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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

Vallás

A 10 parancsolat
szövege Ismered a 10 parancsolat szövegét. 10

Vallásos beszélgetés Részt vettél vallásos témájú beszélgetésen. 2

jellemnevelés

Cserkészies viselkedés Példával részletezd: segítőkész, lusta. 4

Vita Tudsz vitában tárgyilagosan érvelni. 2

Magyarságismeret

Népdal Ismersz 70 népdalt. 10

Magyar festő Ismersz 2 festőt és leghíresebb képeiket. 10

Nyelvtani játékok Készítesz nyelvtani játékot. 4
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Történelem II. Rákóczi Ferenc és a kuruc kor. 6

Földrajz Felvidék: jellegzetességei, főbb városai stb. 6

elsősegély

Ivóvízkészítés Tudsz ivóvizet készíteni (szűrni, forralni). 2

Egészséges étkezés Tudod, hogyan kell egészségesen táplálkozni. 5

Egyéni higiénia Táborban kimosod a ruhádat. 6

Természetismeret

Csillagképek Ismersz 8 csillagképet és legendáját. 16

Csomózás

Kötélvég-eldolgozás Kötélvég eldolgozása (2 mód). 4

Kötélfajták Ismersz 3 kötélfajtát, és hogy mire jók. 6

Tájékozódás

Tájékozódás:
Nap és csillag

Tudsz a Nap és a csillagok segítségével
tájékozódni. 8

becslés

Háromszögelés Magasság és folyó szélességének megállapítása. 8

Táborozás, szerszámok

Tábori higiénia Tudod, hogy mire kell táborozásnál ügyelni. 4

Illesztés Tudsz fűrésszel és baltával fákat illeszteni. 4

Tűzrakás, főzés és sütés

Máglyatűz megrakása Megraktál és tápláltál egy tábortüzet. 10

Különleges
gyújtásmódok Bemutatsz egy különleges gyújtásmódot. 6

Testedzés

Bemelegítés Tudsz bemelegítő gyakorlatokat, és tudod,
hogy mire jók. 4

Reggeli torna Vezetsz egy reggeli tornát (kb. 10 perc). 10

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

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: ………………………………………………… 166
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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 szer-
vezetének. 1945-ben Nyugatra menekül, Kanadában 
telepedik le. Tevékenyen részt vesz az emigrációban 
szervezkedő Magyar Cserkészszövetség létrehozá-
sában: előbb a Szövetség külügyi megbízottja, majd 
alelnök, 1953-tól elnök, végül 1973-tól örökös tisz-
teletbeli 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 Magyaror-
szágon 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, elő-
ször vezetőtiszt-helyettes, majd vezetőtiszt, ezt követő-
en 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 cser-
készkiadvány 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 Protestáns

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

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

Ne imádd azokat!
3. Az Úr napját szenteld meg!  3. Ne vedd fel hiába Istened nevét! 
4. Atyádat és anyádat tiszteld! 4. Szenteld meg az ünnepnapot!
5. Ne ölj! 5. Tiszteld atyádat és anyádat!
6. Ne paráználkodj! 6. Ne ölj!
7. Ne lopj! 7. Ne paráználkodj!

8. Ne hazudj, mások becsületében kárt 
ne tégy! 8. Ne lopj!

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
9. Ne tégy felebarátod ellen hamis 

tanúbizonyságot!

10. Mások tulajdonát ne kívánd!
10. Ne kívánd felebarátod házát! Ne 
kívánd felebarátod házastársát vagy bár-
miféle 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: aho-
gyan 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, meg-
kezdődnek 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 kér-
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déseket. Miért járok templomba? Mert szüleim visznek, vagy mert magam is szívesen me-
gyek 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 ko-
molyan 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 mö-
gött van egy hatalmas teremtő, a mindenható Isten, aki minden ilyen tökéletesre tereme-
tett, 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 meggyőződés-
ből, 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 elsősegélynyúj-
tásról van szó, hanem az élet minden pillanatában. Családodban igyekezz kivenni részedet 
az otthoni munkából. Idős és beteg emberekkel szemben különösen legyél figyelmes. Ne 
várj érte jutalmat, sőt, még hálát se várj. Azért segíts, mert neked 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, vélemé-
nyünket. 

Ha tárgyilagosan vitatkozol, nem érzelmeidből indulsz ki, hanem alá tudod támasztani gon-
dolataidat és érveléseidet adatokkal, példákkal. Sosem szabad személyeskedni, és a másik-
kal 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 eredménye-
sen fogod tudni másokkal megosztani. 

magyarságismeret

Népdal: Ismersz 70 népdalt. Külön füzetben vagy listán tartsd számon ezeket, például feltüntet-
ni 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 megis-
merte. Néhányukat alább felsoroljuk, a teljesség igénye nélkül.
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Festők

Taormina

Csontváry Kosztka Tivadar
(1853-1919)
- Míg külföldön ünnepelt művésznek 
számított, Magyarországon nem volt túl 
sikeres.
- A Napút festője – látomásos-proféti-
kus képeket készített.
- Mintegy 100 nagyobb képe van.
- Sokat utazott, főleg keletre.
- Műveit Pécsett, a róla elnevezett mú-
zeumban láthatjuk.

Magyarok bejövetele (részlet)

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 Nemze-
ti Történeti Emlékparkban látható.
- Feszty Árpád belebetegedett a gigan-
tikus munkába, melyet a kép festése 
okozott.

golgota

Munkácsy Mihály (1844-1900)
- Asztaloslegényből lett híres festő. 
- Hatalmas méretű képeket festett. 
- A Siralomház c. festményével világhí-
rű lett.
- Gyakran vitte a magyar történelem 
eseményeit, személyeit vászonra.
- Híres képei közül kiemelkedik a Krisz-
tus-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 Jó-
zsef, Viktor Vasarely.

Nyelvtani játékok: Készítesz nyelvtani játékot (pl. keress az interneten).

Történelem: II. Rákóczi Ferenc és a kuruc kor.

ii. rákóczi Ferenc (1676-1�35) 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 ré-
vén Magyarország teljes függetlenségét kívánta visszaszerezni a Habsburg Birodalomtól.
Rákóczi a francia királytól kért segítséget, de árulás miatt őt magát is bebörtönözték, ahon-
nan 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 ki-
merült.
1707-ben kikiáltották a Habsburg-ház trónfosztását. A kurucok hősiesen harcoltak a laban-
cok 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. Rodos-
tóban (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 szeren-
csétlen 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 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 („fel-

A szabadságharc zászlaja II. rákóczi Ferenc sárospataki vár
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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. 

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. Jelen-
tős 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.

Felvidék krasznahorka vára

északi-középhegység 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. Általá-
ban fél óra után a víz ihatóvá válik. 
Ha viszont zavaros a víz, akkor meg kell szűrni. Manapság vannak vízszűrő készülékek, me-
lyek 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 lefeküd-

nöd. 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 tu-
busos 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 csillag-
képeket 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 meg-
figyelni.
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 Orion-
ködben folyamatosan új napok 
születnek, és múlnak el. Továb-
bá 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 különö-
sen 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 ma-
gyar néphagyomány a három szent királyunk után nevezte el. Nimród, az Égi Vadász a ma-
gyarság 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 csillag-
képbeli 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 gyógyí-
totta 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 (Al-
tair a Sasban) szénát (szalmát) lopott, s a csősz észrevette, utánament, de nem bírja utolér-
ni. 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 legkoráb-
bi 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 né-
pünk a Capella színjátszásából jósolja meg a várható időt.

Figyelem! A csillagképekhez szinte minden népnek vannak mondái. A legismertebbek ta-
lán 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 megold-
ható, 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

Kender sisal Polypropylen Nylon

Kinézet Barna, puha, 
sodort

Sárgásbarna, 
durva, sodort Barna, sodort Színes, fonott

hegymászókötél

Víz,
nedvesség Nagyon érzékeny Érzékeny Nem érzékeny Nem érzékeny

Napsütés Nem érzékeny Nem érzékeny Nagyon
érzékeny Nagyon érzékeny

súrlódás Nem érzékeny Nem érzékeny Nagyon
érzékeny Érzékeny

Nyúlik-e? Nem Nem Egy kicsit Nagyon nyúlik

Teherbírás 
(10 mm) kb. 800 kg kb. 500 kg kb. 1400 kg kb. 2000 kg
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Kender sisal Polypropylen Nylon
Olvad Nem Nem Igen Igen

Használata

Táborépítés, 
kötélhíd, kötél-
pálya (mert nem 
olvad)

Táborépítés
Táborépítés
(de nem kötél-
pályához)

Csak ereszkedés-
nél, mászáshoz.
Kötélhídnak nem, 
mert nagyon 
nyúlik.

Figyelem! Csak szárazon 
tárolni

Csak szárazon 
tárolni

Ne hagyd a 
napon

Naptól, sártól, ben-
zintől védeni.
Mászás előtt ellen-
őrizni kell.

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 elfele-

zed.
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 csil-
laga között húzz egy vonalat. A vonalat hosszab-
bítsd 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.
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BeCslés

Háromszögelés: Magasság és folyó szélességének megállapítása.

geometriai módszerek a becsléshez

Derékszögű háromszög
A legtöbb becslési módszer a derékszögű há-
romszögeken 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 cé-
lozd 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 megbecsül-
ted a fa magasságát (H).
Példa: h=1,70 m, akkor H = 10 x 1,7 = 17 m.

Folyószélesség becslése

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.

Táborozás, szErszáMok

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 be-
tartsa. Ezek azért fontosak, mert a piszokkal sok fertőző bacillus és vírus kerülhet szerve-
zetünkbe, 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 hajlato-
kat 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 víz-
ben 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 ételmaradé-

kok, akkor azok megromolhatnak, és a következő evéskor fertőzést okozhatnak.
2.  A konyhai edényeket is mosd el, hogy ne tudjanak a betegségek és fertőzések elterjed-

ni.
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 ko-

szos 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 tu-
busos 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
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 ol-
tott 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 szap-
pan, hogy lehessen kezet mosni.

Pöcegödör
Pöcegödör-építés
- A pöcegödör legyen a konyha környékén, 
de mégis félreeső helyen. 
- Legalább 60 cm mély és 80x80 cm nagy le-
gyen. 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
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 fű-
résszel több helyen is bevágod.

Csapolás
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 kemény-
fából 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 cserké-
szetben használunk. 
A tartalék fát is készítsd oda, hogy kéznél legyen. Ha kezd leégni, akkor tegyél rá fát. Legal-
kalmasabb 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 (da-
milt). A spárga másik végét egy fa tetejéhez kötöd. 
A fa tetején egy cserkész meggyújt egy vattagombó-
cot, 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 el-
helyezel 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.



2�1HoNFogLaLó CserKész  •  Piros koszorú próba 15-16 éveseknek, első félév

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 mun-
kában 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, nyúj-
tózkodással. Igyekezzünk minden nagyobb izmot 
megmozgatni. Alvás alatt főleg a derék- és a nyaki-
zom 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 rende-
sen 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

Honfoglaló (15-16 éves):

Piros koszorú próba 11 perc 800 m 20 km

Fehér koszorú próba 12 perc 900 m 25 km

Zöld koszorú próba 15 perc 1000 m 30 km

Koszorú próba 20 perc 1200 m 50 km


