Fehér liliom próba

Portyázó cserkész

13-14 éves cserkészeknek, második félév

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

Egyházi ünnepek

Ismersz 4 egyházi ünnepet és időpontját.

8

Vallás

Jellemnevelés

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

4

Család

Őrsöddel részt vettél egy beszélgetésen szülőgyermek viszonyáról.

Népdal

Ismersz 40 népdalt, és kérésre el tudod énekelni.

10

15. század

Ki volt Hunyadi János és Hunyadi Mátyás?

4

Földrajz

Kárpátalja: jellegzetességei, főbb városai stb.

Magyarságismeret

Magyar utazók
Mátyás király-mondák
188

Ismersz 2 utazót, és tudod, hogy merre jártak.
El tudsz mondani 2 mondát Mátyás királyról.
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Elsősegély
Ficamodás és rándulás

Ellátsz egy megrándult vagy kificamodott bokát.

4

Ehető növények

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

5

Virágok

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

5

Sebesült szállítás

Természetismeret

Mérgező növények

Csomózás
Párhuzamos kötés

Tudsz sebesültet hordágy nélkül vinni.

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

4

3

Meg tudod kötni a párhuzamos kötést.

6

Vészjelek

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

8

Útirány betartása
iránytűvel

Irány átvitele térképre

Iránytűvel becélzott irányt tartod menet közben.

Egy becélzott irányt iránytűvel átviszel térképre.

6

Távolságbecslés

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

6

Biztonságos használata, üvegcsere, kanóc csere.

5

Jeladás

Tájékozódás

Becslés

Táborozás, szerszámok
Petróleum lámpa
Gázlámpa

Tudsz 3-lábat építeni párhuzamos kötéssel.

Távolságbecslés (pl. hüvelykujjal).

6

4

4

Biztonságos használata, palack- és harisnyacsere.

5

Főzés bográcsban

Elkészítesz egy egyszerű ételt bográcsban.

6

Gyakorlatok

Bemutatsz 3 hajlékonysági gyakorlatot.

3

Tűzrakás, főzés és sütés

Testedzés

Méta

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

Kitartás

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: …………………………………………………
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Cserkészismeretek
Cserkésztörténelem: Tudod, ki volt Sík Sándor, és tudsz tőle idézni.
Sík Sándor (1889-1963)

A magyar katolikus szellemiség és hitélet kimagasló személyisége. Piarista szerzetes, egyetemi tanár, tartományfőnök,
költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, a 20. század
jelentős magyar lírikusa. A magyar cserkészet megalapításában döntő szerepe volt. Csapatával részt vesz a cserkészet
első nagy megmozdulásán, a vági tutajúton (1913), annak
egyik vezetőjeként. Előkészítője az első Nemzeti Nagytábornak (1926), az 1933-as gödöllői (IV.) világjamboree
parancsnokhelyettese, a magyar cserkészvezető-képzés
megalapozója. Legfontosabb hagyatéka a magyar cserkészpedagógia kidolgozása, amelyben a cserkészek nevelésének és a
gyakorlati cserkészet módszereinek alapjait fektette le.
A magyar cserkészvezetők könyve szerzője. Ő írta a cserkészinduló 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.
190
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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 Cserkészszövetségek Fóruma. Ezzel az összes magyar cserkészszövetség egyesülhetett. Összesen 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 kötelesek 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 másképp 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 sokan 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 szeretet 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 hagyományban 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 virágvasárnappal kezdődik, majd kiemelkedik a nagypéntek, amikor Jézust keresztre feszítetportyázó cserkész • Fehér liliom próba
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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 húsvéthétfőn a locsolás és a piros tojás átadása. A húsvéti nyuszi és a csokinyuszi 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 ünnepli meg. A Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az
apostolokra. Ekkor alakult Jeruzsálemben az első keresztény gyülekezet. A Szentlélek azóta is munkálkodik az egyházakban és a keresztények 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 kivilágított „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 helyette 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. Rengeteg időt el lehet tölteni a világhálót böngészve, vagy eljátszani egyedül a képernyő előtt
192
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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 hozzájuk 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 kérdésekre:
• 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 tartja? Veszélyesnek találja a helyet, nem megbízhatónak a barátnőit?
• Mit kellene megváltoztatni ahhoz, hogy Zsuzsi mehessen? Korábban hazajönni? Máshova menni? Vagy egy felnőtt is menjen velük?
Most, hogy ezeket a kérdéseket megtárgyaltátok, és – remélhetőleg – olyan megoldást találtatok, 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 mindig megbízhatsz. Kérhetsz tőle segítséget vagy tanácsot, sohasem fog neked rosszat mondani. 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 feltünteted 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 Szentszéket (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 Karibtengert: 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.
194
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Xantus János (1825-1894)
Természettudós, utazó, néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Növény- és állattani kollekciójával jelentősen gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményét, 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, Mátyás király apja.
Sokat harcolt a törökök ellen, de 1456. július 21-22-én saját seregével – köztük 200 hajóval – és a parasztokból álló keresztesekkel Nándorfehérvárnál (ma Belgrád) fényes győzelmet 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 Corvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak vagy Hollós Mátyás
királynak is.
15 éves korában, 1458-ban a nemesek Mátyást választották királynak. 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, igazságos uralkodást folytatott. A török ellen csak akkor harcolt, ha az
elkerülhetetlen volt. Felállította a fekete sereget (katonaság). Támogatta a művészeteket, egyetemet, könyvtárat alapított.
Kiváló országlása miatt ma is Magyarország egyik legnagyobb királyaként 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 dolgait.
Mátyás király-mondák: El tudsz mondani két mondát Mátyás királyról.
Több Mátyás király-mondát találsz a világhálón, itt csak kettőt idézünk. 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 csemegének.
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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 pihegő 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 meghallották, 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 ésszel 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 apródok.
- 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 addig 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: Mátyás! 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 hasábra 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 ingyen 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 gonoszok 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 szakaszon 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 állapotban 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

198

portyázó cserkész • Fehér liliom próba

Vereckei emlékmű

13-14 éveseknek, második félév

Elsősegély
Ficamodás és rándulás: Ellátsz egy megrándult vagy kificamodott bokát.
Zúzódás, rándulás, ficam
Mindig CSIMIHI-MESE!
1. CSIGAVÉR
2. MI TÖRTÉNT?
4. MENTENI
5. ELSŐSEGÉLY	

3. HÍVJ SEGÍTSÉGET
6. SZÁLLÍTANI

7. ELLENŐRIZNI

Itt a „MESE”:

Rándulás
Rándulás esetén az ízületben a csont kiugrik a helyéről, de oda vissza is tér. Ettől még előfordulhat 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 (elasztikus) 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 veszélye, hogy kiborul.
Válladon (B) vagy hátadon (C) a sebesülttel csak rövid távolságot tudsz megtenni,
ha az állapota egyáltalán megenged ilyen
bánásmódot.

portyázó cserkész • Fehér liliom próba

13-14 éveseknek, második félév

199

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

Naspolya (ha már megcsípte a dér)
- A gyümölcs frissen kemény, élvezhetetlen. A fagy nem tesz kárt benne.
- Decemberre a gyümölcsök lassan megpuhulnak, a karácsonyfára is felkerülhet
dísznek. A naspolya igen tápláló. Díszcserjeként is ültetik.

Kökény (csak ha már megcsípte a dér)
-Virágbimbójából gyógyteát főznek.
- Almával mártás készíthető belőle, mézzel gyógyító hatású lekvárt készíthetünk
belőle.
- Gyümölcsbor, likőr is készül belőle, de
fogyasztják cukrozott gyümölcsként,
aszalva vagy gin hozzáadásával 1-2 hónapig érlelve.
- Nyersen is ehető.
Áfonya
- Sokféle áfonya létezik.
- Kis bokrokon nő hegyvidéken. Igénytelen növény.
- Lekvár, szörp, bor készíthető belőle,
vagy egyszerűen süteménybe tehetjük.
Bükkmakk
- Eszik nyersen, főzve vagy sütve.
- Olajokban gazdag makkja a sertések
értékes tápláléka (makkoltatás).
- A makkból étolaj is préselhető. Kenőcsök 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
Aranyeső - Halálosan mérgező a növény minden része, de különösen
a termése
Mivel igen tetszetősek, igyekszünk leszedni. Sárga virágú faját ne tévesszük össze
a közkedvelt aranyvesszővel.

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

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 felhasználják.

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

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

Kontyvirág - Nagyon mérgező a növény
minden része
Nagyon sok fajtája létezik. Dísznövényként még a lakásokban is ültetik.
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.
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!
204

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

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!
Kikerics - Halálosan mérgező a növény
minden része
Nagyon hasonlít a krókuszhoz.
Népi neve: kutyadöglesztő. Mindegyik
fajtája mérgező.
Gyűszűvirág - Halálosan mérgező
a növény minden része
Gyönyörű virágja mezőkön és kertekben egyaránt megtalálható. Viszont ha
egyszer megfogtuk, alaposan mossunk
kezet, mert méreganyag a mosatlan kézzel megfogott élelmiszerrel is bekerülhet
a szánkba, akkor pedig halálos méreg!
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 Afrikában 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 napraforgó )
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 párhuzamos kötéssel.
Kötések
Párhuzamoskötés:
Ritkábban fogod használni, mint a keresztkötést, 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 párhuzamos kötéssel, akkor az soha nem lesz olyan
erős, mintha egyből lenne.
Háromláb kötés
Azért használunk háromlábat, mert egyszerű, 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 legalább 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 viharlámpák 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 használhatod 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, bármilyen 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 hajótöröttek, 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 fogtok 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 nagyon 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 maradó irányítja őket. Ő az, aki a két pont között be tudja tájolni az útiránynak megfelelő egyenest. 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 betájolt 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, embercsoport 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

Autó (mozgó)

3 km

Emberi arc, mint világos folt

300 m

Házak

Autó, embercsoport
Egyes fák, tehenek
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7 km

1,5 km
1 km

Ruha színei

Emberi szemek, mint foltok

Élesen látszik a szem és a száj
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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 távoli 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 megszorzod 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 üzemanyaggal működnek. Ezek tűz- és robbanásveszélyesek, éppen ezért körültekintően és szakszerűen 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 tölcsérrel!
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 petróleumlámpák, ezért sokan jobban kedvelik őket.

A gázlámpákon van egy úgynevezett harisnya, 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 világítani. A harisnya most nagyon érzékeny, ezért
ne rázd a gázlámpát.
A legtöbb gázlámpa önindítóval rendelkezik. Ha ilyen nincs rajta, akkor ki kell nyitni 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 megmozgatni. 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 lehet csinálni, de inkább csak azokat, amelyeknél 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 ütőjátékos 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

Piros liliom próba

7 perc

400 m

12 km

Zöld liliom próba

9 perc

600 m

16 km

Portyázó (13-14 éves):

Fehér liliom próba
Liliom próba
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8 perc
10 perc
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500 m
700 m

14 km
18 km
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