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!
326

honfoglaló cserkész • Koszorú próba

15-16 éveseknek, negyedik félév

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.

328

honfoglaló cserkész • Koszorú próba

15-16 éveseknek, negyedik félév

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

• • •––

honfoglaló cserkész • Koszorú próba

8

–• • • •
––• • •
–––• •

–––– •
–––––

15-16 éveseknek, negyedik félév

331

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

honfoglaló cserkész • Koszorú próba

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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