire, hogy megismerjek Magyarorszagot s baratai legyenek.
A giidiilloi jamboree vilagszerte ismertjelvenye
u csodaszflrvus,
amelyro1. B.P. a kiivetkezOket mondotta: " •.. Godollon egy uj je~
Jiink va"u. MindnyajanMagyarOrSlag
Feher Szarvllsanak a jelveDyet hordj atok. Azl akurom, no gy kin c",ken tori l7.etek a j eh'eny t,
umikor h,azaertek ... A regi magyar vada5zok. kovettck a c50da.
szarvast, nem azert, hogy megoljek, hanem mert ill vezetLe Sket
a vadaszal es a oajtas iiromeben, uj osvenyre. uj kalandokru, a
holdogsag fele. Tekintsetek ugy a FeherSzarvusra.
mint a cserkeszef ti",zta szellemere,
amely elore e" a magmsba ugorvan,
iirokke vezet henneteket, kere5ztiil a nehezscgeken,
u eserkcszet eeljainak a kergetese kiizben uj kalundok fele - ezek a
eel ok ri:ividen: kiitelessegeitek
teljesill~se Istcnnel, huzatokkal
es embertarsaitokkal
szemben aziiltal, hogy telje,,;ititek a cser.
keszti.irvenyt. llymodon miDdegyiktek.segiteni
fog Isten orszaganak a megvalositasabaD,
a beke cs joakarat uralkodasanak
a
foldre eljiivetelehen .•.• '
19a7 V. Vilcigjamb{}ree: Hollandia (Vogelenzangl.
19.'39 Az elso leanyc»erkesz
Vilagjamboree {Pax Tingl Giinollon.
1940 Az orszag legkitiinohb neveloi kidolgozzal a nepi hagyomanyok~
ra a1apozott uj pr6barendszert.
Teleki Hagyatek neven i",merjiik.

1922
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2. Magyar

cimerek.

A magyar cimer legregibb elemei u csikok (polyak), Az Arpadhazi
kiralyok idejeb51 val6 cimert:ken mar ott tulliiljuk Oket. A vegyeshiizi
kiraIyokat koveto Habsburgok alutt tObb izben szabliilyoztak a magyar
cimert. A legutolso rendelkezes utan (1874) keriilt hasznlHatba a Kiscimerkent ismert nemzeti je!venyiink.
A kiscimer a pajzsb61 es folone u koronab61 all.
A kiscimert ket feher, boruhaju angyal tartja. Angya10k helyett jobbfclol makktenneses tolgy, balfelOi
~
bogy6tenneses olajag (baberag) is koszoruzhatja a
cimerpajzsot. A pajzsot kOlcpen egyenes £iiggoleges
vonnl Hl egyenl5 resae (mezore) osztja, A jobb meloben nyolc voros-eziist (tehat vOrOssel kezJ5d5 es
ezibuel vegz5dol Say van, d bal vori:i,o;mezoben wId
hannashalom emelkeJik. A narmashalom stilizalt. A
legmagasabb hillmon i:itagu aranykorona nyugszik. A
kozepso halomb61 emelkedik ki a kettos e zusl Kereszt.
I

e

~
SOn"O<;;Y' ••.•,

A CSERKESZET

VAZLA TOS TORTI<:NETE

A vilagcserkeszet
megalapit6ja Lord Robert Stephenson Smyth
Baden.Powell 1907 nyanin tartotta 40essel Brownsea szigeten az els5 cserkesztabort. '''Scouting {ur Boys" c. konyveben foglalta Ossze a cserkeszrenJnert,
eletformal es a celt: a szerelet paranc,;at. A krisztusi evangeliumot ugy foglalta he a tiz cserkesztorvenyhe, hogy sohusem tilt. A fiuk vilaganak
megfeleio keretet nyujtgyakor!ati tevekenyseBre.

•••
]909

A na8yLecskereki glmnazlum ertesitoje (5merteti el5szor ]\,fagyarorszagon B. P. konyvet "e:iimunkajat.
1910 Dr. ~Szilassy Aladar meginJitja az elsa magyar cserkeszcsapatot.
1912 december ';£. Megalakul a Magyar Cserkesz S:t;)vetseg.
1913 Vagi tutajl,1t 105 cserkesz reszvetelevel.
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3. A csiflagok szerint;
Tiszta ejje!eken a vilagtajakat
nyuszecrel megallapithatod.
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ket csillng kiizti tavolsagot: kiizepes-fenyu
Eszaki Sarkcsillag.
A foldgomh deli felen a Del Keresztje
segitsegevel
tajekozrdhatsz.
A keresztalaku csillagkep szarat hosszabbitsd meg.
Akepzeletbeli vonalra merd ra otszor a kereslt ho.sszat; igy bpod meg az egholt deli sarkat: pontosan ez alatt van a deli
Iran y.
A t a j 0 I 0 (jrau)"tli)

segitsegevel

ii, kony-

A Sarkcsillag a legfontosabb, mert min dig eszaki
iranyban latod. Tekints
fel az egce, ki:innyen ratalals2 a Nagy COnca! Szekerre. flInek ket hatlOo
csillngat kosd assze kep.
"-elt egyenessel. Ennek az
egyenesnek
meghosszabbitasara merd fa otszar a
csaJaghoz erkezel. Ez az

A tajolo az Eszak-Dcl-i irany pontos meghat8.roza5afa i!izolgw.
Lenyege az acelcsucson lebega magnestu. t.nnek egyik vege _ rendszerint a sOtetre fe.'itett'fele - a magneses eszaki sarok fele mutat. Ez az irany a {Oldrajzi
eszaki iranyt61 (a terkepek e5zaki iranyat(1)
kisse elter, elhajlik. Am ez az elhajlas olyan
jelentektelen,
hogy nem kell figyelembe vennL
A kiiliinfele gyartmanyu t8.jolok a vilagtajukat u kovetkeza betiikkel jelzik: eszak _ N
(Nord, North), del - S (Siid, South), kelet _ 0
vagy E (Ost. East), nyu gat - W (West, West) a
mcgfelel6 nemet, ill. angol elneve"-esek utan.
A hljol6thasznalatkor
viz5zintesen tartsd, hogy
a magnestu szabadon mozoghasson.Viszont
menetkozben celszeni a
magnestut rogziteni. LehetOleg olyan lajol6t hasznalj, wnelynek tOg""
zit5je van.
Mikor a tajol6t hasznaIod, tavolits el minden vastB.rgyat (csakany.
a50, hicska, stb.r, mert ezek kozelsege a magnestut elteriti iranyat61.
Vasuti sin, vashid, magasfeaziiltsegu
aramvezetek sth. kozelehen az
irtln}'tu ugyancsak helytelen iranyba mutat.
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A csillagok megismereset
u Nagy Gi3ncol-s::ckerrel (Nagy Medve)
Sarkcsillaggal
kezdheted. A Sarkcsillag u kis Goncolszeker
(Kis
Medve) rudjanak utolso csillaga. lIa megfigyeJed a Nagy Gi:iocOlt, cszreveszed,
hogy rudja kozepen megtorik 5 a rud toreset jelz6 csillag
rnellelt apea, h~lvany csillag pislakol. 'pusztai tllz mellett ezl a meset momlla egy Breg paSliar:
_ Vulamikor regesregen, sok ezcr esztendovel ezel5tt elt lIteH
prOfeta, akir51 a biblia is beszel. Ez a profeta nem halt 8m meg, mint
magunkfujta graTIa ember; 'hanem ugy tetszelt u magossagos Ur I"tennck, ho/;y tiizes szekeret kiildott erle. Illes fellepett ra, a szeker meg
vitte - viUe egyenesen az egLe. a Teremto szine ele.
_ No, Illes, _ monda: uz lJr - a fold ugyuncsak nem hardott hazzad hasonl6 igaz ferfiul Ii hatun. Ezert jutotlal ide ugy, hogy a haiB1t
nem keHett megizlelned.
De raadasnak meg azl is megengeJem, hogy
kerhetsz w'1em valamit.
_ KoszOnom' kegyesseged,
sercfjeknek Ura! Shu mar ennyire jii
vagy, hogy haszontalan
szolgadat ily gazdagon jutalmazod, haJJ kcrjek TOled val ami csekeIyseget:
lusd anllyit jarlam a foldon, s oregsc.
gcmre bizony elfaradtam. Most meg o[~'an j6l esett iangol6 szekereden
ideszalllli.
Hagyd meg nekem ezl ilZ iiromet, hogy ezutan is ezen utazgassuill az eg fen yes utjain.
J6J vall, Illes fiam - felelte az Ur mosolyogvu - hajtsad a S:lekeret, ameddig j61 esik, de ugy vigya7.Z rii, mint a szemed fenyere.
EI is hajtotta a'pr6feta a szekeretj vagtatutl mjta ide-oda. Az eg
allgyalai mosolyoglak fele amerre e1haladt es szelid-fenyu c..,illagok biiIllultak meg a langolD szckcrct. Ihmem egyszer clfaradt, eliilmosodott
es.a szekerrel a Mcnnyurszug kapujanak szaladt. Bizony a szeker ruGja egyszeriben eltoriitt. Husan kullogott Illes gyalog az Ur tr6nUSHhoz:
- Lasd Uram, milyen az oregember; en, aki must is szeretlek, faradtsHgom miau nem tudt..m a reamb anU joszagra vigyazni.
Isten arca egy pillanatra elborult, de eztan ujra elmosolyoJott:
- A szekeret akurtad, meg is kaptad - orokre! Amig a szckcr ruGjlit meg nem javitod, magadnak kell huzlIod <lSlekeret az egen.
Meg szomorubban tavozott Illes, mint ahogy megerkezett, jol tudvan, hug}" ilyesmire marnem futja az ereje.
Csak vigyazzatok legenyek jol. .. - fejezi be a pusztai paszlor a
regct -- ott hunyorog egy paranyi csillag a s1.ekerruu kozepw t'SilLlgu
melle!t: az a c'Sillag Illes prOfeta, aki meg rna is huzza a szekeret ...
Kozben pr6bulj<.t e~enesiteni,
javitani a si':eker toroll redjat.

t~;
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l. A magyar za.s.J6, u honfoglalo Arp<idok helsHvoH (negy pirlls,
harom fehcr) jelvcuyebOl alakult ki. A nephagyomRn)' a hel h'!IJfugluI6
neptorzs (Nyek, Megyer \'!lffi' Magyar, Ki.irt~Gyarmal, Tarj,in, Jeno, Ker,
Keszj) jelkepezeset
latja a liet savbnn. A hetsavos nmf:,'}'ar7.uszl6 tekintheto 'az elso nemzeti jelvenynek
Eur6pablln. (:\ t6bbi 'Hszagnk
csak a francia furradulommal ke<d5J5en haszllHllak
Ilemzcti jelvenyckeL
A,magY!lr keUoskcreszt 6si forrniijat :I]80 koriil
Ill. Bela kiralyunk vezette be, mint nugyhlltalmi jdvenyt. Ilr{~n magyar kereszles zus:l16k ulatt vezette
sereget II. I~ndre es Hunradi Matyus. E zaszl6k
alaU (Crux) gyiiltek ossze D6zsa Gyorgy parnsztsc.
regei a keresztes luiborura e'S innen vett\~k neviikct
II. HHkoczi Ferenr.: kurur.: szubadsagharcusai,
ami.
kor a ki.izeps5 voros sHvokon a "Justam Causum Oeus non Derelinquet"
(az igaz iigyet ilZ Ur el nem
fIHg)"jil) felirat volt. Ii: szabadsogharc
hukasa uton
(17]l-benl a csaszari kalonak aNagymajtenyi
sikon
mind elegettek ezeket II zaszl6kal.
1848-ban a haromszinu zas:tl6 lett az uj szaiJ<l,1siighare szent jelvcnye. Pirosra fe"teUe a husok'
vere. Feher szine u mHf;\yar beesulet tisztasugut
tiikriizi. Zold mczoje a:l "let es reruenyseg szinebcn
ragyog.
A zHszl6k val,uncly ,Iemzet, csapat vagy kotclek egyiiveturtozasat
fejezik ki, !izenl jclkepei a ~QBd~<:'
kO:lossegnek. 1. bmerd a zasz16t! 2. Tis:ltelcgj a
}A~WJ'
:laszlo el6tt! A tiszteletadas
elmulusztasa
szcgyen. 3. Ki.izdj a zasz16 megbecsiileseert!
4. Minden zaszlut ugyanolyall mel:\becsiilesben
reszcsils,
mint sajiit nemzeti ziiszlodat.
A zaszlo Co; lubogu kozotti kiHonbseg a felftiggesztes
m6djaban
mutatkozik. A zasz1(lt a rudhoz rog1.itik es azt tillaltihan ki:zbcTl hordozzak va~,'y rudast61 tuzik ki. A lobog6t nem t.Uzik ki, hmtel!l felvonjiik lIZ erre a celra szolgiil6 »zabad lel'segben iillo, vagy el'iiletre "'7.e~
rei t 5rfara.
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L:i(;d Jurulok II ill' i Illunkum utdn, szerctett
,/czu"om,
bogy szailiot
.Hij"k s<ifilrkndR,-:ulllrol. Isnlet vel em volt~l e nupon, iSll\ct elhalmoztril
s'l.cretekd
jeleiveJ,
josago,; LJr'lln, Szegyennel
eo> ';lcretettel
adok hci.
lat nl(li jot.ctem~llycidert,
Vajjoo ,;zcrctcttcl
vi~zonoLlam-e
6kct'? Mel-

napot

sorrendjeben

a penzt,

1/2 _ 1 napos kiranJulasra;

Ragyogva fenylik mar l.l 'Hlp, LIZ Urhoz sz/dtjon endiln.k,
II<:!E;Y minden urlnt u;;;;i;/! d, jflfion ma mindenutl velunk,

,;S wid, hUh')' H bolnapi

'

Nagyon fontos,
hogy egyeni felszerelesed
mioden egyes darabj,it
megfelelo
modon megjelold
(pI. .>;zam, nev, kU!(inleges
jel, 5tb.)

1. Egyeni felszcreie,\

(Vi'l.sgaIJ
mCt<:lelkii:>mcrctcdet..l
Fnjd"irlJllflll..,1 lillum, tlran" bogy a mai napon isn,el SZilmos Lunnel
sz(>nlOritottalllk
meg TegcJ,
aki lcgjobban
sl.crclsz
engem, es ismel
he:</,cllnrcztcrn
halhn.lutlan
lelkclllCt,
11 Te kepeJ
mas at. 'reljes
sl.i~
\'cnlocJI b,i"olll vetkeimcl
es crosen
fclteszcm
llH'K'"n ban , bogy tribbe
,;cnlmi !)ll[lne! mcg ncm bcintalak,
Kcrlck,
LJram, i'lrkiidj fdettelll
ezen

Cso~

"Otven-otven jo leventel
~.
Kiszemeltek, bogy kovctnek;
Mint valamely veres hadr~
Fegyverkczlek konnyu vadra."

~

cdr

"'I. ~isz'lLln

KIRANmJL~SRA

Szerezd
be a ketnapos
kirandulashoz
sziikseges
felszerelest,
rnagolj be szubiilyosll.o
hatizsakbu
kelflapos
kiranduliisru.

tit, foguJd ertc halamat,
Te adtad
nekemezt
a nupot. Azert adtad,
hogy
jiil fclhuszllliljam
lelkem jav<lrfl es <l
Te dicsoscl'I"dre.
MClto "karok lenni
kegyelmeJrc.
E:rosen fogadom, hogy
II rnai OClpon a Tc tanitvanrodhoz
iIl,Jen fog{,k viselkedni.
Kiitele"oscgen,d
I'0oto"an
es Iclkiisrneretesen
tcljesitem,
Kerlek,
cdes
jCzusom,
I
vclcm ef\esz Imp, CS add, hogy

Esti

E S.

F EL S Z E R EL

jarulok
al. cjen

targHlkat

,1 iHlt.ldhnl.
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3•. Orsi felszereles

1/2 - I nap os kirandulrisra:

<T~~

"Szol

II:

ketszemmres.

sattat.',
. ,.

HU-'j(~r:itt maJ1Ui}unl!

T an)'at t'crjiink; -iuhon vagjunk:
Selyem a f,z•. ides a t!i .••. "
F a-odubol csop~g a mlh.~~':

_
" .••••.p""',,'''''.

A kt~tszerr.elye'S sator' fajtai: Rombun.:nnor
(kCtlapos), rOFCr sator es gul asator.
A rombusZ-satrlll
i'gy verd lei: A kct
1
lapot ugy gombolJ egybe, hugy ll. ket felso
,M/it'll,
femkarika egymas fole essek. E?'utan te;Af:"
.
ritsd 1\ fOldre, hog}' az alap oidallli szabal\
4.
11/Iyo~ negyzetct alko::;sanak. :A negr sarkot
_""
fcszesre huzd ki, aztan eovekeld Ie. Vegiil
~.
a kozeprud beiillitasaval
feszitsd ki a satrat. A tobbi emlitett sator felverese
is hasonlo. Kozeprud helrett a satrat felso ku2
rikainal fugva fara, vagy sator felet! oszszetalliaszlott
rudakra felakaszthatod.
En- [,"
,,'
nek e1Gnre, hogy a kozeprud nem akada-Iyoz a sator bcl sej eben.
A k elszemelyes
sator larlozekai:
satorlap(ok), kozeprud, kotH es 8 db. coveL
,L.
Satrad iranya le~vcn olYlln, hog}' 5ze!
nc '<Ijjon be a satornyilason.
El"o doli ve"",.1( •....•
delcmk~nt ilrkold koriil, " gondod legyen
ro, hopy a satorlebern}'eg uz arokba logjnn.
Ark-ot asni akkor kezdj, amikor 5atrad mar bizto"an (es szabalyosan) all. ,~rkol kijzvetleniil a sator lore u:>.s. "El05zor vagj gyeptegliikot. A gyepte!!;la nagysagll altala,ban l,sx30 em. vagyi" ket asonyom
hosszu es egy asonyom szeIes. A"adat fUgf!;olege"en nyomd a f(jldbe
e!,\y asanyom mel~'l"egben. Azlan as6ddal ny.ulj a ~egl(l alll (hOS,;Wllti

1"

,.~r

Erkel
Fcren':,
Cyulan ;.;ziilelett 1810-bcn. Zellei mukod"."ut
Kolozs\'ii.rott. U1: (,ttani szinhaznal kezdte. lnnen keriilt fel ,I [\emzeli
Szinhazhoz k'unlJl"s!ernek. 6 H magyar 11llhcllC <Jtrju. (j teremlelte meg
a ncmzcli magyur opcnit. Tijrtenelmi opcriii k':iziil Ratori Maria (1840),
lJunyadi La.,,}l6 (1843) e", a B(mlr Ball (lfJ6]) muir:; is utal nefll crt ['(.~
mekmuve;k. 0 hi,vta eldre a magra~' filh"rmoniai zcnekurt. Annak ::;()kaig \"czetu-kilrm'c~tere volt. Sokold..-ilu es guzdng elcle 189.3--ban ert
veget.
.~

,,-

--,

,
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~~l~

Rol csc)'
Ferenc,
11 lliflHlUSZ kolloje
SzoJelllett'ren szi.i!ete,tt
1790 augu~7,tu~ I.-en Sziilei koran meghaltnk. Magallyosun \'t:~ezt~
iskoliiit Debreccnben. Elcte ju\'areszet
birtukcin gazdiilkodvu to!t;jtte.
Itt irta meg hires filuz6fiai es kritik'li lanulmanyuit. Ko1t5, kritikus 6~
po!itiku.,> volt egy szemelyben. IrodulmullkLan 6' v()lt e!",,j pnrtfugaju
a nepdaloknak. Mint 57,utmar met;.'Ye,)rsz!iggy[l~si
kovetc, suk sikert
aratott szonoklutaival.
KiHteszete II fwzu{iliS '~s bi:ile",cleti in~rlyl kovette. l838-ban Szatmiirc>'eken hult llJcg •

KETSZE"1I1LYES S,\T1JR FELYEIIESE
Verj fel es arkolj koriil e~

'

''''~~~~''
-_ .....

,,'tY
'.-",'.

Az egyeni felszerelesen
k.iviil orsi •••
aszlo (tokkaD, orsi jegyzet,
terkep (tokban), tajola, orsi ment5keszlet.
gyalog58.gi 850.

~£J~nY;c/..i:'"
Vilrc:smart)' Mthalr, a Szoznt ki'ilti)"je, 1800-L,Ul sziiletctt Puszt,lnyCken. l~ls5 sikcret luiun (utasa eilllu hoskiilte-meny~\'cl walta. EttGI kezdve hlltulmasan ivel fcl piily::tfutiisa. A magyar irodalom Ie~IlQgyobbjainak egyike. Az iroualom minden aguLan sokat ulkotott. C.songUT
Tiindc cimu me!>edrumuja halhlltutlan ertek (Un)). :\ mugyar
nemzel ~zabHd$ughurdl
(848) mindell erejevcl scgitette,
,-\ "zabudsagharc buka~a lelkoi:t gyugyithututlallul
megscbezte.
Ez idoLSl val6
vilaghires ki.iltemenye, ~ Jilin cig,any •. Vorr;S!Illirty nlkotln il'J,hlrllunk
legfinomabb n6alllkjuit is. l8SS-ben BuJupe,;ten flUrwt el.

es

Egress)' Berti, a Sz6~,ut mcg'l.enesiI6je, ]8]4-t,31 UlSl-i!i ~lt. '[\,.
nit6b61 8zin~sz lett. KcsolJb zene!;zerz5 es szinpani ":<lovegin). 19azi
szinhazi ember volt. Nagyszeruen ismerte U sf.inpad vil:lgat. Ezert tudott iigyes ual- tS l.JpeflISZl>Vegekct, ,;ol hata.,;!''''' :-:cnut i,; irni, ltllelkiil,
flUgy kiemelked5 zenei tehetscg lett ,'oln<l. I::rkd Feren( oflLn'ui ki.iziil
soknak G irla l\ szovegel. :\ Szozal zen'~jeben <lZakkor Ji\,,]to>' verblltl1.'1'>'mllz"ik<l elemeit h,lsznll1t'1 fel.

~.;s~~ ...
,,4<~:oC-~
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SZ6Z:\T
Ilazadnuk

rcnJiiletlcniil

~lt>.ly lipol s elt.uenr.

Az nt:m lehet, hogy annYl SZ!V
Hitiba onta vert,
S keservbcn un£lyi !Iii keheJ
Szakadt meg a honert.

:\ nagy vilagon e kivii]
Nincscn "zarnodra hel)';
.\IJjnn vagy verjc£l 50rs keze,
Itt dnet!, halnod kell.

:~z nem lehet. hogy esz, era
Eo; oly ,>zent akurat
Hiaba sorvadozzanak
E:gy at"ksuly alau.

I~z n fold, melyen .Ulnyi"zor
Apuid verc folyt; .
[z, rnelyhez minden 5zent £levet
I"':gy ezredev cs,Hoit.

Meg joni kell, meg joni fog
Egy fabb kor, mely utiin
BllZgO imadsag epedez
SZfizczrek ujakiin.

(LL

kiizdtenek a honert hos
:\rpad h"dai;
Itt tiirtek OS$ze rabigat
Ihlllyad£l<lk karjai.

Vagy j')lIi fog. ha joni kelt
A £lagyszeni ha/cit,
Hoi n lcmetkezcs fi:ilou
Egy orsziig verben <\11,

Sz:lbad"ag! [tten ho rdo zak
Vercs zriszl6idnt,
~ elhulltannk legjobbjaink
,\ hl)SSi'll hurc ,dutL,

Sa Hirt, hoi ncmzet siilo/ed el
Nepek ve>;,..ik koriil,
S az embcr llIilli6irwk
Szemeben gyaszki:inny iiI.

Es anll)'i ba!"zerencse

~lcgfnf\)'v,l bor, de tOrve Ilenl
lfl nClIlzct c hazUn.

L.egy hive rendiilctle£liil
Hllzndnak, oil magyClr!
Ez eltetiid s ha elbuktil,
lIantjn\'ul C7. lukar .

.) nepek haz&ja, nagy vilagl
J-1ozzuJ hatran kiiilt:
'Tgy l'zreJc\'cH 57.enveJes
Ker cltet v'lgy ha!alt!"

A nagy viliigon c kiviil
i'iincsen szamodra hely;
:\Idjon, vag}' verjell sors keze,
Itt eJncd, hal nod kell.

Leg;.: hive, 6h rnagyl'lr;
l1olc~od az :; majdan siro(1 irs

kii7.t,

Diy sok \'isza]}' uLan

Irla: Varijsmurty MiluiLy (1836)
ilfegzenesitctle:
Egressy Reni (184JJ)

~"'4~<&i~-«<.~iiJ
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iriinyban) es emeld ki. Vigyazz, hogy a fu gyolterein kella mcnnyisegu
fold maradjon,
\-In esos videken tiiborozol, keszitsd az arkot szelesebhre
es me!yebbre,
\-Ill a kiasott fi:ildel es a gyeptegliit hosszabb ldeig frissen akarod
tartani, forditsd gyokereivel
fi:i\fele nz firokpartra. Aztiin nord ra a meg kiasott £01det. A "alor Jejtosebb sarkanal ass kisebb
godri:it az osszegyGlo esoviz szamam.
A taborhely e1hagyasakor j6l taposd Ie
uz eredeti helyiikre visszarakott
gyeptegUikat. Ha bizta;! vll.gy abban, hog)' satoraljad
vizhatlun., nem kelt arkot lisnod.
Facovekek
leveresere
lehetoleg
Ia-,
vagy gumiwnkiilot hasznwj.
Satorfeszit8"k5te!ea
sohase legyen tul
feszes, mcrt elszakithatja
II satorlapot.
~~jszakiira mindig, lazitsd meg egy kisse. Az
ejszakai hannau61 megnedvesedik
a sator es a katel is meg/lllz6dik.
Felcdiikenysegeddel
mngadat biinteted meg, mert vagy a covekek huz6dnak ki es rad dol >I sator, VHgy a sutorlap Hzukad eI.
Tegyel satrad melle minden este kh nagy, vizzel megtoltoH konzer\'dooozt. Tuzbiztol1l'ag szempontjab61 igen haslllos,

I<-- "
.,)

C,

~l.

.1.

"l

) \

'.-'

....,

'I

TUZGYUJT..\~ - SZALONNASUriS

..
~I
I~

Jsmercd es alkalmazod u tuzrilkas ovalossiigi szubalyalt,
Hakj,
gyujt,e; meg, t<iplalj es nIts el kis tuzet, Suss magadnuk ;;za]onnat.

".11",

.

~

-,
..~

=~~==~~~~-~

a n"l' "

l,m,mib".

Tilzet rakott. a {elhJben;
Ok a szarvast egyre lidk,
Alkonyatkor im eltunik,"

A eserkesz azert gyujt tilzet, hogy okas Jologrll hasznalja,
Alapelve: n tuz ha;:;z!lo5 _ mig gondozztik., am ellen::seg~e valik - ha
e1hanyugol j ak.
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A luzru1r.,ls aranyszabcilyai:
1. Gyulekuny anyagok kozelehen a tuzrabis veszelyes.
2. Kliloni.isen a .':izeJ iranyara iigyeij. Ne legycn a kozelben gyulekony
anyag.
3. Legahibb hu;;z melcrre legyen a tuz az erda: faitol.
(Messze kinyul6 agak eseten u veszelyes aglol 20 melerrc).
4. Fen yotuvel , szalmaval,
!jzenaval stb.horitott talajon tilos tuzet
gyujtani. Minden gyulekony anyagot hiztos lavolsagha vigycl el.
5. Kovekkel, teglakkal, vagy gyeptl~gio.kkal rakd koriil a tuz helyet.
6. A tuz meggyujta;;u elon gyujtseJ elegendo tiizdoanyagot,
hogy a
tuzet feHigyelet nelkiil oe hagyd.
7. Minel lobb vizet tarolj a tuz kozeleben,
s keszits kezed iigycbe
01to-edenyek et,
8. Nagy szarazsag idejen leg)' kiilonosen ovalo,;;,
9. Ve;;zedelmcsen
eros 5zel eseten azonnal oltsa el tiizcdet,
Hi Idegen teriileten ne g)'ujt» tiizet a tulajaonos engeaelye nclkiil.
\

J

:J)~~te

~'(1i:i'~
, J'i\, -". A luzgyujul.s

I~I
m6djai:

A tuzhoz nemc~ak fa, hanem levego is szukseges.
Az a tuz eg
legjohban.
met yael elegendo levegO van u fadarubok ki.izott.
Tegy ct-,'ymiishoz kaze! ket ko- vag)' fudarubot; fektess ezekre el5bb vekony, majd vastagabb l3allyakal. Most bot.ulakura gyurj i;ssze
papirt. Gyujtsd meg a vegct. EgG felet tartsd mindig egy helyre. Lassankent told be az egeszet.
Masik m6dszer;
tamassz
ossze gulaalakban harom vastagabb fadarabot. lIelyezz
kozepe ala papirt, vagy szalmal. Most tamassz erre il gular'! eloszor vekony. rnajd
egyre vastagabb fUkat. Egyik oldalon hagyj
kis nyiliisL Ezell kere5ztiil !,_yujtod me~ a
papirt.
Legjobban .egO' filk: a nyir- es nynrfa, il
, ,'I 'lolgy-, biikk., es a fenvofa. A fenyo (gyfl_uta.
tul.~ 0 a
.)
, IlZ <tJ<.ac
_1.
tarta Ima mlaU
es
nyers u'II aool bail
~f~ is jo\ ego Nedves id6ben ne -a fCildrol-szedd
. ':l~
'""J'to II luze
.. I"one k VIII'"0 rOlse-t'H.. aSlna 'IJ il ('k
•
a. 8ZIl.u.fap
Tal allan.

R

F
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~'@~~*~~w~~

~~~-l...P~t&~
a.\ •••.
t""n.:id'H.
IHMNUSZ,
("a magyar ncp zivatllr<,,:; sZH/.aauib61. ")

"'ten, aldd meg a m<lg~'urt
]b kedvvel. bG"eggel,
N)'ujts fe16je ved;; kilrt,
H(l kiizd elknseggel;
Bal"ors akit regen tcp,
Hozz ra vig esztcndijt,
Megb(inhodte mur e nep
A multat s ji:ivendGt!
"

Iltlnyszor I.cngtll <Ijknin
Ozman vad ll"p"nek
Vert h,jJunk ('sQnthulnHlin
Gyu;.eddmi enek!
Ilonrszor tom.:ldt tenfinJ
S<:ep hazum, kebledrl:,
,'; lcuel mugzutQd miatl
:\'lagzalod hamvcdrcl

Oscinket felnozad
Karpal s;.ent bercere;
.'\ltulad nyet.t "I.ep huziit
Bcndeguznak vere;
S merre zugnak habjui
Tiszanak. lJunanuk,
.(rpad nos ma~z<Itjai
F el vi rUb'Ozan ak.

Bujt az iildv'l.ott s fele
Kurd n)'ult barlungjuball .
Szcrlcnczett s ncrn lei e
Ihllljnt e h':l'l.IibulI.
Bercre hilf; ~s \i.ilgybe ,,;z,ill,
1~ll'" ketseg mcllclte .
Vp.ruzi.in lilbainnl
S liingtenger felene.

Ertiink Kun "',lg mezej en
IErt kalu,,:l.t lengcttel,
Tokaj sz6\i)ves;;zcin
Nektart csepegtctt61.
ZU5zlonk gYlIkrun pluutwad
Vud torok sancard,
S nriigte Malyil" bus hadu!
Becsnek buszkc VRW.

V'lr ••!lull: llIU,;t k6hlllom;
Ked\' " Ol'om r0l'koJtck:
llaliilhuq:lc,;, sil'u\oJlJ
Zujlik nUlr hclyeticK.
S ali, s:l.uLudsag nelll yin!!
A noltilk vel'cb(;l,
~inzo rub"iig kunnye hull
:\rviik hU" ",zellldl\lll

Hujh, de bGneink miatt
Gyull har'--'g kebledbcn
S lesujtau villamidat
Dorgo fellegedben!
~lnsl rablo mongol nyilat
Zugallad felt:ttiink,
Majd lori.;klGl rabigltl
Vallaillkra vettunk.

Szund meg, hten, it m<Ig",lrl,
Kit ve5zek nunYlllluk:
Nynjb fd~je "cd,; kart
Tenge,ren kinjunak.
Halsor,;; ukit regen tell,
llozz I'<i vig e,,;ztcJ),16t,
Megbunhudte miir c n~p
A mullat s ji;v"nJ'ltl

trw: Kij!cse)' Ferenc (182J,J
Megzenesiteltc:
Erkd Fer(,IlC (.184S)

6,

vitezl. A kisfiu megillet5dve fogad.
ta a megbecsiilest.
Ujh61 indulasra
keszcn
voltak, mikor Doh6 Istvan
mcgkerdezte Gergot:
- Hat nem felsz-e,
fiam?

- Nem.
-

Ez az elso, Gergo, hogy ne
fcljen a legeny R legyel olyan Rzem-

s a lova-

Gardonyi Giza nyoman

Miutan a tuz kialudt, ontsd Ie vizzel,
takard be folddel. Mielott elhagyod tuzhelye_
det, ket szaraz agat tegyel az eloltott tuzhelyere. Ez bizonyitja, hogy tiizedet gondosan eloltottad.
A SZ.~LONNASUn:S regi magyar szokas. Modja a ki:ivetke2o: kb.
1/2 meter hosszu botbol keszits nyarsat. Veget hegyezd ki. Hejat 10
cm-es darabon hantsd Ie. A szalonniib6l vagj kocka alnku darabot. A
borkejet lyukaszd at. Az igy kapon resen szurd fel a nyarsra. Miel6tt
a piritast megkezdened,
a szalonna felso reszet keresztben
es hoszszaban vugdosd be. Igy az
olvad6 zsir konnyen lecsopogo Szalonnat parazs fcilott,
vagy alig crezheto lang mellett pirits, A nyarson leva
szalonnat a paraz!> fale (vagy
~

>+

NEMZETI

..

IM.'\OSAGOK

.

.

ES JELVENYEK

MAGYAR NEMZETI IM.\OS:.\GOK

Ezeknek legalahb a~. el"o ket ver."szakiit tanuld meg. De mennel gyakrabban olvasd vegig e szep kciltemenyeket. Megi"lmered ci1taluk <l magyar multilt, dicsoscget
es
banutot .. \ Magyar fIimlllJsi. minden idok,
OIinden magyarjanuk ki:inytirgese az Urh;tenbez: !Hi!aadas, dicsoites.
Mindig hang%an enckeld a f1imnuszl,
ha <J.rraalka!om nyilik.:\kar zenekar jatsza, akar cgyiittesen eneklitek, iillj vigyazzbR. l~gyenrllhaban vigyazziilJas
cs tisztclge,.; a tiszteletalias
m6dja.

lang melle) tartod. Lassa.n
~~
H"
".t,,'d'+4D
forgasd, Igy egyenletesen
PI_
-- .
ruJ. A kiol vad6 zsir forgatas
kozben nem egyhelyen
gyillik ossze. Nem csopiig Ie. Mikor mar boven
van rajta zsir, a for~alast hagyd abba. Tartsd npirsildat a masik kezedben leva kenyer fale, .\ szalonna oldalan es bevagasain osszegyiilt
zsir a kenyerre csoptig. Igy folytatod mindaddig, mig szalonllad meg
nem siil. Kozben falatozz a zsiros kenyerb61, mert a megsiilt szulonna
ugyis e1eg zsiros lesz. hogy iires kenyerrel megehesd.

EGY
Ttilts egy ejszakut

.

EJSZAKA

satorban

.

SATOIIR,\N

orsi vagy csapal

"Ertek vala ejszakaw
Kur vizenek a panjara;
Folyoviznek
partja melle,u
Parirajuk jollegelhet.

j

kinindulason.

Monda Hurtor: iu les::tilljunk,
Megitassunk,
meg is hQJ.junk?
Monda Magyar: Virradattul.
Visszaterjilnk
11 csupaual.-"

~lar megismerkedtel
a szabadban-eles
tOrvenyeivel, s otthonosan
:l lermeszetben.
Ideje, hogy a cserkeszelet
egyik legszebh
elmenyehen reszesiilj:
E:jszakazz a szabadban!

«=I~

IlIllZOgSt:

64

41

Tedd ejjeli s>t.nlla;;odat kenyelmesse e!> celszeruve.
Agyadat a kornyeken taifilhat6 anyagokb61 keszitsed el. Puha figy kcszithelo
szena.
b61, sZ8lmah61, lornhL61, sot meg vekony'-fenyogallyakb61
is. A gallptk
vdstag sza.rat agyazd az eliizo retegLe. ~~Zliltal elkeriilod, hogy riifekveskor nyomjanak. Kiilouhen is igy
"rnganyos"
fekhelyet kapsz. Tcrits
salorlapot,
vagy gumivasznat az igy
elkeszitctl
agyrll; osszefogja a lombokat es s7.igetel. Erre keriil 87. egyik talu1I'6d, mig a mesikkal -behiIe h£i6zsakotkCs7.ilve
- takar6zz. A hal6zsak elonye, hogy nem csuszik lei igy nem fazhats7. meg. Elkeszitese:
takar6dal hOSS7.aban felbehajt.od es a ket szelet osszevarrod.
Ua meg ketlo szelessegu
tukar6val rendelkezel,
haromszorosan
hajthatod ossze. Ugyanezt tehetcd
ket takar6val is. Kiit reteg kcriil alad, a harmadik meg fdill lesz. Fejed ala osszehajtoH
kabatodat, hatizsakodat
tedd.
Lefekveskor
vess Ie minden ruhat (als6ruhat isn es hari!:mynt, s
vedd fel hal6ruhadll.l. lIelytelen, mikor valaki ejszakara feloltozik. lin
fazekony vagy, inkabL terits<! rnhiiidat magadra. lBY soHal jobban melegitenek.
Levetell ruhfiidat helyezd el a fogason, vag)' allvanyon. A foldon
megnyirkosodnak.
Lelekben is keszlilj az ejszakai pihenesre: vegezz lelkiismeretvizsg81atot. s mondd el esti imiidat. A tiszta lelkiismeret
a j6 Olivas
legbiztosabb
z8toga.
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Batynm _ mondju Ceccynek - adja ide nekem Cl.t a gyercket.Badd vigyem mugiUllmal a felflildre. \'ilezl nevelck belGIe. S f,ilemelle
Gergelyt.
-

Szeretnel-c

vitez

lenni,

fiam'?

- Szeretnck

- mosolygott ragyogo szemme[ a gyerek.
- Lovad van mar, kamot is s;r.crziink a toroktS!.

- Hat

enyim a 16?
- Persze, hogy a tied. lIadban szerczted.
- Akkol' a pellz is u rnienk - biiszkiilkedett

- Mic~oda penz, te'r
_ Ami a nyeregbell van. LaHam, umikor

it

Gcrgo,
torok odadugta.

A lltle,')'

Orsi kirandulasokon
mar bejartad az erdoket. Megtanuhad, hogyun
tajekoz6dj,
mire iigyelj a Icirandu(ason. Most azt kell megmututnod,

lilnn;;lkodiis kozepe~te Gergo llzLan odaszol HZ ede~anrjanuk:
- ]61 eltegye Edc5, lIlert holnap iJejonnek.
- Kik jonnek ide? - kerdik.
- A wroki:ik.- S ~urbiln e:lme;;cli, amit latott 5 halloH il Lurak kocsi-taborban.
Lesz is erre nagy siirgcs~forgas.
?/C" (OJ
Az egesz falu megmozdul. Kasza,
csakiiny, vasvilla keriil meg az aszszonyok kezcbe is. Doba Istvan vite(
(II~!
zei is felkesziHnek.
~~I' ~~
Mire a tOrok csapat megerkezik,
D)
a falu mindcnre el van kcsziilve. Nem
is tart sokiiig a csetepate. Nern szamitott a torok ilyen vedclernre s ha~\(
~:2J
mar szetszartak
oket a magyar harcosok. A felszelilu
tor6kol. meg elfogtak. Az meg. hogy n,el,;latln a 10vat meg a rajta lito Gergelyt, a ~zaja is elnyilott biimulataban.
Dob6 llztan kiszabaditotta
a magyar rabokat is. "Szetu::;ztotta ko"'
zottiik a tor6ki:ik szedeU-vedett
zsiikmanyaL Csak egy ki", kOllnyu, barsonyhiivelyu kardot tartott meg.
_ Hornemissza Lergely, jer ide - sz6lott. - ,,"'ugd ezt a k.ardot. A
tied. Legy htl viteze hazadnak, jambor szolgaja az lstennek. Aldas es
szerencse
legyen fegyvereden.
Felkotolte a kardol <I gyerek dereka.rll es homlokon csukolta a kis
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EGY {)BA EGYEDUL AZ ERDON
Parancsnokod
ulasitasai
szcrint lolts
nappal egy Drat egyediil az erdan. A latottak.
rol irj beszamolot.
"SzellO' tfimad hils hajnulrrJ,
Biborodik az
oJia;
Hat a SZaTvas nagy-meres zen
Ott sziikdecsel,
tui a vizen."
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- (tt ;l ko>!elben, Kcreszte!'dalvan
el Ceeey Peter, aki valahaDozsa Gyi:irgy sercg~ben hadakozon. 6 volt a kincst<lrtoj'l. ~lust is a
hazaban rcjtegeti mintlcn aranym!-.rhnjat. Oregember mar, feJkeze van,
fcgyvere",ei nincsenek. Csapfltavw ki:innycn rajwiithet. Heggel odavezetncm _ szolt a ,.;ebhelyc,.;.
Cergon"k a torka o5szeswrult.
l-lisi::cn ez az 5 falujnt arulta el.
flaza kene menni. Ez voh Cergonek az e1,;;0 gondolata. KCiriilnczett.
Csupa a1vok. Ha () atszokhetne koztuk. De at kell >,;zoknie, masb~ppen
nr.rn keriilbetnek viss:.:u a falLIba. 5zep csondesen felebresztette
a kis
{vat. ;\:t.lan lema.szoU a kocsi kiilso oldalan. Leemelte a kisleanyt is.
:\ li:irok or ott. iilt eppen a k,)csi mellett. Feje a kerek.agyon. A borosc5utora mellette, ~:z bizony reszegell alszik, gOlldolta magHball a fiu.
Ekkor julOU eszebe a szurke. A szurket is hazu kel! vinnunk _ rcbeg.
te mupabau.
Am a sziirke OSSZC volt kotve a kis torok lovaL:\. bekly6t csak
ki tudta nyitni Gerg5 valahogyan, de a ket ki:itofiik eloldoznsa lehetet'len volt az (; tu<1omunyanak.
- :\ fene latott ilyet! ~ lTlOrmogtlla csomOr<l. Majd megint probiilgntta. A fogaval is. De csak nem birt vele. Itt hugyja Edcs egyetlen
vdgyonkajiit? Azt nem lehet! Vegre is megfQgta a sziirkl~t es vczette.
A fUben elveszett a lovak lepesenck
.,d", /
II h.s..n!tia. Mentek, mint liZ itrnyek.
Nem ebredt rA"juk senki. Egy alkal.
~C
mas !ati:irzsi:iknel fi:ilscgitette
eloszi:ir Evat a 10 h6.tara, aztar. maga is
fel kap aszkodo tt.
Oltek egymas mog;)tt a szurken.
I,
EIO'I Gergely. rnogCitte a kisluny. Ar~(i~~1 m nem is gondoltak, hogy Illeanyka
.••...
I..r.'-~
"""'-,
\l '6'
. "",~,i{~.\. a masik lovon iilji:in a biztos nyereghe. Az a 16 llem IlZ ihek. A fiu megruntotta a kantart, s a szurke megindult, ki az erd5b51, vonta, vitle rnagaval a tOrok lovat it->.

~/j,~-"
',::

ll~;,-~i~¥~Jt4i
), ~\~11
\ W ::\«f+
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hOb')' akkor sem ijedsz meg. ha egyedi.il rnaradsz.Hasznwd
fel, amit
eddig tanultal. Paruncsnokodt61
feladatot karsz.
Azt hajtsd vcgre.
Menj el a megadott celhoz. l]tkozben ugyelj, el ne tevedj. Jegyezz
meg mindent. amit latsz, hogy utana beszamolhass
elmenyeidrOl. Amikor visszaerkezel,
uzonnal ird meg beszamol6dat,
mielott elfelejtelled
a rcszlcteket.
Milyen legyen a beszamol6? Peldakent olvasd el egy
veled egykoru cserkcsz jelenteset:
"Mikl6s bit' - parancsnokom - kiadta a feladatot: menjek fel a
tabor melleni Jomb tetejere. Szamoljllk be, mit lattam. Oldalzsakomba
betettelll a kirandulasra el6irt felszerelesL. Elindultam B tubor melleui
erdei uton. Retek kozott mentem. Az ut meUett patak fo(yt. E!ment
rnellettem egy parasztember traktoron. Biztosan felvett volna, ha megkcrem. De most feladalom van, kirandulni megyek. Gyalog megyek tovabu. tgy csak integettem neki. A dombhoz ertem. Elkezd5di:itt a hegymaszas. Becrtem a suni erclooe. Kicsit megijedtem. Mi lesz, ha eltevedek? Lattam, hogy az lit egyenesrin megr fel a domboll, hat nem leltern. Mentem tovabb.
Az i:isveny meredekebb lett. J61 megi zzadtam. rel6ra is eltelt, mire a dombtetore ertem. ,Itt egyszerre vegetert az erdG. Mindenfele szabad a kilBtBS. Milyen j~, hogy sut a nap.Oramrnai
megallapitottam.
lIIerre vannak a viliigtajak. Messze. az erdOk: felett liiuWII taborunk
zaszl6rudjat.
~=ppen keletre van inn en. Rajta tul, a falu templomtornya
lA"tszik. A miisik oldaloD nagy sziklas hegyek voltak. Jo lenne oda kirandulni, de abhoz eg egesz nap kellene. Visszaindultam.
Lefele jo..
val gyorsahb volt az ut: A pataknal megalltam, megmosakodtam. Szemben, az erdoszelen mokusok szaladgaltak.. Meg volt negycd onim ahazaerkezesig.
Pihentem egret es figyeltem a m6kusok ugrandoza'sBt.
Ketten egymast kergettek. 'Fel a fara, at egy masikra. Letelt ilZ ioo.
Haza kellett indulnom. Ezutan nem tortent semmi erdekes. Eppen idoben ertem a taborha. "

Az ut sotetes volt, ~ hold csak homalyosun viltigitotta meg. A
fak fekele 6riasokkent tilltuk nz ut mellett. Gerg6 nem felt tiiliik. Ma,.gyar ink azok mind, ismerte oketo

~
IIaj.nalban ertek be a faluba. Volt am nagy ori:im, hogy az e(ve~
szettnek !tin gyerekek hazakeriiltelc.,
62
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labu, hatrakotozol.l kczu bus
magyar rabok lillt!lk .. \ torok
feldo.bta a kit /:''j'ereket d kocsira, a raulott holmik tetejere .
.--'-A janicsarok
torokiil fecsegnek. r;ergo nem crti, de
szemflilesen
figye!.
H.61uk
beszclnek, meg ,1 16r61, l<itszik rajtuk. Mikor urii neznek, meg Vi euskaru, mosoIyognak. Mikor a lora ncznck,
ogy integetnek, mint mllikor
liZ ember legvct
kerget.
Gergely elnezegctte
II rabokat
is. Ratupadt a sz~me az cgyik 1<;genyr.e. Milyen nUb')' a keze! Es milyen sokpityk;;" a lajbi r<ljl~! Neill
fH. Ha kt~t kez!; nem volna hatralancolva,
tnn mind c1futna a ti.irok.
Este uibort vert u ki" :sereg. A rnbok faradtan d5ltek Ie a f(jldre.
A ki,; Viea is hamar elaludt az iigynemu tetejen. Csuk (;<:rgo h(lR"IL
nyitott 57-emme!. :\lmos volt, de nem lodta levenni u szemet uz 0" Iiiri:ikjero!. Fclelmeles,
kiilonos arC<l vol t neki, ilZ a csupa borfej. ~lcrt
ahogy 11 siivegel tetette, egybeolvadt a feje kopa»z:saga (lZ area csupURZSagaVal. }:s furesan nevetett. A foginye is kilalszull,
mikor nevelett.
Va.,;tag szarvasbor-ovet
vont elo a dolmanya a161, hugy a penzt
megosztottak.
Az ov mar duzzudt volt !l penztol. A torok felkelt cs u
szckerek mugemenl, ahol a lovl1k legeltek.
Gergonek rajta alit a tekintete. Latta, hogy II torok kihuz egr fdo
pecket cs egy kis nyilason at berukja penzet a nreregkapiiba.
A rabok kuzt most egy sz6talan, urfomla emberre lett figyelme"
Gergely. Oregecske mar, sziirkeszakallu,
16g6bajuszu. Barna bore .':lze.
rinl lehet ur ib, cigany is. :\z arean vegi~ a balfiile sork<itsl hUSSZll
seuhely voroslik, Valami kiilonos szagot araszt magu kori.il. Egett pus.
kapor szaga. Mennyirc kiili:inbozik ez attol a masik nugy kezu lIIag.vOlr
legenytol.
Mar akkor csillagos, holdas volt ilZ 6g. /\ rabok is, a lorokUk is
mar almaikban kerestek !l jovendot. Gcrgo is kezJctl mar szunJiklilni,
de nkkor rneghaUottu a sebhelyest sugJol6zni Il f6lszem\i tori:ikkel. Erre azlan elmult minden Hlmossaga. Fesziilten figyelt. A hUl'llakepu
suttogva magyaraz a ti:iroknek:
_ Ha szabaJon engedsz, vagyonhoz juttatlak!
- Ha ignz amil hesze!sz, elboesojt<.lluk. Ha nem igaz, folakusztatlak. N;l, beszelj!

-

K e re t: A verszerzodes
tellete.

tor-

Ki.ivetelmrnyek:
az e-

4.. Csalfidod
segiled.

minden

tagjat

5. ,(jrsi j6tettekben
tevekenyen reszt veszeli kUli:ini:isen
a karacsonyi joteU - heten.
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Cergcly
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-lPJ /\Mecsek

egyik vi:ilgyeben fekszik Keresztesfalva;
itt
,
mJakott
it kis Borllemissza
Gergely. A harmine vlilyoghazb61
meg cgy nagyobb k5hazbOl alto kis falut erdo veszi koriH.
A luk6k azt gondoljo.k, hogy a turiik sohusem talal oda.
!lej, redig k6bor toriik hadak duljak, fosztogaljak
a deli
nrs7.agreszek el.
Egy nyari dclutao Gergely edesaoyj,1 fiara bizta egyetI,~n lovukul. Vi!\Xe ki Icgclni c;; itassa meg u palakban.
19y innult ki Gergo a loval al; erdo"szetre. Utko.zben, ahogy
dment ill; Iltas{ig hazu mellett, a kis Cecey EVil kibujt a
kertajl(in: ~ Dcnlo, D,~rd(;, haoo Illcnjek veledl _ kililtotta.
Gerg'; or(;mcst bclcc~yCZCH .. S;wrette a kiesit, szivescn
cljatszo~aluLL vele. Mcs;;zc, bent az crooben u patak tavac"kava R~,elesiil. Amig a sziirkc legcleszik,
a ket gyc!'ck hallgosan kacagv1\ lubickul a friss vizben. De nem
M!:IIf
s,lkaig. :\ fill are am hirtelen kiiilt a remulet. Egy bokor
Ill;;""""bujlak. :-itruecLulJas leher wr()ksi.iveg jdcnt p.leg 'I
fak alatt, meg t\~Y b,Hua 10.-

E

Imlll

rej.

,\ t61'(ik kaluna

megaUt

az "ro5sz(\leo.'\
sziirkct
vi z,;gii!gatta.
N'em l,elszett
nelL Fanralof!,va olJotta el.
\'[1 "i-\.I',:,/.p.ITel;lC!lPil]antotta
d ru!ulcsk,-ik"t ,I to partun.
;\
gyerf'k kelendobh '-' Itmiil. :\
knnsl'Ullill,'p()iyi
rahVft"arOIl
hiirn'lls'l.or annyil is adllak
,
l:rte. 'I'i",zta I\lagrar,.;ag!<al
'
proh~lj" d'lc,.;uJ"p-'"tlli okd. A !/ycrekek sok hajmercszto torok me"et
h,llJ.)llak naIr. F&llek. Semrllifete eJeHgetcsre oem jottek ela. Hanem
IlIik,,!' azL mondt;J d t,.irok, hOAY elvjszi u. sziirket, GergS gyerek megm(lz<iult. Megfeledkel.ctt fcldrncrm. "lovat csak llenl hagyhatja.
- ,\'Iegalljon bacsi! - ki<ilq'l - a sziirkc a rnienk, ,lZl nem viheti.
- Cyere hut, h>! il ti~tek - feleli 'I tOrok - nesze. S elveti a keI,ellal a sziii"l.(: kant'lrs/.iirllL
(;erg') (,da,;/.okiitt es nlegkaplil a LUlturt. Ebhen ,1 pill,uHltLall 6
i~ logva volt s vele Vicuska. Wiiha "ivalkodoU a Ht p,yerek. Vilte 0ket LJ fclszemu torok vigyorop;va, ki az orszaglllril, aho] t{\rsai vnrt1lk
a zSI,kmanny,Jl megr ••kotl "zckcr kLjriil. ,\ szekerek rllcllelt fm:glnncolt
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A VERSZERZ6 D1is TORTENETE
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A fejedelemszallas
szerkiirtjeinek
bugasa mar pirkaJatkor jelezte a nagy nap kezcletet. Lovas hirvivok vagtattak fizet 0. hutalmas, varosnak is beill5 taborbal1. Izgatott
volt mindenki.
A magyurok
het torzsenek
szernapjara kesziihek.
Csakhamar megerkeztek a torzsek veze.
rei hlldnagyaik kiseretebcl\; Utana egesz nap
tArton e szer, amdyen
Arpadot, a Magyar
torzs veXetet fejedelemme
valasztottlik
e,;
pajzsra emeltek. Zagott fdeje az lildas, (1mint kivant kardjiival koszontotte nripet:
Este, mikor a hold- eziistos fiinye ~ont
c:be fut, fut, hokrot, F:lod. Kond, Ond, Tas,
I/uba, T8hotom vC<lcrek es Arpad fejedelem elindultak, hogy verrel. pccseteljek meg a szcr nonteset. Osregi tolgyfa hll.talmll.s lombsatora alan mar varta oket a taltos. A megfcketcdett
o1tarki:ivon tuz lungolt, Ii
feher alduzati men kutU"[eken toporzekolt.
Fclvillant a ttiltos kardja,
felnyeritett a men: kezdetet vette az lildozat. Sistergett a tuzbcloc"...
csantott vcr, a karcsu gozoszlop [eheren emelkedett a magasba.
A hold CzijRt es a tuz amny fenyetol megvilagitva clolepett Klima.
a [ota!tos. Jobbjaban ketelli kes, baljaban rlfllgakovekkel kirakott aranykupa. A het vezer szotlanul nyujtotta karjat. Mcgcsillunt a kC;.; eo;
veriik, Ii het magyar torzs vere egyesiilt az aranykupaban.
Szotlanul cmellek ajkukhoz a serleget. A magym cgyseget jelentette az cgybcfolyt

.,

jf~

vcr.

"Hadur lildja a verszerzoclesben
egyesult magyar ncmzeteC"
tarta szel karjait Kamd .. - "Te"tvcrp.k vllgytok, egy a verctek. egy liZ
akaratotok. Alok annilk fejere, llki nem cmlekeznck; hogy verevel peesetelte meg ezt a szerz6oest,
ilki lIem ismerne el :\rpad fejedelmi vcret es oem engedelmeskednek
paranc;;aioak;
aki elfelejtene,
ho!!,}' ki-;.
zos a zsaknuiny, kozos a birtok. hogy a torzs vezereinek es amk vereoek tanacsjoga van. Vegiil atok es llepc haragja sujlsa azt a fejedelmet, aki eskiijeellen
cselekednek!"
Igy cgyesi.ilt a verszerzouesben
a het maro'ar lurzs, amely mindllddig kiiHin-kiilon 011all 6 eietet elt. EgybcfogVll minden crot, lehet.-egesse volt, hogy oscink ero~ nenllelkcnt jelenjenek !lIe@;•• KorpfttmedenGebcn hazat szerezni! Segitcttek egynHist. ki:izi-js volt a j6barat e;.; liZ
45

ellenseg. egy ver volt minden magyar. 'Ez az egyseg teszi a vcrszer,..
zodest oly nagyjelentOsegUve.
Amint a magyarok a verszerzoclesben osszefogtak egymas segit.
segere, ugy mos,t te is tokcld el magad, hogy minden koriilmenyek ko.
zou embertarsaid segitsegere leszel. Ehhez tala)sz itt jo tanacsokat.

ELEMI

HIGIENIA

EGESZEGUGYI

K (~1I~
t: Hornemissza Gergely tiJr.
tellete. (CardonyiCeza: Egri Csil.
lagok nyomcin)

~:w
~

SZABAL YOK

•

Ahhoz, hog)' masok segitsegere
lehess, elsosorhan az sziikseges, hogy
magad is erO's, egeszseges, edzett £iu
legy. Rend es tisztasag ura(kodjek ko.
riilotled, hogy ovjon minden hetcgseg.
to:l. Ismerd es gyakorold az elemi e.
geszsegvedelem
alapveto szabalyait.
Reggelenkcnt rendszerescn tornassz.
A hctcgscg elleni harchan legjohb
haratod a Iriss levegO'. Jarj minel toh.
bet szahadban. Lakasodat gondosan
~szelloztesd. A szellozetlen lakas me.
legagya a betegsegnek. 'Aludj nyitotl
ablak mellett. Kiilonosen nagyvarosban Iontos ez, ahol a levegQ az ej.
szaka £olyaman tisztul meg.
Szeresd a rendet • .Idot ayersz, ha mindennek ludod a helyet. 'Az.
tan a szem'et az e10sdiek tanyaja. A betegsegeket pedig (Qkent az e.
losdiek terjesztik.
A napfeny es vilagossag igen Jontos egeszsegedre. Minel tobb n&
pot kap szobad, annal egeszsegesebb. 'Sokan leHiggonyzik ablakukat,
hogy a hutorokat, szonyegeket vedjek. Am minel tohhet vag)' lefiiggony.
zoU ahlakok mogoU, annal feherebb, egeszsegtelenehb
lesz az arcod
szine.

Ki;vetclmenyek:
1. A magyar nemzet; imakat es
jelvenyckct ki.inyv nclkiil ismered.
Nernzeti jdvenyckel Icrujzolod.
2. lsmcrcn II cserkeszet ~redel,h
es a magyar cserkeszel tOrtencletiel. fonlosabb csemenycit.
3. Tudod a cscrkeszlisztclgcsc.
ket, ismered a cscrkeszel zaszlo-.
it, egyenruha.je.1 cs jclvenycil.
Mindig szaua.lyus egyenruhal vi.
selsz. Szuban es inlsuun ludsz
jelenlcni.
4. ,Cserkeszszolgalutokal
(or.'-leg,
nupos szolgalal) hiballanul teljc-silcsz.

S. Csuladod
ercdctet
ismercd.
SzOleid, nagysziilcid, teslvcreid
szOletcsi adataiL tunot!.
6. Ismered lakasod kurn}'eket.l\h1.
sokal utb<l tudsz tgazitani.

4

Kutyanak, macskanak, madarnak, meg ha kedvenc iillataid is,
nines keresnival6ja a konyha, ehfdlO' es az elelmiszerek ki:izeleben.
Az alliJtok is hordozhatnak betegsegeket.
A £ejlodesben Ilivo szervezetnek nemesak tiszta.sagra, napfenyre.
j6levegore,
mozgasra, jo taplcilkozasra van sziiksege. 16 sok aivas,
pihenes is kell. A 10.11 eves fiu legalahb 8.9 6rat a1udjek. Az ejfel
elotti a1vas II legfontosabb. Fekiidi Ie idejeben. Legkesobb 9.10 ora.
kor agyban teg}'. Kelj fel koran. Ne kapkodj az oltozki5desseL 'A reg.
gel i toma rendszerint II keson keles miatt marad elo
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7. Sikerescn rcsztveUcl
gyelo jatekban.

megfi.

It Legalabb husz magyar nepda(t
tudsz cnckclni.
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szegeny sokgyermekes csaladot, gyiijtsetek nekik jatekokat. Masok.t61
is kerhettek. Oe-vigyazz: umit adtok, legyen j6 tillapotban. Ne Ildjatok
torolt, rossz holmit. Az ajandekozas resze, hogy' az Drs elobb mindent
megjavit.
Esetleg egy szegeny csaladnak az u legnagyobb segitseg, ha ruhat, cipot gyiijtOtok nekik.
Lehet, hogy nem lIwgatoknak. kell mindent vegrehajtani.Sok
he4
lyen az egyhaz vag}' mas szervezet (Voroskereszt stb.r rendez gyiijtoakei6kat: mhat, jatekot, elelmet, mas adomanyokat gyiijtcnek. Tudd
meg, hogy orsod segithet-e nekik. Esetleg ismerosi5ket keresnettek fel
adomanyert. Vag)' a raktlirban, ahova a gyiijtott anyag etkezik, kell se4
gitseg: rakodasnal, esomagolasl\oJ.
Ita orsod betlehemezni megy, ne esak j6 ismerosokh'oz menjetek
es azokhoz, akik a esapat tamogat6i. Kutassatok fel olyan magyar
esalridokat. ahol apr6 gyermekek vannuk, akik meg nem jamak a cser.
keszetbe. Menjetek el hozzajuk, meg ha messze is laknak., meg ha fara~sa'gos. is. Ezeknek a gyermekeknek nagy elmeny lesz a magyar betlehemezOk meghallgatasa.
VallnaX.idos emberek, akiknek kozelehen nines rokonuk, akive! a
Szente,.;tet toltsek. Az ors menjen el hozzajuk knracsony delutanjan.
Vigyetek kis feldiszitett fenrofal. "Enekeljetek el nehany karacsonyi
eneket.
Vegiil meg egy j6teu: Szereted a cserkeszetet? Gromet okoz neked? Akarod, nogy masnak is legyen resze belOle? Szervezz orsoddel
cserkesztoLorzast.
Gylijtsetek uj eserkcszeket a csapntba. Ismerjek
meg Ok is a magyar cserkeszetet. Igy valhat vlliara a eserkesz magyarsagszo! giilatQ.

~'--

sa

Egeszsiged ellensegei: sotetseg. nedvesseg, piszok, ross'll- h)o.,.
viz, hld[(uUk, rossz [evego.
Barataid:
A tiny, a nap, a friss levegO is a tisztasag.
Jci taoacsok

oz eleml

egeszsegvedelemre

l. _Etkezeshez sohose iilj Ie mosadan kenel, mert a bakteriumok mil.
Hoit viheted szadba.
2. 'Lelegzetet csak orrodon keresztiil vegyel. 'Igy a beszivott leveg6
felmelegszik. Az'orr segitsegevel a levego szenoye megsziirodik.
3. Zsebkendod nem kefe. oem tor1orongy, azzal piszkos uirgyakat
(pI. dpO) ne tBri:ilgess.
4. Ujjaidat ne nyMazd, ha penzt szamolsz, vag}' konyvet lapozol. Ce4
ruzad es tollad veget is oktalan dolog ragcsolni.
5. 'Orrodban turkalni izlestelen es egeszsegtelen.Fiileidet
is hagyd
beken. A piszkalosnak konnyen orok sii~elseg lehet az eredmenye.
6. Pattallasaidat ne nyomkodd. Keles es vermergezes lesz a vege.
7~ Orrnyilasaidat sohase fujd ki egyazerre - csak felvoItva. Konnyen
orrverzest, vag}' fiilgyulladast kaphutsO/;.
8. -Kezeddel szadban ne babralj.
9. rogaidat etkezes utan £ogvajoval tisztijsd. Estenkent moss fogat.

tlo:'i.:L.:,;,{;..g

REGGELl

TORNA

,

Ahogyan a motornak., ugy testednek is haszllos az ejszakal nyuga~
lorn utani "bemelegites".
:Ezzellazitod
meg izmaidat, gyorsitod verkeringesedet. Tiidod, vered igy kap friss Icvegol. Valamireval6cserkes"z a reggeli tomal sohasem mulasztja d. A rcggeli torna nemcsak
a taborha vala.Csnk aikor hasznal igazan, ha egesz even at minden
reggel raszansz nehany pereet. Itt talalod nehany gyakorlat leirasat,
mely sorraveve egcsz testedet megmozgatja. Torna kozben iigyelj a
Rzabalyos cs mely leIegzesre. A gyakorlatokat szabadban vagy nyiton
ablaknal vegezd. 'Rendszeres gyakorlas izmaidat nemcsak iazitja, de
erORiti is. 'DIyan gyakorlatot, amoikezdetben neheznek tunik, kesobb
konnyuszerrel vegrehajthatsz.
C'
'J
L Karlendites: Kiindulas terpesz.
aUasb61. Karok vizszintesen behaj.
litva, kezek ameli elott. l. -es 2.0"
tern: behajtott karjaidat rantsd hatra
ketszer, meIy belegzessel.

A'-X

,7

2. Torzshajlitas: Kiindulas alapallasba\, Karjaidat nyujl!Sd fejed role.
HajoIj clore. Erinlsd meg lahaidat.

l t~.
~

".,

~

3. teU
tad.
kor

\.~j

1(,'1;;

Fejkorzes: Alapiilliisb61, csipore
kezzel. Fejedet mel yen elorehajKi:irozz vele jobbrll, majd nehliny
uhin halra.

~.

!II
~
4.

.J
Karkorzes:

emeld fel. Tested

imajd

5.

Alapwliis.
Mindket kezedel egyiitt
mellett kOrokel irj Ie veliik, elObb

hat,aleli,

S;;ilmal.om: Karjaidat

:';;"r:~::',

egymassw

, ,'"""
", ,

atellenesen

~'"

~----.:

I"ga,d elObb01,,,, majd hatm,

~

clore, elfordulva. Jobbkezed erjc bal
labfejedet,
majd emelkedj VISSz.a es
balrol ismeteld.

~
7., Szokdelis: Nyujtutt terdekkel,

-

PI

~
~.....--

~:

~
..

j/i~

r--:"

,

~

6. l'orzshajlitas:Kiindulas
terpeszallasb61. Karok oldalt nyujtva. DOlj

,

'

Y J\.
-

zart sarokka),

la.

.

.'

~

\,

~ \,
-"1-.1-'

l~
t.t\~
1~'

zan.

~

1..,t

11'

~"iJ

r ..

k' .•
L.bak I 'II' b
K
k
8.
orzs orzes: a
a apa as an. C7,e cSlpon.
Csipob01. hajulj clore. Korozz minel melyebben egy iriinyba, majd visszafele.
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Talan van kozeledhen olyan csalad, ahol apr6 gycrmckek vannak
es a :;ziilO'k halasak lennenek segitscgert. A gyel'mekekrc vq;yaznikell
valakinek.
amig az edesanyu vasarolni jUl'. A7, is segitRcg, h<l !!~.
cserkesz neha jats7,ik a gyermekekkel vagv setalni viszi Oket. Ezl i!
feladatot is feloszthatjatok
egymas ki.izi.itt.
A betegek nugyon f)riilnek, ha idGnkint jun valuki bc'Szclgetni veliik, felolvasni nekik.
Az ors lato~asson meg idonkent egy k6rhazat, oreg- vugy gycrmekoUhonl.Kis musorrai,s7,orakoztato
bemutaloval sok gyermek vag}' iuo!:'
ember szamara vurazsolhattok
,..zinc,", t!eluUlflokul. Mit Olutatnattok hc'~
Lenet enekelni. felolvaRni, trans Jelcndckct
el(latlll~. lla tu<lto~ ef:)'
nepi tan cot vag)' jelenetet,
azl i", ucmutalhatjHtuk.
:\rvahllzk'n v"gy
gyermekoltlwtluan jafckrIilutall "koz ijr;;md. lIren alkalmukkur ne csak
azt mutass~tuk ue. amivd ti magalok kcsziilletek.
K':ruez7.ctek Il'~g,
hogy mi l"_g}.ebuel lenetitek magat<.,kat haszno",,,,ii.
Tenneszelvedelenl
is lehel (;rsi
~\'
feludut: az ors Ler~nJczhcl
filadar- vagy vadcletut,
ha iillnflk n:ndszeresen
gonujat ..is vist:li. liz Ors_
viillalnalja
eg}. k'ert vagy parkr~s7,
feliigyeletet, fiik es gycp gondo ;,o;asal.
lIyen feludntokat e';;lk az illetekes
szemely llinacsai. utn",itasai szerillt
vegezzetek.
Beszeljctek
az cn]!',..zs7,el, a parkfeliigyeluvel.
~hbkiilijnben akaratlanul is kart okozhattok.
Szep jDtett Icnne. h!! IlZ or,; 0.<;7.szegyiijtene azt U7,i;",szeget, wnelybOl u CStlrat cgyi"k lel'szegcnyehb
lagja taborozhat. 1,.ehet mas iirsnek is tu~ja! A jOlenet c""endhcn, f(.l.
tiines nelkiil najts,ltok vegre. Ne kerkedjetek vcle.
Mindig keressll az ors az alkalt1Wl, hog'" hal tehct joL Az ev I\lInden napjan. Van azonbun egy iJoszak, runikor kiilunosen gondolj (l S"f.Cretet torvcnyere: ez /wracs(lIl'Y. Miir nem vag\' ki"'gyerek, aki CSllk kal-'
ujandekot
ez iinnepen. Nezd, hogy te nol scgithctsz,
kinck udhilb~.
valamit. Az tcnneszetes,
hogy sziilei,jct, te",tvereidet, fI,lOfllliu<lt 1lI(>~leped valarnivcl. A jo (;ScrkC;;7. rlIa"ukr[) is gond,,!. (1)'ilnukra, aluk"ll
-"cgileni nem lenne kiitele~sege. Ol~'anokra, f;lkikiwk ~enki ""en' "'.~ert'<:
oromel kafllcsunrkor.
Fogjl,n (i"sze (\Z t>fS: dl'.rit"'ct,:k fel, kik azul iI
kornyeken, akik legjobban segit.;:egrc "z'>rulnak. T;jbb szt'llI t~;bb<.:tlat.
[1'O'iitt ki.innyebbcn ii"szegyiijthetitek
azl, amift'. "I.iiksegdck I'LiIJ, 110M:'
oromet S7,crezzctek.
Uiztosan van suk Lireg jiitekod. Az urs tobhi lagjannk i",. Talnn
nHlr kC'iesel jlit!;z')(ok veliik. 1\-'1!i",nHk
i;r~imcl szen.'/ne. ll" i.~!nl;ll.ld:
c.
."

Jarj nyitatt szemme! atthon is. Vedd esue, hogy miben segithetsz.
Vallald magudra a hazimunklinak azt a reszet, amelyct cserkesz lelki.
ismeretessep;ge'l
e1vegezhetsz.
Sujat holmidat, ruhliidat, jatekaidat
tartsd rendbcn. Ezzel is segits lakasotokat
rendben, tisztlin tartani.
.Jat>li3z61kisebb testvereiddel.
Vigyazz rajuk, hogy edesauyad is kipi.
henhesse magat. Testvereiddel
szemben legy tiirelmes.
Akkor vegzed a legszebb 520lgalatot, ha te vagy c5a!adod joszel.
Ierne. Vidum~agod, keszseges
segitseged,
engedelmesseged,
figyel.
messeged vanizsoljon derut mindenki arcara. Nem fordulhat elo, hogy
te, a CSt:J'kC5Z, durciis, haragas legy a csaladi korben. Ellenkezo1.egj
torekedj, hogy eluzz minden banatot, gondot, rossz han:gulatot kedves
szoval, virhim mosollyal.
A esalad szolgalatuban
ertekes emherre nevelheted magadat, aki
mindenkivel 5zernben segitOkesz, udvurias (erfi Ie"z.

/d!

9. Terdhajlitas:
Labak alapmlasban. Kezek csipon. 'Emelkedj labujj.
hegyre, majd Lassan guggolj .Ie es
lassWl emelkedj vissza.

~
10•. Kerekparmozgas: Fekiidj a hatad-

•

)IJ,

ra, karjaid a test Mellett a (Qldon.
LabaidBt magasra emelve utanozd a
kerekp aro zas t.

~

Ji,...~-

i

~
11

HelybeTlfut6s:

magas terdemelessel.

~

12, F ekvO'tamGSz: Karj aidon
tamaszkodj, nyujtott llibakkal.
KOnyokodet lassan behajlitva
ereszkedj
foldig. Testeo k(r~.
ben mercy maradjon ea Ile erje
a f5ldet. Caak a karodat igenybeveve emelkedJ vissza Ii kiindul6
lasba. "- Meg ludocl csinalni Wlnyiszor, ahany eves vagy?

~'o

A cserke5zti:irvenyek
az egesz ofsnek szolnak, nemcsak egy-egy
cserkcsznek.
A harmadik torvenyt kovessetek egyiitt. Ne csak egyeni
jotett-alkalmat
keress. Nezz kariit, hogy orsoddel egyiitt hal tehetsz
jot. Egyiitt ulyan feladatot is meg tudtok uldani, arnely magadnak sok
lenne.
Kulass fel kornyekeden olyan csaladokat,
amelyeknek segitsegre
van sziiksegiik. Mi lehet ez u segitseg?
Luknak u kornyekeden maganos oreg
"
emberek? Olyanok, akiknek nchez maguknak mindenrol gonrloskodni? Segitsetek
.~.
llekik uevasarlaskor; Ut; iizletbol vigyetek
haza csomagjaikat
.. \ takaritas is nagy
segitseg.
Hu kertes helyen laknak, sok
lllUnka akad a haz koriil, llmi oreg embernek !lag)' fiiradtsag, nektek konnyu: a kert~~~
1
rendbcntartasa,
lepcsOk takaritas8,
sze."-"'.
I

0:'""'
~.-,
j<S

f!1'

A--

N
..JI

met hOf(~ii.su. Az ilyen segi tseg akkor
hasznos 19azan, ha nemcsak egyszer lorlenik, hanem rcndszerescn.
Egymagadnuk esetleg nehez lenne, hogy
rnindennap vagy minden masnap elmenj. Az ors tagjai egymas kozott
beoszthaljak a szolga1atot.
S6

~!L~~,.i:3
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AZ ELSO SEGELYNYJJfAS

SEBEK

ELLATASA.

al.

ALAPlSMERETEI

KOTOZESEK.

VERZESEK

Tanuld meg az itt leirt elsosegilynyujtasi.
modszerek
gyakodati alkalmazasat.
HA cserkesz, ahol tud, segit." Sok cserkesz szerzett mar e tor.
venynek becf'lu letct: bal ese tekn el, elsose gel ynyuj tassal, be legspol as •
sal. Tenneszelesen
itt is elofeltetel
a keHO' felkesziHes.
Legy mindig kesz, hogy sziikseg eseten elsosegelyt
nyujthass.
Feladatod azonban csak a segHynyujtas,
nem a kezdes.
Nem vagy orvos.Celod
nem a baj meggyogyitasa,
hanem nagyQbb hajok megelozese. C:ouk azt tedd, amirol tudod, hogy sziikseges.
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keH kerulnie, Dgy hogy a verzes a nyomus es a sziv kozott legyen.
(14. cibra).
A .~zorito kalesl csak vegszilksegben alkalmazd, ha mas modszer
nem haszntilna. Nyomokotessel legtiibbszor sikeriil a verzest eltillitani.
Mindennemu verzesnellegfontosabb
a nyugalom. A piheno testben
az erveres iiteme iassubb, igy kisebb a vervesztcseg
is. A sebesiiltet
fektesd Ie, hogy az agy verelliitasa hianyt ne szenvedjen. A verza tngot tamaszd meg lehetOieg a testnel magasabb helyzetben.
A nyugalom reszedn51 is fontos. Ha gyorsan is dolgozol, megfon+
tallan, kapkadas nelkiil vegezd feladatodat.
~A

lJAROMSZOCUKEND6 HASZNALATA ~

A cserkesznyakkend6
nem csupan egyenruhank tartozeka.
nos segedcszkoz lehet els6segelynyujtiisJliil
is. Felhasznalh~tod

iziHet koriil •. A p6lya

,.

•

~

-:s9

A p •• i"y'"'o'" 0"- ,a~".j_
sebek bekiitesenel hasznos. Ehhez
a polyat mindket veger51 hasitsd be.
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keresztezzek

Ujj bekotesenel a p6lyat a tenyer es a csuklokore kezdd csavarni (9. ~10. abra).Csak
ha a kotes mar feszesen all, tekerd a p61yat az
ujj kore (11. abra).

:

,~~

bel so oldalan

••

A p6lya veget biztonsagi tuvet vagy keskeny ragtapasz csikkal
erositheted
meg. "Ezek hijan hasitsd be a p6lya veget. Az igy nyel1
kilt pantlikat csokorra kotve erositsd meg. A behasitott resz elej~re
ll. ket szarral
koss egyszerii "csomot, hogy a polya tovabb ne hasadjdn.
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A verzeseknek harom fajtaja van:
1•. hajszGleres, 2. ,uweres, 3.lJYujlo"'eres verzesek.
Aprobb baleseteknel
a hajsziiJ. vagy egyeb kisebb erek seriilnek
meg. A hajszaleres
verzes egy ido mulva magatol elM!. A sziikseges
leendOket a sebkezelesnel
olvashattad.
Utes vagy magus legnyomas orrverzest okozhat. Orrverzes eseten
hajtsd hatra a fejed, ne szipogj, ae fujd. az orrod~ hanem igyekezz nyu.
godtan szajon at Ielegzeni. Ezenkiviil tamponnallazan
tomd el az orrnyilast es hideg vizes vagy jeges oorogatast helyezz verzo orrodra.
Az orrverzes ilyen kezeles mellett rendszerint gyorsan elall.
Az iitoeres es gyiijtoeres verzesnel nagyobb erek seriilnek meg.
Eros verzes lep feI. Legfontosabb
feladat a tovabbi vervesztesegmegakadalyozasa.
lIyen eset gyors, latolgatas nelkiili cselekvest kivan.
Az ilweres (QTtenas) verzesnel a sebb01 elenkvoros
sziniiverl6veil ki a szivveres iitemere. (13. abra).
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Gyiijweres (venas)
Luzog. (J4. &bra)•.

verzesnel

RVer sotetvorOs

A,w~~'t.'u

A S10,it.\Ut.;,.

es egyenletesen
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TeenrW: AzonntU szoritsd el a seruit cret. Amig RZ alland6 jetlee1kesziil, tiszta zsehkendot vagy gezdarabot szorils kozvetleniil a sebre es ugy prescld Ie a verzes helyet. Azlan anelkiil, hog)' a
szoritast egy pillanatnal tovabb felengedned, alkalmazz nyom6kotest a
scben. "regyel tiszta kendObe vagy gezbe esavart kemeny, lapos largyat (p.l. ko, fad arab, 5th.)' a seb £Ole. Kosd Ie 5zorosan p61yaval vagy
keskenyre hajton cserkeszkendav.~l. Ezt az eljanl.st hasznalhatod rej.
vagy wrzsseriilesek
eseten is. Utoeres verzes gyakran ugy is meg,",ziintethelo, ha ujjaddal a1kalmas helyen nyomast gyakorolsz a megfele!O' iitoerrc. (l2.abra). Igen sulyosan seriilt vegtagon, ha a nagyon eros verzest mRS'modon nem'tudod elal1itani, vegso esetben szoritok5resc alkalmazhatsz. Utoeres verzesne! a szorit6ki:itest ugy helyezd el,
hogy a szoritas pontja a verzes is a sziv kiize keriiljon.(l3.
es 15.
&bra).

gu k(ites

Erre legalkalmusabb a gumip6lya. Ha ez nines, osszehajtott eserkesznyakkendOl, ovel, nyakkendat, gumiesovet is hasznalhatsz. DrGtot,
kotelcL vag)' olyan largyat, ami belevaghat a husba, ne a1kalmazz. A
kend6t, ovet, stb. lazan csavard koriil, ahanyszor lehet, majd kosd
meg. (16. abra). Ha a koles szorossiigat fokozni akarod, tehctsz ala
az er felctl kemeny, lapos targyat. (l8. libra). Ezutan fadarabbal ad~ig
csavard a kotest, amig a verzes megszunik. A c5avarasra hasznalt botot rogzitsd egy masik kotessel a vegtaghoz, nehogy visszatekeredjck. (17. libra). A hosszu ideig alkalmazott szorito kotes a vegtag eIhalasat ercdmenyezheti. Ezert a szonto kotesl minden JOwlS percben
meg kell lazitani, hogy a verkeringes a vegtagban m'eg ne alljon. A kB.•
test pontosan (6raval ellenarzott) egy percre lazitsd meg, de kfizben
gyakorolj nyomast ujjaddal II sebre. Ha az egy perces meglazitiis kfiz.ben ujabb sulyos verz"es nem indul meg, a kotest nem kell megint megszoritani, de meg hagyd egy darllbig meglazitva a helyen arTa az esetreo ha valami okb61 a verzes ujra megindulna.
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Nagyon eros verzes eseten fontos, hogy II scbcsiilt rnicIObh (1. ~
6ntn belli!) orvoshoz jusson. Amig azonban orvosi segitseg nem erkc~
zik, a szarito kotest sahasc (edd lc Flolyaval TJagy Cukarovw,. Cdszcru
II beteg ruhiijiira jol lathutu
cedulat er6siteni, riiirva tl kotes helyet cs
alkalmazasanak idejet, nehogy megreledkezzenek r6la.
Vegtagon levo gyiijtoeres verZel:inCl is ulkalmazhtltsz nyomast ujjaddal vag)' szorit6 kBtessel, ha nem all el II verze>; mugiira a st:bre
gyakorolt nyomastoJ. Ebben az esetben a nyomas pontjanak II seb nl~
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