„Légy résen!” próba

Táborverő cserkész

11-12 éves cserkészeknek, negyedik félév

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

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

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

Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek

Cserkésztörténelem
Vallás

Ismered BiPi életét és főbb jelszavait.

10

Ismered a leánycserkészet történetét (Pax Ting).

6

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

10

Szabad imádkozás

Tudsz saját szavaiddal imádkozni.

4

Cserkésztörvény
9. és 10.

Saját szavaiddal és példával el tudod magyarázni.

4

20 magyar népdal

20 népdalt fel tudsz sorolni és kérésre elénekelni.

20

Történelem 1241-

Tatárjárás, IV. Béla és a második honalapítás.

6

Jellemnevelés

Táborozási szabályok

Magyarságismeret

Zászlók

Földrajz

Ismered a táborozási szabályokat (7 db).

Ismersz három történelmi zászlót.

Délvidék: Jellegzetességei, főbb városai, stb.
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Elsősegély
Hordágy

Természetismeret

Tudsz hordágyat készíteni és használni.

4

Nyomöntés

Tudsz gipsszel állatnyomot önteni.

6

Állatmegfigyelés

Szabadban figyelj meg 3 állatot.

6

Nyomolvasás
Csomózás

Keresztkötés

Kötél karbantartása

Jeladás

Találsz nyomokat, és tudod azokat követni.

A keresztkötést meg tudod kötni.

Tudsz kötelet tárolni, tisztítani és szárítani.

4

10
3

8 útjel kőből és fűből

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

8

Várostérkép használata

Városban közlekedsz, adott helyeket megtalálsz.

6

Tájékozódás

Térkép és iránytű 1.

Térkép alapján be tudod tájolni a menetirányt.

4

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

8

Ásó, csákány

Használod és rendben elrakod (zsírozás).

4

Ponyva használata

Építesz ponyvából védőhelyet.

4

Becslés

Önméretek
Táborozás, szerszámok

Tábori higiénia

Egyszerű tábori
építmény

Tűzrakás, főzés és sütés
Tűzfajták
Testedzés
Gyakorlatok
138

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

4
6

Megrakod a gúla-, máglya- és vadásztüzet.

6

Bemutatsz 2 népi csoportjátékot és 3 kötéljátékot.

5

Ezekből az egyiket max. három gyufával
meggyújtod.
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Ügyesség
Kitartás

Tudod mi a cserkészmenet, és alkalmazod.

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

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

2
5
181

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

Olave St. Clair Soames

Szent György, a cserkészek
védőszentje

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

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

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

Vallás

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

Jellemnevelés

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

9. A takarékosság törvénye (A cserkész takarékos.)
Tanulj meg a pénzzel bánni. Tudd beosztani, okosan befektetni a pénzedet, megfontoltan
jó minőségű dolgokat vásárolni vele. Vigyázz, hogy ne válj a pénz rabjává, hanem csak eszköznek tekintsd céljaid elérése érdekében. Ugyanakkor légy tisztában azzal, hogy nem csak
a pénzzel kell takarékosan bánni. A természet kincseket kínál fel számunkra, amelyeket
használhatunk, de nem arra, hogy elpazaroljuk. Szokj hozzá ahhoz, hogy nem folyatod a
vizet, ha kell, ha nem. Kikapcsolod a TV-t, ha nem nézed, nem dobod el az ételt, hanem csak
annyit szedsz belőle, amennyit meg is tudsz enni. Így mindenkinek jut mindenből és te sem
szenvedsz hiányt.
10. cserkésztörvény: A cserkész testben és lélekben tiszta.
Nyolcan vettek részt Irén születésnapi uzsonnáján. Mind régi barátnők, már az óvodától
kezdve osztálytársak.
Kint a kertben, a nagy vadgesztenye alatti asztalon terítettek uzsonnához. Most, hogy a
szülők magukra hagyták őket, sokkal bátrabban folyt a beszélgetés. Piri vitte a szót, ő volt
köztük a nagylány. Feltűnően öltözködött, nagyosan fésülte a haját, és ha a szülei nem látták, festette is magát. Sokat szórakozott bátyja barátaival. Néha még cigarettázott is, ami
roppant imponált a többieknek. Most is éppen erről tartott előadást.
– Próbáljátok meg – mondta meggyőző hangon. – Meglátjátok, egy-két szippantás után úgy
érzitek magatokat, mintha mások lennétek. Olyan klassz!
– Hogyne, hogy anyu megérezze a leheletemen – vágott közbe Irén.
– Nem érzi meg! – bizonykodott Piri.
– Igyál rá erős limonádét, az elveszi a szagát. Nézzétek! – húzott elő zsebéből egy doboz
cigarettát – Gyufám is van!
A lányok zavarodottan nézték egymást.
– Nem. Én nem... nem merem megpróbálni – vacogott az asztal végén Zsófi. Mindig félt mindentől, vele nem is törődött Piri. Évára nézett, aki csendesen ült.
– És te, nagy cserkész? – kérdezte kihívóan.
– Én nem szívok – mondta Éva határozottan.
– Félsz?
– Nem.
– Talán már próbáltad, és rosszul lettél tőle? Rólad el is hiszem.
– Nem próbáltam, és nem is fogom. Ilyesmivel hagyjál békén. Tudom, hogy a dohányzás árt
az egészségnek. Te is tudod. Azonkívül nem akarom magamat bepiszkítani azzal, hogy tilos
dolgot csinálok, s utána hazudok.
142
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– Irén! – hallatszott a ház felől. – Gyertek be, filmet vetítünk!
Mintha valami varázs tört volna meg. A lányok fellélegezve ugráltak fel, és megindultak a
ház felé.
(Átdolgozott kivonat a leánycserkészkönyvből)
A cserkésztörvények magyarázata

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

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

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

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

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

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

Magyarságismeret
Népdal: 20 népdalt fel tudsz sorolni és kérésre elénekelni. Külön füzetben vagy listán tartsd
számon ezeket, például feltünteted a dátumot és a népdal címét, de a szövegét is leírhatod. Így
kezdheted, illetve folytathatod:
Dátum

Népdal

Zászlók: Ismersz 3 történelmi zászlót.
Magyar történelmi zászlósor

Árpád-kori
zászló
144

II. Rákóczi Ferenc
zászlója

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

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

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

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

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

Délvidék

Szabadka

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

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

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

Gipsszel tudod rögzíteni az állat nyomát.

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

2. A keménypapír csíkokat rakd köréje, és
rögzítsd!

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

Nyomolvasás: Találsz nyomokat, és tudod azokat követni.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Útjeleket mindig az út egyik oldalára tegyél.
2. Rakd az út szélére, ne az útra, hogy autók, biciklisek vagy más gyalogosok ne rúgják
szét.
3. Útjeled legyen legalább1-2 láb nagyságú, de ne nagyobb, mint 4 láb (1 láb = 30 cm).
4. Útjeleket rakhatsz fából, kőből, fűből vagy krétával is rajzolhatod őket.
5. Minden elágazásnál, vagy legalább, ha elkanyarodsz az egyenes útról, rakjál jelet.
A rossz útra is rakjál jelet, de csak 5 lépés után. Így biztosítod magad, ha szétrúgták
valamelyik jó út jeledet.
6. Ha egy nagyobb útról letérsz, mert egy réten át kell vágni, akkor különösen gondosan
rakjál útjelet, mert könnyen előfordul, hogy nem veszik észre, mert a nagy utat követik.
7. Ha sokáig követsz egy utat, akkor úgy 100-200 méterenként rakjál egy menetirány jelet, hogy tudják, hogy még jó úton vannak.
150
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8. Igyekezz útjeleket úgy rakni, hogy csak az lássa, akinek szól. Főleg a nyíl esetén fennáll
a veszély, hogy valaki felismeri, és tréfából átrakja más irányba.
9. Már menet közben gyűjts mindig botokat, hogy ne a kereszteződésnél kelljen keresgélni.
10. Ha tudod, hogy sötétben fogják keresni az útjelet, különös gondossággal helyezd el
őket, és egy kicsit nagyobb jeleket rakjál.

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

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

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

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

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

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

E. Alsókarhossz
F. Lépéshossz

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

J. Nagyarasz

K. Hüvelykujj
L. Kisarasz

M. Kézszélesség/10 cm testeden

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

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

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

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

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

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

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

táborverő cserkész • „Légy résen!” próba

11-12 éveseknek, negyedik félév

155

Pöcegödör

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

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

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

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

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

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

Máglya

Oltártűz/Asztaltűz

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

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

Pásztortűz

Reflektoros tűz

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

Polinéziai/ Gravitációs tűz

Dakotatűz

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

Két szolgafás

Három szolgafás

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

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

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

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

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

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

Úszás

Kerékpározás

Piros szalag próba

3 perc

50 m

4 km

Zöld szalag próba

5 perc

200 m

8 km

Táborverő (11-12 éves):

Fehér szalag próba
Légy résen próba
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4 perc

100 m

6 perc

300 m
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6 km
10 km
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