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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
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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.



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

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
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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:   _____________



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

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


