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
186

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
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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)
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„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.

honfoglaló cserkész • Zöld koszorú próba

15-16 éveseknek, harmadik félév

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.
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- 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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30 g Pirospaprika
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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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