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Fontos tudnivaló
• Egy nagy utazótól megkérdezték, hogy életében hányszor veszett el: „Sokszor előfordult, 

hogy nem ott voltam ahol lenni akartam lenni, de elveszni, soha”.
• A térképészet az egyik leghasznosabb dolog, amit egy életre megtanulhatsz.
• Ha valamikor kételkedsz, hogy a térképnek van-e igaza vagy neked: bízz a térképben!

Kötelező tevékenységek és feladatok:
Jellem:  Az őrs elvállal legalább egy közhasznú feladatot (pl. csapatotthon-takarítás).
 Segítesz a kiscserkészeknek (uzsonna, rendrakás).

egyéb javasolt tevékenységek és feladatok: 
Magyarság:  Tanulj meg 5 nyelvtörő mondókát és szójátékot. 
Becslés:  Napóra készítése és bemérése.

PróbázTaTási aNyag

Cserkészismeret

Cserkésztörténelem Tudod, ki volt Gróf Teleki Pál, és mi a hagyatéka. 6

Cserkészszolgálat Tudod, hogy mi a cserkészszolgálat, és őrsöddel
cserkészszolgálatot tettél. 2

Vallás

Keresztelés Tudod, hogy mit jelent, és mi a célja 
a keresztelésnek. 4

jellemnevelés

Dohányzás és alkohol
Részt vettél cigarettáról és alkoholról szóló vitán.
(cserkésztörvény, tábori szabályok
összefüggésében)

4

Magyarságismeret

Népdal Ismersz 30 népdalt, és kérésre el tudod énekelni 10

5 híres magyar
Ismersz 5 híres magyar személyt, és mesélni
tudsz róla (pl. feltaláló, utazó, művész, egyéb...).

10

Történelem 1301- Anjou-dinasztia: Károly Róbert és Nagy Lajos 4

Földrajz Alföld: jellegzetességei, főbb városai, stb. 10

elsősegély

Baleset megelőzése Tudsz 3 példát mondani a baleset elkerüléséhez. 6

Portyázó cserkészPiros liliom próba

13-14 éves cserkészeknek, első félév
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Természetismeret

Felhők és jelentésük Ismersz 4 felhőfajtát, és hogy mit jelentenek.
(bárány-, réteg-, fátyol- és viharfelhő) 8

Időjárás Ismered a helyi időjárási viszonyokat. 4

Időjóslások Ismersz népi időjóslásokat (4 db). 4

Csomózás

Egy mentőcsomó Egy mentőcsomót biztosan meg tudsz kötni. 4

Fáramászás hurokkal Tudsz hurok segítségével fára mászni. 4

jeladás

Titkosírások
4 titkosírás: (pl. betűcsere, tükörírás, 
5 x 5 kocka, könyvkód). 4

Titkosírás citrommal. 2

Tájékozódás

Még 10 térképjel
Ismered, és térképen megmutatod: vezeték, híd, 
mocsár, hegycsúcs, egyes fák, sziklák, határok, for-
rás, barlang, temető.

10

Magassági szintvonalak Tudod, hogy mit jelentenek, értelmüket és
távolságukat. 4

Térképolvasás Eltalálsz a célba helyrajzi térkép segítségével. 10

becslés

Idő
1 perc hosszát megbecsülöd. 5

Nap állásából megbecsülöd, hogy hány óra van. 5

Táborozás, szerszámok

Szerszámtartó Építesz egy tábori szerszámtartót. 6

Balta karbantartása Megélesítesz egy baltát, laza fejét javítani tudod. 4

Fűrész karbantartása Rossz fűrészlapot kicserélsz és bezsírozol. 2

Tűzrakás, főzés és sütés

Sütés fóliában Parazsat készítesz, és fóliában sütsz benne. 8

Testedzés

Gyakorlatok Bemutatsz 3 erőgyakorlatot. 3

Kitartás Tudsz 7 percet futni (vagy 400 métert úszni, vagy 
12 km-t kerékpározni). 10

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: ……………………………………………… 153
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Cserkészismeret

Cserkésztörténelem:Tudod, ki volt gróf Teleki Pál, és mi a hagyatéka.

Teleki Pál, gróf széki (1879-1941)
 
Földrajztudós, író, egyetemi tanár, politikus, kétszer miniszterel-
nök, és több alkalommal miniszter, 1922-től egy évig Magyarország 
első főcserkésze, majd örökös tiszteletbeli főcserkésze. Nemzetne-
velő. A 1933-ban rendezett gödöllői IV. világdjamboree szervezője 
és parancsnoka. A Nemzetközi Cserkész Komité tagja. Kezdemé-
nyezte a magyar cserkészpróbarendszer felújítását 1940-ben, mely 
a Bibliára és a magyar kultúrára épülő próbarendszer volt, amit 
Teleki-hagyatéknak hívunk. Ez a mai napig meghatározza a magyar 
cserkészet lényegét, ami páratlan a világcserkészetben. 

Cserkészszolgálat: Tudod, hogy mi a cserkészszolgálat, és őrsöddel cserkészszolgálatot tettél.

Cserkészszolgálat:
Tegyetek szolgálatot azzal, hogy másoknak segítetek (pl. egy öregotthonban, vagy tartjátok 
a zászlót a nemzeti ünnepen). Fontos, hogy az egész őrs részt vegyen a szolgálatban.

Vallás

keresztelés: Tudod, hogy mit jelent, és mi a célja a keresztelésnek.

Keresztelés: Az elején felnőtt embereket kereszteltek meg folyóvízben. Ez a megtisztulás 
jele volt. Később igyekeztek minél kisebb csecsemőket keresztelni, hogy meg legyenek véd-
ve a gonosztól, másrészt mivel sok gyerek meghalt, azért is, hogy a lelkük ne vesszen el. A 
kereszteléssel válik az ember kereszténnyé. Ez a feltétele annak, hogy a keresztény egyház-
ba felvegyenek.

JellemneVelés

Dohányzás és alkohol: Részt vettél cigarettáról és alkoholról szóló vitán (cserkésztörvény, 
tábori szabályok összefüggésében)

résztvétel a cserkészies életmódról szóló vitákon 

Az élet sok izgalmas élményt tartogat az emberek számára. Idősödve te is találkozni fogsz 
különféle kísértésekkel és kihívásokkal. Az első hatot lehet nevezni drognak is, mert füg-
gővé tesz, ha nem vagy óvatos. A függőség pedig hamar megtörheti életakaratodat. A pénz, 
szerelem, barátság szintén olyan dolgok, amelyek mélyen meghatározzák életünket. Vegyél 
részt a cserkészetben a vitakörön, ahol ezekről tudtok beszélni. De ne feledd el, hogy nem 
mindig a leghangosabbnak van igaza. Ha bizonytalan vagy, kérdezz meg egy felnőttet, aki-
ben bízol. Ez lehet a csapatparancsnok, egy tanár, a szüleid vagy az edződ. 
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Cigaretta alkohol Kábítószer
TV, videó Mobiltelefon, internet, számítógépes játék szerencsejáték

Pénz szerelem barátság

Sajnos sok fiatal, sőt, számos felnőtt ember sem veszi észre, hogy az élet egy egyirányú utca. 
Visszafelé kihátrálni nem lehet semmiből sem, csak esetleg oldalra kiszabadulni. De ami 
megtörtént, azt már nem lehet visszafordítani. 
Mindez érvényes a kábítószer-fogyasztásra is. Aki beleesik ebbe a szenvedélybe, az más-
képpen fog onnan kijönni, mint ahogy belekerült. Nemcsak egészsége megy tönkre, hanem 
személyisége is megváltozik, és ezzel egyidőben környezetére is káros hatást gyakorol. Rá-
adásul aki fiatalon kezdi, annak teste és elméje, amely még fiatal és érzékeny, nem fog telje-
sen kifejlődni, visszamarad, és sokszor tanulmányait sem képes befejezni. Az így kialakult 
hiányosságok miatt nem lesz képes önálló, boldog életet élni.
Amíg régebben megvetették és kiközösítették az ilyen embert, addig a mai társadalom 
nagyon megértő velük szemben, és sok mindenben próbál segíteni azokon, akik magukat 
bajba sodorták. Sokan nem érzik, és nem veszik komolyan a rájuk leselkedő veszélyt, ezért 
könnyelműen és felelőtlenül cselekednek. Hisz látszólag minden rendben van. A legtöbb 
ember, akinek problémája van az alkohollal vagy a drogokkal, még saját magának sem vallja 
ezt be. 

Ezért igyekezz a jó úton járni! A cserkésztörvények ebben is segítenek neked.

Cserkészies életmód - beszélgetések (alkohol, dohány)

Ezekről a témákról beszéljetek az őrsben. Legjobb, ha van veletek egy felelős felnőtt is, aki 
kiismeri magát ezekben a témában (szakember, orvos stb.)

a) alkohol

beszéljétek meg, hogyan kell visszautasítani a szeszes italt, és hogyan lehetsz akkor is 
„menő és laza”, ha nem iszol.
Cserkészfoglakozásokon, kirándulásokon, táborokban nincs helye az alkoholnak. Cserkész-
foglalkozásra nem hozunk, és ott nem fogyasztunk szeszesitalt. Az alkoholtilalom a veze-
tőkre és a résztvevő felnőttekre hangsúlyosan is érvényes, hiszen példát kell mutatniuk. 
A kábítószereket a közerkölcs elutasítja, az alkoholt nem. Pedig az alkohol is nagyon káros 
és veszélyes! A májkárosító hatása a legsúlyosabb gond. Van, aki hajlamos az alkoholizmus-
ra, van, aki nem. Mindenki azt hiszi magáról, hogy a második csoportba tartozik. Sajnos, ez 
csak utólag derül ki. Én inkább nem próbálom ki, hogy melyik táborba tartozom. Javaslom, 
te se tedd! 
Mivel az alkohol hatása alatt az emberek felszabadulnak gátlásaik alól, ezért sikeresebbek-
nek, viccesebbeknek és bátrabbaknak tűnnek a csoportban. De ha az emberek túl sokat 
isznak, az alkohol bejut a véráramba, és azon keresztül az agyba kerül. Ott lelassítja a reak-
cióidőt, ami abban nyilvánul meg, hogy kevésbé koordinálttá válik az ember mozgása, ros-
szabb lesz a látása, és még viszonylag kisebb alkoholmennyiség elfogyasztása is homályos 
gondolkodáshoz és a rossz döntésekhez vezet.
Folyamatosan nagy mennyiségű alkohol fogyasztása tönkreteszi a májat, az idegrendszert, 
a szívet, az agyat, magas vérnyomást, szexuális problémákat (pl. impotencia), daganatos 
megbetegedéseket okoz. Az alkoholtól függő ember agresszív lesz, tönkreteszi a környezete 
életét is, elszigetelődik a társadalomtól, nem tudja elvégezni a munkáját, feladatait, és gyak-
ran összeütközésbe kerül a törvénnyel. Sok alkoholbeteg szenved elvonási tünetektől, ha 
hirtelen abbahagyja az ivást. Ilyen tünet lehet a remegés, hallucináció, tudatzavar, izzadás, 
rohamok, szorongás. Ha az alkoholtól való függés egyszer kialakult, nagyon nehéz külső se-
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gítség nélkül megszabadulni tőle. Legjobban úgy tudsz ellene védekezni, ha el sem kezded 
az alkoholfogyasztást.

b) Dohányzás 

beszéljétek meg, hogyan kell visszautasítani egy cigarettát. Hogyan lehet „menőnek 
és lazának” lenned, a csoporthoz tartoznod akkor is, ha nem cigizel? Vagy egyáltalán 
érdemes olyan csoporthoz tartozni, ahol fontos, hogy cigizel vagy sem?
Cserkészfoglalkozás ideje alatt (kirándulás, tábor, csapatfoglalkozás stb.) a következő kor-
látok között engedélyezett a dohányzás: Csak a helyi törvénynek megfelelő korhatár feletti-
ek dohányozhatnak. A vezető ne dohányozzon cserkészek előtt. 
A szerencsés gyerekek az első cigaretta után olyan rosszul lesznek, hogy egy életre elmegy a 
kedvük a dohányzástól. A kevésbé szerencsések titokban rá-rágyújtanak, „edzenek“. Az első 
cigaretta elszívásakor jelentkező enyhe nikotinmérgezési tünetek (nyáladzás, hasmenés, 
hányás, bélgörcsök, fejfájás, szívdobogás, erős sápadtság) őket nem riasztják vissza, foly-
tatják, mert izgalmas, ha valami tiltott dolgot művelnek, mert ezzel a csoporthoz akarnak 
tartozni. 
Pedig nem veszik észre, hogy büdös a ruhájuk, a hajuk, a leheletük. Előbb-utóbb sárga lesz 
az ujjuk és a foguk. És köhécselnek.
Lehet, hogy nem ismerik a gyilkos füstkarikák szomorú statisztikai adatait, a dohányfüst 
összetevőit? S te vajon ismered?

magyarságismeret

Népdal: Ismersz 30 népdalt. Külön füzetben vagy listán tartsd számon ezeket, például feltün-
teted a dátumot és a népdal címét, de a szövegét is leírhatod. Így kezdheted, illetve folytatha-
tod:

Dátum Népdal 
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5 híres magyar: Ismersz 5 híres magyar személyt, és mesélni tudsz róla (pl. feltaláló, utazó, 
művész, egyéb...).

HÍres MagyaroK (utazók, feltalálók, sportolók)

Utazók

gróf Teleki sámuel (1845-1915)
Magyar felfedező, a Kenya északi részébe indult első európai expedíció vezetője. Ő fedezte 
fel és nevezte el (Rudolf trónörökösről) a Rudolf-tavat és (Rudolf feleségéről, Stefánia belga 
hercegnőről) a Stefánia-tavat, megmászta a Kilimandzsárót.

Kőrösi Csoma sándor (1784-1842)
Saját szavaival: székely-magyar Erdélyből származott, nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia 
megalapítója, a tibeti–angol szótár megalkotója, a magyar őshaza kutatója.
Példamutató munkássága, kitartása követendő mindannyiunk számára.

juliánus barát (13. század)
Magyar Domonkos-rendi szerzetes volt, aki két utazást tett, hogy megkeresse a magyarok 
őshazáját keleten. Juliánus barát volt az első, aki hiteles tudósításokkal látta el a Szentszé-
ket (a pápát) és közvetve a nyugat-európai uralkodókat a mongol készülődésről.

Magyar László (1818-1864)
Földrajzi felfedező, eljutott Brazíliába is. Különböző hajókon szolgálva bejárta a Karib-
tengert: főleg rabszolgaszállító hajókon szolgált Madagaszkártól a Kelet-Indiai-szigeteken 
keresztül Havannáig. 1845-ben La Plata állam flottahadnagya lett a La Plata és Uruguay 
közti háborúban. Dél-Amerika belsejébe tervezett felfedezőutat, melyhez a Magyar Tudós 
Társaságtól kért anyagi támogatást. Mivel ezt nem kapta meg, Dél-Amerika helyett Afrikát 
vette célba.

szentmártonyi ignác (1718-1793)
Jezsuita matematikatanár, geodéta, csillagász.
Brazíliába ment, hogy csillagászati helymeghatározásokat végezzen a spanyol és portugál 
birtokok vitatott határainak rögzítésére. Titkos levéltárban őrzik a munkáját.

Xantus jános (1825-1894)
Természettudós, utazó, néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Nö-
vény- és állattani kollekciójával jelentősen gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum gyűj-
teményét, ő volt a pesti állatkert és a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának első 
igazgatója, négy kalandos útikönyv és több mint kétszáz ismeretterjesztő írás szerzője.

Feltalálók

jedlik ányos (1800-1895)
Természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló oktató. Az első elektromotor megalkotá-
sa, az öngerjesztés elve, a dinamóelv első leírása és a szódavíz is az ő nevéhez fűződik.

irinyi jános (1817-1895)
Vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója. 

semmelweis ignác (1818-1865)
Orvos, az „anyák megmentője”: a gyermekágyi láz elleni gyógymód feltalálója és elterjesztő-
je. A lelkiismeretesség, a kötelességtudás és az önzetlenség mintaképe. 
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szent-györgyi albert (1893-1986)
Orvos, biokémikus. A 30-as években izolálta 
a C-vitamint és 1936-ban a P-vitamint. 
Munkásságáért Nobel-díjat kapott. 

bíró László józsef (1899-1985)
A golyóstoll feltalálója, azonkívül kb. 100 találmá-
nya kapott szabadalmat, pl. a golyós dezodor.

Neumann jános (1903-1957)
A kvantummechanika professzora, számítógép-ter-
vező, a BASIC-programnyelv kidolgozója.

sportolók

balczó andrás (1938)
Magyar olimpiai bajnok, az öttusasport történetének legnagyobb alakja, a Nemzet Sporto-
lója. (öttusa= lovaglás, vívás, lövészet, úszás és terepfutás).

egerszegi Krisztina (1974)
Ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európa- és világbajnok magyar úszó. 

gerevich aladár (1910-1991)
Hétszeres olimpiai aranyérmes, harmincnégyszeres magyar bajnok vívó.

Hajós alfréd (1878-1955) 
Magyar építészmérnök, gyorsúszó, labdarúgó, labdarúgó-játékvezető, újságíró, a magyar 
labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, az első magyar olimpiai bajnok (1895-ben 
100 méter gyorson), örökös magyar bajnok.

Papp László (1926-2003) 
Olimpiai bajnok magyar ökölvívó, edző, sportvezető. Magyarország és a világ egyik leghí-
resebb ökölvívója, aki 1948-ban a londoni, 1952-ben a helsinki és 1956-ban melbourne-i 
olimpián nyert aranyérmet.

Magyar zoltán (1953-) 
Kétszeres olimpiai bajnok tornász, sportvezető, állatorvos. Pályafutása alatt lólengésben 
három világ-, három Európa-bajnoki aranyérmet nyert.

Történelem 1301- : Anjou-dinasztia – Károly Róbert és Nagy Lajos

az árpád-házi magyar királyi ág 1301 elején, iii. andrás (Endre) halálával megszűnt, 
utána más ágakról kerültek királyok a magyar nemzet élére. 

anjou-ház: a Franciaország északnyugati részén elterülő Anjou tartományt birtokló család 
elnevezése. A magyar Anjou-ház (1301–1399) a harmadik Anjou-házból származott. Az Ár-
pád–Anjou ház házasság keretében jött létre.

bíró-golyóstoll, Irinyi gyufája 
és Neumann számítógépe
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(i.) Károly róbert (1288–1342) néven ismert magyar király 
Háromszor lett megkoronázva. Ő volt a magyar Anjou-ház alapítója. Letörte az addig ural-
kodó nagyurak hatalmát, nem földet ajándékozott a hűségért, hanem tisztséget. Gazdasági 
intézkedésekkel megtöltötte a kincstárat. Sok adót szedett be. Beindította az aranybányá-
szatot, ezüst- és aranypénzt veretett, fellendítette a kereskedelmet. Elősegítette az írás ta-
nítását. Egyházpolitikája is a rendek gyarapodását segítette elő. Létrehozta a banderiális 
(zászlós) hadseregeket. Békés politikát folytatott, kivéve Ausztriával. Erős országot hagyott 
a fiára.

(i.) Nagy Lajos (1326–1382) Magyarország anjou-házi királya
Uralkodása a középkori Magyar Királyság egyik fénykora. Az ország belső békéje és dinasz-
tikus kapcsolatai lehetővé tették a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlődését. Aktív kül-
politikája és hadjáratai révén pedig Magyarország európai nagyhatalommá vált. A lovagki-
rályt személyes tulajdonságai és dicsőséges hadjáratai tették híres, nagy királyunkká. Lajos 
uralkodását végigkísérték a hadjáratok, amelyekben személyesen is jeleskedett: neki írta 
Káldi Márk a Képes Krónikát, benne a magyarok és a hunok történetével.
Nem sokkal halála előtt állítólag egy üstökös jelent meg az égbolton, mely a középkori em-
berek szerint a világ közelgő végét jelezte.

Földrajz: Alföld – jellegzetességei, főbb városai stb.

alföld
Az Alföld (vagy régebben Nagy-Magyar-Alföld) az eurázsiai sztyeppevidék legnyugatabbi 
területe. Kiterjedése kb. 100 000 km². Területe 5 országra terjed ki. A terület szinte tökéle-
tes síkság, a szintkülönbségek elenyészőek. 
A felszínt a folyók munkája alakította. Lösz és homok borítja. Itt található a Kárpát-meden-
ce legmélyebben fekvő pontja. Ásványkincsekben ugyan szegény, de hévizekben gazdag az 
Alföld.
Nemcsak a vidék, de az éghajlat és a talaj is különleges. A Tisza szabályozása előtt (1850 
körül) mocsaras árterület volt (mely a legeltetésnek kedvezett). Manapság a földművelés 
meghatározó.

Az Alföld tájai: Tiszántúl, Duna-Tisza köze, Mezőföld
Az Alföld vizei: a Tisza és mellékfolyói: Szamos, Berettyó, Zagyva, Maros, Körös folyók, Bod-
rog, Sajó. Jelentős csatornahálózata van és több víztározója, köztük a Tisza-tó.
Az Alföld települései: Ha Magyarországra gondolunk, sokszor az apró, „tipikus” magyar fal-
vak jelennek meg a szemünk előtt. Manapság az Alföldön azonban a mezővárosok, falvak, 
tanyák jellemzők, továbbá itt-ott nagyobb ipari telepekkel és nagyobb városokkal is talál-
kozunk.
Az Alföld népessége: már a magyarok betelepülésével egy időben (890-es évektől) hamar 
belakták ezt a területet. A középkorban betelepültek a kunok és a jászok, valamint később 

Anjou-liliomok

Nagy Lajos címere képes krónika
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más nemzetiségek is (németek, szlovákok, cigányok, horvátok, románok, ukránok, szerbek, 
szlovének, zsidók).
Az Alföld nevezetességei: a Hortobágy-puszta és Bugac – a gémeskutakkal, csikósokkal, 
vásárokkal. Továbbá Debrecen, Szeged, Ópusztaszer és a híres gyógyfürdők. Az Alföld és 
a Bükk találkozásánál terül el a Matyóföld. 
Főbb városai: Békéscsaba, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Nyíregyháza, Szeged, 
Szolnok
Főbb termékei az állattartásból és mezőgazdaságból: gabonanövények, kalocsai és szegedi 
paprika, makói hagyma, kecskeméti barack, görögdinnye, a kalocsai hímzés, a kiskunhalasi 
csipke és a kecskeméti fütyülős barackpálinka, és innen származik a hazai kőolaj- és föld-
gázkészlet 90%-a.
Egyéb: Az Alföldet számos itt született magyar író és költő örökítette meg alkotásaiban, 
a leghíresebbek Petőfi Sándor, Arany János, Juhász Gyula, Móra Ferenc és Móricz Zsigmond. 
Az Alföld egyéb neves szülöttei közé tartozik Bay Zoltán fizikus, Irinyi János vegyész, a zaj-
talan gyufa feltalálója, valamint Korányi Frigyes orvos.

ELsősEgéLy

baleset megelőzése: Tudsz 3 példát mondani a baleset elkerüléséhez.

baleset-megelőzés
Sok baleset azért történik, mert figyelmetlenek és könnyelműek vagyunk. Ezeket meg lehet 
előzni egy kis körültekintéssel és előrelátással.
Mindig apróságokon és az eszközeink rendeltetésszerű használatán múlik a baleset elke-
rülése.

Főzés - Forró vizes fazék nyelét fordítsd a fal felé.
- Ne tolongj a tűzhely körül.
- A késekkel vigyázz, és használat után rakd el. 
- A konzerves doboz széleivel vigyázz, mert élesek.

Házban - Háztartási tisztítószereket eredeti üvegekben kell tárolni, ahol 
gyerek nem férhet hozzá.
- A konnektorok és kábelek legyenek jó állapotban. 

Szerszámok - Arra használd a szerszámot, amire szánták, és ne másra.
- Használat után rakd a helyére, és ne hagyd szanaszét.
- A tompa vagy túlzottan éles szerszámok veszélyesek.

Az Alföld gémeskút
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Létrák - Létrát úgy állíts fel, hogy ne billegjen, illetve fogja valaki.

- Forgószékre ne állj rá, mert ledob magáról.

Erdőben - Ágakra és tönkökre ne lépj, mert ha vizesek, csúsznak, mint a jég.
- Hosszú nadrágot és hosszú ujjú inget viselj a rovarok és tüskék 
ellen.
- Ha megy valaki előtted, vigyázz a visszacsapódó ágakra.
- Kiszáradt fákra ne mássz fel.
- Kötélhíd, kötélpálya alól takarítsd el a tuskókat és más veszélyes 
ágakat, vagy építsd meg máshol.
- Ismerd meg a helyi állatvilágot, és hogy hogyan kell viselkedni, ha 
találkozol velük (medvék, kígyók stb.).

Utcán - Ha nincs járda, akkor az út bal oldalán menj, a forgalommal szem-
ben. (Ez persze Angliában és Ausztráliában nem érvényes, ott jobb 
oldalt kell menni.)
- Ne használj fülhallgatót, mert nem hallod, ha hátulról jön valami.
- Mielőtt kilépsz az utcára, nézz körül, hogy nem jön-e valami.
- Éjjel és esőben világító vagy fehér ruhát viselj, illetve használj 
zseblámpát.

Nehéz tárgyak - Nehéz tárgyakat ne emelj egyedül. Mindig ketten emeljétek.
- Ha a földről emelsz, akkor ne derékból hajolj le, hanem hajlítsd be 
a térdedet.
- Ha nehéz rönköket emeltek, vigyázzatok arra, hogy ne essen rátok.

Játékok - Játékhoz sportcipőt használjatok. Mezítláb vagy szandálban köny-
nyen megsérülhet a köröm a lábujjaidon.
- Kinti játékoknál ügyeljetek arra, hogy ne legyen a közelben sziklás 
terület, szakadék vagy forgalmas utca.

természetismeret

Felhők és jelentésük: Ismersz 4 felhőfajtát, és hogy mit jelentenek (bárány-, réteg-, fátyol- és 
viharfelhő).

időjárás (Felhők és népi időjóslás)

Felhők
A felhőket ismerve könnyen meg tudod mondani magad is, hogy milyen idő várható, és 
felkészülhetsz a várható időjárásra, nem csak akkor szembesülsz például az esővel, ha már 
zuhog az esőfelhőből.
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Magas szintű felhők 6000 méter fölött – jégtartalmuk miatt a cirrus előtagot kapják:

Cirrostratus
- Fátyolfelhő, összefüggő, áttet-
sző fátyolt alkot a Nap (Hold) 
előtt.
- Csapadékot nem ad, jó idő 
várható.

Cirrus
- Pehelyfelhő, különálló 
felhők az égen.
- Csapadékot nem ad, jó 
idő várható.

Cirrocumulus
- Bárányfelhő
- Csapadékot nem ad, 
jó idő várható.

Középmagas szintű felhők 2000-6000 méter között – alto előtagot kap a nevük

altostratus
- Lepelfelhő
- Egyenletes szürke felhőtakaró.
- A Nap vagy Hold épphogy áttet-
szik rajta.
- Csapadékot alig ad, esetleg csen-
des eső vagy szálingózó 
hó esik belőle.

altocumulus
- Párnafelhő
- Lapos gomolyok.
- Csapadékot nem ad.

Cumulus
- Gomolyfelhő, karfiol for-
májú külön felhők.
- Jó idő várható, ha estére 
szétoszlanak.
- Ha elkezdenek tornyosulni 
vagy összefüggő takarót 
képeznek, akkor rossz idő 
várható.
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alacsony szintű felhők 3000 méter alatt

stratus
- Rétegfelhő
- Egyenletes, zárt felhőtakaró, köd.
- Változó idő várható.

stratocumulus
- Alacsony gomolyfelhők.

Nagy kiterjedésű felhők – esőfelhők

Nimbostratus
- Esőfelhő
- Nagy, függőleges kiterjedése van.
- Besötétíti a Napot.
- Hosszú, több napos esőt hoz.

Cumulonimbus
- Zivatarfelhő (viharfelhő)
- Nagy, függőleges kiterjedése van.
- Alul egyenes, fölül elhúzódik, mint egy üllő. 
- Záport, zivatart, jégesőt, felhőszakadást hoz.

Időjárás: Ismered a helyi időjárási viszonyokat.

Vázoljátok le, hogy milyenek a helyi időjárás viszonyai, pl. uralkodó szél iránya, mennyire 
ingadozik a hőmérséklet egy hétvégi kirándulás alatt tavasszal és ősszel, szélsőséges időjá-
rási jelenségek (hőség, aszály, hóviharok, hurrikán, tornádó) stb.

Időjóslások: Ismersz népi időjóslásokat (4 db).

Népi időjóslás
A népi időjóslás nem valami babona, hanem sok száz évi tapasztalat és megfigyelés ered-
ménye. Olyan emberektől, akik az egész életüket kint töltötték a mezőkön, és ráértek meg-
figyelni a természet szabályait. Ezért ezek a jóslások inkább egy-egy vidékre vagy országra 
vonatkoznak, és nem az egész világon érvényesek. Keress te is helyi időjóslásokat! Jeles 
napokhoz is kötődnek ilyen jóslatok. Néhány példa erre:

Újév napja:
Ha újév napján csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, szeles lesz az esztendő.

Február 2. gyertyaszentelő: 
„Ha fénylik gyertyaszentelő, az íziket vedd elő!” (ízik = szalmatörek)
Ha süt a nap és a medve vagy a borz meglátja árnyékát, akkor még negyven napig hideg 
lesz.
Ha viszont hideg van, ráadásul havazik, akkor nemsokára tavasz lesz.
A hosszú jégcsap jó kukoricatermést ígér.

Medárd: „Ha június nyolcadikán esik, esős aratás következik.”

rossz idő lesz… jó idő lesz…

A füst lefelé nyomottan száll. A füst egyenesen száll föl.

A fecskék alacsonyan repülnek, mert a 
bogarak is alacsonyan vannak. A fecskék magasan repülnek.

Ha elmarad a hajnali harmat. Ha a köd felszáll, utána jó idő várható, ha 
nem, eső.
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rossz idő lesz… jó idő lesz…

A tyúkok sokáig kaparásznak. Ha a madarak nyáron kora hajnalban 
énekelnek, jó idő lesz.

A pók elbújik. A pók dolgozik a hálóján.

A békák erősen brekegnek. Ha a harangszó, patakcsobogás tisztán 
hallatszik, jó idő lesz.

Udvara van a holdnak. Tiszta, nyugodt az égbolt, hold és csillagok 
tisztán látszanak.

Ha estére erősödik a szél, vagy ha nyuga-
ton vörös az ég, szél lesz.

A gomolyfelhők délelőtt szaporodnak, 
délután meg eloszlanak, és estére tiszta az 
ég, eláll a szél.

A vadgesztenye, tulipán, napraforgó és a 
lóherék becsukódnak. A vadgesztenyefa levele szétnyílik.

Szorul az ajtó, ablak. Minden ami fából van 
megdagad a magas páratartalomtól.

Ha eső után a nap visszasüt, másnap jó idő 
lesz.

Ha a tyúkok a porban fürödnek, eső lesz. Ha keleten vörös az ég, lágy idő lesz.

Ha este békák kuruttyolnak, rossz idő, eső 
várható.

Ha az ég alja piros, másnap nyáron jó idő 
lesz, télen szeles.

Ha a nap felhőkben nyugszik le, eső lesz. Ha a kakas hajnalban 3-4 óra felé kukoré-
kol, jó idő lesz.

Ha erősebben csípnek a legyek, szúnyogok, 
bolhák.

Ha bőséges a harmat; ha a tücsök éjjel 
ciripel.

Ha a hangyák erősen futkároznak. Ha reggel és napnyugtakor leereszkedik 
a köd.
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Csomózás

Egy mentőcsomó: Egy mentőcsomót biztosan meg tudsz kötni.

Mentőcsomók 
A mentőcsomókat dupla hurkos csomókból készítheted el. Több fajtáját is ismerjük. Ha gya-
korlod, akkor rendes kötéllel csináld, mert a használata is kötéllel történik.

Francia mentőcsomó (csúszóhurok)

Megkötéséhez használjuk a békás mondó-
kát. (Tudniillik a béka a kötélvégén ül, a 
hurok a tó, és az álló kötél a fa.)
- A béka kiugrik a tóból, 
- aztán még egyszer kiugrik a tóból, 
- megkerüli a fát 
- és beugrik a tóba.

Ha jól kötötted, akkor ha az egyik hurkot 
nagyobbra engeded, a másik kisebb lesz.
 
Használata: Mivel összeszorul, inkább 
tárgyak, nem pedig emberek felhúzására 
alkalmas.

angol mentőcsomó (állóhurok)

Kinézetre hasonlít a francia mentőcso-
móhoz. A csomót viszont dupla kötéllel 
kell kötni. A hurok átbújik a „tavon”, majd 
szétnyitjuk és áthúzzuk a duplahurkon.
Ha jó csináltad, akkor a két hurok nem 
mozdul. A kötél vége nélkül is meg tudod 
kötni.

Használata: Ezzel lehet valakit leereszteni 
illetve felhúzni úgy, hogy az egyik hurok a 
hóna alá megy, a másik meg a térdhajlatba.

Vigyázat: Mentőhurokkal csak felnőtt fel-
ügyelete mellett szabad valakit leereszteni.
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Fáramászás hurokkal: Tudsz hurok segítségével fára mászni.

Fáramászás hurokkal
Sokszor ott van előtted egy vastag, sima fatörzs, amin sehol sem tudsz megkapaszkodni. 
Ilyenkor köss hurkot egy kötélből, és ezt a svábhurokkal erősítsd egy fához. Ha most a hu-
rokba beleállsz, a csomó megtart, úgy, mint a Pruszik-csomó (lásd a Honfoglaló próbát). Így 
három hurokkal bármilyen fára fel tudsz mászni.

1. Köss egy 3 m hosszú kötélből hurkot. 
Ehhez használd az egyszerű kettőst. 
A hurok olyan hosszú legyen, hogy a fát 
másfélszer körülérje.

A másik módszer, hogy állóhurkot kötsz  
a kötél két végére.
Főleg a kemény kenderkötél alkalmas 
erre.

2. A kötelet kösd egy svábhurokkal a fa 
köré. Olyan magasra rakd, hogy a lábad 
bele tudd rakni.

Most állj bele a hurokba. Így már akár 3 m 
magasra is elérsz. 

Ez sokszor elég is a táborépítésnél vagy  
a kötélhíd építésénél.

3. Ha magasabbra akarsz menni, akkor 
használj 3 hurkot. Kettőt a lábadnak és 
egyet a derekad köré. 

Ahhoz, hogy a módszert használni tudd, 
kell egy kicsit gyakorolni. Ki kell próbál-
nod, hogy milyen hosszúak legyenek  
a hurkok. 

Tedd az egész súlyodat az egyik lábadra. 
Így a másik hurok kilazul, és magasabbra 
tudod tenni. Most erre tedd a súlyodat, 
és a másik hurkot rakd följebb. Közben 
persze a derékhurkot is följebb kell tolni. 
Ezt nem szabad levenned, csak tolni, mert 
ez biztosít téged.

Ha elérted a szükséges magasságot,  
a kezeiddel tudsz dolgozni, mert a derék-
hurok megtart.

Figyelem! Fára mászni veszélyes! Csak felnőtt felügyeletével mászhatsz magasra. 5 m fölött 
célszerű a derékhurok helyett egy rendes beülőt használni, amit egy biztosítókötéllel biztosí-
tanak lentről.
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Jeladás

Titkosírások: 4 titkosírás (pl. betűcsere, tükörírás, 5x5 kocka, könyvkód).

Titkosírás
A titkosírásnak nagy hagyománya van. Régebben jelekkel vagy segédeszközökkel (botok, 
tárcsák, lyukas matricák) dolgoztak. Később számítógéppel kódolták az üzeneteket. A cser-
készetben is szoktunk használni titkos írást, ha nem akarjuk, hogy más őrsök megtudják 
az őrsi titkunkat. Az előbb említett rovásírást szintén lehet titkosírásként használni, ha a 
cserkészeten kívül alkalmazod.

betűeltolás
Ez talán a legegyszerűbb módszer

Egyszerűen eltolod az ábécé betűit egy pár-
ral odébb. 

Ha például a kód 2, akkor az A-ból C lesz és 
a B-ből D. Ha a kód -1, akkor A-ból Z lesz, 
és a B-ből A. Így könnyen lehet készíteni tit-
kosírást, és nehéz megfejteni. 

Készíts magadnak egy tárcsát, amivel tudsz 
kódolni.

Fejtsd meg: TABMPODVLPS

Könyvkód
Ha van két egyforma könyved (pl. Cserkészkönyv) akkor megadhatod így is a szöveget: 
5/1/3,5/3/22 stb. Az első szám az oldalszám, a második a sor, a harmadik a betű száma. 
Ezt szinte lehetetlen kitalálni, ha nem tudod, melyik könyvet használják.

Kocka és kereszt
Ha nem ismered az áb-
rát, akkor nem tudod 
megfejteni. Az ábrát vi-
szont nagyon könnyen 
fel tudod magadnak raj-
zolni. Ebben az ábrában 
látod az ABC-t:

A titkosírás így néz ki:

Citromlé
Egy másfajta titkosírás az elrejtett írás, amely csak akkor válik láthatóvá, ha a papírt meg-
melegítjük. Ehhez fogsz egy citromot, kicsavarod a levét, és egy sima ecsettel vagy pálciká-
val ráírod az üzenetet egy papírlapra. Ahogy megszárad a citromlé, úgy el is tűnik. Ekkor 
a lapra ceruzával vagy tollal egy egész más szöveget írhatsz, és senki sem tudja meg, mi a 
titka a levelednek. Úgy lehet láthatóvá tenni, ha megmelegíted a lapot. Akkor a citromlé 
halványbarna színnel fog megjelenni. Ezt lehet vasalóval, kályha fölött, de gyertyával is vé-
gezni. A nyílt lánggal nagyon kell vigyázni, mert a lap könnyen elég, mielőtt megjelenne az 
üzenet.
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táJékozódás

Még 10 térképjel: Ismered, és térképen megmutatod: vezeték, híd, mocsár, egyes fák, sziklák, 
határok, forrás, barlang, temető, hegycsúcs.

Térképjelek
Azért vannak a térképjelek, hogy a valóságban kicsi dolgokat ki tudjuk emelni a térképen. 
Mivel ezek minden országban, sőt, minden térképkészítőnél egy kicsit másképpen néznek 
ki, itt csak egy párat mutatunk be. 
Ha tudod, mi a rádiótorony vagy a templom jele, akkor azután könnyen tudsz tájékozódni. 
Vigyázz a szintvonalakra és a határokra! Ezek csak a térképen léteznek, és a kezdők kön-
nyen útnak nézik, pedig a valóságban nincs ott semmi. (Kivéve, ha az országhatár drótkerí-
téssel van biztosítva.)

Épületek, házak és gyárak

Autóutak:
autópálya
főút
mellékút

Templom

Gyalogutak:
egysávos út
gyalogút 
ösvény

Temető Vasúti sín
állomással (fölül)

Vendégház

Nem utak!
Szintvonal (barna)
Megyehatár
Országhatár

Várrom
Nem utak! 
Áramvezeték
Drótkötélpálya

Híd Mocsár (kék)

Sportpálya Szőlő (zöld)

Barlang

Magányos fák
(erdőben zöld 
alapon mutatja
a nagyobb fákat)

Rádiótorony

Tó (kék)
Forrással (kék)
Patakkal (kék)
Gáttal (fekete)

Háromszögelési pont 
és hegycsúcs (a szám 
a hegy magassága)

Halom és gödör
Sziklafal és magá-
nyos szikla
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Magassági szintvonalak: Tudod, hogy mit jelentenek, értelmüket és távolságukat.

szintvonalak
A térkép szélén fel van tüntetve, hogy hány méteres magasságkülönbség van két szintvonal 
között. Ez lehet 5, 10, 20 vagy akár 50 méter is, de egy-egy térképen belül mindig egyforma. 
A szintvonalak a valóságban nem látszódnak vonalként, csak a térképen. Vannak viszont 
tájak, ahol lépcsőzetesen van megművelve egy domboldal, és az úgy néz ki, mintha szint-
vonalak lennének.
Ahol a szintvonalak közel vannak egymáshoz, ott egy meredek lejtő van. Ahol messze van-
nak egymástól, ott lankás vagy szinte lapos a táj. A szintvonalak sohasem állnak magukban, 
mindig van párjuk, melyek párhuzamosan haladnak egymás mellett. 

A képen ábrázolt kétcsúcsú dombra 10 
méterenként vannak felrajzolva a magas-
sági szintek. Az egyik csúcs 35 m, a másik 
pedig 45 m magas. A két csúcs közt egy 
nyereg vagy hágó van.
Felülről nézve ez úgy néz ki, mint egy 
fekvő nyolcas.
Ha egy vonal mentén felrajzoljuk a magas-
ságokat egy külön ábrába, akkor megkap-
juk a domb keresztmetszetét. 
Tehát ilyen emelkedőkön kellene men-
nünk, ha a dombon hosszába átvágnánk. 
Hegyi és biciklitúráknál érdemes felraj-
zolni ezt a domborzati metszetet, hogy 
lássuk, hol vannak emelkedők. Ezt fontos 
tudni, amikor a menetidőt számítjuk ki.

1. Kúp alakú domb, mely a térképen kon-
centrikus körök formájában jelenik meg.
2. Meredek oldalú domb két lapos csúc-
csal. Sok esetben sziklás szokott lenni. 
A sziklákat fekete pöttyökkel jelzik a tér-
képen. Ezek veszélyes hegyoldalak.
3. Lapos oldalú domb két hegyes csúccsal.
4. Különböző magasságú csúcsok.
Különleges formák:
5. Főleg karsztos vidéken látni süllyedése-
ket. Ezek általában csak pár méter mélyek. 
Pontos térképeken ezeket egy nyíllal 
jelölik.
6. Ahol egy patak bemossa magát, sokszor 
meredek völgyek keletkeznek. Ezeket a 
térképen is jól lehet látni. Nem érdemes 
rajtuk keresztül átvágni.
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Térképolvasás: Eltalálsz a célba helyrajzi térkép segítségével.

Térképolvasás 
Annak alapján, amit eddig tanultál a térképről és az iránytűről, te is tudsz már térképet ol-
vasni. Vagyis elkezdheted gyakorolni élesben, hogy hogyan kell a térképekkel boldogulni.
Ha te vagy a térképolvasó, akkor egész úton ellenőrizned kell a térképet. Keress meg előre 
minden útelágazást, kereszteződést a térképen, és azonosítsd be. Így nem történhet meg, 
hogy ott állsz egy kereszteződésnél, és nem tudod, hol vagy, illetve az egész őrsnek várni 
kell, amíg te megkeresed az utat. Csak így tud az őrs folyamatosan haladni. A tájoló legyen 
kéznél, hogy a térképet folyamatosan be tudd tájolni. Mindig betájolva tartsd, éppen ezért 
lehet, hogy a térképet néha éppenséggel fejjel lefelé kell tartanod. 

BeCslés

Idő: 1 perc hosszát megbecsülöd.

időbecslés
Fontos, hogy legyen jó az időérzéked. Így ritkábban fogsz elkésni, és időben leszel kész a 
feladataiddal. Az időérzékelést úgy tudod fejleszteni és gyakorolni, hogy megfigyeled, mire 
mennyi idő kell. Például hány percet sétálsz az iskoládig, hány perc kell az asztal megterí-
téséhez, meddig tart a fogmosás, hány másodpercig bírod visszatartani a levegőt stb. Ha 
megfigyeled a nap állását, és hogy mikor sötétedik, akkor előbb-utóbb azt is meg tudod 
mondani max. 10- 15 perces eltéréssel, hogy hány óra van éppen.

számolni
Ha normális sebességgel számolsz, akkor a 21, 22, 23, … mindig megfelel egy másodperc-
nek. Gyakorold órával ezt a számolást!

Pulzus
Az átlagember pulzusa nyugodt állapotban 60 és 70 között mozog percenként.
Mérd meg a saját pulzusodat, hogy tudj majd vele időt mérni. De vigyázz: ha futottál vagy 
erőlködtél, akkor a pulzusod sokkal magasabb, ezért előbb megint le kell nyugodnod.

inga
Kösd a zsebkésedet egy 1 m hosszú spárgára. Ha azt most hagyod ide-
oda ingani, akkor egy kilengés 1 másodpercnek felel meg. Ellenőrizd az 
óráddal.

Idő: Nap állásából megbecsülöd, hogy hány óra van.

Napállás
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A Nap állásából meg lehet becsülni, hogy hány óra van.
1. Nézz dél felé (ez akkor érvényes, ha az északi félteken vagy, a délin pont fordítva megy 

minden)!
2. A Nap keletről halad nyugat felé. Állapítsd meg, hol kel fel a Nap, és hol nyugszik le!
3. Most képzelj el egy nagy ívet, amin a Nap mozog (lásd fönt)!
4. 12 órakor pont a közepén fog állni, mármint pont délen. Ha a napfelkelte és az ebéd 

közti szakaszt elfelezed, akkor megkapod, hol van a Nap kilenckor. 
5. Így az egész égboltot be tudod osztani, és ki tudod találni, hány óra van.
6. Figyelj arra, hogy hány órakor kel és nyugszik a Nap. Nyáron a napok hosszabbak, tehát 

korábban kel, és később nyugszik. Télen pedig rövidebbek.
7. Ha gyakorolod, akkor fél óra pontossággal eltalálhatod az időt. Ez már jó cél!

Táborozás, szErszáMok

szerszámtartó: Építesz egy tábori szerszámtartót.

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 meg-
kötni, 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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balta karbantartása: Megélesítesz egy baltát, laza fejét javítani tudod.

a balta karbantartása
Akárcsak a kést, a baltát se vágd soha a földbe vagy kőbe, mert kimegy az éle, vagy kicsor-
bul. Egy csorbás baltát kézi reszelővel, gépek nélkül megélesíteni akár 1 órába is telhet. 
Használj a baltához bőrtokot, ami védi a balta élét és a balta környékét is a baltától.

Így kell baltát élesíteni
Baltát reszelővel kell élesíteni. Az élét 
csak a legvégén lehet még fenőkővel is 
meghúzni. Fontos, hogy a baltát erősen 
szorítsd le, hogy két kézzel tudd fogni a 
reszelőt. Erős és kicsit ferde mozdulattal 
kell az élét megreszelni. Ha látod, hogy 
nem szép gömbölyű az éle, akkor a kis 
rajz szerint tudod meggömbölyíteni és 
egyből élezni is.

Így kell baltafejet beékelni
A fanyelű balták mind be vannak ékelve. 
Ha netán hiányozna az ék, akkor kemény-
fából (bükk, tölgy, kőris) hasíthatsz bele 
egy új éket, és azt verd bele. Fontos, hogy 
az ék jó száraz fából legyen, különben szá-
radáskor megint kilazul. 
Ha laza a faék, vaséket is verhetsz mellé.
Ha tábor elején a baltákat vízbe állítod, 
akkor a fa megdagad, és jobban fog tarta-
ni a feje a tábor alatt. Persze ha kiszárad, 
megint ki fog lazulni a feje. 

Fűrész karbantartása: Rossz fűrészlapot kicserélsz és bezsírozol.

Használat után jól tisztísd meg a fűrészlapot, de vigyázz, hogy ne vágd meg az ujjadat, ezért 
ezt jó munkakesztyűben végezni. Utána egy vékony réteg olajjal, zsírral kend be, vagy fújd be 
rozsdamentesítő szerrel. Ez minden fém szerszámra ajanlott, hogy ne rozsdásodjon meg.

élesítés
A fűrészt is lehet élesíteni, de nagyon ne-
héz. Az új típusúaknak olyan kemény és vé-
kony a lapja, hogy azt nem lehet élesíteni, 
de tanuld meg legalább kicserélni a lapot 
benne. 
Élesítéshez egy kis fémreszelő kell, mellyel 
minden fogat egyenként kell megreszelni 
a fenti ábra alapján.
Ha a fűrész mindig beszorul, akkor lehet, 
hogy a fogak nem állnak szét. Ilyenkor egy 
speciális fogóval megint ki lehet hajtani a 
fogakat, de ehhez sok gyakorlat szükséges.
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TűzrAkás, Főzés és süTés

sütés fóliában: Parazsat készítesz, és fóliában sütsz benne.

sütés és főzés tűzön
1. Főzni mindig lángon kell, bográcsban vagy fazékban.
2. Sütni parázson kell, rácsot, nyársat vagy fóliát alkalmazva vagy más módszerekkel.
3. Párolni mindkettőn lehet, de lassan, óvatosan és lefedve.
4. Kenyeret süthetsz botra tekerve vagy egy forró kövön is (kis lepényeket).
A tábori konyha tűzzel vagy gáztűzhellyel működik. A gáz annyival egyszerűbb, hogy kön-
nyebben lehet kezelni és beállítani.
Tanulj meg egy pár egyszerű ételt először konyhában és utána szabad tűzön is megfőzni!
Ha bográcsban főzünk, célszerű olyan ételt készíteni, amihez egy edény is elég. 

egyszerű étel sütése fóliában

rakott krumpli alufóliában
1. A krumplit, kolbászt, paprikát, hagymát vágd apróra és tedd bele egy megolajozott fóli-
ába.
2. Ízlés szerint fűszerezd meg, majd csomagold be, és fektesd a parázsra. Sülés közben for-
gasd meg egyszer, hogy egyenletesen süljön át mindenhol.

Finomságok parázson
Rengeteg finomságot lehet készíteni sütőben. De nyílt lángon és parázson is ám!

Csokis banán
Egy banánt felvágsz és teszel bele kakaót vagy csokit. Csomagold be alufóliába és tedd bele 
a tűzbe! Ha nincs alufóliád, csak vágd fel a banánt hosszában, de úgy, hogy a héja rajta ma-
radjon, és ebbe a résbe tedd bele a csokit. Óvatosan tedd a gyenge parázsba, hogy a csoki 
megolvadjon. 

Töltött alma
Egy egész almának kivágod a magházát. Ebbe töltesz darált mogyorót, cukrot, fahéjat és 
mazsolát. Az almát betekered alufóliába és berakod a parázsba. Ha nincs alufóliád, a gyenge 
parázsba teszed, hogy megsüljön benne a cukor.

Mogyorós szelet
Fogsz darált mogyorót és kondenzált tejet. (Lehet tejet és cukrot is használni). Ebből ke-
versz egy sűrű masszát, amit rákensz egy szelet kenyérre. A kenyeret ráteszed egy villás 
nyársra, és a parázs fölé tartod.

Kenyérsütés
Magyarországon és a nyugati világban a kenyér az egyik legfontosabb élelmiszerünk. Pró-
báld megsütni parázson!

Zsemle/kenyér sütése boton
1. Gyúrj tésztát ½ kg (1 font) lisztből, 1 pohár vízből, tegyél bele 1 élesztőt és 1 kiskanál sót!
2. Tedd meleg helyre és hagyd kelni fél órát!
3. A kis tésztagombócokat forró kövekre rakd, vagy ha kígyókenyeret akarsz, akkor gyúrj 
hurkákat a kezeid között, és tekerd őket rá egy vastagabb faágra.

Parázs fölött forgatva lassan süsd meg. Akkor jó, ha kívül még nem ég meg, és belül át van 
sülve.
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testedzés

gyakorlatok: Bemutatsz 3 erőgyakorlatot.

erősítés
Nagy divat konditerembe vagy edzőterembe járni, hogy szép izmosak legyünk. Pedig nincs 
rá szükség, és sok pénzt is meg tudsz spórolni, mert a legfontosabb eszköz mindig nálad 
van: a tested. Azonkívül 16 éves korig nem is ajánlatos súlyzókkal gyakorolni, mert a ros-
sz testtartással sok bajt tudsz okozni magadnak. Tehát jobb, ha ismersz pár gyakorlatot, 
amivel tudod magadat edzeni. Ezeket a gyakorlatokat igyekezz lassan csinálni. Ha gyorsan 
csinálod, lehet, hogy megrándul valamid.

Az alapvető erősítőgyakorlatoknak renge-
teg változata van. Ha a javasolt ismétlése-
ket már szépen és szabályosan meg tudod 
csinálni (lányoknak 50%), akkor változ-
tathatsz a helyzeteden. Fekvőtámasznál 
például felrakhatod a lábad egy székre, 
vagy szélesebbre rakod a kezeidet.

Emelésnél nem csak a súlyemelőknek 
fontos a helyes testtartás. Inkább guggolj 
le, és hajlítsd be a térdedet, amikor ne-
hezet emelsz. A nehéz dolgokat vigyétek 
ketten.

Sokkal ösztönzőbb, ha együtt vagy párban edzetek. Ehhez fontos, hogy nagyjából egyforma 
nagyok és erősek legyetek. A társad tud segíteni a gyakorlatokban: pl. ellenőrzi, hogy helye-
sen csinálod-e a feladatokat, és ösztönöz, hogy többször is elvégezz egy feladatot. Így sokkal 
hatékonyabban haladtok. 
Ezenkívül vannak olyan gyakorlatok, amelyeket ketten is végezhettek: például a guggolást 
egymás hátának támaszkodva is gyakorolhatjátok.
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kitartás:Tudsz 7 percet futni (vagy 400 métert úszni, vagy 12 km-t kerékpározni).

Testedzési teljesítmények táblázata

Futás Úszás Kerékpározás

Portyázó (13-14 éves):

Piros liliom próba 7 perc 400 m 12 km

Fehér liliom próba 8 perc 500 m 14 km

Zöld liliom próba 9 perc 600 m 16 km

Liliom próba 10 perc 700 m 18 km
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Fontos tudnivaló
A cserkészet nem csak a csapatodból áll. Igyekezz felfedezni és megismerni, hogy mi van 
még a csapatodon kívül.

Kötelező tevékenységek és feladatok:
Jellem:  Az őrs hozzájárul a táborozás előkészítéséhez (pl. sátrak rendbe hozása). 
Főzés:  Őrsi ebéd, saját megtervezéssel, bevásárlással, megfőzéssel és eltakarítással.
Magyarság: Őrsöddel tudatosan gyakoroljátok a magyar nyelvet.
 (lásd Lcs. könyv-I. 111. oldal)

egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Jellem:  Kisebb javítások otthon a háztartásban. 
Főzés:  Halat fogsz, megtisztítod és megsütöd.

PróbázTaTási aNyag

Cserkészismeretek

Cserkésztörténelem Tudod ki volt Sík Sándor, és tudsz tőle idézni. 6

Fórum Tudod, hogy mi a Magyar Cserkészszövetségek 
Fóruma, és hogy kik a tagjai (8). 10

Vallás

Egyházi ünnepek Ismersz 4 egyházi ünnepet és időpontját. 8

jellemnevelés

TV – mobiltelefon – játék Részt vettél vitán ezekről a témákról. 4

Család Őrsöddel részt vettél egy beszélgetésen szülő-
gyermek viszonyáról. 4

Magyarságismeret

Népdal Ismersz 40 népdalt, és kérésre el tudod énekelni. 10

Magyar utazók Ismersz 2 utazót, és tudod, hogy merre jártak. 4

15. század Ki volt Hunyadi János és Hunyadi Mátyás? 4

Mátyás király-mondák El tudsz mondani 2 mondát Mátyás királyról. 4

Földrajz Kárpátalja: jellegzetességei, főbb városai stb. 10

Portyázó cserkészFehér liliom próba

13-14 éves cserkészeknek, második félév
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elsősegély

Ficamodás és rándulás Ellátsz egy megrándult vagy kificamodott bokát. 4

Sebesült szállítás Tudsz sebesültet hordágy nélkül vinni. 4

Természetismeret

Ehető növények Ismersz 5 helyi ehető, vadon élő növényt.
(Mo.: szeder, málna, csipke, bodza és áfonya) 5

Mérgező növények Ismersz 3 helyi mérgező növényt és káros hatását. 
(Mo.: Gyöngyvirág, tiszafa és nadragulya) 3

Virágok
Ismersz 5 nálatok honos virágot.
(Mo.: pitypang, százszorszép, ibolya, pipacs
és napraforgó )

5

Csomózás

Párhuzamos kötés Meg tudod kötni a párhuzamos kötést. 6

Tudsz 3-lábat építeni párhuzamos kötéssel. 6

jeladás

Vészjelek Füsttel, síppal (SOS), tükör, helyi vészjelek. 8

Tájékozódás

Útirány betartása 
iránytűvel Iránytűvel becélzott irányt tartod menet közben. 6

Irány átvitele térképre Egy becélzott irányt iránytűvel átviszel térképre. 4

becslés

Távolságbecslés
Nagyobb távolságot tudsz 90%-os pontossággal 
becsülni: (arc, ember, embercsoport segítséggel). 6

Távolságbecslés (pl. hüvelykujjal). 4

Táborozás, szerszámok

Petróleum lámpa Biztonságos használata, üvegcsere, kanóc csere. 5

Gázlámpa Biztonságos használata, palack- és harisnyacsere. 5

Tűzrakás, főzés és sütés

Főzés bográcsban Elkészítesz egy egyszerű ételt bográcsban. 6

Testedzés

Gyakorlatok Bemutatsz 3 hajlékonysági gyakorlatot. 3

Méta Ismered a métát. 2
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Kitartás Tudsz 8 percet futni (vagy 500 métert úszni, vagy 
14 km-t kerékpározni). 10

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: ………………………………………………… 156

Cserkészismeretek

Cserkésztörténelem: Tudod, ki volt Sík Sándor, és tudsz tőle idézni.

sík sándor (1889-1963)

A magyar katolikus szellemiség és hitélet kimagasló szemé-
lyisége. Piarista szerzetes, egyetemi tanár, tartományfőnök, 
költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, a 20. század 
jelentős magyar lírikusa. A magyar cserkészet megalapítá-
sában döntő szerepe volt. Csapatával részt vesz a cserkészet 
első nagy megmozdulásán, a vági tutajúton (1913), annak 
egyik vezetőjeként. Előkészítője az első Nemzeti Nagytá-
bornak (1926), az 1933-as gödöllői (IV.) világjamboree 
parancsnokhelyettese, a magyar cserkészvezető-képzés 
megalapozója. Legfontosabb hagyatéka a magyar cserkészpe-
dagógia kidolgozása, amelyben a cserkészek nevelésének és a 
gyakorlati cserkészet módszereinek alapjait fektette le. 
A magyar cserkészvezetők könyve szerzője. Ő írta a cserkész-
induló szövegét. Egyik híres verse a Megyeri hitvallás. 

sík sándor-idézetek
„Hiszek a kevesek egymásba tett kezében.” 
„A tett ékesebb a tunyaságnál. „
„Az ember mindig elesik, és mindig fölkel. Ilyen az igaz ember élete.”

Hol szemben, szívben tiszta láng,
Az Isten arca néz le ránk.

Tégy minden jót, amit
Megtehetsz, 
Ott, ahol vagy, 
Úgy, ahogy teheted, 
Akkorát, amekkorát tehetsz.

Embernek lenni! 
Csak embernek lenni, semmi egyébnek, 
De annak egésznek, épnek, 
Föld-szülte földnek
És Isten-lehelte szépnek.
Szolgálatára embernek, világnak,
Nagy Istenemnek, kicsike hazámnak.
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Fórum: Tudod, hogy mi a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, és hogy kik a tagjai (8).

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma

1991-ben a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség javaslatára megalakult a Magyar Cser-
készszövetségek Fóruma. Ezzel az összes magyar cserkészszövetség egyesülhetett. Össze-
sen 15 000 magyar cserkész él szerte a nagyvilágban.

1. Magyar Cserkészszövetség (MCsSz)
2. Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SzMCs)
3. Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCsSz)
4. Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCsSz)
5. Vajdasági Magyar Cserkészszövetség (VMCsSz)
6. Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCsSz)
7. Magyar Cserkészlány Szövetség (MCsLSz) (megfigyelő)
8. Horvátországi Zrínyi Miklós Cscs. (megfigyelő)

a Fórum jelvényén minden liliom egy szövetséget jelképez. Minden szövetség tagjai köte-
lesek viselni a fórum jelvényét a cserkészing bal zsebén.

Vallás

Egyházi ünnepek: Ismersz 4 egyházi ünnepet és időpontját.

egyházi ünnepek és a hozzájuk kötődő szokások 2.

A keresztény világ három fő ünnepet tart számon a számtalan más egyházi ünnep mellett. 
Ezek a KARÁCSONY, a HÚSVÉT és a PÜNKÖSD. 

Magyarországon is akadnak olyan szokások, amelyeket máshol nem ismernek, vagy más-
képp gyakorolnak. Próbáld megfigyelni, miben különböznek a lakóhelyed szokásaitól. A 
modern fogyasztói társadalomban felkapták az egyházi ünnepeket, mert sok pénzt lehet 
vele keresni. Ezért sok új dolgot találtak ki, ami már nem tartozik az igazi ünnephez, és so-
kan már nem is tudják, mit is ünnepelünk, amikor a nyuszi vagy a télapó jön. Ezért ismerd 
meg az ünnepek valódi eredetét.

Karácsony: december 25.
A karácsony keresztény ünnep, amelyen Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Minden év 
december 25-én tartják világszerte. Sok nem keresztény ember ünnepli világszerte a sze-
retet ünnepeként. Nem véletlen, hogy pont az év legsötétebb időszakára esik (ez az északi 
féltekére vonatkozik), hisz Jézus hozza a Világosságot nekünk. 

Szokásai közül jellemző az éjféli mise vagy a karácsonyfa mint az örök élet jele. De több 
magyar népszokás is kötődik hozzá, mint pl. a betlehemezés vagy a regölés. A magyar ha-
gyományban a Kisjézus ajándékozza meg a gyerekeket és nem a télapó, amely egy amerikai 
hagyomány.

Húsvét (mozgó ünnep március 22. és április 25. között)
A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus nagypénteki keresztre 
feszítése után a harmadik napon, húsvét vasárnapján feltámadt. A húsvéti ünnepkör virág-
vasárnappal kezdődik, majd kiemelkedik a nagypéntek, amikor Jézust keresztre feszítet-
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ték, és húsvét vasárnapja, amikor a feltámadást ünnepeljük. A húsvétot 
tavasszal, márciusban vagy áprilisban ünnepeljük, a pontos dátuma 
a Hold állásától függ, ezért mozgóünnep. 
Ehhez az ünnephez sok népi hagyomány fűződik. Ilyenek a falukerülés 
Jézus-szoborral, a zöldágjárás, barkaszentelés, ételszentelés vagy hús-
véthétfőn a locsolás és a piros tojás átadása. A húsvéti nyuszi és a csoki-
nyuszi nem tartozik a magyar néphagyományhoz.

Mennybemenetel (mozgó ünnep)
Mennybemenetel ünnepe a húsvét ünnepe utáni 5-ik vasárnap hetének csütörtökére esik. 
A keresztény egyházak azt ünneplik ezen a napon, hogy Jézus eltávozott a földi világból, 
az égbe felemeltetett, és elment az Atyához. Onnan elküldte a Szentlelket, hogy általa jelen 
lehessen közöttünk minden napon, a világ végezetéig.

Pünkösd (mozgó ünnep)
A pünkösd a húsvét utáni 7-ik vasárnapon tartott keresztény ünnep, 
amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradásának napját ünnep-
li meg. A Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az 
apostolokra. Ekkor alakult Jeruzsálemben az első keresztény gyü-
lekezet. A Szentlélek azóta is munkálkodik az egyházakban és a ke-
resztények életében.

reformáció: október 31.
Református és evangélikus ünnep, amelyen a reformáció kezdetére emlékeznek. Ugyanis 
Luther Márton 1517. október 31-én függesztette ki az egyház megújítására vonatkozó 95 
tételét a wittenbergi vártemplom kapujára.

Mindenszentek napja: november 1.
Keresztény ünnep, amelyet a katolikus egyházban november 1-jén, más egyházakban más 
napokon tartanak a valaha élt igaz és szent emberek tiszteletére.

Az egyre jobban terjedő Halloween-ünnep is ezekhez a gyökerekhez nyúl vissza. A kivilágí-
tott „tökfejek” viszont nem tartoznak a magyar hagyományokhoz.

JellemneVelés

TV–mobiltelefon-játék: Részt vettél vitán ezekről a témákról.

Cserkészies életmód - beszélgetések (TV, mobiltelefon, játék)

Ezekről a témákról beszéljetek az őrsben. Legjobb, ha van veletek egy felelős felnőtt is, aki 
kiismeri magát ezekben a témában (szakember, orvos stb.)

Tévé, videó, X-box, mobiltelefon, internet

beszélgessetek arról, hogy mennyi időt töltesz a számítógép mellett. Mit tudnál helyet-
te értelmeset csinálni? Miért vonz annyira a gép? Mennyibe kerül? Miért veszélyes, ha 
személyes adataid felkerülnek a világhálóra? 
A mai elektronikus ipar rohamosan fejlődik és az emberekre nézve hatalmas vonzereje van. 
Amit régebben a tévé, a videó jelentett, az manapság már az internet és az X-Box. Renge-
teg időt el lehet tölteni a világhálót böngészve, vagy eljátszani egyedül a képernyő előtt  
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virtuális kalandokat megélve. Amíg a tévé és a videó leginkább csak az ember idejét rabolta, 
az internet már sokszor a pénzét és az adatait is elrabolja. Sok szülő nem is tudja milyen 
lehetőségek vannak a világhálón, és ezért gyerekét nem is tudja megfelelően megvédeni. 
Sok gyerek nagyon korán kap okostelefont, és általa hozzáférhetővé válik számára a világ 
minden szennye és gusztustalansága. 

szerencsejáték

beszélgessetek arról, hogy ki játszik szerencsejátékot. Hogyan tudsz másképpen is 
pénzt keresni?
Előbb az új elektronikus játékokról volt szó, a szerencsejátékok azonban egyáltalán nem 
újak. A kártyajátékok, fogadások vagy szerencsegépek nagyon régi találmányok. Sokan a 
könnyen és gyorsan megszerezhető pénzben reménykednek, és helyette a csődöt élik meg, 
mert elveszítik mindenüket. Míg az X-Box és az internet főleg az idődet rabolja, addig ezek a 
játékok a pénzedet rabolják el. Akárcsak a kábítószer, függővé tesznek, és közel van hozzá-
juk az alvilág is. A játékszenvedély rengeteg embert és családot tönkretett már azáltal, hogy 
az emberek összes pénzüket eljátszották. Sokszor jár karöltve az alkohollal is.

Család: Őrsöddel részt vettél egy beszélgetésen szülő-gyermek viszonyáról.

Ugye már veled is előfordult, hogy nagyon mérges voltál édesanyádra, mert nem engedett 
meg valamit, ami pedig neked nagyon fontos lett volna? Nem tudtad megérteni, hogyan 
lehet valaki ilyen régimódi, meg nem értő, szívtelen. Közben talán szégyellted is magad, 
amikor eszedbe jutott, hogy ő már milyen sok jót tett veled életedben, és te most mégis 
haragszol rá.
Az ilyen érzések előjönnek ebben a korban. Te úgy gondolod, hogy már majdnem felnőtt 
vagy, szüleid pedig a gyermeket látják benned, akit féltve óvnak minden veszélytől. Hogyan 
lehet ezt a két nézetet egyeztetni? Talán nem lehet teljesen, de el lehet érni, hogy jobban 
megértsétek egymást.
Őrsi összejövetelen játsszátok el a következő jelentetet: Zsuzsi (az egyik őrsi tag) nagyon 
szeretne elmenni valahová barátnőivel, édesanyja (egy másik őrsi tag) pedig nem engedi. 
Ez sokszor megtörténik a legtöbb családban. Keressetek választ ezekre és más hasonló kér-
désekre:
• Zsuzsi hova akar menni? Mikor? Kivel?
• Szülei ismerik-e a barátnőit? Fiúk is lesznek velük?
• Édesanyja miért nem engedi? Régimódi? Bántani akarja? Avagy félti? Túl fiatalnak tart-

ja? Veszélyesnek találja a helyet, nem megbízhatónak a barátnőit?
• Mit kellene megváltoztatni ahhoz, hogy Zsuzsi mehessen? Korábban hazajönni? Másho-

va menni? Vagy egy felnőtt is menjen velük?

Most, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyaltátok, és – remélhetőleg – olyan megoldást talál-
tatok, amelyik mind édesanyátoknak mind nektek megfelel, talán megértitek egymást.
A szülő nagyon szereti gyermekét, és a javát akarja. Ez persze nem mindig egyezik azzal, 
amit a gyerek szeretne. Minden nézeteltérés ellenére tudnod kell, hogy édesanyádban min-
dig megbízhatsz. Kérhetsz tőle segítséget vagy tanácsot, sohasem fog neked rosszat monda-
ni. Ha nem akarsz valamit édesanyáddal megbeszélni, ott van édesapád, nagymamád vagy 
valamelyik más rokonod, akit szeretsz, és akivel meg tudod beszélni azt, ami neked fontos. 
Aztán ott vannak a tanárnőid, felnőtt cserkészvezetőid, akik szívesen adnak tanácsot, és 
válaszolnak kérdéseidre. 
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magyarságismeret

Népdal: Ismersz 40 népdalt. Külön füzetben vagy listán tartsd számon ezeket, például feltünte-
ted a dátumot és a népdal címét, de a szövegét is leírhatod. Így kezdheted, illetve folytathatod:

Dátum Népdal 

Magyar utazók: Ismersz két utazót, és tudod, hogy merre jártak.

HÍres MagyaroK (utazók)

gróf Teleki sámuel (1845-1915)
Magyar felfedező, a Kenya északi részébe indult első európai expedíció vezetője. Ő fedezte 
fel és nevezte el (Rudolf trónörökösről) a Rudolf-tavat és (Rudolf feleségéről, Stefánia belga 
hercegnőről) a Stefánia-tavat, megmászta a Kilimandzsárót

Kőrösi Csoma sándor (1784-1842)
Saját szavaival: székely-magyar Erdélyből származott, nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia 
megalapítója, a tibeti–angol szótár megalkotója, a magyar őshaza kutatója.
Példamutató munkássága, kitartása követendő mindannyiunk számára.

juliánus barát (13. század)
Magyar Domonkos-rendi szerzetes volt, aki két utazást tett, hogy megkeresse a magyarok 
őshazáját keleten. Juliánus barát volt az első, aki hiteles tudósításokkal látta el a Szentszé-
ket (a pápát) és közvetve a nyugat-európai uralkodókat a mongol készülődésről.

Magyar László (1818-1864)
Földrajzi felfedező, eljutott Brazíliába is. Különböző hajókon szolgálva bejárta a Karib-
tengert: főleg rabszolgaszállító hajókon szolgált Madagaszkártól a Kelet-Indiai-szigeteken 
keresztül Havannáig. 1845-ben La Plata állam flottahadnagya lett a La Plata és Uruguay 
közti háborúban. Dél-Amerika belsejébe tervezett felfedező utat, melyhez a Magyar Tudós 
Társaságtól kért anyagi támogatást. Mivel ezt nem kapta meg, Dél-Amerika helyett Afrikát 
vette célba.

szentmártonyi ignác (1718-1793)
Jezsuita matematikatanár, geodéta, csillagász.
Brazíliába ment, hogy csillagászati helymeghatározásokat végezzen a spanyol és portugál 
birtokok vitatott határainak rögzítésére. Titkos levéltárban őrzik a munkáját.
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Xantus jános (1825-1894)
Természettudós, utazó, néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Nö-
vény- és állattani kollekciójával jelentősen gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum gyűj-
teményét, ő volt a pesti állatkert és a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának első 
igazgatója, négy kalandos útikönyv és több mint kétszáz ismeretterjesztő írás szerzője. 

15. század: Ki volt Hunyadi János és Hunyadi Mátyás?

Hunyadiak kora – Az 1440 és 1490 közötti korszak Hunyadi Jánosról és fiáról, Mátyásról 
kapta nevét.

Hunyadi jános (1407-1456) középkori magyar földesúr, „a nagy törökverő” hadvezér, Má-
tyás király apja.
Sokat harcolt a törökök ellen, de 1456. július 21-22-én saját seregével – köztük 200 hajó-
val – és a parasztokból álló keresztesekkel Nándorfehérvárnál (ma Belgrád) fényes győ-
zelmet aratott a török szultán többszörös túlerőben lévő seregén. A nagy diadal tiszteletére 
azóta minden délben, Európa-szerte meghúzzák a harangokat. Hunyadi nem sokkal élte túl 
győzelmét, mert áldozatul esett a táborukban kitört pestisjárványnak.

(i.) Hunyadi Mátyás (1443-1490) magyar király. Nevezik Cor-
vin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak vagy Hollós Mátyás 
királynak is.
15 éves korában, 1458-ban a nemesek Mátyást választották király-
nak. Hivatalosan csak 1464-ben lett törvényes magyar király, miután 
visszavásárolta az osztrákok által ellopott szent koronát.
Külső és belső ellenségeit legyőzte, majd az országban stabil, iga-
zságos uralkodást folytatott. A török ellen csak akkor harcolt, ha az 
elkerülhetetlen volt. Felállította a fekete sereget (katonaság). Támo-
gatta a művészeteket, egyetemet, könyvtárat alapított.
Kiváló országlása miatt ma is Magyarország egyik legnagyobb kirá-
lyaként emlegetjük. Mátyás volt Magyarország utolsó magyar királya abban az értelemben, 
hogy a szent koronával, az esztergomi érsek által, szent napon, mindenki akaratára, szent 
helyen koronázták meg. „Meghalt Mátyás király, oda az igazság.“
A hagyomány szerint Mátyás szeretett álruhába öltözve utazni az 
országban, mert így igazán megismerhette a nép ügyes-bajos dol-
gait. 

Mátyás király-mondák: El tudsz mondani két mondát Mátyás ki-
rályról.
Több Mátyás király-mondát találsz a világhálón, itt csak kettőt idé-
zünk. Keressél ki többet, és válassz közölük kettőt, amelyik neked 
legjobban tetszik, és azokat meséld el! 

az aranyalma 
Mátyás király egyszer éppen haditanácsot tartott vezéreivel, mikor ajtónálló jelentette, 
hogy hírnök jött a lengyel határról.
- Várjon egy kicsit - rendelkezett Mátyás.
- Lóhalálában jött, olyan fáradt, alig tántorog.
- Pihenje ki magát.
- Háborús hírt hozott.
- No, azzal meg különösen ráér. Abból már van három fogásra való. Az övét eltesszük cse-
megének.
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Háromfelől is fenyegette ellenség az országot, éppen azokon osztozott Mátyás vezéreivel.
- A török császárt megtartom magamnak - mosolygott jókedvűen. - Az ellenségnek csak 
a nagyját szeretem. Hát a német szomszédot ki vállalja?
Tízen is csörgették kardjukat, a király az öreg Perényi nádort választotta közülük.
- Kelmedet már megszokta a német. Jól se esnék neki, ha más porolná ki a bugyogóját. Hát 
a cseheknek ki mond fogadjistent?
Erre meg az erdélyi vajda ugrott fel a székről. Nagy harcsabajuszát úgy mozgatta, mintha 
máris csehet enne.
- De már azokat nem engedem másnak! Én hozom el felségednek Mátyás-napi ajándékul 
a cseh királyt.
- Derék lesz - hagyta helyben Mátyás. - Hát most nézzük a csemegét. Bebocsátották a pi-
hegő hírnököt. Azt az újságot hozta, hogy a lengyel király is táborba szólította hadinépét. 
Étvágyat kapott a többitől, ő is akar harapni egy darabot Magyarországból. Nagy csattanás 
hallatszott erre, pedig nem is villámlott. Kinizsi Pál ütött az asztalra. A király legkedvesebb 
emberének ezt is szabad volt.
- Kitöröm a fogát! - dörögte szikrázó szemmel.
- Pál, Pál, minek ez a nagy dér-dúr? - feddette mosolyogva a király.
- Mióta vadászik egerekre az oroszlán? Macska is elég lesz a lengyel határra.
Macskáknak az apródjait hívta Mátyás. És megtette azt a csúfot a lengyel királlyal, hogy 
csakugyan macskát küldött ellene.
Két kis apródját behívta magához. Lobot vetett a képük, parázslott a szemük, mikor meghal-
lották, mekkora tisztesség várakozik reájuk.
- Hét vezért persze nem küldhetek egy ellenség ellen - nézett végig rajtuk kedvtelve Mátyás. 
- Hadd látom, melyik közületek a legarravalóbb.
- Apróra vágom a lengyelt! - fogadkozott az egyik.
- Makká töröm! - bizonykodott a másik.
Volt olyan is, aki répává akarta darabolni, olyan is, aki korpává őrölte volna.
- Kis csupor hamar forr - nevetett Mátyás. - Azt választom, aki nemcsak erővel, hanem és-
szel is győzi.
Azzal bevezette őket a címeres terembe. Annak a közepén le volt terítve egy nagy szőnyeg, 
annak a közepén feküdt egy aranyalma.
- No, úrfiak, az lesz a vezér, aki fölveszi az almát a szőnyegről - intett Mátyás az apródoknak.
Heten nyolcfelől szaladtak volna érte, de a király rájuk kiáltott:
- Ohó, lassan a testtel! Az almát úgy kell fölvenni, hogy nem szabad a szőnyegre lépni.
Visszahőköltek a fiúk, és megzavarodva néztek egymásra. A legbátrabb aztán megszólalt 
közülük:
- Bottal is szabad hozzáérni?
- Ahogy csak jólesik, fiúk - biztatta őket Mátyás.
Szaladnak aztán botért, hálóért, horogért, de mind nem ért az semmit, egy sem ért el az 
almáig.
- Lehetetlen, amit kívánsz, urunk királyunk - csüggesztették le szomorúan a fejüket az ap-
ródok.
- Az én apródaimnak nem szabad ilyent mondani - húzta össze a szemöldökét Mátyás. - Ész 
kell ide, hamar kész.
Az egyik fiúnak - hosszú szőke fürtű, jegenyenövésű, szelíd szemű legényke volt - hirtelen 
megvillant a szeme.
- Én már tudom - mondta. Azzal lehajolt, fölemelte a szőnyeget az egyik sarkánál fogva, s ad-
dig göngyölgette befelé, míg a közepéig nem ért. Akkor aztán fölvette az almát a tenyerére, 
s térden állva tartotta oda Mátyás elé.
- Parancsolj, uram királyom!
- Tedd el, fiam, tied a vezérség - ütött a vállára Mátyás. - Hajnalra indulhatsz is a sereggel. Ha 
a karod is úgy helyén van, mint az eszed, szerencsével jársz.
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Két hét múlva Jajcában ostromolta a törököt Mátyás, mikor megint hírnök kereste a lengyel 
határról. A magyarok körülfogták a lengyel hadat, megadta magát kényre-kegyre: ezt a hírt 
hozta.
- Köszöntöm a kis vezért - üzente vissza Mátyás -, remélem, nem esett semmi baja.
- Lándzsaszúrás érte a vállán.
- Küldünk a sebére puha takarót.
Drága bársonypalástot kapott a kis apród, és nemesi címert: páncélos kar tart aranyalmát 
égszínkék mezőben. Ő lett az őse az Almássy nemzetségnek. 

Mátyás király és a kolozsvári bíró 
Hol volt, hol nem volt, Kolozsváron élt egy kegyetlen 
bíró. Egyszer Mátyás királynak fülébe jutott, hogy ez 
a bíró mennyire sanyargatja a szegény népet. Mátyás 
király szerette a szegényeket, pártolta őket. Most hát, 
hamarjában Kolozsváron termett, hogy saját szemével 
győződhessen meg az igazságról. Álruhába öltözött, s 
rongyos gúnyájában leült a bíró házával szemben egy 
hídra.
Egyszer csak jön egy hajdú, és ráförmed:
– Mit lopod itt a napot, te nagy orrú? Nem tudod, hogy 
a bíró úrnál mennyi munka van? Nagyot húzott botjával 
Mátyás hátára.
– Mennyi a fizetség? – kérdezte Mátyás.
– Gyere a bíróhoz, az majd megmondja!
A bíró udvarában jobbágyok hordták a fát. Akit a hajdúk 
elöl-hátul találtak, mindenkit odahajtottak fát cipelni. A 
bíró a tornácon heverészett, onnan szemlélte a munkálkodást.
– Mi a fizetség, bíró úr, a fahordásért? – kérdezte Mátyás.
– Majd mindjárt megtudod, ha huszonötöt vágatok a farodra! – mordult rá a bíró. – Takarodj 
fát hordani!
Mit tehetett a király? Egész nap hordta a fát. Három hasáb végébe belevéste a nevét: Má-
tyás! Mátyás! Mátyás!
Este fáradtan, éhesen újra csak a bíró elé állt:
– Bíró uram! Fizesse meg az egész napi fáradságomat!
– Hij, azt a hitvány, agg eb anyádat! Te naplopó, te gazember! Vágjatok rá huszonötöt! – adta 
ki a parancsot a bíró.
A hajdúk lekapták, s huszonöt botütést mértek rá.
Szorította a fogát Mátyás, és erősen megfogadta, hogy ezt még visszaadja a bírónak.
Néhány hét elmúltával a király fényes kísérettel ismét Kolozsvárra látogatott.
A bíró alázatosan hajlongott előtte. Így felséges királyom! Meg úgy, felséges királyom!
Mátyás egy darabig tűrte, hogy nyájaskodjék, de a szeme villámokat szórt feléje:
– Sok szép fája van, bíró úr! – mondta a király. – Honnan szerezte be kegyelmed?
– Kedves jobbágyaim ajándéka – szerénykedett a bíró.
– S ki hordta be ezt a temérdek tüzelőt? – feszegette tovább a dolgot a király.
A bíró feszengett szorultságában, s azt mondta:
– Az itteni szegények szívességből behordták.
– Dobáljátok szét a farakásokat! – adta ki a parancsot Mátyás a katonáinak. – Három hasáb-
ra ráírtam a nevemet, amikor három hete, én is szívességből, itt hordtam a fát. Még most is 
kék a hátam a bíró úr mogyorófa hájától, amivel a hajdúi megkenegettek.
A bíró csak hápogott ijedtében. A fahasábok hamar előkerültek. Mindegyiknek a végén ott 
állt: Mátyás! Mátyás! Mátyás!
Akkor a bíró térdre esett.
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– Nincs kegyelem! Hitvány féreg! Megbotoztattál, mert a fizetségemet kértem. Népemet in-
gyen dolgoztattad! Akasztófa lenne a méltó jutalmad! Én beérem azzal, hogy mindenedből 
kifosszanak. Hitvány szolgáiddal az országból kitakarítsanak.
Híre ment az országban hamar, hogy lakolt meg a kolozsvári bíró gonosz tetteiért. A gono-
szok ettől megrémültek, meglapultak, nem merték többet sanyargatni a népet, míg Mátyás 
király volt az uralkodó. Mióta Mátyás meghalt, oda az igazság.

Földrajz: Kárpátalja – jellegzetességei, főbb városai stb.

Kárpátalja

Kárpátalja vagy Kárpát-Ukrajna Magyarországgal, Szlovákiával, Romániával és egy kis sza-
kaszon Lengyelországgal szomszédos.
Mintegy ezer esztendeig Magyarország, majd a trianoni békeszerződés után Csehszlovákia, 
illetve 1945-től 1991-ig a Szovjetunió, jelenleg pedig Ukrajna része.
Kárpátalja magyar lakossága az alföldi területeken él.
A vidék északkeleti részére benyúlnak a Máramarosi-havasok. 
Legnagyobb folyója a Tisza, hossza a terület határán belül 200 kilométer. 
További nagyobb folyói: a Latorca és az Ung.
Legnagyobb tava az Ökörmezői (Mizshirja) járásban található Szinevéri-tó.
Az általánosan elfogadott álláspont szerint Árpád hadai 895-ben (vagy 896-ban) léptek 
a területre az itt található Vereckei-hágón át. Ettől kezdve Kárpátalja a Magyar Királyság 
szerves részét képezte.
A Szovjetunió felbomlása után Kárpátalja az 1991-ben függetlenné vált Ukrajna része lett.
Főbb városai: Ungvár, Munkács, Huszt, Beregszász, Nagyszőlős.
Kárpátalja fő látnivalói: a várak, várromok, kastélyok és templomok. A legjelentősebbek 
a munkácsi és az ungvári vár, továbbá a huszti vár. Sajnos jelentős részük elhanyagolt álla-
potban van.
Főbb termékei: inkább csak mezőgazdasága jellemző, ipara elenyésző.
Többek között emiatt, és az utóbbi évek polgárháborúi miatt is nagy a szegénység errefelé.
Sok asszony foglalkozik a híres beregi szőttes készítésével.
Híressége: Munkácsy Mihály (festő)

kárpátalja Vereckei emlékmű
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ELsősEgéLy

Ficamodás és rándulás: Ellátsz egy megrándult vagy kificamodott bokát.

zúzódás, rándulás, ficam

Mindig CSIMIHI-MESE!
1. CsigaVér  2. Mi TÖrTéNT?  3. HÍVj segÍTségeT
4. MeNTeNi  5. eLsŐsegéLy 6. száLLÍTaNi  7. eLLeNŐrizNi 

Itt a „MESE”:

rándulás
Rándulás esetén az ízületben a csont kiugrik a helyéről, de oda vissza is tér. Ettől még elő-
fordulhat szalagsérülés, az ízület bevérezhet, folyadék-kiáramlás lehet, emiatt duzzadttá 
válik, és fájdalom jelentkezik. 
Tünetei: duzzanat, lilás elszíneződés. Fájdalommal jár. 
Teendő: Pihentetés, hideg vizes borogatás, kímélés szükséges. Ajánlatos a rugalmas (elasz-
tikus) kötszer (fásli) használata. A további gyógyuláshoz orvosi kezelés kell.

Ficam
A lényege, hogy a csont kimozdul a helyéről, és nem tér oda vissza. Főleg a váll, boka és 
csukló esetében gyakori. A ficam jelei: rugalmas rögzítettség, kóros helyzet. Fájdalommal 
és duzzanattal jár. 
Teendő:
- Bokánál: a cipőt óvatosan kell lehúzni.
- Háromszögű kendővel (cserkésznyakkendővel) kell rögzíteni.
- Lehet, hogy a csont is eltört, ezért ennek megfelelően kell ellátni, sínbe tenni. 
- A helyretételt ne kíséreljétek meg! 
- Mindenféleképpen orvoshoz kell vinni a sérültet.

sebesültszállítás:Tudsz sebesültet hordágy nélkül vinni.

betegszállítás egyedül
Ha egyedül vagy a sérült társaddal, akkor 
nagyon nehéz őt hosszabb távon cipelni. 
Főleg, ha a csomagokat sem hagyhatod 
hátra.

Ha nincs remény segítségre, akkor csak 
a húzóágy (A) lehetősége marad. Készítsd 
a lábait szélesebbre, akkor kisebb a veszé-
lye, hogy kiborul.

Válladon (B) vagy hátadon (C) a sebesült-
tel csak rövid távolságot tudsz megtenni, 
ha az állapota egyáltalán megenged ilyen 
bánásmódot.
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betegszállítás ketten

Ha ketten kell vinni valakit, akkor lehet 
akár egy botra is ültetni (A), amit egy 
kabáttal vagy pokróccal kell bélelni. 

Hosszabb távra szinte csak a hordágy 
alkalmas (B). Ha van hátizsákod, arra is 
rákötheted a hordágy rúdjait. Így kön-
nyebb vinni.

Rövid távra és főleg, ha gyorsan ki kell 
menteni valakit, aki eszméletlen, akkor 
a (C) fogás hasznos.

Széken szállítani (D) azért jó, mert jó 
fogása van, viszont ügyelni kell arra, hogy 
nehogy leessen róla a beteg. 

Aki még magánál van, és tud kapaszkodni, 
azt lehet vinni ülve is. A keresztfogás (E) 
helyett lehet nyakkendőből egy gyűrűt 
kötni, és arra ültetni.

természetismeret

Ehető növények: Ismersz 5 helyi ehető, vadon élő növényt. (Mo.: szeder, málna, csipke, bodza 
és áfonya)

ehető és mérgező növények

Sok növény, fű, bogyó, gomba van, amit meg lehet enni. Viszont csak azokat edd meg, me-
lyeket biztosan ismersz, hiszen közöttük sok a veszélyes is. A gombákat, melyeket most 
leírunk neked, csak akkor szedheted, ha van veled felnőtt, aki jól ismeri őket! Az alábbiak-
ban nincsenek feltüntetve az ember által ültetett növények, mint a szőlő, dió, krumpli vagy 
alma, mivel ezeket mindenki ismeri. Ezeket portyán is csak akkor szedd le, ha a gazdától 
engedélyt kértél. Figyelem: ne szedj ehető bogyókat, gombát, növényeket forgalmas utak 
mentén, mert rájuk szállnak az autógázok és a por.

Erdőben, mezőkön járva sok szép virág, bogyó, szinte kelletik magukat. A látszat sokszor 
csal, ugyanis sok mérgező vagy rosszullétet okozó anyagokat tartalmaz. Mások éppen égési 
sebeket okoznak, de az is előfordul, hogy bár a növény maga nem veszélyes, de rajta be-
tegséget okozó dolgok vannak. Egyes rókákban lehet például bélféreg, amely a vizeletével 
terjed a növényekre. Ez a betegség nem halálos, de gyógyíthatatlan. Ezért alacsonyan lévő 
(térd alatti) növényekről szedret, szamócát stb. ne egyél! 
Nagyon sok mérgező növény egyúttal gyógykészítmények alapanyaga is, de csak a szakértő 
kezekben!
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ehető növények

ehető növények

szeder
- Európában kb. 2000 fajtája ismert.
- Kedvelt gyümölcsünk, lekvárnak és 
szörpnek is kiváló, de a gyógyászatban is 
felhasználják.

szamóca
- Általában az erdei szamócát nevezzük így.
- A termesztett szamóca = földieper.
- A világon szinte mindenhol termesztik.
- Látványa és az íze miatt mindenki 
szereti.
- A gyógyászatban is alkalmazzák.

Málna
- Gyümölcse miatt kedvelt kerti növény.
Magyarországon őshonos. Népies neve:
Boldogasszony csipkéje.
- Nyersen, lekvárnak, szörpnek fogyaszt-
juk. Ugyanakkor hasznos gyógynövény is.
- A méhek is nagyon kedvelik magas 
cukortartalma miatt.

a bodza bogyója és virágja, de csak az! 
a többi része mérgezést is okozhat!
- Fűszer- és gyógynövényként ismerjük.
- Lekvár, szörp is készül belőle. Virágja 
palacsinta-tésztába mártva és kisütve 
finom étel.
- Üreges szárából furulya, tilinkó stb. 
készíthető. Régen a növény minden részét 
felhasználták.
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Csipkebogyó
- Hecsedlinek is nevezik.
- Többek között tea, lekvár, gyógybor is 
készül belőle.
- Nagyon magas C-vitamin tartalma miatt 
a gyógyításban is használják.
- A kozmetikai ipar krémekbe rakja.
- Nem szabad forrázni, mert kioldódik a 
vitamin, ezért csak hidegen áztassuk be.

Kökény (csak ha már megcsípte a dér)
-Virágbimbójából gyógyteát főznek.
- Almával mártás készíthető belőle, méz-
zel gyógyító hatású lekvárt készíthetünk 
belőle.
- Gyümölcsbor, likőr is készül belőle, de 
fogyasztják cukrozott gyümölcsként, 
aszalva vagy gin hozzáadásával 1-2 hóna-
pig érlelve.
- Nyersen is ehető.

som (éretlenül nagyon savanyú)
- Finom, vitamindús növény, de inkább 
csak dísznövényként ültetik.
- C-vitamin tartalma nagyon magas, 
karotinban gazdag. Lekvár, szörp, 
kompót, bor készíthető belőle.
- Savanyítani is szokták.

áfonya
- Sokféle áfonya létezik.
- Kis bokrokon nő hegyvidéken. Igényte-
len növény. 
- Lekvár, szörp, bor készíthető belőle, 
vagy egyszerűen süteménybe tehetjük.

Naspolya (ha már megcsípte a dér)
- A gyümölcs frissen kemény, élvezhetet-
len. A fagy nem tesz kárt benne. 
- Decemberre a gyümölcsök lassan meg-
puhulnak, a karácsonyfára is felkerülhet 
dísznek. A naspolya igen tápláló. Dísz-
cserjeként is ültetik.

bükkmakk
- Eszik nyersen, főzve vagy sütve.
- Olajokban gazdag makkja a sertések 
értékes tápláléka (makkoltatás). 
- A makkból étolaj is préselhető. Kenő-
csök és gyógy-szappanok összetevője 
lehet. 

Medvehagyma (salátának való, de ne téveszd össze a mérgező gyöngyvirággal)!
- Nevét arról kapta, hogy a barnamedvék előszeretettel fogyasztják termését, és még 
a föld alól is gyakran kiássák, de kedvelik a vaddisznók is. Fokhagyma ízű.
- Kenyérre szórva vagy salátákhoz keverve fogyasztjuk. Leveseket, burgonyás ételeket 
fűszerezhetünk vele, vagy főzhetünk belőle krémlevest, főzeléket, pestót.
- A népi gyógyászat régóta használja.

Mérgező növények: Ismersz 3 helyi mérgező növényt és káros hatását. (Mo.: Gyöngyvirág, 
tiszafa és nadragulya)
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Mérgező növények
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Mérgező növények

aranyeső - Halálosan mérgező a nö-
vény minden része, de különösen 
a termése
Mivel igen tetszetősek, igyekszünk leszed-
ni. Sárga virágú faját ne tévesszük össze 
a közkedvelt aranyvesszővel.

borostyán - Mérgező bogyó, levél
Ez a nagyon elterjedt kúszónövény jól 
használható díszítésre, de kunyhóépítés-
re is. Ha felhasználtuk valamire, utána 
mossunk szappannal kezet. Köhögés ellen 
használatos.

beléndek - Nagyon mérgező a növény 
minden része
Szép virágja, húsos levele hívja fel magára 
a figyelmet.

Hóbogyó - gyengén mérgező bogyó
Kertekben elterjedt, igénytelen bokor. 
Fehér termésével épp a gyerekek játsza-
nak szívesen. Ne vegyük szájba, és itt is 
fontos a kézmosás!

gyöngyvirág - Halálosan mérgező 
a növény minden része
Gyönyörű tavaszi virág. Illata és szerény 
szépsége miatt kedveljük.
Főleg a virágzás után kifejlődő piros 
bogyóktól óvakodjunk!
Hasonlít a medvehagymára!

Maszlag - Halálosan mérgező a növény 
minden része
Nagyon látványos a virágjuk és a tüskés 
toktermés is. A tokban lévő magok is 
mérgek. A maszlagok főképp a bennük 
lévő kémiai anyagokról nevezetesek. Több 
földrész népi gyógyászatában is felhasz-
nálják. 

Leander - Halálosan mérgező a növény 
minden része
Kedvelt dísznövényünk, könnyen szapo-
rítható. Mérgezést okoz, de ugyanakkor 
fontos a gyógyászatban is.

Magyal - Nagyon mérgező bogyó
Főleg karácsonykor visszük be a lakásba, 
de fontos díszcserjénk is. Szúrós levele is 
kellemetlen lehet. A bogyókat nem szabad 
szájba venni!

Kontyvirág - Nagyon mérgező a növény 
minden része
Nagyon sok fajtája létezik. Dísznövény-
ként még a lakásokban is ültetik.

Kikerics - Halálosan mérgező a növény 
minden része
Nagyon hasonlít a krókuszhoz. 
Népi neve: kutyadöglesztő. Mindegyik 
fajtája mérgező.

Nadragulya - Halálosan mérgező 
a növény minden része
Nem annyira látványos, de bogyói szépek, 
egészségesek. Népi nevei: Szépasszonyfű, 
mérges cseresznye, bolondítófű. Neve a 
boszorkányokkal köthető össze. 

gyűszűvirág - Halálosan mérgező 
a növény minden része
Gyönyörű virágja mezőkön és kertek-
ben egyaránt megtalálható. Viszont ha 
egyszer megfogtuk, alaposan mossunk 
kezet, mert méreganyag a mosatlan kéz-
zel megfogott élelmiszerrel is bekerülhet 
a szánkba, akkor pedig halálos méreg! 
Ellenszere nincs.

ricinus - Halálosan mérgező a növény 
minden része
A trópusokon fa méretűre nő, Európában 
csak 3 m-ig. Dísznövényként ültetik.
Gyermekeknek már 1-2 magja is halálos 
lehet. Ellenszere nincs!

Tiszafa - Nagyon mérgező a piros 
maghéjon kívül minden része
Hervadt és száraz tűlevelei is mérgeznek.
Emberre és állatra egyaránt veszélyes.
A leghosszabb életű európai növényfaj.
Kb. 2000 évig is elélhet!
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Kutyatej - Mérgező tejnedv
Tejnedve felmarja a bőrt, nedvéből Afriká-
ban nyílmérget főztek.

Poison ivy - Mérgező a gyantája
Észak-Amerikában nagyon elterjedt 
(a Cserkészparkban is). Érintése marja a 
bőrt, és vörös gyulladást okoz.

Virágok: Ismersz 5 nálatok honos virágot.(Mo.: pitypang, százszorszép, ibolya, pipacs és nap-
raforgó )

Virágok
A virágok nemcsak szépek és hasznosak, hanem sok virágot találunk a népi kézimunkákban 
és népdalainkban is. Több lánynév is a virágoktól származik. Ez is azt mutatja, hogy már 
a régi embereknek is milyen fontosak voltak a virágok. De a virág is csak addig szép, amíg él. 
Tehát csak akkor szakítsd le, ha valakinek nagy örömet akarsz szerezni, de szórakozásból 
vagy „csak úgy” soha!

Figyelem! A margarétának kb. 5-10 cm nagyságú virágja van, a százszorszépnek pedig 2-3 
cm nagyságú. Tehát, bár két különböző fajta, mégis szinte egyforma a virágja, ezért csak egy 
képet mellékelünk róluk.
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Csomózás

Párhuzamos kötés: Meg tudod kötni a párhuzamos kötést. Tudsz 3-lábat építeni párhuza-
mos kötéssel.

Kötések

Párhuzamoskötés:
Ritkábban fogod használni, mint a kereszt-
kötést, de mint mindig, vannak olyan esetek, 
hogy szükséged lesz rá. 
Több módon is meg tudod kötni:
1. Köss egy szorító nyolcast az egyik rúdra, 
úgy, hogy maradjon egy jó nagyarasznyi 
farkinca.
2. Szorosan tekerd rá legalább tízszer a két 
rúdra.
3. Feszítésként csinálj egy menetet a két rúd 
között (ha nagyon szépen összeillenek 
a rudak, akkor nem fog menni), és dugd át 
az egyik oldalon a menetek alatt, így feszíted 
meg. Végül egy egyszerű kettőssel kösd el 
a nagyarasznyi farkincával.
4. A rúd meghosszabbításához mindig két 
kötés kell!
Használata: Főleg a háromláb készítéséhez.
Ha egy oszlopot meg akarsz hosszabbítani.
Ha nincs hosszú fakanalad, akkor egy sima 
kanalat is lehet így egy bot végére erősíteni.
Vigyázat: Ha egy rudat meghosszabbítasz pár-
huzamos kötéssel, akkor az soha nem lesz olyan 
erős, mintha egyből lenne.

Háromláb kötés
Azért használunk háromlábat, mert egy-
szerű, stabil és sok mindenre jó. Megkötése 
ugyanúgy történik, mint a párhuzamos kötés, 
csakhogy most három rudat kötünk össze. 
A tekeréseket nem kell annyira szorosra 
meghúzni, hisz a három lábat el kell tudni 
mozdítani.
Használata: lavórtartó, bográcstartó, tábori 
kapu, ebédlő, nagysátor, torony.
Egyéb: Ha nem ássátok be a lábakat, akkor leg-
alább két keresztrúddal kell biztosítani, hogy 
a lábak ne csússzanak szét. Főleg kemény 
talajon fontos.
Bográcstartónak sokszor lánccal kötik meg, és 
arra lógatják a bográcsot.
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Jeladás

Vészjelek: Füsttel, síppal (SOS), tükör, helyi vészjelek.

Vészjelek

Minden országban vagy tájegységben ismernek különféle vészjeleket. A Balaton-parton vi-
harlámpák jelzik a közeledő vihart, mégpedig a percenkénti 45 villanás a közeledő vihart 
jelzi, a percenkénti 90 villanás pedig arra figyelmeztet, hogy azonnal el kell hagyni a vizet.

Más azonban a helyzet, ha magad kerültél veszélybe. Ilyenkor, de csakis ilyenkor használ-
hatod a Morzéból az SOS jelet. Az SOS angolul van, jelentése „Save Our Souls” (mentsétek 
meg a lelkünket), és három rövid, három hosszú, három rövid jelből áll. (•••/– – –/•••) Ezt 
lehet adni fényjelként lámpával vagy tükörrel, lehet sípjel, autóduda, kürt, sőt, kopogás, ha 
be vagy zárva valahova.

Az Alpokban egy másik vészjelzés van elterjedve. Ha eltévedtél vagy bajba kerültél, bármi-
lyen jelet percenként hatszor meg kell ismételni (ún. alpesi vészjel).

A vadonban alkalmas jeladás a füstjel is. A füstoszlopot messziről lehet látni. Ha a tűzre 
vizes füvet dobsz, akkor fehér lesz a füst, ha gumit vagy olajos dolgot dobsz rá, akkor fekete. 
Éjjel nyilván a fehér füst látszik jobban, nappal a fekete.

Észak-Amerikában a hármas tűz vagy füstoszlop is elfogadott vészjel. Használják hajótöröt-
tek, elveszett kirándulók, vadászok, de használatos repülőbalesetnél is. 
Vadászatnál elfogadott a három lövés három perc alatt. A hívott egy lövéssel válaszol, és 
halad a hármas jel irányába. Egy idő után ismétlődnek a jelek. A lövéseket azonban nehéz 
követni, mert nehéz meghatározni, honnan is jön a hang.

Egyes mentőmellényeken találsz sípokat is. Ezekkel tudod jelezni helyedet, ha vízbe estél. 

Figyelem! Bár manapság szinte mindig van nálunk mobiltelefon, előfordulhat főleg hegyi 
és erdős vidéken, hogy nincs hálózat, illetve a telefon lemerülhet vagy tönkremehet, és így 
nem tudunk segítséget hívni. 

táJékozódás

Útirány betartása iránytűvel: Iránytűvel becélzott irányt tartod menet közben.

Útiránytartás tájolóval és anélkül (átvágás)

Az átvágás nagyon izgalmas dolog, és ha jól csináljátok, sok időt meg lehet vele spórolni. 
Ellenkező esetben bajba is lehet keveredni, ezért óvatosnak kell lenni.
A legnagyobb veszély, hogy eltévedtek, és vissza kell menni. Az is lehet, hogy hirtelen egy 
szakadék, folyó vagy egy autópálya keresztezi az utatokat. Ilyenkor vissza kell fordulni, 
mert a továbbhaladás életveszélyes lenne, vagy követni kell az akadályt, amíg egy hídhoz 
vagy felüljáróhoz nem értek.

Ezért ha térképpel mentek, akkor előbb nézzétek meg a térképen, hogy milyen terepen fog-
tok átvágni. Ha nincs semmi akadály, akkor meg kell állapítani, hogy hova akartok érkezni. 
Célként jobb egy utat vagy folyót keresni, mint egy házikót az erdő közepén, mert azt na-
gyon nehéz a térképen pontosan betájolni.
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Tájolóval: A célpontnak megfelelően tájoljátok be a térképet; fektessétek rá az iránytűt, és 
állítsátok be az iránytűn a fokokat. Ezzel az iránnyal becéloztok egy távoli pontot. Elmentek 
odáig, és ott újra becéloztok egy távoli pontot, amíg el nem értek a célhoz. Menetközben 
folyamatosan figyeljétek a tájat is. Nem szabad az iránytűt magatok előtt tartani és úgy 
menni, mert elhagyhatjátok a becélzott pontot anélkül, hogy észrevennétek.

Ha nincs iránytűtök, de az irány adott (pl. az egyik fáig), akkor valaki az adott fánál marad, 
a többiek pedig úgy mennek tovább, hogy a megadott célpontot, a fát elhagyva a hátul ma-
radó irányítja őket. Ő az, aki a két pont között be tudja tájolni az útiránynak megfelelő egye-
nest. Ennek értelmében a menet fától fáig halad, mindig becélozva az útirányt. Ez ugyan 
elég nehézkes egy módszer, de csak így tudjátok pontosan tartani az irányt. 

Irány átvitele térképre: Egy becélzott irányt iránytűvel átviszel térképre.

Útirányt átvinni a térképre

Mielőtt átvágsz valahol, nézd meg, milyen akadályok vannak előtted. Ehhez az útirányt át 
kell vinned a térképre.
1. Tájold be a térképet!
2. A tájolón állítsd be az útirányt!
3. A tájolót fektesd rá a térképre, hogy az egyik széle a te tartózkodási pontodat keresztezze!
4. A tájoló szélén egy ceruzával húzd meg az útirányt!
5. Most látod, milyen akadályok állnak előtted, amelyeket talán ki kell kerülnöd.
Ha ezt az irányt a térképre akarod átvinni, akkor a beállított tájolót ráfekteted az előre be-
tájolt térképre. A tájoló egyik széle a te tartózkodási pontodon menjen keresztül. A tájoló 
szélén egy ceruzával meghúzod az irányt. Így látod, hogy útvonaladon milyen akadályok 
vannak.

BeCslés

Távolságbecslés: Nagyobb távolságot tudsz 90%-os pontossággal becsülni (arc, ember, em-
bercsoport segítséggel).

Távolságbecslés
A távolságbecslés azért nehéz, mert nagyon sok múlik az időjáráson és a fényviszonyokon. 
Ezért az egyik módszer, ha tudod, melyik tárgyat milyen messziről láthatod meg. Tehát ha 
egy autót kis pontként épphogy látsz még, akkor az kb. 3 km-re lehet.

Fontos méretek távolsága
Segít, ha bizonyos tárgyak, épületek láthatósági távolságát megtanulod, és utána te magad 
is megfigyeled, és gyakorlod.

Vár, templom, torony 15 km Egyes emberek 700 m

Házak 7 km Ruha színei 500 m

Autó (mozgó) 3 km Emberi arc, mint világos folt 300 m

Autó, embercsoport 1,5 km Emberi szemek, mint foltok 100 m

Egyes fák, tehenek 1 km Élesen látszik a szem és a száj 50 m
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A távolságot persze a lépéseiddel is megmérheted. Egy régi, de pontos módszer, hogy egy 
kereket egy botra szerelve maguk előtt toltak. Megmérték a kerék kerületét és útközben 
számolták, hogy hányat fordult a kerék, így tudták kiszámolni, mekkora távolságot tettek 
meg. Manapság ennek szerepét átvette a GPS.

Távolságbecslés: Távolságbecslés (pl. hüvelykujjal).

Tàvolságbecslés hüvelykujjal
Nyújtsd ki a karodat, és az egyik szemeddel a hüvelykujjadon keresztül célozz meg egy tá-
voli tárgyat. Ha most a másik szemeddel célzod be, akkor úgy tűnhet, mintha a hüvelykujjad 
ugrott volna odébb. A távolságot, amit a hüvelykujjad tett meg, becsüld meg. Ha ezt meg-
szorzod 10-zel, akkor megkapod a tárgy tőled való távolságát. Ez a módszer azon alapszik, 
hogy a legtöbb embernek a szemtávolsága 6,5 cm, a karhossza pedig kb. 65 cm. A kettő 
tehát tízszerese egymásnak. A megadott pontok pedig egy háromszöget adnak ki. 
Példa: Ha a távolságot (a) 30 m-re becsüljük, akkor a kérdéses távolság (x) egyenlő 10 x 30 
m = 300 m.

Táborozás, szErszáMok

Petróleum lámpa: Biztonságos használata, üvegcsere, kanóccsere.

Lámpák
Táborban mindenféle lámpákat és tűzhelyeket használunk, melyek gázzal vagy üzemanyag-
gal működnek. Ezek tűz- és robbanásveszélyesek, éppen ezért körültekintően és szaksze-
rűen használd őket. Hibás bánásmód esetén nagyon veszélyesek tudnak lenni, sőt, fel is 
tudnak robbanni. 

Petróleumlámpa
A petróleumlámpák csak petróleummal 
működnek. Semmilyen más üzemanyaggal 
ne próbáld ki, mert felrobbanhat! 

a petróleumlámpa használata
1. Nézd meg, hogy van-e benne kanóc!
2. A kanócot 1-2 cm-re tekerd ki!
3. Töltsd bele a petróleumot egy tölcsér-

rel!
4. A billentyűvel emeld meg az üveget, és 

egy gyufával gyújtsd meg a kanócot!
5. Ha már ég, akkor ereszd le az üveget!
6. A kanócot annyira tekerd le, hogy a láng 

már ne kormozzon.
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Ha kifogy a petróleum, akkor a lámpa elalszik. Várj néhány percet, aztán újratöltheted. Égés 
közben nem szabad utántölteni.

Ha nincs benne kanóc, akkor emeld meg az üveget. A kanóctartó részt kiveheted, és fölülről 
egy új kanócot fűzhetsz a tartóba.

gázlámpa: Biztonságos használata, palack- és harisnyacsere.

gázlámpa 
Táborozáshoz gyakrabban használnak 
gázlámpákat és gáztűzhelyeket.

a gázlámpa használata
A gázlámpák hatékonyabbak, mint a pet-
róleumlámpák, ezért sokan jobban kedve-
lik őket.

A gázlámpákon van egy úgynevezett ha-
risnya, amit az első használat előtt rá kell 
égetni, hogy szépen világítson. Ha nincs 
rajta, akkor pótold. Ezt most egy gyufával 
el kell égetni, csak így fog szépen világíta-
ni. A harisnya most nagyon érzékeny, ezért 
ne rázd a gázlámpát.

A legtöbb gázlámpa önindítóval rendelke-
zik. Ha ilyen nincs rajta, akkor ki kell nyit-
ni a gázt, és egy gyufával óvatosan felülről 
meggyújtani.

Ha kiürül a palack, akkor várj egy pár percet, amíg lehűl a lámpa. Ezután le kell tekerni a 
lámpa alatti fémburát. Most ki tudod venni a gázpalackot a burából és az újat belerakni. 
Csak ezután tekerheted vissza a lámpára. 

A lámparészben van egy tű, ami kiszúrja a palackot. 
Ha nem jól csináltad, akkor szivároghat a gáz, és a forró lámpa akár fel is robbanhat, ezért 
mindig légy óvatos.

Figyelem! Ha nem vagy biztos a kezelésükben, akkor kérj meg egy vezetőt, hogy segítsen 
neked. Az alvósátorban csak elemlámpát használhatsz!
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TűzrAkás, Főzés és süTés

Főzés bográcsban: Elkészítesz egy egyszerű ételt bográcsban.

sütés és főzés tűzön

1. Főzni mindig lángon kell, bográcsban vagy fazékban.
2. Sütni parázson kell, rácsot, nyársat vagy fóliát alkalmazva vagy más módszerekkel.
3. Párolni mindkettőn lehet, de lassan, óvatosan és lefedve.

Tanulj meg egy pár egyszerű ételt először konyhában és utána szabad tűzön is megfőzni!
Ha bográcsban főzünk, célszerű olyan ételt készíteni, amihez egy edény is elég. 

egyszerű ételek főzése bográcsban

Diós/túrós/kakaós/sajtos tészta
1. Forrald fel a vizet, és tegyél bele sót.
2. Ha forr a víz, tedd bele a tésztát, és addig főzd, amíg megpuhul. Szűrd le, és keverd össze 
egy kis olajjal, hogy ne tapadjon össze, majd pedig ízlés és lehetőség szerint szórd meg 
dióval, mákkal vagy túróval.

rizi-bizi kondérban
Egy csésze rizshez két csésze víz kell (2 személyre)
1. Forrald fel a vizet, és tegyél bele sót.
2. Ha forr a víz, tedd bele a rizst.
3. Ha már majdnem puha a rizs, rakd bele a borsót és egyéb zöldséget.
4. Ha nem fő le róla az összes víz, akkor azt öntsd le róla, ha pedig kevés a víz rajta, akkor 
kavargasd, nehogy leégjen. Ha van fedőd, akkor a már majdnem kész rizst vedd le a tűzről, 
és lefedve hagyd megpuhulni. Aki akar, kolbászt is tehet a félig kész rizsbe.

Paprikás krumpli bográcsban
1. Mosd meg a krumplit, a hagymát vágd fel apróra.
2. A bográcsban eközben megolvadt zsírban pirítsd meg a hagymát. 
3. Dobd bele a krumplit, majd pirospaprikával, sóval ízesítsd, és öntsd fel vízzel annyira, 
hogy ellepje a krumplit.
4. Egyéb fűszereket is adhatsz hozzá, végül pedig a virsli/ kolbász kerül bele.

Pörkölt, ebből rizses hús/paprikás
1. Vágj apróra hagymát, párold meg zsirban, majd add hozzá az apróra vágott húst.
2. Összekevered és pirospaprikát, sót, borsot adsz hozzá. Öntsd fel annyi vízzel, ami kicsit 
ellepi. Félig kész állapotban még adj hozzá egy kis vizet, majd rizst vagy krumplit. Készre 
főzzük. Vigyázz, mert a rizs könnyen odaég!
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testedzés

gyakorlatok: Bemutatsz 3 hajlékonysági gyakorlatot.

Hajlékonyság
A sportolók edzések és versenyek előtt 
felkészítik, bemelegítik a testüket. Az 
ízületeket, szalagokat és az izmokat 
megmozgatják, hogy ne szenvedjenek 
sérüléseket.

Próbáld meg minden testrészedet meg-
mozgatni. Ezeket nagyon óvatosan és 
lassan kell csinálni. 
 Fej és nyak (1-3)
 Vállak és karok (4-9)
 Törzs és derék (10-16)
 Lábak és combok (17-23)

Ezeket a gyakorlatokat persze kint is le-
het csinálni, de inkább csak azokat, ame-
lyeknél nem kell leülni a hideg földre.

Méta: Ismered a métát.

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

kitartás: Tudsz 8 percet futni (vagy 500 métert úszni, vagy 14 km-t kerékpározni).

Testedzési teljesítmények táblázata

Futás Úszás Kerékpározás

Portyázó (13-14 éves):

Piros liliom próba 7 perc 400 m 12 km

Fehér liliom próba 8 perc 500 m 14 km

Zöld liliom próba 9 perc 600 m 16 km

Liliom próba 10 perc 700 m 18 km
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Fontos tudnivaló
Ma már a számítógép is hasznos eszköze a cserkészéletünknek. Annak segítségével ol-
vashatod a KMCSSZ honlapját, a Magyar Cserkészt és esetleg saját csapatod honlapját is. 
Levelezhetsz távoli cserkésztársaiddal, sőt, fényképeket is tudtok egymásnak küldeni. Az 
olvasási különpróba is számítógépen megy, és a vezetők munkaeszközéhez tartozik.

Kötelező tevékenységek és feladatok:
Cserkészismeretek:  Olvassátok el a KMCSSZ honlapján a legújabb Magyar Cserkészt.
 Számítógépen keress anyagot, és készíts beszámolót a cserkészetről.

Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Jellem: Étkezést (ebédet vagy vacsorát) készítesz otthon a családodnak.
Elsősegély:  Őrsi mentődobozt készítetek.
Főzés: Szabad tűzön palacsintát vagy kürtöskalácsot sütsz.
Magyarság: Készíts egy népi kézimunkát (faragás, hímzés, bőrözés, nemezelés).

PróbázTaTási aNyag

Cserkészismeretek

Cserkésztörténelem Tudod, ki volt Bodnár Gábor, és mit csinált. 6

Vallás

Magyar szentek El tudod mondani 3 magyar szent 1-1 legendáját. 6

jellemnevelés

Kábítószer
Részt vettél beszélgetésen a kábítószerről
(a cserkésztörvény és -szabályzat, valamint
országod törvényének ismeretében).

4

Segítőkészség Segítesz öregeknek (pl. templomban,
öregotthonban). 4

Takarékosság Részt vettél beszélgetésen a pénzzel való 
gazdálkodásról, és arról beszámolsz. 4

Magyarságismeret

Népdal Ismersz 50 népdalt. 10

Magyar várak története Ismered 3 magyar vár történetét. 6

Portyázó cserkészzöld liliom próba

13-14 éves cserkészeknek, harmadik félév
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Magyar sportolók Ismersz 2 sikeres magyar sportolót. 4

Történelem 1526- Mesélj a mohácsi vészről, a török korszakról és a
végvári harcokról (Eger, Szigetvár,...). 8

Földrajz Őrség: jellegzetességei, főbb városai stb. 10

elsősegély

Vérzésfajták Ismered a 3 vérzésfajtát és a teendőket. 12

Állatharapások Tudod, hogy állatharapásnál mit kell tenni. 2

Mentődoboz Ismered az őrsi mentődoboz tartalmát. 10

Természet ismeret

5 védett állat
Ismersz 5 helyi védett állatot és az életmódjukat.
(MO: vízisikló, denevér, gyík, hód, hiúz)

10

Állatfényképezés Lesből fényképezz erdei állatot! 6

Csomózás

Dísztárgyak Nyakkendő gyűrűt fonsz egy kiscserkésznek. 6

Tájékozódás

Oldal- és hátrametszés
Tudod az oldalmetszést, és hogy mire való. 4

Ismered a hátrametszést, és hogy mire való. 4

becslés

Mennyiségek
Becsülj meg 5 különböző mennyiséget (pl. hány 
ember van egy teremben, mennyi víz van egy 
tartályban).

10

Táborozás, szerszámok

Nagy sátor
Felverés, bontás és csomagolás. Pl. konyhasátor. 8

Sátorjavítás, szárítás, tárolás. 6

Tűzrakás, főzés és sütés

Tűzvédelem Tudod, mit kell tenni tűz esetén (5). 5

Testedzés

Gyakorlatok Bemutatsz 3 lazító gyakorlatot. 3

Kitartás Tudsz 9 percet futni (vagy 600 métert úszni,
vagy 16 km-t kerékpározni). 10

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: ………………………………………………… 158



215PorTyázó CserKész  •  zöld liliom próba 13-14 éveseknek, harmadik félév

Cserkészismeretek

Cserkésztörténelem: Tudod ki volt Bodnár Gábor és mit csinált.

bodnár gábor (1920-1996). Katonatiszt, majd Amerikában 
építési vállalkozó. Miskolci cserkészvezető, a cserkészranglis-
tát és beosztásokat ott végigjárva, 21 évesen már az Országos 
Nagytanács tagja lesz. A II. világháború vége őt is Nyugaton 
éri. A Hontalan Sasok munkájának beindítására a Főcserkész 
úr központi keretet állít fel, melynek élére Bodnár Gábort 
bízza meg központi vezetőtisztként, a központi munka meg-
indítására. Két évvel később Farkas Ferenc a központi admi-
nisztráció kiépítésével szintén megbízza. A Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség élén állt egészen haláláig. 1947-től veze-
tőtiszt, 1961-től ügyvezető elnök és 1993-tól haláláig főtitkár. 
Számos cserkészkönyv szerzője. Sokoldalúsága, energiája és 
munkaképessége szinte páratlan volt a külföldi magyar cser-
készetben. Életét az emigráns, azaz a külföldi magyar cserké-
szetnek szentelte. 

Vallás

Magyar szentek: El tudod mondani 3 magyar szent 1-1 legendáját.

Magyar szentek 

A magyar nép köréből rendkívül sok szent származott. Ismerd meg nevüket, és érdeklődj 
cselekedeteik iránt!
A boldoggá, illetve szentté avatás teológiai tartalma azonos: annak kinyilvánítása, hogy az 
adott személy hősies fokon gyakorolta a keresztény erényeket, vagy pedig életét feláldozva 
tett tanúságot a Krisztusba vetett hite mellett (mártírium). A boldogok és szentek tiszte-
lete a kereszténység három nagy egyháza közül kettőnek, a római katolikus egyháznak és 
az ortodox egyháznak a jellemzője. A protestáns egyházak elismerik, hogy a szentek Isten 
barátai, de imádsággal nem fordulnak hozzájuk.

Néhány magyar szent neve:

Árpád-házi Szent Kinga (1224-1292) 
Árpád-házi Szent Margit (1242-1270) 
Toulouse-i Szent Lajos (1275-1297) 
Portugáliai Szent Erzsébet (1277-1336) 
Szent Hedvig (1373-1399) 
Kapisztrán Szent János (1386-1456) 
Boldog Apor Vilmos (1892-1945)

Árpád-házi Szent István (967/975-1038) 
Árpád-házi Szent Imre (kb. 1007-1031) 
Skóciai Szent Margit (1047-1093) 
Árpád-házi Szent László (kb. 1040-1095) 
Árpád-házi Szent Piroska (1080-1143) 
Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231) 
Prágai Szent Ágnes (1205-1282) 

Az embernek mindig is szüksége volt a hitre, szüksége volt a hagyományokra, és szüksége 
volt segítségre a szükséghelyzetekben. A katolikusok egyik legősibb hagyománya a példát 
mutató és az Istennél az emberekért közbenjáró védőszentek.
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Mondák magyar szentekről

szent László pénze
A kunok éppen Kolozsvárt támadták, a magyar sereg azonban megfutamította az ellensé-
get. Menekült a sok tar fejű kun, ki merre látott. A magyar vitézek meg utánuk, irtották a 
pogányokat. A kunok vezére cselt eszelt ki ekkor. Kibontotta az iszákját, és a rabolt kincsek-
ből marékszámra szórta az aranypénzt az üldöző magyarok elé.
Ezt látva a többi kun is követte a vezér példáját. Valóságos aranyesővel árasztották el az 
üldözőket. Nem voltak restek a magyar vitézek, leugrottak a ló hátáról, és marékszámra 
szedték a kincseket. Senki sem törődött ekkor már a pogányok üldözésével. László király 
hiába bíztatta fiait a további harcra. A csengő arany szebben beszélt, nem hallgattak azok a 
királyi szóra. Szent László ekkor megint az Úrhoz fordult:
- Uram, te segíts meg, hiszen éretted harcoltam!
És íme, ekkor csoda történt. Isten a kunok földre szórt aranyát egytől egyig kővé változ-
tatta! E vidéken sokáig mutogatták a különös köveket, amit a nép Szent László pénzének 
nevezett.

árpád-házi szent erzsébet - a rózsa-legenda
Boldogságos Erzsébet, Magyarország királyának leánya, kicsi gyermekként, már négy- vagy 
ötéves korában elkezdte Istent szolgálni, valamint Szűz Máriát és Szent János evangélistát 
tisztelni. S azután is, hogy feleségül ment egy herceghez, egyre tökéletesedett. A szegények 
oltalmazója volt, gyakran vigasztalta őket, látogatta a betegeket és a leprásokat, s felöltöz-
tette őket olyannyira, hogy nemegyszer nem maradt más ruhája, amelyet magára ölthetett 
volna, csupán egy szegényekhez illő szoknyácska. Egészen haláláig, miután megözvegyült 
és apáca lett, mindvégig igen vágyott arra, hogy a szegényeket, betegeket és leprásokat szol-
gálja és támogassa. Személyesen is szolgálta, átöltöztette és mosdatta őket, néha előfordult 
az is, hogy egy éjszaka alatt hatszor vitt el az árnyékszékre egy beteget. Egész életében igen 
nagy tisztaságban és szeretetben szolgálta Istent; és mivel férjnél volt, arra vágyott, hogy 
Isten szeretetéért koldulni mehessen. Kicsiny leány korában a szakács többször elpanaszol-
ta édesapjának, hogy titokban kivette a húst az edényből, és a szegényeknek vitte. Egyszer, 
mikor a szakács meglátta, hogy éppen kiveszi a húst az edényből, és ölébe rejti, édesapjához 
sietett, és elmondta neki. Mire amaz találkozván vele megkérdezte: – Leányom, mi van az 
öledben? Mutasd meg! – Mire ő kitárta kötényét, amely gyönyörű rózsákkal és virágokkal 
volt tele, mivel Isten csodásan átváltoztatta az általa vitt húst. 

szent istván – a szent jobb
Szent István király halála után trónviszályokkal terhelt, zűrzavaros idők következtek. 
Ekkor a fehérvári káptalan, mivel féltette a bebalzsamozott és mumifikálódott holttestet, 
kiemelte a bazilika közepén álló márványszarkofágból, ahová 1038. augusztus 15-én temet-
ték el István királyt. A holttestet a bazilika alatt lévő sírkamrában rejtette el. Ekkor történt, 
hogy az épségben megmaradt jobb kezet leválasztották, mivel csodás erőt tulajdonítottak 
neki, és a bazilika kincstárába vitték.
A kincstár őre Merkur volt, aki később eltulajdonította a szent ereklyét, és bihari birtokán 
rejtette el. Mikor Szent László hírt hallott az ereklyéről, felkereste Merkurt a birtokán. Meg-
bocsátott a „tolvajnak”, és a Szent Jobb megtalálásának helyén, első királyunk tiszteletére 
és a szent ereklye méltó elhelyezésére, Szent Jobb-apátságot alapított. (Az apátság, s a kö-
rülötte kialakult mezőváros neve Szentjobb, a mai Románia területén, Erdélyben található. 
Román neve: Siniob).
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JellemneVelés

kábítószer: Részt vettél beszélgetésen a kábítószerről (a cserkésztörvény és -szabályzat, va-
lamint országod törvényének ismeretében).

Cserkészies életmód - beszélgetések (drog, kábítószer)

Ezekről a témákról beszéljetek az őrsben. Legjobb, ha van veletek egy felelős felnőtt is, aki 
kiismeri magát ezekben a témában (szakember, orvos stb.)

Kábítószer
beszéljétek meg, hogyan kell elkerülni a kábítószert, illetve hogy miért veszélyes olyan 
csoporthoz tartozni, amelynek tagjai kábítószereznek?
Cserkészek számára kábítószerek birtoklása, használata, vagy mások kábítószerrel való 
megkínálása szigorúan tilos. Ez a szabály felülírja az esetleges engedékenyebb helyi törvé-
nyeket, és nemcsak cserkészfoglalkozás alatt, hanem azon kívül is érvényes. Ez nem zárja ki 
az esetleges törvény által megkövetelt lépéseket, mint például a rendőrség értesítését. 
Kábítószerrel (droggal) kapcsolatos problémák adódnak marihuána, kokain, heroin, a többi 
„utcai drog” és egyes gyógyszerek rendszeres használata esetén. A legálisan beszerezhető 
gyógyszerek, nyugtatók, altatók, fájdalomcsillapítók, amfetaminszármazékok szedése is 
vezethet függőséghez, egyes esetekben észre sem veszi a rendszeres használó, hogy füg-
gővé vált a gyógyszerétől. A kábítószerek elvonási tünetei nagyon kellemetlenek lehetnek: 
erős izomfájdalmak, hasmenés, depresszió, gyakran az öngyilkossági kísérlet, szorongás. 
A leszoktató kezelések rendszerint a szer fokozatos megvonásával próbálják elérni, hogy 
teljesen kitisztuljon a szervezet. A fizikai függőség mellett nem elhanyagolható és talán 
jelentősebb teher a pszichés függés; a sikeres gyógyuláshoz pszichológiai segítség is kell, 
amely lehet egyéni vagy csoportos terápiás kezelés. A kábítószer ellen is a leghatékonyabb 
védekezés, ha el sem kezded a fogyasztását.

segítőkészség: Segítesz öregeknek (pl. templomban, öregotthonban).

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

Takarékosság: Részt vettél beszélgetésen a pénzzel való gazdálkodásról, és arról beszá-
molsz.

Pénz

beszéljétek meg, mennyi pénz kell nektek. Hogyan lehet azt megkeresni? Hogyan kell a 
pénzt beosztani? Miért veszélyes pénzt kölcsönözni?
A pénz körül forog sok ember élete. Vagy nincs elég, vagy még több kell belőle. Sok ember 
még felnőtt korában sem tud bánni a pénzzel. Nem tudja beosztani úgy, hogy elég legyen 
a következő fizetésig. Olyan dolgokat vásárol, amelyeket nem bír kifizetni. Már gyerekként 
is tudsz gazdálkodni a pénzeddel. Van zsebpénzed, el tudsz végezni egyszerű munkákat, és 
talán ajándékba is kapsz pénzt. Mire költöd?
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magyarságismeret

Népdal: Ismersz 50 népdalt. Külön füzetben vagy listán tartsd számon ezeket, például feltün-
teted a dátumot és a népdal címét, de a szövegét is leírhatod. Így kezdheted, illetve folytatha-
tod:

Dátum Népdal 

Magyar várak története: Ismered 3 magyar várnak történetét.
A világhálón egy egész sorozat magyar várat találsz. Válaszd ki kedvenceidet, és kutasd fel 
történetüket. Ismertebb váraink, amik megérdemlik a figyelmedet: Munkács, szigetvári vár, 
egri vár, Vajdahunyad vára, kőszegi vár, Kinizsi-vár, sümegi vár, Fellegvár – Visegrád.

Magyar sportolók: Ismersz két sikeres magyar sportolót.

HÍres MagyaroK (sportolók)

sportolók

balczó andrás (1938-)
Magyar olimpiai bajnok, az öttusasport történetének legnagyobb alakja, a Nemzet Sporto-
lója. (öttusa = lovaglás, vívás, lövészet, úszás és terepfutás).

egerszegi Krisztina (1974-)
Ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európa- és világbajnok magyar úszó. 

gerevich aladár (1910-1991)
Hétszeres olimpiai aranyérmes, harmincnégyszeres magyar bajnok vívó.

Hajós alfréd (1878-1955) 
Magyar építészmérnök, gyorsúszó, labdarúgó, labdarúgó-játékvezető, újságíró, a magyar 
labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, az első magyar olimpiai bajnok (1895-ben 
100 méter gyorson), örökös magyar bajnok.

Papp László (1926-2003) 
Olimpiai bajnok magyar ökölvívó, edző, sportvezető. Magyarország és a világ egyik leghí-
resebb ökölvívója, aki 1948-ban a londoni, 1952-ben a helsinki és 1956-ban melbourne-i 
olimpián nyert aranyérmet.
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Magyar zoltán (1953-) 
Kétszeres olimpiai bajnok tornász, sportvezető, állatorvos. Pályafutása alatt lólengésben 
három világ-, három Európa-bajnoki aranyérmet nyert.

Történelem 1526-: Mesélj a mohácsi vészről, a török korszakról és a végvári harcokról (Eger, 
Szigetvár, ...).

Mohácsi vész (1526. augusztus 29.)
A Mohács határában megvívott csatát későbbi történetírásunk úgy emlegette, mint „nem-
zeti nagylétünk nagy temetőjét”. 
A hatalmas török haderővel egy jóval kisebb magyar sereg állt szemben. 
Fájdalmas vereséget szenvedtünk: elesett 4000 lovas, 10 000 gyalogos, 7 püspök – köztük a 
fővezér Tomori és Szalkai László esztergomi érsek – és 16 zászlósúr, valamint 12 főúr. Tehát 
a nemzet főpapsága, nemes urai és fiatalsága. A menekülő király a Csele-patakba fulladt 
(bár később sokan azt állították, a trónra törő Szapolyai gyilkoltatta meg).
A mohácsi csata után az ország fővárosa, Buda, védtelen maradt. A törökök a város elfogla-
lása után még a koronázási ékszereket is elvitték magukkal.
Ezzel elkezdődött egy 160 évig tartó török uralom, amelynek csak 1686-ban, Buda vissza-
foglalásával sikerült véget vetni.

következmények:
1541-ben az ország három részre szakadt: 
Északon Magyarország király nélkül maradt, majd egyszerre két választott királya is lett: 
Szapolyai János és I. Habsburg Ferdinánd. Időközben a török állandóan tovább akar ter-
jeszkedni. A magyar végvárak (Temesvár, Eger, Drégely, Lippa, Szolnok, Kőszeg, Szigetvár) 
hősiesen kűzdenek a a törökök ismételt támadásai ellen. 1552-ben Eger váránál a védőse-
reg a túlerővel szemben, ötheti ostromban védte meg a várat, és az idő haladtával közeledő 
hideg időjárás a török ostromlókat visszavonulásra kényszerítette. 1566-ban Szigetvárnál 
Zrínyi Miklós parancsnoksága alatt mintegy 2300 főnyi végvári katonaság 34 napig állta 
az ostromot a hatalmas túlerő ellenében, mígnem maradékuk Zrínyi vezetésével kitört a 
lángoló belsővárból, hogy véres közelharcban haljanak hősi halált.
1570-ben Erdély önálló lett. A Habsburgok elfogadták önállóságát, és a törökök sem száll-
ták meg. Iskolákat nyitottak, széles körben olvasást tanítottak. Ezekben az években több 
erdélyi fejedelem követte egymást, közülük leghíresebb Bethlen Gábor.

Földrajz: Őrség - jellegzetességei, főbb városai stb.

Őrség
Zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben a szlovéniai Muravidéken található tör-
téneti és néprajzi tájegység.
Vas megye délnyugati szegletében található e kistáj, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati 
határ védelmére őrállókat telepítettek, akik a magaslatokról figyelni tudták a határvonalat. 
Innen a táj neve: Őrség.
Látnivalók: természeti kincsekben, a történelmi múltat idéző értékekben, kulturális és 
szakrális emlékekben gazdag tájegysége hazánknak. 
Főbb települései: A honfoglalás után Vér-Bulcsú telepített ide gyepűőrzőket (füves terület). 
Az őrségi falvak füzéresen helyezkednek el. Egy-egy kisebb házcsoport lazán vagy egyálta-
lán nem kapcsolódik a következőhöz. A szeres településszerkezet jellemző. Egy-egy szert 
eredetileg vérrokon családok laktak. Ilyenek például: Velemér, Őrimagyarósd, Őriszentpé-
ter, Pankasz, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton.
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ELsősEgéLy

Vérzés fajták: Ismered a 3 vérzésfajtát és a teendőket.

Vérzésfajták és nyomáspontok

Három különböző vérzést ismerünk: hajszál-, ütő- és gyűjtőerest.

Mindig követjük a CSIMIHI-MESE lépéseit.
1. CsigaVér  2. Mi TÖrTéNT?  3. HÍVj segÍTségeT
4. MeNTeNi  5. eLsŐsegéLy 6. száLLÍTaNi  7. eLLeNŐrizNi 

És itt a „MESE”:

Hajszáleres vérzés

Hajszáleres vérzés
A hajszálerek látják el a vér finom elosztását testünkben. Ezért sok 
van belőlük, és nem olyan nagyok, mint az ütő- és gyűjtőerek. 
Ez viszont nem jelenti azt, hogy a hajszáleres vérzést nem kell komo-
lyan venni, mert ezek is lehetnek nagy sebek.
Ezzel a vérzéssel találkozunk leggyakrabban, ezért tanuld meg, ho-
gyan kell kezelni és bekötni a test különböző részein (kézen, lábon, 
fejen, háton stb.)
1. Ültessük le a sebesültet.
2. Mossuk meg a kezünket!
3. Tiszta vízzel vagy fertőtlenítőszerrel mossuk meg a sebet és kör-

nyéket. Ha nincs kéznél víz, akkor hagyjuk egy kicsit kivérezni.
4. Töröljük szárazra a seb körüli bőrt egy tiszta gézdarabbal, nem 

pedig vattával.
5. Nagyon óvatosan távolítsunk el minden piszkot, üvegszilánkot, 

ami a sebben van.
6. Tegyünk ragtapaszt a sebre. Ha a seb túl nagy, akkor takarjuk le 

egy steril gézzel, és azt rögzítsük kötéssel vagy ragasztószalaggal.
7. Mély és hosszú vágásokat orvossal kell összevarratni. A fertő-

zés veszélye miatt a nagyobb sebeket is meg kell mutatni az 
orvosnak.

Figyelem! A sokk hatására sokszor nem is vérzik a seb, és talán 
nem is fáj a sebesültnek. Ennek ellenére el kell látni, bekötni és 
orvoshoz vinni.

őrség őrségi ház
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Ütőeres és gyűjtőeres vérzés
Ezek a vérzések mindenféleképpen súlyos vérveszteséget okoznak, ezért a sérültet azonnal 
orvoshoz kell vinni.

Ütőeres vérzés
- a vér világos
- nagy ívben spriccel, mert a szívtől jön
- ilyenkor szorítókötést kell alkalmazni
1. Fektessük le a sebesültet, mert a vérveszteség 

miatt fennáll a sokk veszélye.
2. Mossuk meg a kezünket vagy vegyünk gumi-

kesztyűt.
3. Szorítsuk el a sebet lehetőleg egy steril gézgom-

bóccal. Ha benne van egy tárgy a sebben, akkor  
a tárgy két oldalán nyomjuk.

4. A végtagot emeljük fel, hogy magasabban legyen, 
mint a szív. 

5. Nyomjuk el ujjunkkal a szív felé eső nyomáspon-
tot. 

6. a sebre szorítókötést kell tenni: 
 - steril gézt nyomjunk a sebre
 - arra egy lapos, kemény, lehetőleg tiszta tár-

gyat helyezzünk
 - ezt egy kötéssel rákötjük a sebre úgy, hogy  

a csomó a seb fölött legyen
7. Ha átvérzik, akkor kell még egy kötés, vagy át kell 

kötözni.
8. Folyamatosan kell figyelni a sokk veszélye miatt. 

gyűjtőeres vérzés
- a vér sötét és sűrűn folyik a sebből
- nem spriccel, mert a szív felé folyik
- ezt is szorítókötéssel kössük be

Nyomáspontok (nyomópontok)
A nyomáspontnál az ütőeret tudjuk kitapintani az 
ujjunkkal. Ehhez az izom közé kell benyúlni. Ha erő-
sen rányomunk, akkor elzsibbad a kéz vagy a láb, és 
érezzük a szív lüktetését. 
Az ütőeres vérzésnél keressük meg azt a nyomás-
pontot, ami a szív és a seb között található, és erősen 
nyomjuk meg. Így lelassítjuk a vér áramlását, és ezzel 
a vérveszteséget is csökkenthetjük.

A végtagot elkötni nem szabad, mert elhalhat. És ha 
egyszer el lett kötve, akkor a kötést nem szabad újra 
kioldani, mert az elkötésnél kialakult vérrögök felsza-
badulhatnak, és a szívbe juthatnak. 
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állatharapások: Tudod, hogy állatharapásnál mit kell tenni.

állatharapás
A kutyaharapás gyakori dolog. Megmarhatnak kóbor kutyák, de akár a saját ebed vagy a 
szomszéd kutyája is. Táborban inkább erdei vagy mezei állatok haraphatnak meg, pl. róka, 
görény, mosómedve, esetleg macska vagy patkány. Általában nem a seb maga a veszélyes, 
bár egy nagy kutya csúnya sebeket tud okozni, hanem a fertőzés. Ezért az állatharapást 
mindig komolyan kell venni, még ha kicsi is. Szelíd rókától, mely közel jön az emberhez, 
óvakodj, általában veszettek.

Teendők harapás esetén:
- CSIMIHI-MESE!
- A harapás helyét bő vízzel kimosni, fertőtleníteni.
- Rögtön orvoshoz menni, mert ha veszett az állat, a veszettség halálos lehet.
- Emberharapás esetében is így kell eljárnod.

Mentődoboz: Ismered az őrsi mentődoboz tartalmát.

az elsősegélydoboz tartalma

egyéni elsősegély-felszerelés

Mindig legyen nálad néhány darab ragtapasz. A cserkésznyakkendőddel együtt ez az egyéni 
elsősegély-felszerelésed. 
Táborokban ajánlatos minden cserkésznek adni egy kis kártyát, ami az alábbi adatokat tar-
talmazza: 
- Táborhely címe 
- Tábori telefon
- Táborparancsnok neve és telefonszáma
- Tábori orvos neve és telefonszáma
- Mentők hívószáma

Őrsi mentődoboz

A baleset-megelőzéshez hozzátartozik az is, hogy kéznél van a szükséges felszerelés. Így 
sok bonyodalmat el lehet kerülni.
Készítsetek össze egy őrsi mentődobozt vagy táskát, ami vízhatlan, és amit portyákra ma-
gatokkal vihettek. A doboz tartalma:

⧠ Ragtapaszok különböző méretben és formában
⧠ Tompa hegyű olló
⧠ Hegyes csipesz (esetleg külön kullancs-csipesz)
⧠ Fertőtlenítőszer, jódkrém
⧠ Steril géz tekercsben és lapokban
⧠ Elasztikus kötszer kampókkal
⧠ Ragasztószalag
⧠ Biztonsági tűk
⧠ Gumikesztyűk
⧠ Elsősegélykönyv
⧠ Lap a helyi segélyhívószámokkal
⧠ Golyóstoll és papír



223PorTyázó CserKész  •  zöld liliom próba 13-14 éveseknek, harmadik félév

természetismeret

5 védett állat: Ismersz 5 helyi védett állatot és az életmódját. (Mo.: vízisikló, denevér, gyík, 
hód, hiúz) 

Védett állatok 
Minden országban más-más állatok védettek. Ami az egyik országban védett, az lehetséges, 
hogy egy másik országban kártevő. Magyarországon is több száz növény és szinte minden 
vadon élő állat védettnek számít. Fokozottan védett a farkas, a hiúz, a vidra, a denevérek, de 
még a sün és a vakond is, és szinte minden kígyó, gyík, béka és rágcsáló. Nem védett viszont 
a vaddisznó, a róka, a mezei nyúl és a szarvas. Ezekből van bőven, hisz nincsen ellenségük. 
A madarak és ragadozó madarak is majd mind védettek. Érdeklődj, hogy nálatok melyik faj-
ták védettek. A védett madaraknak megfelelő odút készíthetsz, a virágokat pedig kerítéssel 
kerítheted körbe, hogy oltalmazd őket.

Védett állatok Magyarországon:

Védett állatok
farkas menyét
hiúz nyest
vidra kígyó
medve gyík
vadmacska békák
összes denevérfaj hód
ragadozó madarak sün
gólyák mókus
gémek vakond

állatfényképezés: Lesből fényképezz erdei állatot!

állatfényképezés
Vadon élő állatokat fényképezni vagy filmezni nagyon izgalmas, de nehéz feladat. Ezért is 
komoly szakmának számít az állatfilmezés. Viszont te is megpróbálhatsz képet készíteni 
egy vadon elő állatról. Hogy sikeres légy, gyakorold sokat a lopódzkodást is. 

Mivel általában mégsem tudod igazán megközelíteni az állatot, fontos, hogy a fényképező-
gépnek legyen erős zoom-ja, tehát közelre tudja hozni a képet. Vakut ne használj, mert a 
villanás elriasztja az állatot.

Fényképcsapda
Egy változata az állatfényképezésnek, ha egy fényképcsapdát építesz az állatnak. Ez azt je-
lenti, hogy a csapáson, ahol az állat jár, elhelyezel egy fényképezőgépet, amely működésbe 
lép, ha az állat a csapáson végigmegy. Régebben ehhez egy csapdát is építettek botokból 
meg zsinórokból. Manapság a technikai lehetőségekkel élve inkább lézerszenzorokkal meg 
digitális mozgásérzékelőkkel dolgoznak.
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Csomózás

Dísztárgyak: Nyakkendőgyűrűt fonsz egy kiscserkésznek.

Díszcsomók (nyakkendőgyűrű)

Nyakkendőgyűrű fonása

Nyakkendőgyűrűt fonhatsz bőrből, spár-
gából vagy drótból. Próbáld meg először 
egy jó spárgával, de lehet, hogy elsőre 
nem úgy sikerül, ahogy szeretnéd. Minél 
többet gyakorlod, annál jobban fog men-
ni.
1. Tekerd a spárgát az ábra szerint a bal 

kezed mutató és középső ujjára. A 
»B« véget áthúzod a szál alatt.

2. Fordítsd el a kezedet magad felé, 
hogy az »A« vége hátra kerüljön. A 
bejelölt szálnak a közepét át kell 
húzni a másik alatt, ahogyan a nyíl 
mutatja. A 3. képen látod, hogy med-
dig kell áthúzni.

3. Most a B véget átfonod a keletkezett 
hurkok közt.

4. Ezután megfordítod kezed, és elkez-
ded befonni a szálat a másik szál 
mentén a gyűrűbe.

5. Ahhoz, hogy a gyűrűd szép legyen, 
kétszer vagy háromszor is végig kell 
fonnod a fonalat a másik mentén. 
Dupla fonáshoz kb. 80 cm spárga kell, 
háromszoros fonáshoz kb. 150 cm 
spárga szükséges.

Fontos, hogy minden szálat egyformán 
húzz meg és közben úgy igazítsd a cso-
mót, hogy szép legyen. Ha többször csi-
nálod, rájössz, mekkorára kell csinálni, 
hogy nyakkendőgyűrűnek lehessen hasz-
nálni. Ha a hüvelykujjad belefér, akkor jó 
lesz.
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táJékozódás

oldal-, és hátrametszés: Tudod az oldalmetszést, és hogy mire való. Ismered a hátramet-
szést, és hogy mire való.

oldal- és hátrametszés

Ezt a két metszést akkor kell használni, ha van nálad térkép és iránytű, de nem tudod pon-
tosan, hogy hol vagy.

az oldalmetszés

Ha egy út vagy folyó mellett vagy, de nem 
tudod, pontosan hol, viszont látsz egy 
távoli tornyot, akkor oldalmetszéssel meg 
tudod határozni a pontos helyedet.
1. Tájold be a térképet!
2. Keresd meg a térképen az utat vagy 

folyót, ami mellett állsz!
3. Keresd meg a tornyot a térképen!
4. Most tájold be a tornyot, hogy hány 

fokra van!
5. Fektesd a tájolót betájolva a térkép-

re úgy, hogy a toronytól húzva egy 
egyenes vonalat messe a pontot, amin 
állsz!

6. A metszéspontnál állsz te!

a hátrametszés

Ha valahol egy nagy réten, pusztában 
vagy, de nem tudod pontosan, hogy hol, 
viszont látsz két jellegzetes pontot, akkor 
hátrametszéssel meg tudod határozni a 
pontos helyedet.
1. Tájold be a térképet!
2. Keresd meg a térképen az egyik pon-

tot (tornyot, gyárat, stb.)!
3. Most tájold be a tornyot, hogy hány 

fokra van!
4. Fektesd a tájolót betájolva a térképre 

úgy, hogy a toronytól tudj egy egyenes 
vonalat húzni!

5. Most keresd meg a másik pontot a 
térképen, és azzal ugyanígy járj el!

6. Most van a térképen két vonal, ami 
valahol metszi egymást. Az a jó, ha kb. 
90° alatt metszik egymást!

7. A legbiztosabb, ha van még egy har-
madik pontod is, amit be tudsz mérni, 
de az ritka.
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BeCslés

Mennyiségek: Becsülj meg 5 különböző mennyiséget (pl. hány ember van egy teremben,  
mennyi víz van egy tartályban). 

Mennyiségek és űrtartalom

Űrtartalom
Mennyiségeket megbecsülni elég nehéz. Ránézésre leginkább 1 litert lehet megbecsülni, 
mert azt a tejes dobozról mindenki ismeri. Nagyobb edényeknél és bödönöknél megpró-
bálhatod megbecsülni, hogy hány 1 literes doboz fér el benne. Ez viszont elég pontatlan, 
ezért jobb, ha megbecsülöd a méreteit és kiszámolod; egy vizestartályba, ami 20 cm széles, 
30 cm hosszú és 40 cm magas, 2 x 3 x 4 = 24 liter folyadék fér bele. Célszerű deciméterben 
számolni centiméter helyett, mert így rögtön literben kapod meg az eredményt és nem köb-
centiméterben: 

1 liter = 10 cm x 10 cm x 10 cm = 1 dm x 1 dm x 1 dm

Mivel sok edénynek és fazéknak kerek az alja, hasznos, ha ismered a körfelületnek a kiszá-
mítását. A körfelületet megszorzod az edény magasságával és megkapod az űrtartalmát.

Kerek edény űrtartalma:  3 x átmérő fele x átmérő fele x magasság (Pontosabban: a 3 
helyett a π-vel vagy pível, vagyis 3.14159-el kellene számolni.)
Tehát ha van egy fazék, ami 40 cm átmérőjű és 30 cm magas, akkor annak deciméterben 
számolva 3 x 2 x 2 x 3 = 36 liter az űrtartalma.

Mennyiségek
Ha azt akarod megtudni, hogy hány ember van egy teremben, akkor ajánlatos megszámolni, 
hány ember van egy sorban, mennyi sor van és ezt a két számot összeszorozni. Persze, ha 
a borsók számát kellene egy üvegben megbecsülni, akkor ez a módszer nem működik. De 
bármikor gyakorolhatsz, bárhol vagy éppen, legyen szó gyufaszálakról a dobozban, tányé-
rokról a szekrényben. Itt is gyakorlat teszi a mestert.

Főzési mennyiségek
Ha a főzéshez szükséges mennyiségeket akarod kiszámolni, akkor gondold át, hogy te men-
nyit eszel a kenyérből, szalámiból. Ha általában keveset eszel, akkor ahhoz rakd még hoz-
zá annak a felét, és ezt vedd alapnak. Így aztán ki tudod számolni, hogy mennyit eszik tíz 
ember, és mennyit 100 ember. Persze a szakácsok jól ismerik ezeket a mennyiségeket, és a 
legfontosabbakat megtalálhatod ebben a könyvben is a Főzés fejezetnél.

Fontos méretek

Tejes doboz 1 liter (USA 1 gallon) Konyhai fazék 5-10 liter
Műanyag flakonok, üdítők 1-2 liter Tábori fazék 30-80 liter
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Táborozás, szErszáMok

Nagy sátor:Felverés, bontás és csomagolás. Pl. konyhasátor. 

Nagy sátor felverése

A táborban mindig vannak nagy sátrak is (konyhasátor, előadósátor).
Ezeknek a váza bonyolultabb, és elsőre igen nehéznek tűnhet az összerakásuk. 
Pedig ha ismered a logikáját, nem is olyan nehéz.

−	 Gyűjtsd össze a lábakat. Általá-
ban a legvastagabb rudaknak 
van egy kis talpuk.

−	 Rakd egy kupacba a sarkokat. Ha 
a lábak megvannak, akkor már 
tudod, hogyan kell használni  
a sarokdarabokat.

−	 Általában a rudakon van egy 
jelölés vagy írás, ami segít az 
építésben. Ha nincs, akkor rakd 
össze az egyforma rudakat. 

−	 Fektesd ki a sátorponyvát. 
Ennek segítségével hosszúságuk 
szerint tudod szétválogatni  
a rudakat. 

−	 Ha a tetőváz kész, akkor még ne 
rakd alá a lábakat. Előbb a pony-
vát tegyétek rá, majd ezután töb-
ben emeljétek meg a rudazatot, 
és rakjátok alá a lábakat. Ehhez 
annyi cserkész kell, amennyi láb 
van.

−	 Cövekeld le a sátort, és feszítsd 
ki rendesen. Egy nagy sátornak 
nagy felülete van, amibe a szél 
könnyen bele tud kapni.

Nagy sátor: Sátorjavítás, szárítás, tárolás.

a sátor karbantartása és javítása

Ha táborba mész, akkor 1-2 hétig a sátor lesz az otthonod, akár napsütésben, akár esőben, 
viharban. Ezért vigyázz a sátorra, és tanuld meg megjavítani, ha tönkremenne.

- A lyukakat a ponyván foltozd be egy darab anyaggal. A varratot vízhatlanító, víztaszító 
szerrel, viasszal kell lekenned.
- A kiszakadt karikákat, zsinórokat varrd újra vissza.
- Ha a cipzár elszakadt, varrd meg. Ha tönkrement, akkor kérj meg valakit, aki tud cipzárt 
varrni, hogy varrjon bele egy újat. 
- A sátrakat száraz helyen, polcon tárold, hogy ne rágják meg az egerek. (Olyan is előfordult 
már, hogy darazsak fészkelték be magukat a sátorzsákba.)
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- Régi vászonsátrakat nehéz újra vízhatlanítani. Erre vannak külön szerek.
- Ha fémből van a cipzár, akkor azt is meg kell néha olajozni finom olajjal vagy gyertyavi-
asszal.

TűzrAkás, Főzés és süTés

Tűzvédelem: Tudod, mit kell tenni tűz esetén (5).

Tűzvédelem
A legjobb tűzvédelem az, ha betartod a tűzszabályokat (Piros szalag próba, 70. oldal). Ezek-
re mindig ügyelj, még akkor is, ha nem te raktad a tüzet! Nyilván érvényesek ezek a gáztűz-
helyekre is a lakásban: a konyhában a működő gáztűzhelyt sem szabad magára hagyni. Ha 
égő gyertyák vannak a karácsonyfán, akkor legyen mellette egy vödör víz vagy poroltó.

a. Mi a teendő, ha mégis tűz keletkezik?
A tüzet a keletkezésekor lehet legkönnyebben eloltani. Minél tovább vársz, annál jobban 
továbbterjed a kis tűz is, és begyújt minden gyúlékony anyagot maga körül.

Begyulladt a fű? – Rögtön eltaposni, lapáttal szétverni, vízzel leönteni!
Kigyulladt egy sátor? – Az égő tárgyakat kidobálni, pokróccal elfojtani!
Kigyulladt az olaj a tepsiben? – A fedőt vagy egy vastag rongyot kell rádobni!
Begyulladt a karácsonyfa? – Gyorsan pokróccal elfojtani, vagy vízzel leönteni!
olajra, elektromos berendezésekre (amíg áram alatt vannak), vezetékekre vizet 
önteni nem szabad!

b. Ha a tűz már túl nagy ahhoz, hogy magad oltsd: 
Vigyázz, hogy legalább a személyi sérülést elkerüld; ezért mindenkit fel kell riasztani és 
kimenekíteni biztos helyre. A kisgyerekeknek és öreg embereknek segíteni kell.
Minél gyorsabban értesíteni kell a tűzoltókat/rendőrséget!

C. a tűz meglepett és menekülnöd kell:
A szád elé köss rongyot vagy nyakkendőt, lehetőleg vizeset. Tekerj magadra egy pokró-
cot, lehetőleg vizeset.
Igyekezz a földön kúszni, ott kevesebb a füst.
Vigyázz, mert ha ajtót vagy ablakot nyitsz, felcsaphat a láng.
A vas alkatrészek forrók lehetnek (kilincs, korlát).
A műanyagokból mérges gázok keletkeznek.

Tűzoltók
eUróPábaN: 112 észaK-aMeriKábaN: 911 HeLyi száM:   _____________
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testedzés

gyakorlatok: Bemutatsz 3 lazító gyakorlatot.

Lazítás
A lazítógyakorlatokat megterhelés után végezzük el. Így egy hosszabb futás végén lassú 
és pihentető tempóban még egy pár percet tovább futunk, nem állunk úgy meg, mint egy 
cövek. Úgyszintén erőltetett úszás után még pár percet elúszkálunk lassú és nyújtott moz-
dulatokkal. 
További lazító gyakorlatok: lazán helyben ugrálni; lábakat, karokat, kezeket lerázni; ég felé 
nyújtózkodni és közben teleszívni a tüdőt levegővel, utána a karokat összezárni és közben 
kiengedni a levegőt

kitartás:Tudsz 9 percet futni (vagy 600 métert úszni, vagy 16 km-t kerékpározni).

Testedzési teljesítmények táblázata

Futás Úszás Kerékpározás

Portyázó (13-14 éves):

Piros liliom próba 7 perc 400 m 12 km

Fehér liliom próba 8 perc 500 m 14 km

Zöld liliom próba 9 perc 600 m 16 km

Liliom próba 10 perc 700 m 18 km
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Fontos tudnivaló
• Ha ezt a próbát megálltad, és minden előtte levő próbaanyagra is emlékszel, akkor gya-

korlatilag felkészültél az ŐV-táborra.
• Már sokat tudsz, és ezentúl a te felelősséged, hogy ne felejtsd el.
• Azt mondják, hogy az ember csak akkor ért meg valamit igazán, ha tanítja, tovább adja.

Kötelező tevékenységek és feladatok:
Olvasási különpróba: Legalább a Vágtató szint különpróba jelvényét kiérdemelted. 
Jellemnevelés: Segítesz egy táborban (pl. felépítésnél, bontásnál).

Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Csomózás: Minél több, különböző tábori építményt építesz/építésükben 
 részt veszel. 
Jellem: Beszélgetsz a cserkészjövődről.
 Pénzgyűjtési akcióban részt veszel (őrsi vagy csapat).
Vallás: Számítógép segítségével kutasd fel a reformáció történetét 
 (Luther, Kálvin)!

PróbázTaTási aNyag

Cserkészismeretek

Hontalan Sasok Tudod, kik voltak a Hontalan Sasok, és ismered 
szerepüket. 6

Vezetőképzés Ismered a KMCSSZ VK-rendszerét. Tudod, mik a 
feltételek. 10

Vallás

Kötelességünk Istennel El tudod magyarázni a cserkésztörvény 2. pontját 
„... kötelességét, mellyel Istennek ... tartozik”. 4

jellemnevelés

Szerelem Részt vettél beszélgetésen a szerelemről (a Biblia 
szerint, a mai társadalomban, filmben stb.). 4

Barátság Őrsöddel részt vettél beszélgetésen a Barátságról. 4

Magyarságismeret

Népdal Ismersz 60 népdalt. 20

Portyázó cserkészLiliom próba

13-14 éves cserkészeknek, negyedik félév
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Magyar találmányok Ismersz 2 nagy magyar találmányt és feltalálóját. 4

Történelem Erdély aranykora: Bethlen, Bocskai, Báthory. 
A 3 részre szakadt ország. 6

Földrajz Erdély: jellegzetességei, főbb városai stb. 20

elsősegély

Elsősegélynyújtás Tudsz elsősegélyt nyújtani az „1,2,3” szerint.
(1 légzés, 2 vérzések, 3 vérkeringés). 6

Sínbe rakás Tudsz eltört ujjat, kart vagy lábat sínbe rakni. 6

Fehér és vörös ájulás Ismered az ájulási fajtákat (2), mi a teendő? 4

SOKK Az életveszélyes állapot felismerése és kezelése. 6

Oldalfektetés Tudod, mikor kell a stabil oldalfekvést használni. 4

Természetismeret

Védett növények
Ismersz 3 helyi védett növényt.
(Mo.: encián, árvalányhaj, kankalin)

6

Természetvédelmi 
területek

Ismered a természetvédelmi területeken érvényes 
szabályokat. 5

Csomózás

Kötélhíd
Feszítőcsomó kötélhídhoz. 10

Ácshurok. 2

Tájékozódás

Útvonal tervezés Térképen kiválasztod a legjobb portyaútvonalat. 6

Lépték átszámolás Tudod, hogy pl. 4 cm az 1:50 000 térképen mennyi 
távolság a valóságban, és fordítva. 4

becslés

Önméretek ismétlése
és használata

Saját méreteidet ismered: kis- és nagyarasz, hüve-
lykujj, testmagasság, fesztáv, 1 lépés, láb.
Hány lépés 100 m (vagy 100 yard)?

8

Táborozás, szerszámok

Gáztűzhely Gázzsámolyt helyesen be tudsz gyújtani. 5

Tűzrakás, főzés és sütés

Sütés Sütöttél kenyeret/pogácsát sütőben vagy tűzön. 6

Finomságok tűzön Sütsz egy finomságot tűzön. 6
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Testedzés

Gyakorlatok Bemutatsz 2 kitartási gyakorlatot. 2

Ügyesség Ismersz 2 csoportos játékot. 2

Kitartás Tudsz 10 percet futni (vagy 700 métert úszni,
vagy 18 km-t kerékpározni). 10

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: ……………………………………………… 176

Cserkészismeretek

Hontalan sasok: Tudod, kik voltak a Hontalan Sasok, és ismered szerepüket.

A képen látni a hontalan sasok 
egyik csoportját Plattlingban.

(Balról a második Bodnár Gábor)

Hontalan sasok (1947). A háború utáni 
menekülés révén számos fiatal cserkészvezető 
(legtöbbjük 30 éven aluli volt) Németországba és 
Ausztriába került. A Németországban tartózko-
dók közül megalakul a Hontalan Sasok őrse, ere-
detileg 12 taggal. Vándorkiképző őrsként a jövő 
érdekében az egységes irányításra jön létre. Célja 
csapatok szervezése, a kiképzés, próbakönyv 
szerkesztése a Teleki-hagyaték alapján, ezeken 
belül pedig a magyarságnevelés erősítése, vala-
mint a magyar öntudat megőrzése. Tagjai valódi 
vérszerződést kötöttek. Az őrs Hontalan Sasok 
Törzsévé alakult át, és tagjai a világon szétszó-
ródva igyekeztek a feladataikat teljesíteni.  

Vezetőképzés: Ismered a KMCSSZ VK-rendszerét, tudod mik a feltételek.

a KMCssz Vezetőképző (VK) rendszere

Tábor életkor Tartalma

Dobó-tábor 13-15
Előkészítő az őv.-táborokra
- A tábor végén leteheted az őv.-táborokhoz 

szükséges cserkészismereti gyakorlati vizsgát

Őrsvezetőképző tábor 14-18 

Kiképzés az őrsvezetésre
- Módszertan, őrsvezetés, gyakorlati és elméleti 

továbbképzés
- Előfeltétel: őv.-vizsgák, olvasási különpróba

Kiscserkész
őrsvezetőképző tábor 15-18

Kiképzés a kiscserkészek vezetésére 
- Módszertan, kiscserkész-őrsvezetés, gyakorla-

ti és elméleti továbbképzés
- Előfeltétel: őv.-vizsgák, olvasási különpróba 
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Zrínyi-tábor 16-tól

Előkészítő a st.-táborokra
- A tábor végén leteheted a st.-táborokhoz szük-

séges cserkészismereti gyakorlati vizsgát 
- Előfeltétel: őv.-képesítés vagy őv.-vizsgák, 

olvasási különpróba 

Segédtisztképző tábor 17-től

Felkészítés rajvezetői feladatokra
- Módszertan, kirándulás/portyaszervezés, raj-

vezetés, gyakorlati és elméleti továbbképzés, 
Gillwell nemzetközi képzés mintája

- Előfeltétel: st.-vizsgák

Kiscserkész 
segédtisztképző tábor 17-től

Felkészítés kiscserkész raj vezetésére
- Módszertan, tanya/kirándulásszervezés, raj-

vezetés, gyakorlati és elméleti továbbképzés.
- Előfeltétel: st. vizsgák

Corvina-tábor 18-tól

Előkészítő a cst.-tábororra, a magyar kultúra alko-
tásainak megismerése 
- A tábor sikeres elvégzése megfelel a cst. ma-

gyarságismereti vizsga előfeltételének

Tisztképző tábor 22-től

Cserkésztiszti kiképzés (csak központilag)
- Csapatvezetés, felsőbb szintű vezetői munkák, 

elméleti és cserkészeszmei továbbképzés.
- Előfeltétel: tiszti vizsga, st.-tábor elvégzése 

vagy különleges engedély. 

Csapatparancsnoki ajánlás mindegyik táborra előfeltétel.

Vallás

kötelességünk Istennel: El tudod magyarázni a cserkésztörvény 2. pontját „...kötelességét, 
mellyel Istennek... tartozik”.

2. a kötelesség törvénye (a cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel isten-
nek, hazájának, embertársainak és a magyarságnak tartozik.)
A cserkész nem fél a kötelezettségektől, mert tudja, hogy örömmel tudja ezeket teljesíteni. 
Tudjuk, hogy az Isten mindig gondunkat viseli. Tanulj meg őszintén imádkozni. Tanulj meg 
szeretni és tisztelni Istent. Egyházadnak legyél hívő tagja, és vedd ki részed a munkából. 
Embertársaiddal mindig úgy cselekedj, ahogyan te is szeretnéd, hogy veled cselekedjenek. 
Az együttéléshez szükséges, hogy másokra tekintettel légy, és tiszteled a másik embert még 
akkor is, ha más, mint te. Cserkészként különösen figyelj azokra az emberekre, akik nincse-
nek olyan jó helyzetben, mint te, mert betegek vagy öregek. Hasznosan töltött életeddel így 
értékes tagjává leszel az emberiség nagy családjának. 

a cserkészet és a vallás
BiPi, a cserkészet alapítójának megfogalmazásában: minden cserkész legyen a társadalom 
értékes tagja, és legyen a saját társadalmában gyakorolt vallás híve.
Mivel a cserkészmozgalom nem csak keresztény országokban működik, hanem szinte az 
egész világon, világos, hogy a cserkészet alapjában véve nem csak keresztény, de vallás-
erkölcsi értékekre alapuló mozgalom. Tehát elvárja a vallási élet gyakorlását, mindenkinek 
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a saját országában vagy társadalmában gyakorolt vallása szerint. Ez megmagyarázza azt 
is, hogy a kommunista uralom miért tiltotta be Magyarországon és más országokban is a 
cserkészetet. A mai napig sincs a kommunista országokban cserkészmozgalom. 
A vallás a mindennapi élethez fontos szabályokat, szokásokat és értékrendet is felmutat. 
Ezért a cserkésztörvényeknek is vallás-erkölcsi alapjuk van.
Magyarországon sok szép és értékes keresztény szokás és hagyomány alakult ki. Ezeket 
érdemes manapság is megélni és megtartani.

JellemneVelés

szerelem: Részt vettél beszélgetésen a szerelemről (a Biblia szerint, a mai társadalomban, 
filmben stb.).

Cserkészies életmód - beszélgetések (szerelem)
Ezekről a témákról beszéljetek az őrsben. Legjobb, ha van veletek egy felelős felnőtt is, aki 
kiismeri magát ezekben a témában (szakember, orvos stb.)

szerelem
beszéljétek meg, hogy mi a fontos a szerelemben? Miért van a szerelem? Milyen gondok 
származhatnak a szerelemből? Miből áll egy gyermek nevelése? Mit mond a biblia a 
szerelemről?
Külön fiú és leány csapataink mellett számos vegyes csapatunk is van. Akadályversenye-
inken, kirándulásainkon, táborainkban sok esetben fiúk és lányok közösen vesznek részt. 
Fiúk és lányok közös foglalkozása, együttléte nemcsak elfogadható, hanem hasznos is lehet 
mindaddig, amíg megfelelő keretek között történik. Fontos az illendő, társadalmilag és er-
kölcsileg elfogadható együttlét. 
A szerelem az emberi élet legnagyobb ereje. Szerelem nélkül nem születtek volna olyan 
versek, énekek, könyvek és filmek, amelyek a szerelem körül forognak. Az igazi szerelem 
segít megtalálni az életben a párodat, és lehetővé teszi, hogy együtt tudjátok élni életeteket. 
A nemi vonzódás a családalapítást teszi lehetővé, és biztosítja a szaporodást. Sajnos a ko-
rai, meggondolatlan és könnyelmű nemi kapcsolatok sok bajt és szenvedést okoznak, nem 
beszélve a nemi betegségekről és fertőzésekről. A nem kívánt terhesség megszakítása nem-
csak egy borzalmas tortúra, ami testi és lelki sebeket okoz, hanem egy ártatlan lény meg-
gyilkolása. A korai nem kívánt gyermekáldás az egész életet meghatározóan megváltoztatja. 
Tervek és álmok elúsznak, és mind a nő, mind a férfi számára a szülői feladatkör teljesítése 
lép a helyükbe. A régi társadalmi rendben a házasságon kívül született gyerek szégyennel 
és kiközösítéssel járt. Manapság ezt sok helyen elnézik, és megértően viszonyulnak hozzá. 
Ezért sok fiatal nem veszi komolyan a veszélyt, ami a nemi kapcsolatokkal jár.
A cserkészetben ezért nem engedhetjük meg a nemi kapcsolatok lehetőségét sem, nem be-
szélve a jogi elkötelezettségről, amit egy ifjúsági mozgalom magára vállal. De ez nem veszi 
le a felelősséget arról, aki gyereket hoz a világra. Azt a gyereket el kell látni anyagilag és 
lelkileg, gondoskodni kell felőle.

barátság: Őrsöddel részt vettél beszélgetésen a barátságról.

osztálytársak
Barátod, osztálytársad nagyon fontos az életedben. Sokat vagytok együtt, együtt tanultok, 
együtt szórakoztok, együtt beszélítek meg azokat a dolgokat, amelyeket szüleitekkel nem 
akartok vagy nem tudtok megbeszélni. Egymásra nagy hatással vagytok.
Gyakori, hogy osztálytársak összeállnak klikkekbe, melyekbe csak „kiválasztott” lányokat 
vagy fiúkat fogadnak be. Ez persze nagyon rosszul esik azoknak, akik kívül maradtak. Be-
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széljetek erről az őrsben. Kinek mi a véleménye? Ez jó vagy rossz? Változtatni kell ezen? Te 
mit tennél?
És mi van akkor, ha osztálytársad cigarettázásra, alkoholfogyasztásra, sőt, kábítószer-ki-
probálásra akar rábeszélni?
Nehéz „nem”-et mondani, főleg akkor, ha nem csak egy baráttal, hanem egy egész csoporttal 
állsz szemben! Talán azt gondolod, hogy egyetlen egyszer csak nem fog ártani, és egysze-
rűbb úgy viselkedni, ahogy azt a csoport elvárja tőlünk. De nem mindig veszélytelen az, 
amit a csoport csinál! Ha például beleülsz egy részeg vezető autójába, vajon élve kerülsz-e 
ki abból a kocsiból?

barátság
beszélgessetek az igazi barátságról. Milyen barátot szeretnél magadnak? Milyen vagy 
te mint barát? 
Mindenkinek vannak barátai, akikkel együtt jár cserkészetre, sportolni, iskolába vagy szó-
rakozni. De ezek igazi barátok? Miből lehet felismerni egy barátot? Lehet egy embernek egy 
állat is a barátja, egy kutya vagy egy ló? Miért fontosak számunkra a barátok? Sok ember, 
amikor szerelmes lesz, hirtelen ott áll, hogy most a szerelmével legyen vagy a barátokkal? 
Fél, hogy egyiket a kettő közül elveszíti. De el lehet veszíteni egy igazi barátot? 

magyarságismeret

Népdal: Ismersz 60 népdalt. Külön füzetben vagy listán tartsd számon ezeket, például feltünte-
ted a dátumot és a népdal címét, de a szövegét is leírhatod. Így kezdheted, illetve folytathatod:

Dátum Népdal 
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Magyar találmányok: Ismersz két nagy magyar találmányt és feltalálóját.

Feltalálók

jedlik ányos (1800-1895)
Természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló okta-
tó. 
Az első elektromotor megalkotása, az öngerjesztés elve, 
a dinamóelv első leírása és a szódavíz is az ő nevéhez fű-
ződik.

irinyi jános (1817-1895)
Vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója. 

semmelweis ignác (1818-1865)
Orvos, az „anyák megmentője”: a gyermekágyi láz elleni 
gyógymód feltalálója és elterjesztője.
A lelkiismeretesség, a kötelességtudás és az önzetlenség 
mintaképe. 

szent-györgyi albert (1893-1986)
Orvos, biokémikus. A 30-as években izolálta a C-vitamint és 1936-ban a P-vitamint. Mun-
kásságáért Nobel-díjat kapott.

bíró László józsef (1899-1985)
A golyóstoll feltalálója, azonkívül kb. 100 találmánya kapott szabadalmat, pl. a golyós de-
zodor.

Neumann jános (1903-1957)
A kvantummechanika professzora, számítógép-tervező, a BASIC-programnyelv kidolgozója.

Történelem: Erdély aranykora - Bethlen, Bocskai, Báthory és a háromrészre szakadt ország.

1541-ben az ország három részre szakadt: 
Északon Magyarország király nélkül maradt, majd egyszerre két választott királya is lett: 
Szapolyai János és I. Habsburg Ferdinánd. Időközben a török állandóan tovább akar ter-
jeszkedni. A magyar végvárak (Temesvár, Eger, Drégely, Lippa, Szolnok, Kőszeg, Szigetvár) 
hősiesen kűzdenek a a törökök ismételt támadásai ellen. 1552-ben Eger váránál a védőse-
reg a túlerővel szemben, ötheti ostromban védte meg a várat, és az idő haladtával közeledő 
hideg időjárás a török ostromlókat visszavonulásra kényszerítette. 1566-ban Szigetvárnál 
Zrínyi Miklós parancsnoksága alatt mintegy 2300 főnyi végvári katonaság 34 napig állta 
az ostromot a hatalmas túlerő ellenében, mígnem maradékuk Zrínyi vezetésével kitört a 
lángoló belsővárból, hogy véres közelharcban haljanak hősi halált.
1570-ben Erdély önálló lett. A Habsburgok elfogadták önállóságát, és a törökök sem száll-
ták meg. Iskolákat nyitottak, széles körben olvasást tanítottak. Ezekben az években több 
erdélyi fejedelem követte egymást, közülük leghíresebb Bethlen Gábor.

bethlen gábor (1580-1�2�) erdélyi fejedelem. i. gábor néven megválasztott magyar 
király 
A 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége. Jó hadvezér, kormány-
zó, politikus volt. Az ipart, kereskedelmet és a bányászatot használta pénzforrásul, nem 
pedig adókat szedett.

bíró-golyóstoll, Irinyi gyufája 
és Neumann számítógépe
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Uralkodása alatt megszilárdította Erdély helyzetét. Az ország gazdasága és kulturális élete 
egyaránt fejlődésnek indult – ezt az időszakot általában „Erdély aranykora” néven ismerjük.

Itt kell megemlékeznünk bocskai istván szabadságharcáról is (1605).

bocskai erdély fejedelme 1605 és 1606 között. 
A hajdúk és a hozzájuk csatlakozó jobbágyok élén indította meg Bocskai az idegen uralom 
elleni szabadságharcot. Magyarországnak a töröktől el nem foglalt része és Erdély a fölke-
lők birtokában volt. A Bocskai által közvetített béke a tizenöt éves török háborúnak is véget 
vetett.
A reformációért a legtöbbet tevő nagy magyar politikusok egyike volt, ezért Genfben a re-
formáció emlékműve egyik szobra az ő alakját őrzi, alatta felirat egyik jelmondatával: „Hi-
tünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát minden aranynál feljebb 
becsüljük.” Az ő emlékére a hajdúk fejfedőjét Bocskai-sapkának nevezik.

báthory istván: 1533. szeptember 27-én született Somlyó várában. Apja (szintén István) 
Erdély vajdája volt. A lengyel trónért nősült 43 éves korában, felesége az 52 éves Jagelló 
Anna. Az erdélyi rendek, 1571-ben Gyulafehérvárott vajdává választották. Báthory rendez-
te az erdélyi fejedelmek birtokügyeit, biztosította az abból befolyó jövedelmeket, támogatta 
az oktatást és az iskolákat. Szintén gondoskodott a kereskedelem és bányászat fejlesztésé-
ről is. Biztosította a protestánsok jogait, ugyanakkor a katolikusokat is erősítette a jezsuiták 
betelepítésével. 1575 decemberében a lengyelek királyukká választották, s mindmáig leg-
nagyobbjaik között tartják számon. Uralkodása joggal mondható az első erdélyi aranykor-
nak, mert békés időszakot hozott a fejedelemségnek. 

Földrajz: Erdély - jellegzetességei, főbb városai stb.

erdély
Tágabb értelemben Erdély elnevezés alatt ma többnyire Románia egész nyugati részét ért-
jük mint 16 megye összességét. Ez a terület magában foglalja Belső-Erdélyt, a Partiumot és 
a Bánság keleti, nagyobb részét. A trianoni békediktátum Erdélyt Romániának adta. 
Szűkebb értelemben Erdély, a történelmi Erdély vagy Belső-Erdély ennek a nagyobb terü-
letnek a középső-keleti (Király-hágón túli) részét jelenti, amely az egykori Magyar Királysá-
gon belül bizonyos önállósággal rendelkezett. 
Belső-Erdély keleti felén található a Székelyföld történelmi tájegysége. Itt a legnagyobb ma 
a magyarok aránya Románián belül. 
A történelmi Erdély egy 300-480 méterrel a tengerszint felett levő fennsíkot, az úgyneve-
zett Erdélyi-medencét foglalja magában a körülötte emelkedő hegyvonulatokkal. 
Határai: délen Havasalföldtől a Déli-Kárpátok, keleten Moldvától és Bukovinától a Keleti-
Kárpátok választják el. Északon az Északkeleti-Kárpátok határolták, nyugaton az Alfölddel, 
délnyugaton pedig a Bánsági-hegyvidékkel határos. 
A történelmi Erdély fő bejárata nyugat felől a Király-hágó.
Nevének jelentése: „Erdőelve” vagy az 1075-ből származóan „erdőn túl”.

Erdély vizei: Az Erdélyi-medencét többek között a Maros és Szamos folyók szelik át, de 
innen ered az Olt folyó is.
Erdély néhány főbb nevezetessége: Tordai-hasadék, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Szent Anna-
tó. Népviseletek, várak, fürdők, templomok, kerámiák.
Főbb városai: Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, 
Székelyudvarhely, Csíkszereda, Temesvár, Brassó, Arad, Nagybánya, Kézdivásárhely, Gyer-
gyószentmiklós, Nagykároly, Zilah, Nagyszalonta.
Főbb termékei: fa, bányák (arany, só, szén). Erdély tele van változatos természeti kincsekkel.
Egyéb: kimagasló az erdélyi népművészet (tánc, hímzések, kerámia, faragások) és az erdélyi 
székelykapuk. A kemény telek miatt elterjedt sport manapság a jégkorongozás.



238 PorTyázó CserKész  •  Liliom próba 13-14 éveseknek, negyedik félév

A csíksomlyói búcsú a magyarság nagy összefogásának jelképe lett. Évente több mint öt-
százezer ember zarándokol el oda a pünkösdi ünnepi misére.
Híresek a gyógyvizei. Meg kell még említeni a tájegység mondáit, meséit is, melyek komoly 
erkölcsi tanítással is szolgálnak.
Nagyon ízletes és egészséges az erdélyi konyha.

Elsősegély

Elsősegélynyújtás: Tudsz elsősegélyt nyújtani az „1, 2, 3” szerint. (1 légzés, 2 vérzések, 3 vér-
keringés). 

elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtás számunkra, akik nem vagyunk orvosok, elsősorban azt jelenti, hogy 
segítséget hívunk, és csak utána biztosítjuk a sebesült állapotát. Jusson eszedbe a CSIMIHI-
MESE!

Erdély székely kapu
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Az elsősegélynyújtás sorrendje nagyon fontos. Hiába kezeled valakinek a törött és vérző 
lábát, ha közben már nem lélegzik. Ezért különféle segédmódszerek vannak, hogy könnyeb-
ben meg lehessen jegyezni a helyes sorrendet. Nemzetközileg legelterjedtebb az ABC-sza-
bály. 

abC-szabály:
Miután meggyőződtél arról, hogy nem reagál, a következőképpen kell eljárnod:

A: Airways/átjárható légutak
A szájában lehet vér, kosz, amit el kell távolítani. 
A nyelvét előre kell húzni, hogy ne zárja el a légutakat. 
Ezek után lehet, hogy magától elkezd lélegezni.

B: Breathing/befújásos 
             lélegeztetés

Amennyiben még nem lélegzik magától, el kell kezde-
ni a mesterséges lélegeztetést.

C: Circulation/ keringés
              beindítása

Az első lélegeztetés után meg kell nézni a pulzust, és 
amennyiben nem lüktet, el kell kezdeni a szívmas-
százst befújásos lélegeztetéssel.

Figyelem: A mesterséges lélegeztetést és szívmasszázst elsősegély-tanfolyamon kell meg-
tanulnod. Ha jobb vezető szeretnél lenni, akkor végezz el egy elsősegély-tanfolyamot, pl. 
a központi VK-táborokon a helyi törvény megszabja, hogy milyen arány legyen az elsőse-
gély-tanfolyamot végző vezetők és a cserkészek között.

sínbe rakás: Tudsz eltört ujjat, kart vagy lábat sínbe rakni.

Törések
Mindig CSIMIHI-MESE!

1. CsigaVér  2. Mi TÖrTéNT?  3. HÍVj segÍTségeT! 
4. MeNTeNi  5. eLsŐsegéLy 6. száLLÍTaNi  7. eLLeNŐrizNi 

Törésfajták
A. Repedés vagy sima törés
 Nehéz megállapítani.

A biztonság kedvéért rakjuk sínbe.
B. Komplikált törés
 A csont többször is el van törve.  

A testrész furcsán áll, nem úgy, ahogy 
szokott. Rögzítsük sínbe.

C. Nyílt törés
 Legfontosabb a fertőzést megakadá-

lyozni. A seb környékét megtisztítani, 
steril gézzel lefedni és utána sínbe 
rakni.

A törésekkel mindig orvoshoz kell menni!
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Törést sínbe rakni
Töréseket nem tudunk gyógyítani, csak 
rögzíteni, hogy védve legyen a végtag, 
illetve könnyebben lehessen szállítani a 
sebesültet. Rövid időre elég, ha egyszerű-
en csak egy kendővel védjük. Ha viszont 
szállítani kell, akkor sínbe kell tenni a 
végtagot.

CsiMiHi-Mese!
- Ha vérzik, el kell látni a sebet.
- Utána tekerjük be puha ruhával. 
- Keressünk két hosszú, kemény, egyenes 
tárgyat (botot, deszkát, vasat, síbo-
tot), amit két oldalról hozzákötünk a 
végtaghoz. Olyan hosszú legyen, hogy a 
testrészen túllógjon, de a szállításban ne 
akadályozzon. 
- Béleljük ki ruhával, ha nyomná a vég-
tagot.
- Kössük át szalaggal, szíjjal vagy nyak-
kendővel.
- Fontos, hogy ne a törésnél kössük meg, 
hanem az ízület túlsó végén.

Figyelem! A sínezésnél arra ügyelj, hogy a törött testrészt ne mozdítsd el, és ne próbáld 
helyre rakni a csontokat.

Fehér és vörös ájulás: Ismered az ájulási fajtákat (2), mi a teendő?

ájulások
Kétfajta ájulást ismerünk. CSIMIHI-MESE!

1. CsigaVér  2. Mi TÖrTéNT?  3. HÍVj segÍTségeT!
4. MeNTeNi  5. eLsŐsegéLy  6. száLLÍTaNi  7. eLLeNŐrizNi

Vörös arcú ájulás (napszúrás)
- árnyékba ültetni
- itatni
- hűteni, borogatni a fejét
- ruháját kigombolni
- a felsőtest feljebb helyezkedjen el, mint a lábak
- figyeljük a légzését és a pulzusát

Fehér arcú ájulás 
Gyenge a vérkeringés, de nem eszméletlen.
- hátára fektetni, hogy vér kerüljön a fejébe
- melegen tartani, betakarni
- meleget itatni vele, ha magánál van
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sokk: Az életveszélyes állapot felismerése és kezelése.

sokk
Vérhiányból adódik nagy sérülés vagy trauma esetén (kiválthatja külső vagy belső vérzés).
Gyenge a vérkeringés, nem eszméletlen, de bármikor elvesztheti az eszméletét, és gyakran 
zavartnak tűnik.
- fektetés, mint a fehérarcú ájulásnál
- nem szabad itatni
- a vérzést meg kell állítani
- orvost kell hívni
- a sokk halálos is lehet

oldalfektetés: Tudod, mikor kell a stabil oldalfekvést használni.

stabil oldalfekvés 
Ha megállapítottad, hogy a sebesült lélegzik, de nincs eszméleténél, akkor oldalra kell fek-
tetni, hogy ne fulladjon meg. Ha nem lélegzik, akkor elsőként mesterséges légzést kell alkal-
mazni, egészen addig, amíg a sérült magától elkezd lélegezni. Stabil oldalfekvést csak ezek 
után, azaz önállóan lélegző sérültnél lehet alkalmazni. Tehát addig nem szabad alkalmazni 
az oldalfekvést, amíg nem lélegzik.

stabil oldalfekvés
1. Lábakat behajlítani, karját egyenesen  

a test mellé rakni.
2. A másik karját a mellkasán behajlítani.
3. Vállánál és térdénél fogva oldalra for-

dítani. (Átfordítjuk a karján, amit majd 
kihúzunk a felsőtest alól.) Súlyos em-
bereknél egyszerűbb magad felé húzni, 
mint tolni.

4. A behajlított kar kézfejét a fej alá tes-
szük, a könyökkel megtámasztjuk. A 
fejet hátrahajtjuk, hogy a nyál, ill. adott 
esetben a hányadék szabadon távozzon. 
Az alsó lábat kinyújtjuk.

Figyelem! A képen a segítő a sebesült mögött guggol, hogy jobban lehessen látni, mit csinál. 
Valójában viszont jobb, ha a sebesült előtt guggolva, őt magad felé húzva alkalmazod az 
oldalfekvést.

természetismeret

Védett növények: Ismersz 3 helyi védett növényt. (Mo.: árvalányhaj, encián, kankalin)

Védett növények
Minden országban más-más állatok védettek. Ami az egyik országban védett, az lehetséges, 
hogy egy másik országban kártevő. Magyarországon is több száz növény és szinte minden 
vadon élő állat védettnek számít. Védett növény például az árvalányhaj, melyet a cserkészek 
a kalapjuk vagy sapkájuk mellett hordanak! 
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Védett növények Magyarországon:

Védett növények
árvalányhaj nagyezerjófű
kökörcsinek tavaszi hérics
hóvirág fehérmájvirág
tiszafa rózsás kövirózsa
páfrányok nádi boglárka
mohák
bánáti bazsarózsa
téltemető
fehér tündérrózsa

Az árvalányhaj a magyar cserkészek jelképe, ezért hordják szívesen kalapjukon. Persze 
minden cserkész tudja, hogy védett növény.

Természetvédelmi területek: Ismered a természetvédelmi területeken érvényes szabályokat.

Természetvédelmi területek
Ha olyan területen jársz, ami természetvédelmi területnek van megjelölve, akkor biztos le-
hetsz benne, hogy ott ritka és védett növények vagy állatok vannak.
Ezeken a területeken még szigorúbbak a szabályok, mint másutt. Általában nem szabad 
tüzet rakni, sátorozni és az utakat elhagyni. Főleg ez utóbbit vedd komolyan, és ne keresd 
a rövidítést árkon-bokron keresztül, mert lehet, hogy pont ott tiporsz szét védett virágokat 
vagy fürjtojásokat. A fokozottan védett területekre csak engedéllyel szabad belépni.

árvalányhaj Encián kankalin
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Csomózás

kötélhíd: Feszítőcsomó kötélhídhoz. Ácshurok.

Kötélhídépítés
A kötélhídépítéshez két alapcsomót használj. Igyekezz elsajátítani ezt a két csomót, és lehe-
tőség szerint gyakran használni.

az ácshurok
Egyszerű csomó, amit egyszerű megkötni, biztosan tart, 
és könnyű bontani. 
Használata: kötélhídnál a kezdőcsomó vagy bármilyen 
rönk megerősítéséhez. Ezzel a csomóval kösd oda a kötél 
elejét a fához. Vigyázz, hogy a tekerés legalább a fa felét 
körbeérje. Nagyon sima műszálas kötélnél pedig egészen 
körbe kell érje.

a feszítőcsomó
Igazi proficsomó, amit barlangászok, tűzoltók és az épít-
kezéseken a munkások is használnak. A csomót főleg kö-
télhídépítéskor használjuk, de a táborépítésnél is sokszor 
kell kötelet kifeszíteni. Sátorfeszítőnek is jó, főleg nagy 
sátraknál. Jól feszíteni elsősorban kenderkötelet lehet, 
vagy olyan műszálas kötelet, ami nem nyúlik. 
Használata: kötél kifeszítése, rakományt megkötni  
(pl. kenuzáskor)
Elkészítése: 
1. Húzd ki a kötelet, és kb. 1 m-rel a fa előtt tekerd meg 

háromszor. Így keletkezik egy hurok.
2. Ebbe a hurokba húzz bele egy újabb hurkot.  

A megjelölt helyen dugj át egy botot, hogy később 
könnyebben tudd kibontani a csomót. Közben kerüld 
meg a kötél végével a fát, és húzd át az új hurkon.

3. Ezután minél jobban meg kell húznod.
4. A kötél végét több módon tudod elkötni. A legegy-

szerűbb, ha van a közelben egy másik fa, és egy 
sátorfeszítővel hozzákötöd.

 De csinálhatsz egy sima csomót is a kötélre. Fontos, 
hogy legyen rajta egy hurok. Így majd könnyen ki 
tudod bontani.

Építés előtt keress egy alkalmas helyet. A legtöbb 
esetben több fa van a környéken, de nem mindegyik 
egyformán alkalmas.
Kezdd az ácshurokkal (A). Mivel ez egy egyszerű csomó, 
kösd arra az oldalra, ahol nem lehet jól hozzáférni. 
A másik oldalra kötöd a feszítőcsomót (B).
A végét kösd egy harmadik fához (C), vagy kösd el  
a végét egy csomóval.
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biztonsági eligazítás: 
Ügyelj arra, hogy a híd alatt ne legyenek hegyes ágak vagy kövek. 
Hegymászó köteleket nem lehet kifeszíteni, mert nagyon nyúlnak, viszont biztonsági kötél-
nek alkalmasak. Tegyél a fára egy ócska ponyvát, hogy ne sérüljön meg a kérge.

Kötélhíd egy kötéllel
Ez a legegyszerűbb kötélhíd, de ezen a legnehezebb átmenni. Több módszer is van készítésére. 
1. Lajhármászásban fejjel előre mászol, és a bakancsod szélénél csúsztatod a lábad.
2. Ráfeküdve főleg vastagabb köteleken lehet jól mászni. Fontos, hogy az egyik lábadat 
lelógasd, így nem fordulsz le a kötélről.
Használata: rohampályákhoz, rövid szakaszokhoz, csomag nélkül.
Vigyázat: itt is használj biztonsági kötelet!

Kötélhíd két kötéllel
Ez nem más, mint két kifeszített kötél. Az 
alsón járunk, a fölsőn kapaszkodunk, és 
ebbe van a biztonsági kötél is bekötve.
Az alsó kötélnek feszesnek kell lennie. A fel-
ső kb. fejmagasságban legyen az alsó fölött, 
és egy kicsit lazább lehet.
Használata: patakátkelés, akadálypálya.
Vigyázz, mert a felső kötelet nem szabad el-
engedni, különben ledob az alsó kötél.

Kötélhíd három kötéllel
E kötélhíd megépítése komoly, többórás munka.
Három kötelet ki kell feszíteni. A negyedik kötél a híd fölött van, ezen halad a biztonsági 
kötél. Ha ez megvan, egy hosszú kötéllel össze kell kötni a három alsót. Ez nehéz munka, és 
különösen sok ügyesség kell hozzá, ha a híd magasan van. Feltétlenül ajánlatos egy alacsony 
hídon gyakorolni, de úgy, hogy nem szabad neki földet érni.
Használata: híd, amit sokáig akartok használni, pl. két torony között, vagy patak fölött egy 
tábor idején.
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táJékozódás

Útvonal tervezés: Térképen kiválasztod a legjobb portyaútvonalat.

Útvonaltervezés
Amikor tudod, hogy hol vagy és hová akarsz eljutni, akkor az indulás és a célpont között 
meg kell tervezned az utat. Ez lehet nagyon egyszerű, ha egyenes út visz a célhoz, de lehet 
nehézkes is. Főleg dombos hegyvidéken lehet fontos, hogy alaposan megnézd a térképet, 
mielőtt elindulsz.
1. Igyekezz kis utakon haladni. Kerüld a forgalmas főutakat.
2. Az erdei kis utak sokszor nem megbízhatóak. Lehet, hogy valamikor volt ott út, de most 

már csak egy nagy bozót van a helyén.
3. A szintvonalak alapján látod, hogy hol és mennyire meredek az út. Lehet, hogy egy kis 

kerülővel elkerülheted, hogy meg kelljen másznod egy dombot, majd ismét leereszked-
ned róla.

4. Folyóknál és autópályáknál keresd meg, hol van híd vagy átjáró.
5. A reptereket és a katonai területeket szintén meg kell kerülnöd, nem vághatsz át raj-

tuk.
6. Ha valahol át kell vágni, akkor legyen kijelölve egy biztonsági vonal, amire biztosan rá 

fogsz találni (nagyobb út, folyó).

Ezen a mintatérképen kipróbálhatod, sikerül-e A-ból D-be átmenni rövid, de biztonságos 
úton. Mérd ki a távolságokat és a magasságokat is a pontok között. A megoldást a fejezet 
végén megtalálod (251. oldal).
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Lépték átszámolás: Tudod, hogy pl. 4 cm az 1:50 000 térképen mennyi távolság a valóság-
ban, és fordítva. 

Térképek méretaránya és léptéke

Attól függően, hogy mire szolgál egy térkép, más-más léptéket használnak. A lépték azt jelzi, 
hogy a valóságot mennyivel kicsinyítették le. Tehát egy 1:50 000 térképen a valóság 50 000-
szer lett kisebb, vagyis 1 km 2 cm-nek felel meg, mert 1 km = 1000 m = 100 000 cm osztva 
50 000-rel = 2 cm. A lépték általában a térkép alján vagy az elején fel van tüntetve, illetve 
meg van adva, hogy milyen hosszú rajta 100 m vagy 1 km. Ha nincs rajta lépték (mert csak 
egy részlet, vagy kimásolt rész, amire nem írták rá a léptéket), akkor egy ismert részéről 
meg tudod becsülni, mekkora lehet a léptéke.

Tervrajz
1:100  1 cm = 1 m 1 m = 1 cm
1:1000 1 cm = 10 m  100 m = 10 cm
Tájékozódási futáshoz
1:10 000 1 cm = 100 m 1 km = 10 cm
Vándortérkép
1:24 000 1 mi = 200 láb 1 mi = 2.64 in
1:25 000 1 cm = 250 m 1 km = 4 cm
1:50 000 1 cm = 500 m 1 km = 2 cm  
autó/bicikli térkép
1:100 000 1 cm = 1 km  1 km = 1 cm
1:200 000 1 cm = 2 km   1 km = 5 mm

BeCslés

Önméretek ismétlése és használata: Saját méreteidet ismered: kis- és nagyarasz, hüvelyk-
ujj, testmagasság, fesztáv, 1 lépés, láb. Hány lépés 100 m (vagy 100 yard)?
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Önméretek és használatuk
Mérd meg saját méreteidet! Azok segítségével meg tudsz mérni más tárgyakat is. Minden 
évben ellenőrizd a méreteidet!

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

Táborozás, szErszáMok

gáztűzhely: Gázzsámolyt helyesen be tudsz gyújtani.

gáztűzhelyek
A cserkészetben természetesen használunk fatüzelésű tűzhelyeket is. Ezekről bővebben 
a Tűzrakás és Főzés című fejezetekben olvashatsz. Ezért itt csak a gáztűzhelyek vannak 
megemlítve.

Különböző méretű és biztonsági rendszerű gáztűzhelyek léteznek. A legfontosabb, hogy 
mindig csak a szabadban használd őket. Itt gázszivárgás esetén nem tud összegyűlni és 
felrobbanni a gáz. 
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Használat:
A tűzhelyet úgy állítsd föl, hogy biztosan álljon, és ne legyen gyúlékony anyag a közelében. 
A gázpalackot állítsd legalább egy méterre a tűzhelytől, vagy ameddig a cső engedi.
A nagy gázpalackra kell egy nyomásszabályozó. Ha nincs rajta ilyen, akkor nem szabad 
használni. A csövet a nyomásszabályozóval erősen (kulccsal) kell rácsavarni a palackra és a 
tűzhelyre. Vigyázz, mert balmenetes (fordított menetes)! 
Most megnyithatod a palackot. Hallgatózz és szaglássz, hogy nem szivárog-e a gáz valahol. 
Ha szappanos vizet fecskendezel a foglalatokra, akkor láthatod, hogy ahol buborékol, ott 
jön ki a gáz.
Ha minden rendben, akkor kinyithatod a gáztűzhely csapját is, és begyújthatod a tűzhelyet. 
Ha végeztél, zárd el a gázt a tűzhelynél és a palacknál is. 
Az új gáztűzhelyek érzékelik, ha nem ég a láng, de jön a gáz, és automatikusan elzárják a 
gázt. Ezeken van egy biztonsági gomb, amit az elején néhány másodpercig tartani kell, kü-
lönben megint kialszik a láng.

Figyelem! Mivel különböző gyártmányok léteznek, első használat előtt kérj meg egy veze-
tőt, hogy mutassa meg neked, hogyan kell használni az adott fajtájú gáztűzhelyt!

TűzrAkás, Főzés és süTés

sütés: Sütöttél kenyeret/pogácsát sütőben vagy tűzön.

Kenyérsütés
Magyarországon és a nyugati világban a kenyér az egyik legfontosabb élelmiszerünk. 
Próbáld megsütni sütőben vagy szabad tűzön!

zsemle/kenyér sütése boton vagy sütőben
1. Gyúrj tésztát ½ kg lisztből, 1 pohár vízből, tegyél bele 1 élesztőt és 1 kiskanál sót!
2. Tedd meleg helyre, és hagyd kelni fél órát!
3. A kis tésztagombócokat forró kövekre rakd, vagy ha kígyókenyeret akarsz, akkor gyúrj 
hurkákat a kezeid között, és tekerd őket rá egy vastagabb faágra.
Parázs fölött forgatva lassan süsd meg.

Ha sütőben készül, akkor a sütőt melegítsd elő 200 C-fokra (400 F), és kenyérformájúra 
gyúrt tésztát tegyél bele. Akkor jó, ha kívül még nem ég meg, és belül át van sülve.

Finomságok tűzön: Sütsz egy finomságot tűzön.

Finomságok parázson
Rengeteg finomságot lehet készíteni sütőben. De nyílt lángon és parázson is ám!

Csokis banán
Egy banánt felvágsz, és teszel bele kakaót vagy csokit. Csomagold be alufóliába, és tedd 
bele a tűzbe! Ha nincs alufóliád, csak vágd fel a banánt hosszában, de úgy, hogy a héja rajta 
maradjon, és ebbe a résbe tedd bele a csokit. Óvatosan tedd a gyenge parázsba, hogy a csoki 
megolvadjon. 

Töltött alma
Egy egész almának kivágod a magházát. Ebbe töltesz darált mogyorót, cukrot, fahéjat és 
mazsolát. Az almát betekered alufóliába, és berakod a parázsba. Ha nincs alufóliád, a gyen-
ge parázsba teszed, hogy megsüljön benne a cukor.
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Mogyorós szelet
Fogsz darált mogyorót és kondenzált tejet. (Lehet tejet és cukrot is használni). Ebből ke-
versz egy sűrű masszát, amit rákensz egy szelet kenyérre. A kenyeret ráteszed egy villás 
nyársra, és a parázs fölé tartod.

testedzés

gyakorlatok: Bemutatsz 2 kitartási gyakorlatot.

Kitartás
A kitartásodat az ismétlések számának növelésével tudod fejleszteni. Ehhez könnyű gya-
korlatokat válassz, és ezeket hosszabb ideig ismételd. Ilyen feladat például a futás, kötélug-
rás, helyben ugrás, levegőbe bokszolás, gumipántos gyakorlat stb. Ha év közben nem edzed 
kitartásodat, ne csodálkozz, ha a portyán csak szenvedni fogsz, és úgy érzed, hogy a háti-
zsákod összenyom.

ügyesség: Ismersz 2 csoportos játékot.

Labdajátékok
Rengeteg labdajáték van, és most nem csak a focira vagy a rugbyre gondolunk.

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

Vadász és nyulak 
A kidobóst két csoportban játsszuk, a vadászok a nyulak ellen. A vadászok egymásnak dob-
ják a labdát, és próbálják a nyulakat lelőni. Ha a nyúlnak sikerül elkapnia a labdát, akkor 
fordul a kocka. A nyertes az a csoport, amelyik előbb tudja kidobni a másikat. Biztos ismer-
tek ti is ilyen kidobós játékokat.

röplabda
A röplabda közismert. Kisebb gyerekekkel lehet úgy is játszani, hogy a labdát el kell kapni, 
anélkül, hogy a földre essen. Az a csoport veszít, akinél többször esik le a földre a labda. 
Persze háló helyett elegendő egy kötelet is kifeszíteni.

játékok bottal

botozni
Mindenki hegyez magának egy kb. 3-4 cm vastag, fél 
méter hosszú botot. Körbeálltok, és az első belevágja 
a botját a földbe úgy, hogy az megáll benne. A követ-
kezőnek úgy kell kiütnie az előző botot, hogy az kies-
sen, de az övé beleálljon a földbe. Ha kiütötte, akkor 
a másik veszít egy életet, ha nem ütötte ki, de beleállt 
a földbe az övé is, akkor jön a következő játékos. Ha 
viszont a bot nem állt bele a földbe, hanem a földön 
fekszik, akkor azt nem szabad felszedni, hanem a kö-
vetkező kiütheti, ha úgy vágja a botját a földbe, hogy 
az megérintse. Ez is veszít egy életet. Ha körbeért a sor, 
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akkor az első újra kihúzza a botját a földből, és megpróbál kiütni egy másik botot. Az nyer, 
akinek a végén marad még élete. Azt a botot, amit kiütöttek vagy a földön fekve kivégeztek, 
fel szabad venni.

bothoki
Mindenkinek van egy 1 m hosszú botja. Azzal kell úgy megütni egy labdát, mint a hokiban. 
Kapunak két botot szúrunk le a földbe.

botdobás
Egy 1 m hosszú bottal körbeállunk. A botot a közepénél fogva, függőlegesen tartjuk. A kör-
ben különböző módokon tudjuk a botot egymásnak tovább adni, illetve dobni. Mindig jobb-
ra, vagy a velünk szemben állónak dobjuk át a botot. Ha már jól megy az adogatás, akkor 
lehet növelni a távolságot. A botot függőlegesen dobjátok, ne úgy, mint egy lándzsát, hogy 
ne legyenek sérülések. A botnak nem szabad pörögnie a levegőben.

Fogócska 
Ez a játékfajta nagyon elterjedt és közkedvelt, mert nem kell hozzá semmi. Ugyanakkor 
nagyon sok fajtája is van.
egyszerű fogócska
Akit elkap a fogó, az lesz az új fogó.

betegfogócska
Akit elkap a fogó, az lesz az új fogó, de azt a pontot a testén, ahol megfogták, fognia kell 
a kezével.

Magas fogócska
A menekülők felmehetnek egy magaslatra (kő, rönk, pad), ahol a fogó nem kaphatja el őket. 
Viszont a fogó három lépés távolságból azt mondhatja: „egy, kettő, három, fuss”, és akkor le 
kell jönni a magaslatról.

Láncfogócska
Akit elkap a fogó, az vele együtt, kézen fogva lesz fogó. Ha négyen vannak, szétválnak.

Kígyófogócska
Hasonló a láncfogócskához, azzal a különbséggel, hogy nem válnak szét, hanem egy hosszú 
kígyó lesz belőlük.

Farkasfogócska
A farkas a fogó, és csak négykézláb mehet. Akit megfog, az is farkas lesz.

Mentőfogócska
Akit megfogtak, az terpeszbe áll. Akkor szabadul újra fel, ha valaki átbújik a lába között. 
A fogóknak (mert legalább kettőt ki kell nevezni), jól össze kell dolgozniuk, ha mindenkit el 
akarnak kapni. Terpesz helyett lehet guggolni is.

bújócska
A hunyó hangosan, becsukott szemmel számol. Amikor kész, azt mondja: „Aki bújt, aki nem, 
jövök.” Ha valakit meglát, akkor visszafut a célhoz, és rácsap ott egy fára, és annak a nevét 
kiabálja, akit meglátott.
Ez a valaki meg persze próbál a hunyó előtt odaérni, és magát ezzel felszabadítani. Amíg 
a hunyó keres, addig persze mindenki megpróbálhatja magát felszabadítani.
Általában az első lesz az új hunyó, kivéve, ha az utolsónak sikerül felszabadítania az össze-
set. Akkor a hunyónak még egyszer hunynia kell.
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kitartás: Tudsz 10 percet futni (vagy 700 métert úszni, vagy 18 km-t kerékpározni).

Testedzési teljesítmények táblázata

Futás Úszás Kerékpározás

Portyázó (13-14 éves):

Piros liliom próba 7 perc 400 m 12 km

Fehér liliom próba 8 perc 500 m 14 km

Zöld liliom próba 9 perc 600 m 16 km

Liliom próba 10 perc 700 m 18 km

Útvonalmegoldás

Ha A-ból át akarsz menni D-be, akkor a távolság légvonalban 7 km. Viszont az egyetlen út 
egy autópálya, amin viszont nem mehetsz. Egyenesen átvágni nem érdemes, mert van egy 
nagy domb. A másodrendű út mellett elmenni B felé és onnan C-be és D-be nagy kerülő 
(14,5 km). Így marad az út a nyergen át É felé. Célszerű lejönni a hagyről és kijönni az erdő-
ből, az erdő szélén pedig elmenni dél felé a kis útig. Ott a kis út már elvisz D-be (11,5 km + 
1 km = 12,5 km, a 100 m emelkedőre hozzáadunk 1 km-t).

Magasságok: A 350 m, B 350 m, C 370 m, D 370 m, E 450 m
Távolságok: AB 4 km, BC 7 km, CD 3,5 km, DA 6,5 km, AE 6 km plusz 100 m emelkedő, EC 5 
km plusz 100 m lejtő.


