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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2

4

6

10
4
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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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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
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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.
táborverő cserkész • Fehér szalag próba

11-12 éveseknek, második félév

91

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.
92

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
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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.
táborverő cserkész • Fehér szalag próba
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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.
táborverő cserkész • Fehér szalag próba
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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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⧠ kondér
⧠ kislapát és WC-papír
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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
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6 km

10 km
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