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Újonc cserkész

Fontos tudnivaló
• A cserkészet: életforma.
• Most tanulod meg, valójában mit is jelent a cserkészet.
• Neked kell eldöntened, hogy fogadalmaddal vállalod-e ezt az életformát.

Kötelező tevékenységek és feladatok:
Parancsnokoddal beszélgettél a cserkész fogadalomról és a cserkész szokásokról.
Olvasási különpróba:  Legalább a „Gyalogló” szint elvégzése.

egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Jellem: Rendet tartasz saját szobádban.
Cserkészismeretek:  Őrsi titkos jel, induló és csatakiáltás. Őrsi napló.
Magyarság: Földrajzi játék Magyarország részeivel.
Természet: Fél éven keresztül megfigyelsz egy fát vagy virágot.

PróbázTaTási aNyag

Cserkészismeretek

Cserkész szokások Ismered a cserkészköszönést és -kézfogást. 2
Fogadalom Fejből tudod a cserkészfogadalom szövegét. 4
Egyenruha Ismered a cserkész egyenruhát és jelvényeit. 4
Alakiságok Tudsz sorakozni (sorban, őrsben) és menetelni. 2

Vallás

Ima Kívülről el tudod mondani a „Miatyánk” imát. 4

jellemnevelés

Cserkésztörvény 1.és 2. Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni. 4
Titkos barát/barátnő Van titkos barátod és tudod, hogy ez mit jelent. 2

Magyarságismeret

Népdaltudás 5 népdalt el tudsz énekelni. 10

Magyar Szent Korona Tudod, hogy milyen a magyar Szent Korona, 
és a koronázási jelvényeket is ismered. 7

Földrajz

Ismered a Kárpát-medence főbb vizeit (5) 
és hegyeit.

8

Magyarországgal szomszédos országok. 6

szent Korona próba

10 éves újonc cserkészeknek, második félév
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elsősegély

Kis sebek kezelése Kis sebet sebtapasszal helyesen tudsz kezelni. 2

Természetismeret

5 helyi növény Ismersz 5 helyi növényt, gyümölcsét és tudod, 
hogy mire használják. 10

Természetvédelem
A helyi szabályoknak megfelelően szétválasztod és 
gyűjtöd a szemetet: égethető, műanyag, üveg, fém, 
stb.

4

Csomózás

Táborozási csomók Tudod a sátorfeszítőt, a szorító nyolcast 2 módon. 6

jeladás

8 útjel botból/krétával Jó út, rossz út, hazamentem, menj haza, jó víz, 
rossz víz, levél x lépésre, vigyázz/veszély. 8

Tájékozódás

Mit kell tenned ha
eltévedsz?

Tudod, hogy mit kell tenned, ha lemaradsz az 
őrsödtől. 4

becslés

Önméretek
Saját méreteidet ismered: kis-, és nagyarasz, hüve-
lykujj, test-magasság, fesztáv, 1 láb,1 lépés, Hány 
lépés kell 10 m-hez (vagy 10 yardhoz)?

8

Táborozás, szerszámok

Zsebkés Tudsz zsebkéseddel nyakkendőgyűrűt faragni. 4

Varrás Fel tudsz varrni egy gombot. 4

Tűzrakás, főzés és sütés

Helyes gyújtás Biztonságosan tudsz fáklyát gyújtani és kezelni. 2

Testedzés

Gyakorlatok Be tudsz mutatni 3 páros tornagyakorlatot. 3

Ügyesség Kötélhídon át tudsz mászni. 2

Kitartás Tudsz futni 2 percen keresztül. 2

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: …………………………..……………….. 112
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Cserkészismeretek

Cserkész szokások: Tudod a cserkészköszönést és -kézfogást.

a cserkészköszöntés
Mi, cserkészek, ha egymásnak köszönünk, „jó munkát” kívánunk. Ezzel mutatjuk, hogy szá-
munkra mindig akad feladat, amit szívesen elvégzünk.

a cserkészkézfogás
Mi, cserkészek, bal kézzel fogunk kezet. BiPi ezt azzal magya-
rázta, hogy ez a szeretet jele, mivel a szív is bal oldalon van. 

Fogadalom: Fejből tudod a cserkészfogadalom szövegét.

a cserkészfogadalom
Amikor elvégezted az újoncpróbát, tehát megismerkedtél a cserkészet alapjaival, és elhatá-
roztad, hogy cserkész szeretnél lenni, akkor leteheted a cserkészfogadalmat. 

A fogadalom letétele után hordhatod a zöld nyakkendőt, ami kitüntetés, s egyúttal emlékez-
tető jel is arra nézve, hogy mit fogadtál meg. Azt jelenti, hogy ezentúl minden pillanatban 
igyekszel a tíz cserkésztörvény szerint élni. 

Ez lehet, hogy nem mindig egyszerű, de ha észreveszed, hogy eltávolodtál a fogadalmadtól, 
akkor mindig megvan a lehetőséged átgondolni életedet, és úgy irányítani, hogy újra köze-
ledj a cserkészies viselkedéshez. Legyen a cserkésztörvény életed piros fonala, és a fogada-
lom a kötél, amely biztosítja, hogy nem veszel el útközben. 

a cserkészfogadalom szövege

Egyenruha: Ismered a cserkész egyenruhát és jelvényeit.

a cserkészing jelvényei
A cserkészing a rajta látható jelvényekkel a kívülálló szemében úgy fest, mint valami díszes 
karácsonyfa. Aki viszont ismeri ezeket a jelvényeket, az sokat megtudhat az ing viselőjéről. 
Például, hogy melyik városban cserkészkedik, melyik csapatnál, milyen próbákat végzett el, 
illetve milyen vezetői szintet ért el, vagy hogy hány éve cserkész. 

Igyekezz a jelvényeket a pontos helyükre felvarrni! Hogy melyik hova való, azt ezen a rajzon 
látod. A jelvényeket, amelyek már nem érvényesek, távolítsd el, hogy valós képet mutass 
magadról.

Én, ......... fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazám-
nak, embertársaimnak és a magyarságnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy 
másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom.
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jobb oldala
„Honnan vagyok”

bal oldala
„Mit tudok”

1. Hungária (9 x 5cm) a jobb zseb fölött

2. Csapatszám (3 cm) a jobb karon

3. Város (1,5 x 4cm) a jobb karon
 
4. Tábori emlék a jobb zseben 1 évig hord-
ható 

5. Fórum jelvény a bal zseben

6. évvirág (2 x 2 cm) a bal zseb fölött

7. Megbizások (1,5 x 4 cm) a bal zseb fö-
lött

8. Kiscserkész próbák a bal karon

9. olvasási és különpróba jelvény a bal 
karon

10. Újoncpróba a bal vállpánton

11. alpróba jelvények a bal vállpánton

Cserkészpróbák a bal karon 
12. Táborverő
13. Portyázó 
14. Honfoglaló

VK-tábor elvégzése
15 a. Őv. (réz) 
15 b. st. (ezüst) 
15 c. cst. (arany)
16 a. kcsöv. (réz)
16 b. kcsst. (ezüst)
a bal zseb fölött

17. beosztási csíkok
Söv. 1 csík
Őv. 2 csík
Rajpk. 3 csík
Kcs. vezetőknek kék színű

18. segédtiszt
19. Cserkésztiszt
20. Cserkészcsapattiszt 
mind a bal karon
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Csapatparancsnokoknak arany szélű jelvényük van. (18-20)
A szövetségi tisztek jelvényének piros, míg a kerületi/körzeti tisztekének zöld alapja 
van. (18-20)

A kiscserkész jelvények szintén a bal karon vannak. Mikor cserkész leszel, ezeket leszeded.
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az egyenruha

A cserkészegyenruha az elmúlt száz évben nem sokat változott. Az egyenruha nem csak egy 
ismertetőjel, hanem kitűnően alkalmas a kinti élethez és munkához. 
Nyakkendő: A nyakkendőt bőrből vagy fából készült nyakkendőgyűrűvel kötjük a nya-
kunkra. Ne köss rá csomót, mert ha játék közben beakad, megsérülhetsz! A nyakkendő ki-
tűnő segédeszköz az elsősegélynyújtáshoz. De használhatod hordágyhoz is, játékhoz, vagy 
nagy forróságban bevizezve a fejedet hűteni. Különböző színeiről lehet felismerni, ki melyik 
korcsoporthoz tartozik. A vezetők is azt a nyakkendőt hordják, amit a cserkészek, akikkel 
foglalkoznak. Mérete kb. 100 x 50 cm.
ing: A khaki színű cserkészing erős és strapabíró. Nehéz munkához meg sporthoz viszont 
jobb levetni, hogy ne legyen koszos és izzadt. Célszerű két inget tartani. Egy díszinget meg 
egy mindennapi inget. A cserkészinget nadrágba, illetve szoknyába tűrve hordjuk.
Nadrág: A cserkésznadrág hivatalosan khaki színű rövidnadrág, és erős anyagból van. Bár 
hagyományosan a cserkészek rövidnadrágot hordanak, főleg erdőben célszerű hosszú nad-
rágot hordani, hogy az ágak ne karcolják össze a lábadat, és a kullancsok se tudjanak meg-
támadni. 
szoknya: Lányoknak barna szoknya vagy nadrágszoknya a hivatalos viseletük. Manapság 
táborokban ők is nadrágot, illetve khaki színű rövidnadrágot hordhatnak.
Cserkészöv: A cserkészöv erős bőrszíj, szükség esetén hordágyépítéshez vagy faszállítás-
hoz is használhatod. A cserkészöv csatja olyan ismertetőjel, amit mindig hordhatsz.
zokni: Fiúknak sötétzöld térdharisnya vagy zokni, lányoknak sötétbarna térdharisnya vagy 
zokni.
Cipő: A cserkészetben barna vagy sötét színű erős cipőt hordunk. Főleg kint az erdőn, me-
zőn, ahol hepehupás, göröngyös a föld, és könnyen kibicsaklik a lábad egy könnyű tornaci-
pőben. Ráadásul a vizes fűtől vagy esőtől elázik a lábad, és felfázol. Ünnepi alkalmakra sötét 
félcipőt vegyél.
Cserkészsapka: Eredetileg cserkészkalap volt a cserkészek fején. Ez nemcsak a nap és eső 
ellen védett, hanem még vízhordáshoz is jó volt. Mi, magyar cserkészek hivatalosan Bocs-
kai-sapkát viselünk, de kiránduláson, táborban hordhatunk olyan kalapot vagy sapkát is, 
ami megvéd a naptól és az esőtől.

Összejövetelekre a cserkészing helyettesíthető egy csapatpólóval és lányoknak a szoknya 
rövid vagy hosszú nadrággal. A hivatalos cserkészegyenruhát elsősorban ünnepi alkalma-
kon, mint például tábornyitáskor és -záráskor, misén/istentiszteleten, nemzeti ünnepeken 
és a zászló fel-, illetve levonásakor hordjuk. 

Alakiságok: Tudsz sorakozni (sorban, őrsben) és menetelni.

alakiságok 1: sorakozás
Egy cserkésztáborban sok cserkész összejön. Mivel kint nincs mindenki látó- vagy hallótá-
volságban, kialakult egy síp- és karjelekből álló jelrendszer. Fontos, hogy ismerd a vezény-
szavakat és tudd, mikor hogyan kell viselkedni.

A sorakozásnak több módja van. Célnak megfelelően sorakoztatunk.
Például ha az őrsvezető valamit mondani akar, akkor csak „Ide hozzám!“-ot kiált vagy sípol 
(ti-ti). Ha viszont ebédhez hívnak, akkor gyülekezőt fújnak. 
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Őrs sorba
Az őrsvezető a bal kezét oldalt kitartja.
Akkor használjuk, ha mindenkit akarunk látni 
(pl. szemlénél, eredményhirdetésnél), ezért 
a cserkészek egymás mellé állnak. Mindenki 
könyöktávolságot tart a másikhoz. Nagyság 
szerint állunk fel.

Őrs őrsbe
Az őrsvezető a bal kezét előre tartja.
Ha az őrs indulni akar, vagy több őrs áll egymás 
mellett, akkor az őrs őrsbe áll. Ilyenkor minden 
cserkész kartávolságra áll az előtte levőhöz. 
Magasság szerint állunk fel.

ide hozzám (••)
Ha a vezető „Ide hozzám!“-ot sípol (ti-ti), 
akkor mindenki egy félkörben feláll köréje. Így 
mindenkit lát és el tudja mondani az eligazítást. 
Nem kell vigyázzállásban állni.

gyülekező (―― •)
Ha gyülekezőt sípolnak (tá-tá-ti), akkor az 
őrsök a vezető előtt sorakoznak sorban. 
Gyülekezőnél mindenki vigyázzállásban áll, és 
csöndben van.

sorakozás zászlóhoz
Zászlófelvonáshoz általában egy nyitott négy-
szögbe szoktunk felállni. Ilyenkor az őrsvezető 
az őrsétől, illetve a csapatparancsnok a csapatá-
tól jobb oldalt áll. 
A zászlóhoz nótaszóval vonulunk fel.

alakiságok 2: Vigyázz, pihenj, tisztelegj, menetelés: A menetelést igazából csak akkor 
használjuk, ha a csapat vagy az őrs ünnepélyesen felvonul pl. zászlófelvonáshoz.

Vigyázz! ( ― )
Ez azt jelenti, hogy mindenki mozdulatlanul megáll, sar-
kak összeérnek, karja kinyújtva testéhez simul, és figyel 
a vezetőre. Vigyázz lehet sípjel (tá), karjel (egyenesen 
feltartott kar) vagy szóban.
Pihenj!
Kirakod a jobb lábad, és kényelmesen állsz.
Tisztelegj!
Jobb kézzel tisztelegsz a zászló felé.



30 10 éveseknek, második félévÚjoNC CserKész  •  szent Korona próba

Menetelés 
Meneteléskor a vezényszó mindig a bal lábra esik. Erre a vezetőnek kell figyelnie.

indulás: Utánam (szabadlépésben, futólépésben, nótaszóval, stb.) indulj!
Az Indulj! vezényszóra bal lábbal indul az egész sor. Ügyelj rá, hogy úgy lépj, mint az előtted 
levő! A nótát mindig bal lábra kezdjük, igyekezz az ütemére lépni. 

Megállás: Menet (menet helyet lehet őrs, csapat, tábor, stb.), állj! 
Az „egy, kettő”-t mindenki csak magában mondja, amíg bal lábbal lép, és jobb lábbal melléje 
zárva „Vigyázz!”-ban megáll.

Vallás

Ima: Kívülről el tudod mondani a Miatyánk imát. 

Miatyánk
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved;
jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 
És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

JellemneVelés

Cserkésztörvény 1. és 2.: Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.

A cserkésztörvények magyarázata példákkal 
Megtanultad a cserkésztörvény szövegét, de ezeket nem csak tudni kell, hanem érteni és 
megélni is. Legyen a tíz cserkésztörvény útmutatód az életedben, amit igyekszel követni, 
még akkor is, ha nem fog mindig sikerülni. Ezért olvasd el a példákat, és beszéljétek meg az 
őrsben, mert a cserkésztörvények sok helyzetben megmondják, mit kell tenni.

1. cserkésztörvény: a cserkész egyeneslelkű, és feltétlenül igazat mond.
Andrea és legjobb barátnője, Lili egy téli délután az iskolából igyekeztek haza. Arról beszél-
gettek, hogyan szeretnék eltölteni a karácsonyi szünidőt.
Lili hirtelen megállt, és a járda szélére mutatott: – Nézz oda, Andrea! Valami van a földön! 
– kiáltotta, és azonnal lehajolt érte. Pénztárca volt. Néhány pillanatig csak álltak és nézték. 
Lili hirtelen kinyitotta. Néhány papír, névjegy és pénz volt benne: több mint amennyit va-
laha is láttak.
– Mennyi pénz! – szólalt meg Andrea. – Vajon kié ez a pénztárca?
– Most már a miénk. – mondta Lili. – Elfelezzük, és elég pénzünk lesz jövő tavaszig.
– Azt nem tehetjük! Az lopás lenne! – mondta Andrea.
– Nem, nem az, te buta. Valaki elvesztette, és ha ilyen sok pénze van, úgysem hiányzik neki!
– Adjuk vissza! – erősködött tovább Andrea. – Nem akarom más pénzét elvenni.
– Rendben van, neked nem kell, de én elveszem. És nehogy bárkinek is megmond, hogy ezt 
találtuk! Ez a kettőnk titka! – mondta Lili.
Andrea kétségbeesett. – Lili, itt vannak a névjegyek a pénztárcában, címekkel. Megtudhat-
juk, hogy kié! Nem lophatjuk el! – érvelt tovább. – Ne légy kapzsi. Gyere, keressük meg a 
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tárca tulajdonosát. Lehet, hogy ez volt az összes pénze s miattunk hiányt szenvedne! Ne 
várd el, hogy miattad ne legyek becsületes!
Lili morcos lett. – És én meg miért tegyem azt, amit te mondasz?
Végül mégis győzött a barátság. Három címet találtak a névjegyeken, az egyik nem is volt 
messze, csak két utcával odébb. Közben megállapodtak: megkövetelik, hogy aki kéri, bizo-
nyítsa be, hogy tényleg övé a pénztárca.
Becsöngettek. Egy szemüveges néni nyitott ajtót. Óvatosan érdeklődtek, nem veszített el 
valamit? – Bizony, a pénztárcámat, ma délután. Egy barna színűt, három névjegy volt benne 
és pénz. – mondta. Három névjegy! A két lány egymásra nézett. Csak ő lehet a tulajdonos, 
hiszen más nem tudhatta, hogy a pénzen kívül három kártya is volt benne!
– Megtaláltuk! – mondták a lányok kórusban, ragyogó szemekkel, és átnyújtották a kísértő 
barna pénztárcát.

a cserkésztörvények magyarázata

1. a becsület törvénye (a cserkész egyenes lelkű, és feltétlenül igazat mond.)
Cserkészként mindig az igazat mondd! Még akkor is, ha kellemetlen, vagy ha nem előnyös 
számodra. Aki hazudik, annak nincs becsülete. Az emberek nem hisznek neki, és nem bíz-
nak benne. Akkor vagy egyenes lelkű, ha az, amit gondolsz, mondasz és teszel, összhangban 
vannak egymással. Aki nagyokat mond, de mást tesz, annak nem fogják elhinni a szavát. 
Aki pedig mást mond, mint amit szeretne, vagy amit gondol, az saját magának hazudik, és 
egy idő után saját hazugságaiba fog belekavarodni. Nem tudsz boldog lenni, ha nem vagy 
egyenes lelkű, mert a saját vágyaidat nem becsülöd meg.

2. cserkésztörvény: a cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel istennek, ha-
zájának, embertársainak és a magyarságnak tartozik.
Tamás boldogan ment haza az iskolából. Táskájában dolgozat volt, amelyre kitűnő osztály-
zatot kapott. Néhány hete azt a feladatot adta a tanárnő, hogy mindenki ismertessen egy-
egy történelmi személyt. Tamás úgy határozott, hogy Kossuth Lajosról ír.
A történelemkönyvben elolvasta az 1848-as szabadságharcról szóló fejezetet. Elment a vá-
rosi könyvtárba is. Megnézte, mit ír a lexikon Kossuth Lajosról. Sok adatot talált, amelyeket 
fel is használt.
Tanárnője felolvastatta vele írását, annyira jónak tartotta. Osztálytársai csodálkozva figyel-
tek, mert Kossuthról még sohasem hallottak. Kérdezgettek nemcsak a szabadságharcról, 
hanem Magyarországról is. Büszke volt, hogy a magyar népről, Magyarország nevezetessé-
geiről, Budapestről beszélhetett.
Befejezésül tanárnője komolyan megdicsérte. Ez nagyszerű, hogy olyan sokat tudsz arról az 
országról, ahonnan nagyszüleid jöttek, és ahol sohasem jártál.
Hazafelé menet gondolatban végigpörgette az iskolai beszélgetést. Egyszerre csak megállt:
– De hiszen ez az, amiről a cserkészetben annyiszor beszélünk: hogy teljesítsük köteles-
ségünket Magyarországgal szemben. – gondolta meglepődve. – Azzal, hogy az osztályban 
bemutattam Magyarországot, már ők is közelebb kerültek hozzá. Milyen jó, hogy otthon és 
a cserkészetben is annyit tanultam erről. Különben nem sikerült volna így ez a feladat.
– Hogy is szól a második törvény? – gondolkozott tovább. – Mindig olyan nagynak és nehéz-
nek tűnt. Pedig talán a többi kötelességemet is ilyen egyszerű módon teljesíthetem.
– A törvény az Isten iránti kötelességemről is beszél. Ez jóval nehezebbnek tűnik. Pedig 
csupán az kell, hogy mindennap igyekezzem valamit tenni, amivel jobb leszek, viselkedjem 
rendesen, igazat mondjak, szót fogadjak, másoknak segítsek. És ha ezt teszem, akkor em-
bertársaimmal szemben is teljesítettem kötelességeimet!



32 10 éveseknek, második félévÚjoNC CserKész  •  szent Korona próba

a cserkésztörvények magyarázata

2. a kötelesség törvénye (a cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel isten-
nek, hazájának és embertársainak tartozik.)
A cserkész nem fél a kötelezettségektől, mert tudja, hogy örömmel tudja ezeket teljesíteni. 
Tudjuk, hogy az Isten mindig gondunkat viseli. Tanulj meg őszintén imádkozni. Tanulj meg 
szeretni, és tiszteld az Istent. Egyházadnak legyél hívő tagja, és vedd ki részed a munkából. 
Ugyanígy nagyszerű dolog a hazát szolgálni. Külföldön élő magyarokként fontos, hogy is-
merjük magyar hazánk értékeit. Tiszteljük nagyjait, és érezzük át kudarcait. Ne felejtsük el, 
hogy mi itt külföldön mindig a magyar nép képviselői vagyunk. A mi viselkedésünk is hoz-
zájárul ahhoz, hogy az itt élőknek milyen véleményük lesz a magyarokról. Ezért légy felké-
szülve, és minden téren bővítsd ismereteidet Magyarországról. A magyar nyelvet igyekezz 
minél jobban elsajátítani. Ügyelj arra, hogy szépen beszélj, és tisztán használd a nyelvet, 
vagyis ne keveréknyelvet beszélj. Abban az országban, ahol élsz, szintén legyél aktív tagja 
a társadalomnak. Tiszteld törvényeit, történelmét és nagyjait, és életéhez tegyél hozzá a te 
saját erődből is, hogy jobb legyen és fejlődjön az otthonod. 
Embertársaiddal mindig úgy cselekedj, ahogyan te is szeretnéd, hogy veled cselekedjenek. 
Az együttéléshez szükséges, hogy másokra tekintettel légy, és tiszteled a másik embert még 
akkor is, ha más, mint te. Cserkészként különösen figyelj azokra az emberekre, akik nincse-
nek olyan jó helyzetben, mint te, mert betegek vagy öregek. Hasznosan töltött életeddel így 
értékes tagjává leszel az emberiség nagy családjának. 

Titkos barát/barátnő: Van titkos barátod és tudod, hogy ez mit jelent.

Titkos barát

Keress magadnak titkos barátot! A legjobb, ha az év elején vagy a tábor elején kisorsoljátok, 
kinek ki lesz a titkos barátja. A titkos barátra figyelned kell. Gondja van? Segítségre van 
szüksége? – Segíts neki! Boldog és örül valaminek? – Örülj vele! De ezt mind úgy csináld, 
hogy ne vegye észre, hogy te vagy a titkos barátja. Ugye nem is olyan könnyű? Sőt, ha nem 
vagytok jóban, nagyon nehéz feladatnak bizonyulhat. De kis figyelmességekkel sokat el 
tudsz érni, és így hozzásegíted, hogy neki is jobb legyen a tábora vagy akár a hétköznapjai, 
anélkül, hogy tudná az okát. Légy udvarias és segítőkész!
Igyekezz a titkos barátoddal együtt dolgozni, mulatni, és minél több élményt megosztani. 
A tábori vagy a cserkész életforma más, mint az otthoni élet, meg kell szokni. Ezért légy 
megértő. De a titkos barát nem a cinkos, hanem a jóakaró. A tábor vagy az év végére, pl. 
karácsonyra mindenki készíthet a titkos barátjának egy kis ajándékot, és akkor végre be is 
lehet vallani, hogy ki kinek volt a titkos barátja. Sokan csodálkozni fognak.

magyarságismeret

Népdaltudás – 5 népdalt el tudsz énekelni. Külön füzetben vagy listán tartsd számon ezeket, 
például feltünteted a dátumot és a népdal címét, de a szövegét is leírhatod. Így kezdheted, 
illetve folytathatod:

Dátum Népdal 
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Magyar szent korona: Tudod, hogy milyen a magyar Szent Korona, és a koronázási jelvé-
nyeket is ismered.

a szent Korona 
A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben hasz-
nált és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. 
A beavató korona azt jelenti, hogy a koronát csak koroná-
záskor hordta a király. 

Származása ismeretlen időkbe vezet vissza, s az idők 
során többször változtattak rajta. Eredetelméletek: 1. II. 
Szilveszter pápa egy álom hatására küldte István király-
nak. (Ez legenda.) Egyes részei sokkal régebbről származ-
hatnak. 

Nem tárgy, hanem személynek tekinthető. A királytól füg-
getlenül jelképezi az államiság fogalmát a mai napig. Még 
a királyok is „alattvalói” voltak. Különleges azért is, mert 
19 zománcképén az apostolok vannak. Az elején Jézus van 
ábrázolva, a tetején az Atya. Ezért is hívják Apostoli Szent 
Koronának. Az egész világon csak egy ilyen korona van. 

Jelenleg a Parlamentben látható.          http://www.nemzetijelkepek.hu/korona.shtml
 

Koronázási ékszerek
A koronázási jelvények a király koronázásá-
nál a királyi hatalom szimbolikus kifejezésé-
re használt jelvények.

1. A Szent Korona
2. Országalma a dupla-kereszttel
3. Jogar a kristálygolyóval a tetején
4. Egy arannyal hímzett palást.

A fentiek mellett más tárgyak is tartoznak 
még hozzá. Itt olvashatsz a többiről is: 

http://hunwebaruhaz.hu/cms/a_koronazasi_ekszerek_tortenete html 

A koronázási ékszerek a palást kivételével megtekinthetők az Országházban. A palást a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban található.

Földrajz: Ismered a Kárpát-medence főbb vizeit (5) és hegyeit. Magyarországgal szomszédos 
országok.

Folyók: Duna, Tisza, Dráva, Sió, Rába, Hernád, Körös

Hegyek: Mátra, Bükk, Börzsöny, Bakony, Mecsek

szomszédos országok: A: Ausztria , SK: Szlovákia, UA: Ukrajna, RO: Románia, SR: Szerbia, 
HR: Horvátország, SL: Szlovénia

1.

2.
3.

4.
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ELsősEgéLy 

kis sebek kezelése: Kis sebet sebtapasszal helyesen tudsz kezelni.

Kisebb sérülések kezelése
Személyes felszerelésedben mindig legyen egy 
pár ragtapasz. Ez és a cserkésznyakkendőd je-
lentik a személyes elsősegély-felszerelésedet.

Kis sérüléseknek nevezünk kis vágásokat, hor-
zsolásokat, amelyek véreznek.
1. Ültessük le a sebesültet.
2. Nyugtassuk meg (mi is legyünk nyugodtak).
3. Mossuk meg a kezünket.
4. Tiszta vízzel vagy fertőtlenítőszerrel mossuk 

meg a sebet és a környéket. Ha nincs kéznél 
víz, akkor egy kicsit hagyjuk kivérezni.

5. Töröljük szárazra a bőrt a seb körül.
6. Most leragaszthatjuk a sebet a ragtapasszal.

Horzsolásnál nem elég a ragtapasz, mert nagyobb a bőrfelület. Itt egy nagyobb steril lapot 
helyezzünk a sebre, és egy kötéssel vagy ragasztóval rögzítsük, hogy ne mozduljon el.

TErMészETIsMErET 

5 helyi növény: Ismersz 5 helyi növényt, gyümölcsét és tudod, hogy mire használják.
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Helyi növények

gabonafajták
1. Téli búza
2. Nyári búza
3. Rozs
4. Zab
5. Árpa
- A búza, rozs és árpa első sorban 
gabonanövények, de takarmánynak is 
használják.
- A zab főleg állateledel, de abból csinálják 
például a zabpelyhet is.

Kukorica
- Akár 3 méter magasra is megnőhet.
- Fogyasztható, de állateledel is.
- A csuhájából (héjából) kézműves ter-
mékeket, játékokat, használati tárgyakat 
készíthetünk.
Napraforgó
- Akár 3 méter magasra is megnőhet, de 
táblákban általában alacsonyabb.
- Főleg az olaj miatt termelik.
- Állatoknak is adják takarmányként.
- Magját mi is fogyasztjuk.

Kender: 
- A kender az egyik legősibb ipari növény. 
- Étkezésre, valamint kötelek, ruhaanyag, 
gyógyszer, papír, szigetelőanyagok, cso-
magolóanyagok készítésére is alkalmas.
Len: 
- Rostjáért, olajáért és gyógyító hatásáért 
termesztik. Fontos textil alapanyag.

repce
- Nagy sárga táblákban nő.
- Olajat készítenek belőle.
Káposzta
- Sokféle módon lehet elkészíteni: sava-
nyú, székely, rakott káposzta, saláta stb.

Konyhakert: krumpli, retek, répa, cékla, 
hagyma, fokhagyma, saláta, káposzta, 
karfiol, tök, dinnye, paradicsom, paprika, 
borsó, zöldbab, uborka, padlizsán stb. 
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Természetvédelem: A helyi szabályoknak megfelelően szétválasztod és gyűjtöd a szemetet: 
égethető, műanyag, üveg, fém stb.

szemétgyűjtés
Mindig vigyél magaddal egy zsákot, hogy útközben saját szemetedet össze tudd szedni. Ha 
találsz más által otthagyott szemetet, szedd össze azt is. Cserkésztáborban is ügyeljünk 
arra, hogy ne legyen sok szemét, ha meg mégis keletkezik, akkor azt ügyesen kell válogatni, 
mert a legtöbbet újra lehet használni. Nincs minden országban szemétválogatás, de ahol 
a szemetet csak összedobják, sokkal több szemét keletkezik, mintha az értékes dolgokat 
kiszednék belőle. Itt a cserkészek lehetnek példamutatók. Táborban így válogatjuk a sze-
metet:

Az égethető szeméttel lehet a tábori konyhán vizet forralni. Ha van a közelben tanya, akkor 
a pöcegödör helyett az állatok is szívesen fogadnak ételmaradékot. Akkor viszont lehet, 
hogy külön kell szedni a zöldségeket, a húst meg a maradékot, attól függően, hogy milyen 
állat kapja a tanyán. A fémet, üveget újra lehet hasznosítani, ezeknek sokszor van valami-
lyen gyűjtőhelye, ahol átveszik. A legnagyobb gond az egyéb szemét. Az elemeket, festéket, 
rossz gumicsizmákat nem lehet csak úgy eldobni, igyekezz, hogy ebből mennél kevesebb 
szemét keletkezzen, és a megfelelő gyűjtőhelyre vidd.

CsoMózás 

Táborozási csomók: Tudod a sátorfeszítőt, a szorító nyolcast pedig 2 módon.

sátorfeszítő
Először verj be egy cöveket. A sátorz-
sinórt vezesd a cövek köré és jól húzd 
meg. A maradék zsinórból hurkokat kötsz 
a feszes sátorzsinór köré. Zárd le két 
hurokkal.
Használata: Főleg sátrak kifeszítéséhez 

használjuk, de lehet vele bármilyen 
kötelet vagy spárgát kifeszíteni. Ha 
utána kell feszíteni, akkor a cöveknél 
kezdd utánatolni a hurkokat, míg a 
végére nem érsz.

Vigyázz: Nagyon csúszós műszálas spár-
gával nem tart.
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Szorító nyolcas kézben kötve szorító nyolcas kézben
A szorító nyolcas igazából csak két hurok, 
és csak akkor tart, ha egy botot átdugsz a 
két hurkon.
Használata: A keresztkötést a szorító 

nyolcassal kell kezdeni. Kötélhídnál is 
lehet használni.Tanuld meg megkötni 
kézben, kisebb építményekhez, és 
fára kötni, ha nem megy másképp.

Vigyázz: Csak akkor tart, ha mind a két 
vége meg van terhelve. Tehát ha 
csak az egyik vége kell, akkor a 
másik végét meg kell kötni valahol.

Szorító nyolcas fára kötve szorító nyolcas fára
Ha fára kell kötni, akkor másképp kell 
eljárnod:
A kötél rövidebb végével megkerülöd a 
fát, és fölülről mész át a kötélen. Utána 
még egyszer megkerülöd a fát, de most 
saját maga alatt át kell bújtatnod. Ha 
nem vagy biztos, akkor kösd meg előbb 
kézben, és akkor már láthatód, hogyan 
kell vezetni a kötelet. Akkor jó, ha a ferde 
kötél a két párhuzamos kötél fölött van, 
mint az egyenlőtlenség jele. ( ≠ )

Jeladás

8 útjel botból/krétával: Jó út, rossz út, hazamentem, menj haza, jó víz, rossz víz, levél „x” 
lépésre, vigyázz/veszély.

Útjelek (bottal, krétával, fűből, kőből)

Az ember ugyan mindig azon igyekezett, hogy ne hagyjon maga után nyomot, de vannak 
olyan helyzetek, amikor azt szeretnénk, hogy valaki tudjon minket követni, és találjon meg 
minket. Így már az indiánok is használtak útjeleket, és persze mi, cserkészek is ismerünk 
útjeleket. Ezeket természetes anyagból készítjük. Kivételes esetben, városban használha-
tunk krétát is. 
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táJékozódás

Mit kell tenned ha eltévedsz? Tudod, hogy mit kell tenned, ha lemaradsz az őrsödtől.

eltévedés/leszakadás az őrsödtől

Fontos aranyszabály, hogy az őrs maradjon mindig együtt. De mi van akkor, ha portyán vagy 
kiránduláson mégis lemaradsz valamiért az őrsödtől, és nem találod őket?

1. Ne maradj le! Mindig szólj, ha meg kell állnod valami miatt, legyen az cipőkötés, vécé-
zés, ivás, rosszullét stb. Ezenkívül hallgass az őrsvezetőre!

2. Ha mégis eltűntek a szemed elől, akkor kiabálj utánuk. Lehet, hogy még nincsenek mes-
sze, és meghallanak. Ha van sípod, sípolj!

3. Max. 2-3 percig kövesd őket azon az úton, amin mehettek. Ha kirándulók jönnek veled 
szembe, akkor kérdezd meg őket, hogy találkoztak-e cserkészekkel. Ha igen, akkor kér-
dezd meg, hol, milyen messze, és indulj utánuk. 

4. Ha nem találkoztak vagy nem találod őket mégsem, akkor menj vissza oda, ahol elma-
radtál tőlük és várj ott! Egy őrsben hamar feltűnik, ha valaki hiányzik, ezért keresni 
fognak, és akkor visszamennek oda, ahol még velük voltál. 
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5. Kaptál vészlevelet vagy tábori cédulát az útra? Ki kell nyitni, és lehet, hogy abban áll, 
hogy hol a cél, vagy milyen telefonszámon kaphatsz segítséget. Ez utóbbi persze csak 
akkor segít, ha van kéznél telefon, és van térerő.

6. Amennyiben nem vagy messze a tábortól, vagy ismered a környéket, akkor még söté-
tedés előtt térj vissza. Vagy kérj segítséget más kirándulóktól. Más a helyzet, ha kint a 
vadonban tévedtél el, esetleg az egész őrs eltévedt olyan helyen, ahol nincsenek kirán-
dulók vagy lakott terület. 

7. Ilyenkor minden érzékszervet használni kell:
 Látsz egy utat, házat, falut vagy tornyot, tavat, drótkötélpályát, villanyvezetéket?
 Hallasz valamilyen hangot, pl. autózúgást, vonatot, ugatást, tehénkolompolást?
 Érzel valamilyen szagot, pl. füst, trágya szagát? 
 Ezek árulják el, hogy merre lehetnek emberek.
 Ezen kívül jó, ha tudod, hogy a települések patak vagy folyó mentén, illetve a hegyek lan-

káin, a völgyben találhatók, illetve partvidéken és az erdő szélén.
8. Ha sikerül ilyen módon emberlakta területre találni, akkor ott már kapsz segítséget. 

Ezért fontos, hogy tudd saját címedet, telefonszámodat.
9. Ha semmilyen irányt nem tudsz találni, akkor maradj ott, ahol vagy, mert minden lépés 

még messzebbre vihet a helyes iránytól. Tehát ezen a környéken kell keresned egy le-
hetőleg alkalmas helyet, ahol van menedék, víz, kilátás, tűzrakáshoz fa, és ahol legrosz-
szabb esetben is egy pár napig ki tudod húzni, amíg megtalálnak a keresők.

10. Innen próbáld meg felhívni a figyelmet magadra tűzzel (éjjel) vagy füsttel (nappal).

BeCslés

Önméretek: Saját méreteidet ismered: kis- és nagyarasz, hüvelykujj, testmagasság, fesztáv, 1 
láb,1 lépés, hány lépes kell 10 m-hez (vagy 10 yardhoz)?

Önméretek és használatuk
Mérd meg saját méreteidet! Azok segítségével meg tudsz mérni más tárgyakat is. Minden 
évben ellenőrizd a méreteidet.

Újonc
Dátum
A. Testmagasság és testsúly
B. 1 m vagy 1 yd a testeden
C. Térdmagasság
D. Karhossz
E. Alsókarhossz
F. Lépéshossz
G. Hány lépés 10 m vagy 10 yd
H. Karfesztáv
I. Láb
J. Nagyarasz
K. Hüvelykujj
L. Kisarasz
M. Kézszélesség / 10 cm testeden
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Táborozás, szErszáMok

zsebkés: Tudsz zsebkéseddel nyakkendőgyűrűt faragni.
 

Nyakkendőgyűrű faragása
Ha gyűrűt faragsz, akkor azt ne a tenyeredbe fogd, 
mert beleszúrhatsz a kezedbe. Tartsd az ujjaid között, 
vagy egy deszkán dolgozz. Gyűrűkészítéshez vágj le 
egy kb. 3 cm széles gurigát egy botról, pl. mogyoróról 
vagy fenyőről. 
Nyakkendőgyűrűt készíthetsz kéregből is. Erre  
a vörösfenyő kérge a legjobb. Ez nem csak puha, 
de így gyorsan elkészíthető, és mutatós is. A kérget 
persze ne élő fáról szedd le!
Magyarországon ismert a tölgyfagubacs, ami egy 
daganat a tölgyfa ágán. Akkor keletkezik, amikor 
a darázs belerakja a petéjét. Ez a gubacs szintén jó 
puha, és szép gyűrűt lehet belőle készíteni.

Varrás: Fel tudsz varrni egy gombot.

A cserkészetben nagyon fontos funkciója van a varrásnak is. Nemcsak a leszakadt gombot, 
de a sátrat, cipzárt, őrsi zászlót, próbajelvényt, sátorzsákot mindig fel kell varrni, vagy újra-
foltozni, javítani. Egy kis gyakorlás után majd rájössz, hogy nem is olyan nehéz. Aki már jól 
tud varrni, az kipróbálhatja a hímzést is, amivel sok szép dísztárgyat lehet készíteni. 

gombot felvarrni
Ez az, amit mindig újra kell csinálni, hisz egy gomb 
könnyen leszakad a cserkészingről. Alulról, az 
anyagon keresztül szúrd át a tűt a gomblyukon. Ezt 
ismételd meg párszor, váltva azzal, hogy felülről szú-
rod be a tűt a másik gomblyukon. Aztán jó sokszor 
varrd körbe. Ne húzd meg nagyon a fonalat, különben 
nem fogod tudni használni a gombot. A végén tekerd 
körbe egy párszor a gomb és az anyag között, és 
biztosítsd egy pár csomóval.

TűzrAkás, Főzés és süTés

Helyes gyújtás: Biztonságosan tudsz fáklyát gyújtani és kezelni.

Tűzgyújtás gyufával:
A gyufát fogd a hüvelyk és a középső ujjad közé és a mutató ujjaddal enyhén a gyufa fejére 
nyomva húzd végig a dörzspapíron. Mutatóujjadat idejében húzd vissza. Így a leggyengébb 
gyufát is meg tudod gyújtani és nem fog eltörni. Az égő gyufát lefelé tartsd, és a kezeddel 
képezz egy szélvédett burkot, hogy a láng meg tudjon erősödni.
Ha a nedves gyufát használat előtt végighúzod a hajadon, akkor elektrosztatikusan feltöltő-
dik, és észrevehetően könnyebben gyullad meg. Ez a módszer teljesen átnedvesedett gyufa 
esetén azonban már nem használható.
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A gyufaszálak egy részét a dörzslappal együtt mindig vízálló csomagolásban tárold (pl. 
gyógyszeres tégely, műanyag doboz, nylon fólia). A gyufák vízállóságát növeli, ha a gyufa 
fejét olvasztott gyertyaviaszba mártjuk. Készíts magadnak egy szükségcsomagot gyufával 
és dörzslappal!

Készülnek speciális vihar- vagy hajós gyufák. Ezek vízállóak, és mint a nevük is mutatja, 
viharban is meggyújthatók. Amikor a szél elfújja a lángjukat, belül tovább izzanak, és újra 
lángra lobbannak. Sajátosságuk, hogy az égési idejük is 2-3-szoros a hagyományos gyufák-
hoz képest. A vihargyufákat tengerészeti és hegymászó szaküzletekben lehet beszerezni.

Öngyújtó: Alapvetően a gázos öngyújtó a legelterjedtebb, de vannak benzinnel működőek 
is. Használt, kiürült öngyújtót sajnos mindenütt lehet találni, de egy cserkész számára ezek 
is hasznosak lehetnek, mert a bennük lévő tűzkő szikrájával meg lehet gyújtani a taplót, a 
nyírfakérget vagy a nagyon apró gyújtóst.

Fáklyagyújtás
A gyertyagyújtás mindenki számára egyszerű, gondoljunk csak a szülinapi tortára. A fáklyát 
azonban nem ilyen könnyű meggyújtani, mert sokkal nehezebben gyullad meg, egy gyufa 
lángja nem is elegendő hozzá. Akkor hogyan gyullad meg mégis?
Figyelem: fáklyát csak kint, a szabadban gyújthatsz, ahol nincs a közvetlen közeledben gyú-
lékony anyag. Tartsd lefelé, aztán egy öngyújtót vagy gyertyát helyezz a vége alá, amíg be 
nem gyullad.
Ha lángra kapott, tartsd tovább lefelé, és közben lassan forgasd körbe-körbe, hogy min-
denhol egyenletesen égjen. Ha az egész vége meggyulladt, akkor már tarthatod felfelé, de 
mindig ferdén, magadtól eltartva.
Vigyázz, hogy a fáklya ne érjen senkihez, és ne csöpögjön se bőrre, se ruhára!
Ha el akarod oltani, akkor el kell fojtani, azaz tedd vízbe, vagy szórj rá földet. Elfújni nem 
tudod.

testedzés

gyakorlatok: Be tudsz mutatni 3 páros tornagyakorlatot. 

Páros gyakorlatok
Mulatságosabb, ha páros gyakorlatokat is alkalmaztok:
- guggolás kettesben (egymásnak háttal állva, egymást összekarolva guggoltok le)
- sót törni (egymásnak háttal állva, egymást összekarolva felveszitek a másikat a hátatok-

ra)
- egyik megfogja a másik kinyújtott lábát és így ugráltok egy lábon
- összekötött lábal menni, sőt focizni

Testedzés: Ügyesség: Kötélhídon át tudsz mászni.

Mászás kötélhídon
Kötélhídon átmászni mindig nagyon izgalmas, de 
ugyanakkor veszélyes is. Ha a híd magasabban 
van két méternél, akkor biztosítanod kell magad 
a felső kötélen. 

Ha csak egy kötélből áll a híd, akkor lajhármódon 
vagy lovagló pózban tudsz átmenni rajta. Kétkö-
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teles híd esetén állva menj át úgy, hogy a felső kötélbe kapaszkodsz. Soha ne engedd el a 
felső kötelet, mert akkor az alsó kötél ledobhat.

kitartás: Tudsz futni 2 percen keresztül.

Futás
Ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb mozgásforma. Ha szép lassan fokozod a teljesítményt, 
akkor gond nélkül fogsz majd szép eredményt elérni. Fontos, hogy csak olyan gyorsan fuss, 
hogy közben még bírj beszélni. Arra is ügyelj, hogy rendes cipőd legyen, mert futás közben 
a tested elég nagy ütéseket kap.
A cél az lenne, hogy egy órán keresztül tudj futni nagyobb szünet nélkül.

Testedzési teljesítmények táblázata

Futás Úszás Kerékpározás
Újonc (10 éves):

Magyar címer próba 1 perc
Szent Korona próba 2 perc


