
111TáborVerŐ CserKész  •  zöld szalag próba 11-12 éveseknek, harmadik félév

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 hó-
napig naplót és hasonlítsd össze a becsléseddel.

PróbázTaTási aNyag

Cserkészismeretek

KMCsSz – kerületek Ismered körzetedet, kerületedet és a Szövetséget. 10
A cserkészet rendje Tudod, hogy mi az őrsi rendszer alapgondolata. 2

Vallás

Vallási ismeretek

Jézus életéből ismersz egy példát. 2

Tudsz papoknak helyesen köszönni. 4

Első áldozás, bérmálás és konfirmálás. 4

jellemnevelés

Cserkésztörvény 7. és 8. Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni. 4

Viselkedés, 
illemszabályok

Tudod, hogyan kell viselkedni társaságban, 
idősebbekkel szemben, étkezésnél stb. 5

Magyarságismeret

Nemzeti ünnepek Ismersz 3 nemzeti ünnepet. 3

Családi ünnepek Ismered a családi ünnepeket (5). 5

Történelem 1000 - Ismered Géza fejedelem és Szent István tetteit. 4

Földrajz Dunántúl: jellegzetességei, főbb városai stb. 10

Táborverő cserkészzöld szalag próba

11-12 éves cserkészeknek, harmadik félév
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elsősegély

Csípés Tudod, hogy csípésnél mit kell tenni. 2

Kullancs Tudod, hogy mit csinálsz kullancscsípésnél. 4

Gyomorrontás, hányás Tudod kezelni a hasfájást, hányást, hasmenést. 6

Mérgezés Tudod, hogy mérgezésnél mit kell tenni. 4

Természetismeret

5 helyi madár Ismersz 5 madarat repülésben és az életmódját.
(Mo.: gólya, bagoly, veréb, rigó és fecske) 10

3 ragadozó madár Ismered árnyékképét repülésben és az életmódját
(Mo.: egerészölyv, kánya és sólyom) 6

Csomózás

Kötéllétra
Tudod, hogy melyik csomó kell a kötéllétrához. 4

Tudsz egy kötéllétrát építeni. 8

Kötél feltekerés Kötelet helyesen fel tudsz szedni (tekerni). 4

jeladás

Rovásírás Fejből tudod a rovásírás abc-t. 20

Tájékozódás

Északi irány iránytű 
nélkül

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

6

Tájoló használata Iránytűvel bármilyen irányt meg tudsz állapítani. 4

becslés

Árak Becsüld meg egyes tárgyak bolti árát (5 db). 5

Pénz beosztása Minél olcsóbban uzsonnát veszel az őrsödnek. 4

Táborozás, szerszámok

Zsebkés Megélesíted a zsebkésedet. 4

Csajkazsák Varrsz egy csajkazsákot. 4

Tűzrakás, főzés és sütés

Teafőzés Építesz olyan főzőalkalmatosságot, amin teát főzöl. 8
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Testedzés

Gyakorlatok Bemutatsz társaiddal 3 körjátékot. 3

Ügyesség
Tudsz kötéllétrán mászni. 2

Elvégzel egyensúlygyakorlatokat. 2

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

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: ………........……………… 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 törté-
nik 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 sze-
repel legalább két vezető. A szövetség minden évben rendez VK-tábort, iskolatábort, aka-
dályversenyt, 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



114 TáborVerŐ CserKész  •  zöld szalag próba 11-12 éveseknek, harmadik félév

szövetségünk felépítése:

A kerületek számát római számokkal jelezzük.

KMCssz
külföldi Magyar Cserkészszövetség

Kerületek (5 db) Körzetek (14 db) Csapatok (kb. 65 db)

I. Európa

Ausztria
Németország
Svájc
Északnyugat

3
7
4
3 

II. Dél-Amerika Argentína
Brazília

2
1

III. USA és Venezuela

New York
Cleveland
Kalifornia
Venezuela

10
6
6
3

IV. Ausztrália Új-Dél-Wales
Victoria

4
3

V. Kanada Kelet-Kanada
Nyugat-Kanada

8
2
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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 minden-
kinek 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. 

Segédőv: segít az őrsvezetőnek. Tűzmester: Ő rakja aznap a tüzet.

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

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

Szertáros: Rendben tartja az őrsi szertárt, 
felszerelést, őrsi ládát.

Mentős: Nála van a mentődoboz, és jól 
ismeri az elsősegélynyújtást.

Konyhás: beszerzi az uzsonnát. 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 minden-
ki 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 pénzvál-
tókkal és árusokkal, akik barmokat és galambokat árultak. Erre Jézus kötélből erős ostort 
font, közéjük vágott, és kiűzte azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felbo-
rította 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 mond-
hatod:
„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 ke-
resztény 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 reformátusok-
nál 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 gyüle-
kezet 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 ágyaz-
tam be, nem raktam rendet a szobámban, nem mentem tejért.
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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 akar-
tam, 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 mon-
dani, mi a tennivaló. De kellenek őrsvezetők is, akik meghallják a hívást, elfogadják az uta-
sítást 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 men-
nek! 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 elte-
rült az úttesten. A többiek ijedten fékeztek.
A teherautó vezetője kiugrott, és Erzsihez rohant. Haragosan kiáltott: – Hol tartod az 



118 TáborVerŐ CserKész  •  zöld szalag próba 11-12 éveseknek, harmadik félév

eszed?! Ha gyorsabban hajtok, elgázollak. Vagy ha félrekapom a kormányt, hogy kikerülje-
lek, 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 játé-
kot, 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, gúnyo-
lódás 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 szem-
ben, étkezésnél stb.

illemszabályok

Tegeződés és kézfogás
Amíg gyerekek vagyunk, ismeretlen felnőttet nem illik tegezni. Ki-
véve a cserkészetben, ahol mindenkit tegezünk. Mivel angolul nincs 
ilyen különbség, ez talán szokatlan, de más nyelvekben és a magyar-
ban is ez mai napig szokás. Példa: „Ön fagylaltot vagy tortát kér?”
A tegeződés felnőtt korban úgy kezdődik, hogy az egyik fél indítvá-
nyozza a tegeződő viszonyt. Hogy melyik fél, azt nem nehéz kitalál-
ni: 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 ala-
csonyabb beosztásúnak.

Köszöntés és bemutatkozás
Pont fordítva, a férfi köszön előre a nőnek, a fiatalabb az idősebb-
nek, 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 fér-
fiak, nők, vagy fiatalabb személyek tartózkodnak. Ha találkozol va-
lakivel, 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 kö-
szönj 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 mobil-
telefon esetében ezt nem veszik olyan szigorúan. Nyilvános helyeken viszont vegyük figye-
lembe, hogy nem mindenki akarja hallani a mi beszélgetésünket.
Ne használjuk a mobiltelefont temetésen, egyházi szertartáson, kórházban, színházban, 
moziban, hangversenyen, általában kulturális rendezvényeken, mert megzavarhatjuk má-
sok szórakozását, valamint konferenciákon, tanácskozásokon, értekezleten és étteremben 
sem. 

étkezés
Az asztalnál nem fütyülünk, nem énekelünk, nem böfögünk. Orrot fújni, tüsszenteni és ásí-
tani 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 befejez-
ted az étkezést. 

Ezeken kívül még sok illemszabály létezik, melyekről izgalmas könyveket is írtak, vagy rá-
juk 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 szabadság-
harcra emlékezünk. Március 15-én olvasta fel Petőfi Sán-
dor 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 had-
járat). Végül idegenek bevonásával az osztrákok legyőz-
ték a magyarokat. A szabadságharc leverése után a volt 
honvédők bujdosni kényszerültek, mert sokakra börtön 
és kivégzés várt hazájukban.
ideje: 1848. március 15. – 1849. október 6. 
Célja: Magyarország teljes körű függetlenségének kivívá-
sa.
Helyszíne: a Habsburg Birodalom, benne Magyarország 
eredmény: A császári hadsereg orosz segítséggel leverte 
a szabadságharcot. Haynau parancsára október 6-án Aradon kivégeztek tizenhárom hon-
védtábornokot, és ugyanezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajos volt miniszter-
elnököt is.

1848-as honvéd zászló.
Hátulján:

„Ne bántsd a magyart!”
szöveg olvasható
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augusztus 20.
Magyarország nemzeti és állami ünnepe – (I.) Szent István király 
temetésének és szentté avatásának évfordulója, Szent István ki-
rály és az új kenyér ünnepe. 1038. augusztus 15-én, Nagyboldog-
asszony napján Szent István király az országot a Szent Korona 
személyében a Szűzanyának felajánlotta. Azóta az ő védelmében 
áll az ország.

október 23.
Az 1956-os szabadságharcra emlékezünk, mely október 23-án 
robbant ki. A szabadság és a bátorság ünnepe. A forradalom Ma-
gyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a 
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca volt. November 
4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Ma-
gyarország 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 tesz-
nek a szülők, keresztszülők, hogy hitben nevelik fel a gyermeket. A keresztelt szentelt víz-
zel 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 hit-
tani ismeretekkel rendelkezik. Általában 7-8 éves kor és kétéves hittantanulás után követ-
kezhet be legkorábban.
Bérmálás (katolikus): A bérmálás keresztény szertartás, melynek során kézrátétel vagy fel-
kenés útján közvetítik a Szentlélek ajándékait a bérmálkozó számára. Általában 14 éves 
korban és egyéves hittantanulás után következik be.

szent István aláírása
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A konfirmáció (protestáns) keresztény megerősítést jelent. Az ember ünnepélyesen meg-
vallja 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 leg-
szebb napjaként kell emlékezetünkben megmaradjon.

Temetés
Az elhalálozás egy szomorú esemény.
Mégis ünnepnek kell nevezni, mert összejön a család, együtt kísérik a halot-
tat 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 (�45 körül – ���)
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 ki-
rálysággá 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 Koro-
nát 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 elneve-
zése. 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 Al-
pokalja teljes területe alkotja, valamint az Alföldnek a Dunán átnyúló folytatása, a Dunántú-
li-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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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, Külső-
Somogy, Belső-Somogy és a Mecsek a Tolna–Baranyai-dombvidékkel, ezeket további kistá-
jak 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, Ba-
laton 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 választ-
ják el.

Dunántúl siklósi vár
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Turisztikai látnivalói: A műemlékekben gazdag Székesfehérvár, Tata, Zirc, Veszprém, Pan-
nonhalma, Pápa és Várpalota, a Velencei-tó és kirándulóövezete, valamint a kies hegyvidé-
kek (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 kéz-
nél 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 (hó-
nod 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 te-
kerve kihúzni (az óra járásával ellentétes 
irányba).
- Nem szabad a potrohánál megfogni, mert 
akkor beléd ereszti a gyomrában levő fer-
tőző 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 kul-
lancsot 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 terjesz-
tett 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, le-
gyek, 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. Gyomorrontás-
nál 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 gyógy-
szerért 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 kimar-
hatja 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 tart-
sunk, mert ezeken sokszor biztonsági kupak is van, amit nehéz kinyitni. Ezeket is olyan he-
lyen 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 elre-
pülnek 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.



12� TáborVerŐ CserKész  •  zöld szalag próba 11-12 éveseknek, harmadik félév

gólya
- Költözőmadár
- Nyújtott nyakkal repül.
- Kéményen, villanypózná-
kon fészkel.
- 2-4 fiókája van.

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.

bagoly
- Kitelelő, ragadozó
- Éjjel vadászik 
- Nem épít fészket, hanem 
elveszi más nagy madártól.
- 4-6 tojást rak.

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

sólyom
- Költöző ragadozó madár.
- Főleg egereket és ürgét 
fogyaszt.
- Sziklákon és erdőkben él.

Varjú
- Otthon telel, nagy sereg-
ben él.
- Rovarokat, dögöt, egeret, 
tojást eszik. Sokszor látni 
traktorok mögött, amint a 
rovarokat szedegeti.
- Mióta az ember elveszi az 
életterét, azóta kártevő.

Harkály (fakopáncs)
- Kitelelő
- Fába vájja odúját, amit 
többször is használ.
- a fából szedi ki a bogara-
kat, de eszik mást is, így 
bogyókat és más rovaro-
kat. 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”.

Feketerigó
- Kitelelő
- A hím fekete, sárga csőr-
rel, 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.

Fecske
- Költözőmadár
- Vékony fekete teste van 
és villás farka 
- Fészkét a házak teteje 
alá tapasztja, esőtől védett 
helyre.
- Apró rovarokat, szúnyo-
gokat fogyaszt, a levegő-
ben kapja el őket.
- Ha alacsonyan repül, 
rossz idő várható.

Veréb 
- Kitelelő
- A legelterjedtebb kis 
termetű madár Magyaror-
szágon.
- Kis rovarokat fogyaszt. 
- A mesterséges odúkból 
kizavarja a cinegéket.
- Sokszor nagy seregben 
jelenik meg, és az embertől 
sem fél.
- Nagyon jól alkalmazkodik.

Vörösbegy
- Kitelelő
- Jellegzetes a vörös nyak-
tolla (begye).
- Rovarokat eszik, télen 
bogyókat is.
- A vörös színre megvadul.

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 meg-
döglik.

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

ragadozó madarak 

sólyom 
- A magyarok madara a Turul (Kerecsen-
sólyom)
- Költözőmadár
- Az egyik leggyorsabb madár - 200 km/
h-val repül.
- Hegyes a szárnya vége.

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

Vörös vércse
- Hasonlít a sólyomra, de jóval kisebb.
- Hegyes a szárnya.

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

egerészölyv
- Kitelelő, elég lassú. 
- Széles, kerek farkú.
- Erdőben is vadászik, 
de a rétek fölött is látjuk 
keringeni.

Kánya
- Kitelelő
- Villás farkáról jól meg 
lehet ismerni, ha maga-
san is köröz.

rétisas
- Kitelelő
- Ragadozó, dögevő.
- Legnagyobb madarunk. 
- Szárnyfesztávja 240 cm.
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Perec

Kötéllétra-
csomó

1 Láb

Perec

Ácshurok

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 kötéllét-
rába kötni.
Vigyázz, hogy azonos irányba legyen a 
csomó kötve, mivel csak az egyik irányba 
tart.

elkészítés:

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, rá-
kötünk egy kötelet és átdobjuk egy ágon.
6. A létrát felhúzzuk, és a fa törzsén meg-
erősítjük egy pereccel vagy egy ácshurok-
kal (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 rovásábé-
cét 1942-ben átdolgozták, 
és azóta ez van használat-
ban. 

Jellegzetessége, hogy csak 
egyenes vonalakat haszná-
lunk 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 muta-
tók 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 nyu-
gat 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.



131TáborVerŐ CserKész  •  zöld szalag próba 11-12 éveseknek, harmadik félév

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 vo-
nallal 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 fok-
nyi, tehát elhanyagolható. Az első iránytűvel inkább csak a fő égtájakat lehetett meghatá-
rozni. 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. 

Figyelem! A tájolók általában angolul vannak feliratozva. Ezért északot N-nel (North) jelölik. 
Az E betű pedig nem északot jelent, hanem keletet (East). 

laptájoló részei
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rövidítések
Észak (É) = North (N)
Kelet (K) = East (E)
Dél (D) = South (S)
Nyugat (NY) = West (W)

égtájak
Észak = 0° (vagy 360°)
Kelet = 90°
Dél = 180°
Nyugat = 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 beosztá-
sú 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 for-
gatod, 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 szé-
lével 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 irá-
nyába, 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 menetirány-
nyilat 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 an-
nak 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 megfogad-
tuk. 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 egy-
szerű, mert talán nem egyforma csomagolásban és mennyiségben mérik, és át kell szá-
molni. 

az olcsó nem mindig olcsóbb
Vigyázz az olcsó árakkal! Sokszor gyenge minőségű az áru, és hamar tönkremegy. Így ta-
lán 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. Rendsze-
resen 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 vál-
tozata, 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 kör-
be 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 nehe-
zebb, 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 kon-
dért 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 tarsoly-
ban.”
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 követ-
kező 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 adogatná-
nak 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 mód-
szer 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 nehezí-
teni:
- csinálj rajta guggolást
- állj lábujjhegyre
- állj becsukott szemmel
- dobjatok egymásnak labdát

Gólyaláb: A legegyszerűbb gólyaláb két konzerves doboz, amire egy-egy spárgát kötsz. Sze-
rezz 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

Táborverő (11-12 éves):

Piros szalag próba 3 perc 50 m 4 km

Fehér szalag próba 4 perc 100 m 6 km

Zöld szalag próba 5 perc 200 m 8 km

Légy résen próba 6 perc 300 m 10 km


