Liliom próba

Portyázó cserkész

13-14 éves cserkészeknek, negyedik félév

Fontos tudnivaló
• Ha ezt a próbát megálltad, és minden előtte levő próbaanyagra is emlékszel, akkor gyakorlatilag 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

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

10

Kötelességünk Istennel

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

4

Szerelem

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

4

Ismersz 60 népdalt.

20

Vezetőképzés

Vallás

Jellemnevelés

Barátság

Magyarságismeret
Népdal
230

Őrsöddel részt vettél beszélgetésen a Barátságról.

portyázó cserkész • Liliom próba

4

13-14 éveseknek, negyedik félév

Magyar találmányok

Ismersz 2 nagy magyar találmányt és feltalálóját.

4

Földrajz

Erdély: jellegzetességei, főbb városai stb.

20

Elsősegélynyújtás

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

6

Fehér és vörös ájulás

Ismered az ájulási fajtákat (2), mi a teendő?

4

Történelem
Elsősegély

Sínbe rakás
SOKK

Oldalfektetés

Természetismeret

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

Tudsz eltört ujjat, kart vagy lábat sínbe rakni.
Az életveszélyes állapot felismerése és kezelése.

Tudod, mikor kell a stabil oldalfekvést használni.

6

6
6
4

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

6

Feszítőcsomó kötélhídhoz.

10

Térképen kiválasztod a legjobb portyaútvonalat.

6

Önméretek ismétlése
és használata

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

8

Gáztűzhely

Gázzsámolyt helyesen be tudsz gyújtani.

5

Sütés

Sütöttél kenyeret/pogácsát sütőben vagy tűzön.

6

Védett növények

Természetvédelmi
területek

Csomózás
Kötélhíd

Tájékozódás
Útvonal tervezés

Lépték átszámolás

Becslés

Táborozás, szerszámok

Tűzrakás, főzés és sütés

Finomságok tűzön

Ismered a természetvédelmi területeken érvényes
szabályokat.

Ácshurok.

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

Sütsz egy finomságot tűzön.
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2

4

6
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Testedzés
Gyakorlatok

Bemutatsz 2 kitartási gyakorlatot.

2

Kitartás

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

10

Ügyesség

Ismersz 2 csoportos játékot.

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

2

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 tartózkodók közül megalakul a Hontalan Sasok őrse, eredetileg 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, valamint a magyar öntudat megőrzése. Tagjai valódi
vérszerződést kötöttek. Az őrs Hontalan Sasok
Törzsévé alakult át, és tagjai a világon szétszóródva 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

Kiscserkész
őrsvezetőképző tábor

15-18

232

Kiképzés az őrsvezetésre
- Módszertan, őrsvezetés, gyakorlati és elméleti
továbbképzés
- Előfeltétel: őv.-vizsgák, olvasási különpróba

Kiképzés a kiscserkészek vezetésére
- Módszertan, kiscserkész-őrsvezetés, gyakorlati és elméleti továbbképzés
- Előfeltétel: őv.-vizsgák, olvasási különpróba
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Zrínyi-tábor

Segédtisztképző tábor

16-tól

17-től

Kiscserkész
segédtisztképző tábor

17-től

Corvina-tábor

18-tól

Tisztképző tábor

22-től

Előkészítő a st.-táborokra
- A tábor végén leteheted a st.-táborokhoz szükséges cserkészismereti gyakorlati vizsgát
- Előfeltétel: őv.-képesítés vagy őv.-vizsgák,
olvasási különpróba
Felkészítés rajvezetői feladatokra
- Módszertan, kirándulás/portyaszervezés, rajvezetés, gyakorlati és elméleti továbbképzés,
Gillwell nemzetközi képzés mintája
- Előfeltétel: st.-vizsgák
Felkészítés kiscserkész raj vezetésére
- Módszertan, tanya/kirándulásszervezés, rajvezetés, gyakorlati és elméleti továbbképzés.
- Előfeltétel: st. vizsgák

Előkészítő a cst.-tábororra, a magyar kultúra alkotásainak megismerése
- A tábor sikeres elvégzése megfelel a cst. magyarságismereti vizsga előfeltételének

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 Istennek, 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 nincsenek 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 valláserkölcsi 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. Akadályversenyeinken, 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 erkölcsileg 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 korai, meggondolatlan és könnyelmű nemi kapcsolatok sok bajt és szenvedést okoznak, nem
beszélve a nemi betegségekről és fertőzésekről. A nem kívánt terhesség megszakítása nemcsak egy borzalmas tortúra, ami testi és lelki sebeket okoz, hanem egy ártatlan lény meggyilkolása. 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 beszélve 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. Be234
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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-kiprobálásra 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 egyszerűbb 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 szórakozni. 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 feltünteted a dátumot és a népdal címét, de a szövegét is leírhatod. Így kezdheted, illetve folytathatod:
Dátum
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Magyar találmányok: Ismersz két nagy magyar találmányt és feltalálóját.
Feltalálók
Jedlik Ányos (1800-1895)
Természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló oktató.
Az első elektromotor megalkotása, 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 elterjesztője.
A lelkiismeretesség, a kötelességtudás és az önzetlenség
mintaképe.

Bíró-golyóstoll, Irinyi gyufája
és Neumann számítógépe

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 találmánya kapott szabadalmat, pl. a golyós dezodor.
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 terjeszkedni. A magyar végvárak (Temesvár, Eger, Drégely, Lippa, Szolnok, Kőszeg, Szigetvár)
hősiesen kűzdenek a a törökök ismételt támadásai ellen. 1552-ben Eger váránál a védősereg 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 szállták meg. Iskolákat nyitottak, széles körben olvasást tanítottak. Ezekben az években több
erdélyi fejedelem követte egymást, közülük leghíresebb Bethlen Gábor.
Bethlen Gábor (1580-1629) erdélyi fejedelem. I. Gábor néven megválasztott magyar
király
A 17. századi magyar történelem egyik legjelentősebb személyisége. Jó hadvezér, kormányzó, politikus volt. Az ipart, kereskedelmet és a bányászatot használta pénzforrásul, nem
pedig adókat szedett.
236
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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 fölkelők 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 reformáció emlékműve egyik szobra az ő alakját őrzi, alatta felirat egyik jelmondatával: „Hitünknek, 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 rendezte az erdélyi fejedelmek birtokügyeit, biztosította az abból befolyó jövedelmeket, támogatta
az oktatást és az iskolákat. Szintén gondoskodott a kereskedelem és bányászat fejlesztéséről is. Biztosította a protestánsok jogait, ugyanakkor a katolikusokat is erősítette a jezsuiták
betelepítésével. 1575 decemberében a lengyelek királyukká választották, s mindmáig legnagyobbjaik között tartják számon. Uralkodása joggal mondható az első erdélyi aranykornak, mert békés időszakot hozott a fejedelemségnek.
Földrajz: Erdély - jellegzetességei, főbb városai stb.

Erdély
Tágabb értelemben Erdély elnevezés alatt ma többnyire Románia egész nyugati részét értjük 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 területnek a középső-keleti (Király-hágón túli) részét jelenti, amely az egykori Magyar Királyságon 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 úgynevezett Erdélyi-medencét foglalja magában a körülötte emelkedő hegyvonulatokkal.
Határai: délen Havasalföldtől a Déli-Kárpátok, keleten Moldvától és Bukovinától a KeletiKárpátok 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 Annató. Népviseletek, várak, fürdők, templomok, kerámiák.
Főbb városai: Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti,
Székelyudvarhely, Csíkszereda, Temesvár, Brassó, Arad, Nagybánya, Kézdivásárhely, Gyergyószentmiklós, 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.
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A csíksomlyói búcsú a magyarság nagy összefogásának jelképe lett. Évente több mint ötszázezer 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.

Erdély

Székely kapu

Elsősegély
Elsősegélynyújtás: Tudsz elsősegélyt nyújtani az „1, 2, 3” szerint. (1 légzés, 2 vérzések, 3 vérkeringés).
Elsősegélynyújtás
Az elsősegélynyújtás számunkra, akik nem vagyunk orvosok, elsősorban azt jelenti, hogy
segítséget hívunk, és csak utána biztosítjuk a sebesült állapotát. Jusson eszedbe a CSIMIHIMESE!
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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 könnyebben meg lehessen jegyezni a helyes sorrendet. Nemzetközileg legelterjedtebb az ABC-szabály.
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.

C: Circulation/ keringés
beindítása

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

B: Breathing/befújásos
lélegeztetés

Amennyiben még nem lélegzik magától, el kell kezdeni a mesterséges lélegeztetést.

Figyelem: A mesterséges lélegeztetést és szívmasszázst elsősegély-tanfolyamon kell megtanulnod. 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 elsősegély-tanfolyamot végző vezetők és a cserkészek között.
Sínbe rakás: Tudsz eltört ujjat, kart vagy lábat sínbe rakni.
Törések
Mindig CSIMIHI-MESE!
1. CSIGAVÉR
4. MENTENI

2. MI TÖRTÉNT?
5. ELSŐSEGÉLY	

3. HÍVJ SEGÍTSÉGET!
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 megakadályozni. 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 egyszerűen 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, síbotot), amit két oldalról hozzákötünk a
végtaghoz. Olyan hosszú legyen, hogy a
testrészen túllógjon, de a szállításban ne
akadályozzon.
- Béleljük ki ruhával, ha nyomná a végtagot.
- Kössük át szalaggal, szíjjal vagy nyakkendővel.
- 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
4. MENTENI

2. MI TÖRTÉNT?
5. ELSŐSEGÉLY

3. HÍVJ SEGÍTSÉGET!
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 fektetni, hogy ne fulladjon meg. Ha nem lélegzik, akkor elsőként mesterséges légzést kell alkalmazni, 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 fordítani. (Átfordítjuk a karján, amit majd
kihúzunk a felsőtest alól.) Súlyos embereknél egyszerűbb magad felé húzni,
mint tolni.
4. A behajlított kar kézfejét a fej alá tesszük, 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

tiszafa

rózsás kövirózsa

kökörcsinek
hóvirág

páfrányok
mohák

bánáti bazsarózsa

tavaszi hérics

fehérmájvirág
nádi boglárka

téltemető

fehér tündérrózsa

Árvalányhaj

Encián

Kankalin

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 lehetsz 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.
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Csomózás
Kötélhíd: Feszítőcsomó kötélhídhoz. Ácshurok.
Kötélhídépítés
A kötélhídépítéshez két alapcsomót használj. Igyekezz elsajátítani ezt a két csomót, és lehetőség 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 építkezéseken a munkások is használnak. A csomót főleg kötélhídépítéskor 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 legegyszerűbb, 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 kötélnek 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 felső kb. fejmagasságban legyen az alsó fölött,
és egy kicsit lazább lehet.
Használata: patakátkelés, akadálypálya.
Vigyázz, mert a felső kötelet nem szabad elengedni, 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 leereszkedned 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 rajtuk.
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 valóságban, 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 000szer 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

1:10 000

1 cm = 100 m

1 km = 10 cm

1:25 000

1 cm = 250 m

1:1000

Tájékozódási futáshoz
Vándortérkép
1:24 000
1:50 000

1 mi = 200 láb

Autó/bicikli térkép

1:100 000
1:200 000

1 cm = 10 m

1 cm = 500 m
1 cm = 1 km
1 cm = 2 km

100 m = 10 cm

1 mi = 2.64 in
1 km = 4 cm
1 km = 2 cm
1 km = 1 cm

1 km = 5 mm

Becslés
Önméretek ismétlése és használata: Saját méreteidet ismered: kis- és nagyarasz, hüvelykujj, 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.
portyázó cserkész • Liliom próba

13-14 éveseknek, negyedik félév

247

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, különben megint kialszik a láng.
Figyelem! Mivel különböző gyártmányok léteznek, első használat előtt kérj meg egy vezetőt, 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 gyenge 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 keversz 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 gyakorlatokat válassz, és ezeket hosszabb ideig ismételd. Ilyen feladat például a futás, kötélugrás, 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 hátizsákod 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 dobják 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 ismertek 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 következőnek úgy kell kiütnie az előző botot, hogy az kiessen, 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 következő 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 körben különböző módokon tudjuk a botot egymásnak tovább adni, illetve dobni. Mindig jobbra, 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 összeset. 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

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

8 perc
10 perc

500 m
700 m

14 km
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 erdőből, 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.
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