Piros koszorú próba

Honfoglaló cserkész

15-16 éves cserkészeknek, első félév

Fontos tudnivaló
• Lehet, hogy már őrsvezető vagy, de lehet, hogy nemsokára az leszel.
• Kár lenne régi jó őrsödet megszüntetni csak azért, mert néhány tag őrsvezető lett.
• Másképp értek már rá: hétköznap vagy általános cserkészet után kell időt keresni.
• De most kezdődik a cserkészélet! Eddig tanultad az alapokat, és azzal lehet most vagány
túrákat, mozgótáborokat és rendezvényeket szervezni.
Kötelező tevékenységek és feladatok:
Jellemnevelés: Ismerd meg önmagadat! Jegyezd fel, hogy milyennek látod önmagadat,
és fedezd fel, hogy milyennek látnak téged mások!
Segítesz parancsnokodnak új cserkészek toborzásában.
Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Természet:
Őrsöddel meglátogattok egy csillagvizsgálót.
Javítások:
Végezz el ház körüli munkákat vagy javításokat!
Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek
Cserkésztörténelem

Tudod, hogy ki volt Dr. Némethy György és Dr.
Mattyasovszky-Zsolnay Miklós.

4

A 10 parancsolat
szövege

Ismered a 10 parancsolat szövegét.

10

Példával részletezd: segítőkész, lusta.

4

Vallás

Vallásos beszélgetés

Jellemnevelés

Cserkészies viselkedés
Vita

Magyarságismeret

Részt vettél vallásos témájú beszélgetésen.

Tudsz vitában tárgyilagosan érvelni.

2

2

Népdal

Ismersz 70 népdalt.

10

Nyelvtani játékok

Készítesz nyelvtani játékot.

4

Magyar festő
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Ismersz 2 festőt és leghíresebb képeiket.
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Történelem

II. Rákóczi Ferenc és a kuruc kor.

6

Ivóvízkészítés

Tudsz ivóvizet készíteni (szűrni, forralni).

2

Egyéni higiénia

Táborban kimosod a ruhádat.

6

Földrajz

Elsősegély

Egészséges étkezés
Természetismeret

Felvidék: jellegzetességei, főbb városai stb.

Tudod, hogyan kell egészségesen táplálkozni.

6

5

Csillagképek

Ismersz 8 csillagképet és legendáját.

16

Kötélvég-eldolgozás

Kötélvég eldolgozása (2 mód).

4

Tájékozódás:
Nap és csillag

Tudsz a Nap és a csillagok segítségével
tájékozódni.

8

Háromszögelés

Magasság és folyó szélességének megállapítása.

8

Tábori higiénia

Tudod, hogy mire kell táborozásnál ügyelni.

4

Megraktál és tápláltál egy tábortüzet.

10

Bemelegítés

Tudsz bemelegítő gyakorlatokat, és tudod,
hogy mire jók.

4

Kitartás

Tudsz 11 percet futni (vagy 800 métert úszni, vagy
15
20 km-t kerékpározni).

Csomózás

Kötélfajták

Tájékozódás

Becslés

Táborozás, szerszámok

Illesztés

Tűzrakás, főzés és sütés
Máglyatűz megrakása
Különleges
gyújtásmódok

Testedzés

Reggeli torna

Ismersz 3 kötélfajtát, és hogy mire jók.

Tudsz fűrésszel és baltával fákat illeszteni.

Bemutatsz egy különleges gyújtásmódot.

Vezetsz egy reggeli tornát (kb. 10 perc).

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: …………………………………………………
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Cserkészismeretek
Cserkésztörténelem: Tudod, hogy ki volt Dr. Némethy György és Dr. Mattyasovszky-Zsolnay
Miklós.

Mattyasovszky Zsolnay Miklós (1912-2005)
Jogász, közíró, a pécsi világhírű porcelángyáros Zsolnay
család sarja. Pécsett volt cserkész. Alapítója a Teleki Pál
és Sík Sándor sugallta Fiatal Magyarság pécsi szervezetének. 1945-ben Nyugatra menekül, Kanadában
telepedik le. Tevékenyen részt vesz az emigrációban
szervezkedő Magyar Cserkészszövetség létrehozásában: előbb a Szövetség külügyi megbízottja, majd
alelnök, 1953-tól elnök, végül 1973-tól örökös tiszteletbeli elnök. Kitűnő diplomáciai érzékével és négy
idegennyelvismeretével a külföldi magyar cserkészet
szellemi atyjaként egész életében nemzetközi szinten
is, valamint a magyar társadalom körében is képviselte.
Dr. Némethy György (1934-1994)
Világhírű kutató-vegyész, biológia és fizika-kémia
szakos egyetemi tanár. A cserkészetet még Magyarországon kezdi, Németországban német cserkészként
folytatja, majd Amerikába való kivándorlása után New
Yorkban ismét magyar cserkész lesz. Szellemisége és
műveltsége révén hamar a Szövetség élére kerül, először vezetőtiszt-helyettes, majd vezetőtiszt, ezt követően 1973-tól haláláig a Szövetség elnöke. Sokoldalúsága
és szerénysége közismert volt. Kidolgozza a Szövetség
új vezetőképzési rendszerét és annak irányítását. Több
cserkészkönyv társszerkesztője, és számos egyéb cserkészkiadvány írója.
Vallás
A 10 parancsolat szövege: Ismered a 10 parancsolat szövegét.
Tízparancsolat
A tízparancsolat a zsidó vallás és a kereszténység alapját képező legfontosabb vallási és
erkölcsi parancsolatokat tartalmazza, amelyet a Biblia szerint Jahve (Isten) a Sínai-hegyen,
két kőtáblára írva adott Mózesnek 40 napos böjtje után.
Katolikus

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki
szolgálj!
254

Protestáns

1. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen
más istened!
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2. Isten nevét hiába ne vedd!

3. Az Úr napját szenteld meg!

4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!

6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!

8. Ne hazudj, mások becsületében kárt
ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!

2. Ne csinálj magadnak faragott képet.
Ne imádd azokat!

3. Ne vedd fel hiába Istened nevét!
4. Szenteld meg az ünnepnapot!
5. Tiszteld atyádat és anyádat!
6. Ne ölj!

7. Ne paráználkodj!
8. Ne lopj!

9. Ne tégy felebarátod ellen hamis
tanúbizonyságot!

10. Ne kívánd felebarátod házát! Ne
kívánd felebarátod házastársát vagy bármiféle tulajdonát!

Szómagyarázat:
Hiába fel ne vedd = ne használd fölöslegesen, vagyis káromkodásra
Úr napja = vasárnap
Paráználkodás = házasságtörés
Felebarátod = embertársad

Jézus hitünk lényegét a szeretet kettős parancsában fogalmazta meg.
A kereszténység fő parancsolata: a szeretet parancsolata

„És megkérdezte Jézust egy a törvénytudók közül: Mester, melyik a
legfőbb parancs a Törvényben? Jézus azt mondta neki:
1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből,
teljes elmédből és minden erődből!
2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mk 12,30-31)
Búcsúbeszédében Jézus „új parancsot” adott nekünk:
„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (Jn
13,34)
Beszélgetés a vallásról: Részt vettél vallásos témájú beszélgetésen.
Baden-Powell szerint a cserkész lehet bármilyen vallású, ám vallástalan soha.
Az újszülött babát a szülők megkeresztelik. Aztán megtanítják az első imákra: esti ima, ebéd
előtti és utáni ima, Miatyánk. A cserkészetben bővül az imák száma: reggeli ima, zászló
fel, és levonáskor elmondott imák. Aztán attól függően, hogy milyen iskolába jársz, megkezdődnek a hittanórák. Most már vasárnaponként rendszeresen jársz templomba, misét
hallgatsz szüleiddel, vagy részt veszel gyülekezeted istentiszteletén.
De mindez még nem jelenti azt, hogy vallásos vagy. Csak azt, hogy vallásos szülők gyereke
vagy. Amit otthon látsz, amit az iskolában tanulsz, az a vallás megismerése, és ez jó kezdet.
A te igazi vallásosságod azonban akkor kezdődik, amikor felteszed magadban az első kérhonfoglaló cserkész • Piros koszorú próba
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déseket. Miért járok templomba? Mert szüleim visznek, vagy mert magam is szívesen megyek oda; mert Isten földi házának érzem a templomot, ott jól el tudok beszélgetni Istennel,
érzem közelségét?
Vagy máskor ilyen kérdések kavarognak benned: Van Isten? Hol van? Milyen? Néha szinte
úgy érzed, hogy talán nincs is, és esetleg meg lehet lenni nélküle is. De aztán szétnézel a
világban , a természet legparányibb teremtményeitől a végtelen csillagrendszerekig, és komolyan elgondolkozol azon, hogy mindez a tökéletesség valóban egy nagy robbanás („big
bang”) következtében keletkezett? Vagy egy apró kis egysejtű élőlényből fejlődött ki?
Amikor eljutsz odáig, hogy magad fogalmazod meg a válaszaidat, rájössz, hogy minden mögött van egy hatalmas teremtő, a mindenható Isten, aki minden ilyen tökéletesre teremetett, és te magad is neki köszönheted létedet. Akkor kezdődik meg a te valódi vallásosságod.
Akkor kezdesz el igazán hinni az Istenben, akkor kezdesz el igazán imádkozni Hozzá.
Ettől kezdve már nem azért jársz templomba, mert szüleid visznek, hanem meggyőződésből, mert az Úr napját Istennek akarod szentelni. A bibliát sem azért fogod olvasni, mert
esetleg abból kell hittanórán felelni, hanem azért mert meg akarod ismerni Jézust.
Aztán lassan meg fogod érteni, hogy mit is akar tőled Jézus, mik a feladataid, kötelességeid.
Mert lassan, észrevétlenül – vallásos lettél.

Jellemnevelés
Cserkészies viselkedés: Példával részletezd: segítőkész, lusta.
Segítőkész
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 elsősegélynyújtásról 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 jól esik. BP utolsó üzenete
így szólt: „A helyes út a boldogság eléréséhez az, ha másoknak szereztek boldogságot.”
Lusta
Lustaság az, amikor az ember a feladatot vagy tevékenységet nem vállalja vagy gyorsan
elfárad, és kerüli is a munkát. Fél az erőfeszítéstől, gyakorlatilag nem csinál semmit.
Vita: Tudsz vitában tárgyilagosan érvelni.

Kétféleképpen lehet vitatkozni. Amikor társaságban vagyunk barátainkkal, ismerőseinkkel,
iskolatársainkkal, akkor sokszor „vitába szállunk” egymással, mert bizonyos álláspontjaink
különböznek. Ilyenkor egy beszélgetés alapján megváltoztathatjuk gondolatainkat, véleményünket.
Ha tárgyilagosan vitatkozol, nem érzelmeidből indulsz ki, hanem alá tudod támasztani gondolataidat és érveléseidet adatokkal, példákkal. Sosem szabad személyeskedni, és a másikkal támadó hangnemben beszélni. Haraggal, kicsúfolással nem fogsz tudni eredményesen
vitatkozni.
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Fontos elismerned, hogy sok esetben, egy-egy kérdésnek legalább két oldala van, és van
amikor még több vélemény is fűződhet egy témához.

A másik formája a vitának egy formális, kötött menettel rendelkező eszmecsere. Ennek
megvannak a szabályai, és egy jó vitázó képes sikeresen képviselni egy kérdésnek mind
a két oldalát.

Ha jól megtanulsz így vitatkozni, akkor az életben véleményeidet higgadtan és eredményesen fogod tudni másokkal megosztani.

Magyarságismeret
Népdal: Ismersz 70 népdalt. Külön füzetben vagy listán tartsd számon ezeket, például feltüntetni a dátumot és a népdal címét, de a szövegét is leírhatod. Így kezdheted, illetve folytathatod:
Dátum

Népdal

Magyar festők: Ismersz két festőt és leghíresebb képeiket.
HÍRES MAGYAR MŰVÉSZEK
Magyarország művészekben mindig bővelkedett. Legyenek azok festők, írók, zeneszerzők,
énekesek, táncosok, építészek, zenekarok vagy filmesek, sokuk nevét az egész világ megismerte. Néhányukat alább felsoroljuk, a teljesség igénye nélkül.
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Festők

Taormina

Magyarok bejövetele (részlet)

Golgota

Csontváry Kosztka Tivadar
(1853-1919)
- Míg külföldön ünnepelt művésznek
számított, Magyarországon nem volt túl
sikeres.
- A Napút festője – látomásos-profétikus képeket készített.
- Mintegy 100 nagyobb képe van.
- Sokat utazott, főleg keletre.
- Műveit Pécsett, a róla elnevezett múzeumban láthatjuk.
Feszty Árpád (1856-1914)
- Festőművész
- Fő műve a Magyarok bejövetele című
körkép, egy 15 m magas és 120 m
hosszú hatalmas alkotás a honfoglalás
történelmi eseményéről.
- A kép jelenleg az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban látható.
- Feszty Árpád belebetegedett a gigantikus munkába, melyet a kép festése
okozott.

Munkácsy Mihály (1844-1900)
- Asztaloslegényből lett híres festő.
- Hatalmas méretű képeket festett.
- A Siralomház c. festményével világhírű lett.
- Gyakran vitte a magyar történelem
eseményeit, személyeit vászonra.
- Híres képei közül kiemelkedik a Krisztus-trilógia: a Krisztus Pilátus előtt, a
Golgota és az Ecce homo.
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
- Nemzeti érzelmű nemesi családból
származott.
- A híres nagyváradi festőiskolában
tanult.
- Híres képei: A Lila ruhás nő, a Majális,
az Anya gyermekével és a Szerelmespár.
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Egyéb híres festők többek között: Paál László, Csók István, Barabás Miklós, Rippl-Rónai József, Viktor Vasarely.
Nyelvtani játékok: Készítesz nyelvtani játékot (pl. keress az interneten).
Történelem: II. Rákóczi Ferenc és a kuruc kor.
II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) Magyarország vezérlő fejedelme, erdélyi fejedelem.
Erdélyi fejedelmek gyermeke. Anyja Zrínyi Ilona, nevelőapja Thököly Imre.
Neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi-szabadságharccal, mely révén Magyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni a Habsburg Birodalomtól.
Rákóczi a francia királytól kért segítséget, de árulás miatt őt magát is bebörtönözték, ahonnan megszökött, majd a kirobbant szabadságharc élére állt.
Egy zászlót küldött híveinek, melynek feliratát csakhamar egész Európa megismerte.
„Cum Deo pro patria et libertate!" – „Istennel a hazáért és a szabadságért!"
Kezdetben a hajdúk segítségével sikereket értek el. Zászlója alatt együtt harcolt a jobbágy
és a magyar nemes, ami már hosszú ideje nem volt így. A franciák pénzzel segítették őket,
de amikor megszűnt ez a segítség, és pestisjárvány tört ki, a kurucok is és az ország is kimerült.
1707-ben kikiáltották a Habsburg-ház trónfosztását. A kurucok hősiesen harcoltak a labancok ellen, de segítség hiányában egy utolsó nagy veszteség után letették a fegyvert.
A Habsburgok elismerték Erdélyt önálló fejedelemségként, és nem gyarmatosították.
Bár Rákóczi kegyelmet kapott, mégsem fogadta azt el, hanem elhagyta az országot. Rodostóban (Törökország), számkivetésben halt meg. Az ottani életéről hűséges embere, Mikes
Kelemen leveleiből tudunk.

Később a fejedelem így foglalta össze a szabadságharc bukásának okait: „A háború szerencsétlen végének okául pedig a nemzet tapasztalatlanságát s tudatlanságát, a fegyver és pénz
hiányát – amelyek a hadakozás idegei – a pestist és a francia udvar által nyújtott segedelem
csekélységét tulajdonítandja”.

A szabadságharc zászlaja

II. Rákóczi Ferenc

Sárospataki vár

A Rákóczi-vezette felkelés elbukott, viszont a bécsi udvar belátta, hogy Magyarországon
elnyomással nem lehet békét és nyugalmat teremteni.
Földrajz: Felvidék - jellegzetességei, főbb városai stb.
FELVIDÉK
A Felvidék történelmi eredetű tájnév, amelynek a múltban többféle jelentése is volt. Ma
Szlovákia területének szinonimájaként használatos – egyrészt a szlovákiai magyarok („felhonfoglaló cserkész • Piros koszorú próba
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vidéki magyarok”) vonatkozásában, másrészt az 1918 előtti magyar történelem kapcsán,
amikor a mai Szlovákia területe a Magyar Királyság szerves részét képezte.
A Felvidék nevezetességei: a Magas-Tátra, a kassai dóm, a bányavárosok, végvárak stb.
Főbb városai: Kassa, Pozsony, Besztercebánya, Selmecbánya, Lőcse, Nyitra, Komárom.
Főbb termékei: fa, bányaművelés, állattartás, turizmus
Egyéb: turisztikai látványosságokban igen gazdag vidék. Rengeteg vár, múzeum, templom
várja az érdeklődőket.

Krasznahorka vára

Felvidék

Északi-középhegység
A Magyarország északkeleti részén található hegyvidéki területeket jelenti, ahol az ország
legmagasabb hegycsúcsai is találhatóak.
Fő részei: Visegrádi-hegység, Börzsöny, Gödöllői-dombság, Cserhát, Mátra, Bükk, Eperjes–
Tokaji-hegység, Zempléni-szigethegység és az Aggteleki-karszt.
Itt található Magyarország legmagasabb pontja, a Kékes (1015 m).
Ásványkincsei: barnaszén, mészkő, lignit, kavics, színesfémek, nemesfémek, vasérc. Jelentős az erdőművelés. Híres a szőlő- és gyümölcstermesztés valamint egyéb mezőgazdasági
termékek. Bevételt jelent a jelentős turizmus is.
Ipar: gépgyártás, bányászat.
Látnivalók : Hollókő-ófalu és táji környezete, Aggteleki-karszt, Tokaj, Bükki Nemzeti Park,
Eger, Vizsoly, Boldogkőváralja, Tisza-tó, termálfürdők, várak, Palócföld.
Főbb települései: Miskolc, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Eger, Muhi, Szerencs, Mezőkövesd,
Recsk, Hollókő, Gyöngyös, Sirok, Szécsény, Tokaj.

Északi-középhegység
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A diósgyőri vasgyár – Miskolc
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Elsősegély
Ivóvízkészítés: Tudsz ivóvizet készíteni (szűrni, forralni).
Ivóvízkészítés
A tiszta ivóvíz az egészség megőrzésének az egyik alapja. Még manapság is rengeteg ember
él a világon, aki nem jut mindennap tiszta ivóvízhez.
Forrásokból csak akkor igyál, ha a víz hűvös és jó ízű. A hegyekben is ügyelj arra, hogy ne
egy legelő alatt legyen a forrás.
Ivóvizet készíteni főleg ott kell, ahol nincs tiszta víz. Ha a víz láthatóan tiszta, akkor elég
felforralni (rendesen buborékoljon 5 percig), és megint lehűteni.
Ilyen tiszta vízbe lehet forralás helyett víztisztító cseppeket vagy tablettát is tenni. Általában fél óra után a víz ihatóvá válik.
Ha viszont zavaros a víz, akkor meg kell szűrni. Manapság vannak vízszűrő készülékek, melyek egyszerre megszűrik és fertőtlenítik a vizet.
Egészséges étkezés: Tudod, hogyan kell egészségesen táplálkozni.

Egészséges étkezés
Az egészséges étkezés alapja a változatos étrend. Ha mindenből csak keveset eszel, akkor
biztosan nem hibázol (hús, zöldség, gyümölcs, gabonafélék).
- Általában túl sokat eszünk.
- Általában túl sósan vagy túl sok cukorral, túl sok húst és túl sok tésztafélét eszünk.
- Az is fontos, hogy rendszeresen étkezz, és nyugodtan egyél. Az összevissza állva befalt
„gyorsételek” nem jók a gyomornak, de még a léleknek sem.
- Fontos, hogy eleget igyál, főleg vizet, teát vagy gyümölcslevet.
- Kávét, alkoholt és energiaitalokat csak nagyon kis mennyiségben fogyassz, mert egyik
sem egészséges.
- Igyekezz reggel is enni. Ha nem bírsz felkelni, akkor lehet, hogy korábban kell lefeküdnöd. Estére viszont már ne egyél sokat.
Egyéni higiénia: Táborban kimosod a ruhádat.

Mosás
- Táborban is lehet ruhát mosni, így nem kell annyi váltóruhát vinni. Ehhez elég egy lavórba
meleg (nem forró) vizet engedni, és a ruhát szappannal jól megdörzsölni. Vannak külön tubusos mosószerek is. A vizes ruhát egy kötélre akaszd ki száradni. Mosni csak száraz időben
érdemes, hogy a ruha meg is száradjon.

Természetismeret
Csillagképek: Ismersz 8 csillagképet és legendáját.
Csillagok
Ha felnézel az égre, és ismerős csillagokat látsz, akkor még egyedül sem félsz a sötétben.
Ahogy az erdőben a fák, a réten a virágok, úgy az éjben a csillagok a barátaid. Aki jól ismeri
a csillagképeket, az nem csak tájékozódni tud általuk, hanem azt is tudja, mikor melyik
csillagkép látható, és hol találja meg őket az égbolton.
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A Sarkcsillag mutatja nekünk
az északi irányt. Ezért fontos
ismerni a körülötte lévő csillagképeket is, mert csak így tudjuk
megtalálni a sarkcsillagot.
Ha a Göncölszekér hátsó
oldalát 5-ször meghosszabbítod,
pont a Sarkcsillaghoz érsz.
A másik oldalon szemben van
a Kassziopeia, ami egy dupla
V betű.
Az Orion egy téli csillagkép,
melyet Magyarországon csak
októbertől áprilisig lehet megfigyelni.
Nem csak nagyon jól fel lehet
ismerni az Oriont, hanem
körülötte több nagy, jellegzetes
csillag is található.

Az Orionban látható a csillagok
születése is, mivel az Orionködben folyamatosan új napok
születnek, és múlnak el. Továbbá az Orion az a csillagkép, mely
köré talán a legtöbb legenda
és történet szövődik, nem csak
nálunk, magyaroknál.
Magyarul Nagy Vadásznak vagy
Nimródnak is nevezik.
Nekünk, magyaroknak különösen fontos csillagképünk, mert
eredetünket egyesek Nimródig
vezetik vissza.
A Bibliában is megemlítik
Nimródot, aki a világon az első
király, és hatalmas vadász volt
az Úr előtt.

Délen egész más csillagképeket
lehet látni. A legfeltűnőbb a Dél
Keresztje, mely a déli pólus felé
mutat.
Ezeken kívül az égen számtalan
furcsa nevű csillagkép is van
(Mikroszkóp, Tájoló, Táblahegy).
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Csillagtérkép

A legvilágosabb égitest (a Hold mellett) a Vénusz vagy Esthajnalcsillag. Mivel ez egy Földhöz
közeli bolygó, mindig máshol áll, és nem tartozik egy csillagképhez sem. Viszont feltűnő,
mert nagyon világos. Általában kora reggel vagy kora este lehet látni, eléggé alacsonyan. Az
égbolt legvilágosabb csillaga viszont a Szíriusz a Nagy Kutya csillagképben. A legnagyobb
csillag a Betelgeuze az Orionban, ami 400-szor nagyobb, mint a mi Napunk.

Figyelem! Tanuld meg a különbséget a bolygó és csillag között! A csillag mindig egy nap,
aminek saját fénye van. A bolygó forog egy nap körül, és nincs saját fénye, hanem csak a nap
fényét veri vissza. A mi naprendszerünkben egy csillag – a Nap – és 8 bolygó van, közülük a
Föld az egyik. A bolygók körül pedig holdak keringenek.
Legendák a csillagképekről

Orion: a vadász éppen a Bikával küzd. A magyar népnyelv az Oriont Kaszáscsillagnak is
nevezi. A kaszás kaszája = Nimród íja. A csillagkép három öv alakot formáló csillagát a magyar néphagyomány a három szent királyunk után nevezte el. Nimród, az Égi Vadász a magyarság történetében többször is felbukkan szent alakként, mint Hunor és Magor, vagyis
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a hunok és magyarok apja (a magyarok ősapja), ezért úgy tartják, ennek a csillagképnek a
magyarság sorsában is van jelentősége.

Nagy Kutya: a Kis Kutyával együtt az Orionnak, az Égi Vadásznak vadászkísérői, és ennek
megfelelően követik őt a napi, keletről nyugat felé tartó mozgásban. A Nagy Kutya csillagképbeli Szíriusz neve Sánta Kata. Ő viszi az ebédet az aratók után, de a kaszások mindig a
lába elé kapnak a kaszával, ezért is sánta.
Göncöl: a magyar monda szerint Göncöl híres táltos volt, aki az emberek közt járva gyógyította a betegeket, beszélni tudott a fákkal és a madarakkal. Egyszer eltört szekerének rúdja,
de senki sem segített neki. Haragjában a lovak közé csapott s felrepült az égbe. Azóta ott
kocsizik görbe rúdú szekerén.

Északi Korona (Corona Borealis): népünk Koszorúcsillagnak nevezi. „A boldogságos Szűz
Máriát mikor eljegyezte Szent József, akkor koszorúzták meg vele, azért hívják úgy.”
Lant (Lyra): a magyar mese Csősznek nevezi a Lyra fényes csillagát, a Vegát. „A cigány (Altair a Sasban) szénát (szalmát) lopott, s a csősz észrevette, utánament, de nem bírja utolérni. Az elhullott szalma az országutat (Tejút) jelöli.”

Ikrek: két „árva” csillag, meséjük: „Egy kisfiú meg egy kislány elmaradt az anyjuktól meg az
apjuktól, siratták az apjukat, anyjukat, egymás mellett mentek mindig. Amerre mentek, vad
gyümölccsel éltek, úgy élősködtek, nem adott nekik senki semmit, az Isten aztán magához
szólította őket. Ott látszanak az égen, hogy az emberek lássák, hogy az árváknak segíteni
kell.”
Nyilas: nálunk Koldusszekér, Sánta Koldus, Törökszekér a neve. „A Sánta Koldus elöl jár
a Talyiga rúdjánál. Felesége, a szépasszony (Antares a Skorpióban) hűtlen volt, s a koldus
nem akarva talyigáját elhagyni, messze az asszony mögött marad.”

Szekeres (Fuvaros): Mezopotámiában a csillagképet kocsihajtónak képzelték. A legkorábbi időktől úgy ábrázolták, hogy kecskét vagy kecskegidákat dajkál az ölében. A görög monda
Erikhthoniosz királyt, a szekér feltalálóját látja e csillagképben. A Capella az a kecske, amely
az újszülött Jupiternek tejet adott. Tavaszi és nyári estéken a látóhatár közelében jár, s népünk a Capella színjátszásából jósolja meg a várható időt.
Figyelem! A csillagképekhez szinte minden népnek vannak mondái. A legismertebbek talán a görög mondák. Olvass utána, ha érdekel!
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Csomózás
Kötélvég-eldolgozás: Kötélvég eldolgozása (2 mód).
Kötélvég-eldolgozás

Műszálas kötelek
Egy gyufával melegítsd föl a kötél végét, míg
meg nem olvad. Fogóval vagy egy deszkával
nyomd össze a puha végét. Így már nem
bomlik szét.
Visszafonással
Több eljárás is ismeretes: lehet bele hurkot
kötni vagy egyszerűen visszafonni.
A visszafonásnál segíthet egy horgolótű,
vagy egy egyszerű szög, amibe egy kampó
van erősítve. Ezzel könnyebben tudod
áthúzni a szálakat. Ne ijedj meg tőle, inkább
próbáld ki bátran!

Cérnával, ragasztószalaggal
Ragasztószalaggal nagyon könnyen megoldható, de szebb és tartósabb, ha egy cérnát
többször erősen rátekersz, úgy, mint egy
párhuzamos kötésnél, és a végét a tekerés
alá behúzod. A biztonság kedvéért egy
egyszerű kettőssel lezárhatod.

Kötélfajták: Ismersz 3 kötélfajtát, és hogy mire jók.
Kötélfajták
Kinézet
Víz,
nedvesség
Napsütés
Súrlódás
Nyúlik-e?
Teherbírás
(10 mm)

Kender

Sisal

Polypropylen

Nylon

Barna, puha,
sodort

Sárgásbarna,
durva, sodort

Barna, sodort

Színes, fonott
hegymászókötél

Nem érzékeny

Nem érzékeny

Nagyon
érzékeny

Nagyon érzékeny

Nagyon érzékeny

Nem érzékeny
Nem

kb. 800 kg

Érzékeny

Nem érzékeny
Nem

kb. 500 kg
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Nem érzékeny
Nagyon
érzékeny

Egy kicsit

kb. 1400 kg

Nem érzékeny

Érzékeny

Nagyon nyúlik
kb. 2000 kg
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Kender
Olvad

Használata

Figyelem!

Nem

Táborépítés,
kötélhíd, kötélpálya (mert nem
olvad)
Csak szárazon
tárolni

Sisal
Nem

Polypropylen

Nylon

Igen

Táborépítés

Táborépítés
(de nem kötélpályához)

Igen

Csak szárazon
tárolni

Ne hagyd a
napon

Naptól, sártól, benzintől védeni.
Mászás előtt ellenőrizni kell.

Csak ereszkedésnél, mászáshoz.
Kötélhídnak nem,
mert nagyon
nyúlik.

Tájékozódás
Tájékozódás - Nap és csillag: Tudsz a Nap és a csillagok segítségével tájékozódni.
Tájékozódás a Nap és a csillagok segítségével

Órával
Óra segítségével nem nehéz az északi irányt
megállapítani. Ha nincs mutatós órád, akkor
egy papírra rajzold fel a mutatók állását minél
pontosabban.
1. Az óramutatóval célozd be a napot.
2. A 12-es és az óramutató közti szöget elfelezed.
3. A felező dél felé mutat, tehát észak pont az
ellenkező irányban van.
4. Nyári időszámítás esetén a 12-es helyett az
1-est kell venni a felezéshez.
Csillagokkal
Az északi félteken a Nagy Göncöl két hátsó csillaga között húzz egy vonalat. A vonalat hosszabbítsd meg, és mérd rá ötször a két csillag közti
távolságot. Az ott levő közepes fényű csillag az
északi Sarkcsillag. Tehát arra van észak.
A déli félteken a Dél Keresztje csillagkép
segítségével tájékozódhatsz. A kereszt hosszú
szárát hosszabbítsd meg. Erre a vonalra mérd
rá négyszer a kereszt hosszát. Ott van az égbolt
déli sarka, de csillagot ott nem találsz.
266
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Becslés
Háromszögelés: Magasság és folyó szélességének megállapítása.
Geometriai módszerek a becsléshez
Derékszögű háromszög
A legtöbb becslési módszer a derékszögű háromszögeken alapszik. Ehhez fontos tudni, hogy
a derékszögű háromszögekben egyformák az
arányok, így mindig ki lehet számítani a hiányzó
méretet.

Magasságbecslés
Lépj le a fától 10 lépést. A 9-iknél dugj le
egy botot, a 10-iknél pedig feküdj le és célozd be a fa tetejét. Ott, ahol a pillantásod
keresztezi a botot, csinálj egy jelt a boton.
A földtől mérd meg ezt a magasságot (h).
Ha megszorzod 10-zel, akkor megbecsülted a fa magasságát (H).
Példa: h=1,70 m, akkor H = 10 x 1,7 = 17 m.
Folyószélesség becslése

Táborozás, szerszámok

Négy bot segitségével az innenső parton a
rajz szerint négy pontot jelölj ki, szemben
egy feltünő tárggyal. A folyó szélessége
(x) annyiszor hosszabb (vagy rövidebb)
a jobboldali háromszög (y) oldalánál,
mint amennyiszer a másik háromszögben
a (b) oldal hosszabb (vagy rövidebb) az
(a) oldalnál. Arányban kifejezve, x:y = b:a,
vagy x/y = b/a.

Tábori higiénia: Tudod, hogy mire kell táborozásnál ügyelni.
Egyéni higiénia (mosakodás, mosogatás, mosás)
A táborban és otthon is mindenkinek a maga felelőssége, hogy a higiéniai alapelveket betartsa. Ezek azért fontosak, mert a piszokkal sok fertőző bacillus és vírus kerülhet szervezetünkbe, és előbb-utóbb megbetegszünk tőlük. A táborban is legyen olyan mosdó, ahol
nyugodtan le tudsz vetkőzni, vagy kérd meg az egyik barátodat, hogy álljon őrséget.
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Mosakodás
- Evés előtt kezet mosunk, hogy ne vigyük be a koszt a szánkba. Főleg kilincsek, a busz
kapaszkodói és a korlátok azok, amiket sok ember megfog, fokozva és előidézve a fertőzés
lehetőségét.
- A vécé használata után is kezet mosunk.
- Hajmosás: főleg bolha és tetű ellen kell rendszeresen hajat mosni és kifésülni.
- Fogmosás: táborban naponta kétszer, reggeli és vacsora után.
Ha édeset ettél, igyál rá sima vizet, azzal a szádat is kiöblíted.
- Testmosás: legalább két-három naponta meg kell mosakodni, amikor a lábakat és hajlatokat mossuk meg. Ne várd meg, amíg viszketni kezd!
Tábori mosakodás lavórban
Egy lavór vízben meg tudsz mosakodni, de ügyelni kell a sorrendre. Így naponta 5 liter vízben megfürödhetsz, míg otthon akár 100 litert is elhasználnál.
1. Előbb mosd meg arcodat és a kezedet.
2. Utána moss fogat, de a vizet ne a lavórba köpd vissza, hanem a lefolyóba vagy egy kis
gödörbe.
3. Ezután mosd meg a felsőtestedet és a combodat.
4. Utána jön a hajmosás samponnal.
5. Végül pedig az alsó végtagok és a feneked (ehhez guggolj le).
6. A végén mosod meg a lábadat és lábszáradat.
(Borotválkozni külön vízbe kell, mert a szőröktől már nem tudod használni a vizet.)

Mosogatás
1. A csajkádat és az evőeszközt étkezés után mosd el. Ha rajta maradnak az ételmaradékok, akkor azok megromolhatnak, és a következő evéskor fertőzést okozhatnak.
2.		 A konyhai edényeket is mosd el, hogy ne tudjanak a betegségek és fertőzések elterjedni.
3.		 A nedves törlőrongyot ne tömd a csajkádba, hanem akaszd ki száradni.
4.		 A négyfázisú mosogatás:
5. Kikaparni a maradékot, és a pöcegödörbe kidobni. Még jobb, ha mindent megeszel, és
egy darab kenyérrel törlöd tisztára a csajkádat.
6. Forró, mosószeres vízből meríteni és kefével kimosni a csajkát és az evőeszközt. A koszos vizet öntsd ki a lefolyóba vagy külön vödörbe.
7. Leöblíteni lehetőleg meleg vízben.
8. Fertőtleníteni (0.005%-os klór vagy hasonló fertőtlenítőszer, ami 5 ml klór 100 l vízben
vagy egy kiskanál klór 25 gal vízben) vagy legalább 77 Celsius-fokos vízbe egy percig
beáztatni.
Mosás
- Táborban is lehet ruhát mosni, így nem kell annyi váltóruhát vinni. Ehhez elég egy lavórba
meleg (nem forró) vizet engedni, és a ruhát szappannal jól megdörzsölni. Vannak külön tubusos mosószerek is. A vizes ruhát egy kötélre akaszd ki száradni. Mosni csak száraz időben
érdemes, hogy a ruha meg is száradjon.
Tábori higiénia (latrina, pöcegödör)
A táborban nagyon fontos a higiénia, mivel sokan vagyunk együtt, és folyó víz híján sokszor
nehéz rendesen tisztálkodni.
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Latrina

Pöcegödör

Latrinaépítés
- Legyen félreeső helyen.
- Legyen rendesen eltakarva, és legyen jól
látható foglalt/szabad jelzése.
- A gödör legalább 80 x 80 x 80 cm legyen.
- A gödör mellett legyen egy vödörben oltott mész és egy lapát. Ebből egy kicsit be
kell hinteni a latrinába.
- Az ülőke a gödör fölött legyen, tartsátok
tisztán, és készítsetek hozzá kapaszkodót.
- Legyen egy tartó a WC-papírnak, hogy ne
legyen koszos.
- Legyen fedett, mert eshet az eső is.
- A WC mellett kell egy víztartály és szappan, hogy lehessen kezet mosni.
Pöcegödör-építés
- A pöcegödör legyen a konyha környékén,
de mégis félreeső helyen.
- Legalább 60 cm mély és 80x80 cm nagy legyen. Ez persze a tábor nagyságától is függ.
- A kiásott földet a szélére halmozd fel. Néha
kell egy kicsit szórni a moslékra.
- Készíts egy fedőt hozzá, hogy az állatok és
legyek ne szállják meg.

Illesztés: Tudsz fűrésszel és baltával fákat illeszteni.
Illesztés, csapolás

Nagyobb építményeknél segíthet, ha ismered a fa megmunkálásának néhány szakszerű
módját. Persze ehhez megfelelő szerszámok is kellenek, mint kézi fúró és véső.
Illesztés

Csapolás
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Ha két gerenda keresztezi egymást, akkor
célszerű összeilleszteni őket. A mellékelt áb
ra szerint metszd ki és illeszd össze őket.
Ehhez először fektesd a gerendákat egymás
ra keresztbe, és így jelöld ki a metszés helyét.
Ezután fűrésszel vágd ki a bejelölt részt.
A közepét vésővel vagy baltával vésd ki.
Könnyebben megy, ha előtte ezt a részt fűrésszel több helyen is bevágod.
Stabilabb tartást ad egy szerkezetnek, ha
összecsapolod a részeit.
Ehhez a rúd végére fűrésszel egy csapot
kell vágni, a keresztrúdba meg egy lyukat
kell vésni. Addig igazítsd őket, amíg a csap
beleilleszkedik a lyukba.
Kicsúszás ellen egy faszöggel biztosíthatod.
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Faszög
Ha egy deszkát rögzíteni akarsz, fúrj bele
egy lyukat, és verj bele egy faszöget.
A faszöget egy darab gallyból vagy keményfából is kifaraghatod. Ez egy nagyon gyors
módszer pl. asztal építéséhez.

Tűzrakás, főzés és sütés
Máglyatűz megrakása: Megraktál és tápláltál egy tábortüzet.
Tábortüzek
A tábortűz a cserkészek különleges tüze. Nem főzőtűz, nem is szemétégető tűz, hanem egy
melegítőtűz a test és a lélek számára egyaránt. Ha te rakhatod meg a tábortüzet, akkor ez
egy kitüntetés, és arra különösen sok gondot fordíts. Ügyelj arra, hogy szépen meg legyen
rakva, szépen égjen, ne dőljön össze, és semmiképp ne használd szemétégetésre.
A tábortűz alakja általában gúla vagy pagoda. Úgy kell megrakni, hogy meggyújtás után
magától begyulladjon. Ezért nagyon gondosan rakd meg. Főleg a hármas aranyszabályra
ügyelj (lásd: szabályos tűzrakás). Hogy szebb legyen a tűz, fűrészeljünk vastag rönköket,
és hogy ne guruljanak szét, faragjunk mélyedést az egyes rönkökbe. Akár 2-3 óra hosszat is
eltarthat egy közepes tábortűz megrakása.
A tábortűznél is be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat (távolságtartás az erdőtől, belógó
ágaktól, vödör víz a tűz mellett), már csak azért is, mert ez a legnagyobb tűz, amit a cserkészetben használunk.
A tartalék fát is készítsd oda, hogy kéznél legyen. Ha kezd leégni, akkor tegyél rá fát. Legalkalmasabb énekek alatt rakni rá. Legyen kéznél egy-két köteg rőzse is, ha netán több fényre
lenne szükség. A vége felé hagyhatod leégni. A tábortűz végén tűzőrséget kell állni, amíg a
tűz le nem ég.
Különleges gyújtásmódok: Bemutatsz egy különleges gyújtásmódot.

Különleges tűzgyújtási módok
Külön kihívás a tábortűz különféle módon történő meggyújtása. Legyen ez titkos gyújtás,
távgyújtás vagy varázslatos begyújtás.
Isten nyila:
A tűz közepébe erősíthetsz egy vékony spárgát (damilt). A spárga másik végét egy fa tetejéhez kötöd.
A fa tetején egy cserkész meggyújt egy vattagombócot, amely egy nyíl hegyére van tűzve. Megbeszélt
jelre a nyíl a spárga mentén lecsúszik a tűzbe és
meggyújtja.
Távgyújtás:
A tűz közepébe dugj el egy konzervdobozt, amin
vágsz egy nyílást. Ebben már a tábortűz előtt elhelyezel egy égő gyertyát, amit egy spárgára kötsz.
A megbeszélt jelre kihúzod a gyertyát a spárgával
a konzervdoboz alól, és a tűz egyszer csak elkezd
égni, pedig nem is gyújtotta meg senki.
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Testedzés
Bemelegítés: Tudsz bemelegítő gyakorlatokat, és tudod, hogy mire jók.
Reggeli torna: Vezetsz egy reggeli tornát (kb. 10 perc).
Reggeli torna, bemelegítő gyakorlatok
Reggel sok ember nehezen kel föl. Ha ébresztő van, igyekezz rögtön kiugrani a hálózsákból,
és miután felöltöztél, egy pár tornagyakorlattal beindítani a vérkeringést. A reggeli torna
célja, hogy a testedet megmozgassa, az izmokat fellazítsa, és hogy a játékban vagy a munkában ne tégy kárt magadban. Ezért a reggeli tornát négy részre osztjuk, melyeket már
a portyázó próbában megismertél.
1. Nyújtás
2. Bemelegítés
3. Erősítés
4. Lazítás
Fontos, hogy a reggeli tornát is lassan kezdjük, nyújtózkodással. Igyekezzünk minden nagyobb izmot
megmozgatni. Alvás alatt főleg a derék- és a nyakizom szenved. A nyújtózkodásnál fokozatosan növeld
a nyújtást, ne rángatózva. Ilyenkor növeljük a hajlékonyságunkat is.
Utána jön a bemelegítés, amikor futunk vagy ugrálunk, amíg érezzük, hogy a szívünk rendesen ver. Ezt persze lehet egy fogócska keretében is csinálni, csak az a fontos, hogy mindenki
mozogjon, és senki se álljon.
A bemelegítés után jöhetnek az erőgyakorlatok vagy játékok.
A tornát zárjuk le egy rövid lazítással.
A reggeli tornán kívül fontos, hogy napközben, mielőtt sportolni, játszani vagy táncolni
kezdesz, tarts bemelegítőt. Ha hidegek az izmaid könnyen megsérülhetsz. Főleg, ha olyan
játékokat játszotok, mint az Adj, király katonát vagy a focit.
Kitartás: Tudsz 11 percet futni (vagy 800 métert úszni, vagy 20 km-t kerékpározni).
Testedzési teljesítmények táblázata
Futás

Úszás

Kerékpározás

Piros koszorú próba

11 perc

800 m

20 km

Zöld koszorú próba

15 perc

1000 m

30 km

Honfoglaló (15-16 éves):

Fehér koszorú próba
Koszorú próba

12 perc
20 perc
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1200 m
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25 km
50 km
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Fontos tudnivaló
• Ne hidd, hogy a morze csak régi és elavult ... még ma is sokszor életet ment.
• A legújabb Airbus A-380 fedélzetén is használják a pilóták a morzét.
• A morze üzenetek leadása és vétele nem fog sikerülni nagy távolságra, ha nem gyakoroltuk először közelre. Akár csak 2 m-re, de egyéb magyarázat nélkül.
Kötelező tevékenységek és feladatok:
Jellem:
Egy hétig lemondasz valami számodra kedvesről (édesség, TV, mobil).

Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Szerszám: Kopjafa vagy csapatoszlop faragása őrsöddel.
Dísztárgyat varrsz, hímzel a csapatnak az őrsöddel.
Jeladás:
Ismerd meg a morze-betűket, és hogy hogyan kell morze-szöveget megfejteni!
Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek
Magyar cserkészet

Ismered a magyar cserkészet történetét.

10

Helyi cserkészet

Ismered a helyi magyar cserkészet történetét
és főbb vezetőit.

6

Helyi magyarság
Vallás

Lelkigyakorlatok
Szentírás

Jellemnevelés
Cserkészies viselkedés:
Előadás

Kötelességtudat
272

Ismered a helyi magyarság történetét.

4

Csendes elmélkedésen veszel részt.

2

Példával elmondod, hogy mi a „megbízhatóság”.

2

Előadást tartasz (őrsödnek, csapatodnak,
tábornak) egy általad választott témáról.

10

Ismered a Biblia felépítését (Ószövetség, Újszövetség, négy evangélista...).

Példával elmondod, hogy mi az
„önmegtartóztatás”.

Példákkal elmondod, hogy mi a kötelességünk a
hazával és a magyarsággal szemben (fogadalom).
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Magyarságismeret
Népdalok

Ismersz 80 népdalt.

10

Versmondás

Szavaltál egy komoly verset (szavalóverseny).

5

Magyar költők
Történelem
Földrajz

Elsősegély
Népi gyógyászat

Ismersz 4 híres költőt és egy-egy művét.

Ismered az 1848-as szabadságharc történetét.
Kisalföld: jellegzetességei, főbb városai stb.

8
6
6

Ismersz házi recepteket (3).

6

Gyógynövények

Ismersz 5 gyógynövényt és alkalmazásukat.

10

GPS

Ismered a GPS működését.

4

Becslést segítő méreteket ismersz (pl. emelet,
ingalengés, fa magassága, focipálya hossza, pénz
mérete stb.).

10

Készítesz 1 nagy tábori építményt (pl. őrsi kaput,
altábori kaput vagy tábori konyhát.).

10

3 fogásos étel tűzön

Készítesz 3-fogásos ételt tűzön vagy gázon.

12

Íjászat

Tudsz íjjal célba lőni.

10

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

180

Mentés

Természetismeret

Tájékozódás

„Geocaching”

Becslés

10 alapméret
Táborozás, szerszámok
Tábori építmények
Bivak- (alvóhely)
építés

Tűzrakás, főzés és sütés

Testedzés

Kitartás

Tudod, hogyan kell menteni jégből, tűzből, és ha
valakit áramütés ért.

Eldugsz vagy megkeresel egy tárgyat.

Sátor nélkül kint alszol saját magad építette
alvóhelyedben.

Tudsz 12 percet futni (vagy 900 métert úszni, vagy
25 km-t kerékpározni).
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Cserkészismeretek
Magyar cserkészet: Ismered a magyar cserkészet történetét.
A magyar cserkészet története
- 1910: Első csapatok Magyarországon
- 1912. dec. 28.: Megalakul a Magyar Cserkészszövetség, és megírják a 10 cserkésztörvényt
- 1913: Vági tutajút Kralovántól Komáromig 105 cserkésszel. Tpk: Sík Sándor
- 1919: Megalakulnak az első leánycserkészcsapatok
- 1921: Létrejön a leánycserkészek szövetsége
- 1922-23: 1. magyar főcserkész: gróf Teleki Pál
- 1923-42: 2. magyar főcserkész: gróf Khuen-Héderváry Károly
- 1926: Megyeri Nemzeti Nagytábor 7500 cserkésszel. Tpk.: Sík Sándor
- 1927: Megnyitják a Hárshegy Cserkészparkot.
- 1933: IV. Világdzsembori Gödöllőn. Tpk.: Teleki Pál
- 1939: I. Leánycserkész Világdzsembori (Pax Ting) Gödöllőn.
- 1941: Lord Robert Baden-Powell halála és Teleki Pál halála.
- 1942: 3. magyar főcserkész: vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc. Elhunyt 1980-ban.
- 1945: Megalakulnak az első magyar csapatok a külföldi menekülttáborokban.
- 1948: Magyarországon a kommunisták betiltják a cserkészetet.
- 1950: Megalakul külföldön a Magyar Cserkészszövetség.
- 1951: A magyar cserkészet központja Amerikába kerül.
- 1989: Újraindul a cserkészet Magyarországon.
- 1995: A külföldi magyar cserkészszövetség felveszi a KMCSSZ nevet.
- 1996: Bodnár Gábor halála.
- 2010: 100 éves a magyar cserkészet.
- 2013: Nemzeti Nagytábor Ócsán 4000 cserkésszel. Tpk.: Solymosi Balázs
- 2013: Vági tutajút-emléktúra a Tiszán 180 cserkésszel. Tpk.: Demes Sándor

Helyi magyarság: Ismered a helyi magyarság történetét.

A Helyi Magyarság története
Az a fa, amelynek nincs gyökere, az első szélben kidől. Így van ez az emberrel is. Aki nem ismeri a gyökereit, annak nincs mibe kapaszkodnia. Kutasd fel, hogy a te városodban hogyan
alakult a magyarok élete. Mikor jöttek, mit csináltak, milyen szervezetek voltak, és kik a fő
vezetői, a közösség szervezői.
Helyi cserkészet: Ismered a helyi magyar cserkészet történetét és főbb vezetőit.

A helyi magyar cserkészet története
A cserkészcsapatodnak szintén megvan a maga története. Írd fel, hogy melyik évben lett
alapítva, ki alapította, kik voltak a parancsnokai, és milyen fontos események történtek
benne.
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Vallás
Lelkigyakorlatok: Csendes elmélkedésen veszel részt.
A lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, mely segít az önmagunkra találásban és az Isten felé fordulásban.
Szentírás: Ismered a Biblia felépítését (Ószövetség,Újszövetség, négy evangélista...).
A Biblia (Szentírás) részei
A biblia szó görögül „könyveket” jelent. Az első teljes magyar nyelvű bibliafordításra 1590ig kellett várni. Ez Károlyi Gáspár nevéhez fűződik, és Károlyi- vagy vizsolyi biblia néven
ismerjük, mivel Vizsolyban nyomtatták és adták ki először. A Biblia két fő részből áll: az
Ó- és az Újszövetségből.
Ószövetség

Újszövetség

Az Ószövetség a világ teremtésével kezdődik, a zsidó nép történetét tartalmazza, és
Jézus születéséig tart.

Az Újszövetség Jézus születésével kezdődik. Elmeséli Jézus életét és tanítását négy
változatban (Máté, Márk, Lukács, János
evangéliumai), továbbá az apostolok
cselekedeteit, majd az apostolok levelezésével folytatódik. Végül János jelenéseivel záródik, amit látomásos/profétikus
(jövendőmondó) résznek tartanak.

A Biblia minden egyes könyvének van egy rövidítése. Minden egyes könyv fejezetekre van
osztva, és fejezetenként minden vers (szövegrész) meg van számozva. Így bármilyen kiadású egy Biblia, a számozás szerint minden verset meg lehet találni.
Például:
Ter 1,1 azt jelenti: A Teremtés könyve 1. fejezetének 1. verse, ami így szól: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.
Jel 22,21 pedig a Jelenések könyve 22. fejezetének 21. verse, vagyis az utolsó mondat a
Bibliában, ami így szól: Urunk, Jézus kegyelme legyen minden szenttel! Ámen.

Jellemnevelés
Cserkészies viselkedés:

Példával elmondod, hogy mi a „megbízhatóság”.
Példával elmondod, hogy mi az „önmegtartóztatás”.

Cserkészies viselkedés
A tíz cserkésztörvény szerinti életet nevezzük cserkészies életmódnak. Persze a társadalomban és minden országban van egy kialakult kép a cserkészetről, ami viszont nem mindig
egyezik azzal, amit mi szeretnénk.
Nagy hátizsákkal túrázó, jókedvű fiatalok.
Tábortűz mellett részegen éneklő fiatalok.
Katonai egyenruhában menetelő gyerekek.
Vízipipázó, hosszú hajú „virággyerekek”.
Ez csak néhány olyan képzet, ami az emberek fejében kialakult a cserkészekről. Persze van
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más vélemény is, de mi ezektől függetlenül igyekezzünk viselkedésünkkel jó benyomást
kelteni az emberekben. Ez persze főleg akkor fontos, ha egyenruhában vagyunk. Szűkebb
környezetünk akkor is cserkésznek fog látni minket, ha nem vagyunk egyenruhában! Ha
egy fiatal őrsvezető cigarettázik, és trágárul beszél az iskolában, akkor az a cserkészetben
sem tud másképpen viselkedni, illetve nem egyeneslelkű a jelleme.
Beszéljétek meg őrsötökben, hogy mikor viselkedtek cserkésziesen, és mikor nem!
Biztos rengeteg példát tudtok felhozni erre nézve.
Mondj példákat arra, hogy min múlik az, hogy valaki megbízható legyen!
Mit tesz az, aki önmegtartoztatást gyakorol?
Előadás: Előadást tartasz (őrsödnek, csapatodnak, tábornak) egy általad választott témáról.
Kommunikáció (előadás, érvelés, kritika)
Tanulj meg hatásos szónoklatot mondani!
Cserkészként korán megtanulsz fellépni egy csoport előtt. Gondolj a tábortüzekre. Aztán
igyekezz részt venni szavalóversenyen, ünnepi szereplésben, mert itt szokod meg a közönséget.
Előfordulhat, hogy nemcsak egyéneket, hanem egy csoportot kell meggyőznöd valamiről.
Ebben a jó értelemben vett szónoklat segíthet. Íme, néhány jó tanács egy hatásos beszéd,
szónoklat előkészítésére és előadására:
1. Légy meggyőződve a szónoklat által elérni kívánt célod fontosságáról! Becsüld hallgatóságodat, és őszintén akard a javát.
2. Beszéded szerkezete logikailag egységes legyen, lélektanilag világosan építsd fel.
Építs hidat célod, és a hallgatóság lelke közé.
3. Beszéded kidolgozása előtt napokon át gondolkozz, olvass. Gyűjts gondolatokat, érveket, hasonlatokat, példákat, idézeteket.
Beszéded vázának rögzítése előtt nézd át összegyűjtött nyersanyagodat. Válaszd ki belőle azt, amit mondanivalód vázlatába beépíthetsz.
4. Gyakorold mondanivalódat otthon. Használj hozzá órát és tükröt, esetleg kérj meg valakit, hogy hallgasson meg. Rögzítsd beszédedet magnóra és hallgasd meg.
5. Megjelenésed, fellépésed legyen nyugodt és határozott. Előadásod első pillanatától
kezdve nézz állandóan hallgatóid szemébe. Őszintén, saját hangodon, természetesen,
szabadon beszélj, és ne olvasd a szöveget.
Kötelességtudat: Példákkal elmondod, hogy mi a kötelességünk a hazával és a magyarsággal
szemben (fogadalom).

Kötelességtudat
A cserkészfogadalomban minden cserkész megfogadta, hogy híven teljesíti kötelességeit.
Mit takar ez a szó, amit még kimondani is nehéz? Mindenkinek vannak jogai és kötelességei egy országban. Milyen kötelessége van az adófizetés és a katonai kötelezettség mellett
egy férfinak? És egy nőnek? Van egyáltalán kötelességük, vagy csak a cserkészeknek van
kötelességük?
Mi a kötelességünk a hazával és a magyarsággal szemben? Mi a különbség a kettő között?
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Magyarságismeret
Népdalok: Ismersz 80 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 költők: Ismersz 4 híres költőt és egy-egy művét.
Költők és írók
Mivel a magyar nyelvet kevesen értik a nagyvilágban, így irodalmi alkotásaink nem terjedtek el annyira, mint a magyar zene. Mégis van egy pár mű, amely mindezen nehézség ellenére is világhírű lett. Például Madách Imre Az ember tragédiája című emberiségdrámája.
Az író és a költő között az a különbség, hogy az egyik inkább verseket ír, a másik pedig hosszabb-rövidebb történeteket. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy író ne költhetne verseket
is vagy akár énekszövegeket.
Ady Endre (1877-1919)
- A XX. sz. egyik legjelentősebb magyar költője, a magyar politikai
újságírás egyik legnagyobb alakja.
- Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére
kiterjednek.
- Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai személyiség.
- Stílusának egyik legjellemzőbb vonása a különös jelzők gazdagsága.
- Híres versei: Góg és Magóg fia vagyok én, A magyar Ugaron, Párisban járt az Ősz, Magyar jakobinus dala, Dózsa György unokája, Sem
utódja, sem boldog őse, A föl-földobott kő
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Arany János (1817-1882)
- Magyar költő, a Kisfaludy Társaság elnöke, a Magyar Tudományos
Akadémia igazgatója és főtitkára.
- Barátság fűzte Petőfi Sándorhoz és családjához.
- A világosi fegyverletétel után egy ideig bujdosni kényszerült,
később tanító is lett.
- Főbb művei: A Toldi-trilógia (Toldi, Toldi estéje, Toldi szerelme),
A walesi bárdok, Szondi két apródja, Buda halála.
József Attila (1905-1937)
- Magyar költő, a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
- Életműve zárt egészet alkot: teljes emberi magatartást, egységes,
befejezett életutat fejez ki klasszikussá érlelt művészi technikával,
nemegyszer a legmagasabb szinten. Ezáltal foglal helyet nemcsak
a magyar, hanem a világirodalom nagyjai közt.
- Látomásos verseket is írt, s halála körülményei sem tisztázottak.
- Szocialista költészete: Döntsd a tőkét, Külvárosi éj, Mama.
- Hazafias költészete: Nem, nem, soha!, A Dunánál.
- Szerelmi költészete: Óda, Nagyon fáj.

Móra Ferenc (1879-1934)
- Író, újságíró, muzeológus, a „tiszteletbeli makai”
- Tanító volt, ill. régészeti ásatásokon ősi lovastemetkezéses sírokat
tárt fel.
- Verseket írogatott, majd ifjúsági könyveket kezdett írni.
- A háborúban haditudósító volt, a katonasorsot életközelből
mutatta be
- Főbb művei: A kincskereső kisködmön, Rab ember fiai, Zengő
ABC, A cinege cipője, Az aranyszőrű bárány.

Petőfi Sándor (1823-1849)
- Magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik
legismertebb és legkiemelkedőbb alakja.
- Addig ismeretlen témákat honosított meg költészetünkben: nála
jelenik meg először a családi líra, a szerelmi költeményekben
a hitvesi, házastársi szerelem ábrázolása, tájköltészetében pedig
a puszta, a magyar Alföld méltó rajza.
- Stílusát a népiesség jellemzi. Elhagyta a mitológiai elemeket, a
finomkodó körülírásokat.
- Gyalogosan vándorolt Kárpát-medence-szerte, többször megpróbálkozott a színészmesterséggel is mint vándorszínész.
- Mély barátság fűzte Arany Jánoshoz.
- A márciusi ifjak vezéreként az 1848-49-es események egyik főszereplőjévé vált. Megírta és elszavalta a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a
„Nemzeti dalt“, de később fegyverrel is harcolt a szabadságharcban.
1849. július 31-én tűnt el a segesvári csatában.
- A nép a szabadság szimbólumát látta ebben a lángoló ifjúban.
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- Számtalan utca, tér, intézmény és emlékmű őrzi emlékét.
Jelentősebb művei: Nemzeti dal, János Vitéz.
Nemzeti dal (első versszak)
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

„Külföldön Petőfi a legismertebb magyar költő mindmáig.
Ő az istenek magyar kedvence. Mindent megkapott, hogy nagy
költő lehessen: tehetséget, történelmet, sorsot. Huszonhat évet
élt, s világirodalmi rangú s méretű életmű maradt utána, mely
korfordulót jelentett nemzete irodalmában.”
(Németh G. Béla irodalomtörténész)
Wass Albert (1908-1998)
- Erdélyi magyar író és költő.
- Magyarországon csak halála után fedezték fel mint az erdélyi
magyar irodalom nagy alakját.
- Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg,
korábban itt szinte ismeretlen volt.
- Főbb művei : A funtineli boszorkány, Kard és kasza, Adjátok vissza a hegyeimet! Erdők könyve, Tavak könyve, mesék,
mondák.
- 1952-től haláláig az Amerikai Egyesült Államokban élt.
- Egyik híres mondása:
„Ne félj, magyar, az ki vagyon veled, ezer veszély közt is bizton
hazavezet, s ha jó az óra, meghallod szavát.
Hazamegyünk! Hazamegyünk!
Ne félj, magyar, az ki vagyon velünk, a bujdosásból majd hazamegyünk. A bujdosásunk véget ér hamar, s szabad lesz végre,
szabad a magyar.”

Mivel oly sok írónk és költőnk van, hogy itt nem lehet mindet felsorolni, további költőket és
írókat találsz a Magyar Irodalmi Lexikonban és az interneten.
Versmondás: Szavaltál egy komoly verset (szavalóverseny).
Történelem: Ismered az 1848-as szabadságharc történetét.
1848–49-es forradalom és szabadságharc
1848. március 15-én kitört a forradalom. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt, Jókai pedig felolvasta a 12 pontot, melyben össze volt foglalva a nemzet kívánsága. Ezt az Országgyűlés el is
fogadta, és új törvényeket fogalmaztak.
A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új kormány már nem a királynak, hanem az
ország választott képviselőinek, a magyar országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért
tehát független és felelős kormány volt.
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Az utolsó rendi országgyűlés által elfogadott áprilisi törvényeket az uralkodó, V. Ferdinánd
király szentesítette. Ez fordulópontot jelentett a magyar történelemben, az ország gazdasági-politikai kormányzási rendszere óriási változáson ment keresztül. Az áprilisi törvények
alapján Magyarország csaknem független ország lett. Kimondták Magyarország és Erdély
egyesülését.
A jobbágyok ügyével és a nemzetiségekkel azonban nem foglalkoztak. Így sikerült a nemzetiségeket fellázítani a magyarok ellen, és azok el is indultak hadaikkal az ország ellen.
Ferdinánd helyett Metternich kancellár kormányzott, a császár csak az ő bábja volt.
1848 nyarán az udvar elérkezettnek látta az időt, hogy Magyarországon is visszaállítsa teljhatalmát, tehát Magyarországot osztrák tartománnyá süllyessze, és Erdélyt elszakítsa.
Szeptemberben Jellasics horváth bán megtámadta a magyarokat.
1849 tavaszától a „dicsőséges tavaszi hadjárat” sorozatos győzelmekkel indult. Ebben főszerepe volt Görgey Artúr kiváló fiatal hadvezérnek, Bem József lengyel szabadságharcosnak és Gábor Áron híres ágyúöntőnek.
1849-ben Debrecenben kimondták a Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztását.
Kossuthot kormányzóvá választották. Kossuth pénzt nyomatott, katonákat toborzott, fegyvert gyártatott.
A bécsi kormány segítséget kért I. Miklós orosz cártól, aki hatalmas seregével (200 000 fő)
leverte a szabadságharcot. Görgey így Világosnál letette a fegyvert.
Haynau tábornok „örökre el akarta venni a magyarok kedvét a szabadságharcoktól”. Véres,
büntető megtorlás következett. Bebörtönzések, kivégzések, bujdosás volt mindazoknak a
sorsa, akik a szabadságharcot támogatták.
1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar forradalom 13 tábornokát, az aradi vértanúkat. Ugyanezen a napon sortűzzel kivégezték Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt, majd október 25-én Kazinczy Lajost is.
Kossuth külföldre menekült, Széchenyi öngyilkosságot követett el.
Az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének egyik leghíresebb háborús konfliktusa is.
Földrajz: Kisalföld - jellegzetességei, főbb városai stb.

Kisalföld (Dunántúl része)
A Nagyalföld „kistestvére”, síkság.
A Duna két ágra szakad területén: a határolt szigetek neve Szigetköz és Csallóköz.
Mellékfolyók: Rába, Rábca, Marcal, Répce, Fertő-tó.
A Kisalföld nevezetességei: nyugati peremén található a Dévényi-kapu – a Kárpát-medence
nyugati bejárata.
Főbb városai: Győr, Sopron, Pannonhalma, Mosonmagyaróvár.
Főbb termékei: gabona, szarvasmarha, halászat, húsüzemek, malmok.

Elsősegély
Népi gyógyászat: Ismersz házi recepteket (3).
Népi gyógyászat
Számtalan kisebb-nagyobb bajra létezik népi gyógymód is. Ezek igazán praktikus eljárások,
mert a szükséges eszközök minden háztartásban megtalálhatók, és nincs mellékhatásuk:
-

-

Csípéseket ecetes vízzel lehet borogatni. Vigyázz, hogy az ecet fel legyen hígítva, és a
borogatást ne tartsd rajta hosszú ideig, mert kimarhatja a bőrt!
Hólyag ellen jó az útifű (lat. Plantago).
Gyulladásnál használj paradicsomot, attól csillapodik a gyulladás.
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-

-

Magas láznál a lábra langyos borogatást raknak, és a lázat meleg takaró alatt ki kell
izzadni.
Szorulás esetén szilvalevet kell inni.
Hasmenésnél rizst, pirítóst, kemény sajtot, fekete csokit, banánt kell enni, és sok folyadékot inni.
Gyomorrontás esetén egy napig koplalni kell és fekete teát inni.

Mentés: Tudod, hogyan kell menteni jégből, tűzből, és ha valakit áramütés ért.

Mentés vízből, tűzből, jégből, áram alól
Mások mentése mindig nagyon veszélyes! Ha valakit életveszélyes helyzetben látsz, akkor
első dolgod legyen hangosan segítséget hívni, vagy hívni a mentőket mobiltelefonon.
„Hívj segítséget, ne egyedül tedd!”

Vízből mentés
Ha van nálad úszó tárgy vagy úszógumi,
akkor azt dobd be a vízbe.
Az eszméletlen embert „csak” ki kell húzni, bár ez is jó erőnlétet igényel. Viszont
sokkal veszélyesebb, ha valaki pánikban
kapálózik, és netán beléd kapaszkodik. Ha
nem ismersz szabadulási fogásokat, akkor
a legbiztosabb ilyenkor lemerülni. El fog
engedni, mert ösztöne a víz fölé hajtja.
Próbáld meg hátulról megközelíteni, és
fejénél fogva kihúzni.
A legnagyobb veszély a lehűlés és a
levegőhiány, ezért melegen kell tartani,
és szükség esetén mesterséges légzést
alkalmazni.
Jégből mentés
Legnagyobb veszély, hogy alattad is
betörik a jég. Ezért nyújts feléje egy
hosszú rudat, abba kapaszkodva ki tud
jönni, vagy pedig létrán, asztalon, laposan
feküdve közelítsd meg.
Rögtön melegbe kell vinni és melegen
tartani.
Fagyási sérüléseket szenvedni a levegőn
is lehet.
Az elfagyott végtagokat csak lassan
szabad felmelegíteni (pl. hónod alatt).
Történhet langyos vízben vagy puha
ruhában.
Az erős dörzsölés megsértheti a bőrt.
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Mentés tűzből
Ha ég a ruhája, oltsd el a lángot vízzel
vagy pokróccal. A ruhát ne rántsd le, mert
a műszálas ruha ráolvad a bőrre, és a
ruhával együtt a bőrét is lerántod.
Ha tűzön kell átmenned, mert be vagy
zárva, akkor tégy vizes kendőt a szád és
orrod elé.
A föld fölött tisztább a levegő, mint magasabban, mert a füst felfelé száll.
Ha ajtót vagy ablakot nyitsz, számíts arra,
hogy a láng kilobban.

Mentés áram alól
Ha a sérült még áram alatt van, nem
szabad megfogni.
Az áramforrást le kell kapcsolni.
Ha nem megy másképp, egy vastag
könyvre állva egy fabottal kell kiütni/kipiszkálni kezéből a készüléket.
Ezután mesterséges légzést vagy oldalfekvést kell alkalmazni.
Orvoshoz kell vinni, mert az áramütés
belső sérülést is okozhat.

Természetismeret
Gyógynövények: Ismersz 5 gyógynövényt és alkalmazásukat.
Gyógynövények
Útifű
(lándzsás és
kerek útifű)

Csalán
Tea, szirup formában:
torokfájás, köhögés csillapítására, köptetőként
használják baktériumölő,
gyulladáscsökkentő hatása
miatt. Gyerekeknek is
adható.

Külsőleg a népi gyógyászat
bőrsérülésekre, vágott és
gennyes sebekre, nehezen
gyógyuló fekélyekre és vérzéscsillapításra használja.
282
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Teája ízületi betegségek
ellen jó, de erősítő, vizelethajtó, vértisztító is.
A konyhában leveleit
főzelékként, zsenge hajtásait tavaszi levesekben és
salátákban fogyasztják.
Gyökere és levelei vizelethajtó és gyulladáscsökkentő hatásúak. Leveleit
gyakran alkalmazzák
epe- és májbántalmakra is.
A középkorban háborús időkben a kendert
helyettesítették vele,
belőle készítettek fonalat
és szövetet.

15-16 éveseknek, második félév

Kakukkfű

Kamilla

A gyógytea fogyasztása
vagy az azzal történő gargarizálás jó gyógyír köhögés,
torokfájás esetén. Kitűnő
étvágygerjesztő, gyomorjavító, görcsoldó, köhögéscsillapító, szélhajtó is.
Emeli az alacsony vérnyomást, külsőleg használva
csillapítja a rovarcsípések
okozta viszketéseket.

Bodza

Pitypang

Levelével és gyökerével
több száz éve kezelik a máj,
epehólyag, vese megbetegedéseit és az ízületi
problémákat.
Virágzás előtti fiatal leveleiből salátát vagy főzeléket
készítenek. Gyökerét
nyersen vajon párolva lehet
fogyasztani, vagy gyors
szárítással (kb. 55°C-on
szárítva) és durvára őrölve
kávépótlóként használják.

Tea formájában a fogíny,
a száj és a torok gyulladásainál hatásos. Enyhíti
a gyomorpanaszokat, a
rosszullétet, a hányingert.
Bőrbetegségeket, pattanást, tályogot, sebeket,
körömágy- gyulladást
kezelnek vele. Szemborogatásra is kiválóan alkalmas. A nőgyógyászatban is
használják. A kamillaolaj
csökkenti az idegességet
a gyermeknél, s jótékony
hatással van a hiperaktív
gyerekekre. A bőr szárazságát, viszketését, gyulladását csökkenti. Jót tesz a
hajnak, mert kifényesíti és
nyugtatja a fejbőrt.

A népi gyógyászatban
a bodza volt „a szegényember patikája”: ennek
főzetével kezelték a
székrekedést, a szemgyulladást, a gümőkórt (TBC),
de használták vértisztítónak, fájdalomcsillapítónak,
hánytatónak, vizelethajtónak, köptetőnek, hámosítónak is. A szárított virágaiból főzött teát meghűléses
betegségek gyógyítására
használják, mivel kiváló
lázcsillapító, izzasztó és
köhögéscsillapító.
Régen fontos festőnövény
is volt, levét a legyek,
egerek távol tartására
szétpermetezték.
Vigyázat: a virágok és
a terméshús kivételével
a növény minden része
mérgező.
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Csipkebogyó Teáját áztatással készítsük!
Sok C-vitamint tartalmaz,
ezért a szervezet ellenállóképességét növeli. Alkalmas
még saláták, gyümölcssaláták ízesítésére, erősíti a
vérerek falát, szilárdítja
a kötőszövetet, fokozza
a szervezet védekezőképességét, a fertőzésekkel,
betegségekkel szemben.
Megelőzésként segíti a
csontok erősödését, szilárdságát és a csontképződést.
Csökkenti a sebek hegesedés utáni nyomait. Napperzselte bőrre, a nátha miatt
fájó orrkörnyéknek, vagy az
apró ráncok kezelésére is
kiválóan alkalmas.

Hársfa

Meghűléses betegségekre, köhögéscsillapításra kiválóan alkalmas,
köptető, nyákoldó hatású.
Serkenti az immunrendszer működését.
Jó idegerősítő és vértisztító hatású.
Tea: 2-3 dl forró vízzel
forrázzunk le 2 teáskanálnyi szárított hársfavirágot, majd 10 perc
elteltével szűrjük le.
Borogatás: 3 dl forró
vízzel forrázzunk le 3 teáskanálnyi virágot, majd
10 perc elteltével szűrjük
le. Naponta kétszer
borogassuk vele a beteg
bőrfelületet, langyosan
használjuk.

Tájékozódás
GPS: Ismered a GPS működését.
Tájékozódás GPS-szel
A GPS-szel való tájékozódásról külön könyvet lehetne írni (írtak is már
sokat).
E műszer lényege, hogy a GPS a műholdak alapján tudja megállapítani,
hogy hol van, és ezt átszámolja a helyi koordinátákra. Ehhez viszont
szükséges, hogy szabad legyen fölötte az égbolt, és legyen benne feltöltött elem is. Ez viszont két hatalmas hátrány számunkra, hisz sokat
járunk erdőben, ahol pont az eget nem lehet látni, másrészt az elemünk
lemerülhet. Ennek ellenére cserkészként is tudni kell a GPS-készülékkel bánni, útvonalat megadni és eltalálni a célhoz.

Indítás:
Kapcsold be a készüléket
Menj vele olyan helyre, ahol látszik az égbolt.
A GPS most megkeresi a műholdakat. Amint talált legalább három műholdat, jelzi, hogy
kész a navigálásra.
Ilyenkor kijelzi, milyen pontossággal tud dolgozni. Ez általában 3-30 m között van.
Ilyenkor látod, hogy milyen magasan vagy, és a helyed koordinátáit is.

Útvonalat megadni:
Az útvonal megadása vagy számítógépen történik, ahol egy programról egyenesen a GPS-be
töltöd a célpontokat, vagy kézzel kell megadnod a pontok koordinátáit.
A koordinátákat (pl. a geocachinghez) megkapod a honlapon. Arra ügyelj, hogy a koordináták helyes formátumban legyenek.
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Egy pontot azonban meg tudsz adni úgy is, hogy a GPS-szel elmész a célhoz, és ott megnyomod a gombot, hogy azt a helyet célpontként tárolja el. Ha most valakinek odaadod a GPS-t,
akkor ő is el tud vele menni a célhoz.

Útvonalkövetés:
Ha megadtad az útvonalat vagy célpontot, akkor beindítod az útvonalkeresést.
Most a GPS elvezet az egyik ponttól a másikig.
Ha a GPS-ben van térkép, akkor téged is úgy vezet el az úton, mint egy autót. Ha viszont
egy egyszerű készülék, akkor csak azt adja meg, hogy légvonalban hol a következő célpont.
Mivel ez légvonalban történik, ez nem éppen a legegyszerűbb. Ezen kívül a GPS csak akkor
tud irányítani, ha mozgásban vagy. A GPS mutatja még, hogy milyen régóta vagy úton (menetidő), jelzi a sebességedet, és hogy milyen messze vagy még a céltól.
A célnál:
Ha megérkeztél a célhoz, akkor nézd meg, milyen pontossággal dolgozik. Ha 6 m-es pontosságot ír, akkor egy 12 m átmérőjű körben kell keresned a célt.
„Geocaching”: Eldugsz vagy megkeresel egy tárgyat.

GPS, geocaching
A portyázásnak vagy kincskeresésnek egy modern változata a geocaching. Lényegében úgy működik, hogy valaki eldug egy dobozt egy
„kinccsel“. A pontos helyét megadja az interneten, tehát mindenki elmehet megkeresni. Különböző fajtái vannak: egyszerű és multi (több
állomással). A játék elsősorban rovereknek, vándorkorosztálynak alkalmas.
1. Az előfeltételek

2. Az előkészületek

- A geocachinghez szükséges, hogy legyen
egy GPS-készüléked.

- Az interneten keress egy geocaching
oldalt, pl.:
www.geocaching.com
www.opencaching.de
- Ott add meg a helyet, ahol ládát akarsz
keresni:
irányítószám vagy városnév
- A gép kiadja a legközelebbi ládákat.
- Általában a következő adatokat is megtalálod:
Honnan kell indulni?
Milyen hosszú a pálya?
Hány állomása van?
Milyen jellegű?
- Ezek közül válaszd ki a megfelelőt.
- Tervezd meg, hogyan tudsz a kiindulópontra eljutni (vonat, bicikli), és mikor
tudtok menni (elég-e egy délután, vagy
kell egy egész nap).

- Ezen koordinátákkal kell az útvonalat
megadnod.

- Ugyanakkor meg kell találnod a célpontokat a GPS segítségével.

- Ismerned kell a helyileg használt koordinátarendszert.
- Tudj bánni az internettel.
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3. A felszerelés
- GPS-készülék és pótelem
- Térkép: Ha régibb GPS-készüléked van,
amin nincs színes térkép, akkor térkép
is kell.
- Kincs (egy kis tárgy, amit csereként
raksz a ládába.)
- Írószer

- Leírás: Nyomtasd ki a leírást az internetről, és vidd magaddal, mert azon
szokták megadni, hogy hogyan lehet
megtalálni a ládát.

- Kiránduláshoz való cserkészfelszerelés, mert sokszor árkon-bokron keresztül
kell átvágni.
5. A láda
Ha megtaláltad, kiveheted belőle a kincset, és belerakhatod helyette azt, amit
te hoztál magaddal. Ha van benne napló,
akkor beírhatod a nevedet és a dátumot,
hogy mikor találtad meg. Utána újra dugd
el jól a ládát ugyanarra a helyre. Ügyelj
arra, hogy közben mások ne lássanak,
nehogy elvigyék a ládát. A láda nagysága
10 mm-től 30 cm-ig bármilyen méretű és
formájú lehet.

4. A keresés
Ha megérkeztél a kiindulóponthoz, nézd
meg, hogy tényleg jó helyen vagy-e? Tehát
kapcsold be a GPS-t, és nézd meg, hogy
a koordináták egyeznek-e a kiindulópont
koordinátáival.
Most a leírás szerint kell haladnod.
Ha vannak közbeeső állomások, akkor
azokat kell előbb megtalálnod, mielőtt
a végcélhoz eljutsz.

Ha a láda közelébe érkezel, akkor
a GPS-en nézd meg, milyen pontossággal
tud dolgozni. Ez általában 3-30 m között
szokott lenni. Sűrű erdőben lehet, hogy
nem is működik. Állj be oda, ahol a GPS
megadta a célpontot, és onnan csigavonalban menj kifelé.

A láda általában jól el van dugva, hogy
mások ne találják meg. Legtöbbször még
egy vízhatlan zsákba is beleteszik.

6. Szabályok
1. Ne menj magánterületre!
2. Keresés közben ne rongáld a természetet!
3. Szedd össze útközben a szemetet!
4. Ne áruld el a láda helyét másoknak!
5. A légvonal nem mindig a leggyorsabb
út!
6. Ne rongáld az állomásokat, jeleket!

GPS helyett használhatsz koordinátahálós térképet és iránytűt is!

Becslés
10 alapméretek: Becslést segítő méreteket ismersz (pl. emelet, ingalengés, fa magassága,
focipálya hossza, pénz mérete stb.).
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Alapméretek (fontos méretek, magasságok)
Honfoglaló
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

Az önméreteiden kívül vannak alapméretek, melyek segítenek megbecsülni, illetve lemérni
tárgyakat. Így nagyon gyorsan nagyon pontos becsléseket tudsz elvégezni.
Úszómedencék hossza

16,6 m , 20 m , 25 m , 50 m

25 yd

Kockás papír

4 mm (ritkábban 5 mm)

0,25 inch

Focipálya hossza

DIN A4-es papír (ISO)

Műanyag üdítős flakonok
Dobozos tej, innivaló
1 tábla csokoládé
1 felnőtt ember

100 m

210 x 297 mm

1 liter vagy 1,5 liter
1 liter = 1 kg
100 g

80 kg és 180 cm magas

(football) 110 yd

US levél (ANSI) 8.5” x 11”
1 gallon = 8.3 font

180 font, 5’10” magas

A magasságbecsléshez is vannak alapméretek, melyek segítenek.
Ember

175 cm

családi ház

8-10 m

Emelet, régi városi házakban

4m

magas fenyőfák

40 m

Őrsi bot

1 emelet

Nagy kamion

2m

2,5 m (10 láb)
4m

gyümölcsfa
lombos fa

rádiótorony

10-15 m
30 m

100 m-250 m

Sokszor szeretnénk tudni, milyen magas egy fa, vagy pózna. Ennek a kiszámolására több
módszer is létezik.
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Összehasonlítás

Favágó módszer

Állíts valakit a megmérendő házfal vagy
fa mellé. Számold meg, hányszor tudod őt
egymásra állítani. Ezt az értéket szorozd
meg a személy magasságával. Ez persze
csak akkor működik, ha elég messze vagy
tőle.
Példa: 8 x 1,60 m = 12,8 m

A favágók egy botot fognak a kezükbe és
kinyújtott karral bemérik a fa alját
(a kezednek kell ott lennie) és tetejét
(a bot vége). Ha szükséges, lejjebb
csúsztatják a botot, amíg a fa teteje a bot
végével azonos magasságú. Aztán elfordítják és megnézik, hova esik a fa teteje a
bot végéhez képest a földön. Ezt a helyet
megjegyzik, és a fától lépésekkel lemérik.

Táborozás, szerszámok

Tábori építmények: Készítesz 1 nagy tábori építményt (pl. őrsi kaput, altábori kaput vagy
tábori konyhát).
Nagyobb tábori építmények
Ezek általában nem csak nagyobbak és időigényesebbek, de több ember és több erő is kell
megépítésükhöz. Komolyabb építményekhez még tervrajzot is kell készíteni, és esetleg még
olyan szerszámokra is szükség lehet, amik nem tartoznak egy őrs alapfelszereléséhez: kézi
fúró, vízmérték, véső, húzókés, csigák, gurigák stb.
Táborkapu

1. Készíts két V-alakú lábat. Ehhez
használd a ferde keresztkötést. Ügyelj
arra, hogy a két láb egyforma legyen.
2. Felállításnál döntsd össze a két lábat.
3. Most valakinek fel kell mászni, és
összekötni.
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Ezt a kaput a spárgadísz teszi különössé.
Próbáld ki, mert nem nehéz, mégis mutatós. Itt is fontos, hogy pontosan dolgozz.
Persze bármilyen kaput ki lehet így
díszíteni.

Figyelem! A tábori építményeket tábor után le szoktuk bontani. A fákat és deszkákat lehetőleg száraz helyen tároljátok. Ha száraz hely nincs, akkor legalább a fáknak támasztva
rakjátok gúlába. Nagy gerendák alá meg tegyetek vastagabb karókat, és úgy fektessétek le,
hogy ne érjenek a földhöz. Ilyenkor nem rohad el, még sokáig tudjátok majd használni, és
nem kell újabb fákat kivágni.
Torony és bástya építése

A legnagyobb élmény egy őrsnek, ha tud magának egy saját várat építeni. Itt lerajzoltunk egy alaptornyot, ami a vár alapja. Ehhez aztán bármit hozzá lehet építeni: kapu,
hinta, torony, ezeket híddal összekötni stb.
1. Készítsd elő az összes faanyagot.
2. Fektess le egy ponyvát, vagy jelölj be egy 160x160 cm-es négyszöget. A négy sarkában ássatok félméteres lyukakat.
3. Ha a négy oszlopot beraktad, 50 cm-es magasságban kösd össze őket. Ezután a felső tartókat kösd oda. Most valakinek egy kicsit messzebbről meg kell néznie, hogy
egyenes legyen. Ezt ferde rudakkal lehet beállítani.
4. Nagyon fontos, hogy a ferde rudakat (andráskereszt) ne felejtsd ki.
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A nagy építményeket erős kötéllel kell kifeszíteni. Ezért sokszor nem elég egy egyszerű
cövek. Verj be egy kb. 1 m hosszú karót. Ezt a karót kösd egy másik, kicsit rövidebb cövekhez. Fontos, hogy a kötél közöttük jó feszes legyen. Ezt úgy csináld, hogy egy bottal tekerve
feszítsd ki a kötelet.
Emeletes sátorozás

Domboldalban is lehet táborozni, amint
a rajz is mutatja. Csak elég faanyag és
deszka kell hozzá. Mielőtt építeni kezded,
mérd meg a sátor alapját, nehogy kicsi
legyen az emelvény.
Mivel elég nagy súly lesz az első gerendán, jobb, ha egy oszloppal alátámasztod.
Sokkal egyszerűbb és stabilabb továbbá,
ha legalább egy élő fa is be van építve.

Tábori konyha

Külön kihívás az egész sátrat egy emeletre építeni, viszont nagyon látványos
és praktikus is. A sátor alatt elfér az őrsi
sarok vagy ebédlő.
Lehetőleg két élő fa legyen beépítve.
A nagy súly miatt itt is fontos erős köteleket használni, és lehetőleg oszloppal
alátámasztani. Az építést megkönnyíti, ha
térdmagasságban két segédgerendát felkötsz, amire rá tudsz állni. Ezeket később
padként is használhatod.
Konyha
Kisebb táborban elég egy egyszerű
konyha. Ehhez kell egy tűzhely, egy
víztartály és egy asztal, melyen
dolgoztok.
A tűzhely alá kell egy kb. 20 cm
magas földkupac, hogy ne égjen át
a fa.
A konyha fölé feszítsetek ponyvát,
hogy esőben is legyen meleg étel.
Asztal
Asztal készítéséhez deszkákat
használj, ne rudakat. Ezeket nem
kell egyenként odakötni, hanem
a spárga két végét párhuzamosan
vezetve kötöd le a deszkákat, végül
pedig szorosan egymáshoz tolod
őket.
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További építmények, melyeket magatok is megtervezhettek:
- meleg vizes zuhanyzó,
- tábori zászlórúd,
- ebédlő,
- hidak, hinták, nagy sátor több ponyvából.
Különleges építmények: korona, rakéta, vízi csúszda, szekér, katapult stb.

Bivak- (alvóhely) építés: Sátor nélkül kint alszol saját magad építette alvóhelyedben.
Bivak (menedék)
Bivaknak nevezik azt az építményt, amit sátor híján építesz magadnak éjszakai menedéknek. A környezet adottságainak és a terepviszonyoknak megfelelően több fajtája is van a
bivaknak. Ha bivakolni készülsz, akkor célszerű, ha van a hálózsákodhoz egy külső huzat.
Persze egy egyszerű ponyva is praktikus lehet. Az alábbiakban lerajzoltunk neked pár ötletet.

Javaslat:
Kényelmesebben fekszel, ha a csípőd alá ásol egy mélyedést. A ruhádat szépen összehajtva
tedd be a hálózsákba a lábadhoz. Így reggel meleg ruhába bújhatsz, és éjszaka is melegít.

Kerüld a nagy réteket, mert ott reggel sok harmat szokott lenni. Jobban jársz, ha a fák alatt
vackolsz be, mert nem csak száraz, és viszonylag véd az esőtől, hanem a föld levelekkel van
borítva és puha. Eső esetén egy kis árokkal vezetheted el a vizet, a hideg ellen pedig rakhatsz tüzet. Csak arra vigyázz, hogy a szikrák ne égessék ki a ruhádat vagy a hálózsákodat,
és erdőtüzet se okozz!
A bivakra is érvényes az, amit a táborhelyekről leírtunk. Folyómederben, víztárolókban
nem szabad aludni. Ugyanúgy kerüld a sziklafal alját és tetejét.
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Tűzrakás, főzés és sütés
3 fogásos étel tűzön: Készítesz 3-fogásos ételt tűzön vagy gázon.
Főzési alapismeretek
Rántás:
- A szükséges zsiradékot (olajat) tiszta edénybe tesszük, és ha már forrósodni kezd, beleszórjuk a lisztet. Folytonos keverés mellett világos zsemleszínűre pirítjuk.
- A tűzről levéve pirospaprikát keverünk bele. Fontos, hogy elegendő mennyiségű hideg vízzel eresszük fel. Gyorsan csomómentesre keverjük, és beleöntjük az előzőleg puhára főzött
levesbe/főzelékbe.
- Ezt használjuk egyes főzelékek (pl. kelkáposzta, szárazbab) és tejfölös levesek besűrítésére.
- Ha véletlenül mégis csomósra sikerülne, akkor a tésztaszűrőn átöntve, a csomókat fakanállal elnyomkodva egy másik edényben főzzük fel újra.
Habarás:
- Tejfölben elkeverjük a lisztet, de olyan arányban, hogy könnyen keverhető maradjon. Ezt
folytonos keverés mellett a forrásban lévő levesbe/főzelékbe beleöntjük. Vigyázat! Utána
már nem szabad tovább főzni, hanem csak „felrottyantani”, mert a tejföl kicsapódik a tetején, és nem lesz krémszerű a lé.
- Olyankor is használjuk, amikor az ételt elsóztuk, vagy túl híg lett a főzelékünk.
Párolás (dinsztelés):
- Zöldségfélét vagy húst forró olajban pár percig megforgatunk, majd a saját levében, vagy
kevés víz hozzáadásával puhára pároljuk.

Ízesítés:
- A magyar konyha jellegzetes fűszerei: őrölt pirospaprika, bors, só, fokhagyma, hagyma,
majoránna, kömény, petrezselyemzöld, paprika, paradicsom.
- Természetesen ízlésünknek és a körülményeknek megfelelően fűszerezzünk.

Testedzés
Íjászat: Tudsz íjjal célba lőni.
Íjászat A magyaroknak régi hagyománya az íjászat. Híres a magyar visszacsapó íj, de a magyarok ismertek a lovasíjászatukról is. A portyázások idején az emberek azt hitték, hogy a
magyarok a lovukkal össze vannak nőve, és így imádkoztak: „A magyarok nyilaitól ments
meg, Urunk, minket!”
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A visszacsapó íj
A Nyugvó állapotban
B Felajzott íj
C Kifeszített íj
1 Markolat
2 Karok
3 Íjvégek
4 Húr vagy ideg, füllel minden végen
A nyílvessző
A nyílvessző hegye vasból van, és a végén három toll található. Az egyik toll más színű, ezt nevezik vezértollnak,
és ez mindig az íjjal ellenkező irányba néz.
A nyilakat tegezben tartották, melyet a hátukon vagy
az övükön hordtak. A nyíl olyan hosszú legyen, hogy a
kifeszített íjnál 5 cm-rel túllógjon.

Felajzás
A visszacsapó íjakat úgy tudod felajzani, hogy az íjvég
hajlatát a sípcsontodhoz teszed, és a másik lábaddal
belépsz az íjba.
Így könnyen meg tudod hajlítani, és a húrt beakasztani.
A lövés
- A célnak oldalt állsz
- Lábad vállszélességben
- A nyilat berakod az íjba, és két ujjal megfogod
- A karodat az íjjal kinyújtod
- A húrt a nyíllal kifeszíted
- A könyököd legyen egyenes
- A lövésnél csak a húrt engeded el
A céltábla
5 körből áll, és minden kör két részből
Pontozás:
Sárga 10/9 pont
Piros 8/7 pont
Kék 6/5 pont
Fekete 4/3 pont
Fehér 2/1 pont
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Kitartás: Tudsz 12 percet futni (vagy 900 métert úszni, vagy 25 km-t kerékpározni).
Testedzési teljesítmények táblázata
Futás

Űszás

Kerékpározás

Piros koszorú próba

11 perc

800 m

20 km

Zöld koszorú próba

15 perc

1000 m

30 km

Honfoglaló (15-16 éves):

Fehér koszorú próba
Koszorú próba
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12 perc
20 perc

900 m

1200 m
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50 km
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Zöld koszorú próba

Honfoglaló cserkész

15-16 éves cserkészeknek, harmadik félév

Fontos tudnivaló
• Sok csábító dolog vesz körül. Gondolkodj el, hogy valóban mindenre szükséged van-e?
• Igyekezz a helyedet megtalálni a cserkészeten belül. A szükséges tudást mélyítsd el! (főzés, csillagászat...)
Kötelező tevékenységek és feladatok:
Elmélkedés: Tölts legalább 2 órát egyedül az erdőben, és elmélkedj Istennel való
kapcsolatodról! Utána írd le magadnak gondolataidat!

Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Főzés:
Csirke levágása, megtisztítása és elkészítése. Részvétel disznóölésen.
Beszélgetés a húsevésről és az élőlények tiszteletéről.
Gyűjtsd az általad kipróbált recepteket, és használd fel lehetőség szerint!
Magyarság: Érdeklődj a magyarországi kulturális élet iránt.
Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek
Helyi cserkészet

Világcserkészet ma

Vallás

Etikai alapelvek

Jellemnevelés

Cserkészies viselkedés
Vita

Kötelességtudat

Magyarságismeret
Népdal

Magyar zeneszerzők

Ismered a helyi cserkészetet (pl. egyenruha,
szokások).

4

Részt vettél etikai elvekről való beszélgetésen.

4

Mi jellemzi az igazi cserkészies viselkedést.

4

Vitában logikusan tudsz érvelni.

2

Hány cserkész van, utolsó Jamboree-k, WOSM.

Kiscserkészeknek bábozol erről.

Példával elmondod, hogy mi a kötelességünk embertársainkkal szemben (fogadalom).
Ismersz 90 népdalt.

Ismersz 2 híres zeneszerzőt.
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Cikkírás

Írsz egy cikket, pl. újságba/honlapra.

10

Földrajz

Ismered a trianoni békekötés következményeit.

6

Ismered Magyarország szerepét az
I. és II. világháborúban.

Történelem
Elsősegély
Kígyóharapás

8

Tudod, hogyan kell kígyóharapást kezelni.

4

Ismered nevüket, és tudod, hogy melyik veszélyes/
védett. (Mo.: méh, darázs, szitakötő, szarvasbogár,
pók, béka, varangy, gyík, vipera, skorpió)

20

Pruszik, ívelt kettős, nyolcas hurok, tolvajcsomó,
kötélrövidítő.

10

Térkép alapján eldöntöd, hogy hol jó sátrat verni.

2

Tudsz helyes térképvázlatot/látrajzot készíteni.

10

Vásárolj be egy kirándulásra minél olcsóbban.

10

Használati tárgy

Faragsz vagy varrsz egy tábori használati tárgyat.

10

Alapélelmiszerek
adagja

5 alapélelmiszer személyenkénti mennyiségét
ismered fejből.

5

Mesterséges légzés

Természetismeretek
10 helyi rovar és hüllő
Természetvédelem

Csomózás

5 különleges csomó

Tájékozódás

Terepfelmérés
térképpel
Térképvázlat

Becslés

Pénzbeosztás

Pénzügyi elszámolás

Táborozás, szerszámok

Tűzrakás, főzés és sütés

Főzési adagok
kiszámítása

Testedzés

Népi gyakorlatok
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Tudsz mesterséges légzést adni.

Részt veszel egy természetvédelmi
kezdeményezésen.

A terepen kiválasztod a jó sátorhelyet.

Tudsz helyesen bevételről-kiadásról elszámolni.

Nagy csoport számára ki tudod számítani a főzési
adagokat.
Tudsz néptáncot vagy ostorozni.
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Kitartás

Tudsz 15 percet futni (vagy 1000 métert úszni,
vagy 30 km-t kerékpározni).

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

15
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Cserkészismeretek
Helyi cserkészet: Ismered a helyi cserkészetet (pl. egyenruha, szokások).
Helyi cserkészek
Láthatod, hogy a cserkészet az egész világon egy nagy család. Te is, mint külföldön élő magyar cserkész, tagja vagy ennek a családnak, és a magyar cserkészszövetségen keresztül
részt vehetsz nemzetközi cserkészrendezvényeken, mint pl. a dzsembori vagy a Rover
Moot.
Igyekezz megismerni a helyi cserkészeket is! Milyen az egyenruhájuk? Mit jelentenek a jelvényeik? Talán részt vehettek táboraikon, vezetőképzésükön is. Így még több cserkésztestvért szerezhetsz.
Világcserkészet ma: Hány cserkész van, utolsó Jamboree-k, WOSM.

Cserkész Világszövetség – WOSM (World Organization of Scout Movement)
- 1907: Első cserkésztábor a Brownsea Szigeten 20 angol fiúval
- 1908: Első cserkészkönyv (Scouting for Boys) scout = felderítők
- 1920: I. Világdzsembori Londonban. Londonban megalakul
a cserkésziroda.
- 1933: IV. Világdzsembori Gödöllőn
- 1941: BiPi és Teleki Pál halála

A Cserkész Világszövetség az ENSZ után a világ legnagyobb mozgalma. Napjainkban 161
országban létezik cserkészet. (Összesen 6 országban nincs cserkészet, mert be van tiltva: Afganisztán, Kuba, Laosz, Kína, Korea, Mianmar. Andorrában pedig egyszerűen nincs.)
2007-ben 40 millió volt a cserkészek létszáma, amiből 10 millió a WAGGGS-hoz tartozik.
Mivel a WOSM minden országban csak egy cserkészszövetséget ismer el, a KMCsSz nem
lehet hivatalos tagja a WOSM-nek.
Leánycserkész Világszövetség (World Association of Girl Guides and Girl Scouts,
WAGGGS)
Mikor 1909-ben a londoni kristálypalotában nagy felvonulást rendeztek a cserkészek Lord
Baden Powell tiszteletére, mindenki meglepetésére egy leánycserkész csoport is felvonult a
fiúcsapatok után. BiPi felkérte testvérét, Agnest, lépjen a mozgalom élére, és szervezze meg
a leánycserkész munkát. Már 1910-ben megalakult a leánycserkész szövetség Angliában, és
onnantól „Guide”-nek nevezték magukat, de a munkatervük egyezett a fiúkéval.
1919-ben BiPi felesége, Olave Baden-Powell vette át a vezetést.
1926-ban Magyarországon (Parádon) megalakult a WAGGS.
1939-ben tartották Magyarországon a Pax Ting elnevezésű legnagyobb
és ugyanakkor egyetlen leánycserkész világtalálkozót 4000 leánnyal, 25
országból. Manapság a WAGGGS-nak még mindig 10 millió tagja van.
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A világdzsemborik
Év

Hely

I

1920

III

1929

London
(Anglia)

1924

Koppenhága
(Dánia)

IV

1933

Gödöllő
(Magyarország)

VI

1947

II

VII

1951

Bad Ischl
(Ausztria)

1957

X

1959

XII

1967

XI

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII
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1963

1971
1975
1979
1983
1987
1991
1995

33

Moisson
(Franciaország)
Niagara on the Lake
(Kanada)
Sutton Coldfield
(Anglia)
50 éves Jubi

Makiling
(Fülöp-szigetek)
Marathon
(Görögország)
Farragut Park
(USA)
Fujinomiya
(Japán)

Lillehammer
(Norvégia)
Irán
(Elmaradt)

26000

54

15000

44

200

25000
13000
11000

42

33

61
77

50

852

500

50
16

34000

87

81

12000

44

6

12000

107

17000

91

12000

24000

0

89

15

85

0

0

16000

106

Soraksan Park
(Dél-Korea)

16000

130

Dronten
(Hollandia)

0

34

Alberta
(Kanada)

Sydney
(Ausztrália)

Magyarok

5000

27000

Vogelenzang
(Hollandia)

IX

8000

50000

1937

1955

Nemzetek

Birkenhead
(Anglia)

V

VIII

Cserkészek

15000

29000
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Év

Hely

Cserkészek

Nemzetek

Magyarok

XIX

1999

Picarquin (Chile)

31000

157

54

XXI

2007

Chelmsford (Anglia)
100 éves jubileum

40000

158

550

XX

XXII

XXIII

XXIV

2003

2011
2015
2019

Sattahip (Thaiföld)
Rinkaby (Svédország)

Kirarahama (Japán)
New River George
(USA)

24000

40000
34000

147

143
152

78

180
200

Vallás
Etikai alapelvek: Részt vettél etikai elvekről való beszélgetésen.
Etikai (erkölcsi) alapjaink
Az etika kifejezés a görög éthosz szóból ered, amelynek jelentése: „érzület”, „jellem”.
Nem ad konkrét szabályokat a társadalmi életre, és nem bizonyos élethelyzetekre nézve ad
útmutatást, hanem általánosságban fogalmazza meg az élet szabályait, amelyek belsőleg is
kötelezik az embert.
A cserkészet etikai alapjai az egyház tanításaira is épülnek. Teljesen mindegy, melyik egyházhoz vagy melyik valláshoz tartozol. Ugyanakkor Baden-Powell-nak az egyik fő célja
a cserkészettel a világbéke erősítése volt. Mint katonatiszt ismerte a háború borzalmait, és
rájött, hogy a népek közötti egyetértést már gyerekkorukban el kell ültetni az emberekben.
A cserkész ezért tekint minden cserkészt testvérének. A cserkészet etikai alapjai erre a gondolatkörre épülnek: elfogadni mások kultúráját, életmódját. Sajnos nem gondolkozik így
mindenki, ezért mindig vannak háborúk, és a régi ellentétek újra és újra kirobbannak.
Olyan magyar cserkészként, aki nem Magyarországon él, mindez neked mindennapi dolgod, hisz a magyar kultúrát és értékrendet kell a hazád kultúrájával és értékrendjével összhangba hoznod. Ez ugyanakkor bővíti a látókörödet, hogy könnyebben megértsd mások
világnézetét is.
Beszélgessetek arról, hogy más embereknek milyen etikai alapjuk lehet! Lehet ezt látni a viselkedésükön?

Jellemnevelés
Cserkészies viselkedés: Mi jellemezi az igazi cserkészies viselkedést? Kiscserkészeknek bábozol erről.
Cserkészies viselkedés
A tíz cserkésztörvény szerinti életet nevezzük cserkészies életmódnak. Persze a társadalomban és minden országban van egy kialakult kép a cserkészetről, ami viszont nem mindig
egyezik azzal, amit mi szeretnénk.
Nagy hátizsákkal túrázó, jókedvű fiatalok.
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Tábortűz mellett részegen éneklő fiatalok.
Katonai egyenruhában menetelő gyerekek.
Vízipipázó, hosszú hajú „virággyerekek”.
Ez csak néhány olyan képzet, ami az emberek fejében kialakult a cserkészekről. Persze van
más vélemény is, de mi ezektől függetlenül igyekezzünk viselkedésünkkel jó benyomást
kelteni az emberekben. Ez persze főleg akkor fontos, ha egyenruhában vagyunk. Szűkebb
környezetünk akkor is cserkésznek fog látni minket, ha nem vagyunk egyenruhában! Ha
egy fiatal őrsvezető cigarettázik, és trágárul beszél az iskolában, akkor az a cserkészetben
sem tud másképpen viselkedni, illetve nem egyeneslelkű a jelleme.
Beszéljétek meg őrsötökben, hogy mikor viselkedtek cserkésziesen, és mikor nem!
Biztos rengeteg példát tudtok felhozni erre nézve.
Vita: Vitában logikusan tudsz érvelni.
Amikor gondolatainkat, véleményeinket megosztjuk másokkal, akiknek ellenkező véleményük van, sokszor meg akarjuk őket győzni arról, hogy nekünk van igazunk. Ha ilyen okból
kifolyólag szállunk vitába másokkal, akkor fontos, hogy logikusan tudjunk gondolkozni, és
álláspontunkat előadni.
Két alapvető dolgot kell szem előtt tartani: Az egyik az, hogy valamilyen tényre vagy álláspontra kell alapozni a véleményünket. A logikus gondolkozás az az, amikor egy sorozat
összefüggő gondolat vezet minket a végső álláspontunkhoz, de úgy, hogy minden lépésnél,
a tényállásunk igaz. Tehát, ha a kiinduló pontok igazak, akkor arra lehet következtetni, hogy
minden tény vagy gondolat, ami azokra van alapozva, igaz lesz.
A második alapvető dolog, ami segít nekünk a logikus gondolkodásban az az, hogy ellentmondó állításokra nem lehet logikusan alapozni egy álláspontot. Vagy az egyik állitás igaz,
vagy a másik, de két ellentét kizárja azt, hogy mint alapvető vitapont együtt lehesen őket
felhasználni.
A filozófusok már évszázadok óta tanulmányozzák a logikus gondolkozásnak alapjait. Kezdő szinten kell elkezdeni megtanulni érvényesen vitázni.
Kötelességtudat: Példával elmondod, hogy mi a kötelességünk embertársainkkal szemben
(fogadalom).

Kötelességtudat
A cserkészfogadalomban minden cserkész megfogadta, hogy híven teljesíti kötelességeit.
Mit takar ez a szó, amit még kimondani is nehéz? Mindenkinek vannak jogai és kötelességei egy országban. Milyen kötelessége van az adófizetés és a katonai kötelezettség mellett
egy férfinak? És egy nőnek? Van egyáltalán kötelességük, vagy csak a cserkészeknek van
kötelességük?
Mi a kötelességünk embertársainkkal szemben? Van egyáltalán?
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Magyarságismeret
Népdal: Ismersz 90 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 zeneszerzők: Ismersz két híres zeneszerzőt.
Zeneszerzők
Bartók Béla (1881-1945)
- A 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia
tanára.
- Művészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az
európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is
korszakalkotó jelentőségű.
- Kodállyal együtt elkezdte a magyar népzenét gyűjteni és tanulmányozni. Sokat gyűjtött Erdélyben is.
- 1939-ben Amerikába emigrált, és ott is halt meg.
- Főbb művei: A kékszakállú herceg vára, A csodálatos mandarin,
zongoradarabok, hegedűversenyek, kamaradarabok, zenekari művek, népzenei írások, tanulmányok.
Erkel Ferenc (1810-1893)
- Magyar zeneszerző, karmester és zongoraművész.
- Sikerült viszonylag egységes nemzeti operanyelvet kialakítania, (pl.
beépítette a verbunkot zeneművészetébe).
- A főváros (Bp.) zenei életének felvirágoztatása érdekében sokat
tett.
- Neves sakkozó volt.
- Nem vett ugyan részt az 1848-as harcokban, de zenéje gyújtó
szimbólum volt.
- A Himnusz megzenésítője.
- Jelentősebb művei: Bánk bán, Hunyadi László (operák), balettzenék.
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Kodály Zoltán (1882-1967)
- Zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató.
- Életre szóló barátság fűzte Bartók Bélához. Együtt gyűjtötték
a népdalokat.
- Zeneinevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját
jelenti. Módszerét a világon mindenhol alkalmazzák.
- Hitvallása: „A zene mindenkié!”
- Főbb művei: Háry János, Székelyfonó, zenekari művek, kórusművek, pedagógiai művek, gyermekdalok, Psalmus Hungaricus, írások.

Liszt Ferenc (1811-1886)
- a 19. századi romantika egyik legjelentősebb zeneszerzője, minden
idők egyik legnagyobb zongoraművésze. A weimari zenekar karmestere.
- Csodagyerek, már 9 évesen koncerteket adott.
- Összesen kb. 1400 művet komponált, és rengeteg esszét írt különböző témákról: például zeneszerzők társadalmi helyzete, műelemzések.
- Nemzetisége vitatott, de Liszt Ferenc magát magyarnak tartotta.
- Jelentősebb művei: Magyar táncok, rapszódiák, Szerelmi álmok.

Cikkírás: Írsz egy cikket, pl. újságba/honlapra.
Ne felejtsd el a következőket is beírni cikkedbe: dátum, hol, miért, ki/kik, mi történt, vagy
mi a következtetés.
Történelem: Ismered Magyarország szerepét az I. világháborúban.

Az első világháború 1914-től 1918-ig tartott.
A 19. század végén Európában a gyorsuló ütemű termelés miatt új nyersanyaglelőhelyekre
és piacok megszerzésére volt az államoknak szüksége.
Nem titok, hogy a háború azért is tört ki, hogy az Antant országok (Franciaország, Anglia,
Oroszország stb.) megszüntessék többek között a Monarchia hatalmát Európa közepén.
Kialakultak az érdekcsoportok: Kis- és Nagyantant, valamint a Központi Hatalmak.
1914-ben meggyilkolták Ferenc Ferdinándot, a Monarchia trónörökösét Szarajevóban, és
ez kirobbantotta az első világháborút. A szembenálló felek gyors háborút terveztek, de az
négy éven át tartó, öldöklő küzdelemmé vált, összesen több mint 15 millió ember halálát
okozva.
Tisza István miniszterelnök volt az egyetlen politikus Európában, aki végig ellenezte a háborút. Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesett a háború végére, valamint a német területszerzés illúziója is szertefoszlott. Az első világháborút lezáró békesorozatot Párizs környéki
békeszerződéseknek nevezzük.
A békekötésekre meghívták a legyőzött Központi Hatalmak képviselőit, de nekik érdemi
beleszólásuk a szerződésekbe nem volt. A megkötött szerződések a négy nagy államférfi
elképzeléseit tükrözték:
Georges Clemenceau (Franciaország)
David Lloyd George (Nagy-Britannia)
Thomas Woodrow Wilson (Amerikai Egyesült Államok)
Vittorio Emanuele Orlando (Olaszország)
1927-ben a Hadtörténelmi Levéltár munkatársai megpróbálták felbecsülni Nagy-Magyarország emberveszteségét az I. világháborúban.
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E szerint a számadatok a következőképpen alakultak: az 5,5 millió hadköteles személyből
3,581 millió katona vonult be. Ebből 524 ezer épségben hazatért, 833 ezer fogságba esett.
1 492 000 katona sebesült meg, és 530 965 személy halt hősi halált. A háború végén 15
hadosztály maradt harcképes, melyeket Károlyiék szélnek eresztettek.
Magyarország mint az Osztrák–Magyar Monarchia része, külügyeiben nem független politikai hatalomként lépett háborúba.
A háborút lezáró békerendszer igazságtalanságai a második világháború kitöréséhez vezettek.

Földrajz: Ismered a trianoni békekötés következményeit.
A trianoni békediktátumot 1920. június 4-én budapesti idő szerint 16:32-kor írták alá a
franciaországi Versailles-hoz tartozó Nagy-Trianon-kastély folyosóján.
A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró, a háborúban vesztes Magyarország
(mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban győztes Antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba,
Görögország, Nicaragua, Panama, Lengyelország, Portugália, Románia, a Szerb-HorvátSzlovén Állam, Sziám és Cseh-Szlovákország) között létrejött békeszerződés.
Egyértelműnek tűnik, hogy a cél Magyarország feldarabolása volt. Céljuk eléréséhez minden eszközt bevetettek ellenünk a szomszédos országok: hamis népszámlálás, Magyarország rossz hírnevének terjesztése nyugaton, a dákó-román elmélet, mely a román folytonosságot bizonyítja Erdélyben, de a tárgyalásra kiküldött képviselők őrizetben tartását,
meg nem hallgatását is.
Gyakran trianoni békediktátumnak is nevezik.
Veszteségeink számokban:
A békeszerződés eredményeképp a 325 411 km² összterületű Magyar Királyság elveszítette
területének több mint kétharmadát (az ország Horvátország nélküli területe 282 870 km²ről 92 963 km²-re csökkent), lakosságának több mint a felét, az 1910-ben még 20 886 487
fős ország lakossága 7 615 117 főre esett vissza.
Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4%-a, a faállomány
88%-a, a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel-, és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába.
Számtalan más, a magyarságra nézve nagyon hátrányos rendelkezése is volt még a diktátumnak. Az emberi tragédiákat, a nemzetnek okozott fájdalmat pedig nem lehet leírni.
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A térképen a trianoni döntéssel elvesztett területek láthatók.
József Attila: Nem, nem, soha!

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő – erős lesz a karunk,
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal! –
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
304

honfoglaló cserkész • Zöld koszorú próba

15-16 éveseknek, harmadik félév

A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lesz kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!

Történelem: Ismered Magyarország szerepét a II. világháborúban.
Második világháború: 1939. szeptember 1. (a német haderő átlépte a lengyel határt)
– 1945. május 8.
Helyszín Európa, Csendes-óceán, Dél- és Kelet-Ázsia, Közel-Kelet, Földközi-térség és Afrika
Eredmény: a tengelyhatalmak totális veresége, a szövetségesek győzelme. Az Egyesült
Nemzetek Szervezetének megalapítása, az Egyesült Államok és a Szovjetunió szuperhatalommá válása.
Az I. világháború utáni világrend nem csak Magyarországnak okozott sok szenvedést.
Magyarország Trianon után megpróbált újra talpra állni.
A háború kitöréséhez nagyban hozzájárult az I. világháború után, a Párizs környéki békeszerződésekkel kialakított világpolitikai helyzet.
Az I. világháborút lezáró versailles-i béke megalázó feltételei és a nagy gazdasági világválság (1927.) hozzájárultak ahhoz, hogy Hitler 1933-ban hatalomra jutott Németországban.
Szövetségre lépett Mussolini Olaszországával, és bekebelezte Ausztriát is. Magyarország
ebben az időben Németország legnagyobb kereskedelmi partnere. Oroszországban (Szovjetunió) Sztálin került hatalomra.
Magyarországnak nem volt érdeke belépni a háborúba, és két évig sikerült is megőriznie
nem hadviselő szerepét.
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1939-ben a németek belegyezésével a magyar hadsereg harc nélkül visszafoglalta a Csehszlovákiához csatolt Kárpátalját. Ez növelte az országban a németbarát hangulatot. Teleki
Pál miniszternek az volt a célja, hogy az elcsatolt területeket békés úton visszaszerezze.
1940-ben a második bécsi döntés visszaadta Magyarországnak Észak-Erdélyt és Székelyföldet.
Közben a világháborúba egyre több ország lépett be.
1941-ben a németek átvonulást kértek az országon hadseregüknek Jugoszlávia ellen, de gr.
Teleki Pál ezt ellenezte, és miután mások megadták az engedélyt, öngyilkos lett, bár még
nem teljesen tiszta halálának körülménye. Horthy Miklós kormányzó és Bárdossy miniszter attól való félelmükben, hogy a visszakapott területeket újra elveszítjük, a Tengelyhatalmak oldalán, 1941. június 27-én belépett a II. világháborúba.
Hitler 1942-ben támadást indított Oroszország ellen. Egészen Moszkváig eljutottak.
Sztálingrádnál a csapatokat elérte az orosz tél. A szovjetek bekerítették a várost ostromló
németeket, akik hatalmas emberveszteségekkel megkezdték a visszavonulást.
A Don-kanyarban vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: a megfelelő fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda a -40 fokos orosz télben.
A 2. magyar hadsereg mintegy 120 000 embert vesztett el.

1943-ban Magyarország ki akart szállni a háborúból, de mikor ezt a németek megtudták,
1944. március 19-én megszállták az országot.
1944 júniusában a Szövetségesek partra szálltak Normandiában, és az oroszok támadása
is megindult keletről.
A Magyarországon átvonuló orosz hadsereg gyalázatos módon viselkedett az ország népével szemben.
Horthy fegyverszünetet kért az oroszoktól. Ezért a németek elfogták, és helyette Szálasi
Ferenc lett az államfő.
1944. december 24-én megindul Budapest ostroma, amely 51 napig tartott.
1945. április 4-én a Szovjet hadsereg elérte Magyarország nyugati határát – a megszállás
teljessé vált.
1945. május 8-án Németország megadta magát, ezzel véget ért a második világháború,
melynek mintegy 78 millió halottja volt. Magyarország ismét a vesztes oldalon állt. Elvesztette visszakapott területeit, és ismét a trianoni kis ország lett.
A nagyhatalmak Jaltában 1945 februárjában (!) konferenciát tartottak, ahol ismét felosztották maguk között a meghódított európai területeket.
Megszűntek a kisebbségvédelmi szabályozások, ezzel a magyarok sorsa még rosszabb lett.
Aki még tehette, nyugatra menekült.
Magyarország bekerült a Szovjetunió hatáskörébe, és előkészítették az országot a kommunizmusra. A Varsói Szerződéshez tartozó ország a vasfüggöny mögé került, az oroszok pedig majd 50 évig megszállás alatt tartották.
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Elsősegély
Kígyóharapás: Tudod, hogyan kell kígyóharapást kezelni.
Kígyómarás
Magyarországon leginkább a hegyvidékeken találkozunk kígyókkal. A kígyó szereti a meleg,
száraz helyeket, ezért vigyázz, ha kövek vagy bokrok közt turkálsz. Hegyi túrákhoz már csak
ezért is jobb hosszú nadrágot húzni, és egy botot is magaddal vinni. Ha netán találkozol
kígyóval, maradj állva, és próbáld dobbantással elriasztani.
Ha mégis megharap egy mérges kígyó, akkor a marás helyén sokszor két pont látszik, de
lehet, hogy csak egy karcolás vagy nincs is nyoma, csak fáj és bedagad. Következményei:
rosszullét, hányás, szédülés, bénulási tünetek és légzési zavarok.
- CSIMIHI-MESE!
- Orvoshoz menni minél gyorsabban. A sérült lehetőleg ne mozogjon.
- A marásra hideg borogatást tenni és a sérültet leültetni.
- A végtagot a szívtől lejjebb tartani és nem mozgatni.
- Igyekezni a vért kifolyatni. Ezt lehet gyorsítani, ha egy szíjat, kötelet röviden, de erősen
rátekersz a végtagra, és így kipréseled a vért.
- A végtag elkötését a szív felé ma már nem ajánlják.
- Nem szabad szájjal kiszívni, mert ha a szádba megy a méreg, akkor téged is megmérgez.
Léteznek külön erre kifejlesztett szívókészülékek.
- A helybeli elismert elsősegély csoport tanítását kövessük, mivel a kigyófajták helyenként
változnak.
- Jó, ha felismertük a kígyófajtát is, mert az általánosnál hatásosabb a külön arra a fajra
készített ellenméreg.
A. Mérges kígyó, ill. vipera
Feje szögletes, pupillája egy függőleges csík és két méregfoga van.
Védett állat.

B. Nem mérges kígyó
Hasonló nagyságú, de gömbölyű fejű, kerek pupillája és sok apró foga
van. Ilyenek az európai vízikígyók (siklók).

Figyelem! Ez csak egy alapvető megkülönböztetés, ami nem mindenütt érvényes. Más élőhelyeken más mérges kígyók is élnek. Ismerd ki magad a hazádban élő mérges kígyók és
egyéb mérges állatok között.
Mesterséges légzés: Tudsz mesterséges légzést adni.

Mesterséges légzés (ABC-szerint)
Abban az esetben, ha valaki eszméletlen, és nem lélegzik, de a szíve ver, a mesterséges légzést használjuk. Hogyan ellenőrizheted a szerencsétlenül járt légzését? Legjobb, ha egyetlen mozdulattal egyidejűleg három érzékszerved használod: Térdelj a beteg feje mellé, szemeddel kövesd mellkasának emelkedését és süllyedését, hajolj fölé, mert így a bőrödön is
érezheted, de ugyanakkor hallhatod is szuszogását. (1. kép)

honfoglaló cserkész • Zöld koszorú próba

15-16 éveseknek, harmadik félév

307

„Hívj segítséget, ne egyedül tedd!”

Átjárható légutak (A: Airways)
Ha nem lélegzik, első lépésként tedd szabaddá
a levegő útját a tüdő felé (2. kép). – A vízből
mentett sebesültet derekánál fogva emeld meg,
így a garatban levő víz is kifolyhat.
Utána ismételd meg a légzésvizsgálatot, előfordulhat ugyanis, hogy a légút szabaddá tétele
után a beteg magától lélegezni kezd.
Befújásos lélegeztetés (B: Breathing)
A befújásos lélegeztetésnek két módja ismeretes:
Szájból szájba – nem alkalmazható súlyos
arcsérülésnél.
Szájból orrba – előnye, hogy az orrnyílást jobban el lehet zárni a száj rátapasztásával.

Tedd szabaddá a levegő útját a már leírtak szerint. Emeld meg az állkapcsát, hogy a nyelv ne
csússzon hátra. Végy mély lélegzetet, eközben
kezeddel tartsd csukva a száját. Tapaszd ajkaidat a beteg orrára, és fújj be levegőt mindaddig,
amíg a sérült mellkasa teljesen felemelkedik
(3. kép). Ezután emelkedj fel, lélegezz ki teljesen, végy ismét mély lélegzetet, és ismételd
meg a befújást. Két befújás után ellenőrizned
kell a szívműködést.
Ha a pulzus tapintható, folytasd a befújásokat
percenként 12-16-szor, amíg a természetes
légzés helyreáll. Ha a szerencsétlenül járt már
önállóan lélegzik, helyezd őt stabil oldalfekvésbe. Munkád azonban itt nem ér véget. Maradj
a beteg mellett az orvos érkezéséig, mert megeshet, hogy légzése ismét leáll, és folytatnod
kell a lélegeztetést.
Szívmasszázs (C: Circulation)
Ha két befújás után nincs érverés, kezdd el
a külső szívmasszázst, ha erre vonatkozóan
sikeresen elvégeztél egy tanfolyamot.
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Természetismeret
10 helyi rovar és hüllő: Ismered nevüket, és tudod, hogy melyik veszélyes/védett. (Mo.: méh,
darázs, szitakötő, szarvasbogár, pók, béka, varangy, gyík, vipera, skorpió)
Rovarok és pókfélék
A bogarak a rovarok egyik osztálya, úgyszintén a lepkék is. A pókoknak viszont 8 lábuk van,
tehát nem rovarok.
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Méh
- Méhkasban él, ahol gyűjti a virágport, és
abból mézet készít.
- A királynő (mely több évig él) rakja a
petéket, amikről a többiek gondoskodnak.
- Csípése fájdalmas. Szúrásnál a fullánkja
kiszakad, melybe a méh belepusztul.
- Bonyolult társadalmi életük van.
Légy
- A világon mindenhol honos, kiirtani
nem lehet.
- Magányos lény.
- A táplálékforrás közelében azonban
több állat is összegyűlhet. Tápláléka elsősorban rothadó hús, gyümölcs és állati
ürülék. Táplálkozás előtt a légy megnyálazza táplálékát.
- Sok betegséget terjeszt. Egyes becslések
szerint ezek száma kb. 30; a legismertebbek ezek közül a tífusz, a kolera és a
vérhas.
- Rendkívül szapora.

Hangya
- Szervezett államuk, bámulatos építményeik, vándorlásaik, csatáik, haszonállataik sok hasonlóságot mutatnak az emberi
társadalmakkal.
- A királynő rakja a tojásokat, melyekről a
többiek gondoskodnak.
- Mezőgazdasági hasznuk jelentős.
Cserebogár
- Májusi estéken lassan, brummogva
repül, akár kézzel is meg lehet fogni, mert
nem csíp.
- 4-5 évente szoktak nagy rajokban
előjönni.
- A pajor (lárvája) a kertben és erdőben
komoly kártevő, mert a gyökereket megrágja, 4-5 évig is fogyasztja.
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Darázs
- Édeset (érett gyümölcsöt) és húst eszik.
- Darázsfészket épít papírféle anyagból.
- A királynő körül él a raj is, de csak a
királynő éli túl a telet.
- A fészket csak egyszer szokták használni.
- Egérlyukakat is használnak szállásnak.
- Csípése fáj, többször is tud csípni.

Szúnyog
- Magányos rovarok, bár sokszor nagy
csapatokban jelennek meg.
- A szúnyogok hímjei teljesen ártalmatlanok, növényi nedvekkel táplálkozó
rovarok.
- A peterakáshoz szükséges a vér, amit a
nőstény csípéssel szerez, melyet a bőrünkön megjelenő viszketés és hólyag jelez.
- Betegségeket terjesztenek: a legismertebbek ezek közül a tífusz, a kolera és a
vérhas.
Szarvasbogár
- Legnagyobb bogarunk. A hím 4-9 cm
nagyra is nőhet. Szarva csak a hímnek
van.
- 4-5 évig él mint lárva (10 cm), azután
két-három hónapig mint bogár.
- Tölgyerdőkben él, és csak nagy, halott
fákba rakja a tojásait.

Katicabogár
- Hasznos bogár, mely a levéltetűket eszi.
- Lárvája is a levéltetűkön él, hangyasavat
bocsát ki, ami éget.
- Hasznos tulajdonságai miatt biológiai
védelemként előszeretettel alkalmazzák,
Észak-Amerikába is ilyen célzattal telepítették be.
- Szépsége miatt több gyermekdal szereplője.
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Hőscincér
- Minden cincérnek van egy kedvenc fája,
melybe tojásait rakja, és abban él a lárva
is több évig.
- A lárva 8-10 cm hosszú pondró, amely
hosszú járatokat fúr a fába.
- A bogár csak pár hétig, hónapig él.
Szentjánosbogár
- 8-18 mm nagyságú
- Lárváik ragadozók, csigákat, apró rovarlárvákat fogyasztanak.
- Fénye egy kémiai reakció, amelyben a
világítóanyag (luciferin) oxidálodik. Így
keresi a hím a nőstényt.
- Még a lárvák, bábok, tojások is világítanak.
Skorpió
- Pókféle
- Rovarokkal táplálkozik.
- Hosszú farkában fullánk van.
- Magyarországon csak kis skorpiók
élnek, csípésük nem halálos.
- A legveszélyesebb skorpiók a Szaharában, Arizonában és Mexikóban élnek.
Százlábú
- Nagyon elterjedt az egész Földön.
- Hossza legfeljebb 30 centiméter.
- A lábak száma 15-101 pár között van.
- A százlábúak éjjel aktívak, és magányosan élnek.
- Táplálékuk rovarok, férgek, meztelen
csigák, olykor fajtársaikat is megeszik.
- A százlábúak legfeljebb 6 évig élnek.
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Tücsök
- Nagyon elterjedt állatfaj.
- Első szárnyainak összedörzsölésével
ciripel.
- Éneküket csak június végéig halljuk.
- Főként éjszaka aktív.
- Növényi anyagokkal táplálkozik, de
kisebb rovarokat is fogyaszt. Kifejlett
rovarként 3-4 hónapig él.

Pókok
- A pókféléknek 8 lábuk van.
- Sok hálót sző, de nem mindegyik faj.
- Általában a nőstény jóval nagyobb, mint
a hím.
- A keresztespók mérge hasonlít a méhcsípéshez. Halálos pókcsípést csak Európa déli részein ismerünk, Magyarországon nem él ilyen faj. Más kontinenseken
viszont nagyon veszélyes fajok is élnek.

Kullancs (a kullancs is pókféle)
- A nőstény vért szív, hogy tojásait le tudja
rakni.
- Csípéskor vérhígítót és fájdalomcsillapítót nyom be a sebbe.
- A Kárpát-medencében leggyakoribb a
közönséges kullancs (Lxodes ricinus),
amely a vérszívás során Lyme-kórt, vírusos agyhártyagyulladást és más fertőzéseket is terjeszthet az emberre.

Hernyó
- A hernyóból képződik a lepke.
- Általában növényevők, néhány faj
rovarevő.
- Főleg szárazföldi életmódúak.
- Igen falánkak, sokukat kártevőnek tekintik. Egyes hernyók tömegesen jelennek
meg, és egész fákat is be tudnak szőni.
- Ezekkel vigyázni kell, mert mérges a
szőrük.
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Lepke / Pillangó
- A Kárpát-medencében körülbelül 3500
fajuk él.
- Miután a hernyó begubózódott, pár hét
után kikel belőle a pillangó.
- A pillangó tud szaporodni és újra tojásokat rakni.
- Mivel rengeteg fajuk létezik, szokásaik
és viselkedésük is változatos.

Szitakötő
- Akár 15 cm-re is megnőhet.
- Vizek mellett él.
- Ragadozó rovar.
- Nagy szempárja, két pár átlátszó szárnya van.
- Kb. 90 fajtája él a Kárpát-medencében.
- Legyeket és szúnyogokat fogyaszt.

Figyelem! A rovaroknak két élete van. A tojásból kikelő lárva az első élete, ami több évig
is tarthat. Utána bepólyázza magát, majd ha kikel a bogár, ami már rövidebb életű, újabb
tojásokat rak le. A legismertebb talán a pillangó, de minden más rovar is mint lárva kezdi.
Ez nem vonatkozik a pókfélékre, nekik nincs lárvastádiumuk.
Hüllők és kétéltűek

A Szalamandra (kétéltűek)
- Szereti a nedves erdőket.
- Víz közelében él.
- Éjjeli állat.
- Csigákat, gilisztákat eszik.
- Téli álmot alszik.
- Tavasszal 50 lárvát rak a vízbe, melyek
3 hónap alatt kifejlődnek, és elhagyják a
vizet.
A gőte a szalamandrához hasonlít, de
tojást rak a vízbe, mint a békák.

C Békák (kétéltűek)
- 1-10 cm hosszú.
- A képen látható levelibékának jellegzetes tapadókorongja van az ujja végén,
ezért jól tud mászni.
- A békák legyeket, gilisztákat, csigákat
és bogarakat esznek.
- Téli pihenőt tart a földben.
- Erdőben, mezőkön, víz mellett élnek.
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B Gyík (hüllők)
- 5-20 cm hosszú
- Szereti a száraz, meleg helyeket. Mozdulatlanul napozik a sziklákon.
- Nappal van úton, nagyon gyors.
- Bogarakat, gilisztákat, pókokat eszik.
- Télen a földben alszik téli álmot.
- 10 db mogyoró nagyságú tojást rak
(egyes fajták nem tojást raknak, hanem
elevenszülők).

A törékeny gyík is egy lábatlan gyík, bár
sokan tévesen siklónak nevezik, mert úgy
néz ki, mint egy kígyó.
D Kígyók (hüllők)
- Főleg nappal és sötétedéskor mozog.
- Szereti a meleg száraz helyeket.
- Gyíkokat, békákat, egereket, bogarakat eszik. A mérges kígyó mérgével öli
meg a zsákmányát, a nem mérges pedig
rátekeredik és megfojtja.
- Télire bebújnak a földalatti lyukakba,
és ott megdermednek.
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- Tojásokat zsinórban vagy gombócban
raknak a vízbe, amiből kikelnek az ebihalak.
- Az ebihalak kb. 3 hónap után tudnak
kijönni a vízből.
- Sok béka hátán mirigyek vannak, melyek mérget tartalmaznak. Ezért kerülik
őket a ragadozók.
- A tojást lerakni a vízhez kell mennie,
ezért sokszor utakon is át kell haladnia,
ahol az autók eltapossák.

- Vannak elevenszülők is, meg olyan
fajták is, amelyek tojást raknak.
- Magyarországon a sikló (Natrix) és a
mérges vipera (Vipera) van elterjedve.
Az összes hüllő és kétéltű Magyarországon fokozottan védett, mivel a
folyamatos építkezések és környezetszennyezés miatt kihalás
fenyegeti őket.

A kétéltűek (Amphibia) onnan kapták a nevüket, hogy tudnak élni vízben is és szárazföldön is. Viszont minden kétéltű a vízbe rakja tojását, és a lárvastádiumát is a vízben tölti.
Csak mint kifejlett állat tud kimenni a szárazföldre.
A hüllők (Reptilia) viszont nagyon jól megvannak víz nélkül is. Sőt, inkább a száraz helyeket kedvelik (kivétel a vízisikló). Nincs lárvastádiumuk, hanem tojást raknak, melyek a nap
melegétől kelnek ki, illetve elevenszülők. A hüllők közé tartoznak továbbá a teknősbékák
is.
Természetvédelem: Részt veszel egy természetvédelmi kezdeményezésen.

Természetvédelem
A 6. cserkésztörvényben minden cserkész megfogadta, hogy a természetet védi. Ez azt is
jelenti, hogy nem tesz benne kárt szórakozásból, és csak annyit vesz belőle, amire magának szüksége van. Figyelemre méltó, hogy a természetvédelemre a cserkészvezetők már
100 évvel ezelőtt is gondoltak, amikor a törvényeket írták. Manapság ennek még sokkal
nagyobb fontossága van.

Természetvédelmi akció
A természetvédelem nem gyerekjáték, hisz sokan, akik a természetet rongálják, vagy állatokat kínoznak, azért teszik, mert ezzel, illetve a természet és az állatok rovására tudnak sok
pénzt keresni. Aki 30 000 tyúkot tart egy raktárépületben, ahol alig férnek el, és nincs napfény, hanem 12 órás ritmusban kapcsolják fel a lámpát, hogy dupla annyit tojjanak a tyúkok,
az többet keres, mint az a gazda, akinek 100 tyúkja kint kapirgál a földön. Úgyszintén az a
gyár, amelyik beleereszti a szennyvizét a folyóba sok pénzt spórol azzal, hogy nem tisztítja
meg a vizet. Ilyen magas szinten legföljebb a nagy nemzetközi szervezetek tudnak fellépni,
mint a Greenpeace, és még így sem veszélytelen a munkájuk.
Viszont a saját környezetedben sokat tehetsz a természetvédelemért!

Faültetés: A természetes környezethez általában hozzátartoznak a fák, akár erdőről, akár
parlagon hagyott rétekről van szó. A facsemete nem drága, sőt az erdész megmutatja, hol
lehet kiásni természetesen nőtt csemetéket, és hova lehet őket átültetni.
Szemétszedés: Sok település szélén gyűlik a szemét, mert gondatlan emberek oda dobják.
Néhány szemeteszsák és egy pár kocsi segítségével már is rendet tehettek a határban.

Békataxi: Sok állat élettere megszűnik az építkezések miatt. Utak vágják át a területüket,
és ha át akarnak menni az utakon, elüti őket az autó. Segítsetek a békáknak átjutni az út
honfoglaló cserkész • Zöld koszorú próba

15-16 éveseknek, harmadik félév

313

másik oldalára azáltal, hogy elkerítitek az utat és a békákat vödörben átviszitek. Sok helyen
már vannak szervezetek is, amelyek ezzel foglalkoznak.

Madárodú: A madarak is egyre kevesebb helyet találnak, ahol fészket tudnak építeni. Készítsetek madárodúkat és akasszátok ki biztos helyre!

Legyél a többieknek jó példa: Aki biciklivel jár autó helyett, a helyi piacon veszi a helyi
húst és zöldséget, igyekszik a szemetelést elkerülni, és ami van, azt szelektálni, azt talán
mások megmosolyogják, de ők is tudják, hogy ez lenne a helyes viselkedés. Cserkészként
neked ebben is az élen kell járnod!

Csomózás
5 különleges csomó: Pruszik, ívelt kettős, nyolcas hurok, tolvajcsomó, kötélrövidítő.
Különleges csomók
Pruszik, kecskeláb
Barlangászok és hegymászók használják.
Alapvetően egyfajta sváb hurok, ami
többszörösen van megkötve. A lényege
az, hogy ha laza a kötél, akkor csúszik a
Pruszik, de ha megterhelik, akkor tart.
Használata: mászáshoz egy vastag kötélen egy vékonyat megerősíteni.

Ívelt kettős
Építkezésen és a mezőgazdászok többet
használják, mint az egyszerű kettőst, mert
nagyon gyorsan ki lehet oldani.
Használata: főleg olyan köteleknél használják, amelyeknek az egyik végén egy
hurok van. A hurok által egy rántással
kibomlanak a nagyon megfeszült csomók
is. Alkalmas két különböző vastagságú
kötél összekötéséhez is.
Tolvajcsomó
Hasonlít az egyszerű kettősre, de a két
vége különböző oldalon van!
Használata: kincsesláda lezárásához. Aki
nem ismeri, az köthet egyszerű kettőst
helyette.
Vigyázz, mert nem tart.
Megjegyzés: egészen másképp kell kötni,
mint az egyszerű kettest.
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Kötélrövidítő
Ritkán használják. A kötelet egy lapos
« S » betű alakjában lefektetjük. Az egyenes részeire csinálunk egy-egy hurkot,
amibe beledugjuk az « S » kanyarjait.
Óvatosan kell feszíteni.
Használata: szárítókötélhez.
Vigyázz, mert csak addig tart, amíg a kötél
ki van feszítve. Ne használd kötélhidakhoz.
Nyolcas hurok
A nyolcas csomó alapján van megkötve.
Olyan, mint az állóhurok, de könnyebb
kioldani. Előbb köss tehát egy nyolcas
csomót. A kötél végét vezesd vissza a
csomó mentén.
Használata: a hegymászók ezzel kötik
magukat a biztosítókötélhez.

Bowline, Palstek, sárkányhurok
Egyszerű mentőcsomó, vagyis állóhurok.
Szakadékból is könnyen kihúzhatják, aki
tud ilyen csomót kötni. A leengedett kötelet a derekad köré vezeted a hónod alatt.
A fentről jövő kötélbe egy hurkot kötsz,
és ebbe belefűzöd a kötél végét, mint az
ábrán látod. Aki ügyes az egy kézzel is
tudja. Próbáld ki!
Használata: mint az állóhuroké
Főleg a vitorlázók használják.

Tájékozódás
Terepfelmérés térképpel: Térkép alapján eldöntöd, hogy hol jó sátrat verni. A terepen kiválasztod a jó sátorhelyet.
Terepfelmérés térképpel
Napjainkban annyira pontosak lettek a műholdas képek, hogy egyes számítógépes programok segítségével szinte embereket is fel lehet ismerni rajtuk. Mégis ajánlatos térképen is
megnézni a terepet. A terepfelmérés keretében figyeljünk a következőkre:
- Milyen a domborzat (szintvonalak)?
- Milyen a növényzet (erdő, fű, legelő, sziklás, szántóföld)?
- Milyen a környék (közeli házak, utak, repülőtér, vizek)?
Így térképen is ki lehet keresni nyugodt tisztásokat, kieső erdőszéleket, illetve víz közeli
táborhelyet. Viszont véglegesen csak helyben fogod tudni eldönteni, hogy valóban jó-e a
tábor vagy a sátorhely. Ehhez fontos tényezők:
- Lapos legyen.
- A talaj lehetőleg füves vagy avaros legyen.
honfoglaló cserkész • Zöld koszorú próba

15-16 éveseknek, harmadik félév

315

- Legyen a közelben tűzrakási lehetőség.
- Legyen víz a közelben.
- Essen távol vasúti sínektől, forgalmas utaktól, szórakozóhelyektől, iparterülettől.
- Legyen távol a sziklafalaktól és sebes patakoktól.
Térképvázlat: Tudsz helyes térképvázlatot/látrajzot készíteni.

Térképvázlat és látrajz készítése
Ki ne ismerné a kalóztörténeteket, mikor egy üvegben találnak egy régi térképet, amin be
van jelölve a kincsesláda helye. Ilyen térképet készíthetsz te is. Ennek segítségével tudsz
tervezni éjjeli támadást, tervet számháborúhoz, vagy egyszerűen csak megmutathatod
a barátaidnak, hogyan nézett ki a táborotok. Ehhez egy papír és egy kemény alap szükséges, amin tudsz rajzolni, ezenkívül csupán egy ceruza, radír, tájoló és vonalzó. Előbb mindig
a körvonalakat rajzold meg. Ha azok jók, akkor jöhetnek bele az utak, sátrak, épületek. Elsőre lehet, hogy nem fog sikerülni. Vagy túl nagy, vagy túl kicsi lesz, esetleg nem lesz arányos.
Akkor ki kell radírozni és újrakezdeni.
Jelek

Látrajz
(oldalról)

Térképvázlat
(felülről)
Az erdőket mindig ferde vonalakkal
jelöljük.
A fenyőket hegyesre, a lomblevelű erdőket gömbölyűre rajzoljuk.
Az utakat, akárcsak a térképen, egy
határozott vonallal jelöld!
A tavakat és vizeket vízszintesen rajzoljuk. A folyóknál meg lehet adni a folyás
irányát egy nyíllal.
Legelőket nem jelölünk, de a szántásokat a barázdák irányában bejelöljük. Ha
van jelentősége, meg lehet nevezni a
gabonafajtát is.
Házakat és falvakat merőleges csíkokkal jelölünk.
A jellegzetes épületeket ki lehet emelni.
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A térképvázlat

A térképvázlat egy egyszerű térkép, tehát mintha egyenesen felülről néznéd a tájat.
A főbb méreteket lépd le, hogy nagyjából arányos legyen a térképed.
Az erdőket, tavakat, utakat, házakat rajzold be. Használd a térképjeleket!
Az egyéb dolgokhoz magad is kitalálhatsz jeleket. Ezeket írd oda a rajz szélére!
Legyen rajta mindig: az északi irány, a lépték, a dátum és a neved.
A látrajz

A látrajzot úgy készíted, hogy átmész a szomszéd dombra, és onnan lerajzolod azt, amit
látsz, tehát oldalról nézed a tájat. Próbáld meg nagyjából arányosan rajzolni!
Az erdőket és a különálló házakat rajzold be úgy, ahogyan látod. A tavakat, utakat, falvakat
úgy rajzold meg, mint a térképen.
Az egyéb dolgokhoz magad is kitalálhatsz jeleket. Ezeket írd oda a rajz szélére!
Legyen mindig rajta: az északi irány, a lépték, a dátum és a neved.
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Becslés
Pénz beosztás: Vásárolj be egy kirándulásra minél olcsóbban.
Pénzügyi elszámolás: Tudsz helyesen bevételről-kiadásról elszámolni.
Elszámolás
Őrsi kassza
Az őrsi kassza jó példa a pénzügyi elszámolásra. Van bevétel, ha dolgoztok, és minden alkalommal fizettek valamit az őrsi kasszába. Ha kell vennetek uzsonnát, akkor van kiadás is. Ha
pedig ügyesen vásároltok, akkor marad pénz, hogy egyszer elmenjetek együtt fürdeni vagy
korcsolyázni. A kasszás feladata, hogy vezesse a kasszakönyvet, amibe beír minden kiadást
és bevételt, és így látja azt is, hogy mennyit szabad költenie.
A Bika őrs kasszakönyve

1
2
3
4
5

Megjegyzés

Kassza március 31.
Bevétel regölésből
Uzsonna április 7.
Iránytű

Őrsi tagdíj Zsolt, Dani és Pali
Őrsi tagdíj András
….

Kassza április 31.

Bevétel
8

22
3
1

Kiadás

7

12

15

Elszámolás
Aki pénzzel foglalkozik, főleg, ha az nem a sajátja, hanem az őrsé vagy a csapaté, annak minden fillérrel el kell tudni számolnia. Ez azt jelenti, hogy ki kell tudnia mutatni, hogy mennyi
volt a kiadás, és mennyi a bevétel. Ezért fontos, hogy ha te vagy a kasszás, akkor mindig készíts egy bejegyzést arról, ha pénzt veszel ki a kasszából, vagy teszel be a kasszába, és rakd
el a hozzávaló nyugtát is. Év végén elkészíted az elszámolást, ami abból áll, hogy összeadod
a kiadásokat és a bevételeket, és akkor megkapod, hogy mennyi pénznek kell a kasszában
lennie. Ha nem csináltál hibát, akkor az összeg megegyezik a kassza tartalmával. Ha nem,
akkor utána kell számolnod, hol van a hiba; vagy hiányzik egy számla, vagy valami nem lett
befizetve. Legrosszabb esetben az is kiderülhet ilyenkor, ha valaki illetéktelenül pénzt vett
ki a kasszából.
Hitel
Nagyon elterjedt manapság a hitel. Nem csak házakat, meg autókat lehet hitelre venni, hanem egyszerű tárgyakat is. A hitel azt jelenti, hogy nincs annyi pénzed, amennyibe kerül a
termék (például 1000 Ft), de mégis meg akarod venni. Ilyenkor kötsz egy szerződést, hogy
egy évig fizetsz minden hónapban 100 Ft-ot. Ez persze több, mintha egyből kifizetted volna
az 1000 Ft-ot, mert 12 x 100 Ft = 1200 Ft, de másképp nem kapod meg a hitelt, hisz a bank
is akar keresni rajtad. A veszélyes a hitelben az, hogy megszokod, hogy mindent meg lehet
venni, anélkül, hogy lenne rá még pénzed. És ha sok ilyen tárgyat veszel, akkor lehet, hogy
egyszer csak nem tudod már kifizetni a sok hitelt, és akkor megbüntetnek.
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Pénzbeosztás
Ezért hasznos, ha már korán megtanulod a pénzedet beosztani. Előbb számold össze, hogy
mennyi pénzt kapsz egy hónapban. Ez lehet fizetés, zsebpénz, alkalmi munka. Ajándékként
kapott pénzt ne számolj, mert az sohasem biztos. Aztán gondold meg, mire kell neked pénz.
Ez lehet vonatjegy, telefonkártya vagy az ebédpénz. Ha ezt levonod a bevételből, akkor megkapod azt, amit el tudsz költeni, vagy ebből egy részt félretehetsz, és megspórolhatsz. Csak
így tudsz később valami nagyobb dolgot venni, és nem kell hitelt fölvenned. A költőpénz
nem azt jelenti, hogy mindenáron el kell költeni. Inkább gondold meg, hogy mi az, amire
tényleg szükséged van. Ha valamit csak azért veszel, mert olcsó, de igazából nem kell, akkor
ne vedd meg. Erre vonatkozik a 9. cserkésztörvény: A cserkész takarékos!

Táborozás, szerszámok
Használati tárgy: Faragsz vagy varrsz egy tábori használati tárgyat.
Ötletek: Szarufaragás, hímzés, gubancsfaragás, kosárfonás, bőrtok, csajkazsák

Szarufaragás

Hímzés

Faragáskészítés

Gubacsfaragás

Kosárfonás

Tűzrakás, főzés és sütés
Alapélelmiszerek adagja: 5 alapélelmiszer személyenkénti mennyiségét ismered fejből.
Főzési adagok kiszámítása: Nagy csoport számára ki tudod számítani a főzési adagokat.
Alapélelmiszer-fejadagok
- Kortól és tábortól függően változhat. Az itt megadott mennyiségek csak irányadóak.
- Nagyobb létszámnál mindig egy kicsit többet kell készíteni, mint ahányan esznek.
- Néhány élelmiszer 1 főre szükséges napi adagjának a mennyisége:
Kenyér 4 szelet

Rizs körítésnek

Tészta köretnek

140 g Keksz

100 g* Sajt, felvágott

120-50 g* Vaj kenyérre
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25 g

3-4 g
0,3 g
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Krumpliköret

Hús pörkölthöz
Hús levesbe

Rizses vagdalt
Szárnyas

200-300 g Lekvár
150 g Kakaó

80 g Májkrém

100 g Szárazbab
280 g Zöldség

Virsli

120 g Káposzták/főzelék

Tojás

2-3 db Alma, körte

Tej

3 dl Dió tésztához

*Szárazanyag súlya 28g = 1 ounce

60 g Olaj/zsiradék
60 g Főzőhagyma
50 g Paradicsom
50 g Uborka

50 g Zöldborsóleves

200 g Tészta levesbe

1-2 db Rizs tejbe

5-10 g
50 g

150 g
150 g
200 g

40 g Tejföl túróhoz

25 g
70 g
50 g

Mérőeszközök
- Hogyan mérjünk mérleg nélkül? 1 kg = 1000 g, 1 l = 10 dl, 1kg = 2.2 font

csajka alja
csajka teteje
bögre
vizespohár
leveses kanál
kávéskanál

Testedzés

2 liter
5,0 dl
3,0 dl
2,0 dl
0,3 dl
0,1 dl

1 dl liszt
1 dl rizs
1 dl cukor, dara, tarhonya

= 50 gr
= 80 gr
= 70 gr

Népi gyakorlatok: Tudsz néptáncot vagy ostorozni.
Ostorozás
Az ostor szinte minden olyan népnél létezik, amelyek állatokat tartottak. Magyarországon
a csikósok még a mai napig is használják a karikás ostort. De az ostor nem csak munkaeszköz, hanem fegyver is. Rózsa Sándor betyárjai ostort használtak, hogy más lovasokat lerántsanak a lóról, illetve drótot fontak a végébe, és úgy csaptak az ellenfél arcába. Az ostort
szakrális eszközként is használják, mégpedig télűzéskor.
Több magyar eszköznek is sajátossága, hogy három funkciója is van: munkaeszköz, fegyver
és szakrális kellék. Ilyen például a fokos is.
A karikás ostor részei
A: nyél, amely fából van, faragásokkal díszített
B: nyakló, amin forog a test
C: vendégnyak, 1-7 darab is előfordulhat. Bár súlyt
ad az ostortestnek, mégis inkább dísznek számít.
D: test, amely bőrből van fonva. Vastagon kezdődik,
és elvékonyodik. Ez az ostor titka.
E: csapószíj, amely a testbe belefont vagy a hurokra
erősített vékony bőrszíj.
F: sudár, madzagból sodort, bolyhos vég.
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A sudár felkötése
Mivel a sudár cserdítés közben elkopik, rendszeresen kell pótolni. A sudárt sima spárgából kötöd úgy,
hogy megfelezed, és a két végét összesodrod. Vészhelyzetben használhatsz sima spárgát is, melynek a
végére csomót kötsz.
Sudár nélkül ne használd az ostort.
Cserdítések
A gulyás talán a legismertebb cserdítés, és nagyon
hangos. Az ostort a forgatás irányával ellentétesen
visszarántod, ami által a sudár kicsap és nagyot
durran. A durranás azért van, mert a sudár ebben
a pillanatban felgyorsul a hangsebesség fölé, és egy
hangrobbanás keletkezik.
A kanász szintén nagyon hangos. Arra ügyelj, hogy
az ostor valóban előtted csattanjon, ne pedig a
hátad mögött vagy a földön.

A csikós a legnehezebb technikájú, nem annyira
hangos, viszont az állatok terelésére alkalmas.
A körben mozgó ostort rövid csuklómozgással
felgyorsítod, ami által elől csattan. Leginkább ahhoz
a mozdulathoz hasonlít, amikor egy lapos kővel
kacsázunk a víz tetején.
Tanulj meg te is legalább egy módon cserdíteni,
mégpedig jobb és bal kézzel is. Vigyázz, hogy senkit
ne csapj meg ostorral, lehetőleg magadat se!

Néptánc
A magyar néptáncművészet nagyon gazdag. Tanuld meg az alaplépéseket, figurákat, és
hogy melyik tájegységnek mi a jellegzetessége. Ezt általában a regös cserkészetben vagy
egy tánccsoportban tudod megtanulni. Manapság a világhálón is rengeteg anyag van. A néptáncot az 1920-as években kezdték el kutatni.
Legrégibb táncaink:

1. Lánc-, füzér- és körtáncok
2. 16-17. századi fegyvertáncok
3. A 18-19. századi verbunkos és csárdás az újabb korszakot képviselik
a. Leánykörtánc

b. Vegyes körtánc

Énekszóval járják. Karikázó: zárt, szabályos körben járják,
énekszóra. Tempója lassú és friss csárdás.
Az erdélyi „magyar” és körcsárdás.
Kifejezetten mulatsági táncok, sohasem énekelnek hozzá.
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c. Fegyvertáncok

d. Legényes
e. Régi páros táncok
f. Verbunk
g. Csárdás

Hajdútánc: fegyver/kard, szekerce forgatásával táncolták
egyedül vagy csoportban. Dudával, töröksíppal és hegedűvel
kísérték.
Kanásztánc: átalakult maradványa a botoló és a kanásztánc.
Ugrós: eszköz nélküli tánc, lakodalmi menettánc.
Szóló, páros vagy csoportos tánc.
Dús: rábaközi ugróstánc.
Kalotaszeg és a Mezőség vidékének férfitánca.
Járják szólóban vagy csoportosan. A lányok a tánc alatt
csujogatnak.

Ilyen tánc a lassú magyar, a kettős, a gyimesi csángók táncai.
Toborzótánc, a verbuválás korszakából való. Korábban kötetlen tánc volt, később táncvezető irányította. Csoportosan
táncolják.

Nevét, nemzeti jellegét a reformkorban nyerte el. Leginkább
kétlépéses, illetve lüktető hullámzás, félrefordulás vagy átvetős motívum jellemzi.

Kitartás: Tudsz 15 percet futni (vagy 1000 métert úszni, vagy 30 km-t kerékpározni).
Testedzési teljesítmények táblázata
Futás

Úszás

Kerékpározás

Piros koszorú próba

11 perc

800 m

20 km

Zöld koszorú próba

15 perc

1000 m

30 km

Honfoglaló (15-16 éves):

Fehér koszorú próba
Koszorú próba
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12 perc
20 perc

900 m

1200 m
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50 km
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Koszorú próba

Honfoglaló cserkész

15-16 éves cserkészeknek, negyedik félév

Fontos tudnivaló
• Ez az utolsó próbád ... ezután már a vándorélet következik.
• Amit eddig tanultál és tapasztaltál az mind a tiéd, senki nem tudja tőled elvenni. De tőled
függ, hogy ápolod és használod, vagy elfelejted-e?
• Mint vándor cserkész, olyan különpróbát végezhetsz el, ami téged érdekel.
• Ezzel a próbával már jól fel vagy készítve a segédtiszti táborra.
Kötelező tevékenységek és feladatok:
Olvasási különproba: A szárnyaló szint elvégzése.
Jellemnevelés:
Részt veszel egy jótékonysági akción.

Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Jellem:
Bevezetés a vándor (rover) korszakba.
Segítsd csapatod ifjabb tagjait, vezetőit a kiképzésben,
és az általános cserkészmunkában!
Testedzés:
Szervezz kirándulásokat, kinti programokat az őrsödnek
és másoknak!
Magyarság:
Vegyél tevékeny részt a helyi magyar életben!
Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek
Vándorcserkészek

Ismered a vándor (rover) mozgalom célját
és módszerét.

6

Zászlótéren imádkozol

Zászló fel- vagy levonáskor mondasz saját imát.

4

BiPi mint példa

Elmondod, miben lehet nekünk BiPi példa.

4

Vita

Építő és tapintatos kritika.

2

Vallás

Jellemnevelés

Cserkészjövő

Magyarságismeret
Magyar népdal

Beszélgettek a cserkészjövőtökről.

Van listád 100 magyar népdalról, és bármelyiket
el is tudod énekelni.
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Történelem
Elsősegély
Elsősegély-tanfolyam

Természetismeret

Ismered az 1956-os forradalom és szabadságharc
történetét. Ismered Magyarország szerepét
a vasfüggöny megszűnésében.

10

Végezz el egy helyi elsősegély–tanfolyamot,
és szerezd meg a hivatalos képesítést!

20

Halak

Ismersz 5 halfajtát.
(Mo.: pisztráng, csuka, harcsa, ponty, angolna.)

10

Csomótábla

Készíts csomótáblát!

10

Tudsz morze üzenetet adni és fogadni morzekulcs
segítségével.

10

Csomózás

Mászás

Tudsz pruszikkal mászni.

Jeladás

Morzejelzés

Tájékozódás

Menetidő-számítás
Becslés

10

Portyára és kirándulásra ki tudod
számítani a szükséges menetidőt,
figyelembe véve a szintkülönbségeket is.

10

Munkaidő

Gyakorold egy feladat elvégzéséhez szükséges idő
becslését (pl. csomagolás, főzés…).

10

Táborépítés

Tudod, mi tartozik egy jó táborhelyhez, és hogyan
lehet azt berendezni.

8

Táborozás, szerszámok

Dísztárgyak

Tűzrakás, főzés és sütés
Konyhai higiénia
Magyar konyha

324

Népi dísztárgyat készítesz (faragás, hímzés,
bőrmunka, fonás).

10

Tudsz tábori konyhában tisztaságot tartani.
Élelem helyes tárolása.

8

Ismered a magyar konyha jellegzetességeit.
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Testedzés
Gyakorlatok

Teljesítménytúrán veszel részt.

10

Kitartás

Tudsz 20 percet futni (vagy 1200 métert úszni,
vagy 50 km-t kerékpározni).

20

Ügyesség

Részt vettél tájékozódási futáson vagy néptáncon.

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

6

196

Cserkészismeretek
Vándorcserkészek: Ismered a vándor (rover) mozgalom célját és módszerét.
Vándorcserkészet (rovermozgalom)
Ahogy nőtt a cserkészmozgalom, úgy nőtt az igény, hogy az idősebbek is cserkészkedhessenek. Mivel sokan már dolgoztak, nem értek rá rendszeresen cserkészkedni. Azon kívül
nekik már más igényeik voltak. Sokan pályaválasztás előtt álltak, vagy már házastársat kerestek. Így BiPi továbbfejlesztette az eszmét, és kibővítette a rovermozgalommal. Ehhez is
írt egy könyvet, „Rovering to success” címmel. Ebben volt megfogalmazva, hogy mire kell
ügyelni az élet göröngyös útjain.
Manapság általában 16 és 18 év között lehet a roverek, illetve a vándorcserkészek (ahogy
őket magyarul nevezzük) közé belépni. Aki elvégezte a cserkészpróbákat, valamint tudásával és viselkedésével megfelel a vándoreszmének, az egy roveravatás keretében megkapja
a szürke nyakkendőt.
Ettől kezdve elkötelezi magát, hogy legjobb tudása szerint segíti a cserkészeket és csapatát.
Azon kívül részt vesz vándor-összejöveteleken, és továbbképezi magát a saját szakterületén, pl. a különpróbák elvégzésével.
A Vándorcserkész-fogadalom (megfelel a Felnőttcserkész-fogadalomnak)

Én, ......... fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek, hazámnak, embertársaimnak és a magyarságnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy
másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom. Példámmal és munkámmal, erőmhöz képest azon leszek, hogy a társadalom, a család és az egyes
emberek életében a cserkésztörvények szelleme minél jobban valóra váljék.

Vallás
Zászlótéren imádkozol: Zászló fel- vagy levonáskor mondasz saját imát.
Szabad ima
Tanulj meg szabadon imádkozni. Annak ellenére, hogy az egyházban minden élethelyzetre van egy ima, nem ismerjük mindegyiket. A szabad imában elmondhatod mindazt, amit
Istennel szeretnél megbeszélni vagy tőle kérni. Kezdd el imádat a megszólítással (Édes
Jézusom, Istenem, Atyám, Uram), aztán mondd el, ami a szíveden van, és fejezd be a köszönettel (köszönöm, hogy meghallgattál, köszönöm, Uram). Az imát fejezd be Ámennel.
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Jellemnevelés
BiPi mint példa: Elmondod, miben lehet nekünk BiPi példa.
BiPi mint példa
Baden Powell életéről megjelent egy könyv, amely a kalandregények között is simán megállná a helyét. Ha filmet készítenének róla, akkor egy Indiana Jones jellegű alkotást képzelj
el magad előtt. Katonaként az élet rengeteg izgalmas és sokszor életveszélyes helyzetbe
sodorta. Azonban mindig sikerült ezekből jól kijönnie vérontás és áldozatok nélkül. Ki ez az
ember, aki mindig mosolyog a képeken, akit talán szidtok, mert nem divatos a cserkészing?
Lehet példa fiatalok számára egy olyan ember, aki 100 évvel korábban élt? Mindenesetre mielőtt ezt eldöntöd, próbálj megismerkedni életével és tetteivel (pl. 139-140 oldalon
vagy kutass az interneten). Talán valóban felér annyival, mint egy focista vagy egy énekes.
Döntsd el magad!
Beszélgessetek arról, hogy egy embert mennyire ítéljünk meg a tettei alapján? Vagy a külseje
a fontos? Ismered az elöljáróidat, a cserkészvezetőket? Érdemes tudni róluk?
Cserkészjövő: Beszélgettek a cserkészjövőtökről.
Cserkészjövőd
Ideje elgondolkozni a cserkészjövődön. Jobb esetben már eldöntötted milyen szakmát választasz magadnak, vagy hogy milyen tanulmányokat akarsz folytatni. Akkor tisztábban látod azt is, milyen lehetőségeid vannak kivenni részedet a cserkészetből is.
Ne az legyen az érvelésed, hogy „nincs időm a cserkészetre”! Minden vezető sok más mindent is csinál. Nem azért, mintha ők időmilliomosok lennének, hanem azért, mert ügyesen
meg tudják szervezni saját életüket. Nyilván ehhez önfegyelem és kitartás kell, ami viszont
egy cserkésznek alaptulajdonsága kell, hogy legyen. Ezért érdeklődési köröd, alkalmasságod és a szükségletek szerint fontold meg cserkészjövődet. Vedd figyelembe, hogy csapatodban talán kell őrsvezető, szertáros, honlapszerkesztő, táborparancsnok vagy szakács.
Tudod azt is, hogy bizonyos feladatokhoz el kell végezni vezetői táborokat. Ne gondold azt,
hogy erre neked nincs szükséged, mert már úgyis mindent tudsz!
A vezetőképzés sikere mindig a jelöltek felkészültségén és hozzáállásán múlik.
Egyszer egy cserkész akart venni egy háromsávos cserkészcsapattiszti jelvényt a cserkészboltban, és megkérdezte, hogy mennyibe kerül. „Kétezer dollár”! – volt a válasz. Erre nagyot
nézett, és gondolta, hogy ez tréfa. Aztán megtudta, hogy a segédtiszti tábor és a cserkésztiszti tábor összesen 1000 dollárba kerül. Aztán vásárolnia kell könyveket és felszerelést.
Végül el fog vállalni olyan fontos feladatokat a csapatában, kerületében vagy a szövetségben, amelyek időt, utazást és aktív részvételt igényelnek. Megértette, hogy mire eljut oda,
hogy megérdemelje a jelvényt, addigra valóban sok időt, munkát és pénzt kell befektetnie.
Nézd meg a szövetségünk vezetőképzési rendszerét. Ne felejtsd el, hogy egyik lépést teszed
a másik után. Amiről azt gondolod, hogy most még nem tudod, azt néhány év múlva meg
fogod tudni csinálni. Ezt nevezik fejlődésnek. De akkor is megtalálod a jövődet a cserkészetben, ha nem akarsz cserkészvezető lenni. A cserkészet ugyanis annyira sokoldalú, hogy
nincs olyan ember, aki ne találna benne valami tetszetőset önmaga számára.
Készítsetek egy csapattervet! Ki milyen feladatot tudna átvenni? Vagy ki kell találni egy új
feladatot? Kell egy filmező, egy barkácsmester vagy egy sportversenyeket szervező személy?
Vita: Építő és tapintatos kritika.
Tanulj meg másokat a hibájukra tapintatosan figyelmeztetni és megjavítani!
1. Lehetőleg dicsérettel és őszinte elismeréssel kezdd!
2. Tereld a figyelmet a hibára anélkül, hogy mások előtt nevetségessé tennéd!
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3. Mielőtt mások előtt kifogásolnál valamit, vezesd rá, hogy saját maga jöjjön rá a hibájára!
4. Dicsérj meg mindent, még a kis eredményt is ! Légy nagylelkű a dicséretben, és oszd
örömmel az elismeréseket!
5. Tudj másokat bátorítani ! Mutass rá a hibák mentő körülményeire!
6. Éreztesd a másikkal, hogy jónak tartod őt!

Magyarságismeret
Magyar népdal: Van listád 100 magyar népdalról, és bármelyiket el is tudod énekelni. 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

Történelem: Ismered az 1956-os forradalom és szabadságharc történetét.
1956. október 23. – november 11. Magyar forradalom és szabadságharc
Az 1956-os forradalom, illetve szabadságharc Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20.
századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak
az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött.
Az államvédelmi hivatal a nép közé lövetett. Harc kezdődött a diákok, munkások, később
a magyar katonaság és az ÁVH között. Országszerte fellobbantak a harcok.
November 3-án a szovjetek alattomosan becsapták a magyar kormányt.
Hatalmas túlerővel, tankokkal bevonultak az országba, és eltiporták a forradalmat.
Hiába hívták segítségül a Nyugatot és Amerikát. Megint bebizonyosodott, hogy ha baj van,
akkor csak magunkra számíthatunk. Több ezer ember meghalt, kivégzések, deportálások
következtek.
Több százezren elhagyták az országot, és nyugaton kerestek új hazát. A második világháború után ez volt a következő nagy magyar menekülthullám Nyugaton.
A forradalom leverését követő évtizedekben tilos volt erről az időszakról beszélni, ellenforradalomnak bélyegezték.
A magyar nép számára a forradalom dicsőséges bukás volt, amely olyan nemzetközi elismerést szerzett a magyarság számára, amilyenben az 1848-as forradalom óta nem volt része.
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Itt rendült meg a kommunizmus legyőzhetetlenségének mítosza!
Ettől kezdve a kommunizmus lassan a bukás felé haladt.
Az 1956-os forradalom leverését követően Kádár Jánost jelölték ki Moszkvában magyar
vezetőnek. Kádár János is megtorlást alkalmazott.

A kommunista államok valóban kimerítették mind az emberiség elleni vétséget, mind a
háborús vétséget, mind pedig a béke elleni vétségek fogalmát.
Világszerte a kommunizmus számlájára mintegy 100 millió áldozat írható (s ezek csak
a halálos áldozatok).
Történelem: Ismered Magyarország szerepét a vasfüggöny megszűnésében.

A vasfüggöny ledöntése 1989. – Rendszerváltás
Gorbacsov új szovjet pártfőtitkár politikája 1985-től megnyitotta az utat a békés rendszerváltás felé. A szilárd és ledönthetetlen tűnő szovjet birodalom hirtelen szétesett. 1989. október 23-án kikiáltották a Magyar Köztársaságot.
A rendszerváltoztatás Magyarországon szűkebb értelemben Magyarország történelmének azon korszakát jelöli, mely során a magyar állam demokratikus állammá vált, s szakítva
az államszocializmussal, visszatért a kapitalista állameszméhez.
Az országban lévő kelet-németeknek a magyarok 1989-ben kinyitották az osztrák-magyar
határt, és nem lőttek senkire. Az emberek nem is hitték az elején, hogy mi történik. De
miután Moszkvából sem jött parancs, így a határ nyitva maradt. Ezzel aztán az egész vasfüggöny kezdett sorban kinyílni. Alig két évre rá a szovjet birodalom már nem is létezett.
Leomlott a berlini fal is, és Németország egyesülhetett. Több ország, melyek Trianon és
a világháborúk nyomán alakultak, most darabjaikra hullottak szét.

Elsősegély
Elsősegély-tanfolyam: Végezz el egy helyi elsősegély-tanfolyamot, és szerezd meg a hivatalos
képesítést!
Elsősegély-tanfolyam
A cserkészetben a kinti tábori élet, a szerszámok, a tűzrakás, növények, állatok és sok szokatlan körülmény számtalan kisebb-nagyobb veszélyt rejtenek. Ezért végezz el egy helyi
elsősegély-tanfolyamot! Még az elsősegélyben is sok minden eltér a különböző országokban, ezért nem tudunk mindent egy könyvben összefoglalni. A tanfolyammal biztosíthatod
magad, hogy tudásod megfelel a helyi elvárásoknak. Ez azért is fontos, hogy csapatainkban
a legjobban felkészült vezetők és segítők legyenek, és biztosítani tudjuk cserkészeink testi
épségét a foglalkozásokon és a táborokban.
Fontos, hogy a vezetők elvégezzenek 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.
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Természetismeret
Halak: Ismersz 5 halfajtát. (Mo.: pisztráng, csuka, harcsa, ponty, angolna.)
Halak
Vizeinkben sokféle hal él. Ezeket ritkán látod, de azért mégis ott vannak, és egy kis ügyességgel ki is tudod őket fogni, ha ismersz pár alapvető tudnivalót róluk. A halfogás azonban
manapság szinte minden országban korlátozott. Tehát mielőtt halat fogsz, járj utána, hogy
szabad-e, hol szabad, vagy milyen feltételek mellett horgászhatsz. Gyerekeknek sokszor
nem kell még horgászvizsga és horgászengedély, de ezt jobb megtudakolni. A Balatonon
például válthatsz gyermek napijegyet, és egész álló nap pecázhatsz.
Süllő (-50 cm/4 kg)

Pisztráng (-50 cm/4 kg)
Ponty (-1 m/30 kg)
Márna (-90 cm/8 kg)

Harcsa (-3 m/150 kg)

Csuka (-150 cm/40 kg)

Angolna (♂ -50 cm / ♀ -150 cm 6 kg)
Lazac (-1 cm/30 kg)

Tengerben és folyókban

Tőkehal (-150 cm)
Tengerben

1. Pisztráng
- Szereti a tiszta, hideg
vizet.
- Általában kövek és ágak
alatt tartózkodik.

2. Márna
- Szereti a tiszta, hideg
vizet.
- A folyók közepén él, és
szereti a mélyebb helyeket.
3. Ponty
- Szereti a meleg, lassú
vizeket.
- A zavaros víz sem
zavarja.
- Téli pihenőt tart a víz
fenekén.
- Okos hal, nehéz kifogni.
- Főleg nyáron kora reggel
vagy este lehet fogni.

4. Süllő
- Tüskés hal, kemény
pikkelyekkel.
- Könnyű megfogni, mert
nagyon falánk és csoportokban vadászik.
- Nyílt vízen és partközeli
bokrok alatt lehet találni.
5. Csuka
- Rablóhal, a növényzetben
elbújva vár a kis halakra.
- Folyókban és tavakban is
megél.
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Hering (-40 cm)
Tengerben

6. Harcsa
- Legnagyobb édesvízi
halfajtánk.
- Fogtak már 3 m hosszú
harcsát is a Tiszában.
- Rablóhal, a víz fenekén
tartózkodik.
- Szereti a lassú és mély
vizeket.
- Főleg este és esőben
vadászik.
- Télen a víz fenekén
nyugszik.
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7. Angolna
- Tengerben születik, és a
folyókban él.
- Mindenevő, a vízfenéken
él.
- Éjjel vadászik.
- Vére mérgező!

8. Lazac
- Tengerben él.
- Párzáshoz visszamegy a
folyókba.

9. Tőkehal
- Fő tápláléka a hering.
- Heringrajok közelében él.
- Sötét éjszakákon könnyű
fogni.

10. Hering
- A legfontosabb konyhai
hal.
- Az Atlanti-óceán partjainál él nagy rajokban.
- Lehet a partról is fogni,
még csali sem kell a
horogra.

Csomózás
Csomótábla: Készíts csomótáblát!
Csomótábla készítése
1. Egy darab vászonra
felvarrod a csomókat, és mellé írod a
nevüket.

2. Egy fatáblára
ráragasztod vagy
rászögeled a csomókat.

3. Készítesz egy keretet.
A keretbe megkötöd azokat
a csomókat, melyek feszítésre szolgálnak.

4. Kartonlapokra
felragasztasz csomókat. Tedd be őket egy
gyűjtőbe!

5. Egy rúdra rákötöd
a csomókat. A késeddel faragd meg
laposra, hogy rá
tudd írni a csomók
neveit!

6. Egy deszkát lyukassz ki, és dugj át
rajta két különböző színű spárgát!
Írd oda a csomó nevét, és kösd meg!
Ezen a deszkán gyakorolhatnak a
többiek is.
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Mászás: Tudsz Pruszikkal mászni.
Pruszikkal való mászás
Pruszikkal mászni
Ez a technika a barlangászoknál és hegymászóknál terjedt el.
Egy függőlegesen lógó kötélen három Pruszik-csomóval föl
lehet mászni.
- Mindkét láb egy-egy hurokban van. A harmadik hurok a
beülő részhez van kötve, és az biztosít, hogy nyugodtan tudj
dolgozni a kezeddel.
- Amíg az egyik lábadon állsz, a másik lábnak a csomóját
feljebb tolod.
- Utána ráállsz a másik lábadra, és az elsőnek a csomóját
tolod feljebb.
- Aztán a harmadik csomót tolod feljebb. (lásd a képeket:
2-6)
Így nem tudsz gyorsan haladni, viszont biztonságosan
mászhatsz. Kezdésként 2-3 méternél magasabbra ne menj!
Egyébként nem más, mint a fáramászás hurokkal.

Jeladás
Morze-jelzés: Tudsz morze-üzenetet adni és fogadni morzekulcs segítségével.
Morze
A Morze-jeladást 1837-ben találta ki Samuel Morse Amerikában. Főleg távírásban alkalmazták. Manapság még mindig használják a repülősöknél. Például az „Independence Day“
című filmben az emberek Morzéval tudták kicselezni a földöntúliak támadását.
Morze- ABC
1
2
3
4
5

•––––

6

• • • •–

9

• •–––

7

• • • • •

0

• • •––
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A
Á
Ä
B
C

•–

A-gár

–•••

Bé-ka-ba-ba
Eb

R

•– – •–
•–•–
–•–•

D

–••

E

•

É
F
G
H
I
J
K
L
M
.
,
:

N

••–••
••–•
––•

••••

Ä-néh a-nya

O

–––

Ö

–––•

Cé-kla-ré-pa

P

Dá-ni-a

Q

•––•

Ez az é je-le
Fa-li-táb-la

T

Gáz-kály-ha

U

I-ma

Ja-pán-csá-szár

W

Má-tyás

Z

––••

?

••––••

S

Ü

He-pe-hu-pa

••

•–––
–•–

V
X

Kő-tö-rő

•–••

Y

Le-ány-fa-lu

––

••••••

–•

Né-ni

NY ––•––

A-kác-méz-nya-lás

!

•–•–•–
–––•••

Nyá-rá-di-já-rás
Ó-rát nézz

Őr-ség-vé-ge

Pi-pás-bá-csi

––•–

Kvá-kvá-ko-á

•–•

Ri-gó-dal

•••

Se-be-sen

–

Tűz

••–

U-ti-társ

••––

Ü-gyes á-dám

•••–

Ve-re-ke-dés

•––

Wa-gón-ágy

–••–

Xé-ni-a szép

–•––

Yó-ga-lé-g-zés
Zász-ló-je-lek

––••––

A Morze abc-t könnyen megtanulhatod a szavak segítségével. Minden szótag, amiben egy
ékezet van, egy (–) tá hangot jelöl, amiben pedig nincs, az egy (•) ti hangot.
Keress még segédszavakat! Biztos találsz még többet is (pl. A-nyám, Már-vány, Tél stb.)
Morzecsoportok
Egy másik módszer az, ha betűcsoportokat tanulsz meg.
•

E

•–•

R

–•–

K

••

I

•– –•

P

– •• –

X

•••

S

•–

A

–•

N

••••

H

••–

U

– ••

D

•••••

5

•••–

V

– •••

B

•– –

W

––•

G

–

T

•–––

J

–––•

P

––

M

•• – –

Ü

– – ••

Z

–––

O

•–•–

Ä

–•–•

C

––––

CH

• – ••

L

•• – •

F

–––––

0 (nulla)

–•––

Y

––•–

Q
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Morze-fa
A Morze-fát akkor használd, ha morze-jeleket fogadsz, vagy szöveget fejtesz.

Minden tá-nál balra, ti-nél pedig jobbra lépj egyet. Így hamar eljutsz a keresett betűhöz.

Morze-állomások
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Tájékozódás
Menetidő-számítás: Portyára és kirándulásra ki tudod számítani a szükséges menetidőt, figyelembe véve a szintkülönbségeket is.
Menetidő-számítás
Cserkészetünk egyik legizgalmasabb része a portya. Hogy sikeres legyen a portya, fontos,
hogy jól előkészítsük. Ehhez tartozik az útvonal kijelölése, lejárása és a menetidő kiszámolása.
Útvonal megtervezése
5. Keressétek ki a térképen, hogy merre mentek!
6. Nem mindig a légvonal a legrövidebb út.
7. Figyeljetek a szintvonalakra!
8. Figyeljetek a folyókra, tavakra, autópályákra, mert azokat nem lehet bárhol keresztezni!
Útvonal lemérése
Cérnával: egy vékony cérnát leraktok az útvonal mentén a térképre. Aztán megméritek
a hosszát, és átszámoljátok kilométerbe.
Műszerrel: térképmérővel végiggurigázzátok az utat, és leolvassátok az eredményt.

Papírral: egy papírlap szélét odateszitek a térképen az út mellé. Az első kanyart bejelölitek egy kis csíkkal. Aztán a papírt újból az úthoz igazítjátok, és így tovább. A végén
megméritek a távolságot az eleje és a vége között, és átszámoljátok kilométerbe.
Menetidő kiszámítása
Az egyszerű menetidőt ki lehet számítani így: km/órás teljesítmény* = egyszerű menetidő
(*lásd a Teljesítménytáblát) Ez viszont csak sík területen és állomások nélkül pontos.
Pl. Megmértük, hogy az út 12,5 km hosszú. Tehát cserkészeknek 12,5 km/4 km/óra =
3,1 óra
Hozzáadások az útvonalhoz:
Minden 100m emelkedőhöz: + 1 km
Minden 200m meredek lejtőhöz: +1 km
Pl. Az előbbi 12,5 km hosszú út 550 m-t emelkedik.
Tehát 12,5 km + 5,5 km =18 km. Tehát cserkészeknek 18 km/4 km/óra = 4,5 óra

Hozzáadások a menetidőhöz:
Állomásonként 10-30 perc.
Minden 3 óra menetidőhöz 1 óra szünet.
Nagyon meleg időben minden 1 óra menetidőhöz 10 perc szünet.
Esőben minden 2 órához 1 óra szünet.
Pl. Az előbbi példában van még 4 állomás, és nagyon meleg van.
Menetidő 4,5 óra = 270 perc
Állomás 4 x 20 perc = 80 perc
Szünet 3 óra után = 60 perc

Meleg idő 4,5 x 10 = 45 perc
Portya összideje 455 perc (= 7 óra 35 perc)

→ Tehát fontos a menetidőt pontosan számolni, mert nagyok a különbségek!
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Teljesítménytáblázat

Csomag nélkül

Csomaggal
napi
teljesítmény

óránként
Kiscserkész
8-10 év
Cserkész
10-12 év
Cserkész
13-15 év
Rover
16 évestől
Katonák

napi
teljesítmény

óránként

3 km (1.9)

8-10 km (5-6)

2 km (1)

5 km (3)

4 km (2.5)

20-25 km
(12-16)

3.5 km (2.2)

15-20 km
(9-12)

3.5 km (2.2)

4-5 km
(2.5-3.1)
5-6 km
(3.1-3.8)

15-18 km
(9-11)
30-35 km
(19-22)
50-60 km
(31-38)

Zárójelben mérföld (mile): 1 mérföld (mile) = 1.6 km

3 km (2)

3.5-4 km
(2.2-2.5)
4-4.5 km
(2.5-2.8)

10-12 km
(6-7.5)
20-25 km
(12- 16)
30-45 km
(19-28)

Becslés
Munkaidő: Gyakorold egy feladat elvégzéséhez szükséges idő becslését (pl. csomagolás, főzés…)!
A munkaidő becslése
Egy táborban sok érdekes dolgot lehet csinálni. Tábori kaput építeni, portyázni, barkácsolni, főzni, tábortüzet rakni és sok más egyebet. Biztos te is részt vettél már ilyen eseményeken, és érdekes módon a tábortűz, az ebéd vagy a vacsora mindig elkészült időre. Ez azért
van, mert a vezető vagy a szakács tudja, mennyi időre van szüksége egy munka elvégzéséhez. Ehhez persze tapasztalat kell, és aki még soha sem főzött 50 vagy 100 emberre, az
nem is tudja, mikor kell elkezdeni krumplit pucolni, hogy délre kész legyen az ebéd. Ezért
te is figyeld, hogy mennyit dolgozol egy feladaton, és mindig vedd ki a részed a munkából!
Így később te is tudni fogod, hogy van-e még idő játszani, vagy rögtön neki kell kezdeni
a munkának.

Menetidőbecslés
A menetidőbecslés talán a legfontosabb a cserkészek számára. Kezdetnek jó tudni, hogy az
ember átlagosan 4 km-t tud megtenni 1 óra alatt (kb. 2,5 mérföld). – Attól függően persze,
hogy milyen sportos, és hogy milyen nehéz hátizsákot cipel, ez lehet több vagy kevesebb.
Bővebb tudnivaló a menetidő-számításról a 334. oldalon található.
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Táborozás, szerszámok
Táborépítés: Tudod, mi tartozik egy jó táborhelyhez, és hogyan lehet azt berendezni.
Táborhelykeresés, táborépítés
Legtöbbször a cserkészparkokban van lehetőség a táborverésre. Egy vándortúrán azonban,
ami több napig tart, minden este új táborhelyet
kell keresned. Ilyenkor a térkép alapján is el kell
tudni dönteni, hogy hová érdemes sátrat verni.
A következőkre figyelj:
- Legyen a táborhely közelében víz, de ne közvetlenül a víztároló, folyó vagy hegyi patak mellé táborozz, mert gyorsan változhat a víz szintje, illetve ki is önthet.
- Sziklafal alatt ne verj sátrat, mert mindig eshet
le onnan kő.
- Ugyanúgy öreg fák alatt sem célszerű, mert arról is törhetnek le száraz ágak.
- Szakadék szélén sem, nehogy valaki a sötétben lezuhanjon.
- Legyen sík a terep a sátraknak, mert különben alvás közben elgurultok.
- Ne legyen gödörben, ahol eső esetén összegyűlik a víz, vagy éppen feljön a talajvíz.
- Ha van ház vagy gazda a láthatáron, akkor kérj engedélyt a táborozásra, ha nincs, akkor is
úgy viselkedj, ahogy az egy cserkészhez illik.
- Ha keletre néz a táborhelyed, akkor már korán reggel oda süt a nap, és megszárítja a sátradat.
- Ha tűzhelyet építesz, tarts be minden tűzvédelmi szabályt. A végén a tüzet oltsd el rendesen, és mindent úgy hagyj ott, mint amikor megérkeztél. Ez főleg nyáron nagyon fontos,
a fokozott tűzveszély miatt.
Ha nem csak egy napra kell a tűzhely, akkor ezek a szabályok még fontosabbak.
Többnapos tábort engedély nélkül ne verj fel, és jelentsd be előre a helyi orvosnak, boltosnak, tűzoltóknak, hogy mikor és hányan lesztek ott.
Ha megtaláltad a megfelelő helyet, utána a közsátrak (konyha, latrina, őrsi sátrak, vezetők,
zászlótér) elrendezését kell megtervezned. Kezdd a konyhával és a zászlótérrel. Ezek általában meghatározzák, hogy merre legyenek a sátrak. Ha a sátrak helye is megvan, jöhet a
latrina és a mosdók kijelölése. Fontos, hogy a latrina félreeső helyen legyen, így mindenki
nyugodtan el tudja végezni a dolgát. A fiú- és lánymosdók is legyenek távol egymástól, hogy
zavartalanul lehessen használni őket.
Dísztárgyak: Népi dísztárgyat készítesz (faragás, hímzés, bőrmunka, fonás).

Népi dísztárgyak
Az emberek mindig igyekeztek a mindennapi használati tárgyakat kidíszíteni, legyen ez
párna, szoknya, sótartó vagy akár az ágy. Tanuld meg, milyen mintákat és színeket használtak, és hogy ezeknek milyen jelentőségük van! Te is kidíszítheted a nyakkendődet, az
őrsi zászlórudat vagy a tábori kaput. Alább néhány gyakori mintát tüntetünk fel. Keress
magadnak egy vezetőt vagy egy szülőt, aki meg tudja neked mutatni ezeket a munkákat! Ne
felejtsd el: Jó munkához idő kell! Tehát ne várd azt, hogy egy-két órán belül kész leszel. Az
ilyen munkához sokkal több idő szükséges ennél, de minél többet csinálod, annál nagyobb
gyakorlatra teszel szert, és annál jobban fog menni.
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Kézimunkák, hímzés
Hímzéssel nem csak párnákat és szoknyákat lehet díszíteni, hanem a nyakkendődet, csajkazsákot vagy akár egy farmernadrágot is szépen ki lehet díszíteni. Az alábbi minták csak
töredékei a hímzések nagy motívumvilágának.
Különböző vidékek díszítőelemeinek
összehasonlítása
1. Úri hímzés
2. Kalotaszegi írásos
3. Matyó
4. Sárközi
5. Jász-Kiskunsági
6. Palóc vidéki
7. Székely varrottas
8. Buzsák vidéki
9. Kalocsai írott
Hímzések
- Kalocsai
- Matyó
- Kalotaszegi
- Széki
- Turai
- Torockói
Faragás
Karcolás
A kés hegyével (mint egy ceruzával) vágjuk be a mintát. Forgács így nem keletkezik! A befejezéskor az egész mintát színes
páccal dörzsöljük be. A karcolás sötét marad, így jön elő a dísz. Ha vastagabb vonal
kell, azt finom ékvágással kell kimetszeni
(vékony forgács keletkezik).
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Ékrovás
Az ékrovás valójában egy hosszú ék
kivágása. A kés hegyével két ellenkező Vformájú vágással dolgozunk. Egy vékony
ékvonal igen gyorsan elkészül (ékírásnak
is nevezik). Ékrovást használunk:
a) dísztárgy elkészítéséhez,
b) minta bevésése domború faragáshoz,
c) mintafaragáshoz spanyolozás előtt.
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Vésés
A karcolásnál és az ékrovásnál mélyebb
vágásokat vésésnek nevezzük, akár vésővel, akár késsel készül. A vésésnél segít a
fa ismerete, és faragás közben a faszálak
megfigyelése, ügyes követése. A véséshez
nemcsak gyakorlat és anyagismeret kell,
hanem erő is. A vésés általában 3 vágásból áll. Az ékrovás V-vágása előtt a minta
közepén egyenesen bevágunk, és utána
két oldalról kivéssük a forgácsot.

Faragás (figurális, tárgyi)
Ha a tárgyat, a figurát mi magunk alakítjuk ki, azt már faragásnak nevezzük.
Legyen egy bögre, egy kanál, egy szobor,
amit faragni szeretnénk, mindenképpen
nagyon jó térbeli elképzelést igényel. Nem
mindegy, hogy a fának a szálai milyen
irányban állnak. Véséssel és vágásokkal
dolgozzuk ki a figurát a fából. Ennek
elsajátításához jó előkészítés a kopjafa
faragása.

Domborfaragás
Ez még nem a háromdimenziós figura faragása, mert kétdimenziós lapos felületen
dolgozunk, de itt is lehet domború mintát
faragni, és így tárgyakat különlegesen
díszíteni.
1. A mintát ékírással bejelöljük.
2. A hátteret véséssel kivágjuk.
3. A mintát domborítással díszítjük.
Ennek egy fajtája az áttört faragás, mikor
egy lombfűrésszel kivágjuk a mintát és
azt domborítjuk. Ezt főleg faldíszként
vagy tükörkeretként szokták használni.

A pohár domborfaragással van díszítve.

Bármilyen mintát és formát lehet vésni, róni, karcolni vagy faragni, de tanulj meg néhány
hagyományos népi díszítőelemet.
Faragás
A rovásnál a kés hegyével kell dolgozni. Rakd
le az asztalra a fadarabot, és úgy dolgozz a
késeddel. Erre főleg rövid pengéjű faragókések alkalmasak.
Faragásnál a kést a négy ujjad közé fogod, és
a hüvelykujj felé vágsz. Ehhez már erő kell.
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Kopjafafaragás
A kopjafa részei
A kopjafát emberi alakként is lehet értelmezni, hiszen halottaknak állítják. Ezért van feje, teste és
lába.
A minták jelentése
A fejdíszről lehet meghatározni az elhunyt nemét.
Férfi: gomb, sisak, kehely, fordított körte, hegy.
Nő: tulipán, csillag, szemöldök.

Életkor
Idős: zömök, vastag törzs, sötét szín. Általában több
díszítés van rajta, mivel többet élt.
Fiatal: magas és karcsú fejfa, világos szín.
Gyerek: kicsi fejfa, néha fehér. Kevés minta, sokszor
csak a fej van kifaragva.
Magas, vastag és sok mintával díszített fejfája gazdag, megbecsült embereknek van. A családosok
kopjáján is több minta szokott lenni.
Szegény, jelentéktelen embernek a fejfája is egyszerűbb.
Kis kopjafát késsel faragnak, a rendes fejfákat vésővel, fűrésszel, sőt gépekkel is csinálják, hisz van
akár 30 x 30 cm vastag kopjafa is.
Tanulódarabnak jó a hársfa, a nyárfa, mert puha, és
könnyen lehet faragni. A rendes kopjafákat tölgyből, akácból és vörösfenyőből készítették, mert tartósabbak.

A barátságpálca

Vér Sándor – Szeged-Szentmihály,
2009 nyara

A díszes ajándék, emlék egy érdekes példája a „kiskopja” és a „rovásbot” együttesének.
A teteje (1/4-1/3) szépen faragott kiskopja, és ehhez csatlakozik a hosszabb rovásköszöntő.
Szép példája ez a maradandó ajándéknak és a rovásírás terjesztésének is.
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Tűzrakás, főzés és sütés
Konyhai higiénia: Tudsz tábori konyhában tisztaságot tartani. Élelem helyes tárolása.
A tábori konyha telepítése; tárolás és higiénia
Konyha céljára olyan területet válasszunk, ahol zavartalanul dolgozhatunk.
- Figyeljünk arra, hogy a füst ne a tábor felé szálljon, könnyen megközelíthető helyen legyen,
mosogatásra és az élelmiszer tárolására is megfeleljen, valamint a szemét elhelyezését is
megoldhassuk. Ugyancsak megoldható legyen az emésztőgödör kulturált kialakítása.

Beszerzés
- Ha nagyobb mennyiségre van szükséged, gondolj arra, hogy a táborhelyed közelében beszerezhető-e minden?
- A tartós élelmiszereket a tábor előtt is megvehetjük, vagy a táborozás helyén kell megrendelni és egyben kiszállíttatni.
- Vásároljunk a helyi gazdáktól is tejet, gyümölcsöt, zöldséget.

Tárolás
- A tábori konyhában is nagyon fontos a tisztaság és a higiénia.
- Lehetőleg minden ennivalót polcokon és/vagy ládákban, vízhatlanul tárolj!
- Az ételmaradékokat ne hagyd kint fedő, illetve takarás nélkül.
- Romlandó ételeket, mint hús, tojás, tej, sajt stb. meleg időben a vásárlás napján fel kell
használni, ha nincs hűtési lehetőség.
- Hűtésre alkalmas lehet: pince, verem, esetleg hideg folyóvíz is. Egy árnyékos hely is megteszi, ahol vizes rongyokkal feditek le, és így hűvösen tarthatjátok az ételt, de csak az olyat,
amit hamarosan elfogyasztotok. Pl. vajat hideg vízben is jól lehet pár napig tárolni (a vizet
ráöntjük, hogy ellepje.)
- A szalmonella veszélye miatt kerüld az olyan ételeket, melyeket nyers tojásból készítenél.
Higiénia
- Nagyon fontos a tiszta kéz. Legyen kézmosási lehetőség szappannal, és használd is!
- Legyen megfelelő helyünk a mosogatáshoz. Építsd stabilra, hogy kibírja a nehéz edényeket
és a sok vizet. Csinálj hozzá helyet, ahová a tiszta edényeket rakod.
- Többnapos táborban a törlőruhákat, rongyokat mosd ki!
- Használat után azonnal mosd el forró vízzel az edényeket és a szerszámokat!
- A helyet, ahol az ételeket készíted, tartsd nagyon tisztán!
- Közösségben csak egészséges személy főzhet!
- Előzd meg a balesetet! A konyha veszélyes terep!
- A pöcegödör legyen a konyhától kb. 20 m-re, hogy a legyek és a szag ne zavarjon. Fedjük le
a pöcegödröt, mert így nem száll bele olyan sok légy, és nem néz ki olyan rosszul. Ássuk elég
mélyre, hogy ha több napig ott vagyunk, ne kelljen újracsinálni.
- Figyeljünk a szemét tárolására. Ha lehet, igyekezzünk nagyobb adagokban vásárolni, hogy
ne legyen olyan sok szemét.
Magyar konyha: Ismered a magyar konyha jellegzetességeit.

A magyar konyha története, jellemzői, jellegzetes ételeink
Néhány érdekesség:
- 448-ban Priszkosz rétor, egy bizánci küldöttség tagjaként részt vett Attila hun király gálafogadásán, majd leírta, hogyan zajlott le a fogadást követő díszebéd, ahol különféle húsételeket, kenyeret, bort szolgáltak fel a vendégeknek.
- A Gesta Hungarorum (A magyarok története) a 12. sz. végéről kiemeli, hogy a magyarok
húst, halat, tejet, mézet és bort fogyasztottak.
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- Az általunk igazán ízletesnek tartott ételekben a pentaton (édes, savanyú, sós, keserű,
csípős) ízharmónia jelenik meg, melyből egyik íz sem „lóg ki”, nem válik dominánssá, és
éppen ettől élvezetes.
- Legfinomabb ételeink egyetlen edényben készülnek, és ezek mindig leveses, szaftos fogások.
- Nagyon sok az olyan tartalmas leves, ami főétkezésnek is beválik (pl. gulyásleves, babgulyás, palóc leves stb.).
- Az ősmagyarok már alkalmazták a szárított hús és tejpor készítését. Így egy ősmagyar
lovas bőrzsákjában több liter levesnek vagy tejnek megfelelő élelmet vihetett magával. Alkalmazták az aszalást és a füstölést is. A téli szálláshely körül gabonaféléket termesztettek:
árpát, kölest, búzát. A főzéshez bográcsot használtak, a sütéshez nyársat. A kásafélékből, a
gabonákból tejben, vízben főtt kásákat, később kerek köveken sütött lepényeket készítettek. Az egyik legrégebbi tésztánk a galuska és a csipetke.
- Ételeik ízesítéséhez előszeretettel használtak tárkonyt, csombort, kakukkfüvet, fokhagymát, rozmaringot, zsályát, valamint gyümölcsöket (áfonya, fekete ribiszke) és virágokat
(ibolya, körömvirág, rózsaszirom).
- A reneszánsz korban Mátyás király konyhája nagy hatást gyakorolt a konyhaművészetre.
- A török hódoltság korában a magyar konyha visszaszorult Erdélybe, és erdélyi konyhaként
élt tovább. Az ásványi só elterjedése a konyhában is az erdélyi sóbányáknak köszönhető.
- A paprikát Kolumbusz hozta magával Közép-Amerikából, és a XIX. században vált használatossá.
Mindig a közvetlen környezetünkben termő táplálékot részesítsük előnyben, mert ezekre
van szükségünk, hiszen ezeknek az energiái vannak velünk összhangban. Minden évszakban azt együk, ami éppen terem, legfeljebb természetes módszerekkel tartósított táplálékkal bővítsük étlapunkat.
A legtöbb energiát a cserép-, öntöttvas edényben való főzés adja az ételnek. Jó még a zománcozott, acél- és üvegedény is. Étel tárolásához kerüljük a műanyagot.
A főzéshez jó kedvvel, örömmel álljunk hozzá, mert akkor az ételen is érződik majd, hogy
ezt jó szívvel készítették.
Történelmileg a főzés a nő, a családanya jelképe. A nő felelős a családi tűzhely melegéért, s
ha nem vigyáz rá, a tűzhely kihűl, a család szétesik. Nem mindegy, hogy a családanya örömet
talál-e a főzésben, sütésben. Nem véletlen, hogy a magyar nyelv azt mondja, hogy „milyen
finom ez az étel, érződik, hogy szívvel készült”.
Jellegzetes magyar ételek
A „Konyhamester vendégei” 2002 tavaszán megszavazták, hogy mely ételeket tartják a magyar konyha legjellemzőbb képviselőinek:
1. bográcsgulyás

2. töltött káposzta

3. pörkölt (sertés-, marha-, csirke-, birka-)
4. halászlé

5. paprikás (csirke-, borjú-)
6. Újházy-tyúkhúsleves

7. Jókai-bableves
(csülökkel, kolbásszal, csipetkével)
8. lecsó
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9. disznótoros
(hurka, kolbász, toroskáposzta)
10. paprikás krumpli
11. babgulyás

12. túrós csusza

13. székelykáposzta
14. kocsonya

15. pacalpörkölt
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Egyéb jellegzetes főételek
Rakott krumpli, rakott káposzta, töltött paprika, székelykáposzta, rizses hús, vadpörköltek,
vadas szelet, rostélyos, fatányéros. Tájjellegű ételek: kolozsvári káposzta, lucskos káposzta,
hagymás csülök, slambuc, puliszka, görhe, ganca, göcseji gombástekercs.

Levesek
Húsleves, gulyásleves, korhelyleves, cibereleves, csorbalevesek, lebbencsleves stb. A halászlé különböző fajtájú halak, burgonya, zöld és vörös paprika gazdag keveréke.
Köretek
A húsételeket kísérő köret leggyakrabban burgonya (sült krumpli, krumplipüré, petrezselymes burgonya), rizs, rizi-bizi vagy tészta (tarhonya, nokedli).
Főzelékek
A főzelék zöldségből készült főfogás, ami nem köret. Szinte bármiből készülhet, lehet például burgonya (krumpli), spenót, tök, zöldbab, bab, káposzta, kelkáposzta, lencse, sárgaborsó
vagy ritkábban brokkoli, karfiol, kukorica stb.
Tésztaételek
Tojásos nokedli fejes salátával, káposztás kocka, sajtos, krumplis tészta. Reszelt, illetve tört
burgonyából készül a tájjellegű dödölle, illetve a szlovák eredetű sztrapacska.
Jellegzetes édes tésztaételek a különféle metéltek (túrós csusza, mákos vagy diós metélt,
grízes tészta, a palacsinta, a szilvás- és túrógombóc).
Lepények
Lángos, krumpliprósza (lepcsánka, tócsni, cicege).

Sütemények, édességek
Az édességek között jellegzetesek a torták (pl. Dobos-torta), a krémesek, a rétes (tésztarétegek különböző töltelékkel: almás, cseresznyés, mákos, túrós,
tökös, káposztás, parasztrétes (tojásos), valamint az
Őrségben ismert változat, a tökös-mákos rétes. Továbbá a pite, túrógombóc, mákos guba, somlói galuska, gesztenyepüré, szentjánoskenyeres ganca, görhe
és az erdélyi kürtőskalács.

Testedzés

Gyakorlatok: Teljesítménytúrán veszel részt.
Túrázás, portyázás
A portyázás a legjellemzőbb és legkedveltebb cserkésztevékenység. Manapság nevezik
trekkingnek és hikenak is, de az valójában nem ugyanaz, mint a portya. Mivel a portya kimondottan magyar szó és magyar szokás, főleg a kalandozás korszaka jut róla eszünkbe.
Amikor portyázunk, nem csak céltalanul sétálunk, hanem a portyán mindig várnak feladatok is, melyeket az őrsnek teljesítenie kell. Ezért célszerű, hogy mindig felkészülve induljatok portyázni. Legyen nálatok minden, amire egy cserkésznek szüksége lehet. Ha tüzet kell
rakni, akkor nem kifogás, hogy nem mondta senki, hogy kell gyufát hozni. Ugyanis gyufának
mindig lennie kell nálatok, ha portyára mentek. Ugyanez érvényes a késre, spárgára, ragtapaszra, ceruzára stb. (nézd meg az egyéni felszerelést a Fehér szalag próbában, a 105.
oldalon).
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Lehet, hogy a Portya útja előre be van jelölve egy térképen, de az is lehet, hogy útjeleket
vagy útleírást kell követnetek. Mindenesetre nagyon fontos, hogy jól megfigyeljétek az utat.
A legjobb, ha felváltva dolgoztok; az egyikőtök olvassa a térképet, és mondja az irányt, a másik pedig ellenőrzi, hogy jó irányba haladtok-e. A többiek ilyenkor foglalkozhatnak mással,
pl. lehet őrsi indulót költeni, titkos levelet megfejteni stb.
Sohasem tudhatod előre, hogy milyen hosszú lesz a portya, ezért ne rohanjatok, de érdemes
egy szaporább tempót tartani. Aki csak bandukol, azzal könnyen előfordulhat, hogy mire
besötétedik, még nem ér célba, vagy már nincs ott az állomás, mikor megérkezik. Ezért
igyekezzetek az állomásoknál enni és a szükségleteiteket elvégezni, és nem menet közben
mindenki kedvéért külön-külön megállni, mert akkor nem tudtok haladni.
Az utóbbi időben elterjedt a mobiltelefon használata a portyákon.
Az őrsök értesítik egymást, hogy milyen állomások vannak, mi a
feladat, hol lehet rövidíteni stb. Ezek a „jó szándékú” tanácsok a
portya lényegét veszik el, mégpedig azt, hogy váratlan helyzetekben is fel kell tudnod találni magad. Nem is beszélve arról, hogy
a versenyszellemet tönkreteszi, és ugyanakkor előnyben részesíti
egyik vagy másik őrsöt. Ezért a mobiltelefonodat csak vészhelyzetben használd, egyébként kapcsold ki.

A portyával ellentétben a túrázásnak a következő jellemzői vannak:
- inkább idősebbek, vándorcserkészek számára van
- lehet többhetes, akár külföldön is
- nincsenek állomások, viszont a túra minden napra tartogat valami meglepetést
- az útvonalat a résztvevők maguk állítják össze; szálláshelyek nincsenek előre lefoglalva,
hanem délután 3-4 óra felé kezdik el keresni a táborhelyet arra az éjszakára
- az egész felszerelést maguk viszik, az élelmiszert útközben vásárolják
- túrázni persze lehet biciklivel vagy kenuval is
Amit a cserkészetben éveken keresztül tanultál, azt itt mind használni tudod.

Teljesítménytúra:
Ez főleg gyakorlott és jó edzett cserkészeknek való, és ilyenkor nagyon fontos, hogy előtte is
edzed magad, és hogy a felszerelésed is rendben legyen.

TIPP:
A kulacsodba mindig sima vizet tölts! Próbáltál már kólával vagy málnaszörppel fogat mosni, sebet tisztítani vagy levest főzni? A következő 100 tippet a túrázáshoz szerezd meg
magad a táborokban és a portyákon!
Ügyesség: Részt vettél tájékozódási futáson vagy néptáncon.
Tájékozódási futás
A tájékozódási futás ma már olimpiai sport. A lényege az, hogy térkép és iránytű segítségével meg kell találni minél több állomást az erdőben, persze időre és futva. Ez a sport a
cserkészeknek is igen alkalmas. Több fajtája is van.
Standard
Az állomások egy pályán vannak kihelyezve. Minden állomást el kell érni, de az utat mindenki maga választja. Árkon-bokron átvágni persze szabad. A leggyorsabb nyer.
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Pontokra
Sok állomás van kirakva. Minél messzebb van egy állomás, annál több pontot ér. Egy megadott időn belül kell minél több pontot szerezni. Az nyer, aki a legtöbb pontot gyűjtötte.
Egyforma pontszámnál a gyorsabb idő nyer. Azt, aki az időkeretet túllépi, pontlevonással
büntetik.
Csillag
Az állomások csillagformában vannak elhelyezve, azaz mindig vissza kell menni a kiindulóponthoz, és onnan indulni a következőhöz.
Az állomás és a szöges csipesz
Az állomásokat általában valamilyen színes szalaggal jelölik, és
rajta van az állomás száma, hogy ellenőrizni tudd, jó helyen jársze. Rajta van a dátum is, hogy nehogy összetéveszd egy régi versenynek az állomásával. Az állomásokat egy kicsit eldugják, legalábbis úgy, hogy ne lehessen már messziről észrevenni.
A tájékozódási futásnál minden állomáson lóg egy csipesz sok kis
szöggel. Ezzel kell kilyukasztani a menetlapot, ami igazolja, hogy
valóban ott jártál. Szöges csipesz helyett használnak pecsétet vagy
speciális lyukasztót is.

Tájékozódási futásnál a laptájolót általában csak
arra használják, hogy a térképet betájolják. Hosszabb tájolásokra nincs idő.
Néptánc
A magyar néptáncművészet nagyon gazdag. Tanuld meg az alaplépéseket, figurákat, és
hogy melyik tájegységnek mi a jellegzetessége. Ezt általában a regös cserkészetben vagy
egy tánccsoportban tudod megtanulni. Manapság a világhálón is rengeteg anyag van. A néptáncot az 1920-as években kezdték el kutatni. Legrégibb táncaink:
4. Lánc-, füzér- és körtáncok
5. 16-17. századi fegyvertáncok
6. A 18-19. századi verbunkos és csárdás az újabb korszakot képviselik
a. Leánykörtánc

Énekszóval járják. Karikázó: zárt, szabályos körben járják,
énekszóra. Tempója lassú és friss csárdás.

c. Fegyvertáncok

Hajdútánc: fegyver/kard, szekerce forgatásával táncolták
egyedül vagy csoportban. Dudával, töröksíppal és hegedűvel
kísérték.
Kanásztánc: átalakult maradványa a botoló és a kanásztánc.
Ugrós: eszköz nélküli tánc, lakodalmi menettánc.
Szóló, páros vagy csoportos tánc.
Dús: rábaközi ugróstánc.

b. Vegyes körtánc
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Az erdélyi „magyar” és körcsárdás. Kifejezetten mulatsági
táncok, sohasem énekelnek hozzá.
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d. Legényes
e. Régi páros táncok
f. Verbunk
g. Csárdás

Kalotaszeg és a Mezőség vidékének férfitánca.
Járják szólóban vagy csoportosan. A lányok a tánc alatt
csujogatnak.

Ilyen tánc a lassú magyar, a kettős, a gyimesi csángók táncai.
Toborzótánc, a verbuválás korszakából való. Korábban kötetlen tánc volt, később táncvezető irányította. Csoportosan
táncolják.

Nevét, nemzeti jellegét a reformkorban nyerte el. Leginkább
kétlépéses, illetve lüktető hullámzás, félrefordulás vagy
átvetős motívum jellemzi.

Kitartás: Tudsz 20 percet futni (vagy 1200 métert úszni, vagy 50 km-t kerékpározni).
Testedzési teljesítmények táblázata
Futás

Úszás

Kerékpározás

Piros koszorú próba

11 perc

800 m

20 km

Zöld koszorú próba

15 perc

1000 m

30 km

Honfoglaló (15-16 éves):

Fehér koszorú próba
Koszorú próba
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12 perc
20 perc

900 m

1200 m
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25 km
50 km
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