Piros szalag próba

Táborverő cserkész

11-12 éves cserkészeknek, első félév

Fontos tudnivaló
• Megálltad az újonc cserkész próbákat, és fogadalmat tettél.
• Itt állsz az első igazi cserkész év elején. Sok élmény és tudnivaló vár rád.
• Az őrsödben együtt igyekeztek, együtt tanultok, és együtt vesztek részt a cserkészélményekben.
Kötelező tevékenységek és feladatok:
Jellem:
Egy hétig vezetsz napi-jótett táblázatot.

Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Vallás:
Beszélgetés az imádkozásról mint „párbeszédről” Istennel.
Magyarság:
Elkezdesz vezetni egy népdalgyűjtőt.
Olvasási különpróba: Folytatod a különpróbákat.
Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek
Őrsi sajátságok

Ismered őrsöd zászlóját, indulóját és csatakiáltását.

3

Alakiságok

Menetelés és tisztelgés zászlóval.

2

Próbarendszer
Vallás

Ünnepek
Jellemnevelés

Ismered a használt próbarendszert (jelvényeit és
követelményeit).
Tudod a karácsony és a húsvét jelentőségét, történetét. Ismered az ezekkel kapcsolatos magyar
népszokásokat.

Cserkésztörvény 3. és 4. Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.

6

6
4

Köszöntés
és bemutatkozás

Tudsz helyesen köszönni és bemutatkozni.

2

Himnusz

El tudod énekelni a Himnusz 1. versszakát.

2

Hun–magyar
mondakör

Tudod ki volt Hunor és Magor.
El tudsz mondani két hun–magyar mondát.

4

Magyarságismeret
Történelem
Földrajz

Tudod, ki volt Attila, ismersz 2 mondát életéből.
Tudod, hogy mit neveznek Őshazának.
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Elsősegély
Elsősegély alapok

Tudod, hogy baleset esetén mit kell tenni
(életet menteni, jelentést adni, biztosítani).

3

Szálka, orrvérzés,
vízhólyag

Tudod a szálka, orrvérzés és vízhólyag kezelését.

6

Balesetjelentés

Fürdési szabályok

Természetismeret

Tudsz balesetet jelenteni: mi történt, hol, kivel,
mikor, mi a helyzet?
Ismered a fürdési szabályokat (6 db).

5

6

10 erdei állat

Ismersz 10 erdei állatot, nyomát és életmódját.
Mo.: vad-disznó, őz, róka, nyúl, egér, mókus, borz,
nyest, sün és medve.

20

Háromszálas fonás

Készítesz dísztárgyat háromszálas fonással.

4

Ismered a rovásírás szabályait és eredetét.

4

Csomózás

Jeladás

Rovásírás alapok

Tájékozódás

10 legfontosabb
térképjel

Menetszabályok

Becslés

Fejből le tudod írni saját nevedet rovásírással.
Megtanulod: erdő, vasút, templom, folyó, főút, út,
ösvény, épület, torony, tó térképjeleit.
Tudod a menetszabályokat (5 db).

6
10
5

Megfigyelő játék

Ismersz három Kim-játékot.

3

Balta és fűrész
használata

Baltát és fűrészt szabályosan tudsz használni.

6

Táborozás, szerszámok

Tűzrakás, főzés és sütés
Tűzszabályok

Testedzés

Gyakorlatok
Ügyesség
Kitartás

Helyesen tudod azokat vinni és átadni.

El tudod mondani a tűzgyújtási szabályokat (5 db).

5

Tudsz szabályosan tüzet rakni és meggyújtani.

10

Ismered a számháború 5 fontos szabályát.

5

Tudsz 3 percig futni (vagy 50 métert úszni, vagy
4 km-t kerékpározni).

5

Részt vettél három vasgyúró játékon.

Tudsz zaj nélkül kúszni és lopózkodni.

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: …………………………….…………….……..
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Cserkészismeretek
Őrsi sajátságok: Ismered őrsöd zászlóját, indulóját és csatakiáltását.
Őrsi név:
Az őrsi név kiemeli az őrs erős oldalát, és akkor találó, ha az őrsben mindenki büszke rá.
Fontos, hogy az őrsben minden cserkész jól ismerje a névadó állatot vagy virágot. A fiúk
általában állatnevet választanak, a lányok pedig növény-, esetleg állatnevet.
Az őrsi névhez illő csatakiáltást, indulót és zászlót is készít az őrs.

Őrsi nevek
Az itt felsorolt nevek kizárólag a magyar állat-, növény- és mondavilágból származnak.
Igyekezzetek magyarságotokat ezzel is kifejezni. A fiúknál áltlában állatnevek, a lányoknál
virágnevek vannak használatban.
Fiúknak

Lányoknak

Puli

Denevér

Ibolya

Pacsirta

Kuvasz

Dongó

Gyöngyvirág

Mókus

Komondor
Sólyom
Sas

Turul
Borz

Róka

Medve

Szarvas
Bivaly
Bika

Farkas
Hiúz

Paripa

Hangya
Pók

Bagoly

Darázs

Keresztespók
Vipera

Harcsa
Csuka

Angolna
Karvaly
Csomó
Fokos
Ostor

Vasgyúró
Fanyüvő

Fehérlófia

János vitéz

Margaréta
Liliom

Muskátli
Tulipán

Napraforgó

Százszorszép
Kankalin
Pipacs
Rózsa

Rozmaring
Vadrózsa
Tátika

Fecske

Hangya

Méhecske
Szitakötő
Vízipók

Pillangó
Macska

Galamb
Tarsoly
Harang

Gyertya

Árvalányhaj
Őz

Cinege

Őrsi sarok:
Minden őrsnek legyen felszerelése és egy őrsi sarka, ahol az őrsi felszerelést tartja: őrsi
zászlóját, naplóját, szerszámosládáját, elsősegélydobozát, játékait, könyveit.
Őrsi hagyományok:
Nagyon fontos, hogy egy őrs olyan legyen, mint egy titkos egyesület. Ezért minden
őrsnek vannak hagyományai és jelei: titkos jele, köszöntése, őrsi indulója és csatakiáltása.
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Az őrsi zászló
Az őrsi zászló egy pajzsra emlékeztet. Az egyik oldalán az őrs neve vagy az őrs száma (a
nemzeti szalagon) és a csapatszám van feltüntetve. A másik oldalán az őrs nevéhez kapcsolódó kép. Mindkét oldalára piros-fehér-zöld csíkok vannak varrva.

OROSZLÁNŐRS

vagy I. őrs

Zászló és zsákvarrás
Őrsi zászlót úgy varrj, hogy kifordítva varrd körbe
a széleket. Amikor kész, akkor visszafordítod az
anyagot és így nem látszik a varrás.
Mérete 25 x 40 cm.

Így kell zsákot is varrni; például a csajkazsákot
vagy sátorzsákot. A tarisznya egy kicsit nehezebb,
mert azt varrhatod kifordítva is, vagy szép szegély
öltésekkel lehet összevarrni.

Az őrsi zászlórúd
Az őrsi zászlóhoz keressetek egy egyenes, friss rudat. Ez legyen 2 méter hosszú és kb. 4-5
cm vastag. Díszítsétek ki faragással, rovásírással. A zászlórudat sok mindenre lehet használni. Hordágynak, főzéshez, patakátkeléskor, becsléshez, sőt, ha úgy adódik, és egy botforgatásban járatos személy kezében van, akkor akár fegyverként is szolgálhat állatok vagy
támadók ellen.
Próbarendszer: Ismered a használt próbarendszert (jelvényeit és követelményeit).

Próbarendszerünk
A magyar cserkészet próbarendszerét többször is átdolgozták. Legjelentősebb módosítása
1940-ben történt Ábrahámhegyen, Teleki Pál vezetésével. Ezt nevezzük Teleki-hagyatéknak, amit Bodnár Gábor is átvett. Később a lányoknak írtak külön próbarendszert és könyveket, majd rövid időre külön fiú próbarendszer is keletkezett. Ezek addig voltak használatban, míg a két próbarendszert 2010-ben összevonták, és így keletkezett a közös fiú és
lány próbarendszer.
Próbarendszer 2010

Újonc cserkész próbák
Újonc
cserkész
10 évesek
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Cserkész próbák
Alpróbák

Főpróbák

Táborverő
cserkész
11-12 évesek
Piros szalag

Fehér szalag

Zöld szalag

Légy résen próba

Piros liliom

Fehér liliom

Zöld liliom

Liliom próba

Piros
koszorú

Fehér
koszorú

Zöld
koszorú

Koszorú próba

Portyázó
cserkész
13-14 évesek

Honfoglaló
cserkész
15-16 évesek

Az alpróba jelvényeket a bal vállpánton hordjuk, a főpróbák jelvényeit pedig a bal karon. Ha
nincs vállpántod, akkor varrd fel a jelvényt a cserkészing bal vállára!
Alakiságok: Menetelés és tisztelgés zászlóval.

Zászlóval
A zászlós mindig a második, tehát az őrsvezető mögött van.
Vigyázz! – A zászlót egyenesen magad mellett tartod.
Pihenj! – A zászlót a válladhoz döntheted.
Tisztelgéskor a három ujjadat a zászlórúdnak tartod.
Imához! – A zászlót lehajtod a föld felé.

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.
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Vallás
Ünnepek: Tudod karácsony és húsvét jelentőségét, történetét. Ismered az ezekkel kapcsolatos
magyar népszokásokat.
Karácsony: december 25.
A karácsony keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Minden év
december 25-én tartják világszerte. Sok nem keresztény ember ünnepli világszerte a szeretet ünnepeként. Nem véletlen, hogy pont az év legsötétebb időszakára esik*, hisz Jézus
hozza a Világosságot nekünk.
Szokásai közül jellemző az éjféli mise vagy a karácsonyfa, mint az örök élet jele. De több
magyar népszokás is kötődik hozzá, mint pl. a betlehemezés vagy a regölés. A magyar hagyományban a Kisjézus ajándékozza meg a gyerekeket és nem a télapó, amely egy amerikai
találmány.
*ez az északi féltekére vonatkozik

Húsvét (mozgó ünnep március 22. és április 25. között)
A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus nagypénteki keresztrefeszítése után a harmadik napon, húsvét vasárnapján feltámadt.
A húsvéti ünnepkör virágvasárnappal kezdődik, majd kiemelkedik a nagypéntek, amikor
Jézust keresztrefeszítették, és húsvét vasárnapja, amikor a feltámadást ünnepeljük. A húsvétot tavasszal, márciusban vagy áprilisban ünnepeljük, a pontos dátuma a Hold állásától
függ, ezért mozgóünnep.
Ehhez az ünnephez sok népi hagyomány fűződik. Ilyenek a falukerülés Jézus-szoborral,
a zöldágjárás, barkaszentelés, ételszentelés vagy húsvéthétfőn a locsolás és a piros tojás
átadása. A húsvéti nyuszi és a csokinyuszi nem tartozik a magyar néphagyományhoz.
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Jellemnevelés
Cserkésztörvény 3. és 4.: Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.
3. cserkésztörvény: A cserkész ahol tud, segít.
A gyerekek türelmetlenek voltak. Negyed órája vártak az autóbuszra.
– Hát sohasem jön már? – zúgolódott Balázs. – Fogadok, a többiek régen kint vannak a
pályán.
– Csak nincs valami baj? – kérdezte Sári.
– Ilyenkor délután csak minden húsz percben indulnak a járatok – nyugtatta meg őket egy
várakozó férfi.
Végre feltűnt az autóbusz. Elsőnek egy idős, kopott kabátos asszony szállt ki. Mögötte két
suhanc tolakodott le a lépcsőn. A hátulsó meglökte társát, az nekiesett a néninek, és fellökte. A néni térdre esett. Mária mellé ugrott és felsegítette. A néni erőlködve kelt fel.
– Jaj, a fájós térdem – sóhajtotta. Mária szorosabban karolt bele. A két fiú elszaladt a megállóból.
Sokan szálltak le az autóbuszról. Elsiettek, ügyet sem vetve a sopánkodó asszonyra. A gyerekek felugráltak a buszra.
– Mária, gyere! – kiabált Balázs. – Siess, mert lemaradsz! – szólalt meg Sári.
Mária nem mozdult. Nézte a tehetetlen öreg nénit, amint horzsolt térdét dörzsölgette.
– Hallod, Mária?
Mária nem figyelt osztálytársaira. Érezte, hogy most segíteni kell.
– Menj, kislányom – suttogta a néni.
Az autóbusz elindult. Ketten maradtak a megállóban.
– Messze lakik a néni?
– Ott, abban a sarki házban – s a következő utca sarkára mutatott.
– Karoljon belém! Hazakísérem.
A cserkésztörvények magyarázata

3. A segítőkészség törvénye (A cserkész ahol tud, segít.)
Mindig járj nyitott szemmel, és ha látod, hogy valakin segíteni kell, akkor ne habozz, hanem
menj oda hozzá és ajánld fel segítségedet. Ez nem csak akkor érvényes, ha elsősegélynyújtásról van szó, hanem az élet minden pillanatában. Családodban igyekezz kivenni részedet
az otthoni munkából. Idős és beteg emberekkel szemben különösen legyél figyelmes. Ne
várj érte jutalmat, sőt, még hálát se várj. Azért segíts, mert neked jól esik. BP utolsó üzenete
így szólt: „A helyes út a boldogság eléréséhez az, ha másoknak szereztek boldogságot.”

4. cserkésztörvény: A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
Kati lázban volt. Őrse egész évben olyan jó munkát végzett, hogy ők képviselhették a külföldi magyar lánycserkészeket egy nemzetközi cserkésztáborban.
Alaposan felkészültek. Elsősegélyt, sátorverést gyakoroltak. Végre elérkezett a nagy nap.
Katiék egy kalkuttai őrs mellé kerültek. Szerettek volna mihamarabb összebarátkozni. De
ez nem volt olyan egyszerű. Az indiaiak olyan mások voltak, mint ők! Minden reggel ébresztő előtt fél órával keltek. Kelet felé fordultak, hogy a nap az arcukba süssön, és fájdalmasnak tűnő testtartással imádkoztak. Aztán amikor az őrsi főzés alkalmából Katiék kóstolóba
átvittek egy tál marhapörköltet, merev arccal visszautasították! A magyar őrs eldöntötte,
hogy a kalkuttaiakkal nem lehet barátkozni.
A tábor negyedik napján félelmetes vihar támadt. A kalkuttai sátor keresztrúdja kettétört.
Ömlött a víz a sátorba. Katiék azonnal áthívták a kalkuttai lányokat. Pokrócot, száraz ruhát
adtak nekik. Mikor már mindenki jó száraz volt, megindult a beszélgetés. Először lassan,
akadozva, majd egyre élénkebben. Elmesélték egymásnak, honnan jönnek, honnan szártáborverő cserkész • Piros szalag próba
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maznak szüleik, milyen az őrsi élet, miket tanulnak az iskolában. Kiderült, hogy a kalkuttai
lányok között is vannak, akiknek szülei menekültek, és új életet kezdtek. Ők is őrzik szüleik
hagyományait!
Mire elállt az eső, a két őrs nehezen szakadt el, olyan sok mondanivalójuk volt egymásnak.
A cserkésztörvények magyarázata

4. A testvériség törvénye (A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.)
Ha a cserkészek nagy családjába tartozol, az egész világon nyitva állnak számodra az ajtók.
És nem csak a magyar cserkészek fognak téged testvérüknek tartani, hanem minden cserkész úgy tekint majd rád, mint a cserkészek nagy családjának tagjára. És nem számít, hogy
milyen vallású vagy, milyen nyelvet beszélsz, milyen a bőröd vagy a hajad színe. A testvér
előtt nemcsak az ajtónk, hanem a szívünk is nyitva áll.
Köszöntés és bemutatkozás: Tudsz helyesen köszönni és bemutatkozni.

Köszöntés és bemutatkozás
A férfi köszön előre a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, beosztott a vezetőnek, fiú a leánynak.
Kivételek is vannak persze. Ne várja például egy fiatal lány, hogy idősebb férfi ismerőse
előre köszönjön neki. Helyesebb az is, ha a fiatalabb vezető előre köszön idősebb beosztottainak, a férfi vezető a női beosztottaknak.
Másik kivétel, ha valaki belép egy helyiségbe, és ott már néhányan tartózkodnak; köszönjön
előre függetlenül attól, hogy odabent férfiak, nők, vagy fiatalabb személyek tartózkodnak.
Ha találkozol valakivel, akit ismersz, mindig köszönj neki: „Szia, Pisti!”, „Helló Ági” – ha gyerekek, illetve „Jó napot, Pista bá!, Jó estét, Maris néni!” – ha felnőttek. Akkor is köszönj nekik, ha nem ismered a nevüket.
Köszöntéskor az, aki a köszöntést kezdi, bemutatkozik. Mégpedig neve említésével együtt:
„Szabó László vagyok“, és ha ez cserkészkörökben történik, akkor hozzáteszi a csapatot
vagy az altábort, ahonnan van.
Telefon vagy mobiltelefon
Ha valakit felhívsz, mutatkozz be: „Jó napot kívánok, Pettyes Panni vagyok, beszélhetnék
Micivel?“ Ha téged hívnak, szintén mutatkozz be. „Pettyes Pani, kivel beszélek?”

Amíg a vezetékes telefonon nem illik reggel 8 előtt és este 9 után telefonálni, addig a mobiltelefon esetében ezt nem veszik olyan szigorúan. Nyilvános helyeken viszont vegyük figyelembe, hogy nem mindenki akarja hallani a mi beszélgetésünket.

Ne használjuk a mobiltelefont temetésen, egyházi szertartáson, kórházban, színházban,
moziban, hangversenyen, általában kulturális rendezvényeken, mert megzavarhatjuk mások szórakozását, valamint konferenciákon, tanácskozásokon, értekezleten és étteremben
sem.
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Magyarságismeret
Himnusz: El tudod énekelni a Himnusz 1. versszakát.
Himnusz
Írta: Kölcsey Ferenc, 1823.
Zene: Erkel Ferenc, 1845.

Isten, áldd meg a Magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt.
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

A Himnusznak 8 versszaka van.

Történelem: Tudod, ki volt Attila, ismersz 2 mondát életéből.
Attila (kb. Kr. u. 406–453)
Eddig sem volt ismeretlen számotokra a legendás hun király, Attila neve. Attila az európai hunok utolsó és leghíresebb fejedelme volt. Időszámításunk szerint 406 körül született Bendegúz fiaként. Attila kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig. Birodalma Közép-Európától a Kaszpi-tengerig és a Dunától a Balti-tengerig terjedt. Az
Isten ostorának és a világ pörölyének (nagy kalapács) nevezett uralkodó az akkori világ
legnagyobb hatalmú ura volt. Minden krónikánk azt írja, hogy Attila családjából származott
Árpád nagyfejedelem apja, Álmos. S azt is írják, hogy a magyarok és a hunok testvér népek
voltak. Számos történeti bizonyíték szól a testvériség, a rokonság mellett. A korabeli mondáink is ezt támasztják alá.

Attila a Képes
Krónikában

A Hun Birodalom

Az Isten kardja monda
Volt a szittya királyoknak egy csodálatos, nagy erejű kardjuk, amelyet azért kaptak az Istentől, hogy azzal minden népet legyőzzenek. Ez az ősi kard elveszett, de
híre fennmaradt a szittya vitézek között. Az öregek mindig mondták-mondogatták:
- Keressétek, kutassátok, mert az lesz a világ ura, aki Isten kardját megtalálja!
Hiszen keresték is, kutatták is, de Isten kardját senki meg nem találhatta.
Történt egyszer, hogy az egyik hun pásztor észrevette: sántál, erősen sántít az egyik tinója.
Megnézi az állat lábát, s hát véres seb van rajta. Ugyan, mi sérthette meg? Ahogy körülpillant, fényes lángnyelv villan fel előtte, s hát egy kard áll ki a földből, abból csapnak ki
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a lángok! Odamerészkedik, kihúzza a kardot a földből, és futva fut vele Attila királyhoz:
- Ezt a csodakardot a mezőn találtam, úgy gondolom, téged illet!
Attila kezébe vette a kardot. Tudta, hogy az anyja által megálmodott kard, az Isten kardja
jutott el hozzá. Keményen megmarkolta, és a négy égtáj felé suhintott vele. Északra, nyugatra, keletre, délre. Azt mondta:
- Isten kardjával a föld minden népét megbüntetem.
Így lett Attila az Isten ostora.
(Jordanes nyomán Lengyel Dénes)
„Csillag esik, föld reng: jött éve csodáknak! / Ihol én, ihol én ostora világnak!
Sarkam alá én, a nemzeteket hajtom / Nincs a kerek földnek ura, kivül rajtam!”
(Arany János: Buda halála – részlet)
Attila temetése
Mikor Attila meghalt, kérdezték a táltostól, miképpen temessék el? A táltos azt mondta: „Temessétek el a Nap és a Hold fényében, a harc jelében, földben is és vizben is.” Nem tudták,
mit jelentsen ez, de az írástudók megfejtették. Így készítettek három koporsót. Az arany
koporsóba tették Attila testét, mert az arany a Nap féme. Azt beletették az ezüst koporsóba,
ami a Hold féme, azt pedig a vas koporsóba, mert a fegyvert vasból készítik. Aztán sok ezer
szolga ásott a Tisza medre mellett egy másik medret. A meder aljába pedig egy sírt, amibe
Attila hármas koporsóját temették. Végül a Tiszát visszaeresztették a medrébe. A temetés
után minden szolgát lenyilaztak, hogy senki se tudja elmondani, hol is van Attila sírja. Azóta
is keressük Attila sírját, de mivel sok más hagyománya van a sírhelynek, sok helyen vélik
tudni a sírját.
(Gárdonyi Géza A láthatatlan ember c. művében részletesen leírja Attila temetését.)
Fejtsd meg a csíkcsomortáni ágytámla rovásfeliratát, s akkor megtudod, hogy miért temették el így Attilát!

Hun–magyar mondakör: Tudod ki volt Hunor és Magor. El tudsz mondani két hun–magyar
mondát.
„Száll a madár ágról ágra,
Száll az ének, szájról szájra;
Fű kizöldül ó sírhanton
Bajnok ébred hősi lanton.
Vadat űzni feljövének
Hős fiai szép Enéhnek:
Hunor s Magyar, két dalia
Két egytestvér, Ménrót fia.
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Ötven-ötven jó leventét
Kiszemeltek, hogy követnék;
Mint valamely véres hadra,
Fegyverkeztek könnyű vadra.

Vad előttük vérben fekszik,
Őz vagy szarvas nem menekszik;
Elejtették már a hímet Üldözik a szarvas – gímet.

Gím után ők egyre törnek
Puszta martján sós tengernek,
Hol a farkas, hol a medve
Sohasem járt eltévedne.”
(Arany János: Rege a csodaszarvasról)
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A régi időkben nem mindenki ismerte az írást. A népek életének kimagasló eseményei
szájról szájra szálltak, apáról fiúra maradtak. Később énekmondók örökítették meg a nagy
tetteket. Ezeket az énekmondókat a magyar nép előbb regösöknek, később kobzosoknak
nevezte. A szájhagyománynak, a regösöknek és a kobzosoknak köszönhetjük, hogy a magyar nép őstörténete számunkra fennmaradt.
Hunor és Magor (kb. Kr. u. 200, pontosan nem tudjuk)

A csodaszarvas mondája
Történt egyszer, hogy Hunor és Magyar vadászat közben messze elkalandoztak, és már a
Meotisz mocsarai között bolyongtak. Ekkor hirtelen egy nőstény szarvas bukkant fel előttük, ők pedig mindjárt üldözőbe vették. Futott a szarvas, majd nagy hirtelen nyom nélkül
eltűnt a vadászok szeme elől. Sokáig keresték, de sehogy sem tudták megtalálni. Ezután
atyjukhoz visszatértek, tőle engedélyt kértek, és amint ezt megkapták, minden jószágukkal
(állataikkal) a meotiszi mocsarak közé költöztek.
Meotisz tartománya határos Perzsiával. Mindenfelől tenger veszi körül, egy nagyon keskeny
gázlót (vízi út) kivéve. Folyói egyáltalán nincsenek, de füvekben, fákban, madarakban, halakban és vadállatokban bővelkedik. Nehéz oda a bejutás meg a kijárás is.Hunor és Magyar
népe a meotiszi mocsarak közé behatolt, és öt éven át onnan ki sem mozdult. A hatodik
évben elindultak, és a pusztában véletlenül rábukkantak Belár király leányaira, akik éppen
táncot jártak. Ekkor őket elfogták, és minden jószágukkal együtt magukkal ragadták a meotiszi mocsarakba. Az alánok fejedelmének, Dulának két lányát is elfogták, az egyiket Hunor,
a másikat Magyar vette feleségül. Az összes hunok és magyarok ezektől az asszonyoktól
származnak.
(Jordanes, Kézai Simon)

Hunor és Magor

A csodaszarvas

Hadak Útja mondája
Attila halála után szétesett roppant birodalma. Fiai véres csatákban elhullottak. Csak egy
maradt köztük életben, a legkisebb, a legkedvesebb: Csaba vezér. Csaba vezér összegyűjtötte a megmaradt hunokat, és azt mondta nekik: „Messze, messze, ahol a nap támad, Szittyaország földjén élnek a mi jó rokonaink, magyar testvéreink. Ha akarjátok, elvezetlek oda, s
együtt jövünk vissza, újra elfoglalni Attila apánk országát.”
Fel is kerekedtek, elindultak, és Erdély havas hegyeinél megálltak. Itt Csaba megfelezte a
hun csapatot: „ Egyik fele velem jön Szittyaországba, hírt vinni a testvéreknek; a másik fele
itt marad e magas bércek között, és visszavár bennünket.” Azokat akik ott maradtak, megtanította kőből, fából házat építeni a sátor helyett, s azt mondta nekik: „ Meddig a tűz hideg
nem lesz, meddig a folyó le nem foly, meddig a télre tavasz derül, meddig égből jön az áldás,
addig, jó népem, itt székelj!” És lett e nép neve székely. S hogy nagyobb kedvük legyen a sok
idegen és ellenség közt itt maradni, megígérte nekik Csaba, hogy hadával tüstént visszafordul segítségükre, ha azt üzenik, hogy bajban vannak. „Üzenhettek tűzzel, vízzel, hírmondótok lehet a levegő vagy akár maga földanya is.”
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Alig lovagoltak el Csabáék egynapi járóföldre, rettentő szél zúgatta körülöttük az erdőt,
hozta az üzenetet a levegő: „Vissza, Csaba, vissza! Bajban van a székely!” Rögtön visszafordultak a hunok, s mind levágták az ellenséget, amely megtámadta a székelyeket. Aztán újra
megindultak Szittyaország felé. Mentek egy jó darabon, hát egyszerre csak megáradt folyó
állta az útjukat: víz hozta az üzenetet: „Vissza, Csaba, vissza! Bajban van a székely!” Harmadszor már heted-hét országon túl jártak, mikor jeges förgeteg zúdult rájuk rettenetes égzengéssel, villámlással. Az égi tűz hozott üzenetet. Visszafordultak, megint megmentették
székely véreiket, és aztán már akadály nélkül elérkeztek Szittyaországba. A magyarok nagy
szeretettel fogadták a hun testvéreket. Megosztották velük sátraikat, kenyerüket, meghallgatták hírmondásukat Attila örökéről, de aztán ezt mondták nekik: „Most még gyengék
vagyunk arra, hogy átvegyünk ekkora örökséget. Sokasodnunk kell még arra. Maradjatok
nálunk addig, aztán majd együtt indulunk!” Csaba királyfi és népe le is telepedett a magyarok között. Szépen meg is öregedtek, szemüket is lehunyták örök álomra, s a magyarok
eltemették őket szép zöld halmok alá lovastul, kardostul.

Ott aludtak aztán száz meg száz esztendeig háborítatlanul. Akkor egyszer csak megint ellenség fogta körül a székely népet Erdélyben, de ez még hatalmasabb volt, mint azelőtt. Egy
álló hétig harcolt a székely de hiába, Sok volt az ellenség. Sötét éjszakán utolsó csatájukat
vívták. Reszketett, dobogott lábuk alatt a föld a nagy viaskodásban, s a székelyek öregjei így
sóhajtottak: „Hej, Csaba apánk, most már te sem segítesz meg bennünket!” És a föld elvitte
üzenetüket a halott hunoknak a zöld halmok alá. Ebben a pillanatban Erdélyország felett
nagy csörgés-csattogás támadt az égboltozaton. Zabla csörgött, kard csattogott. A halott
királyfi, Csaba vezér és ragyogó lovasai tűntek fel az égen a csillagok között! „Ne hagyd
magad, székely! Itt vannak testvéreitek!” És a székelyek új erőre kaptak. Az ellenséget pedig
megvette a rémület. Eldobták fegyvereiket, és futottak ész nélkül. Ki tudna csatázni az egek
országútján robogva érkező lelkekkel? A székely nép megint megmenekült, Csaba királyfi
és vitézei pedig visszatértek a zöld halmok alá, azon az úton, ahonnan jöttek. A fényes fehér
út azonban, amit paripáik patkói kitapostak, megmaradt az égen, s még ma is ott világít.
A Tejút az, amit azóta a magyar ember Hadak útjának nevez.
(Leánycserkészkönyv II., 227. old.)
Földrajz: Tudod, hogy mit neveznek Őshazának.
Őshaza

Turán
A magyar őstörténet számára a történeti Turán mint földrajzi fogalom igen fontos terület. A
Turáni-alföld a mai Közép-Ázsia nagy részére kiterjedő, sztyeppékkel borított síkság. Ma is
genetikailag rokon népek lakják.
54
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Kaukázus
A magyarokat ekkor szavárdnak – szabírnak – nevezték. A magyarok ekkori szálláshelye
nem az Urál vidékén, hanem a Fekete-tengerbe ömlő Kubán folyótól délre, a Kaukázus vidékén volt. A magyarok őseinek a Kaukázusban maradt részeit nevezik szavárd magyaroknak.

Magna Hungaria
A régebben feltételezett magyar őshaza latin neve az Urál délnyugati oldalán. Mint őshazát ma vitatják, de egy időben éltek ott magyarok. Létezéséről Julianus barát is tudósított
1236-ban.

Levédia
A Don, a Donyec és a Fekete-tenger között húzódó terület. A magyarság egykori szállásterülete és első ismert fejedelemsége a 8-9. század közepe közötti időszakban. A történetírók
az első uralkodójáról, Levedi fejedelemről nevezték el. Az „Emese álma” és a „Turul-monda”,
valamint Hunor és Magor mondája, a Csodaszarvas-legenda, mind-mind erről a területről
származnak.
Etelköz
Etelköz Árpád népének utolsó hazája volt a honfoglalás előtt. Nevét a Don folyó etil/itil
nevéről kaphatta. Etelköz-ben a magyarok a kazároknak egyenrangú szövetségesei voltak.
A kazárok is egy törzset alkottak a honfoglaló hét magyar törzs mellett, s velük együtt jöttek
be a Kárpát-medencébe. A magyarok etelközi tartózkodása idején őstörténetünk sok fontos
eseménye játszódott le.
- A kijevi hadjárat. Ezen esemény Anonymus szerint 884-ben volt.
- A vérszerződés. A honfoglalás előtt döntő esemény történt, s ez formálta végül is egyetlen
nemzetté a magyar törzseket.
- Álmos „rituális” halála.
- Árpád nagyfejedelem. Anonymus arról értesít, hogy Árpád „Attila nemzetségéből” származott.

Elsősegély
Elsősegély alapok: Tudod, hogy baleset esetén mit kell tenni (életet menteni, jelentést adni,
biztosítani).
Elsősegély alapok (CSIMIHI-MESE! 1-7.)
Ha baleset történt
Sokszor, ha valami baleset történik, a helyszínt emberek hada veszi körül, és nem is lehet
tudni, mi is történt. Ha többen vagytok, meg kell szervezni, ki mit csinál, de ha egyedül vagy,
akkor is ebben a sorrendben intézkedj. Azért hívjuk ezt CSIMIHI-MESE-nek, hogy emlékezzünk, hogyan kell nyugodtan és meggondoltan elsősegélyt nyújtani.
Soha ne feledd: feladatod nem a kezelés, hanem a segélynyújtás. Nem vagy orvos. Célod
nem a baj meggyógyítása, hanem hogy a sebesült minél gyorsabban orvosi ellátást
kapjon.
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CSIMIHI-MESE!
1. CSIGAVÉR 			
				

Maradj nyugodt, és gondold át, hogy mit kell 		
tenned!

2. MI TÖRTÉNT?
- Mi történt?			
- Hány sebesült van? 		
- Milyen sebek vannak? 		
- Még van veszély?		

(pl. elesett a biciklivel)
(pl. csak egy)
(pl. vérzik a térde és jajgat)
(pl. autóúton vagytok, és jönnek az autók)

3. HÍVJ SEGÍTSÉGET: 		

„Hívj segítséget, ne egyedül tedd!”

Keress a táborotokban egy vezetőt, tábori orvost, szülőt, iskolában egy tanárt, vagy ints le
egy autóst, akitől segítséget kérhetsz. Neked itt be is fejeződik a feladatod, mert a továbbiakban már a segítőd intézkedik.
Ha viszont egyedül maradsz, akkor az alábbiak szerint kell tovább cselekedni:

4. MENTENI 			
Veszély elhárítása, de ne veszélyeztesd magad!
				
(pl. autóútról elvinni a sérültet vagy figyelmeztetni
				
az autósokat, hogy baleset történt)
5. ELSŐSEGÉLY 			Elsősegélyt nyújtani (vérzés kezelése, sínezés,
				
stabil oldalfektetés), először kérj engedélyt
				
a sérülttől
				
(pl. lefektetni és bekötni a térdét)
6. SZÁLLÍTANI			Szállítást megszervezni.
				
(pl. mentőt hívni vagy hordágyat készíteni)
7. ELLENŐRIZNI 			Ellenőrizni a sérült állapotát, amíg jön
				
a mentő.
				
(pl. a pulzusát megmérni, kötéseit átkötni,
				
ha átvérzett)

Figyelem: Súlyos sérüléseknél (hát- és fejsérülésnél) nem szabad a sérültet szállítani, de
még mozgatni sem, mert nagyobb bajt is okozhatsz.
Balesetjelentés: Tudsz balesetet jelenteni: mi történt, hol, kivel,mikor, mi a helyzet?
Balesetjelentés
Ha hívod a mentőt, akkor gondold meg, mit kell mondani, és adj pontos jelentést.
Ne te fejezd be a beszélgetést, hanem várd meg, amíg ők teszik le a kagylót.

1. Ki vagy? 		
2. Hol vagy?		
3. Mi történt? 		
4. Hány sebesült van?
5. Milyen sérülések?
6. Mit csinálj? 		
7. Mentőket várni		
			
56

(név, korod, telefonszámod, ill. honnan telefonálsz)
(utca neve, házszám, ha erdőben vagy: pontos útleírás)
(csak a lényeget: pl. autóbaleset, tűz, vízbefulladás)
(1, 2, 3, sok)
(égés, vérzés, nem reagál, mindenféle)
(kérdezd meg, figyelj, hogy mit tanácsolnak)
(álljatok ki az út mellé, hogy a mentő könnyen megtaláljon 		
titeket)
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Szálka, orrvérzés, vízhólyag: Tudod a szálka, orrvérzés és vízhólyag kezelését.
Apró sérülések
Szálka
Szálka- vagy tüskeszúrás bármikor könnyen előfordulhat, és nagyon kellemetlen lehet. Igazán veszélyessé azonban csak akkor válik, ha a szálka fertőzést, esetleg vérmérgezést okoz.
A vérmérgezés jele egy sötétvörös csík, ami a végtagoktól a szív felé halad és fáj. Ilyenkor
rögtön kórházba kell menni, ezért igyekezz a szálkát minél hamarabb eltávolítani. Ehhez
nem kell más, csak egy csipesz vagy tű, amit tűzzel vagy alkohollal fertőtleníthetsz. Ha kivetted a szálkát, próbálj egy kis vért is kinyomni, hogy az kimossa a piszkot. Utána lehetőleg
fertőtlenítsd a helyét.
Orrvérzés
- Fejet előre hajtani.
- Az orrtövet két ujjal összeszorítani.
- Tarkóra és homlokra hideg vizes borogatást rakni.
- Ha 30 perc után nem áll el, orvoshoz kell menni.
- Az orrjáratokat tamponálni, betömni a szállításhoz.

Vízhólyag
A vízhólyag elég gyakori sérülés: hosszú portyák után a lábon, vagy ásás után a tenyéren
fordul elő. Régebben a vízhólyagot tűvel kiszúrták és kinyomták belőle a vizet, aztán hagyták megszáradni. Ezt ma már nem ajánlják, hanem inkább fertőtleníteni kell, majd steril
gézzel bekötni, főleg ha már felszakadt.
Ügyelj arra, hogy a cipőd jól be legyen járatva és ne csúszkáljon benne a lábad.
A zoknid legyen sima, zavaró varrás nélkül. Van, aki két vékony zoknit vesz fel egymásra.
A hólyag kialakulását meg is lehet előzni, ha már a kipirosodott bőrt leragasztod hólyagtapasszal. Vízhólyag ellen jó az útifű is. Rakd bele a zoknidba és nem lesz a bőrödön hólyag. A
zoknit utána persze ki kell mosni.
Fürdési szabályok: Ismered a fürdési szabályokat (6 db).
Fürdési szabályok
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Ha az őrssel vagy nagyobb csoporttal mentek fürdeni, kérdezzétek meg, ki tud jól úszni, és
ki nem. Akik tudnak úszni, azok használják a páros rendszert. Tehát mindig ketten fürdenek
együtt, és vigyáznak egymásra. Aki nem tud úszni, vagy csak kicsit, az a vezető közvetlen
felügyelete alatt fürödhet csak. Ez főleg tavakon és folyóvizeken fontos.

Természetismeret
10 erdei állat: Ismersz 10 erdei állatot, nyomát és életmódját. Mo.: vaddisznó, őz, róka, nyúl,
egér, mókus, borz, nyest, sün és medve.
Erdei és vadon élő állatok
Ezek az állatok Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében élnek. Farkas, medve és hiúz,
azonban már csak a Kárpátok hegyeiben és a Balkánon találhatóak. Magyarországba legfeljebb időnként vetődnek el, különösen a Zemplénbe és Aggtelek környékére. Sok állat él
a mai napig vadon. Ennek nem mindenki örül, mert sokszor kárt is okoznak. Minél sűrűbben lakott egy vidék, annál kevesebb hely marad ezeknek az állatoknak. Táborozás közben
igyekezz, hogy lehetőleg keveset zavard őket. Ha csendben vagy, talán meg is figyelheted
valamelyiküket. Ehhez ismerd meg a szokásaikat!
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Szarvas (bika, tehén, borjú)
- Hossza 160-250 cm, tömege 100-350 kg
- Növényevő, télen sok kárt okoz az
erdőben, mert a fák rügyeit megeszi, és a
kérgét lerágja.
- Agancsát minden évben ledobja, helyette minden évben nagyobb és több ágú nő.
- A bikák és a tehenek külön csoportokban élnek.
- Kis farkuk van.
- Híres az őszi szarvasbőgés (nász).
- Tavasszal 1-2 borjút hoz világra.
- Természetes ellensége már nincs, csak
az ember vadássza.
Vaddisznó (kan, koca, süldők, malacok)
- Hossza 160 cm-ig, tömege 200 kg-ig
terjedhet.
- Mindenevő: legszívesebben tölgy-,
és bükkmakkot, kukoricát, bogarakat
fogyaszt.
- Nagy kondában élnek, amit egy koca
vezet.
- A kanok egyedül élnek.
- Sok kárt tesznek a termésben és a kukoricaföldön.
- Nagyon okos és óvatos.
- Látása rossz, de a szaglása nagyon jó.
- Szereti a sárdagonyát (sáros, pocsolyás
helyet, ahol hempereghet), utána pedig
megdörzsöli magát a fák törzsénél.
Farkas (kan, szuka, farkaskölyök)
- Hossza 100-140 cm, tömege 30-75 kg
- Húsevő, mindent megeszik, ami mozog.
- Európában már csak a Kárpátokban él.
- Falkában él, amit a vezérfarkas irányít.
- Csak a vezérállatok párosodhatnak.
- 3-4 kölyköt ellik.
- Ellensége a medve és az ember.
Menyét
- Kisragadozó. Akkora, mint egy kiscica.
- Éjjeli állat.
- Nagyon jól mászik fára, így még a mókust is meg tudja fogni.
- Rovarokat, madarakat, egereket, tojást,
bogyókat eszik.
- Faodúban és mókusok fészkében lakik.
- Évente egyszer ellik 2-7 utódot.
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Őz (őzbak, suta, gida)
- Hossza 140 cm-ig terjedhet, tömege
15-30 kg.
- Csak a baknak van kis szarva.
- Nincs farka.
- Növényevő, fűvel, levelekkel, makkal
táplálkozik. Télen sok kárt okoznak az
erdőben, mert a rügyeket megeszik, és a
fák kérgét is lerágják.
- Nappal főleg az erdőkben bújik el, de
szürkületkor a rétekre is kijön legelni.
- Tavasszal 2-3 őzgidát ellik.
- Ellenségei: róka, hiúz, farkas, medve.
- Sok őzgida elpusztul, mert az anyja a rét
közepén hagyja, és a füvet nyíró traktor
eltapossa.
Hiúz
- A ragadozókhoz tartozó macskaféle.
- Hossza 1m körüli, magassága 70 cm.
- Pettyes szőre, szakálla és fülpamacsa
van.
- Rendkívül gyors.
- 3-4 m-es ugrással támad.
- Magányosan él.
- 10-100 km2-es területén üregekben,
sziklahasadékban vackol.
- Tavasszal 2-3 utódja jön világra.
Medve (hím, nőstény, medvebocs)
- Mindenevő: halak, bogyók, egerek,
nyulak, méz.
- Nappali állat, de ha vadásszák, át tud
állni éjjeli életmódra.
- Téli álmot alszik.
- 2-3 bocsot ellik.
- A hímek egyedül élnek.

Róka (kan, szuka, kölyök)
- Kb. 60-90 cm hosszú, tömege 7 kg
- Ragadozó: főleg egerek, azon kívül nyúl,
tyúkfélék, béka, döglött hal, bogarak
(szöcske, cserebogár), giliszta, őzgida stb.
alkotják táplálékát.
- Erdőben él kotorékban (búvóhely), de
sokszor beköltözik borzbarlangba.
- Főleg éjjeli vadász.
- Városokba is bemegy, ha talál ennivalót.
- Évente egyszer 4-6 kölyköt ellik.
- Veszettséget terjeszt. Vizelete veszélyes
betegséget hordozhat.
- Ellensége a farkas, hiúz, sas, ember.
11-12 éveseknek, első félév
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Borz
- Mindenevő
- Nagy barlangokat (kotorékot) ás több
kijárattal, amiben több család is megél.
- A kotorék körül friss földet lehet találni.
- Az ürüléket külön gödörbe kitúrja.
(Ellenben a róka az ürülékét a barlangja
előtt hagyja, így a barlangja körül büdös
van.)
- Nem alszik téli álmot, de lelassul.
- Csak éjjel van úton.
- Ellensége az ember és a nagyobb ragadozók.

Sün
- Tápláléka: csiga, földigiliszta, rovarok,
bogyók, gyümölcs.
- Tüskéi a szőrszálakból keletkeztek.
Veszélyben összehúzza magát.
- Általában éjjel van úton.
- Évente 1-2-szer ellik 2-7 kicsit.
- Téli álmát nagy levélkupacokban alussza, októbertől áprilisig.
- Nem szabad neki tejet adni!
- Ellenségei: róka, ember (autó).

Egér
- Rágcsáló
- Bogyókat, növényeket, rovarokat, magokat eszik.
- Számos fajtája van (mezei, házi)
- Kártevő, mert megrontja a tartalékokat.
Nehéz ellene védekezni, mert rendkívül
szapora.
- Évente 3-5-szor ellik 4-10 kisegeret.
- Ellensége minden ragadozó állat.

Hód
- Rágcsáló, csak növényt eszik.
- Víz menti fákat rág meg, amíg kidőlnek,
majd ezekből várat épít a vízben. Ebben
biztonságban lakik, mert bejáratuk víz
alatt található. Várai gátszerűek, akár
áradást is okozhatnak.
- 2-14-es családokban élnek.
- Főleg éjjel aktívak, de nappal is megfigyelhetőek.

Nyúl
- Hossza 50-70 cm, tömege 2-7 kg
- Van erdei, mezei, házi, havasi nyúl.
- Rágcsáló és menekülő állat, nappal
elbújik.
- Tápláléka vad füvek, gabonák, rügyek
- Társas lények, kolóniákban élnek.
- évente 3-4-szer ellik 2-10 kisnyulat.
- A vadon élők szaporodásukban, életmódjukban különböznek a házinyúltól.
- Ellenségei a róka, görény, nyest, héja és
más ragadozó madarak.
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Mókus
- Rágcsáló (bogyók, diók, makk, tojások,
rovarok)
- Nappal mozog, főleg erdőben és parkokban.
- A fák tetején rak több mókusfészket.
- Évente 1-2-szer ellik 3-5 kölyköt.
- Ellenségei a nyest, a héja és más ragadozó madarak.
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Állatnyomok

A lábnyomokon kívül meg lehet ismerni az állatokat az ételmaradékok (megrágott toboz,
mogyorók) és ürülékek (széklet) alapján is. A ragadozó madaraknak jellegzetes a köpetük.
Ezek szőrös gombócok, melyeket a madár kiköp, mert nem tudja megemészteni. Ezekben
kis csontok vagy tollak vannak, amiről fel lehet ismerni, hogy melyik madár mit eszik.
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Őz
- Kicsi nyom, mely
futásnál elöl szétnyílik.

Szarvas
- Hasonlít az őznyomra, de sokkal
nagyobb.

Medve /Borz
- Talpon járók
- Mind az öt körme
jól látszik.
- Hátsó lábát az
első lába helyére
teszi, ezért a nyomok összefolynak.
- Az első lábnyom
sokszor csak a
lábfejből áll.

Róka
- Kutyaféle
- Nyoma hosszúkás.
- Vonalat lehet
húzni az 1. és a 4.
karmai közt.
- Körme hegyes.

Kacsa / Liba
- Vízimadaraknál
jellegzetes az ujjak
közötti úszóhártya.

Gém / Gólya
- Úgy lépeget, mint
egy ember: a két
lábával felváltva.

Mókus
- Hátul 5, elöl csak
4 ujja van.
- Nyoma csak a
hóban látszik.
- Páros lábbal ugrik, széles nyomot
hagyva.

Egér
- Tipeg vagy ugrál.
- Hosszú farka csíkszerűen látszik.
- Hóban, homokban vagy lisztben
látszik a lábnyoma.

Ló
- Jól látszik a nagy
körme.
- Ha patkolva van,
akkor a patkó is
sokat elárulhat.

Vaddisznó
- Ujjhegyen jár.
- Jellegzetes az 1-es
és a 4-es ujjak erős
lenyomata.

Kutya /Farkas
- A nyom kerekebb,
mint a rókáé.
- A kutya karmai
tompák, mert
elkopnak a köves
utakon.

Hiúz / Macska
- Macskafélék
- Karmát be tudja
húzni.
- A vadmacskáé is
hasonló, de a talpa
szőrös.

Nyúl
- A nyúlugrásnál a
hátsó lábak előre
kerülnek.
- Talpa szőrös,
ezért sokszor csak
a karmai láthatóak.

Nyest / Menyét
- Kisragadozók.
- Az ötödik ujj csak
halvány lenyomat.
- Hármas ugrással
fut, tehát csak
három lábnyoma
látszik.

Rigó / Veréb
- Leginkább páros
lábbal ugrál.

Sündisznó
- Elöl-hátul 5 ujja
van.
- Nem ugrál, mint
a mókus, hanem a
nyomok sokszor
egymást tapossák.

Nyomok beosztása:
Mivel az állatok különböző módon fejlődtek ki, lábuk is másképp alakult ki, tehát a nyomuk
is különböző.
Talpon járók:
- 5 ujj látszik
- Medvefélék
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Ujjon járók:
- 4 ujj látszik
- Macskaés kutyafélék, rágcsálok

Ujjhegyen járók:
1, 2 vagy 3 ujjhegy
látszik
- Szarvasmarhák
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Madarak
- 3 vagy 4 ujj látszik
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Csomózás
Háromszálas fonás: Készítesz dísztárgyat háromszálas fonással.
Fonás
Hármas fonás
Köss össze három szálat egy egyszerű csomóval. Utána a bal oldali külső szálat átemeled a
középsőn, és középre rakod, majd a jobb oldalit rakod középre, és így tovább. Ha eltéveszted a sorrendet, az majd meglátszik a fonáson. Menet közben húzd össze szorosra a fonást.
Használata:
		
		
		

Díszítéshez
Haj- vagy kalácsfonáshoz
Vékony spárgából vastagot csinálni.
Ostorkészítésnél

Egyéb: Létezik 4 vagy több ágas fonás is.

Karikás ostor

Jeladás
Rovásírás alapok: Ismered a rovásírás szabályait és eredetét. Fejből le tudod írni saját nevedet rovásírással.
Rovásírás
A rovásírás a régi magyar írásmód (rovás = kőbe, agyagba vagy fába vésni). Onnan ismerjük,
hogy vannak régi tárgyak, melyeken a szavak rovásírással vannak írva. Ezeket te is el tudod
táborverő cserkész • Piros szalag próba
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olvasni, mivel az évszázadok során a magyar nyelv alig változott. Erdélyben és újabban Magyarországon is mind a mai napig használják a rovásírást. Tanuld meg olvasni és írni, és
akkor akár rovásírásversenyen is részt vehetsz.
Fontos tudni, hogy mi cserkészek már régóta használjuk a rovásírást, és ezért minket is
a rovásírás hagyományának őrzői között tartanak számon. Rajtad is múlik, hogy ez így is
maradjon.

Miért írjunk rovásbetűkkel?
1. A rovásírás a világ legelső írásrendszereihez tartozik. Legalább 8000 évvel ezelőtt alakult ki, amit régészeti leletek bizonyítanak.
2. A rovásírás egyszerű, könnyen megtanulható. Fejleszti az értelmet, a képzelőerőt, gazdagítja a személyiséget.
3. Alkalmas titkosírásnak is.
4. Alkalmazni lehet díszítéshez.
5. Az egyenes vonalak miatt könnyű faragni.
A rovásírás legfontosabb szabályai
1. A rovásírást jobbról balra írjuk, mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. Lehet balról jobbra is írni, ám ez nem hagyománykövető. Ebben az esetben meg kell fordítani a
betűket.
2. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Kis és nagybetűt külön nem jelölünk.
Az írásjelek ugyanazok, mint a latin betűs írásnál.
3. Fontos szabály, hogy rovásírásunkban csak azokat a betűváltozatokat használhatjuk,
amelyek valamely régi rovásemlékben megtalálhatók.
4. A rovásbetűk között nincs Q, W, X, Y. Rovásírással így jelöljük őket:
		
Q=KV
W=V
X=KSZ
Y=I
5. A rovásbetűknél két K-betűt ismerünk, de mivel nincs tisztázva a két K valódi szerepe,
ezért csak az egyiket használjuk: ◊. A másikat, ami úgy néz ki, mint egy Z, nem használjuk.
Rovásábécé

Ezt a rovásírási ábécét
használják a cserkészek
már több mint 60 éve. Az
első cserkész rovásábécét
1942-ben átdolgozták, és
azóta ez van használatban.
Jellegzetessége, hogy csak
egyenes vonalakat használunk benne.
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Összerovás
Hogy gyorsabbak legyenek, vagy hogy
cifrább legyen az írás, sokszor két betűt
összeróttak.

Ilyenkor megfordították a betűket, vagy
egy betűnek a vonalát használták a
másiknál is.

Rovásírásos emlékek

Te is összeróhatod neved kezdőbetűit, és
akkor lesz egy titkos jeled.

Sok értékes régészeti lelet tanúskodik a rovásírásról és annak ősi eredetéről.

A Tatárlakai lelet.
A korongon egy ima „olvasható”, 1961ben találták.
C-izotópmérés szerint 6500 éves.

Az énlakai templom kazettás mennyezetének rovásírásos felirata 1688-ból ered.
Olvasata:
„Egy az Isten – Georgius Musnai Dakó”.

Mai napig rengeteg megválaszolatlan kérdés van a rovásírással kapcsolatosan. Mivel a magyarok ősi kultúrájáról nem maradt fenn nagyobb és átfogó írásos emlék, ezért minden ezzel kapcsolatos ismeretet kis töredékekből kell összeollózni. Ezért még a mai napig is folyik
a magyar őskultúra kutatása, és még mindig bukkannak fel leletek, melyek egyre több fényt
derítenek a magyarok ősi kultúrájára, amelynek szerves része a rovásírás is.
Figyelem! Magyarországon minden évben van rovásírásverseny. Ha lehet, vegyél részt rajta te is!
táborverő cserkész • Piros szalag próba
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Tájékozódás
10 legfontosabb térképjel: Megtanulod: erdő, vasút, templom, folyó, főút, út, ösvény, épület,
torony, tó térképjeleit.
Térképjelek
Azért vannak a térképjelek, hogy a valóságban kicsi dolgokat ki tudjuk emelni a térképen.
Mivel ezek minden országban, sőt minden térképkészítőnél egy kicsit másképpen néznek
ki, itt csak egy párat mutatunk be.
Ha tudod, mi a rádiótorony vagy a templom jele, akkor azután könnyen tudsz tájékozódni.
Vigyázz a szintvonalakra és a határokra! Ezek csak a térképen léteznek, és a kezdők könnyen útnak nézik, pedig a valóságban nincs ott semmi. (Kivéve, ha az országhatár drótkerítéssel van biztosítva.)
Épületek, házak és gyárak

Autóutak:
autópálya
főút
mellékút

Templom

Gyalogutak:
egysávos út
gyalogút
ösvény

Temető

Vendégház

Várrom
Híd
Sportpálya

Barlang

Rádiótorony
Háromszögelési pont
és hegycsúcs (a szám
a hegy magassága)
66
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Vasúti sín
állomással (fölül)

Nem utak!
Szintvonal (barna)
Megyehatár
Országhatár
Nem utak!
Áramvezeték
Drótkötélpálya
Mocsár (kék)
Szőlő (zöld)

Magányos fák
(erdőben zöld
alapon mutatja
a nagyobb fákat)
Tó (kék)
Forrással (kék)
Patakkal (kék)
Gáttal (fekete)

Halom és gödör
Sziklafal és magányos szikla

11-12 éveseknek, első félév

Menetszabályok: Tudod a menetszabályokat (5 db).
Menetszabályok
Portyán vagy hosszabb kirándulásokon tartsd be a menetszabályokat. Ha csak csámborogtok, lődörögtök, nem haladtok gyorsan, és hamarabb el is fáradtok.
1. Akkor haladtok jól, ha 55 percet mentek, és 5 perc szünetet tartotok.
2. 3 óra után lehet tartani 1 órás szünetet.
3. Az első szünet a zokniszünet. Mindenki igazítsa meg a zokniját. Fájó helyekre már most
lehet ragtapaszt ragasztani vagy útifüvet rakni. Zokniszünetet lehet már fél óra után
tartani.
4. Inni- és ennivaló legyen kéznél, hogy ne kelljen megállni miattad az egész őrsnek.
5. A térképolvasó elöl halad. Nehéz terepen őt valaki mindig ellenőrzi.
6. Autóutakon bal oldalt kell menni libasorban. Ha több mint húszan vagytok, akkor jobb
oldalt mentek kettes sorban. A menet elején és a végén egy-egy vezető megy, aki az
autósokat figyelmezteti.
7. Ha sötétben mentek, akkor az elsőnek van csak lámpája, a többi meg felzárkózik kartávolságig. Autóutakon az utolsónál legyen hátul egy piros lámpa is.
8. Ha vannak gyengébbek a csoportban, lehet a csomagjukon könnyíteni. Ha még mindig
nem bírják a tempót, akkor egy külön kis csoportban követik a többieket. Feltétel: Van
vezetőjük és térképük is.
A portyának az a jellegzetessége, hogy útközben vannak állomások, akadályok, melyeket
meg kell oldani. Ha egy állomáshoz értek, álljatok fel őrsbe és az őrsvezető röviden jelentsen az állomásnak: „A Róka őrs 5 cserkésszel készen áll.” Ügyeljetek arra, hogy rendesen és
tettre készen álljatok, és nem összevissza, mint egy tehéncsorda.
Az állomáson a feladat előtt vagy után van lehetőség egy keveset inni, enni és a hátizsákot
levenni. Hosszabb pihenőhöz kérjetek engedélyt az állomásvezetőtől.
Mindannyian igyekezzetek a feladat
megoldásában részt venni, még akkor is,
ha fáradtak vagytok. Az őrs együtt dolgozik.

Ha továbbindultok, akkor újra felálltok őrsbe, és az őrsvezető elköszön: „Jó
munkát!”
Előbb viszont nézzetek körül, hogy mindenetek megvan-e.

Becslés
Megfigyelő játék: Ismersz három KIM-játékot.
KIM-játék
KIM egy regényhős neve. A regényt, melyet azóta már többször meg is filmesítettek, Rudyard Kipling írta, aki a világhírű Dzsungel könyve szerzője is. Kim egy indiai fiú, aki nagyon
jó volt a megfigyelésben, és ezért mint kém dolgozott az angoloknak. Azóta KIM-játék néven
táborverő cserkész • Piros szalag próba
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ismerjük azokat a játékokat, melyek az érzékszerveket és a megfigyelőképességet fejlesztik.
Így nem csoda, hogy rengeteg KIM-játék van, és mindig ki lehet találni újakat is.

A KIM-játék
Rakj ki 10, 20, 30 tárgyat a földre. Nézzétek 1 percig, aztán takarjátok le. Ki emlékszik
minden tárgyra?
Séta-KIM
Séta közben igyekezzetek minél több részletet megfigyelni. A végén mindenki kérdezhet valamiről, amit megfigyelt. Ki figyelte meg a legtöbb dolgot?
Szagló-KIM
Próbálj meg különböző illatokat és szagokat bekötött szemmel megismerni!
Tapogató-KIM
Találd ki, milyen tárgyakat adnak a kezedbe!
Hang-KIM
Találd ki, milyen hangokat hallasz! Vagy mivel és mit csinálnak a többiek?

Táborozás, szerszámok
Balta és fűrész használata: Baltát és fűrészt szabályosan tudsz használni. Helyesen tudod
azokat vinni és átadni.
Szerszámkezelés:
A balta használata:
- fákat legallyazni
- cöveket hegyezni
- tűzifát hasogatni
- Használhatod cövekbeverésre is.
- Baltával csak akkor vágunk félbe fát, ha nincs nálunk fűrész.
- Favágáshoz fejszét használj. (A fejsze nagyobb, mint a balta.)
Így kell baltát vinni és átadni

Így kell baltával gallyazni

A baltát a fejénél fogva vidd, hogy
ne üsd meg vele magad vagy mást.
Átadni is így kell. Ha már nem használod a baltát, húzz rá bőrtokot, vagy
tekerd be rongyba.

Ha kidőlt fát gallyazol, mindig a jó irányból
vágd, így nem hasad ki a fa a gallyak tövében.
Nagyobb fa esetében pedig mindig a fa túlsó
oldalát gallyazd, így nem vágod a baltát a
lábadba.
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Így kell baltával cöveket hegyezni

Így tudsz baltával fát elvágni

Hegyezéskor a cöveket vagy oszlopot
mindig ferdén tartsd, és a baltával
üss egyenesen lefelé. Használj alátétet, lehetőleg fából, ne a földön vagy
kövön dolgozz.

Ha nincs fűrész kéznél, baltával is tudsz fát
aprítani. Ilyenkor V alakot formálva ütsz
kettőt jobbról, kettőt balról, és nem egyenesen. Ha a felénél vagy, meg is fordíthatod a
fát. Ott, ahol ütsz, mindig legyen egy alátét a
fa alatt, másképpen rugózik a fa, és az ütésed
hatástalan marad.

Figyelem! Ha baltával dolgozol, mindig ügyelj arra, hogy senki se álljon se előtted, se mögötted, se melletted. Mindenki tartson 2 m távolságot.
A fűrész használata
- deszkát és gerendát elvágni
- fákat kivágni, de csak ha van rá engedélyed!
Fűrészt vinni és átadni

Ha viszed a fűrészt, ügyelj arra, hogy se
magadat, se mást ne sérts meg vele. Különösen ügyelj, amikor másnak átadod.
Ajánlatos egy hosszában bevágott gumicsövet rákötni a fűrészlapra, hogy ne
veszélyeztessen a fűrész senkit.

Fűrészelni
Ha valamit le akarsz vágni, akkor ügyelj
arra, hogy a vége mindig szabadon, a
levegőben legyen. Mert ha nem, akkor beszorul a fűrész és nehéz megint kivenni.
Figyelem: Fűrészelésnél tartsd kezedet legalább egy arasznyira a vágástól,
nehogy kiugorjon a fűrész és belevágjon
az ujjadba.
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Fűrészfajták

A különböző munkákhoz különböző
fűrészek vannak.
1. Állványos fűrész: szinte mindenre
alkalmas, főleg durvább munkákra jó.
2. Rókafarkfűrész: főleg száraz fákhoz,
deszkákhoz, ha fontos, hogy egyenes
legyen a vágás.
3. Kertészfűrész: fákról levágni a gallyakat.
4. Lyukfűrész: deszkákba görbe mintákat, díszítést vágni.

Tűzrakás, főzés és sütés
Tűzszabályok: El tudod mondani a tűzgyújtási szabályokat (5 db.).
Tűzszabályok
1. Gyúlékony anyagok közelében és gyúlékony talajon ne gyújts tüzet!

2. Tűzrakás előtt, és amíg a tűz ég, figyelj a szélirányra. Erős szél esetén oltsd el a tüzet!
3. A tűz az erdőtől és a kilógó ágaktól legalább 20 méter távolságra legyen!
4. A tüzet kövekkel vagy gyeptéglával rakd körbe!

5. Gyűjts elég tüzelőanyagot, mielőtt a tüzet meggyújtod!

6. Égő tűzre, parázsra ne önts benzint vagy spirituszt, mert hirtelen fellobban!
7. A tüzet soha ne hagyd őrizetlenül!

8. Készíts a tűz mellé egy lapátot és egy edényben vizet. Ha nincs víz, oltáshoz földet
használj!
9. Nagy szárazság idején légy különösen óvatos!

10. Idegen területen ne gyújts tüzet a tulajdonos engedélye nélkül!
11. Csak akkora tüzet rakj, amekkora szükséges!

12. Ha nincs már szükséged a tűzre, vagy indulsz tovább, előtte feltétlenül oltsd el!

13. Az eloltott tűzhelyre rakj egy keresztet két botból. Ezzel jelzed, hogy a tüzet szakszerűen eloltottad.
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Tűzszabályok: Tudsz szabályosan tüzet rakni és meggyújtani.
Szabályos tűzrakás és tűzgyújtás
- A tűz helyéről emeld ki a gyeptéglákat és
rakd félre!
- A tűzhelyet rakd körül kővel!
- Szúrj le egy botot a közepére! Ez fogja a
többi botot támasztani.
- Ezt a botot vagdosd meg, hogy könnyebben begyulladjon.
- Nézd meg, honnan fúj a szél, és arrafelé
hagyj egy nyílást a meggyújtáshoz.
- Rakj le egy kis rőzsét!
- Erre rakd rá a gyújtóst (szalma, nyírfakéreg, finom rőzse)!
- Most rakd körbe rőzsével úgy, hogy a gyújtóshoz még hozzáférj!
- Rakd körbe vastagabb száraz gallyakkal!
A hármas aranyszabály:
1. A gallyak meredeken álljanak, mert a
láng felfelé ég.
2. A gallyak ne legyenek túl messze egymástól, különben a láng nem tud továbbterjedni.
3. A gallyak vastagságát fokozatosan növeld, mert egy vékony gallyacska nem
tud egy vastag rönköt begyújtani.
- A tűz szélére rakhatsz nedvesebb fákat is
száradni.
- A tűzrakás végén hagyj egy nyílást, ahol
meg tudod gyújtani a tüzet.
- Tartsd a gyufát a gyújtós közepébe, amíg
lángra kap és begyújtja a rőzsét.
- A tűzrakáshoz sok türelem kell, de ha jól
csináltad, akkor egy gyufával is meggyullad.
Igyekezz a tüzet egy szál gyufával meggyújtani. Ha sikerül, akkor az azt jelenti, hogy mindent jól csináltál.
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Testedzés
Gyakorlatok: Ismered a számháború 5 fontos szabályát.
A cserkészjáték vagy számháború
Ez az igazi cserkészjáték. Lopózkodás, megfigyelés, stratégia, ügyesség, és ez mind kint az
erdőben. Minden cserkész szereti. És mivel az erdőben a bírók sem látnak mindent, csak
akkor működik a számháború, ha igazi cserkészek játsszák, akik tudják, hogy a cserkész
egyenes lelkű, és nem csal a számháborúban. Néhány szabályt összefoglalunk nektek:
Számok
A számokat rendesen és a homlok közepére kell felrakni. Se haj, se
más egyéb nem takarhatja el a számot. Sárral vagy korommal sem
szabad bekenni. Ezt azért kell leírni, mert már ilyen is megtörtént.
Írd a kezedre a számot, hogy ha valaki kiabálja, akkor ellenőrizni
tudd.

Zászló
A zászlót úgy kell eldugni, hogy minden oldalról lehessen látni, és meg lehessen közelíteni.

Elbújás és földimádás
A számháború lényege, hogy minél jobban el tudj bújni. Igyekezz ügyesen kihasználni a terepet, hogy ne lássanak. Minél jobban lapulsz, annál kevésbe látszol. Ez azt is jelenti, hogy
nem érvényes fát, földet vagy eget imádni, ha egyébként teljesen láthatóak vagyunk. Egyedül futás közben szabad földre nézni, vagy felnézni, de nem álló helyzetben.

Lövés
Ha valaki számát láttad, akkor a számokat sorjában és egyenként kiáltod. Tehát 1234, azaz
egy- kettő-három-négy, és nem ezerkétszázharmincnégy. Ha tudod a nevét a játékosnak,
akkor azt is mondd hozzá. Akinek a számát kiáltották, annak válaszolnia kell, ha a szám
nem egy teljesen fantáziaszám. Ha háromszor próbáltál már egy számot kitalálni, akkor
helyet kell cserélned.
Találat
Ha valaki a számodat eltalálta, akkor mondd azt, hogy „Talált!”, és vedd le a számodat. Mostantól halott vagy, tehát nem árulhatsz el számokat vagy más fontos tudnivalót. Menj vissza
a temetőbe.
Tank és egyéb
Több módszert is kitaláltak már, hogy lehessen haladni anélkül, hogy el lehessen olvasni
a számot. Ezek csak úgy, mint a földimádás, nem szabályosak.

Győztes
Fontos, hogy az elején tisztázzátok, hogy mik a győzelem feltételei. Általában elég, hogy
a zászlót elérjék és elvegyék. Lehet hozzá még egy rövid „egy-kettő-három”-at kiáltani.
Ha valakit abban a pillanatban olvasnak le, amikor a zászlóhoz ér, akkor nem győzött. Mivel
ilyenkor nem figyelünk annyira oda, jó lenne, ha a bíró a zászló közelében állna.
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Gyakorlatok: Részt vettél három vasgyúró játékon.
Játékok (vasgyúró)
A szabadban sok jó játékot ki lehet próbálni. Ezeket különböző csoportokra lehet osztani,
attól függően, hogy milyen jellegűek. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat. De ti
is kitalálhattok új játékokat.
Vasgyúró játékok
Amikor Fehérlófia elindult világgá, találkozott három emberrel. A fanyüvővel, a kőmorzsolóval és a vasgyúróval. Ez a vasgyúró a vasat úgy gyúrta, mint asszonyok a tésztát. Ez a
népmesékben szereplő vasgyúró adta a nevét mindenféle erőjátéknak. De még ha az erő
játékáról is van szó, általában itt is az győz, aki ügyesen és okosan tud játszani. Az is fontos,
hogy vigyázzatok egymásra, és ha valaki nem bírja, akkor rögtön abba kell hagyni.
Krokodilok
Leereszkedtek fekvőtámaszba egymással szemben. A cél, hogy ki tudja kirántani a másik
kézét.
Skorpiók
Leereszkedtek fekvőtámaszba egymással
szemben. A fejetek köré nyakkendőkből csináltok egy hurkot. A cél, hogy, ki tudja áthúzni a másikat a saját télfelére. Ha mind a kettő
egyforma erős, akkor a lábaik úgy emelkednek fel a levegőbe, mint a skorpió farka.

Indiánbirkózás
Egymással szemben álltok, és jobb lábatokat egymás mellé teszitek. Kezet fogtok, és megpróbáljátok a másikat úgy rángatni, hogy a lába elmozduljon.
Kakasviadal
Egy lábra álltok, és a karotokat összefonjátok a mellkasotok előtt. Ki tudja a másikat feldönteni? Csak vállal szabad tolni. Ezt játszhatják többen is. Aki lelép, kiesik.
Lóviadal
Ketten összeálltok, és az egyikőtök felül a másik hátára. Egy másik pár ugyanígy tesz. A lovas megpróbálja a másik lovast lerántani a lóról. Ezt is lehet többen játszani. Aki leesik, az
kiesik.
Fekete lyuk
Körbeálltok és megfogjátok egymás kezét. Közepén van egy ponyva (kb. 2x2 m).
A játék célja, hogy a kört megtartva és egymás kezét fogva próbáljátok elérni, hogy valaki a
ponyvára lépjen, vagy akár rá is feküdjön.
Aki hozzáér a ponyvához, az kiesik. Ahogy szűkül a kör, úgy kell a ponyvát is mindig kisebbre hajtani. Célszerű az elején megpróbálni együtt kirakni a legerősebb játékosokat.
Faimádás
Lényegében nem más, mint a fekete lyuk, csak ponyva helyett egy vastag fa körül álltok fel.
Aki a fát megérinti, kiesik.
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Ügyesség: Tudsz zaj nélkül kúszni és lopózkodni.
Lopózkodás
Tanulj meg lopózkodni. Ha lopózkodsz, igyekezz a környezetedbe beleolvadni; sehol sem
szabad kiemelkedned belőle. Úgy menj, mintha egy madár vagy nyúl ugrálna. Tehát néhány
gyors lépés, utána meglapulsz, néhány lépés, és utána megint megbújsz, és így tovább. Nagyon lassan mozogj. Sokkal lassabban, mint máskor. Ha négykézláb mész, akkor a súlyod
jobban eloszlik. Kerüld a száraz leveleket és gallyakat, illetve a kavicsos utakat. Leghalkabban fűben, homokban és az aszfalton lehet menni. Ha megfelelő terepen mész, érdemes
a cipődet is levenni, mert csak mezítláb lehet teljesen hangtalanul járni.
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Kitartás: Tudsz 3 percig futni (vagy 50 métert úszni, vagy 4 km-t kerékpározni).
Testedzési teljesítmények táblázata
Futás

Úszás

Kerékpározás

Piros szalag próba

3 perc

50 m

4 km

Zöld szalag próba

5 perc

200 m

8 km

Táborverő (11-12 éves):

Fehér szalag próba
Légy résen próba

4 perc

100 m

6 perc

300 m

6 km
10 km

Úszás
Az úszás talán a legegészségesebb sport. A vízben nem készülnek ki az ízületek, az összes
izom mozog, és kitűnően erősíti a szívet. Mindegy, hogy gyorsúszásban vagy mellúszásban
úszol. Sőt, a változatosság előnyös is.
A cél itt is egy órát úszni, nagyobb szünet nélkül.
Kerékpározás
A biciklizés nem csak egy jó sport, hanem a kerékpár kiváló közlekedési eszköz is. Sok
városban gyorsabban lehet közlekedni biciklivel, mint autóval. És aki iskolába, egyetemre vagy munkába biciklivel jár, az hamar megtesz akár napi 10-20 km-t is, ami nagyszerű
edzés. Ha biciklizel, akkor ismerned kell a közlekedési szabályokat, és célszerű biciklisisakot is viselned. Ezen kívül fontos, hogy a kerékpárod üzemképes legyen, és szükség esetén
kisebb javításokat is el tudj végezni rajta.
Ezektől eltekintve a biciklivel komoly távolságokat lehet megtenni. 30 km egy kezdőnek
sem sok, de a sportosabbak akár 200 km-t is bírnak tekerni egy nap. Úgy állítsd be a biciklidet, hogy hosszabb ülésnél se fájjon a hátad. Ez főleg az ülés magasságától és a kormány
távolságától függ.
A cél az lenne, hogy legalább egy napig tudj kerékpározni, tehát kb. 8 órát. Kezdőknek 50
km lenne a cél, gyakorlottabbaknak akár 150 km is.
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Fehér szalag próba

Táborverő cserkész

11-12 éves cserkészeknek, második félév

Fontos tudnivaló
• Tanulj meg rendesen sátort verni, mert mostantól ez lesz a cserkészszállásod.
Kötelező tevékenységek és feladatok:
Táborozás:
Részt veszel legalább 3 napos táboron.

Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Jellem:
Társasjátékok közben ki hogy viselkedik (pl. figyelmes másokra stb.).
Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek
Csapat

Ismered a csapatod számát és névadóját.

2

Vezetők

Tudod a cspk-d és őv-d nevét és tel. számát.

4

BiPi

Ismered BiPi rendes nevét.

2

Cserkészrangok
Vallás
Templom

Egyházi énekek

Ismered a cs. rangok sorrendjét és jelvényeit.

Ismered a templom berendezését és külső jeleit.

4

4

Tudsz 2 egyházi éneket.

4

Cserkésztörvény 5. és 6. Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.

4

Jellemnevelés

Jellemvonások

Tudsz példát mondani a következő tulajdonságokra: árulkodás, hazudás, bátorság, őszinteség.

Kiszámoló vers

El tudsz mondani legalább két kiszámoló verset.

2

Tudod, hogy ki volt Árpád vezér.
Tudod, mi volt a vérszerződés és a honfoglalás.

2
4

Magyarságismeret

Honfoglalási mondák

El tudsz mondani 2 honfoglalási mondát.

Földrajz:

Ismered a Kárpát-medence vizeit (10)
és hegyeit (5).

Történelem 859 -
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Elsősegély
Háromszögű kendő
Égés és napszúrás
Egyéni higiénia

Természetismeret

Használni tudod kéz, kar, láb és fej bekötésére.

8

Tudsz lavórban mosakodni (Tetőtől talpig!).

2

Tudod mit kell tenni égésnél és napszúrásnál.

Csajkádat rendesen el tudod mosogatni.

2
3

Megismered kinézetéről (levél, virág, stb.)
és tudod, hogy mire jó. ( Mo.: bükk, tölgy, akác,
nyír, hárs, lucfenyő és vörösfenyő, alma, dió,
cseresznye)

20

Hurkok

Használni tudod az egyszerű állóhurkot, sváb
hurkot és a csúszó hurkot.

6

Rovásírás

Rovásírással felhímzed vagy faragod a nevedet.

6

Térképfajták

Ismered a városi- és autó-térkép sajátosságait,
valamint ha körzetedben ismert, a turistatérképét.

3

Hol vagy a térképen?

Felismered, hogy hol állsz a térképen.

2

Térkép betájolás

Betájolod a térképet észak irányába.

Alapméretek becslése

90% pontossággal megmondod, hogy mennyi 1 m,
10 cm (vagy 1 láb, egy yard, 1 hüvelyk).

2

Kis sátor (vagy őrsi
sátor)

Fel tudod állítani, lebontani és becsomagolni.

8

10 fa ismerete.
Csomózás

Jeladás

Tájékozódás

Észak irány iránytűvel
Térkép méretarány
Becslés

Táborozás, szerszámok

Sátorcövek

Személyes csomagolás
Sátorrend

Iránytűvel pontosan megmutatod észak irányát.

Tudod mit jelent 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000.

Tudsz cöveket beverni, faragsz fából pótcöveket.
Hátizsákot csomagolsz egy hétvégére.

Írd fel az egyéni felszerelési tárgyak listáját.

Sátorban is rendben tudod tartani a dolgaidat.
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Tűzrakás, főzés és sütés
Tüzelőfák

Ismered és gyűjtesz tüzelésre alkalmas fákat.

3

Bemutatsz 2 népi körjátékot és 3 labdajátékot.

5

Tudsz 4 percet futni (vagy 100 métert úszni,
vagy 6 km-t kerékpározni).

5

Tudod, mi a gyújtós.

Testedzés
Gyakorlatok
Ügyesség

Íjjal és nyíllal célba lősz.

Kitartás

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

2

2

165

Cserkészismeretek
Csapat: Ismered a csapatod számát és névadóját.
A csapat
A cserkészcsapat a szövetségünk legfontosabb egysége. Lehetnek külön fiú és lány csapatok, de a legtöbb csapat vegyes. Egy csapat minimális létszáma 12 cserkész. Egy városban
általában egy csapat működik, kivéve persze, ha nagyon nagy a város, vagy nagyon sok cserkész van. A csapatban zajlik a cserkészélet: összejövetelek, kirándulások, táborok, avatás,
próbázás, ünnepségek és még sok más egyéb. Honlapunkon megtalálod csapataink listáját.
A csapatban is mindenkinek el kell végeznie feladatát. Ismerd meg a csapat vezetőinek nevét és elérhetőségüket, és írd be az alábbi táblázatba.
Csapatnévadó
A csapat egy kiemelkedő magyar személyiségről vagy hősről van elnevezve.
Nagyon fontos, hogy ismerd te is a csapatnévadó történetét.
A csapatnak van egy száma is, amit a cserkészingre is fel kell varrni. A csapatszám segítségével könnyen lehet azonosítani, hogy ki hova tartozik. Sőt, könnyen meg lehet jelölni szerszámokat, felszerelést, útjeleket, és rögtön tudja mindenki, melyik csapaté a felszerelés.
Persze a csapatnak is van otthona, zászlója, indulója, csatakiáltása.
Vezetők: Tudod a cspk-d és őv-d nevét és telefonszámát.
A csapatod vezetői:
Név

Elérhetőség

Csapatparancsnok:

Csapatparancsnokhelyettes:
Rajparancsnok:
Őrsvezetők:
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táborverő cserkész • Fehér szalag próba

11-12 éveseknek, második félév

Cserkészrangok: Ismered a cs. rangok sorrendjét és jelvényeit.
A cserkészkorosztályok és rangok

Kiscserkész
Újonc cserkész

Korosztály

Nyakkendő

5-10 év

Kék

11-12 éves Táborverő
13-14 éves Portyázó
15-16 éves Honfoglaló

Zöld

10 évesen

Cserkész
Vándor (Rover)

17-18 éves

Felnőtt cserkész

18 évtől

VK-csapattag

(Kék vagy fehér)

Szürke
Barna

kiérdemelt

Sárga

Jelvény
Segédőrsvezető (söv.)
Őrsvezető (őv.)

Segédtiszt (st.)

15 évtől

Réz hársfalevél, 2 őv-csík

Réz hársfalevél, 2 őv-csík

17 évtől

Kcs. segédtiszt (kst.)

Ezüst hársfalevél, 1 aranycsík

18 évtől

Cserkésztiszt (cst.)

Ezüst hársfalevél, 1 aranycsík

22 évtől

Cserkészcsapattiszt
(cscst.)

17. Beosztási csíkok
a bal zseben:
Segéd őv.: egy csík,
Őv.: két csík,
Rajpk.: három csík,
színei a vezetett
korosztály szerint

1 öv csík

14 évtől

Kcs. őrsvezető (kőv.)

17

13 évtől

Arany hársfalevél, 2 aranycsík

Kiérdemelt,
IB adományozza
18

18. Segédtiszt,
mind a bal karon

3 aranycsík

19

19. Cserkésztiszt

20

20. Cserkészcsapatiszt

Csapatparancsnokoknak arany szélű jelvényük van. Szövetségi
tisztviselők jelvénye piros alapon van, kerületi és körzeti tisztviselőké zöld alapon
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BiPi: Ismered BiPi rendes nevét.
Lord Baden Powell - BiPi (1857–1941)
BiPi teljes neve: Lord Robert Stephenson Smyth Baden Powell of Gillwel.
BiPi volt a cserkészet megalapítója, a világ első főcserkésze.

Vallás
Templom: Ismered a templom berendezését és külső jeleit.
Katolikus templom

Evangélikus és református templom

A templom tetején kereszt (gyakran kettős
kereszt) látható. A templom központi helye az oltár (asztal alakú), felette oltárkép
a templom névadójával. Itt található még az
olvasóállvány, a keresztelőkút, az örökmécses. A templomba belépve szenteltvíztartót találunk. A falakon képek, festmények és
feliratok vannak, valamint szentek szobrait
is láthatjuk a templom egy-egy részében.
A templomhoz tartozik az előkészület helyisége, a sekrestye.
Az evangélikus templom tornyán kereszt
van, a templomban vannak képek és gyertyák, de szobrok nincsenek.

A református templom tetején csillag vagy
kakas található. A templom fala egyszínű,
puritán. Nincsenek képek, szobrok, kereszt,
oltár, oltárkép, szenteltvíztartó. Van viszont
úrasztala, keresztelőmedence, szószék.
Egyházi énekek: Tudsz 2 egyházi éneket.
Egyházi énekek
1. A mélyből hozzád száll szavam, Krisztus kegyelmezz!
A bajban lelkem társtalan, Krisztus kegyelmezz!
Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj! Nézd, rám tör a bűn már,
Te adj! Te adj! Erőt! Erőt! Krisztus, kegyelmezz!
2. Ha ajkam vétett ellened, Krisztus kegyelmezz!
A jó hírt zengjem csak veled, Krisztus kegyelmezz!
Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj! Nézd, rám tör a bűn már,
Te adj! Te adj! Erőt! Erőt! Krisztus, kegyelmezz!
80
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3. Ha arcod fényét elfedem, Krisztus kegyelmezz!
Te újból szólíts, Istenem, Krisztus kegyelmezz!
Segíts! Segíts! Ne hagyj! Ne hagyj! Nézd, rám tör a bűn már,
Te adj! Te adj! Erőt! Erőt! Krisztus, kegyelmezz!
1. Az Úr a pásztorom, jó pásztor Ő.
Nyájával arra jár, amerre várva vár
a forrás hűs vize, a zöld mező.

2. Ha Ő a pásztorom, semmi sem árt.
Törődik énvelem, vigyáz rám szüntelen,
Követem lábnyomát mindenen át.
Ref.: A virágos rét a dalos madár
Velünk dalolja már,
Ha velünk az Isten kegyelme jár,
Az élet útja mennybe talál.
1. Ahová visz élted útja,
szerető szív mindig vár,
csak a szíved mindig tudja,
Hogy a jót keresse már.

2. Jöhet ólomsúlyú gond is,
Ha vihar dúl benned még,
De ne hagyjon rajtad foltot
Ami bú s keserűség.
3. De az élet minden útja
Oda visz, hol Isten vár.
Ha bejárod, ő azt nyújtja,
Mit a szív óhajtva vár.

Jellemnevelés
Cserkésztörvény 5. és 6.: Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.
5. cserkésztörvény: A cserkész másokkal szemben gyengéd, magával szemben szigorú.
Jutka nem tudta, meddig bírja még. Amióta nagymamája hozzájuk költözött, nem volt nyugalma. Ahányszor hazaért az iskolából, nagymama azzal fogadta, hogy „Szervusz, szivikém,
hogy ment ma az iskola?” Jutka először is utálta, ha szivikémnek szólították. Az is idegesítette, ha iskola után számon kérték, mi történt aznap. Hagyják őt békén! De ezzel nem
volt vége. Nagymama sose mulasztotta el, hogy valami megjegyzést ne tegyen az öltözködésére. – Ilyen holmiban nem lehet járni, kislányom – mondta, és ettől Jutka falra tudott
volna mászni. Mit ért ahhoz nagymama, hogy idén mi a divat? Nem akarta megmagyarázni,
inkább gyorsan bevonult a szobájába és egész délután egy szót se szólt a nagymamához.
Ilyesmi gyakran fordult elő.
Egyik délután Jutka a konyha felé igyekezett egy kis fagylaltért. Nagymama szobája előtt
furcsa zajt hallott. A félig nyitott ajtóból meglátta, hogy nagymama sír. Jutka eddig még soha
táborverő cserkész • Fehér szalag próba

11-12 éveseknek, második félév

81

nem látott síró felnőttet. Megdöbbenve fordult vissza a szobájába. Egész délután nagymama halk sírásán gondolkozott. Milyen nehéz lehet neki! Meghalt a férje, új háztartásba került, ahol alkalmazkodnia kell, ahol a szokások annyira mások. Milyen lenne, ha édesanyja
kórházba kerülne, és ő ismerősöknél lakna? És ráadásul, mennyire megnehezíti nagymama
helyzetét az ő barátságtalansága!
Másnap, mikor nagymamája a szokásos „szervusz, szivikém, milyen volt az iskolá”-val fogadta, Jutka rámosolygott, és beszámolt a számtanvizsgáról. Később bement a nagymamához. Megkérte, mesélje el neki, kiket ábrázolnak a fiókos szekrényen és a falon levő fényképek. Milyen emlékei fűződnek hozzájuk? Nagymama sokat mesélt. Jutka szíve eddig nem
ismert örömmel telt meg.
A cserkésztörvények magyarázata

5. A lovagiasság törvénye (A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben
szigorú.)
Ez a legkeményebb törvény. Megköveteli tőled, hogy adj másoknak elsőbbséget, előre
engedd őket a sorban. A lovagias viselkedés megkívánja, hogy udvarias és megértő légy.
Ugyanakkor kőkemény fegyelmet vár el tőled. Tűrd a hideget, a meleget, az esőt, a nehéz
súlyt és a hosszú utat. Ezt csak akkor fogod tudni teljesíteni, ha tested edzett, és erős az
akaratod.

6. cserkésztörvény: A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.
A Párduc őrs vezetője péntekre kirándulást hirdetett meg egy papírgyárba. Balázs édesapja dolgozott ott, aki felajánlotta, hogy bevezeti az őrsöt a papírgyártás titkaiba. A fiúk
lelkesedtek. Végre nemcsak könyvből tanulják, hanem látják is, hogyan lesz a fából az a
mindenre használható valami, a papír. A kirándulás reggelén gyönyörűen sütött a nap, tiszta, kék volt az ég. Fél órás autóút után a gyár kapujához értek. Hatalmas épület volt, tetején
három nagy kémény dobta ki magából a fekete füstöt. Balázs édesapja először az óriási, vasútállomásnak beillő raktárakat mutatta meg, ahol egy erdőnyi farönk feküdt szép sorban,
embermagasságig. A következő teremben egy sereg gép volt, amelyek a fát pillanatok alatt
péppé aprították. Végül a pépet feldolgozó termeken mentek végig, ahol újabb gépek nagy
hengerekbe göngyölték a friss papírt. A fiúk már szédültek a gépek zajától, és a mindent
átható erős szagtól. Kimentek a szabadba, a gyár mögötti folyóhoz. Ott szomorú meglepetés
érte őket. A folyó vize fekete volt, és hatalmas olajfoltot alkotott a gyárból ömlő mérgező hulladék.
A parton döglött halak feküdtek, a parti növények
levelei sárgák voltak, a fenyőkön alig volt már tűlevél. Virág sehol.
Hirtelen megértették, mi a kényelem ára. A természetet tette tönkre ez a gyár. Nemcsak az üzem
környékére hatott ki a pusztítás. A szomszédos
hegyekből, ahonnan a fákat kivágták, a madarak
is elköltöztek, nem volt hol fészket rakjanak. Az
őzek menekültek, a növényzet ritkult. A pusztuló
erdő környékén a levegő is jobban szennyeződött.
A fiúk szomorúan mentek haza a kirándulásról.
Amilyen érdekes volt a papírgyártás, épp annyira volt megdöbbentő mindaz, amit a gyáron kívül
láttak. Érezték, hogy valamit tenniük kell. De mit?
Peti hallotta, hogy egy nagy egyesület parkot ajándékoz a városnak, és a fák ültetéséhez adományo82
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kat kérnek. A Párducok elhatározták, hogy a megtakarított pénzükből facsemetéket vesznek, minden őrsi tag ültet egyet. A következő szombaton hét facsemetét vittek a parkba.
A cserkésztörvények magyarázata

6. A természetszeretet törvénye (A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz,
és kíméli a növényeket.)
A természet nemcsak a körülöttünk levő világot jelenti, amiből élünk, hanem mi is a természet részei vagyunk. Az ennivaló, a víz, a levegő, a napsütés mind szükséges ahhoz, hogy
élni tudjunk. Ostoba az, aki a saját életét tönkreteszi és piszkolja. Ezért tartsd tiszteletben a
természetet. Ugyanakkor a természet az Isten gyönyörű alkotása is. Legyen egy fűszál, egy
hangya vagy egy felhő, tartsd tiszteletben, mert nemcsak, hogy tökéletes, de emberi kéz
nem is tud ilyent alkotni. Ezért szeresd és őrizd a természetet. Járj nyitott szemekkel és sok
csodát fogsz látni. Ismerd meg a növények nevét és kincseit, az állatok nevét és szokásait, és
otthon fogod érezni magad a természetben, ahol nem idegenek, hanem ismerősök vesznek
körül.

Jellemvonások:Tudsz példát mondani a következő tulajdonságokra: árulkodás, hazudás, bátorság, őszinteség.
Jellemvonások
Jellemvonásnak nevezzük azokat a tulajdonságokat, amelyek lelkünkből fakadnak, és amelyek szerint élni akarunk. A cserkészies jellemvonásokból a legkimagaslóbb és legismertebb a

Segítőkészség
Ezenkívül van még néhány, amelyeket sűrűbben emlegetünk:
Pontos
Aki időben érkezik

Őszinte
Aki mindig igazat szól

Felelősségteljes
Aki ismeri kötelességeit

Bátor
Aki fél, de nem hátrál

Megbízható
Aki tartja szavát

Leleményes
Aki feltalálja magát

Szorgalmas
Aki kitartó a munkában

Udvarias
Aki tiszteli a másikat

Barátságos
Aki megértő

Keressetek még többet, mert biztosan találtok. Tudsz példát mondani, hogyan viselkedik
az, aki bátor, őszinte vagy hazug, árulkodó?
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Magyarságismeret
Kiszámoló vers: El tudsz mondani legalább két kiszámoló verset.
Kiszámoló versek
Sári, Mári, Ica, Vica
ki lesz most vajon a cica?
Se nem Ica, se nem Vica,
hanem te leszel a cica!

Lementem én a pincébe vajat csipegetni.
Utánam jött édesapám hátba veregetni.
Nád közé bújtam, nádsípot fújtam.
Az én sípom így szól: dí-dá-dú,
te vagy az a nagyszájú!

Egyedem-begyedem, tenger tánc,
Hajdú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy tőtött verebet.

Apacuka, fundaluka,
Fundakávé, kamanduka,
Abcúg, fundaluk,
Funda kávé kamanduk.

Ecc, pecc, kimehetsz, holnapután bejöhetsz.
Cérnára, cinegére, ugorj, cica, az egérre.
Fuss!

Antanténusz, szórakaténusz,
szóraka-tiki-taka,
alá-balá bim-bam-bum.

Honfoglalási mondák: El tudsz mondani két honfoglalási mondát

Botond mondája
Mikor a magyarok Árpád vezérlete alatt elfoglalták szép országukat, nem telepedtek
le mindjárt végképp. Ellátogattak a szomszéd országokba zsákmányt szerezni. Így egyszer
a görög császár fővárosához jutottak el.
Megijedt a görög császár a magyar sereg láttára. Elzáratta a városnak mind a hét kapuját, hogy a magyarok be ne mehessenek. Ezután követeket küldött a magyar vezérhez. Azt
üzente, hogy ne ontsák egymás vérét. Kár volna a görögért is, a magyarért is. Inkább álljon
ki a görögök részéről is egy vitéz, a magyarok részéről is egy vitéz bajvívásra. Ha a görög
győz, a magyarok szépen menjenek vissza a hazájukba; ha a magyaré lesz a győzelem, a görög nagy adót fizet a magyaroknak.
„Jól van”, mondotta a magyar vezér, „hát csak jöjjön az a görög vitéz.”
Elmennek a követek. Egy óra sem telt belé, jő ki a vár kapuján egy rengeteg nagy óriás.
A két karját összefonva megáll a magyarok előtt s mondja nagy büszkén:
„Hadd lám, ki mer kiállni velem? De egyszerre kettő jöjjön. Eggyel nem is kezdek.”
Összenéztek a magyarok, szikrázott a szemük a haragtól. Egyszerre száz is kiáltotta:
„Én is kiállok! Én is!” A legserényebb volt azonban köztük Botond. Egy köpcös, tagbaszakadt
harcos, aki egy szempillantásra kivált a seregből, s eléje állott a görög vitéznek. Mondta
neki:
„Hallgass ide, görög óriás. Botond az én nevem. Legkisebb vagyok a magyarok között.”
S amikor ezt mondotta, megforgatta a buzogányát s úgy vágta a vár kapujához, hogy az
egyszeribe kettéreccsent. Akkora lyukat ütött a vaskapun, hogy egy kisgyermek ki-, s besétálhatott rajta.
„No, no,” - ingerkedett az óriás, „kár volt eldobnod azt a buzogányt!”
„Nem kell nekem sem buzogány, sem kard” mondotta Botond, majd üres kézzel ment
a görögnek. Egyszer jobbra lódította, aztán balra; akkor felkapta, megkeringette a levegőben,
s úgy a földhöz teremtette, hogy ha hét lelke lett volna, az is mind kiszállt volna belőle.
De bezzeg szégyellte ezt a csúfságot a görög császár. Ott ült a vár fokán egész házanépével. Szentül hitték, hogy az óriás legyőzi akármelyik magyart. S lám, a legkisebbet sem
tudta legyőzni. Szégyenszemre visszatakarodtak a palotába. A császár akkora adót fizetett,
amekkorát kívántak a magyarok, csak hogy békességben hagyják birodalmát.
(Benedek Elek nyomán: Bodnár Gábor Cserkészkönyv I, 21. old.)
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A Magyarok Szent Gallenban mondája
Zsolt fejedelem, a honfoglaló Árpád fia szép ifjú volt. Erős, bátor és mindenkihez volt
nyájas szava. Népe nagyon szerette. De ez a nép még szilaj volt, széllel is versenyt futó paripákra kapva réme volt fél Európának. Lovak hátán megnyargalták nem csak a szomszédos
földeket, hanem messzi Frankhont és Hispániát is. Térkép és iránytű nélkül játszva tudták
mindezt véghezvinni!
Egy jámbor svájci kolostor szerzetesei arra ébredtek egy reggel, hogy a közeli falvak
népe dörömböl kapujukon.
„No, mi a bajotok?”
„Jaj, jaj, tisztelendő fráter, nyisd ki hamar a kaput, mert amíg itt beszélünk, még útolérnek!”
„Nem értem”, mondja a kapus, de azért fordítja a nagy kulcsot, kitárja a kapu szárnyát.
Az emberek betódulnak, nagy hevényben még a súlyos keresztvasat is segítik feltenni a kapura.
„Jaj, fráter, az ördögök űznek bennünket”, mondják.
A kapus keresztet vet ijedtében.
„Jaj, itt van újra Attila népe,” tódítják a többiek. „A hunok ivadékai, akik össze vannak
nőve a lovukkal... A pusztai boszorkányok korcs fiai... Dúlnak és égetnek mindenfelé.”
Szalad a kapus Engelbert apáthoz. Meséli neki, mit hallott.
„Isten óvjon meg bennünket”, sóhajt az apát úr. „Menj, verd félre a harangot.... Különben
mégse! A harangszó még idecsalná őket. Menj, kopogj be minden cella ajtaján, szólítsd ide
a testvéreket!”
Szaladtak is a barátok Engelbert apát úrhoz.
„Fiaim!” így kezdte az apát, „Isten most próbára tesz bennünket, egy vad hordát küld
ránk. Ti, akik a könyveket őrzitek és másoljátok, tudtok Attiláról. Újra itt van fajtája.”
Mind elszörnyedtek erre a hírre.
„Nosza rajta, rögtön rejtsétek el a templomi kegyszereket és a szent ereklyéket. Ássátok
el a kolostor udvarán. Aztán nézzetek szét, aki fegyvert talál hozza, aki fustélyt, hozza azt.
Elvezetem a nyájamat a hegyek erdeibe. Nem adlak benneteket a mészárszékre.”
Lett erre nagy lótás-futás. Volt a kolostorban egy félkegyelmű fráter, szolgája a többieknek. Nem sokat értett az egészből, csak ácsorgott. Az apát meglátta és így szólt hozzá:
„Heribáld, te itt maradsz. Legalább lesz hírmondónk.”
Nagyon hamar kiürültek a folyosók, üres lett a tágas udvar. Már a kolostorhegy oldalán
kattogtak a fapapucsok. Futott a sok barát, nyomukban a környék népe, meg sem álltak az
erdő sűrűjéig. Heribáld nevette őket.
„Most futnak! Eddig azt prédikálták, hogy nem lehet elfutni az Úr haragja elől. Eb, aki
fél! Lesz, ami lesz! - gondolta.
Lett is. Egy óra múltán izmos kis lovakon sok vitéz termett elő keleti irányból. Kiabáltak, nyargalásztak a völgyben. A kolostort vizsgálgatták, majd egy csapatjuk arra indult. Ott
érték Heribaldot a kapuban, nézelődve. Megdöfködték a dárdájukkal.
„Eredj, te bolond! Ez fáj!” szólt rájuk az együgyű fráter. Szavát nem értették a lovasok,
de a szeme járását igen, meg azt hogy a döfések helyét tapogatta tenyerével. Volt a sereggel
egy fogoly pap, aki értette a magyar szót. Rajta keresztül parancsoltak rá az ácsorgó barátra,
hogy most aztán elő a kincsekkel! Heribáld kacagni kezdett.
„Kincs? Azt hiszitek, énreám bízták!”
Leugrott nyeregéből egy vitéz és öklét mutatta Heribáldnak. Ezt a fajta beszédet már
ő is megértette. Kitárta nekik a templomajtót. Üres volt biz a templom egészen. A lovasok
káromkodtak. Végigjárták az egész kolostort, de semmit sem találtak, ami nekik kellett volna. Akkor eszükbe jutott, hogy hahó! Van a kolostorokban más kincs is, hogyha arany nincsen. Előráncigálták Heribáldot.
„Lódulj előre, mutasd meg a pincét!”
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Hát a pincekulcsok ott csörömpöltek Heribáld ruhája alatt. Vitte a vitézeket örömest
le, a sziklába vágott grádicson. Ezt az utat maga is igen szerette. Szép pince volt, hej, de
szép! Nagy hordók, kis hordók álltak benne katonás rendben. Az egyik magyar szekercét
fogott a hordóra, hogy beüsse a fenekét. Csakhogy Heribáld ott termett, elkapta a karját és
rákiáltott:
„Ne bántsátok a hordókat, mert mit isznak a barátok, ha ti eltakarodtok!”
A tolmács pap lefordította a fráter szavait, nagyot nevettek rajta. Kupákba, tömlőkbe
eresztették a bort, úgy vitték fel az udvarra. Ott a vitézek egy része a lovak körül szorgoskodott. Abrakoltak, itattak, csutakoltak. Néhányan málhájukat rendezték, kötöztek. A többi
magyar ezalatt tüzeket gyújtott. Némelyik máglya akkora volt, hogy egész barmot sütöttek
rajta. Apró bicskákkal ügyesen szeldelték le a húst a csontról, azután marokra fogták, úgy
ették. A csupasz csontokat játékból egymáshoz vagdosták. Heribáldnak is jutott egy pár
koppanás ily módon.
Mikor éhüket már elverték, és szomjukat is sűrűn oltogatták a barátok borával, nótára
gyújtottak. Páran békésen aludtak egy nyugodt sarokban. Csak a kiállított őrszemek poroszkáltak lóháton a kolostor körül. Majd lecsendesült a nótaszó. Felállott ekkor a barát meg a
pap, és szent énekeket énekeltek. Amazok csendeben hallgattak. Végezetül, miután mulattak is, pihentek is, vezérük parancsára megint lóra pattantak a magyarok, s ott hagyták a
kolostort. Senkit sem bántottak azon a tájon. Estére a szerzetesek hazamerészkedtek.
„No, Heribáld, hogy mulattál?” kérdezgették.
Sokan nem hitték volna, hogy még életben találják együgyű testvérüket.
„Nincs ezeknél jobb ember a világon!” lelkendezett Heribáld. „Ettek, ittak, daloltak. Nekem is jutott mindenből, Soha még így jól nem laktam. Igaz, hogy néha kupán vágtak, de
az hamar gyógyul, kivált, ha borral gyógyítják. Azt mondom nektek, kérjétek az egek Urát,
hogy sohse küldjön ránk rosszabb ellenséget!”
(Bodnár Gábor Cserkész II. könyv, 21. old.)
Történelem 859: Tudod, hogy ki volt Árpád vezér. Tudod mi volt a vérszerződés és a honfoglalás.
A 7-9. században Etelközben a vezérek egymással
szövetséget kötöttek.
Ez a vérszerződés a magyar hagyomány szerint a magyarság első alapszerződése. Álmos magyar nagyfejedelem, később fiának, Árpádnak adta át a hatalmat. A
szerződést a hagyomány szerint a hét vezér kötötte
Etelközben egymással – oly módon, hogy esküt tettek
arra, hogy amíg Árpád nemzetsége él, csak ebből a
nemzetségből választanak fejedelmet. A hazát, amelyet az ő vezetésével szereztek, egymás között igazságosan osztják el. S végül megesküdtek, hogy azt,
aki hűtlen lenne a választott fejedelemhez, vagy aki
viszályt támasztana közöttük, halállal büntetik. „Most
és mindörökké, az idők végezetéig.” A szerződésben
vállalt kötelezettségeik megerősítéseképpen vérüket
egy edénybe csorgatták és megitták. Ezáltal vértestvérekké váltak.

Álmos, Emese fia szép, barna arcú, fekete szemű, magas és karcsú termetű ifjúvá serdült.
Jóakaratú, bőkezű, bölcs és bátor katona lett belőle. Amikor pedig az érett kort elérte, hatalmasabb és bölcsebb volt Szittyaország minden vezérénél, ezért az ország minden dolgát
abban az időben az ő tanácsai szerint intézték. Amikor Álmos vezér érett ifjúvá serdült,
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feleségül vette egy nemes vezér lányát. Ettől született Árpád nevű fia, akit magával vitt Pannóniába. Mert Szittyaország földje annyira megtelt az ott született nép sokaságával, hogy az
a föld a népet sem táplálni, sem befogadni nem bírta.
Ezért a hét fejedelmi személy, akit mind a mai napig hét magyarnak neveznek, nem tűrhette a hely szűkösségét, tehát elhatározta, hogy szülőföldjét elhagyja, és olyan földet foglal
magának, melyen laknia lehet. Ekkor kiválasztották Pannónia földjét, mert azt hallották a
szállongó hírekből, hogy az a föld Attila királyé volt, akinek ivadékából Álmos vezér, Árpád
atyja származott.

Ekkor a hét fejedelmi személy közös és igaz értelemmel belátta, hogy a megkezdett útnak
végére csak úgy járhat, ha vezér, és parancsoló lesz fölötte. Ezért szabad akaratból, közös
elhatározással megválasztották vezérül maguknak, sőt fiaik fiainak is az utolsó nemzedékig
Álmost és azokat, akik nemzetségéből származnak. Akkor közös akarattal Álmos vezérnek
azt mondták, hogy:
- A mai naptól fogva téged vezérnek és parancsolónak választunk, és amerre szerencséd
vezet, oda téged követünk.
Ezután a hét fejedelmi személy Álmos vezérért saját vérét egy edénybe csorgatta, és így tett
esküvést. Azt a hitet, amelyet akkor esküjükre tettek, egész halálukig megtartották.
Az eskü így hangzott:
- Ameddig életünk tart, sőt, utódaink életének fogytáig, mindig Álmos vezér ivadéka lesz a
vezérünk.
- Ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban.
- Azok a fejedelmi személyek, akik szabad akaratukból Álmost vezérnek választották, soha
a vezér tanácsából ki ne maradjanak.
- Ha valaki az utódok személye közül a vezérhez hűtlen lenne, és viszályt keltene a vezér és
rokonai között, annak úgy hulljon a vére, ahogy a miénk hullott, amikor Álmossal vérszerződést kötöttünk.
- Hogyha valaki az utódok közül a vérszerződést megszegné, azt örök átok sújtsa.Ezután a
hét fejedelmi személy, akit hét magyarnak hívnak, kijött Szittyaország földjéről, és nyugat
felé indult.
Árpád és a honfoglalás (895-896 táján)

Árpád nagyfejedelem (Kr. u. 845–907), vallási vezető (kende) a honfoglalás idején,
melynek során a magyarok Etelközből a Kárpát-medencébe települtek. Tőle származnak az
Árpád-ház uralkodói, akik négy évszázadon át uralkodtak Magyarországon. A szövetséges
magyar törzsek a Vereckei-hágón jöttek be 896-ban Árpád vezetésével a Kárpát-medencébe. A másik, dél felől beáramló csoportot Kurszán vezette.
Árpád népe nem menekült hordák tépett tömege volt, akiket a besenyők ide beüldöztek,
hanem egy tudatosan és megtervezetten hazát változtató nép hazatérése, amelynek élén
Árpád nagyfejedelem állt, akinek nemzetségéből kiváló királyok származtak. Úgy tudjuk,
hogy 500 000 ember érkezett asszonyokkal, állatokkal, teljes felszereléssel a Kárpát-medencébe.
Honfoglaló őseink fejlett kultúrát hoztak magukkal. Az egész népünkre kiterjedő írásuk
volt. Ötvösművészetünk, lószerszámaink, ételeink fűszerezése, elkészítési módja, ruházatunk az akkori Európában ismeretlenek voltak. Nem beszélve különleges állatainkról, melyeket magunkkal hoztunk. Mese és mondavilágunk ezekbe az ősi időkbe nyúlnak vissza.
Úgyszintén tudnunk kell, hogy a magyarok már akkor egyistenhívők voltak. A fémlemezzel
díszített tarsoly (bőrtáska) a honfoglaló magyarság jellegzetessége.
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Mai szemmel nézve is elképzelhetetlenül nehéz lenne egy hasonló ember- és állattömeget
ilyen számban, ilyen hosszú úton egészségben, jól szervezetten egy új területre költöztetni.
Árpád serege élén 896-ban a Vereckei-hágón át az Alföldre lépett, és elfoglalta a területet. Itt barátságos népeket is találtak, akikkel még régebbről rokonságban voltak (avarok).
Árpád nagyon rövid idő alatt vette birtokába az egész Kárpát-medencét. Ezután a fiatal
magyar államot szinte rögtön, egyesült erővel kezdték támadni az európai hadak.

A hét vezér

Félegyházi tarsoly

A honfoglaló törzsek:
A hét törzs neve

Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat

A törzsek vezérei

Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm

Vezérlő fejedelmük

Árpád (apánk) nagykirály
Kurszán hadvezér

A hagyomány szerint a honfoglalás idején a magyar nemzetségek száma 108 volt.
Földrajz: Ismered a Kárpát-medence vizeit (10) és hegyeit (5).

Kárpát-medence: hegyek és vizek
A Kárpát-medence a Kárpátok, az Alpok és a Dinári-hegység vonulatai által körbevett
nagy kiterjedésű medence. Legmagasabb pontja a Magas-Tátra. Legnagyobb tava a Balaton.
Két meghatározó folyója a Tisza és a Duna.
Magas-Tátra

Vereckei-hágó
Máramarosi-h.
Zemplén ÉSZAKKELETI-KÁRPÁTOK
Bükk
Börzsöny Mátra
ALPOKALJA
Pilis
KISALFÖLD
ÉSZAKNYUGATI-KÁRPÁTOK

ALFÖLD

DUNÁNTÚLI
DOMBSÁG

DRÁ
Mecsek
VA
-SZÁ
VA
KÖ
ZE

DÉLI-KÁRPÁTOK

Hargita

KELETI-KÁRPÁTOK

DUNÁNTÚLI

Bakony HEGYSÉG

Fogarasi-h.

Vaskapu
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Vég

Sajó

Fertő-tó
Rába
Velencei-tó
Zala
Dráva
Száva

Hernád

Garam

Balaton

Tisza

Szamos
Tisza-tó
Duna Körös Sebes-K.
Fekete-K.
Fehér-K.
Maros

Olt

Duna

A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi felosztása
A Kárpát-medence vízrendszere

Elsősegély
Háromszögű kendő: Használni tudod kéz, kar, láb és fej bekötésére.
Háromszögű kendő
A cserkésznyakkendő nem véletlenül háromszögű. Minden jobb mentőláda tartalmaz háromszögű kendőt, még az autók mentőládája is. Próbáld ki, hogy a nyakkendőd elég nagy-e.
Célszerű legkésőbb akkor, amikor vezető leszel, egy nagyméretű nyakkendőt beszerezni.
Fej bekötése
- fejsérülésnél
- napszúrás ellen, vízbe mártva nagyon jó
- ha nem akarod, hogy a hajad koszos legyen
Kéz bekötése
- súlyos kézsérülésnél
- ha vérzik, mert megvágta valami, akkor
kötést kell használni
- kesztyű helyett is lehet használni

Térd bekötése
- fájó térdre borogatást, hűtést erősíteni
- horzsolásnál, hogy ne menjen bele kosz
Láb bekötése
- lábsérülésnél
- zokni vagy cipő helyett
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Kar felkötése
- törött alkar esetén alkalmazzuk
- a kendő rövid sarkába kötünk egy csomót
- a két hosszú végét a nyakunk mögött
megkötjük
Gyakorold egy kézzel saját magadon
megkötni!
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A nyakkendődet sok más dologra is használhatod:
- tűz esetén a vizes nyakkendőt a szád elé kötöd
- megkötni valamit, ha nincs nálad elég kötél, pl. hordágyat
- forró kondért megfogni
- sín berakásánál akár megkötéshez vagy kibéleléshez
- ha kell valamit szállítani, aminek rossz a fogása, kösd rá a nyakkendődet
Égés és napszúrás: Tudod, mit kell tenni égésnél és napszúrásnál.

Napszúrás
A napszúrást jobb megelőzni, ezért a tűző napon hordj sapkát, igyál sok vizet, és ne fáraszd
magad sporttal vagy munkával. Ha lehet, akkor tarts délidőben pihenőt. A napszúrás jele
fejfájás, szédülés, hányinger, piros fej és szapora pulzus, súlyos esetekben láz. Ha valakin
ezek a tünetek jelentkeznek, akkor a következőt kell tenni:
- CSIMIHI-MESE!
Ezek a részletes "MESE" lépések:
- árnyékba ültetni
- megitatni
- hűteni és borogatni a fejét
- ruháját kigombolni
Ha a láz nem csökken, akkor lehet, hogy kiszáradt a szervezete, és intravénásan kell ellátni.
Ehhez kórházba kell vinni.
Égések

Emlékezzünk: CSIMIHI-MESE!
Az égésekre vonatkozó "MESE":
1. fokú égés

- a bőr vörös és fáj
(a napégés már első fokú
égésnek számit)
- vízzel, de nem jéggel
hűteni
- naptól kímélni
- megfelelő kenőccsel
bekenni.

2. fokú égés

3. fokú égés

- a bőr vörös és hólyagos
- hideg vízzel hűteni 10
percig.
- a hólyagokat nem szabad
kiszúrni
- orvoshoz vinni, ha a vörös felület nagyobb, mint a
tenyered.

- a bőr fekete és megszenesedett
- azonnal hűteni hideg
vízzel legalább 15 percig
- ruhát levenni, ha nem
olvadt rá a bőrre
- steril lappal lefedni
- orvoshoz vinni
Nagyobb égett felületeknél
sürgősen mentőt hívni,
mert vérkeringési zavarok
várhatóak.

Egyéni higiénia: Tudsz lavórban mosakodni (Tetőtől talpig!). Csajkádat rendesen el tudod
mosogatni.
Egyéni higiénia (mosakodás, mosogatás, mosás)
A táborban és otthon is mindenkinek a maga felelőssége, hogy a higiéniai alapelveket betartsa. Ezek azért fontosak, mert a piszokkal sok fertőző bacillus és vírus kerülhet szerve90
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zetünkbe, és előbb-utóbb megbetegszünk tőlük. A táborban is legyen olyan mosdó, ahol
nyugodtan le tudsz vetkőzni, vagy kérd meg az egyik barátodat, hogy álljon őrséget.

Mosakodás
- Evés előtt kezet mosunk, hogy ne vigyük be a koszt a szánkba. Főleg kilincsek, a busz
kapaszkodói és a korlátok azok, amiket sok ember megfog, fokozva és előidézve a fertőzés
lehetőségét.
- A vécé használata után is kezet mosunk.
- Hajmosás: főleg bolha és tetű ellen kell rendszeresen hajat mosni és kifésülni.
- Fogmosás: táborban naponta kétszer, reggeli és vacsora után. Ha édeset ettél, igyál rá sima
vizet, azzal a szádat is kiöblíted.
- Testmosás: legalább két-három naponta meg kell mosakodni, amikor a lábakat és hajlatokat mossuk meg. Ne várd meg, amíg viszketni kezd.
Tábori mosakodás lavórban
Egy lavór vízben meg tudsz mosakodni, de ügyelni kell a sorrendre. Így naponta 5 liter vízben megfürödhetsz, míg otthon akár 100 litert is elhasználnál.
1. Előbb mosd meg arcodat és a kezedet.
2. Utána moss fogat, de a vizet ne a lavórba köpd vissza, hanem a lefolyóba vagy egy kis
gödörbe.
3. Ezután mosd meg a felsőtestedet és a combodat.
4. Utána jön a hajmosás samponnal.
5. Végül pedig az alsó végtagok és a feneked (ehhez guggolj le).
6. A végén mosod meg a lábadat és lábszáradat.
(Borotválkozni külön vízben kell, mert a szőröktől már nem tudod használni a vizet.)

Mosogatás
- A csajkádat és az evőeszközt étkezés után mosd el. Ha rajta maradnak az ételmaradékok, akkor azok megromolhatnak, és a következő evéskor fertőzést okozhatnak.
- A konyhai edényeket is mosd el, hogy ne tudjanak a betegségek és fertőzések elterjedni.
- A nedves törlőrongyot ne tömd a csajkádba, hanem akaszd ki száradni.
- A négyfázisú mosogatás:
1. Kikaparni a maradékot, és a pöcegödörbe kidobni. Még jobb, ha mindent megeszel,
és egy darab kenyérrel törlöd tisztára a csajkádat.
2. Forró, mosószeres vízből meríteni és kefével kimosni a csajkát és az evőeszközt.
A koszos vizet öntsd ki a lefolyóba vagy külön vödörbe.
3. Leöblíteni lehetőleg meleg vízben.
4. Fertőtleníteni (0,005%-os klór vagy hasonló fertőtlenítőszer, ami 5 ml klór 100 l
vízben vagy egy kiskanál klór 25 gal. vízben) vagy legalább 77 Celsius-fokos vízbe
egy percig beáztatni.

Természetismeret
10 fa ismerete: Megismered kinézetéről (levél, virág, stb.) és tudod, hogy mire jó. ( Mo.: bükk,
tölgy, akác, nyír, hárs, lucfenyő és vörösfenyő, alma, dió, cseresznye)
Fák
Ismerd meg a fákat, mert akkor otthonod lesz az erdő, tele sok jó ismerőssel.
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Tűlevelű fák

Lucfenyő
- 30 m magas, szép, egyenes fa.
- Messziről nézve hegyes a csúcsa.
- Toboza lóg, és lehullik, tűje hegyes.
- Jól ég, de kevés parazsat ad.
- Építkezésre, bútorok készítésére használják.
Erdeifenyő
- 40 m magas fa, kevés
törzsággal.
- 2 v. 5 hosszú tűje van
együtt.
- Fája pirosas.
- Jól ég, de kevés parazsat
ad.
- Bútorok, benti tárgyak
készítésére, építkezésre
használják.
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Jegenyefenyő
- 40 m magas, egyenes fa.
- Messziről nézve tompa a csúcsa.
- Toboza gyertyaszerűen áll, és nem
hullik, tűje gömbölyű, két fehér csíkkal az
alsó felén.
- Jól ég, de kevés parazsat ad.
- Építkezésre használják.

Vörösfenyő
- 30 m magas fa.
- Az egyetlen tűlevelű fa,
amely elhullatja a tűjét.
- Fája vörös és jól bírja a vizet.
- Főleg kinti építkezésekhez
használják
- Jól ég, de nagyon pattog.
- Kérgéből faraghatsz nyakkendőgyűrűt.
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Tiszafa
- 10 m-es alacsony fa,
tűlevelű.
- Tűje mérges, kérge,
magja mérgező.
- Állítólag íjnak alkalmas a fája.
- Kemény és jól ég.
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Lomblevelű fák

Figyelem: Akarod tudni, hány éves egy fa? Keress a környéken egy kivágott fatuskót. Ezen
látod az évgyűrűket, melyet a fa minden évben képez. Ezeket megszámolva megtudod, hogy
milyen idős volt a fa, amikor kivágták. Azt is látod, hogy az évgyűrűk nem egyformák. Szélességük függ a fa fajtájától, az adott év időjárásától, hogy melyik oldalról kap árnyékot,
vagy hogy milyen helyen állt a fa. Az évgyűrűk 1 milliméter szélességtől akár 1-2 cm-ig terjedhetnek. Ez alapján a kivágott fa vastagságát alapul véve megbecsülheted az élő fa korát.
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Lomblevelű fák
Bükkfa
- 40 m magas fa, lassan
nő.
- Magyarországon főleg
a Bükkben és Mátrában
nőnek nagyra.
- A bükkmakkot meg
lehet enni, olyan, mint a
mogyoró.
- Fája kemény, de nem
vízálló.
- Nagyon jó parazsat ad.
- Bútorokhoz, játékoknak,
padlónak használják.

Nyírfa
-20 m középmagas fa,
gyorsan nő, északon is.
- Fehér kérge van,
amiből sok mindent
lehet készíteni: csónak,
dobozok, papír.
- Kérge kiválóan ég,
mert kátrány van benne.
- Fája kemény, és vizesen is jól ég.
- Bútor, repülőmodellek
készítésére, faragásra
használják.

Nyárfa
- 30 m magas, egyenes fa
- Magyarországon a főutak
mentén is vannak ültetve.
- Fája puha és gyorsan elég.
- Levele különféle formájú
lehet, alsó oldala fehér.
- Törzse szürke, ezüstös.
- Sok fajtája van (rezgőnyár,
fekete nyár).
- Papírt, furnért készítenek
belőle.

Gyertyán
- 20 m magas, közepes fa
- Sövénynek is használják.
- Törzse rendszertelen.
- Nagyon kemény, sokáig
ég.
- Fájából szerszámot
készítenek.

Hársfa
- 20 m magas közepes fa
- Faragni a legjobb fa.
- Virágjából teát csinálnak (hársfatea).
- A cserkészvezetők
jelvényén is rajta van.

Fűzfa
- 30 m magas fa, gyorsan nő
- Főleg víz közelében él.
- „Szomorúfűz”, „botló fűz”.
- Fája puha, és nem jól ég.
- Egyszerű bútorok
készítésére, építésre használják.
- Vesszőjéből fonnak pl.
kosarakat.

Tölgyfa
- 30 m magas nagy fa, nagy ágakkal.
- Lassan nő, hosszú életű – akár 500 év.
- Építkezésre, hordók, padló, bútorok
készítésére használják.
- Fája jól bírja a vizet.
- Nehezen gyullad, de jó parazsat ad.
- A savát használták bőrök cserzésére.
- A makkját nem jó megenni, illetve többször ki kell előbb főzni.
- A disznók nagyon szeretik makkját.
- Gubacs nő rajta (nyakkendőgyűrű).
A. Kocsányos tölgy
- A makkoknak száruk van.
B. Kocsánytalan tölgy
- a makkoknak nincs külön száruk.
C. Csertölgy
- A makkház szőrös és levele fűrészelt.

Juharfa
- 30 m magas fa
- Levele a kanadai zászlón látható.
- Bútorok, konyhaeszközök, játékok készítésére használják.
- Fája kemény és jól ég.
- Nedvéből szirupot csinálnak.
- Mivel kb. 40 különböző juharfajta van,
itt csak néhányat mutatunk be.
A. Hegyi juhar
- legnagyobb juharunk
B. Vörös levelű juhar
- levele hegyes végű
- hasonlóan nagy méretű, mint a hegyi juhar
C. Mezei juhar
- kisebb, kb. 20 m magas fa
- levele is kisebb és gömbölyű

Figyelem: Két élősködőt is ismerünk, mely a fákon él. A borostyánnak a gyökere a földben
van, de utána úgy rátekeredik a fára, hogy alig lehet leszedni. Előbb-utóbb a fát megfojtja.

A fagyöngynek a gyökere a fa egyik ágába fúródik, és a fának a nedv- és vízkeringéséből
él. Már messziről lehet látni a fagyöngy kerek, akár méteres, golyó alakú egyedeit a fákon.
Ugyanakkor mindkettő gyógynövény is!
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Összetett levelű fák és gyümölcsfák
Akácfa
- 20 m magas közepes fa, gyorsan nő
- Nagy tüskékkel van tele, ezért nem jó rá
mászni és dolgozni vele.
- Fája nagyon kemény és vízálló.
- Virágjából a méhek csinálják az akácmézet.
- Hordók, kerítésoszlopok, padló készítésére használják.

Kőris
- Magas fa, 30 m-re nőhet meg.
- Jellegzetes fekete rügyei vannak.
- Fája kemény, de szívós.
- Tűzifának is jó.
- Sporteszközök és szerszámnyél készítéséhez kiválóan használható.

Diófa
- Közepes méretű fa.
- Lassan nő, és későn kezd teremni.
- A dió csak őszre érik meg, és még akkor
is szárítani kell.
- Levele illatos.
- Fája értékes bútorfa.
- Tűzifának ritkán használjuk.
- A kérge és a dió zöld gumója savat
tartalmaz, mely maga körül megöli a
növényzetet.

Vadgesztenye
- Nagy fa, főleg különálló, rétes, parkos
helyeken nő.
- Gesztenyéje nem ehető.
- Fáját ritkán használják bármire is.

Cseresznye
- 20 m magas közepes fa.
- Erdőben lehet vadcseresznyefát találni.
- Levelén két mirigy van.
- A nemesített fák gyümölcse jó evésre.
- Korán terem, már a nyár elején.
- Bútorfa, mert szép színe van.

Eperfa
- Magas fa, a vizek környékén él.
- Levele nagyon sokféle alakú lehet.
- Magyarországon elterjedt.
- Fája kemény, híres az eperfahordó.
- A faeper ehető, pálinkának, állatetetésre
való.
- A selyemhernyó kizárólag eperfalevelet
eszik, ezért egy időben sok eperfát ültettek az Alföldön.

- A szelídgesztenye önálló fafajta
- Levele a csertölgyére hasonlít, gyümölcse mindig kettesével van egy burokban.
Fontos étkezési növény.
- Fája kemény és vízhatlan, akárcsak a
tölgy.

Gyümölcsfák
Magyarországi gyümölcsök: alma, körte, szilva, meggy, cseresznye, őszibarack, sárgabarack, mandula, birsalma, ringló, faeper, dió, naspolya, mogyoró, gesztenye.
Melyik mikor érik?
Május: cseresznye; június: cseresznye, meggy; július: meggy, ringló, faeper; augusztus:
szilva, alma, őszibarack, sárgabarack; szeptember: szilva, alma, körte (szőlő – nem fán
terem!); október: alma, körte, birsalma, dió, mandula, naspolya, mogyoró, gesztenye
Mi a nemesített fa? Mindegyik gyümölcsnek van több nemesített fajtája. Ezeket azért
nemesítik, hogy a gyümölcse nagyobb, finomabb, színesebb legyen. Sajnos ezek a nemesített fajták már nem annyira ellenállók, így termesztésükhöz vegyszerek szükségesek.
Mit lehet készíteni a gyümölcsökből?
Kompót, befőtt, birsalma(sajt), aszalt gyümölcs, lekvár, borok, pálinka, kozmetikumok,
stb. Ezekhez általában a gyümölcsön kívül csak cukor és egy kis türelem kell. Próbáld
ki te is!
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Csomózás
Hurkok: Használni tudod az egyszerű állóhurkot, sváb hurkot és a csúszó hurkot.
Egyszerű hurkok
Egyszerű állóhurok
Fogd duplán a kötelet. Köss rá egy egyszerű
csomót.
Használata: Ha kell valahol egy hurok, aminek
nem szabad összehúzódnia.
Vigyázz, mert nagy terhelésnél nagyon megszorul. Hegymászáshoz a nyolcas alapú állóhurkot
használják.

Csúszóhurok
Ez az egyik legfontosabb alapcsomó. Ebből lesz
sok más csomó is. Köss egy egyszerű csomót, és
dugd át rajta a végét! De úgy is kötheted, hogy a
két vége nem szabad. A kötélen csinálj egy hurkot, a hurkot tekerd meg egyszer, és abba húzd
bele a kötelet.
Használata: Kötéllétracsomó
Dugólekötő-csomó
Bűvészcsomó

Sváb hurok
A svábhurok is egy alapcsomó. Igazából ez is két
hurokból áll, ami csak akkor tart, ha egy botot
átdugsz a két hurkon.
Többszörösen megkötve a Pruszikot kapjuk.
Használata: Hintát felakasztani.
Gyűrűre kötelet kötni.
Fára mászáshoz.
Vigyázz, hogy mind a két végét egyformán terheld
meg! Tehát nem szabad csak az egyik végén
lógnia a ráakasztott tárgynak.
Egyéb: Sok ördöglakat erre a csomóra épül.
Perec
Ez is egy csúszóhurok. Kinézete miatt perecnek
nevezzük. Nem más, mint egy svábhurok egy
kötélre kötve.
Használata: Ha egy kötelet egy fára akarsz felerősíteni. Persze lehet több perecet is egymás után
rakni.
A sátorfeszítőt ezzel fejezed be.
Egyéb: svábhurok helyett próbáld megkötni egy
szorítónyolcassal. Nem nehéz.
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Jeladás
Rovásírás: Rovásírással felhímzed vagy faragod a nevedet.
Ezt a rovásírási ábécét használják a cserkészek már több mint 60 éve. Az első cserkész rovásábécét 1942-ben átdolgozták, és azóta ez van használatban. Jellegzetessége, hogy csak
egyenes vonalakat használunk benne.

Faragás
A rovásnál a kés hegyével kell dolgozni. Rakd
le az asztalra a fadarabot, és úgy dolgozz a
késeddel. Erre főleg rövid pengéjű faragókések alkalmasak.
Faragásnál a kést a négy ujjad közé fogod, és
a hüvelykujj felé vágsz. Ehhez már erő kell.

Tájékozódás
Térképfajták: Ismered a városi és autótérkép sajátosságait,valamint ha körzetedben ismert,
a turistatérképét.
Térképfajták
A térképészet jelentős tudomány, és attól függően, hogy mire használatos a térkép, különböző térképeket készítenek. A cserkészetben a topográfiai térképet használjuk. Nevezik
ezt turista- vagy vándortérképnek is, főleg ha a vándorutak külön fel vannak tüntetve rajta.
Ezen nincsenek utcanevek, hisz az erdőben, a mezőn rendszerint nincsenek megnevezve az
utak, viszont vannak rajta térképjelek, és ami nagyon fontos, szintvonalak. Ez alapján látjuk,
hogy hol vannak dombok, hegyek, folyók, erdők vagy legelők.
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Városi térkép
- Lépték 1:5000 – 1:20000
- Sokszor rendhagyó lépték pl.:
1:11305
- Az utcanevek fel vannak tüntetve.
- A busz- és villamosvonalak meg
vannak jelölve.
- A színek eltérnek a hivatalos megjelöléstől.
- Városi portyához alkalmas.
Turista- és topográfiai térkép
- Lépték 1:15000-1:50000
- Topográfiai térképen alapul, ezért
a szintvonalak be vannak rajzolva és
nagyon részletes.
- A színek megfelelnek a szabályos
megjelölésnek.
- A térképjelek megfelelnek a szabályos megjelölésnek.
- A túraútvonalak és érdekes látnivalók ki vannak emelve.
- Portyához alkalmas.
- Városban nehéz használni, mert
nincsenek rajta utcanevek.
Autóstérkép
- Lépték 1:100000
- Főleg az utak vannak rajta.
- A községek csak mint pontok vannak bejelölve.
- Szintkülönbségek nincsenek
jelölve.
- Az útszakaszok hossza főutakon
meg van adva kis számokkal.
- Hosszú kerékpártúrákhoz érdemes
használni.

Észak irány iránytűvel: Iránytűvel pontosan megmutatod észak irányát.

A) Északot betájolni, térképet betájolni
A fekete gyűrűt addig forgasd, amíg észak jele (N) a menetirány nyíl felé
áll. Ezután a tájolót addig forgatod, míg a tű az N-re mutat. Most mutat a
tájolód észak felé, vagyis a 0 vagy 360 fokra. Ez a tájoló alapállása.
Ha térképet akarsz betájolni, akkor a tájolót ugyanígy állítsd be. Fektesd
a térképre úgy, hogy az egyik szélével párhuzamos legyen, és a térképpel
együtt addig forgatod a tájolót, amíg a tű az N-re mutat.
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Hol vagy a térképen: Felismered, hogy hol állsz a térképen.
Hol vagy a térképen?
A térkép mindig a valóság lekicsinyített és leegyszerűsített képe. Ahhoz, hogy tudjunk vele
bánni, tudnunk kell, hogyan tartsuk (betájolás), mit jelentenek rajta a jelek (térképjelek), és
mennyire van lekicsinyítve (lépték), vagyis mekkora az a távolság valójában, ami a térképen
csak egy pár centiméter. Ehhez némi fantázia szükséges, és főleg sok gyakorlat. A cél az,
hogy a térképen mindig tudd,
- hol vagy,
- hol a cél és
- melyik úton jutsz el oda.
De honnan lehet tudni, hol vagy a térképen?
1. Keresd meg, hol van az a városrész vagy falu, ahol tartózkodsz a térképen.
2. Tájold be a térképet, és te is fordulj észak felé.
3. Nézz körül. Ha látsz valami jellegzetest, ez lehet nagy út, tó vagy folyó, kilátóhegy, vasútállomás, gyár vagy fürdő, keresd meg a térképen.
4. Innen megpróbálhatod visszakövetkeztetni, hogy te merre vagy. Ha nem sikerül, menj
egy olyan helyre, ami talán jellegzetesebb, vagy ahonnan jobb kilátás nyílik.
Térkép méretarány: Tudod mit jelent 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000.
Térképek méretaránya és léptéke
Attól függően, hogy mire szolgál egy térkép, más-más léptéket használnak. A lépték azt jelzi,
hogy a valóságot mennyivel kicsinyítették le. Tehát egy 1:50 000 térképen a valóság 50 000szer lett kisebb, vagyis 1 km 2 cm-nek felel meg, mert 1 km = 1000 m = 100 000 cm osztva
50 000-rel = 2 cm. A lépték általában a térkép alján vagy az elején fel van tüntetve, illetve
meg van adva, hogy milyen hosszú rajta 100 m vagy 1 km. Ha nincs rajta lépték (mert csak
egy részlet, vagy kimásolt rész, amire nem írták rá a léptéket), akkor egy ismert részéről
meg tudod becsülni, mekkora lehet a léptéke.
Tervrajz
1:100

1 cm = 1 m

1 m = 1 cm

1:10 000

1 cm = 100 m

1 km = 10 cm

1:25 000

1 cm = 250 m

1:1000

Tájékozódási futáshoz
Vándortérkép
1:24 000
1:50 000

1 mi = 200 láb

Autó/bicikli térkép

1:100 000
1:200 000

1 cm = 10 m

1 cm = 500 m
1 cm = 1 km
1 cm = 2 km

100 m = 10 cm

1 mi = 2.64 in
1 km = 4 cm
1 km = 2 cm
1 km = 1 cm

Térkép betájolás: Betájolod a térképet észak irányába.

1 km = 5 mm
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Térkép betájolása
- A térképen fent szokott lenni észak (kivétel esetén mindig megadják az észak irányt, pl.
a balatoni térképeknél)
- állítsd be a tájolót északra, és fektesd rá a térképre úgy, hogy párhuzamos legyen a hosszúsági körökkel.
- addig fordítsd a térképet és a tájolót, amíg a tű északra mutat. Most fekszik a térkép úgy,
ahogy a valóság.
Figyelem: ezt ne csináld vaslábú asztalon, autótetőn vagy más vastartalmú tárgyon, mert
az iránytű a vas miatt nem fog jó irányt mutatni!

Becslés
Alapméretek becslése: 90% pontossággal megmondod, hogy mennyi 1 m, 10 cm (vagy 1 láb,
egy yard, 1 hüvelyk).
Alapméretek becslése
Tanuld meg, hogy mennyi egy méter a valóságban. Ha ezt rendszeresen gyakorlod, szemed
megtanulja, hogy néz ki egy méter. Így a jó cserkész látja, ha egy asztal kevesebb, mint 1 m
magas, a szoba meg magasabb, mint 2 m.

Tanulj meg így 90%-os pontossággal tárgyakat megbecsülni. 90% azt jelenti, hogy egy 1 mes botot 10 cm eltéréssel tudsz felbecsülni, egy 10 cm-es deszkánál meg 1 cm pontossággal
meg tudod mondani, milyen széles.
További alapméretek a kilogramm és a másodperc.

Táborozás, szerszámok
Kis sátor (vagy őrsi sátor): Fel tudod állítani, lebontani és becsomagolni.
Sátorcövek: Tudsz cöveket beverni, faragsz fából pótcöveket.
Sátorfelverés, bontás, sátorrend
Sátorfelverés
- A sátrat lapos helyre építsd, különben alvás közben elgurulhattok.
- Takaríts el minden követ, ágat, fenyőtobozt, mert kiszúrhatják a sátor alját, és nyomnák
a hátadat.
- Sziklafal mellett ne verj sátrat, mert mindig eshet le róla kő.
- Víztárolók, folyók és hegyi patakok mellett ne verj sátrat, mert gyorsan változhat a víz
szintje.
- A bejárat ne a főszélirány felé álljon, mert akkor könnyen belekapna a szél.
- Elsőként a belső sátrat fektesd le, és a sarkait feszítsd ki.
- Utána felállítod a rudazatot, és rá mehet a belső sátrat.
- Végén rádobod a külső sátrat, és kifeszíted.

Fontos: a belső és a külső sátor ne érjen össze, mert akkor beázik. Ha nincs belső sátor,
akkor te se érj a külső sátorhoz, mert ott beázik.
- Ha lehet, akkor áss ki a sátor körül egy 10-20 cm mély árkot, ami elvezeti a vizet.
- A sátorzsákot és a maradék cöveket rakd be a sátorba.
- A táborozás alatt többször is ellenőrizd, hogy jól van-e kifeszítve a sátor.
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Sátorbontás
- Igyekezz a sátradat mindig száraz időben lebontani!
- Ha vizesen bontottad le, akkor legkésőbb egy napra rá ki kell akasztani száradni.
- Ha csak harmat van rajta, akkor hagyd egy kicsit száradni, és csak utána pakold el.
- Mielőtt lebontod, söpörd ki a belső sátrat!
- A cövekeket akkor húzd ki, amikor a sátor még áll. Később már nehezebb lesz mindet megtalálni. A cövekeket tisztítsd le, és egyenesítsd ki újra. Csak ezután pakold el!
- A rudakat szedd szét és tedd be a rudas zsákba!
- Mindegy, hogy milyen sátorról van szó, az összehajtásnál mindig egy négyszöget kell kapnod, ami olyan széles, mint a sátorzsák hossza.
- Az összehajtásnál ügyelj arra, hogy a zsinegek ne kifelé lógjanak, hanem a tekercs belsejébe kerüljenek.
- Általában a rudakat és a cövekeket bele kell raknod a sátorba és úgy összetekerni.
Ha nem fér be a zsákjába, még egyszer gurítsd ki, és hajtsd egy kicsit szélesebbre. Lehet,
hogy jobb, ha ketten tekeritek.
- Ha valami tönkrement a sátoron, írd egy cédulára és kösd a sátorhoz. A nevedet és a dátumot is írd mellé.
Sátorrend: Sátorban is rendben tudod tartani a dolgaidat.

Sátorrend
- A sátorban is igyekezz rendet tartani, főleg, ha hosszabb ideig táborozol.
- A hálózsákodban tarthatod a melegítődet és a fehérneműs zacskót is.
- A sátor elé készítsetek egy bakancstartót, egy csajkafát és egy szárítókötelet.
- Napközben félbehajthatod a hálózsákodat, hogy nagyobb mozgástered legyen.
- Az állatok és a rovarok miatt ne tartsatok élelmiszert a sátorban.
- Jó időben hagyd nyitva a sátrat, hogy szellőzzön, de mindig figyeld az időt, és ha esni kezd,
zárd be a sátrat. Szúnyogos területen és általában is mindig használd a szúnyoghálót!
Őrsi sátrak

Az Őrsi sátor
A hagyományos őrsi sátor vászonból készült, és van belső ponyvája.
A vázat nem nehéz felállítani, de ügyelni kell arra, hogy a külső és a belső sátor ne érjen
össze. A régebbi típusoknál a cipzár helyett fűző van. Ezzel tovább tart bezárni a sátrat,
de nem megy olyan könnyen tönkre, mint a cipzár.
Sátorcövek beverése:
A cövekeket úgy verd be, hogy derékszöget alkosson a zsinórral. Nem kell sátorfeszítő
csomót csinálnod, ha van rajta fából vagy műanyagból készült sátorfeszítő. Fontos,
hogy a sátor mindig jól ki legyen feszítve, hogy az esővíz lefolyjon, és a szél ne vigye el.
Az őrsi sátor leginkább hosszú táborozásokra alkalmas. Nehéz ponyvája miatt nem
praktikus túrázásra.
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Körsátor (Szahara, Alex)
Könnyű felépíteni, mert csak
egy rúd van a közepén (2,5 m).
Erős vászonból készült, belső
sátor nélkül; aljzattal vagy
anélkül.
Táborozáshoz nagyon jó, mert
sok hely van benne, így együtt
lehet az őrs. Sőt, egy cipőtartó is
elfér benne.
Túrázásra túl súlyos.
Nagy iglusátor, kempingsátor
Nehéz felépíteni, mert magas, és több eltérő méretű és
hosszúságú rúdja van. Könnyen
megsérül a vékony ponyvája és
a cipzárja.
Sok hely van benne, főleg a
közepén.
Táborozni jó. Túrázásra nem
alkalmas.
Iglu- vagy eszkimósátor
Könnyű felépíteni, és olcsó is.
Hosszabb táborozásra inkább
csak 2 személynek alkalmas,
tehát nem őrsnek való.
Túrázásra jó, mert kis csomagokra szét lehet osztani.

Alagút sátor
Könnyű felépíteni. Szintén jó
túrázásra. Előnye a nagy előtér,
ahol főzni, illetve esős időben
tárolni is lehet.
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Személyes csomagolás: Hátizsákot csomagolsz egy hétvégére. Írd fel az egyéni felszerelési
tárgyak listáját.
Hátizsák és csomagolás
Ha táborba készülsz, be kell pakolnod a felszerelésedet a hátizsákodba. Ha csak egy hétvégére mész, akkor ez nem nagy gond. Hosszabb táborozás vagy túra esetén már jóval több
dologra lesz szükséged. Tanuld meg magad csomagolni a hátizsákodat. Még ha az elején
segítenek is a szüleid, csak így fogod tudni, hogy mit hova raktál.
Megpakolt hátizsák kívül és belül

A jó hátizsák és részei
- A hátizsákodnak legyen külső vagy belső
váza. A modern hátizsákoknak kizárólag
Sapkazsebben:
csak belső vázuk van.
iratok, zseblámpa,
- Soknak be lehet állítani a háthosszát,
elsősegély
ami főleg gyerekeknél előnyös.
- Az űrtartalma legyen 45 és 75 liter közötti.
- Hasznos, ha a zsák két részre van osztva.
- Legyen széles csípőhevedere. A csípő
balta,
térkép,
hordja a súly 50-70%-át.
Oldaltáska
útravaló - A vállhevederek legyenek szélesek és
Hosszú szíj
kulacs,
kényelmesek.
Háló vagy
ennivaló
zseb
- Legyen hozzá szíj alul és fölül, amivel ráFELSŐ
erősítheted a felszerelésedet. Ez túrákhoz
RÉSZ
fontos.
ALSÓ
- Legyen vízálló, vagy legyen hozzá esőRÉSZ
védő fólia.
Alsó cipzár
- Legyenek hozzá oldaltáskák meg fedőSzíjak
táska is. Nem kell, hogy ezek leszedhetőek legyenek, mert az csak bonyolítja a
dolgokat.
- A tépőzár nem alkalmas lezárónak, jobb
a cipzár vagy a szíj.
Sapkazseb alatt:
alátét, sátor
esőkabát,
csajka
élelmiszer,
pulóver
pótcipő,
pótruha
fehérnemű,
melegítő,
mosdókészlet
hálózsák
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Hogyan pakolj bele a hátizsákodba?
- Vedd elő a felszereléslistádat és készíts ki
mindent, amit vinni akarsz. Ne vigyél maEsőhuzat
gaddal túl sok mindent. Ötnél több pár zokni
hátizsákra
vagy fehérnemű nem kell, mert a hosszabb
Egyensúly
táborokban már lehet ruhát mosni.
heveder
- Használd a zacskós rendszert. Tehát
a fehérneműt, pólókat, cipőt stb. külön
Mellheveder
zacskókba rakd. Így nem csak rendet
tudsz tartani, hanem esőben is száraz
Vállheveder marad minden.
FELSŐ RÉSZ
- Alulra kerül a pótnadrág, póting, fürdőALSÓ RÉSZ
nadrág, pótcipő.
- A tetejére kerül az esőkabát, pulóver.
- Az oldalzsebekbe rakd a kulacsot, zseblámpát és az elsősegélyt.
Csípőheveder - A hátiszákra kösd rá a csajkát meg az
alátétet.
- Úgy csomagolj, hogy minden beleférjen
a hátizsákba. A kezed legyen üres!
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Cserkészfelszerelés és felszerelés kirándulásra
A Cserkészfelszerelés: Cserkészfoglalkozásra legyen mindig nálad:
⧠ cserkészruha (cserkészing, nyakkendő, cserkésznadrág, erős cipő, sapka vagy kalap)
⧠ zsebkés
⧠ ceruza
⧠ füzet
⧠ 2 m spárga
⧠ gyufa
⧠ ragtapasz
⧠ egy euró/dollár/ötszáz forint.

Egynapos kirándulásra legyen nálad:
⧠ a fönti cserkészfelszerelés
⧠ esőkabát
⧠ kulacs vízzel
⧠ bakancs

Egy hétvégi kirándulásra legyen nálad:
⧠ a fönti cserkészfelszerelés
⧠ esőkabát
⧠ kulacs vízzel
⧠ bakancs
⧠ hálózsák, alátét és tréningruha
⧠ csajka (evőeszköz, bögre, törlőrongy)
⧠ zseblámpa
⧠ 1 váltás fehérnemű
⧠ tisztasági csomag (fogkefe, szappan, törülköző)
⧠ kabát vagy pulóver
⧠ váltóruha (nadrág és póló)

Több napos táborozásra legyen nálad:
⧠ a fönti cserkészfelszerelés
⧠ 1 pótcserkészing
⧠ hálózsák, alátét, tréningruha (nem pizsama)
⧠ 5-7 váltás fehérnemű
⧠ 5-7 váltás póló
⧠ 1 kabát
⧠ 1 pótnadrág
⧠ 1 pulóver
⧠ 1 könnyű tornacipő
⧠ 1 bakancs
⧠ 1 gumicsizma (ha nem vízálló a bakancs)
⧠ esőkabát
⧠ tisztasági csomag (fogkefe, szappan, törülköző, fésű)
⧠ csajka (evőeszköz, bögre, törlőrongy)
⧠ kulacs vízzel töltve (legalább 1,5 l)
⧠ zseblámpa
Őrsi felszerelés portyára/túrára
⧠ elsősegélydoboz, napolaj		
⧠ balta, kisfűrész			
⧠ kötél				
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Tűzrakás, főzés és sütés
Tüzelő fák: Ismered és gyűjtesz tüzelésre alkalmas fákat. Tudod, mi a gyújtós.
Tüzelésre alkalmas fák
Számtalan fafajta létezik, de nem mindegyik ég jól. Ismerd meg azokat a fákat, amelyek
a környezetedben nőnek, és tüzelésre alkalmasak!
Tűzrakáshoz mindenképpen száraz gallyakat, ágakat keress. A fák elhalt ágai nedves időben
is szárazabbak, mint azok, amelyek a földön hevernek. Ha csak nedves fát találtál, akkor azt
először hasítsd fel, mert a belseje szárazabb szokott lenni, és a hasított felület könnyebben
begyullad, mint a nedves, sima kéreg. A fa egy részéből rakd meg a tüzet, a maradékot pedig
rakd egy halomba, és takard le egy ponyvával. A nedves fát a tűz szélén meg is száríthatod.

A gyújtós
Jó gyújtós a nyírfa száraz, fehér kérge, a száraz fű, a száraz levelek, főleg, ha már majdnem
átlátszóak, továbbá a pitypang, fűzfa, nyárfa és más növényeknek az elvirágzott, vattaszerű
magja és a szárított tapló. A jó gyújtós akár egy szikrától is begyullad, tehát csak jó gyújtóssal lehet később gyufa nélkül is tüzet rakni.
Fenyőfajták
A rőzséje jó gyújtós.
Könnyen begyullad, és szépen ég.
Forraláshoz és tábortűzhöz is jó.
Nem ad sok parazsat, és gyorsan leég. A benne levő gyanta pattog, így vigyázz, nehogy a
ruhádra, vagy más gyúlékony anyagra pattanjon, és tüzet okozzon.
Keményfák (bükk, tölgy, akác)
Finom szálakra kell hasítani, hogy könnyebben begyulladjon.
Nagy tűzben szépen ég.
Jó parazsat ad, ami sokáig izzik, így jó kályhába, kandallóba.
Sütésre, főzésre alkalmas, mert tartós meleget ad.

Puhafák (bodza, nyárfa, fűzfa)
Nem égnek jól, és nem adnak parazsat. A füstjük marja a szemet.
Akkor használd, ha nincs más!

Nyírfa
A nyírfának a fehér kérge kátrányt tartalmaz, ezáltal vízhatlan, és jobban ég, mint a papír. A
kátrány miatt fekete a füstje. Ez a legjobb gyújtós.
Fája vizesen is begyújtható, de nem ad olyan jó parazsat, mint a keményfák.

Fenyőtoboz, dióhéj, nád
Sokféle anyag van, amiket kipróbálhatsz, hogy milyen jól ég. Ilyen például a dióhéj, ami nehezen gyullad be, de nagyon nagy lánggal ég. A fenyőtoboz is nehezen gyullad be. A nádban
annyi víz van, hogy inkább csak füstöl.
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Testedzés
Gyakorlatok: Bemutatsz 2 népi körjátékot és 3 labdajátékot.
Labdajátékok
Rengeteg labdajáték van, és most nem csak a focira vagy a rugbyre gondolunk.

Kidobós
Egy meghatározott mezőben kell egymást labdával eltalálni. Akit eltaláltak, az kiáll. Ennek
a játéknak rengeteg változata van. Akit eltaláltak, az vagy leguggol ott helyben, és onnan
próbálja megszerezni a labdát, vagy addig vár, amíg kidobják azt, aki őt dobta ki.

Vadász és nyulak
A kidobóst két csoportban játsszuk, a vadászok a nyulak ellen. A vadászok egymásnak dobják a labdát és próbálják a nyulakat lelőni. Ha a nyúlnak sikerül elkapnia a labdát, akkor fordul a kocka. A nyertes az a csoport, amelyik előbb tudja kidobni a másikat. Biztos ismertek
ti is ilyen kidobós játékokat.
Röplabda
A röplabda közismert. Kisebb gyerekekkel lehet úgy is játszani, hogy a labdát el kell kapni,
anélkül, hogy a földre essen. Az a csoport veszít, akinél többször esik le a földre a labda.
Persze háló helyett elegendő egy kötelet is kifeszíteni.

Méta
A métát a baseballhoz lehet hasonlítani. Az
egyik csoport bent áll a mezőben és próbálja elkapni a labdát, amit a másik csoport
egy ütővel kiüt. A legfőbb különbség a baseballhoz képest, hogy a dobó és az ütő egy
csoportban van. Ha az ütő játékos eltalálja a
labdát, futnia kell, mégpedig a mezőt megkerülve. Útközben megállhat a pihenőkön. Akkor kap pontot, ha egyszer körbeért. Viszont
kiesik, ha a másik csoport elkapja a labdát, vagy ha nincs a pihenőn, amikor visszaér a labda
a célba. Megadott idő után a két csoport helyet cserél.
Népi játékok

Körjátékok
Itt nem a néptáncról és a csókjátékokról van szó, hanem énekes körjátékokról.

Megy a kocsi, megy a szekér
A kör közepén áll egy vagy több gyerek kendővel. A nóta végén kihívnak valakit, akinek
a kendőt el kell kapnia. Akár sikerül, akár nem, ő marad következőnek a körben.
„Megy a kocsi, megy a szekér homokért, homokért.
Én is megyek a kocsmába szilvapálinkáért.
Sejhaj, nem bánom, nékem is van virágom.
Sejhaj, leszakítom a nyáron.”
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Ne nézz hátra, jön a farkas!
Többen körben ülnek, és éneklik a versikét: „Ne nézz hátra, jön a farkas, tojást hoz a tarsolyban.”
Eközben a farkas körbesétál és megpróbál egy tojást (kendőt) lerakni valamelyik gyerek
háta mögé. Ha az nem veszi észre, és a farkas körbe ér, akkor ő lesz a záptojás, és beül a kör
közepére. Ha észreveszi, akkor elkapja a kendőt, és elindul a másik irányba, hogy a farkast
leelőzve visszaérjen a helyére. Ha ez nem sikerül, akkor a farkas leül a helyére, és a következő körben ő lesz a farkas.

Pecsenyeforgatás
A gyerekek körben állnak. A pörgető a körben van, a fogó a körön kívül. A pörgető odaszalad
valakihez, és pördül vele egyet. Aztán egy másikhoz, azzal is pördül és így tovább. A fogó
megpróbálja elkapni a pörgőt pörgés közben, mivel a körbe nem mehet be. A többi gyerek
számolja a pörgéseket: „Som egy, som kettő, som három…” Egészen tízig. Ha tízig nem kapta
el, akkor az utolsó, akivel pörögtek, lesz az új pörgő, a fogó pedig marad. Ha sikerül, akkor ő
beáll a körbe, és a pörgető lesz a fogó, akivel utoljára pörgött, az pedig a pörgető.
Megy a gyűrű vándorútra
A gyerekek körben ülnek, az egyikőjük a kör közepén áll. Nótaszóra az, akinél a gyűrű van,
elindítja az egyik irányba, a másik irányba pedig csak úgy tesznek, mintha ők is adogatnának valamit. A gyerekek úgy adják tovább a gyűrűt, hogy a figyelő lehetőleg ne lássa, hogy
hol van a gyűrű. A figyelőnek a nóta végére meg kell mondania, hogy kinek a kezében van
a gyűrű.
„Megy a gyűrű vándorútra, egyik kézből a másikba.
Hol a gyűrű, aki tudja, meg ne mondja, mi az útja.
Csili csalamádé, csili csalamádé, csili csalamádé, Sári, hopp, hopp, hopp.”
Ügyesség: Íjjal és nyíllal célba lősz.
Nyilvánvaló, hogy nagyon előnyös, ha valaki jól tud célba lőni vagy dobni. Még akkor is, ha
nem a vacsoránkat kell így megszereznünk. Célba lőni lehet puskával (légpuska), íjjal, csúzlival, parittyával. Célba dobni pedig labdával, kővel, bottal, gerellyel, bumeránggal, frizbivel
és sok más egyébbel is.
Igyekezz mindenféle helyzetből célba találni, akár fekve, térdelve vagy ülve is.
Íjkészítés és célba lövés íjjal
A magyarok és a hunok mindig is híresek
voltak az íjazásukról. Nemcsak azért, mert
lóhátról akár hátrafelé is tudtak lőni, hanem mert sokkal gyorsabban tudtak egyszerre több nyilat is kilőni, mint mások.
Ezenkívül visszacsapó íjat használtak, ami
kisebb és könnyebb volt, de mégis ellőtt
olyan messzire, mint az angolok hosszú íja.
Ha íjat akarsz készíteni magadnak, akkor
keress egy szívós, friss botot, pl.: mogyoróvagy kőrisfából. Próbáld ki, hogy mennyire
bírod meghajlítani. Ha egy szép D-betűt
tudsz belőle hajlítani, akkor megfelel. Ha
túl erős, akkor lehet vékonyítani, de csak a
belső oldalán. Arra ügyelj, hogy a D külső
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oldalát ne sértsd meg. A két végét vágd be a késeddel. Aztán fogj egy spárgát, és köss a bot
mindkét végére egy hurkot, de úgy, hogy kb. olyan hosszú legyen, mint a D egyenes szára.
Most hajlítsd be az íjadat és akaszd be a húrt.
A markolatot tekerd körbe spárgával.
Használd a párhuzamos kötést!

Nyílvesszőnek keress szép, egyenes vesszőket. Annak a vastagabbik végét hegyezd meg,
a vékonyabbik végére pedig csinálj egy bevágást. Rakhatsz a végébe tollat is, de annak a
rögzítése eléggé nehéz.
Most kipróbálhatod az íjat. Persze sohasem emberre célozva!

A visszacsapó íj ennél sokkal komplikáltabb, mert több részből tevődik össze. A régi magyarok nagy mesterei voltak az íjkészítésnek, és most kezdik ezt ismét felfedezni.
Íjászat A magyaroknak régi hagyománya az íjászat. Híres a magyar visszacsapó íj, de a magyarok ismertek a lovas íjászatukról is. A portyázások idején az emberek azt hitték, hogy a
magyarok a lovukkal össze vannak nőve, és így imádkoztak: „A magyarok nyilaitól ments
meg, Urunk, minket!”
A visszacsapó íj
A Nyugvó állapotban
B Felajzott íj
C Kifeszített íj
1 Markolat
2 Karok
3 Íjvégek
4 Húr vagy ideg, füllel minden végen
A nyílvessző
A nyílvessző hegye vasból van, és a végén három toll
található. Az egyik toll más színű, ezt nevezik vezértollnak, és ez mindig az íjjal ellenkező irányba néz.
A nyilakat tegezben tartották, melyet a hátukon
vagy az övükön hordtak. A nyíl olyan hosszú legyen,
hogy a kifeszített íjnál 5 cm-rel túllógjon.
Felajzás
A visszacsapó íjakat úgy tudod felajzani, hogy az
íjvég hajlatát a sípcsontodhoz teszed, és a másik
lábaddal belépsz az íjba.
Így könnyen meg tudod hajlítani és a húrt beakasztani.
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A lövés
- A célnak oldalt állsz
- Lábad vállszélességben
- A nyilat berakod az íjba és két ujjal megfogod
- A karodat az íjjal kinyújtod
- A húrt a nyíllal kifeszíted
- A könyököd legyen egyenes
- A lövésnél csak a húrt engeded el
A céltábla
5 körből áll, és minden kör két részből
Pontozás:
Sárga 10/9 pont
Piros 8/7 pont
Kék 6/5 pont
Fekete 4/3 pont
Fehér 2/1 pont

Kitartás: Tudsz 4 percet futni, (vagy 100 métert úszni, vagy 6 km-t kerékpározni).
Testedzési teljesítmények táblázata
Futás

Úszás

Kerékpározás

Piros szalag próba

3 perc

50 m

4 km

Zöld szalag próba

5 perc

200 m

8 km

Táborverő (11-12 éves):
Fehér szalag próba
Légy résen próba
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4 perc

100 m

6 perc

300 m

táborverő cserkész • Fehér szalag próba

6 km

10 km
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Fontos tudnivaló
• Nem elég, ha a rovásírást egyszer jól megtanulod. Használd is utána rendszeresen!
• Jó szokás, ha egymásnak rovásírással kis üzeneteket írtok.
Kötelező tevékenységek és feladatok:
Jellem:
Egy hétig vezetsz lelkiismeret-táblázatot.

Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Jellem:
Őrsben megbeszélitek: miben vagyunk erősek, miben vagyunk gyengék
Tudod családod eredetét és lerajzolod a családfádat.
Magyarság: Népi mintákkal díszíted a cserkészfüzetedet.
Becslés:

Becsüld meg, hogy egy hónap alatt mennyit költesz, majd pedig vezess egy hónapig naplót és hasonlítsd össze a becsléseddel.

Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek
KMCsSz – kerületek

Ismered körzetedet, kerületedet és a Szövetséget.

10

Jézus életéből ismersz egy példát.

2

Első áldozás, bérmálás és konfirmálás.

4

Viselkedés,
illemszabályok

Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.

Tudod, hogyan kell viselkedni társaságban,
idősebbekkel szemben, étkezésnél stb.

4

Nemzeti ünnepek

Ismersz 3 nemzeti ünnepet.

3

Történelem 1000 -

Ismered Géza fejedelem és Szent István tetteit.

4

A cserkészet rendje

Vallás

Vallási ismeretek
Jellemnevelés
Cserkésztörvény 7. és 8.
Magyarságismeret

Családi ünnepek
Földrajz

Tudod, hogy mi az őrsi rendszer alapgondolata.

Tudsz papoknak helyesen köszönni.

Ismered a családi ünnepeket (5).

Dunántúl: jellegzetességei, főbb városai stb.

táborverő cserkész • Zöld szalag próba

11-12 éveseknek, harmadik félév

2

4

5

5
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Elsősegély
Csípés

Tudod, hogy csípésnél mit kell tenni.

2

Gyomorrontás, hányás

Tudod kezelni a hasfájást, hányást, hasmenést.

6

Kullancs

Mérgezés

Természetismeret
5 helyi madár

3 ragadozó madár

Csomózás

Kötéllétra

Kötél feltekerés

Jeladás

Tudod, hogy mit csinálsz kullancscsípésnél.

Tudod, hogy mérgezésnél mit kell tenni.

4
4

Ismersz 5 madarat repülésben és az életmódját.
(Mo.: gólya, bagoly, veréb, rigó és fecske)

10

Tudod, hogy melyik csomó kell a kötéllétrához.

4

Kötelet helyesen fel tudsz szedni (tekerni).

4

Ismered árnyékképét repülésben és az életmódját
(Mo.: egerészölyv, kánya és sólyom)

Tudsz egy kötéllétrát építeni.

6

8

Rovásírás

Fejből tudod a rovásírás abc-t.

Északi irány iránytű
nélkül

Ismersz 3 módot az északi irány megállapítására.
(Nap és óra, Nap és árnyék, Göncölszekér vagy Dél
keresztje).

6

Becsüld meg egyes tárgyak bolti árát (5 db).

5

Tájékozódás

Tájoló használata

Becslés
Árak

20

Iránytűvel bármilyen irányt meg tudsz állapítani.

4

Pénz beosztása

Minél olcsóbban uzsonnát veszel az őrsödnek.

4

Zsebkés

Megélesíted a zsebkésedet.

4

Táborozás, szerszámok

Csajkazsák

Varrsz egy csajkazsákot.

4

Teafőzés

Építesz olyan főzőalkalmatosságot, amin teát főzöl.

8

Tűzrakás, főzés és sütés
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Testedzés
Gyakorlatok
Ügyesség
Kitartás

Bemutatsz társaiddal 3 körjátékot.

3

Tudsz kötéllétrán mászni.

2

Tudsz 5 percet futni (vagy 200 métert úszni, vagy
8 km-t kerékpározni).

5

Elvégzel egyensúlygyakorlatokat.

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

2

168

Cserkészismeretek
KMCsSz – kerületek: Ismered körzetedet, kerületedet és a Szövetséget.
A körzet
Az egy országban vagy közeli városokban levő csapatok képeznek egy körzetet. Általában
2-5 csapat szokott egy körzethez tartozni. A körzetet a körzeti parancsnok vezeti.
Általában körzeti tábort is szoktak tartani. Ezen kívül főleg a vezetők továbbképzése történik körzetekben.
A kerület
Szövetségünk 5 kerületből áll. Ezek több körzetet foglalnak magukba és a földrészekről
vannak elnevezve
(I. Európa, II. Dél-Amerika, III. USA és Venezuela, IV. Ausztrália, V. Kanada). A kerületet a
kerületi parancsnok vezeti munkatársaival. A kerületek és a körzetek munkája sokszor fedi
egymást.

A KMCSSZ (Külföldi Magyar Cserkészszövetség)
A legfelsőbb egység a Szövetség, illetve a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ). Ez
5 kerületből áll és központja az USA-ban van. 2014-ben a KMCSSZ-be 2500 cserkész volt
bejelentve.
A szövetséget az elnök és az Intéző Bizottság (IB) vezeti. Az IB-ben minden kerületből szerepel legalább két vezető. A szövetség minden évben rendez VK-tábort, iskolatábort, akadályversenyt, őrsvezetői körutat és konferenciákat. Azon kívül könyveket és újságokat ad ki
(Vezetők Lapja, Magyar Cserkész).
A Közgyűlés által választott Szövetségi vezetők 2015-ben:
Elnök:
Lendvai-Lintner Imre
Alelnök:
Dömötör Gábor
Főtitkár:
Szórád Gábor
Vezetőtiszt: Szentkirályi Pál
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Szövetségünk felépítése:

A kerületek számát római számokkal jelezzük.

KMCSSZ
Külföldi Magyar Cserkészszövetség
Kerületek (5 db)
I. Európa
II. Dél-Amerika
III. USA és Venezuela
IV. Ausztrália
V. Kanada
114

Körzetek (14 db)

Csapatok (kb. 65 db)

Ausztria
Németország
Svájc
Északnyugat

3
7
4
3

New York
Cleveland
Kalifornia
Venezuela

10
6
6
3

Kelet-Kanada
Nyugat-Kanada

8
2

Argentína
Brazília

Új-Dél-Wales
Victoria

táborverő cserkész • Zöld szalag próba
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A cserkészet rendje: Tudod, hogy mi az őrsi rendszer alapgondolata.
Az őrs
A cserkészet alapegysége az őrs. Egy őrs általában 3-6 cserkészből áll. Egy őrsben mindenkinek van feladata:
Őrsvezető: Ő vezeti az őrsöt, tanítja
a cserkészeket, és játszik velük.

Krónikás: Vezeti az őrsi naplót, rögzíti
a fontosabb eseményeket, a résztvevőket
stb.

Pénztáros: vezeti az őrsi pénztárt. Kiadja
a pénzt például uzsonnára.

Térképész: Kirándulásnál olvassa a
térképet és irányítja az őrsöt, hogy merre
kell menni.

Segédőv: segít az őrsvezetőnek.

Szertáros: Rendben tartja az őrsi szertárt,
felszerelést, őrsi ládát.
Konyhás: beszerzi az uzsonnát.

Tűzmester: Ő rakja aznap a tüzet.

Mentős: Nála van a mentődoboz, és jól
ismeri az elsősegélynyújtást.
Játékvezető: Kis játékokkal készül.

Vallás
Vallási ismeretek: Jézus életéből ismersz egy példát.
Jézus élete
Jézus életéről nagyon sokat lehetne írni. Itt csupán két rövid történetet említünk meg.

Ötezer ember megvendégelése
„(...) És kiment Jézus, és nagyon sok embert látott. Az emberek követték, és letelepedtek
köréje, hogy gyógyítsa őket, és hallják beszédét. Jézusnak és tanítványainak néhány haluk
és kenyerük volt. Ugyanakkor mivel több ezer ember követte őket, ezért enni akart azoknak
adni. A tanítványok erre megjegyezték, hogy néhány haluk és kenyerük van csupán. Ugyan
hogyan lehetne ennyivel jóllakatni a sokezres tömeget?

Jézus megáldotta a halakat és a kenyereket. Erre azokból olyannyira sok lett, hogy mindenki jóllakott. A megmaradt morzsákat kosarakba gyűjtötték össze. Tizenkét kosárnyi volt
a maradék.”
Jézus és a kufárok
„(...) Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus látta, hogy tele volt pénzváltókkal és árusokkal, akik barmokat és galambokat árultak. Erre Jézus kötélből erős ostort
font, közéjük vágott, és kiűzte azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt
vigyen át a templomon.
Azután így tanította őket: „Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz minden nép
számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek.”
Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek
ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot.”
(Forrás: Károlyi-féle Biblia-fordítás)
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Vallási ismeretek: Tudsz papoknak helyesen köszönni.
Köszönésmód a papoknak/lelkészeknek
A katolikus papot gyerekként így köszöntsd, ha te is katolikus vagy:
„Dicsértessék a Jézus Krisztus.”
Ha nem vagy katolikus, akkor is köszöntheted így, vagy egyszerűen mondhatod:
„Jó napot kívánok, Imre atya.”
Az evangélikus és református lelkészeket gyerekként így lehet megszólítani:
„Tiszteletes úr, tiszteletes asszony”. A köszönési forma: Áldás, békesség! (Erdélyben: Békesség
Istentől!)
Ha nem vagy evangélikus/református, akkor is köszöntheted így, vagy egyszerűen mondhatod:
„Jó napot kívánok, Pali bá”.
Vallási ismeretek: Elsőáldozás, bérmálás és konfirmálás.
Elsőáldozás, bérmálás, konfirmáció
Elsőáldozás: Amikor a 7-8 éves gyerekek (felnőttek) először veszik magukhoz az Úr Jézus
szent testét (az ostyát).
A bérmálás (katolikus) a Szentlélek közlésének szentsége. A keresztény nagykorúság szentsége, ami általában 14 éves korban
következik be. A bérmálásban a megkeresztelt maga vállalja azt,
amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: a krisztusi életet és
küldetést. Válaszul a Szentlélek új módon tölti el őt és megerősíti,
hogy képes legyen a nagykorú keresztény életre.
A konfirmáció (protestáns) megerősítést jelent a reformátusoknál és evangélikusoknál. A 13-14 éves gyermek ünnepélyesen
megvallja hitét Isten, és a gyülekezet színe előtt, és a Szent Lélek
által is megerősödik. Egyúttal először vesz Úrvacsorát, és a gyülekezet felnőtt tagjává válik.

Jellemnevelés
Cserkésztörvény 7. és 8. : Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.
7. cserkésztörvény: A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmes
kedik.
Ádám az udvarban ült a fa alatt, és mérgelődött.
Ez nem igazságos – gondolta magában. – Anya túl szigorú.
Erika éppen akkor dugta be fejét a ház sarkánál.
– Ádi, jössz holnap a vidámparkba? – kérdezte játékosan.
– Nem én – vonta meg a vállát Ádám. – Anyukám nem enged.
– Miért? – kérdezte csalódottan Erika.
– Szerinte a felét sem csináltam meg annak, amit ígértem – motyogta Ádám. – Nem ágyaztam be, nem raktam rendet a szobámban, nem mentem tejért.
116
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– Miért nem csinálod meg most? Segítek! – ajánlkozott Erika.
– Úgysem ér semmit, mert anyukám igazságtalan. Csak nem akarja, hogy menjek!
– De miért nem csináltad meg, amit kellett?
– Nem volt időm. Más dolgom volt – válaszolt Ádám.
Erika egy pillanatig elgondolkozott.
– Megígérted, hogy megcsinálod?
– Igen.
– És nem tetted?
– Nem.
– Engem ma reggel édesanyám arra kért, hogy tegyem rendbe a konyhát. Nem nagyon akartam, de mégis megcsináltam. És tulajdonképpen nem is volt olyan nagy dolog.
Ádám elgondolkozott. Tudta, hogy butaság a fa alatt duzzogni.
– Igazad van – mondta, és gyorsan nekilátott a munkának.
A cserkésztörvények magyarázata

7. Az engedelmesség törvénye (A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen
engedelmeskedik.)
Tábortüzeink egyik kedvelt száma a „zsibvásár”. Ez abból áll, hogy mindenki egyszerre
énekli a maga nótáját, mégpedig torkaszakadtából. Az eredmény: általános és fülsiketítő
hangzavar. Tréfának jó.
Ilyen „zsibvásár” az emberi közösség is, ha mindenki a saját feje után megy. Az általános
fejetlenség az eredményes munkát lehetetlenné teszi. Csak akkor tudunk előre haladni
a munkával, ha összehangoltan egy célra összpontosítunk. Ezért kell egy táborparancsnok,
aki tudja, mi kell egy táborhoz, aki össze tudja hívni az őrsvezetőket, és el tudja nekik mondani, mi a tennivaló. De kellenek őrsvezetők is, akik meghallják a hívást, elfogadják az utasítást és elvégzik a tennivalót. Ők is tudják, mi kell egy táborhoz, hogyan kell sátrat verni és
tüzet rakni. Ők meg fogják mondani a cserkészeknek, hogy hol melyik sátrat kell felverni,
mire figyeljenek, hogy ne ázzon be a sátor. És a cserkészek így megtanulják, mit és hogyan
kell tenni. Mindenkire szükség van, mert csak így tud felépülni egy cserkésztábor. A vezető
mindig a legjobbat akarja, ugyanúgy, mint minden szülő, tanár vagy feljebbvaló. Igyekezz
megfogadni a tanácsokat és utasításokat, hogy haladjon a munka, és hogy te is egykor majd
felelősségteljes cserkészvezető lehess. Viszont ha valami utasítást nem értesz, vagy nem
értesz vele egyet, beszéld meg vezetőddel, hogy jobban megértsd, miért kéri tőled.
Szómagyarázat:
Feljebbvaló = Vezető, de lehet szülő, tanár is.
Jó lélekkel = Jókedvűen. Ne panaszkodjunk!
Készségesen = Szívesen. Azonnal, amikor kérnek valamire.
Engedelmeskedni = Szót fogadni.
8. cserkésztörvény: A cserkész vidám és meggondolt.
A lányok pompásan érezték magukat. Már három hete tervezgették a nyári szünidő első
napját. Kerékpáron bejárják a környéket, együtt fagylaltoznak, és utána még moziba is mennek! Végre elérkezett a nagy nap, ott voltak együtt, s azon nevettek, kinek hogyan telt el az
utolsó iskolai napja. Útra keltek, és még mindig csak a történeteken hahotáztak.
Üres volt az út. Játékosan pedáloztak, cikáztak az út egyik oldaláról a másikra, majd az út
közepére festett vonalon haladtak tovább libasorban.
Egyszerre csak motorzúgás hallatszott. A domb tetején feltűnt egy teherautó. A lányok az út
szélére húzódtak. Csak Erzsi nem. Bravúroskodott keresztben az úton.
A teherautó csikorogva megállt. Erzsi megrántotta a biciklikormányt, az felborult, s ő elterült az úttesten. A többiek ijedten fékeztek.
A teherautó vezetője kiugrott, és Erzsihez rohant. Haragosan kiáltott: – Hol tartod az
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eszed?! Ha gyorsabban hajtok, elgázollak. Vagy ha félrekapom a kormányt, hogy kikerüljelek, barátnőidet gázolom el!
Erzsi nem sokat hallott abból, amit az ember mondott, mert erősen sírt. Elvágta a térdét,
vérzett, és persze nagyon megijedt.
Barátnői felsegítették Erzsit a földről. – Bocsánatot kérek – nyögte – játszottam és nem
gondolkoztam. Nagyon sajnálom! Jaj, de fáj a térdem!
A teherautós ránézett a lányokra, s tekintete ellágyult. – Látjátok! Túlzásba viszitek a játékot, és elfelejtitek, hol vagytok, mit csináltok. Ezentúl legyetek óvatosabbak!
– Azok leszünk – mondták kórusban.
Miután a teherautó elment, a lányok leültek az út szélére. Erzsi megszólalt:
– Oktalan voltam, s majdnem bajba kerültem. Soha nem felejtem el ezt az esetet.
A cserkésztörvények magyarázata

8. A vidámság törvénye (A cserkész vidám és meggondolt.)
A vidámság az élet cukra. Sokkal könnyebben mennek a dolgok, ha jó kedvünk van, és
nevetünk. Az eredeti cserkésztörvény BP-től még így szólt: A cserkész nehézségekben is
mosolyog és fütyörészik. Nehéz helyzetekben se veszítsd el a jókedvedet. De vidámságod
soha ne legyen mások hátrányára. Tudj különbséget tenni a jókedv és a csúfolódás, gúnyolódás között. Azt is tudd, hogy mikor lesz a jókedvből hülyéskedés, mert a hülyéskedésből
származik sokszor a baj. Ezért légy vidámságodban is meggondolt, hogy tudd, mikor kell
abbahagyni egy tréfát.

Viselkedés, illemszabályok: Tudod, hogyan kell viselkedni társaságban, idősebbekkel szemben, étkezésnél stb.
Illemszabályok
Tegeződés és kézfogás
Amíg gyerekek vagyunk, ismeretlen felnőttet nem illik tegezni. Kivéve a cserkészetben, ahol mindenkit tegezünk. Mivel angolul nincs
ilyen különbség, ez talán szokatlan, de más nyelvekben és a magyarban is ez mai napig szokás. Példa: „Ön fagylaltot vagy tortát kér?”
A tegeződés felnőtt korban úgy kezdődik, hogy az egyik fél indítványozza a tegeződő viszonyt. Hogy melyik fél, azt nem nehéz kitalálni: az idősebb a fiatalnak, a nő a férfinak, a vezető a beosztottnak
ajánlja fel a tegezést. Ez a helyzet a kézfogás esetében is. Mindig
az idősebb nyújt kezet a fiatalabbnak, a nő a férfinak, a vezető a
beosztottnak, az oktató a tanulónak, a magasabb beosztású az alacsonyabb beosztásúnak.
Köszöntés és bemutatkozás
Pont fordítva, a férfi köszön előre a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, beosztott a vezetőnek, fiú a leánynak.
Kivételek is vannak persze. Ne várja például egy fiatal lány, hogy
idősebb férfi ismerőse előre köszönjön neki. Helyesebb az is, ha a
fiatalabb vezető előre köszön idősebb beosztottainak, a férfi vezető
a női beosztottaknak.
Másik kivétel, ha valaki belép egy helyiségbe, és ott már néhányan
tartózkodnak; köszönjön előre függetlenül attól, hogy odabent férfiak, nők, vagy fiatalabb személyek tartózkodnak. Ha találkozol valakivel, akit ismersz, mindig köszönj neki: „Szia, Pisti!”, „Helló Ági!”
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– ha gyerekek, illetve „jó napot Pista bá”, „jó estét Maris néni” – ha felnőttek. Akkor is köszönj nekik, ha nem ismered a nevüket.
Köszöntéskor az, aki a köszöntést kezdi, bemutatkozik. Mégpedig neve említésével együtt:
„Szabó László vagyok“, és ha ez cserkészkörökben történik, akkor hozzáteszi a csapatot
vagy az altábort, ahonnan van.

Telefon vagy mobiltelefon
Ha valakit felhívsz, mutatkozz be: „Jó napot kívánok, Pettyes Panni vagyok, beszélhetnék
Micivel?” Ha téged hívnak, szintén mutatkozz be. „Pettyes Pani, kivel beszélek?”
Amíg a vezetékes telefonon nem illik reggel 8 előtt és este 9 után telefonálni, addig a mobiltelefon esetében ezt nem veszik olyan szigorúan. Nyilvános helyeken viszont vegyük figyelembe, hogy nem mindenki akarja hallani a mi beszélgetésünket.
Ne használjuk a mobiltelefont temetésen, egyházi szertartáson, kórházban, színházban,
moziban, hangversenyen, általában kulturális rendezvényeken, mert megzavarhatjuk mások szórakozását, valamint konferenciákon, tanácskozásokon, értekezleten és étteremben
sem.
Étkezés
Az asztalnál nem fütyülünk, nem énekelünk, nem böfögünk. Orrot fújni, tüsszenteni és ásítani sem illik. A könyök nem való az asztalra. Villával vagy kanállal emeljük az ennivalót
a szánkhoz, és nem a fejünket lógatjuk a tányérba. A kést ne tedd a szádba, és ne nyald le.
A csirkecombot meg lehet fogni kézzel is. Az összerakott evőeszköz azt jelzi, hogy befejezted az étkezést.
Ezeken kívül még sok illemszabály létezik, melyekről izgalmas könyveket is írtak, vagy rájuk kereshetsz egyszerűen illemszabályok címszó alatt a világhálón.

Magyarságismeret

Nemzeti ünnepek: Ismersz 3 nemzeti ünnepet.
Nemzeti ünnepek
Március 15.
Március 15-én az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezünk. Március 15-én olvasta fel Petőfi Sándor a Nemzeti dalt. A nép 12 pontba szedte követeléseit,
és követelte betartásukat. Kossuth Lajos hívására talpra
állt a nemzet. Később a magyarok hősies harcokat vívtak
az ellenséggel szemben (például a dicsőséges tavaszi hadjárat). Végül idegenek bevonásával az osztrákok legyőzték a magyarokat. A szabadságharc leverése után a volt
honvédők bujdosni kényszerültek, mert sokakra börtön
és kivégzés várt hazájukban.
1848-as honvéd zászló.
Ideje: 1848. március 15. – 1849. október 6.
Hátulján:
Célja: Magyarország teljes körű függetlenségének kivívá„Ne bántsd a magyart!”
sa.
szöveg olvasható
Helyszíne: a Habsburg Birodalom, benne Magyarország
Eredmény: A császári hadsereg orosz segítséggel leverte
a szabadságharcot. Haynau parancsára október 6-án Aradon kivégeztek tizenhárom honvédtábornokot, és ugyanezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt is.
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Augusztus 20.
Magyarország nemzeti és állami ünnepe – (I.) Szent István király
temetésének és szentté avatásának évfordulója, Szent István király és az új kenyér ünnepe. 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján Szent István király az országot a Szent Korona
személyében a Szűzanyának felajánlotta. Azóta az ő védelmében
áll az ország.

Szent István aláírása

Október 23.
Az 1956-os szabadságharcra emlékezünk, mely október 23-án
robbant ki. A szabadság és a bátorság ünnepe. A forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca volt. November
4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Több napig véres harcok folytak az ÁVH-sok, az
oroszok és a lakosság között. Sok fiatal és gyerek is részt vett a
harcokban. A hatalmas túlerő szétverte a szabadságharcot. Több
ezer ember meghalt. Több százezren menekültek külföldre. Utána
bebörtönzések, kegyetlen üldözések következtek.
Családi ünnepek: Ismered a családi ünnepeket (5).
Családi ünnepek
Születésnap
A régiségben nem volt szokás a születésnapot ünnepelni. Ha pedig ünnepeltek, nem az
ajándék volt a fontos, hanem az, hogy együtt lehetett a család, rokonok és barátok. Szokás
volt a születésnapokat egy bibliába beírni, így a későbbi utódok is többet tudtak a családjuk
eredetéről. Sajnos ma csak kevesen ismerik „hetedíziglen” (generációkon át) a családjukat.
Főleg gyerekek számára fontos ünnep.
Névnap
Magyarországon a névnap legalább olyan fontosságú, mint a születésnap. Régebben csak a
névnapokat ünnepeltük. Hogy melyik napon van a névnapod, azt a keresztény naptárakban
találod meg. Szinte minden magyar névhez tartozik egy védőszent.

Keresztelő
Főleg a szülőknek és a családnak nagy ünnep. A keresztelkedésnél ugyanis fogadalmat tesznek a szülők, keresztszülők, hogy hitben nevelik fel a gyermeket. A keresztelt szentelt vízzel lesz megkeresztelve. Általában kisbaba korban szoktak keresztelni, így a kisbaba nem
sokat fog fel az egész eseményből. Egyes vallásoknál a keresztelésnek ettől eltérő szokásai
is vannak.
Elsőáldozás és bérmálás/konfirmálás
A fiatal fel lesz véve a felnőttek vallási körébe.
Első szentáldozásra az a gyermek engedhető, aki korának megfelelő érettséggel képes az
Eukarisztiát megkülönböztetni a közönséges kenyértől és bortól, valamint megfelelő hittani ismeretekkel rendelkezik. Általában 7-8 éves kor és kétéves hittantanulás után következhet be legkorábban.
Bérmálás (katolikus): A bérmálás keresztény szertartás, melynek során kézrátétel vagy felkenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára. Általában 14 éves
korban és egyéves hittantanulás után következik be.
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A konfirmáció (protestáns) keresztény megerősítést jelent. Az ember ünnepélyesen megvallja hitét Isten és a gyülekezet színe előtt, amiben ezáltal is megerősödik A Szent Lélek
által. Egyúttal először vesz úrvacsorát. Általában 14 éves korban és egyéves hittantanulás
után következik be.
Esküvő és házasságkötés
Menyegzőnek is nevezzük. Egyházi vagy polgári szertartásrend, vagy mindkettő, ahol a férfi
és a nő kimondja, hogy ezentúl összetartoznak.
Az emberélet egyik legfontosabb ünnepe, amikor a szülői háztól eltávozik a fiatal, és saját
családot alapít. Az esküvőhöz sok egyéb ünneplésforma és szokás is fűződik.
Manapság mindenki saját elképzelése szerint szervezi az esküvőjét, hiszen ez életünk legszebb napjaként kell emlékezetünkben megmaradjon.
Temetés
Az elhalálozás egy szomorú esemény.
Mégis ünnepnek kell nevezni, mert összejön a család, együtt kísérik a halottat utolsó útjára, melyet búcsúztató szertartás szokott megelőzni.
A temetés után szokás halotti tort tartani, ahol az együttlévők beszélgetnek,
és tort ülnek (esznek).
Javaslat: Kutasd fel családod őseit, és készíts egy családfát. Lehet drótból igazi
„fát” készíteni és a levelekre a neveket ráírni.
Történelem 1000 - : Ismered Géza fejedelem és Szent István tetteit.
Géza magyar fejedelem (945 körül – 997)
Taksony fejedelemnek, s egy előkelő besenyő nőnek – valószínűleg Tonuzoba (besenyő
fejedelem) lányának – a fia volt. Géza fia volt I. (Szent) István, akit a keresztény magyar
állam megalapítójának tekintünk, bár István ezt a munkát nagyban Géza tevékenységére
építette.
(I.) Szent István (969 – 1038. aug. 15.) Árpád-házi magyar király.
Géza fejedelem halála után fia, István került a trónra.
A magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt. Az államszervezet
kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai
viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István
király szentté avatásának napját ünnepeljük. Halála előtt Magyarországot és a Szent Koronát felajánlotta Szűz Mária oltalmába. Szakrális király volt.
A megerősített birodalmat fiára, Imrére kívánta hagyni, ő azonban 1031-ben, még apja
életében elhunyt. Ezért unokaöccsét, Orseolo Pétert nevezte meg utódaként.
Földrajz: Dunántúl - jellegzetességei, főbb városai, stb.

DUNÁNTÚL
A Dunántúl, más néven Nyugat-Magyarország, Magyarország nyugati területének elnevezése. Északon, nyugaton és délen az országhatár, míg keleten a Duna folyó jelöli ki határait.
Nem önálló tájegység. A Dunántúli-középhegység, Dunántúli-dombság, a Kisalföld és az Alpokalja teljes területe alkotja, valamint az Alföldnek a Dunán átnyúló folytatása, a Dunántúli-alföld, melynek részei a Mezőföld és a Drávamellék.
Vizei
Tavak: Balaton,Velencei-tó, Fertő-tó
Folyók: Duna, Dráva, Mura, Rába, Zala
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Dunántúl

Siklósi vár

A Dunántúl részei:
• Kisalföld
• Alpokalja, ezen belül az Őrség
• Dunántúli-dombság és a Mecsek-hegység
• Dunántúli-középhegység

Kisalföld
A Nagyalföld „kistestvére”, síkság.
A Duna két ágra szakad területén: a határolt sziget neve Szigetköz és Csallóköz.
Mellékfolyók: Rába, Rábca, Marcal, Répce. Itt található a Fertő-tó is.
A Kisalföld nevezetességei: nyugati peremén található a Dévényi-kapu – a Kárpát-medence
nyugati bejárata.
Főbb városai: Győr, Sopron, Pannonhalma, Mosonmagyaróvár
Főbb termékei: gabona, szarvasmarha, halászat, húsüzemek, malmok
Alpokalja
Az Alpok Magyarországra átnyúló, középmagas (500-900 m) része.
Állattartása mellett hús- és bőripara van.
Nagyobb városok: Kőszeg, Szombathely, Sopron, Szentgotthárd

Dunántúli-dombság és a Mecsek
A Dunántúli-dombság területe négy középtájra tagolódik, ezek a Balaton-medence, KülsőSomogy, Belső-Somogy és a Mecsek a Tolna–Baranyai-dombvidékkel, ezeket további kistájak alkotják.
Ipar, mezőgazdaság: A Dunántúli-dombság mezőgazdasági hasznosítása tájegységenként
igen eltérő. Jellemző a szarvasmarhatartás.
A főbb termesztett növények: búza, kukorica, cukorrépa, rozs és burgonya.
A Mecsek és a Villányi-hegység napos hegyoldalain megterem az őszibarack, az alma, a
mandula, a füge, valamint jellemző a szőlő.
Ipar: gazdag ásványkincsekben – kőolaj, földgáz, uránérc és feketekőszén.
Élelmiszeripar, tejüzem, húsüzem, konzervgyárak, gépgyártás
Főbb városai és látnivalói: Kaposvár, Mohács, Siklós, Villány, Pécs, Szekszárd, Gemenc, Balaton környéke, Hévízi-tó és a Tapolcai-tavasbarlang, romantikus kastélyok és várromok
(Nagyvázsony, Sümeg, Szigliget).
Dunántúli-középhegység
Magyarországi nagytáj a Kisalföld, a Zalai-dombság, a Balaton és a Mezőföld között. Az
Északi-középhegységtől a Pilis és a Visegrádi-hegység között húzódó patakvölgyek választják el.
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Turisztikai látnivalói: A műemlékekben gazdag Székesfehérvár, Tata, Zirc, Veszprém, Pannonhalma, Pápa és Várpalota, a Velencei-tó és kirándulóövezete, valamint a kies hegyvidékek (Bakony, Vértes, Gerecse) tájai.
Ásványkincsei: barnakőszén, bauxit, mangánérc, mészkő

Elsősegély
Csípés: Tudod, hogy csípésnél mit kell tenni.
Csípések
CSIMIHI-MESE!
Ez a csípés "MESE":

Darázs/méhcsípések vagy egyéb rovarcsípések:
- Elég hideg vízzel borogatni.
- Allergiás tünetnél azonnal orvoshoz kell
menni.
- Súlyosan allergiás gyermeknél legyen kéznél az önfecskendező Epinephrine-oltás.
Előtte ismerd meg a használatát.
- Csípések szájban vagy szemben:
- A szájat hideg vízzel kell hűteni.
- A sérültet rögtön orvoshoz kell vinni.
Egyébként úgy ismered fel a méhcsípést, hogy a fullánk a méregzacskóval együtt ott marad
a bőrödben. Ez a méheknél (B) kiszakad, és ezért a rovar elpusztul. A darázs (A) viszont
többször is tud csípni, ezért veszélyesebb is.
Kullancs: Tudod, hogy mit csinálsz kullancscsípésnél.

Kullancs
- A kullancsok főleg a mezőkön és az erdőszéleken élnek.
- Bozótban, magas fűben és az erdőben, a föld felett kb. 1 m-ig tanyáznak, ezért ajánlatosabb
a hosszú nadrág viselése.
- Nem minden kullancs fertőzött, ez attól függ, hol vagytok.
- Ezért a táborban minden nap vizsgáld meg magad, nincs-e kullancs a testhajlatokban (hónod alatt, térdhajlatban, a lábaid között).
- A kullancsot úgy veszed észre, hogy a csípésnél viszket, és egy kis dudort is lehet érezni.
Ha kullancsot találsz:
- A fejénél kell csipesszel megfogni és tekerve kihúzni (az óra járásával ellentétes
irányba).
- Nem szabad a potrohánál megfogni, mert
akkor beléd ereszti a gyomrában levő fertőző folyadékot.
- Ha sikerült eltávolítani, meg kell róla
győződni, hogy a feje sem szakadt bele a
bőrünkbe (ha beleszakadt, akkor orvoshoz kell menni). A csípés idejét fel kell írni és a kullancsot el kell tenni (egy papírra ragasztani).
- Ha egy-két hét múlva bevörösödik vagy fejfájás jelentkezik, akkor azonnal orvoshoz kell
fordulni.
- Európában és ahol kapható, ajánlatos cserkészeknek a kullancs által hordozott és terjesztett kórok elleni oltás.
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- A kullancscsípés két betegséget tud okozni: az FSME ellen van védőoltás, a borreliózis
ellen viszont nincs. Mindkettő komoly betegséget, sőt, halált is okozhat.
Figyelem: A különböző földrészeken más és más rovarok veszélyesek (pókok, skorpió, legyek, piócák, szúnyogok, stb.). Ezért fontos, hogy ismerd azokat a rovarokat, amelyek a te
környezetedben élnek, és hogy hogyan lehet védekezni ellenük.
Gyomorrontás, mérgezés: Tudod kezelni a hasfájást, hányást, hasmenést, mérgezést.
Gyomorrontás, mérgezés
Mindig CSIMIHI-MESE!
Ez a „MESE”:

Gyomorrontás
A gyomorrontás egy enyhe mérgezés, általában hasfájással és hányással jár. Gyomorrontásnál fontos, hogy értesítsd a táborparancsnokot, mert lehet, hogy többen is rosszul lesznek.
Ilyenkor elég a beteget lefektetni, teát itatni vele és egy napig koplaltatni.
Hasmenés
Hasmenés idején nagyon fontos, hogy sokat igyunk, mivel a testből sok folyadék távozik.
Együnk rizst, pirítóst, kemény sajtot, fekete csokit, banánt. Ha nem múlik el, itt is a tábori
orvoshoz, illetve a kórházhoz kell fordulni a folyadékveszteség miatt.

Székrekedés (szorulás)
Székrekedés sokszor fordul elő, mert a táborban nem mernek vécére menni a cserkészek.
Hogy feloldjuk a szorulást, gyümölcsöt (pl. narancs, szilva, dinnye) vagy sok zöldséget kell
enni. Ha már több napja nem volt vécén valaki, akkor a tábori orvoshoz kell fordulni gyógyszerért vagy legrosszabb esetben kórházba kell menni.
Mérgezés
Mérgezésnél sokkal erősebbek a tünetek. Erős gyomorgörcs, hányás, hányásinger (amikor
már nem jön semmi) jelentkezhet. Ezért azonnal kell cselekedni:
- Azonnal orvoshoz kell menni.
- Beteget melegen tartani.
- Beszélni vele.
- Általában gomba vagy bogyók okozzák a mérgezést, de akár tojás (szalmonella), romlott
hús, hal vagy tej is. Ezenkívül gyógyszer, alkohol vagy vegyszer is okozhat mérgezést. Ezért
az ételmaradékot, üres üveget vagy tablettát is el kell vinni az orvoshoz.

Savak és lúgok
Amennyiben valaki hígítót, savat vagy lúgot ivott, akkor nem szabad hánytatni, mert kimarhatja a nyelőcsövét, sőt, a tüdejébe is kerülhet. Azonnal kell cselekedni:
- Minden perc számít, ezért azonnal mentőt kell hívni, vagy kórházba kell vinni a sérültet.
- Próbáljuk meg kitalálni, mit ivott, és lehetőleg az üveget elvinni az orvoshoz.
- Ne itassunk vele semmit, mert ha rosszul mértük fel a helyzetet, akkor csak tovább rontjuk
a helyzetet.
- Inkább figyeljük a pulzusát és légzését.
- Beszélgessünk vele, és ne hagyjuk elaludni.
Ilyen balesetek megelőzéséhez nagyon fontos, hogy mérgeket csak eredeti üvegekben tartsunk, mert ezeken sokszor biztonsági kupak is van, amit nehéz kinyitni. Ezeket is olyan helyen tartsuk, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá. Sajnos sok baleset azért történik, mert
szódás vagy limonádés üvegekben tartanak mérget, amit a kisgyerek elér és megissza.
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Természetismeret
5 helyi madár: Ismersz 5 madarat repülésben és az életmódját. (Mo.: gólya, bagoly, veréb,
rigó és fecske)
Madarak
A madarakat több csoportra lehet osztani. Egyrészt költöző madarakra, melyek télire elrepülnek délre, és a kitelelőkre, melyek hazájukban maradnak. Léteznek továbbá ragadozó
madarak, énekesmadarak és vízimadarak. Próbáld kilesni, melyik madárnak milyen hangja
van! Ez nem könnyű, mert mihelyt észrevesznek, általában elhallgatnak.
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Gólya
- Költözőmadár
- Nyújtott nyakkal repül.
- Kéményen, villanypóznákon fészkel.
- 2-4 fiókája van.
Bagoly
- Kitelelő, ragadozó
- Éjjel vadászik
- Nem épít fészket, hanem
elveszi más nagy madártól.
- 4-6 tojást rak.
Varjú
- Otthon telel, nagy seregben él.
- Rovarokat, dögöt, egeret,
tojást eszik. Sokszor látni
traktorok mögött, amint a
rovarokat szedegeti.
- Mióta az ember elveszi az
életterét, azóta kártevő.
Feketerigó
- Kitelelő
- A hím fekete, sárga csőrrel, a nőstény sötétbarna.
- Nagyon szépen énekel.
- Rovarokat és gilisztákat
eszik, télen bogyókat is.
- Sokat gyalogol, és hango
san túr a levelek közt.
- Nagyon alkalmazkodó, és
akár többször is költ egy
évben.
Vörösbegy
- Kitelelő
- Jellegzetes a vörös nyaktolla (begye).
- Rovarokat eszik, télen
bogyókat is.
- A vörös színre megvadul.
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Fácán
- Kitelelő tyúkalakú madár
- A kakas hossza 90 cm.
- Az éjjelt a fák ágain tölti,
ezért csak fás vidéken él.
- Vadászatra tenyésztik.
- Jellegzetes a kakasok
kiáltása és szárnycsapása.

Sirály
- Kitelelő vízimadár
- Számos fajtája van.
- Inkább a levegőben van,
mint a vízen, ellentétben
a kacsával.
- Rovarokat és halakat
eszik.

Harkály (fakopáncs)
- Kitelelő
- Fába vájja odúját, amit
többször is használ.
- a fából szedi ki a bogarakat, de eszik mást is, így
bogyókat és más rovarokat. Halott fákon egész sok
lyukat is vés.

Kakukk
- Költözőmadár
- Más madár fészkébe
rakja tojását.
- A kis kakukk kidobja a
többi fiókát vagy a tojást,
és sokszor jóval nagyobb,
mint akár a „szülők”.

Cinege
- Kitelelő, a madáretetők
leggyakoribb vendége
- Jellegzetes a fekete csík
a hasán.
- Rovarevő.
- Nagyon szapora,
2-3-szor tojik egy évben
8-12 tojást, de sok megdöglik.

Pacsirta
- Költözőmadár (kivéve
a búbospacsirtát)
- Jellegzetes a bóbitája.
- Rovar- és hulladékevő.
- A műutak mellett és
városokban látható.

Szürkegém
- Kitelelő
- Görbe nyakkal repül.
- Főleg sekély vizek körül,
patakokban lehet állva
látni.
- Hallal, békával, rovarral él.

Fecske
- Költözőmadár
- Vékony fekete teste van
és villás farka
- Fészkét a házak teteje
alá tapasztja, esőtől védett
helyre.
- Apró rovarokat, szúnyogokat fogyaszt, a levegőben kapja el őket.
- Ha alacsonyan repül,
rossz idő várható.
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Sólyom
- Költöző ragadozó madár.
- Főleg egereket és ürgét
fogyaszt.
- Sziklákon és erdőkben él.

Veréb
- Kitelelő
- A legelterjedtebb kis
termetű madár Magyarországon.
- Kis rovarokat fogyaszt.
- A mesterséges odúkból
kizavarja a cinegéket.
- Sokszor nagy seregben
jelenik meg, és az embertől
sem fél.
- Nagyon jól alkalmazkodik.
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Figyelem: a legtöbb név csak gyűjtőnév. Nagyon sokféle bagoly, harkály vagy sirály van.
Mindegyiknek egy kicsit más a kinézete, nagysága, az élettere és szokásai. Ezért vannak
madárhatározó könyvek, melyekben mindegyik faj pontosan le van írva.

3 ragadozó madár: Ismered árnyékképét repülésben és az életmódját (Mo.: egerészölyv, kánya és sólyom)
Ragadozó madarak

Sólyom
- A magyarok madara a Turul (Kerecsensólyom)
- Költözőmadár
- Az egyik leggyorsabb madár - 200 km/
h-val repül.
- Hegyes a szárnya vége.
Vörös vércse
- Hasonlít a sólyomra, de jóval kisebb.
- Hegyes a szárnya.
Egerészölyv
- Kitelelő, elég lassú.
- Széles, kerek farkú.
- Erdőben is vadászik,
de a rétek fölött is látjuk
keringeni.

Héja
- Majdnem akkora, mint az egerészölyv.
- Farka egyenes.

Karvaly
- Hasonlít a héjára, de jóval kisebb.
- Az erdőben kis madarakra vadászik.

Kánya
- Kitelelő
- Villás farkáról jól meg
lehet ismerni, ha magasan is köröz.
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Rétisas
- Kitelelő
- Ragadozó, dögevő.
- Legnagyobb madarunk.
- Szárnyfesztávja 240 cm.
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Csomózás
kötéllétra: Tudod, hogy melyik csomó kell a kötéllétrához. Tudsz egy kötéllétrát építeni.
Kötéllétra

A kötéllétra nagyszerű dolog. Nem kell hozzá más, mint egy kötél és egy pár bot, és máris fel
tudtok mászni egy fára vagy egy sziklára. Itt láthatod, hogyan kell elkészíteni:
Kötéllétracsomó:
Ezt a csomót csúszóhurokból kell csinálni.
Fogd meg ott a kötelet, ahová majd a
csomó kerül, és tekerd meg egyszer úgy,
hogy egy hurkot kapj. Ezen a hurkon húzd
át azt a szárát a kötélnek, ami a huroktól
fölfelé megy. Végül dugj át ezen a csomón
egy botot.
Használata: Egy botot tudsz egy kötéllétrába kötni.
Vigyázz, hogy azonos irányba legyen a
csomó kötve, mivel csak az egyik irányba
tart.
elkészítés:

Perec

Kötéllétracsomó

Ácshurok
1 Láb

Perec

1. Felezd el a kötelet, és fektesd kinyújtva
a földre. A közepére tegyél egy követ, vagy
verj be egy cöveket, így könnyebben tudsz
dolgozni (lásd az alábbi rajzot).
2. Szedjél össze néhány botot. A botok
legyenek legalább két nagyarasz hosszúak
és kb. két hüvelyk vastagok.
3. Kezdjed alulról becsomózni a botokat.
Nagyon vigyázz arra, hogy a csomót jó
irányba kösd, mert csak az egyik irányba
tart.
4. Méterenként 4 bot kell, tehát kb. egy
láb van minden fok között. Ügyelj arra,
hogy a botok párhuzamosak legyenek.
5. Ha az összes bot be van csomózva, rákötünk egy kötelet és átdobjuk egy ágon.
6. A létrát felhúzzuk, és a fa törzsén megerősítjük egy pereccel vagy egy ácshurokkal (lásd a Portyázó próbát).
1 Láb

2 nagyarasz
(kb. 40 cm)
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Kötél feltekerés: Kötelet helyesen fel tudsz szedni (tekerni).
Kötélkarbantartás, tisztítás, kötélfeltekerés

Használat után a kötelet rendesen el kell rakni. Ehhez laza tekercsbe szeded, hogy ne
gubancolódjon össze. Attól függően, hogy milyen hosszú a kötél, több módszer van: 1.
könyéken, 2. kézben, 3. vállon tekerni fel (ezt főleg akkor használd, ha ketten vagytok,
és nagyon hosszú a kötél).

A feltekert kötelet nem hagyjuk ott csak úgy, mert különben megint szétesik, hanem
csomót kötünk a végére:
1. cowboy módra
2. hegymászó módra

Jeladás
Rovásírás: Fejből tudod a
rovásírás abc-t.
Ezt a rovásírási ábécét
használják a cserkészek
már több mint 60 éve.
Az első cserkész rovásábécét 1942-ben átdolgozták,
és azóta ez van használatban.
Jellegzetessége, hogy csak
egyenes vonalakat használunk benne.
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Tájékozódás
Északi irány iránytű nélkül: Ismersz 3 módot az északi irány megállapítására. (Nap és óra,
Nap és árnyék, Göncölszekér vagy Dél Keresztje).
Tájékozódás a Nap és a csillagok segítségével
Órával
Óra segítségével nem nehéz az északi
irányt megállapítani. Ha nincs mutatós
órád, akkor egy papírra rajzold fel a mutatók állását minél pontosabban.

1. Az óramutatóval célozd be a Napot.
2. A 12 és az óramutató közti szöget
elfelezed.
3. A felező dél felé mutat, tehát észak
pont az ellenkező irányban van az északi
földtekén (a déli földtekén a felező észak
felé mutat).
4. Nyári időszámítás esetén a 12-es helyett
az 1-est kell venni a felezéshez.
Csillagokkal

Az északi félteken a Nagy Göncöl két hátsó
csillaga között húzz egy vonalat. A vonalat
hosszabbítsd meg, és mérd rá ötször a
két csillag közti távolságot. Az ott levő
közepes fényű csillag az Északi sarkcsillag.
Tehát arra van észak.
A déli félteken a Dél Keresztje csillagkép
segítségével tájékozódhatsz. A kereszt
hosszú szárát hosszabbítsd meg. Erre
a vonalra mérd rá négyszer a kereszt
hosszát. Ott van az égbolt déli sarka, de
csillagot ott nem találsz.
Árnyékkal
Mivel úgy látjuk, hogy a Nap keletről nyugat felé halad, így egy fának vagy botnak
az árnyéka pont ellenkező irányba fog
mutatni. Tehát ha a Nap 12 órakor délen
áll, akkor az árnyék észak felé mutat az
északi földtekén (a déli földtekén dél fele
mutat). 9-kor, illetve délután 3-kor pedig
45°-kal tér el.
130
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Árnyékkal (bot módszer)
Szúrj le egy vékony botot úgy, hogy lásd a teljes árnyékát. Az árnyék végét egy másik
bottal vagy kővel jelöld meg. Egy pár órával később újra jelöld meg. A két pontot egy vonallal kösd össze. Ez a vonal kelet-nyugati irányba mutat. Állj úgy, hogy az első jel a bal
kezed felé legyen, a második pedig a jobb kezed felé. Így egyenesen előre lesz észak.

Tájoló használata: Iránytűvel bármilyen irányt meg tudsz állapítani.
Észak betájolása

A Nap segítségével: a Nap keleten kel fel, délben dél felé mutat, és este nyugaton megy le.
Így ha tudod, hol kel fel a Nap, akkor az előbbi vers alapján meg tudod állapítani, merre van
észak (Magyar címer próba, 19. oldal).
Később megtanulod magad a csillagok vagy az óra segítségével is betájolni. A legfontosabb
mégis, hogy a tájolódat megtanuld használni.
Észak betájolását bárhol gyakorolhatod, akár otthon, az iskolában vagy a cserkészotthonban.
Mindig tudd, merre van észak!

A tájoló és az iránytű
Az emberek már nagyon régen rájöttek arra, hogy a földnek két mágneses pólusa van. Ezek
a mágneses pólusok majdnem pontosan az északi, ill. déli sarkon vannak. A földrajzi és
a mágneses pólusok olyan közel vannak egymáshoz, hogy nálunk a különbség csak 1-2 foknyi, tehát elhanyagolható. Az első iránytűvel inkább csak a fő égtájakat lehetett meghatározni. Miután megépítették a tájolót a fokbeosztással, már nem csak az északi irányt tudták
követni és feljegyezni, hanem bármilyen más irányt is pontosan meg tudtak határozni.

Iránytűnek nevezzük azt a mágneses mutatót (tűt), ami észak felé mutat. Vele csak a 4 fő
égtájat lehet meghatározni.
Tájolónak nevezzük azt a szerkezetet, amiben egy iránytű forog, és amin általában van egy
fokbeosztás és egy célzóberendezés. A legtöbb tájoló 360°-ra van beosztva, ezért például
a 130° szám esetén az irányt kelet és dél között kell keresni.

laptájoló részei

Figyelem! A tájolók általában angolul vannak feliratozva. Ezért északot N-nel (North) jelölik.
Az E betű pedig nem északot jelent, hanem keletet (East).
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Rövidítések
Észak (É)
Kelet (K)
Dél (D)
Nyugat (NY)

=
=
=
=

North (N)
East (E)
South (S)
West (W)

Égtájak
Észak
Kelet
Dél
Nyugat

=
=
=
=

0° (vagy 360°)
90°
180°
270°

A tájoló használata
- A mágneses tű mindig északnak, tehát az N-re mutat. (A föld déli oldalán dél felé mutat.)
- A fokokat mindig a menetiránynyílnál kell leolvasni.
- A tájolónak általában 360 fokos beosztásuk van, de van 64-es, 400-as és 6400-as beosztású is. Tehát használat előtt nézd meg jól, hogy milyen tájolód van.
- A tájolónak van egy négyszögletű doboza, egy úgynevezett célzóberendezése, amivel be
tudod célozni az irányt.
A) Északot betájolni, térképet betájolni
A fekete gyűrűt addig forgasd, amíg észak jele (N)
a menetirány nyíl felé áll. Ezután a tájolót addig forgatod, míg a tű az N-re mutat. Most mutat a tájolód
észak felé, vagyis a 0 vagy 360 fokra.
Ez a tájoló alapállása.

Ha térképet akarsz betájolni, akkor a tájolót ugyanígy
állítsd be. Fektesd a térképre úgy, hogy az egyik szélével párhuzamos legyen, és a térképpel együtt addig
forgatod a tájolót, amíg a tű az N-re mutat.
B) Menetirányt beállítani
Ha kapsz egy menetirányt, hogy menj pl. 40 fok irányába, akkor a fekete gyűrűt addig forgatod, míg
40-es a menetiránytű felé mutat. Most a tájolót újra
addig forgatod, míg a tű az N-re mutat.

C) Tárgyat betájolni
Ha látsz egy távoli hegycsúcsot, és be akarod tájolni,
hány fokra van, akkor fordítva járj el! A menetiránynyilat irányítsd rá a hegycsúcsra! A fekete gyűrűt
addig forgasd, míg a tű az N-re mutat. A hegycsúcs
irányát most a fekete gyűrűn tudod leolvasni.

Figyelem! Minél közelebb vagy a pólusokhoz, annál nagyobb az eltérés a mágneses pólus
és a földrajzi pólus között. Ezt az eltérést a térképek oldalán fel szokták tüntetni, tehát annak megfelelően kell a fokokat átszámolni.
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Becslés
Árak: Becsüld meg egyes tárgyak bolti árát. (5 db).
Pénz beosztása: Minél olcsóbban uzsonnát veszel az őrsödnek.
Pénzbeosztás
Akármerre mész, akármit csinálsz, pénz nélkül nem lehet létezni. De a pénz használatában
nagy különbségek vannak. Nemhiába van a mondás, hogy valaki két kézzel szórja a pénzt.
Mi, cserkészek, igyekszünk a pénzzel okosan bánni, ahogy a 9. törvényben is megfogadtuk. Aki okosan bánik a pénzzel, annak több mindenre elég. De hogyan kell okosan bánni
a pénzzel?

Ismerd az árakat
Sok terméknek, legyen ez kenyér, cipő, vagy könyv, különböző ára van, attól függően, hogy
hol veszed. Ha bizonytalan vagy, akkor hasonlítsd össze két bolt árait. Ez nem mindig egyszerű, mert talán nem egyforma csomagolásban és mennyiségben mérik, és át kell számolni.
Az olcsó nem mindig olcsóbb
Vigyázz az olcsó árakkal! Sokszor gyenge minőségű az áru, és hamar tönkremegy. Így talán minden évben veszel egy rossz baltát 1000 Ft-ért, ami egy év alatt tönkremegy, pedig
jobban jártál volna ha 3000 Ft-ért veszel egy baltát, ami 10 évig tart. Tehát tanuld meg a jó
minőséget megkülönböztetni a gyengétől!

Táborozás, szerszámok
Zsebkés: Megélesíted a zsebkésedet.
Zsebkés élesítése
Az élesítéshez fenőkövet használj! Fontos, hogy a
fenőkő mindig vizes legyen, ne csak nedves.
Késedet lassú körökben mozgasd a fenőkövön.
Ne nyomd rá erővel, sokkal fontosabb, hogy jó
szögben tartsd. Akkor jó, ha olyan, mintha egy
vékony réteget akarnál levágni a kőről. Rendszeresen váltogasd a penge két oldalát. Akkor éles
egy kés, ha egy darab papírt a levegőben tartva
félbe tudsz vele vágni.

A fenés nem könnyű feladat, és ha nagyon tompa
a késed, akkor sokáig, akár 1-2 óráig is eltarthat.
Ezért is vigyázz a késedre!
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Csajkazsák: Varrsz egy csajkazsákot.
Varrás
A varráshoz elég, ha két öltést ismersz.
Egyenes öltéssel bármit fel tudsz varrni. Ennek
van egy egyszerű és egy kicsit igényesebb változata, mellyel mindig egy fél öltést visszalépsz.
Próbáld a jelvényeidet magad felvarrni.
A másik öltés a szélöltés, amivel főleg szegélyt
tudsz elszegni.

Zászló és zsákvarrás
Őrsi zászlót úgy varrj, hogy kifordítva varrd körbe a széleket. Amikor kész, akkor visszafordítod
az anyagot és így nem látszik a varrás. Mérete
25 x 40 cm.
Így kell zsákot is varrni; például a csajkazsákot
vagy sátorzsákot. A tarisznya egy kicsit nehezebb, mert azt varrhatod kifordítva is, vagy szép
szegélyöltésekkel lehet összevarrni.

Tűzrakás, főzés és sütés
Teafőzés: Építesz olyan főzőalkalmatosságot, amin teát főzöl.
Teafőzés/ vízforralás
A vízforralás nagyon gyakran szükséges. Egyrészt a vízforralás által elpusztulnak a vízben a
baktériumok, másrészt pedig nagyon sok ételt vízben kell elkészíteni (tészta, rizs, krumpli).
Vizet forralni lángon kell, nem parázson. Tehát ha vizet akarsz forralni, készítsd elő a kondért a vízzel és a szolgafát, s csak utána gyújtsd be a tüzet. Amint ég a tűz, már kezdheted
is forralni a vizet. Rakj a kondérra fedőt, mert akkor gyorsabban felforr a víz, és ha például
teát csinálsz, nem is lesz olyan füstízű, és nem száll bele a pernye.
Teafőzés
A tea nemcsak a szomjúság ellen hat, de hidegben melegít és lehet gyógyszer vagy élvezeti
cikk is. Készíthetjük üzletben vásárolt kész teákból, de nyáron mi magunk is gyűjthetünk,
száríthatunk teanövényeket. Vásárolt teánál kerüljük a tasakos kiszerelésűeket a bennük
levő vegyszerek miatt. Szabadban csak ott gyűjtsük a növényeket, ahol biztosak vagyunk
benne, hogy nem érte vegyszer őket.

Nem mindegy, hogy milyen vizet használunk. A tiszta forrásvíz a legalkalmasabb, de jó az
esővíz vagy a hólé is. A klórozott csapvíz a tea ízét is rontja. Elég a vizet felforralni, főzni
nem kell.
Fél perctől öt percig hagyjuk ázni a teát. Ha a víz nem elég meleg, hosszabb ideig hagyjuk
a teát ázni. A fél percig áztatott fekete teának a kioldott koffein miatt élénkítő hatása van,
hosszabb áztatás után a koffein leépülése miatt ez a hatás gyengül. Otthon a teára öntjük a
forró vizet, táborban a teát vízbe keverjük és szűrjük.
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Testedzés
Gyakorlatok: Bemutatsz társaiddal 3 körjátékot.
Körjátékok
Itt nem a néptáncról és a csókjátékokról van szó, hanem énekes körjátékokról.

Megy a kocsi, megy a szekér
A kör közepén áll egy vagy több gyerek kendővel. A nóta végén kihívnak valakit, akinek
a kendőt el kell kapnia. Akár sikerül, akár nem, ő marad következőnek a körben.
„Megy a kocsi, megy a szekér homokért, homokért.
Én is megyek a kocsmába szilvapálinkáért.
Sejhaj, nem bánom, nékem is van virágom.
Sejhaj, leszakítom a nyáron.”
Ne nézz hátra, jön a farkas!
Többen körben ülnek és éneklik a versikét: „Ne nézz hátra, jön a farkas, tojást hoz a tarsolyban.”
Eközben a farkas körbesétál, és megpróbál egy tojást (kendőt) lerakni valamelyik gyerek
háta mögé. Ha az nem veszi észre, és a farkas körbe ér, akkor ő lesz a záptojás, és beül a kör
közepére. Ha észreveszi, akkor elkapja a kendőt, és elindul a másik irányba, hogy a farkast
leelőzve visszaérjen a helyére. Ha ez nem sikerül, akkor a farkas leül a helyére, és a következő körben ő lesz a farkas.

Pecsenyeforgatás
A gyerekek körben állnak. A pörgető a körben van, a fogó a körön kívül. A pörgető odaszalad
valakihez, és pördül vele egyet. Aztán egy másikhoz, azzal is pördül és így tovább. A fogó
megpróbálja elkapni a pörgőt pörgés közben, mivel a körbe nem mehet be. A többi gyerek
számolja a pörgéseket: „Som egy, som kettő, som három…” Egészen tízig. Ha tízig nem kapta
el, akkor az utolsó, akivel pörögtek, lesz az új pörgő, a fogó pedig marad. Ha sikerül, akkor
ő beáll a körbe, és a pörgető lesz a fogó, akivel utoljára pörgött, az pedig a pörgető.
Megy a gyűrű vándorútra
A gyerekek körben ülnek, az egyikőjük a kör közepén áll. Nótaszóra az, akinél a gyűrű van,
elindítja az egyik irányba, a másik irányba pedig csak úgy tesznek, mintha ők is adogatnának valamit. A gyerekek úgy adják tovább a gyűrűt, hogy a figyelő lehetőleg ne lássa, hogy
hol van a gyűrű. A figyelőnek a nóta végére meg kell mondania, hogy kinek a kezében van
a gyűrű.
„Megy a gyűrű vándorútra, egyik kézből a másikba.
Hol a gyűrű, aki tudja, meg ne mondja, mi az útja.
Csili csalamádé, csili csalamádé, csili csalamádé, Sári, hopp, hopp, hopp.”
Ügyesség: Tudsz kötéllétrán mászni. Elvégzel egyensúlygyakorlatokat.
Mászás kötéllétrán
Kötéllétrán sokkal nehezebb mászni, mint egy rendes létrán, mert mozog. Tehát már az is
könnyítheti a mászást, ha a kötéllétra alul meg van kötve, vagy valaki fogja. A legjobb módszer az, ha előbb a kezeiddel jól megkapaszkodsz, és utána lépsz fel az egyik lábaddal, majd
megint a kezeidet rakod feljebb, és utána lépsz fel a másik lábaddal. Itt is nagyon fontos
a hármas szabály. Mindig csak egy kezed vagy lábad legyen szabad. Gondolj arra is, hogy
a kötéllétrában is lehetnek gyenge, korhadt fák vagy rosszul megkötött csomók.
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Egyensúly
Az egyensúlyszerved a füledben van. Ez a szerved teszi lehetővé, hogy egyenesen állj, és
tudj menni. Persze ez összefügg a mozgásoddal, és minél jobban gyakorolod az egyensúly
érzékedet, annál ügyesebben mozogsz. Leginkább a cirkuszi artisták jutnak ilyenkor
eszünkbe, akik kötélen járnak, egykerekű biciklin vagy gólyalábon mennek, illetve egy rúd
vagy létra tetején egyensúlyoznak. Itt van néhány gyakorlat kezdőknek:

Egy lábon: Állj egy lábra, és próbálj így minél tovább állva maradni. Ha ez sikerül, akkor
nehezíts:
- húzd fel az egyik lábadat
- tartsd a kezedet szorosan a tested mellett
- állj lábujjhegyre
- csukd be a szemedet
- dobjatok egymásnak labdát
Rönkön: Állj fel egy sima rönkre. Ügyelj arra, hogy ne legyen csúszós. Ezt is lehet nehezíteni:
- csinálj rajta guggolást
- állj lábujjhegyre
- állj becsukott szemmel
- dobjatok egymásnak labdát
Gólyaláb: A legegyszerűbb gólyaláb két konzerves doboz, amire egy-egy spárgát kötsz. Szerezz vagy építs magadnak egy gólyalábat fából, ami legalább fél méter magas. Tanulj meg
vele járni előre, hátra és oldalra. Ha ez már jól megy, lehet ügyességi pályát is felállítani, és
azon időre végigmenni.
Gerenda: A gerendán való járás a kötéltánc alapja. Menj végig egy egyszerű kidőlt fán vagy
fekvő gerendán. Nem kell magasnak lennie, elég, ha egy arasznyira van a földtől. Ha ez már
megy, akkor ezt is nehezíthetjük:
- menj oldalra és hátrafelé
- fordulj meg
- guggolj le
- szedj föl valamit a földről úgy, hogy nem lépsz le
- dobjatok egymásnak labdát
- próbáld ki ugyanezt vékonyabb rúdon
- próbáld ki a Slack-line-t
Kitartás: Tudsz 5 percet futni (vagy 200 métert úszni, vagy 8 km-t kerékpározni).
Testedzési teljesítmények táblázata
Futás

Úszás

Kerékpározás

Piros szalag próba

3 perc

50 m

4 km

Zöld szalag próba

5 perc

200 m

8 km

Táborverő (11-12 éves):

Fehér szalag próba
Légy résen próba
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4 perc

100 m

6 perc

300 m
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„Légy résen!” próba

Táborverő cserkész

11-12 éves cserkészeknek, negyedik félév

Fontos tudnivaló
• Ezzel a próbával lezárul az első két cserkészéved.
• Segít, ha állandóan ismételed a régi anyagot és tudást. Mindig „Légy résen!”

Kötelező tevékenységek és feladatok:
Olvasási különpróba: Folytasd az olvasási különpróbát, legalább a „Futó” szinten.
Táborozás: 		
Őrsben részt veszel az akadályversenyen (AKI) vagy egy
		
egész napos portyán
Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Jellem:		
Magyarság:		
Természet:		

Egy hétig házimunkát végzel, és arról az őrsnek beszámolsz.
Olvasóverseny az őrsben.
Otthon ültetsz és megfigyelsz különböző virágokat vagy zöldségeket.

Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek

Cserkésztörténelem
Vallás

Ismered BiPi életét és főbb jelszavait.

10

Ismered a leánycserkészet történetét (Pax Ting).

6

Ismered a cserkésztörténet főbb eseményeit
(1907, 1933, 1948).

10

Szabad imádkozás

Tudsz saját szavaiddal imádkozni.

4

Cserkésztörvény
9. és 10.

Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.

4

20 magyar népdal

20 népdalt fel tudsz sorolni és kérésre elénekelni.

20

Történelem 1241-

Tatárjárás, IV. Béla és a második honalapítás.

6

Jellemnevelés

Táborozási szabályok

Magyarságismeret

Zászlók

Földrajz

Ismered a táborozási szabályokat (7 db).

Ismersz három történelmi zászlót.

Délvidék: Jellegzetességei, főbb városai, stb.
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6
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Elsősegély
Hordágy

Természetismeret

Tudsz hordágyat készíteni és használni.

4

Nyomöntés

Tudsz gipsszel állatnyomot önteni.

6

Állatmegfigyelés

Szabadban figyelj meg 3 állatot.

6

Nyomolvasás
Csomózás

Keresztkötés

Kötél karbantartása

Jeladás

Találsz nyomokat, és tudod azokat követni.

A keresztkötést meg tudod kötni.

Tudsz kötelet tárolni, tisztítani és szárítani.

4

10
3

8 útjel kőből és fűből

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

8

Várostérkép használata

Városban közlekedsz, adott helyeket megtalálsz.

6

Tájékozódás

Térkép és iránytű 1.

Térkép alapján be tudod tájolni a menetirányt.

4

Saját méreteidet ismered: kis- és nagyarasz,
hüvelykujj, testmagasság, fesztáv, 1 láb,1 lépés,
Hány lépes kell 10 m-hez vagy 10 yd-hoz?

8

Ásó, csákány

Használod és rendben elrakod (zsírozás).

4

Ponyva használata

Építesz ponyvából védőhelyet.

4

Becslés

Önméretek
Táborozás, szerszámok

Tábori higiénia

Egyszerű tábori
építmény

Tűzrakás, főzés és sütés
Tűzfajták
Testedzés
Gyakorlatok
138

Tudsz szabályos latrinát /pöcegödröt építeni.
Készítesz egy tábori építményt (pl. csajkafa,
mosdó).

4
6

Megrakod a gúla-, máglya- és vadásztüzet.

6

Bemutatsz 2 népi csoportjátékot és 3 kötéljátékot.

5

Ezekből az egyiket max. három gyufával
meggyújtod.
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Ügyesség
Kitartás

Tudod mi a cserkészmenet, és alkalmazod.

Tudsz 6 percet futni (vagy 300 métert úszni, vagy
10 km-t kerékpározni).

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

2
5
181

Cserkészismeretek
Cserkésztörténelem: Ismered BiPi életét és főbb jelszavait.
Lord Baden Powell – BiPi (1857–1941)
BiPi teljes neve: Lord Robert Stephenson Smyth Baden Powell of Gilwell. BiPi volt a cserkészet megalapítója, a világ első főcserkésze. Apja lelkész volt, anyja Nelson admirális rokona.
Hároméves korában 10 testvérével együtt árván maradt. Társai, akiket gyakran zenével vagy
tréfás rajzaival szórakoztatott, különösen szerették vidámságáért, mulattató ötleteiért.
Fiatalon a katonai pályára lépett. Hosszú éveket töltött az angol hadsereg kötelékében Indiában és Afrikában. Ott megtanulta a bennszülöttektől a nyomolvasás, a lopózkodás és
a túlélés minden titkát. Szabadidejében inkább sportolt, vadászott vagy színdarabot szervezett. Katonai teljesítményei között volt olyan is, mint a híres és kegyetlen Prempeh király
legyőzése. A híres mafekingi csatában 217 napig tartotta Mafeking városát a búrok ellen.
Ott figyelt fel arra, hogy tizenéves fiúk milyen ügyesen végeznek munkákat és segélyszolgálatot. Erre alapozott, mikor 1907 nyarán a La Manche-csatorna egyik szigetén – Brownsea
szigetén – 22 fiúval megszervezte az első cserkésztábort. A fiúkat mindenhonnan toborozta
össze, nem törődött azzal, hogy milyen családi hátterük volt.
Könyve, a Scouting for Boys, 1908-ban jelent meg s ezzel a cserkészet elindult világhódító
útjára. Felmentést kért a hadseregtől, hogy életét teljes egészében a cserkészetnek szentelhesse. A cserkészeszme terjesztése céljából szinte az egész világot beutazta, tárgyalt, írt
fáradhatatlanul.
1912-ben, 55 évesen elvette feleségül Olave St. Clair Soames-t, házasságukból 3 gyerekük
született: Peter, Heather és Betty. Olave hűséges segítője lett a cserkészmunkában, és elvállalta a leánycserkészet vezetését is.
Munkájáért az angol király a Lord of Gilwell címmel tüntette ki BiPi-t.
Életének utolsó éveiben Kenyába vonult vissza, ott is halt meg 1941-ben.
BiPi mondásaiból:
• A helyes út a boldogság eléréséhez az, ha másoknak szereztek boldogságot.
• Igyekezzetek ezt a földet egy kicsit jobb állapotban hátrahagyni, mint ahogy találtátok.
• Legyetek résen tehát, hogy boldogan élhessetek és halhassatok.
• A boldogsághoz vezető út ott kezdődik, hogy fiú korotokban egészségessé és kitartóvá
fejlesszétek magatokat, hogy majd felnőttként hasznosak lehessetek, és élvezni tudjátok
az életet.
• Legyetek hűek fogadalmatokhoz akkor is, ha már kinőttetek a fiúkorból.
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BiPi és rajzai

Olave St. Clair Soames

Szent György, a cserkészek
védőszentje

Jó irányba evezz csónakoddal!
Cserkésztörténelem: Ismered a cserkésztörténet főbb eseményeit (1907, 1933, 1948).
Cserkész Világszövetség – WOSM (World Organization of Scout Movement)
A világcserkészet 1907 augusztusában született, amikor Robert Baden-Powell (BiPi), az Anglia déli partján fekvő Brownsea szigetére hívott 20 fiút. Velük próbálta ki gyakorlatban, hogyan működik a
„scouting”-nak (felderítésnek) nevezett ifjúságnevelő ötlete, aminek
alapjai az őrsi rendszer, a játszva tanulás, a szolgálat és felelősségvállalás, a természetben való kintlét, a talpraesettség és a segítőkészség.
A táborozás sikeres tapasztalatai alapján írta meg BiPi a „Scouting for
Boys” (Cserkészet fiúknak) könyvét, amely kiadása után világszerte
beindult a cserkészet.
1933 Gödöllöi IV. világjamboree, táborparancsoka Teleki Pál - A negyedik világjamboree (dzsemboree) színhelyéül a magyarországi Gödöllőt választotta a világ cserkészete. 54 nemzet 26 000 cserkésszel
képviseltette magát. Az előbbi világjamboree-en az országok versenyeztek egymás ellen. Ezt megváltoztattuk azzal, hogy egymás megismerését és a nemzeti kulturértékek bemutatását szorgalmaztuk. Azóta is ilyen jellegűek a világjamborre-k! A tábor után a 12 000 külföldi
cserkészt egy hétig országszerte vendégül láttak magyar családok.

A második világháború után sokan nem tértek vissza Magyarországra a kommunizmus miatt. A menekülttáborokban megalakultak az első cserkészcsapatok, és 1947-ben megtartottuk az első vezetőképző tábort. 1948 elején már 30 magyar cserkészcsapat működött me140
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nekülttáborokban. Magyarországon viszont 1948-ban a kommunista rendszer beszüntette
a cserkészetet, minthogy a vallás-erkölcsi és nemzeti alapú cserkészetünk erősen ellentétes
volt a kommunizmus alapelveivel.
Cserkésztörténelem: Ismered a leánycserkészet történetét (Pax Ting).

A magyar leánycserkészet története
Magyarországon 1919-ben alakultak meg az első leánycserkészcsapatok Budapesten.
Sík Sándor indítványozta 1921-ben a leánycserkészet Intéző Bizottságának létrehozását.
1922-től 1945-ig Lindenmeyer Antónia volt a magyarországi leánycserkészet vezetője. Mikor 1922-ben a 2. Leánycserkész Világkonferencián megalakult a Leánycserkész Világszövetség (WAGGGS), akkor Lindenmeyer Antóniát tökéletes angol nyelvtudásának köszönhetően beválasztották a világszövetség nyolctagú elnöki tanácsába. Bár az 1933-as gödöllői
IV. Világdzsemborin nem vehettek részt leánycserkészek - akkoriban még lányok nem is sátorozhattak -, ők is kivették részüket a munkából. És mikor a Leánycserkész Világszövetség
1939-re tervezett egy világtalálkozót, akkor a magyar leánycserkészeket kérték fel, hogy
megszervezzék a Pax Tinget, szintén Gödöllőn. Mikor Magyarországon megszűnt a cserkészet, leánycserkész vezetők is csatlakoztak a „hontalan sasokhoz”, és ettől kezdve együtt
végezték munkájukat. Viszont 1989-ben megszervezték Fillmore-ban az 50 éves Pax Ting
emléktábort, ahol 178 leánycserkész vett részt. Tpk.: Dolesch Melinda.
Kezdetben más volt a lányoknál a beosztás, mint napjainkban. 6-12 éves korig voltak a
tündérkék, 12-18 évig a cserkészek és 18 éven felül a nagyleány cserkészek, akiket honleányoknak is neveztek. Minden korosztály külön csapatot alkotott. Így a kiscserkészeknél
nem őrsökbe, hanem fészkekbe voltak osztva, a cserkészeknél pedig családokba. Minden
családnak virágneve volt, és négy család alkothatott egy csapatot.

Vallás

Szabad imádkozás: Tudsz saját szavaiddal imádkozni.
Szabad ima
Tanulj meg szabadon imádkozni. Annak ellenére, hogy az egyházban minden élethelyzetre
van egy ima, nem ismerjük mindegyiket. A szabad imában elmondhatod mindazt, amit Istennel szeretnél megbeszélni vagy tőle kérni. Kezdd el imádat a megszólítással (Édes Jézusom, Istenem, Atyám, Uram), aztán mondd el, ami a szíveden van, és fejezd be a köszönettel
(köszönöm, hogy meghallgattál, köszönöm, Uram). Az imát fejezd be Ámen-nel.

Jellemnevelés

Cserkésztörvény 9. és 10.: Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.
9. cserkésztörvény: A cserkész takarékos.
– Gyere, Ági! Moziba megyünk! – mondta Andris.
– Nem mehetek – felelte Ági.
– Miért nem?
– Mert félreteszem a pénzemet. Hamarosan két születésnap is lesz a családomban. Kell a pénz, hogy ajándékot vásároljak.
– Hülyeség! – mondta Andris. – Elég lesz, ha üdvözlőlapot
veszel. Még egyszerűbb, ha szóban kívánsz boldog születésnapot.
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– Azt nem lehet – magyarázta Ági. – Az öcsém mindig olyan rendes velem. Megveszem neki
azt a játékautót, amelyikre annyira vágyik. A nagymamám pedig szereti a rózsát. Nagy öröme lesz, ha egy csokorral köszöntöm fel.
– Ugyan, Ági – legyintett Andris – megdolgoztál a pénzedért, magadra is gondolhatsz. Ági
elgondolkodott.
– Itthon maradok – mondta – már elhatároztam, hogy spórolni fogok. Ajándékokat veszek.
Nagyon szeretem a nagymamámat és az öcsémet. Tudom, milyen boldogok lesznek, már
előre örülök!
– Hát, akkor csinálj, amit akarsz! – csattant fel András, és sértődötten elfordult. Azzal elvonult a többi fiú után.
Ági majdnem sírt. Milyen jó lenne velük ülni a moziban!
Hetekkel később, a születésnapok után, Ági ismét találkozott barátjával.
– Tudod, Andris – mondta – minden pénzt megért, hogy múltkor lemondtam a moziról. Láttam a boldogságot öcsém arcán, amikor átadtam neki a játékot, és a meglepetést és örömet,
amit nagymamám érzett, amikor odaadtam a szép rózsacsokrot!
A cserkésztörvények magyarázata

9. A takarékosság törvénye (A cserkész takarékos.)
Tanulj meg a pénzzel bánni. Tudd beosztani, okosan befektetni a pénzedet, megfontoltan
jó minőségű dolgokat vásárolni vele. Vigyázz, hogy ne válj a pénz rabjává, hanem csak eszköznek tekintsd céljaid elérése érdekében. Ugyanakkor légy tisztában azzal, hogy nem csak
a pénzzel kell takarékosan bánni. A természet kincseket kínál fel számunkra, amelyeket
használhatunk, de nem arra, hogy elpazaroljuk. Szokj hozzá ahhoz, hogy nem folyatod a
vizet, ha kell, ha nem. Kikapcsolod a TV-t, ha nem nézed, nem dobod el az ételt, hanem csak
annyit szedsz belőle, amennyit meg is tudsz enni. Így mindenkinek jut mindenből és te sem
szenvedsz hiányt.
10. cserkésztörvény: A cserkész testben és lélekben tiszta.
Nyolcan vettek részt Irén születésnapi uzsonnáján. Mind régi barátnők, már az óvodától
kezdve osztálytársak.
Kint a kertben, a nagy vadgesztenye alatti asztalon terítettek uzsonnához. Most, hogy a
szülők magukra hagyták őket, sokkal bátrabban folyt a beszélgetés. Piri vitte a szót, ő volt
köztük a nagylány. Feltűnően öltözködött, nagyosan fésülte a haját, és ha a szülei nem látták, festette is magát. Sokat szórakozott bátyja barátaival. Néha még cigarettázott is, ami
roppant imponált a többieknek. Most is éppen erről tartott előadást.
– Próbáljátok meg – mondta meggyőző hangon. – Meglátjátok, egy-két szippantás után úgy
érzitek magatokat, mintha mások lennétek. Olyan klassz!
– Hogyne, hogy anyu megérezze a leheletemen – vágott közbe Irén.
– Nem érzi meg! – bizonykodott Piri.
– Igyál rá erős limonádét, az elveszi a szagát. Nézzétek! – húzott elő zsebéből egy doboz
cigarettát – Gyufám is van!
A lányok zavarodottan nézték egymást.
– Nem. Én nem... nem merem megpróbálni – vacogott az asztal végén Zsófi. Mindig félt mindentől, vele nem is törődött Piri. Évára nézett, aki csendesen ült.
– És te, nagy cserkész? – kérdezte kihívóan.
– Én nem szívok – mondta Éva határozottan.
– Félsz?
– Nem.
– Talán már próbáltad, és rosszul lettél tőle? Rólad el is hiszem.
– Nem próbáltam, és nem is fogom. Ilyesmivel hagyjál békén. Tudom, hogy a dohányzás árt
az egészségnek. Te is tudod. Azonkívül nem akarom magamat bepiszkítani azzal, hogy tilos
dolgot csinálok, s utána hazudok.
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– Irén! – hallatszott a ház felől. – Gyertek be, filmet vetítünk!
Mintha valami varázs tört volna meg. A lányok fellélegezve ugráltak fel, és megindultak a
ház felé.
(Átdolgozott kivonat a leánycserkészkönyvből)
A cserkésztörvények magyarázata

10. A tisztaság törvénye (A cserkész testben és lélekben tiszta.)
A testi tisztaság fontos, hogy egészséges maradj. Bőröd, fogad, hajad, körmöd ápolást kíván ahhoz, hogy tiszta és egészséges maradjon. Ehhez tartozik nemcsak a mosakodás és a
fésülködés, hanem a rendszeres mozgás és a friss levegő is. Az ápolatlan test nem csak visszataszító és büdös, hanem beteg is lesz. Úgyszintén igyekezz a ruhádat és a környezetedet
tisztán tartani. A nagy pestisjárványok abból eredtek, hogy az emberek nem ismerték még
az alapvető higiéniai feltételeket sem.
De hogyan tartod tisztán lelkedet? A lelkedre is sok minden hat. Legyenek azok a TV-ben
nézett filmek, sorozatok, reklámok, könyvekből olvasott történetek, vagy másoktól hallott
bölcsességek. Nem mindenki akar neked jót. Van, aki a pénzedet akarja, van, aki munkádat
akarja, van, aki azt akarja, hogy az ő elképzelése szerint élj. Tudatosan próbálnak hatni
a lelkedre, és ha ezt sokáig nézed és hallgatod, akkor előbb-utóbb a lelked befogadja. Az az
ember, akire hatnak a negatív befolyások, nem fog tudni önállóan gondolkodni, hanem rabja
lesz ezeknek a hatásoknak. Tanuld meg eldönteni, mit akarsz nézni, hallgatni. Mi az, ami jó
neked és mi az, ami káros. Ha ostobaság, még mindig van egy gomb, amivel ki lehet kapcsolni. Keresd azoknak az embereknek a társaságát, akik példák lehetnek számodra. Tarts
rendszeresen lelkiismeret-vizsgálatot, hogy lásd, jó úton vagy-e. Ebben segíthet neked a
gyónás is vagy egy beszélgetés a pappal vagy lelkésszel.
Táborozási szabályok: Ismered a táborozási szabályokat (7 db).
Tábori szabályok
1. A tíz cserkésztörvény az alapszabályunk. Azok megtartása mindenkire nézve kötelező,
aki a cserkész-fogadalmat már letette, vagy részt vesz cserkészmegmozdulásokon.
2. A cserkész a fogadalomtétel alkalmával önként vállalja, hogy a cserkésztörvények szellemében és a cserkészet szabályai szerint él.
3. A cserkészfegyelem tényezői: az önfegyelem, a szeretet, az engedelmesség, a rend és a
cserkészies magatartás.

4. Kötelező magyarul beszélni. Kerüljük a durva, trágár beszédet, és másokat is erre ösztönözzünk!
5. Előírás a cserkészegyenruha viselése általában minden megmozduláson. Kivételre a
napostiszt vagy a táborparancsnok adhat megfelelő utasítást. Egyenruhával csak szabályos cserkészsapkát viselünk. Ajánlott a cserkésznyakkendőt trikón viselni.
6. Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a napostisztnek, vagy
a tábor egészségügyi személyzetének, vagy a táborparancsnoknak!

7. Cserkésztáborban 18 éven aluliaknak TILOS a dohányzás. 18 éven felüliek szabad idejükben az erre kijelölt, elkülönített helyen dohányozhatnak.
8. A cserkésztábor résztvevői számára a táborozás időtartama alatt szeszes ital vagy kábítószer fogyasztása SZIGORÚAN TILOS!
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9. A tábort a résztvevők csak a napostiszt vagy a táborparancsnok engedélyével hagyhatják el. Ez vonatkozik a vezetőkre is, és különösen vonatkozik az éjszakákra.

10. Fiúk és lányok külön sátorban alszanak. Fiúknak leánysátorban és leányoknak fiúsátorban semmi keresnivalójuk nincs.
11. Gyerekeket alvás idején nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

12. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok betartásával szabad.

13. Élő fát kivágni csak a parkigazgató vagy a táborparancsnok engedélyével lehet. Élő fába
kést, baltát hajigálni, szöget verni, a kérget lehántani tilos!
14. A felszerelés közös tulajdonunk, amire vigyázni kell. Szándékos rongálás esetén a táborparancsnok kártérítést kérhet.
15. Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az akár kint a szabadban, akár
bent egy épületben!

Magyarságismeret
Népdal: 20 népdalt fel tudsz sorolni és kérésre elénekelni. 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

Zászlók: Ismersz 3 történelmi zászlót.
Magyar történelmi zászlósor

Árpád-kori
zászló
144

II. Rákóczi Ferenc
zászlója

1848-as zászló
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A teljes történelmi zászlósor 23 darabból áll, de ezekből
mindig az alkalomnak megfelelően válogatnak, például
a március 15-i ünnepen mind a két '48-as lobogó ott van,
augusztus 20-án több az Árpád-házi zászló, az '56-os ünnepeken pedig inkább a 20. század zászlóit használják. A zászlósor a magyar hadi múlt legjellemzőbb zászlótípusait vagy
a magyar hadtörténet leghíresebb korszakaihoz kapcsolódó
zászlókat vonultatja fel. A történelmi zászlósort nemzeti ünnepek állami rendezvényein,
illetve kiemelkedő katonai rendezvényeken vonultatják fel katonai tiszteletadással.
Történelem 1241: Tatárjárás, IV. Béla és a második honalapítás.

A tatárjárás 1241-42-ben az Európa elleni mongol inváziót, ezen belül Magyarország
megszállását jelenti. 1241-ben nagy veszély jelent meg keletről: a tatárok.

IV. Béla (1206–1270) Árpád-házi magyar király nem kapott senkitől segítséget.
A tatárok nagy pusztítást végeztek az országban. Ennek ellenére sem tudták elfogni IV. Bélát, és nem sikerült elfoglalni Magyarországot sem. Ügyes hadi taktikával sikerült a királynak a tatárokat alig egy évvel később kifárasztani, kiéheztetni, és súlyos emberveszteséggel
végül is kiűzni az országból. A mai mongol tankönyvek így írnak erről a hadjáratról: „A dicső tatár hadsereg sehol sem szenvedett vereséget, kivéve a Kárpát-medencében.”
Batu kán, a tatárok vezére nem tudta megsemmisíteni a teljes magyar haderőt – erre bizonyíték az is, hogy IV. Béla röviddel a tatárjárás
után már több külföldi hadjáratot vezetett, és
visszaszerezte a tőle korábban kizsarolt nyugati megyéket is.

Ahogy a tatárok elhagyták Magyarországot,
IV. Béla nekikezdett az ország felépítésének.
Uralkodása alatt az ország újjáépült. Elrendelte a kővárak építését is szerte az orTatárok betörése
szágban. Ő egyben mai fővárosunk, Budaa Thúróczi krónikából
pest alapítója is. Több mint 20 éves uralma
alatt felvirágozott az ország. Ezért nevezik IV. Béla királyt második honalapítónak.
Földrajz: Délvidék: Jellegzetességei, főbb városai, stb

Délvidék vagy Vajdaság
A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi Magyar Királyság különböző déli területeit jelölte, ma pedig nem pontosan körülhatárolt földrajzi névként, illetve politikai kifejezésként
él a köztudatban.
A Vajdaság 21 500 km2 területű. Túlnyomórészt jelenleg Szerbiához tartozik.
Három nagy folyója, a Duna, a Tisza és a Száva három nagy földrajzi egységre osztja a tartományt: Bácska, Bánság, Szerémség.
Délvidék nevezetességei:
Bács (Bač) – bácsi vár, ferencesek temploma,
Szabadka (Subotica) és környéke, a zentai csata emlékhelye,
Törökbecse (Novi Bečej) – aracsi templomrom az Árpád-korból
Belgrád (Beograd): Nándorfehérvár vára - a nándorfehérvári diadal emlékköve,
Zimony (Zemun): Hunyadi-torony,
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Galambóc (Golubac): vára Zsigmond király, Mátyás király és Kinizsi Pál török elleni harcainak egyik nevezetes helyszíne volt.
Főbb városai: Újvidék (Novi Sad), Nándorfehérvár (Belgrád), Szabadka, Zenta, Törökbecse,
Zimony.
Főbb termékei: mezőgazdasági termékek, ércbányászat, kőolaj

Délvidék

Szabadka

Elsősegély
Hordágy: Tudsz hordágyat készíteni és használni.
Hordágykészítés és betegszállítás
A betegszállításnak több módja is van, attól függően, hányan vagytok, milyen a sérülés, és
milyen messzire kell szállítani.

Hordágy
Hordágyat pokrócból, ponyvából, kabátból, nadrágból és persze nyakkendőből is lehet készíteni.

A botok legyenek legalább 2 m hosszúak, hogy meg lehessen rendesen fogni.
Vészhelyzetben természetesen friss
ágakat is szabad vágni, ha nincs más.
Lehet vinni ketten, négyen vagy akár
hatan is.
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Természetismeret
Nyomöntés: Tudsz gipsszel állatnyomot önteni.
Nyomöntés

Gipsszel tudod rögzíteni az állat nyomát.

Ha elmész nyomot keresni, akkor készülj
fel arra, hogy a nyomot kiöntsd gipsszel.
Ehhez nem kell más, mint egy 5 cm széles
keménypapír, víz, egy (eldobható) edény
és gipsz.
1. Az állatnyomot szépen tisztítsd ki!

2. A keménypapír csíkokat rakd köréje, és
rögzítsd!

3. A gipszet keverd bele a vízbe, és ha elég
sűrű (mint a jól megkevert, nem túl sűrű
joghurt), öntsd a nyomba!
4. Meg kell várnod, amíg a gipsz megkeményedik (kb. 30 perc), utána kiveheted.

Nyomolvasás: Találsz nyomokat, és tudod azokat követni.

Nyomolvasás
Ha ismered a nyomokat, akkor könnyen kitalálhatod, hogy milyen állat járt arra. Nemcsak a
lábnyomokat figyeljük, hanem az ürüléket, szőröket, ételmaradékot, köpetet, szálláshelyet
és az okozott károkat is. Például a vaddisznó környezetét fel lehet ismerni arról, hogy sáros
a fák törzse és nagy dagonya (sárfürdő, pocsolya) van valahol a közelben. Az őzek szeretnek
fák tövében pihenni, így ott megtalálhatod a pihenőhelyüket. Télen a friss hóban lehet a
legjobban látni a kis állatok (madarak, rágcsálók) nyomát is.
Állatmegfigyelés: Szabadban figyelj meg 3 állatot!
Állatmegfigyelés
Ha van alkalmad, figyeld meg, hogyan viselkednek az állatok! A háziállatokat, de akár a
vadon élő állatokat is tanulmányozd! A vadon élő állatok általában csak éjjel és kora reggel
jönnek ki búvóhelyükről. Viszont ugyanazokon a járásokon, csapásokon mennek, és elég
pontosak: nagyjából mindennap ugyanakkor jelennek meg. Tehát, ha egyszer rábukkansz
egy állatra, akkor nagy az esélyed arra, hogy másnap ugyanott, hasonló időben újra megláthatod.
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A következőkre ügyelj, ha állatot mész megfigyelni vagy fényképezni:
- Nekivághatsz az erdőnek, hogy majd találsz egy állatot, de több sikerrel jársz, ha megfigyeled a járását, lakóhelyét, és ott vársz rá, amíg megjelenik. Erre alkalmasak az etetők is.
- A párzás alatt sok állat aktívabb és hangosabb is. Híres a szarvasbőgés és az őszi szarvasviadalok. Viszont ha megvan a kicsinye, eltűnik, és alig lehet őket látni.
- Ha találsz egy állatnyomot, próbáld meg követni. Lehet, hogy elvezet az állat odvához, ivóvagy evőhelyéhez, de vigyázz, ha veszélyes állatról van szó (pl. medve).
- Állatmegfigyeléskor mindig figyelembe kell venni a szélirányt, mert kiváló az állatok szaglása. Ezért ha látsz egy állatot, tartsd föl a megnyálazott ujjadat. A szél onnan jön, ahol az
ujjad hideg lesz. A szélnek mindig az állattól feléd kell fújnia. Ha felőled az állat felé fúj, az
állat megérzi szagodat, és elmenekül.
- Nagyon csendesnek kell lenned, ezért jobb, ha egyedül vagy.
- Lassan haladj, és ne lépj száraz levélre vagy ágacskákra. Ha közel kerülsz egy állathoz,
legjobb négykézláb mozognod.
- Minden mozdulatod legyen lassú, mint egy lassított film.
- Sok állatfényképész kis kunyhót épít magának, és onnan lesi az állatot. Ezt persze nemcsak
találomra építi, hanem akkor, amikor már ismeri az állat járását.

Csomózás
Keresztkötés: A keresztkötést meg tudod kötni.
Keresztkötés
Táborépítéskor ez a leggyakoribb kötés, amit használunk. Éppen ezért ezt sötétben a hátad
mögött, sőt, fejen állva is tudnod kell. Alapjában véve nem nehéz, de nagyon kell arra ügyelni, hogy szépen legyen kötve, mert csak akkor tart rendesen, és akkor nem lazul ki rövid
időn belül. Tanuld meg a keresztkötést rendesen megkötni:
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Keresztkötés:
1. Vegyél egy hosszú és egy rövid botot, és fektesd
le magad elé úgy, hogy a rövid a hosszún fekszik,
mintha egy táborkeresztet akarnál készíteni. (Persze,
lehet a két bot egyforma hosszú is).
2. Fogj egy jó 3 karfesztáv hosszúságú spárgát és azzal
a hosszú rúdra köss egy szorító nyolcast úgy, hogy
az egyik végén maradjon még egy jó nagyarasznyi
farkinca.
3. Most kezdd el a spárgát a két rúd köré kötni. Nagyon
fontos, hogy minden menet szorosan feszüljön. Ha
a spárga vágja a kezed, fogj egy rövid botot, és arra
tekerd rá, így erősebben meg tudod húzni.
4. Legalább 3 menete legyen a kötésnek. Ez attól is függ,
hogy milyen erős spárgát használsz, és milyen nehéz
súlyt kell tartania a kötésnek. Ügyelj, hogy minden
váltásnál a belső oldalon vezesd a kötelet.
5. Ezután jön a két rúd között a feszítő kötés, amiből
elég egy vagy kettő. Célja az, hogy a kötést megfeszítse.
6. A végét kösd el egy egyszerű kettőssel, vagyis az
előbb kihagyott nagyaraszos farkincával.
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Használata: rudakat derékszögben való összekötésére. Táborkereszt, táborkapu, mosdó, szerszámtartó,
toronyépítés, asztal, pad stb.

Egyéb: hogy erősebben tartson, össze lehet illeszteni a
két rudat, amihez elég egy balta és egy fűrész. Keresztkötéssel persze lehet deszkát is egy rúdhoz kötni. Ez
asztalnál vagy bástyánál szükséges.
Kötél karbantartása: Tudsz kötelet tárolni, tisztítani és szárítani.
Kötélkarbantartás
A kötelekre nem szabad rálépni, mert a sár
meg a homok szétvágja, mintha apró kések
lennének. Ezért a koszos köteleket meg kell
mosni és kikefélni. Ehhez tekerd a kötelet
úgy, hogy a szálak szétnyíljanak.

Hagyományos kenderkötelekbe húznak egy
vékony szálat a közepébe is. Ez a kötél lelke.

Vigyázz arra, hogy a kötelek ne feküdjenek
a tűző napon, vízben vagy éles szerszámok
közt (1)!

Használat után szépen fel kell tekerni a kötelet, és ha nedves, szabadon kilógatva kell
megszárítani (2), nem pedig egy kupacba
dobálni.
Kötelet soha ne rakj el vizesen! Vizes kötelet
lazán akassz fel, hogy meg tudjon száradni!

A kibomlott kötélvéget mindig el kell dolgozni. Műanyag kötélnél gyufával, kenderkötélnél kötélvégfonással vagy cérnával
(lásd Honfoglaló cserkész – Piros koszorú
próbát).
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Jeladás
8 útjel kőből és fűből: Jó út, rossz út, hazamentem, menj haza, jó víz, rossz víz, levél x lépésre,
vigyázz/veszély.

Hogyan kell útjeleket rakni?
Az útjelekkel lehet valakinek jelet adni, hogy merre mentél, és ezek segítségével fog tudni
követni téged. Persze van egy pár fontos szabály, amelyeket be kell tartani.

1. Útjeleket mindig az út egyik oldalára tegyél.
2. Rakd az út szélére, ne az útra, hogy autók, biciklisek vagy más gyalogosok ne rúgják
szét.
3. Útjeled legyen legalább1-2 láb nagyságú, de ne nagyobb, mint 4 láb (1 láb = 30 cm).
4. Útjeleket rakhatsz fából, kőből, fűből vagy krétával is rajzolhatod őket.
5. Minden elágazásnál, vagy legalább, ha elkanyarodsz az egyenes útról, rakjál jelet.
A rossz útra is rakjál jelet, de csak 5 lépés után. Így biztosítod magad, ha szétrúgták
valamelyik jó út jeledet.
6. Ha egy nagyobb útról letérsz, mert egy réten át kell vágni, akkor különösen gondosan
rakjál útjelet, mert könnyen előfordul, hogy nem veszik észre, mert a nagy utat követik.
7. Ha sokáig követsz egy utat, akkor úgy 100-200 méterenként rakjál egy menetirány jelet, hogy tudják, hogy még jó úton vannak.
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8. Igyekezz útjeleket úgy rakni, hogy csak az lássa, akinek szól. Főleg a nyíl esetén fennáll
a veszély, hogy valaki felismeri, és tréfából átrakja más irányba.
9. Már menet közben gyűjts mindig botokat, hogy ne a kereszteződésnél kelljen keresgélni.
10. Ha tudod, hogy sötétben fogják keresni az útjelet, különös gondossággal helyezd el
őket, és egy kicsit nagyobb jeleket rakjál.

Hogyan kell útjeleket követni?
Ha valaki a fenti szabályok szerint rakta a jeleket, akkor nem túl nehéz. De mindig előfordulhat hiba, vagy valami váratlan esemény történhet. Ezért nagyon kell figyelni, ha útjeleket
keresel.
1. Ha útjeleket kerestek, akkor ne beszélgessetek, hanem figyeljétek az utat.
2. Bevált módszer mindig újra kinevezni valakit, aki figyeli az útjeleket egy rövid szakaszon. Így jobban tud összpontosítani.
3. Minden kereszteződésnél keressétek meg a jelet, és csak akkor menjetek tovább, ha
megtaláltátok.
4. Ha nem találsz egy jelet rögtön, akkor menj el az egyik irányba 20-50 lépést. Ha ott
sincs semmi, akkor a másik irányban keresd.
5. Ha nincs több útjel, akkor menj vissza az utolsó jelig. Azt vagy valaki elrontotta, vagy
útközben egy jelet nem láttatok.
6. Egyenes útról is lehet letérő, vagy előfordul, hogy egy réten át kell vágni. Ezért ne csak
a kereszteződéseknél kezdjetek el útjeleket keresni.
7. Vigyázz arra, hogy ne minden botban láss útjelet. Főleg a „várj itt” jel esetén könnyen
előfordulhat, hogy két bot véletlenül fekszik egymás mellett ilyen formában.
8. Az utolsó őrs vagy vezető tüntesse el a jeleket, hogy mást ne tévesszenek meg. (Főleg,
ha cserkészparkban vagy.)
Ez egy biztos útjel, mert aki nem cserkész, nem ismeri fel!

Tájékozódás
Várostérkép használata: Városban közlekedsz, adott helyeket megtalálsz. Használd saját
városod térképét. Ez itt csak példa térkép.
Városi térkép
- Lépték 1:5 000 – 1:20 000
- Sokszor rendhagyó lépték pl.: 1:11 305
- Az utcanevek fel vannak tüntetve.
- A busz- és villamosvonalak meg vannak
jelölve.
- A színek eltérnek a hivatalos megjelöléstől.
- Városi portyához alkalmas.
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Térkép és iránytű: Térkép alapján be tudod tájolni a menetirányt.
A tájoló használata
- A mágneses tű mindig északnak, tehát az N-re mutat. (A föld déli oldalán dél felé mutat.)
- A fokokat mindig a menetiránynyílnál kell leolvasni.
- A tájolónak általában 360 fokos beosztásuk van, de van 64-es, 400-as és 6400-as beosztású is. Tehát használat előtt nézd meg jól, hogy milyen tájolód van.
- A tájolónak van egy négyszögletű doboza, egy úgynevezett célzóberendezése, amivel be
tudod célozni az irányt.
A) Északot betájolni, térképet betájolni
A fekete gyűrűt addig forgasd, amíg észak jele (N)
a menetirány nyíl felé áll. Ezután a tájolót addig
forgatod, míg a tű az N-re mutat. Most mutat a
tájolód észak felé, vagyis a 0 vagy 360 fokra.
Ez a tájoló alapállása.

Ha térképet akarsz betájolni, akkor a tájolót ugyanígy állítsd be. Fektesd a térképre úgy, hogy az egyik
szélével párhuzamos legyen, és a térképpel együtt
addig forgatod a tájolót, amíg a tű az N-re mutat.
B) Menetirányt beállítani
Ha kapsz egy menetirányt, hogy menj pl. 40 fok
irányába, akkor a fekete gyűrűt addig forgatod, míg
a 40-es a menetiránytű felé mutat. Most a tájolót
újra addig forgatod, míg a tű az N-re mutat.

C) Tárgyat betájolni
Ha látsz egy távoli hegycsúcsot, és be akarod tájolni,
hány fokra van, akkor fordítva járj el! A menetiránynyilat irányítsd rá a hegycsúcsra! A fekete gyűrűt
addig forgasd, míg a tű az N-re mutat. A hegycsúcs
irányát most a fekete gyűrűn tudod leolvasni.

Figyelem! Minél közelebb vagy a pólusokhoz, annál nagyobb az eltérés a mágneses pólus
és a földrajzi pólus között. Ezt az eltérést a térképek oldalán fel szokták tüntetni, tehát annak megfelelően kell a fokokat átszámolni.

Becslés
Önméretek: Saját méreteidet ismered: kis- és nagyarasz, hüvelykujj, testmagasság, fesztáv, 1
láb,1 lépés, hány lépes kell 10 m-hez vagy 10 yd-hoz.
Önméretek és használatuk
Mérd meg saját méreteidet! Azok segítségével meg tudsz mérni más tárgyakat is. Minden
évben ellenőrizd a méreteidet!
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Táborverő
Dátum
A. Testmagasság és testsúly
B. 1 m vagy 1 yd testeden
C. Térdmagasság
D. Karhossz

E. Alsókarhossz
F. Lépéshossz

G. Hány lépés 10m vagy 10 yd
H. Karfesztáv
I. Láb

J. Nagyarasz

K. Hüvelykujj
L. Kisarasz

M. Kézszélesség/10 cm testeden

Táborozás, szerszámok
Ásó, csákány: Használod és rendben elrakod (zsírozás).
Az ásó használata:
- gödröt ásni kemény talajba is
- gyeptéglát kivágni, és kiemelni
- sátrat körbeárkolni.

Az ásó nem lapát. Ha nagy mennyiségű homokot, vagy sódert kell lapátolni, akkor szerezz
hozzá lapátot. Lapáttal viszont nem lehet lyukakat kiásni, arra az ásó alkalmas.
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Tűzhelyet kiásni
Ha a réten kell tűzhelyet építeni, akkor ásóval
vágj ki kb. 20 x 20 cm-es kockákat. Egy tűzhelyhez legalább 9 ilyen gyeptéglát kell kiemelned.
A gyeptéglát a földdel fölfelé tedd félre. Ha
elmentek, újra visszarakhatod, és nem marad
károsodás a réten.
A pöcegödröt is így kezdd, csak ott mélyebbre
kell ásnod, amihez hasznos egy csákány és egy
lapát is.
Használat után tisztítsd meg az ásót. Ha elrakod a
szertárba, kend be finoman egy kis zsírral. Ehhez
a szalonnabőr a legjobb.
Sátort körbeárkolni
Ha a sátradnak nincs alja, akkor a sátoreresz alatt
egy kis csatornát kell ásnod úgy, hogy a tetőről a
víz belefolyjon. A kiemelt gyeptéglát fejjel lefelé
fektesd a sátor felőli oldalra.
Ha jól megfigyeled a terepet, akkor azt is látod,
merre lejt, és akkor nem szükséges az egész
sátradat körbeárkolni, hanem elég csak a fenti
oldalt, ahonnan a víz jön.

Figyelem! Nem minden gazda örül annak, ha feltúrják a földjét. Ezért mielőtt körbeárkolod, kérdezd meg, hogy szabad-e ezt tenned. A kiszedett gyeptéglákat mindenképpen úgy
kell visszarakni, hogy ne is lehessen látni, hogy valaki ott járt.
A csákány használata
- kemény földet meglazítani, amit a lapáttal kiemelsz
- a széles részével gyökereket elvágni
- szikladarabokat kifeszíteni a földből
- nem füves talajon a sátradat körbeárkolni.

Csákánnyal történő munkavégzés
Nagyobb tábori építkezéseknél előfordulhat, hogy
régi gyökerek, sziklák kerülnek az utadba. Ilyenkor
jó, ha van kéznél egy csákány.
Hasznos akkor is, ha kemény földben pöcegödröt
kell ásni.
Használat után tisztítsd meg. Ha elrakod a szertárba, kend be finoman egy kis zsírral.
Csákányfeje és nyele (húzott)
A csákányvas feje nem ékelt, mint a balta feje, hanem úgynevezett húzott nyele van. Így
nem tud lerepülni, ha ütsz. Ha le akarod venni a csákány fejét, miközben a fejét fogod, üsd
a nyelét néhányszor egyenesen a földhöz.
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Sose tartsd a csákányt a fejed fölé, mert a fejedre eshet a csákányvas. Csak ha lendületben van, akkor emeld a fejed fölé.

Figyelem! Ha csákánnyal dolgozol, vigyázz arra, hogy senki
se álljon a közeledben, nehogy megcsapd. Mindenki tartson
legalább 2 m távolságot, akárcsak a balta használatánál is.

Tábori higiénia: Tudsz szabályos latrinát/pöcegödröt építeni.
Tábori higiénia (latrina, pöcegödör)
A táborban nagyon fontos a higiénia, mivel sokan vagyunk együtt, és folyóvíz híján sokszor
nehéz rendesen tisztálkodni.
Latrina

Latrinaépítés
- Legyen félreeső helyen.
- Legyen rendesen eltakarva és
legyen jól látható foglalt/szabad
jelzése.
- A gödör legalább 80x80x80 cm
legyen.
- A gödör mellett legyen egy vödörben oltott mész és egy lapát. Ebből
egy kicsit be kell hinteni a latrinába.
- Az ülőke a gödör fölött legyen,
tartsátok tisztán és készítsetek
hozzá kapaszkodót.
- Legyen egy tartó a WC-papírnak,
hogy ne legyen koszos.
- Legyen fedett, mert eshet az eső is.
- A WC mellett kell egy víztartály
és szappan, hogy lehessen kezet
mosni.
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Pöcegödör

Pöcegödör-építés
- A pöcegödör legyen a konyha környékén, de mégis
félreeső helyen.
- Legalább 60 cm mély és 80 x 80 cm nagy legyen. Ez
persze a tábor nagyságától is függ.
- A kiásott földet a szélére halmozd fel. Néha kell egy
kicsit szórni a moslékra.
- Készíts egy fedőt hozzá, hogy az állatok és legyek ne
szállják meg.
Ponyva használata: Építesz ponyvából védőhelyet.
Ponyvahasználat
- a sátorépítés legegyszerűbb módja és pótsátor, ha portyán vagytok
- kifeszíteni a konyha fölé vagy kifeszíteni a mosdó köré, hogy ne lássanak be
- sátorba, ha nincs alja
- játékokhoz (tűzoltós dobálás, alagút)
- jó alátét, ha a földre ültök
A jó ponyva gyárilag készített feszítőgyűrűkkel van ellátva.

Ha nincs rajta ilyen, akkor egy kerek követ
teszel bele, és arra kötöd a zsinórt.
Ha ponyvát feszítesz ki, akkor legyen lejtése, hogy az esővíz lefolyjon róla. Egy rúdra
fektetve is kifeszítheted. Persze ezt
a rudat szépen le kell gallyazni, nehogy egy
ág átszúrja a ponyvát.
A kötél mint gerinc nem annyira jó, mert
behajlik a ponyva súlyától, a ponyva pedig
összecsúszik, és ráncos lesz.
Játékhoz leginkább az erős vászonponyvák
jók.
Lehet belőlük alagútat is csinálni egy
rohampályához.
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Figyelem! Vigyázz, hogy a ponyvát ne szúrja ki semmi. Ezért a ponyvát nem húzzuk a földön, és nem járkálunk rajta. Ha leteríted a földre, akkor előbb szedd össze a botokat és
tüskéket.
Használat után tisztítsd le és szárítsd meg. A vászonponyvát nem szabad vizesen eltenni,
mert megpenészesedik, de a műanyag ponyvát is szárazon és tisztán tedd el.
Egyszerű tábori építmény: Készítesz 1 tábori építményt (pl. csajkafa, mosdó).

Kisebb tábori építkezés
Általában egyedül vagy párban is meg tudjátok csinálni ezeket az építményeket, és csak a
szokásos felszerelés kell hozzá: fűrész, balta, zsebkés, zsinór. Egy ilyen építmény elkészítése
ne tartson tovább két óránál. Igyekezz mindig szépen dolgozni, a csomókat helyesen megkötni, és ha van idő, még kidíszíteni is. Az alábbiakban találsz egy pár ötletet.

Figyelem! A szerszámtartót úgy helyezd el, hogy az éles szerszámokba ne akadjon bele
senki.
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Tűzrakás, főzés és sütés
Tűzfajták: Megrakod a gúla-, máglya- és vadásztüzet. Ezekből az egyiket max. három gyufával meggyújtod.
Tűzfajták
A tűz nemcsak melegít, ruhát szárít, de sütni és főzni is lehet rajta, jelezhetünk vele, hangulatot teremt, jelképez, és reményt is ad. Veszélyhelyzetben ez utóbbi talán a legfontosabb!
A tűzszabályokat tartsd mindig szem előtt. A szél irányára ne csak a tűzveszély miatt ügyelj,
hanem mert a füst, az étel illata már messziről elárulja hollétedet. Hegyoldalban a szél nappal valószínűleg felfelé, este lefelé fog fújni. Ne gyújts tüzet tőzeges talajra! Az ilyen a föld
alatt tovább izzik, és akár napok múlva máshol, akár távolabb is lángra lobban! A tűz helyét,
a tűzfajtát, a tűzifát az aktuális céljaid szerint alkalmazd.
Jelzőtűz:
Ez az egyetlen olyan tűz, amit feltűnő, messziről belátható helyre kell gyújtani: dombtetőre,
sziklaoromra, adott esetben fára is. Nappal a nedves fa, fű, avar, nád alkalmas nagy füstkeltésre, ami távolról sokkal szembetűnőbb, mint maga a tűz. Alakra lehet gúla vagy máglya.
Sütésre alkalmas tűz:
Szabad tűzön sütni csak parázson lehet. Erre az a tűzfajta alkalmas, amelyiknek nagy felülete van, és olyan fából raktuk, amelyik sok és tartós parazsat ad (tölgy, bükk). Lehet gúla-,
máglya-, pagodatűz egyaránt, persze, csak ha már leégett.
Főzőtűz:
Főzni, forralni lángon szoktunk. Kis gúlatűzzel kezdjük, majd máglyaszerűen rakjuk a fát a
bogrács/üst alá. Építsük körül a tüzet, hogy a meleg felfelé szálljon, de annyi nyílást hagyjunk, hogy a tűz alul is levegőzzön. Főzésre a polinéziai tűz és a pásztortűz is alkalmas.

Melegítőtűz:
Melegítőtüzet eleve védett helyen gyújtsunk, például sziklafal előtt. Ez nem csak a szél elől
véd, de a meleget is visszaveri ránk. Szükség esetén a széloldalon ferdén kifeszített ponyva, esőköpeny is kivédi a szelet. A tüzet ennek nyitott oldala előtt biztos távolságba rakjuk. Éjjelre ilyen esetben a vastagabb fából épített falszerű tűz tesz jó szolgálatot. Ha más
megoldás nincs, rakjunk több kicsi gúlatüzet. Ezek több oldalról melegítenek, hatásuk jobb,
mint az egy nagy tűzé. A fából épített reflektortüzek nem sokat segítenek, hátulról ezek sem
melegítenek.
Őrtűz:
Kis fényű, sokáig égő tűz, ami csak kevés fát használ el, de szükség esetén gyorsan nagyra
lehet táplálni. A pásztortűz vagy a csillagtűz erre a célra a legalkalmasabb.
Míg az előbbi tüzeknek csak gyakorlati hasznuk van, addig az őrtűz már mély szellemi és
szimbolikus tartalmat hordoz, akárcsak a tábortűz. Ezt akkor érzed meg igazán, ha az alvó
táborban magad ülsz a pislákoló lángnál. Megéled a felelősséget társaidért, lehetőséged van
arra, hogy magadba nézz, egyedül vagy, de csak a térben, mert időben egy vagy az őrzők
közül a múlt és jövő sorából.

Tábortűz:
Cserkészek számára ez talán a legfontosabb tűzfajta. A tábortűz jelző-, őr- és melegítőtűz is
egyben. Fontos, hogy szép legyen a külseje, és szépen égjen. Főleg nagy gúla- és pagodatüzeket használunk tábortűznek.
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Tűzalakok:
Gúla

Máglya

Oltártűz/Asztaltűz

Gúla: Ez az alapja minden tűznek. Akár nagy, akár kicsi, egy tűz csak így gyullad be szépen.
Máglya- vagy pagodatűz: Soronként két-két gerenda kerül egymásra kb. 8-10 rönknyi
magasságig. Az egészet középen meggyújtva erős lánggal ég. Jelzésre és tábortűznek is jól
használható.

Oltártűz vagy asztaltűz: Akár mocsaras, vizes területen, sőt havas talajon is jól alkalmazható. Ehhez párhuzamosan le kell verni két-két Y alakú ágat a földbe a nyílásukkal fölfelé.
Az Y száraiba egy-egy ágat teszünk, majd merőlegesen és sűrűn keresztbe rakjuk ágakkal. A
vízszintes ágsor tetejére követ vagy földet pakolunk. Erre kerül rá a gyújtós és a tűz. A talaj
(víz) fölött kb. 1 m magasságban rakott tűz melegítésre, főzésre is alkalmas.
Csillagtűz

Pásztortűz

Reflektoros tűz

Csillag- és pásztortűz: A csillag alakban lerakott tűzifák közepét meggyújtjuk. Az ágakat
beljebb tolva vagy kijjebb húzva szabályozni tudjuk az égés erősségét. Egyik előnye, hogy
takarékos. Másik előnye, hogy a hosszabb ágakat nem kell feldarabolni, hanem a láng közepébe rakva megfelezhetjük, így a közepe elég és két darab lesz belőle. A két rönk között
rakott tűz nem csak a széltől van védve, de a bográcsot is rá lehet tenni a két rönkre.
Reflektoros tűz: Ferdén verj be két karót a földbe. Közöttük rakod majd meg a tüzet. A két
karónak támasztva pedig halmozz fel ágakat, botokat, amelyek nem csak a meleget verik
vissza, hanem lassan el is égnek. Reflektoros tüzet nyitott ponyvasátor előtt szoktak rakni.
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T-alakú tűz

Polinéziai/ Gravitációs tűz

Dakotatűz

„T”-tűz: Amint a neve is mutatja „T” alakú gödröt kell készíteni, amelynek minden szára
egyforma mély. A felső szárban folyamatosan ég a tűz, ahonnan a főzéshez szükséges parazsat a függőleges részbe tudjuk kotorni. A „T”-tűz előnye, hogy egyszerre többféleképpen
is tudunk vele főzni.
Polinéz tűz: 0,3-0,8 m mély, vödör alakú gödröt ásunk. A palástot (a gödör bélését) olyan
hosszú ágakkal rakjuk ki, amelyek még nem lógnak ki a gödörből. Az alját is ágakkal borítjuk, majd tüzet gyújtunk benne. Igen gazdaságos, és a hővesztesége is minimális, ezért
fában szegény helyeken célszerű alkalmazni. A polinéz tűz másik előnye, hogy gyorsan, akár
egy lemezzel (deszkával) lefedve is elrejthető, valamint főzésre is alkalmas.
Dakota tűz: Ezt a tüzet domboldalba, lejtőre kell építeni. Lényege egy hosszú alagút, amelyben a tűz ég. A tűz fölött egy lyuk van ásva, amire a bográcsot rakjuk. Főzéshez ez a legalkalmasabb.
Egy szolgafás

Két szolgafás

Három szolgafás

Szolgafás tűz: A szolgafákra a bográcsot akasztjuk fel. A három módszer használata attól
függ, hogy mekkora bográcsot akarsz használni, milyen sokáig akarsz főzni, illetve hogy
milyen botokat találsz. A három szolgafás tűzhöz célszerű a három rudat összeerősíteni.
Ehhez jó, ha van nálad egy méteres lánc két kampóval a végén.
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Testedzés
Gyakorlatok: Bemutatsz 2 népi csoportjátékot és 3 kötéljátékot.
Csülközés (népi botjáték)
Pásztori eredetű, lényegében országszerte ismert népi játék a csülközés. A pásztornak meg
kellett védenie állatait a farkasoktól; ugyanígy őrzi a játékban a csősz a felállított „csülköt”
és az eldobott botokat. A „csülök” általában egy fahasáb vagy vékonyabb tuskó. Ettől bizonyos távolságra húznak egy vonalat, amely mögé állnak a játékosok. Mindenkinek van egy
kb. egy méter hosszú botja. A csőszt gyakran botrúgással sorsolják ki (lásd a Népdaloknál a
kisorsolók között). Ő odaáll nem messze a csülöktől. A többiek a vonal mögül egymás után
eldobják botjaikat. A cél az, hogy a csülköt feldöntsék. Akinek nem sikerül, félreáll, és figyeli
a többiek dobásait. Amikor valamelyik játszó eltalálja a csülköt, mindenki, aki már eldobta
a botját, szalad érte. A csősz igyekszik az eldőlt fát minél gyorsabban felállítani, majd a futó
játékosok közül valakit megérinteni a botjával, mielőtt az visszaérne a vonal mögé. Ha sikerül valakit elérnie, cserél vele, ha nem, ő marad a csősz. Akkor sem cserélhet, ha a felállított
csülök ismét eldől. A soron következő játékos kezdi megint a botdobálást. Előfordul, hogy
senki nem találja el a csülköt; ekkor is kifutnak, de ez a csősznek kedvez, mert nem kell vesződnie a csülökállítással. A játékban mindenki arra törekszik, hogy a csőszséget elkerülje,
illetve minél hamarabb megszabaduljon tőle.

Adj király katonát!
Két, egyenlő számú csapat áll egymással szemben, a tagok egymás kezét fogva hosszú láncot alkotnak.
Az egyik csoport kezdi:
- Adj király katonát!
- Nem adok!
- Ha nem, akkor szakítunk!
- Szakíts, ha bírsz!
Ekkor az egyik csapattag átfut, és megpróbálja a láncot átszakítani. Ha sikerül, akkor onnan,
ahol átszakította a láncot, az egyik tagot magával viszi. Ha nem sikerült szakítania, akkor ő
marad odaát. Az a csoport veszít, ahol csak ketten maradnak.
Farkas és liba
A gazdasszony áll az egyik oldalon, a libák a másikon, a farkas pedig oldalt.
A gazdasszony kezdi:
- Gyertek haza libuskáim! 		
- Nem jövünk!
- Miért nem?			
- Mert félünk!
- Mitől féltek?			
- A farkastól!
- Hol a farkas?			
- A bokorban.
- Mit csinál?			
- Mosakszik.
- Miben mosakszik?			
- Aranytálban.
- Mibe törülközik?			
- A cica farkába.
- Akkor gyertek gyorsan.
Erre a libák átfutnak a gazdasszonyhoz, a farkas pedig megpróbálja elkapni őket. Akit elkapott, az beáll farkasnak.
Enyém a vár, tiéd a lekvár
Az egyik csoport fent van egy dombon, a másik pedig fel akar jutni a dombra. A csata ezzel
a kiáltással indul: „Enyém a vár, tiéd a lekvár.” Az alsók megpróbálnak feljutni, a fentiek
megpróbálják őket visszatartani. Aki felért, azt már nem lehet ledobni.
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Hátulsó pár, előre fuss!
A párok felállnak egymás mögött egy sorban. A fogó (cica) előttük áll, hátat fordítva nekik.
Amikor elkiáltja magát: „Hátulsó pár előre fuss!”, a leghátsó pár elengedi egymás kezét, és
kétoldalt a párok mellet előre fut, és megpróbál a cica előtt újra kezet fogni. A cica pedig el
akarja kapni valamelyiket. Akit elkap, az lesz a cica.

Tyúk és héja
A játéknak két főszereplője van. A tyúk mögé a gyerekek, mint a csibék, szorosan egy sorba
beállnak, erősen fogva az előtte lévő derekát. A héja a tyúk előtt áll, és el akar kapni egy
csibét. A mondóka hozzá:
- Mit csinálsz, héja?			
- Tüzet rakok!
- Minek a tűz?			
- Vizet forralni!
- Minek a víz?			
- Csirkét kopasztani!
- Kiéből?				
- Tiédből!
- Anya vagyok, nem hagyom! 		
- Héja vagyok, elkapom!
Ezután a héja megpróbálja megkerülni a tyúkot, és az utolsó csirkét elkapni. A tyúk védi
őket, és a csirkék is úgy tekeregnek, hogy ne kapja el őket.
Lipem, lopom
Az egyik gyerek a csősz és a kör közepén fekszik, mintha aludna. A többi mondja:
„Lopom az úr szőlőjét,
várom a kerülőjét.
Ha jön, szaladok,
ha nem jön, maradok!“
Erre a csősz felugrik, és megpróbál elkapni valakit. Akit elkapott, az lesz a csősz.
Cserkészjátékok

Dongó
Hárman játsszák. Az egyik áll középen, sapkával a fején. A másik kettő pedig mellette. Nekik
kell megpróbálniuk lecsapni a dongó fejéről a sapkát, de csak akkor üthetnek, ha a dongó
hozzájuk ért.

Angol bulldog
Egyvalaki az angol bulldog, a többiek a pálya másik oldalán állnak. Amikor a bulldog elkiáltja magát: „Ki fél az angol bulldogtól?”, akkor a többi megpróbál átjutni a túloldalra anélkül,
hogy a bulldog elkapná. A bulldognak azt, akit elkapott, fel kell emelnie, és azt mondani:
„Egy, kettő, három, angol bulldog”. Ekkor van meg az áldozat. Ha közben leért a lába, nem
érvényes. Ő is bulldog lesz, és most már ketten foghatnak meg egyvalakit.
Kötéljátékok
Cserkésztáborban mindig van kéznél kötél.

Kötélhúzás
A kötél két végén feláll a két csapat, és megpróbálja áthúzni a másikat a vonalon. A kötélhúzást persze többen is játszhatják, de ne legyen belőle tömegjáték. (Mert akkor balesetveszélyes.)
Kötélhúzás rönkön
Ezt ketten játsszák. Lényege, hogy felállnak egy rönkre (székre), és úgy húzzák. Persze aki
nagyon húzza, miközben a másik engedi a kötelet, az is leeshet. Egy hosszú bottal is lehet
játszani.
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Kötélugrás
Ketten forgatnak egy kötelet, amit a többieknek át kell ugraniuk. Nehezítésként lehet különböző változatokat alkalmazni: többen egyszerre ugranak, ugrás közben futni kell, vagy
versikét mondani, vagy ki-be kell futni a forgó kötélbe. Ha kevesen vagytok, akkor a kötél
végét oda lehet kötni egy fához vagy kerítéshez, és akkor egyvalaki tudja forgatni. Ehhez a
játékhoz ne a legjobb kötelet használjátok, mert a kötél mindig kopik, amikor a földhöz ér.
Kötélugrás cserkész módra
Alkottok egy nagy kört, egyvalaki a kör közepébe áll és egy kötelet forgat körbe. A kötél
végére kell kötni egy nagy csomót, vagy egy kitömött zsákot. Vezényszóra mindenkinek be
kell lépnie a körbe és a kötelet átugornia. Akinek a lábát elcsapja a kötél, az kiesik. A nehézség ebben az, hogy kell valaki, aki a kötelet szépen, egyenletesen a föld fölött tudja forgatni
anélkül, hogy elszédüljön.
Kötélkövetés
Bekötött szemmel kell egy olyan kötelet követni, amely végig van vezetve árkon-bokron
keresztül, több fa körül is.
Ügyesség: Tudod mi a cserkészmenetelés, és alkalmazod.
Cserkészmenet
Ha gyorsan akartok haladni, akkor használjátok a cserkészmenetet. BiPi ezt a bennszülöttektől tanulta. Ez 30 lépés menet, 30 lépés futva, felváltva. Kezdd el 10 lépés futással, utána
10 lépés menettel. Aztán 20 lépést futsz, és 20 lépést menettel. Ezt így növeld addig, amíg
jól bírod. Lehet, hogy 50 lépést is bírsz futni, sőt, ha egy kicsit edzett vagy, akkor meg sem
akarsz állni. A cserkészmenet előnye az, hogy nem fáradsz el annyira, és amikor megérkezel, rögtön tudod teljesíteni a feladatodat. Pl.: elsősegélynyújtás esetén.
Kitartás: Tudsz 6 percet futni (vagy 300 métert úszni, vagy 10 km-t kerékpározni).
Testedzési teljesítmények táblázata
Futás

Úszás

Kerékpározás

Piros szalag próba

3 perc

50 m

4 km

Zöld szalag próba

5 perc

200 m

8 km

Táborverő (11-12 éves):

Fehér szalag próba
Légy résen próba
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4 perc

100 m

6 perc

300 m
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6 km
10 km
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