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Személyes adatok
Név:……………………………………………………………………………………………...

Születési év, hely: ………………………………………………………………………………

Anyja neve:……………………………………………………………………………………

Lakcím:………………………………………………………………………………………….

Elérhetőségek:…………………………………………………………………………………...

Csapat:…………………………………………………………………………………………
Őrs:………………………………………………………………………………………

Fogadalomtétel éve:……………………………………………………………………………..

Képesítés:………………………………………………………………………………………..
Megbízatás:………………………………………………………………………...........

Önméreteid:
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...........
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Őrs
Tagok

név

szül. év, hely

anyja neve

lakcím

elérhetőség
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Őrsi zászló rajza, őrsi induló, őrsi csatakiáltás, riadólánc
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Tudástár
Cserkész törvények
1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
3. A cserkész ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

Kiscserkész törvények
1. A kiscserkész uralkodik önmagán.
2. A kiscserkész vezetőjére hallgat.

Jelszó, köszöntés
A cserkész jelszót  Légy résen’  számtalan nyelven több millió cserkész használja. A cserkészek egymással, bal kézzel fognak kezet, jobb kezük három ujját tisztelgésre emelve. Ez a három ujj jelképezi kötelességeiket Istennel, hazájukkal és embertársaikkal szemben. A magyar cserkészek sajátossága a „Jó munkát”’ köszönés.

Fogadalom szövege
Én,..................fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, amelyekkel Istennek,
Hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon
segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt és azt mindenkor megtartom!

Ígéret szövege
Én, …………… ígérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkész törvényt, és azt mindenkor megtartom.

A cserkészliliom
A cserkészliliom a világon mindenhol a cserkészek jelvénye. A liliomot
mindig valamely nemzeti jelkép fogja össze vgay veszi körül. Nekünk, magyaroknak, a Szent Korona jelképezi a magyarságunkat. 1945-48 között és 1956-ban a liliomot
Kossuth-címer fogta össze. Három ága a fogadalmunk hármas kötelezettségére emlékeztet.
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Cserkész induló
Szövegét írta: Sík Sándor
Zenéjét szerezte: Turry Peregrin
"Fiúk/Cserkész fel a fejjel, a harsona zeng,
Álljunk csatasorba vidáman.
Ránk vár a világ, ez a harc a mienk,
Katonái vagyunk valahányan.
Jó fegyverünk izmos karunk,
Égő szemünk, vidám dalunk.
Amerre nézünk, megterem
A győzelem, a győzelem.

Fiúk fel a fejjel, az óra közel,
Kel a magyar éjben a hajnal,
Most kell az erős kar, a férfiú-mell,
Ezeréves acél-akarattal.
Zúg, mint a harci trombita:
A Lomnic és a Hargita,
Értünk kiált, felénk süvölt
Az ősi föld, a drága föld.
Szabadba fiúk! A nap arca nevet,
Ott pezsdül a friss, tüzes élet.
Járjuk be a mezőt, meg a rengeteget,
Szabad ott a szabadban a lélek!
Ott szemben, szívben tiszta láng,
S az Isten arca néz le ránk.
Lehelletén ott megterem
Erő, szabadság, győzelem!"
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Himnusz

Himnusz
A magyar nép zivataros századaiból
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből!

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Balsors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
Kölcsey Ferenc
(Cseke, 1823. január 22.)
megzenésítette: Erkel Ferenc
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Szózat
Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar-.
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Szabadság! Itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

Vörösmarty Mihály
1836
megzenésítette: Egressy Béni

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.
S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”
Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.
Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.
Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.
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Reggeli imák
Jó Istenem felébredtem,
Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál,
hogy felettem virrasztottál.
El ne hagyj a mai napon,
Légy kísérőm a jó úton.
Hogy parancsod meg ne szegjem,
Krisztusomat hűn kövessem. Ámen.
Jó Istenem felébredtem,
Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál,
hogy felettem virrasztottál.
Óvj meg ma is szent kezeddel,
Tekints reám szeretettel,
Vezesd minden lépésemet,
Ó hallgasd meg kérésemet. Ámen.
Itt a reggel, itt a reggel,
Ismét van egy szép napunk,
Melyen benső szeretettel
Urunknak szolgálhatunk.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyben,
Áldd meg, kérünk, e napot,
Hogy mindenben teljesítsük
A te szent akaratod. Ámen.
Összeteszem a két kezem,
Úgy kérem a jó Istenem,
Hogy áldjon meg s legyen velem,
Míg csak a nap le nem megyen. Ámen
Harangoznak a szívemben,
A jó Isten szeret engem:
Adott nekem új napot
S én neki hálát adok.
Mikor este lefeküdtem,
Sötét volt,
Most világos, bíborpiros
Az égbolt.
A sötétben te őriztél,
A reggelre te ébresztettél
Engemet,

Áldott legyen, Uram, a te
Szent neved! Ámen
Én Istenem, te légy nekem
E napon is szövétnekem.
Légy csillagom, fénylő napom,
Te légy minden gondolatom!
Ó, mutasd meg ösvényedet,
Mely e földön jóra vezet;
Építs hidat a menny felé;
Tisztán jussak színed elé! Ámen
Édes jó Istenem,
új napra virradtunk
a Te őrző szemed
legyen ma is rajtunk. Ámen.
Jézus nevében ébredek,
Atyám, vezesd lépésemet.
Kísérj engem áldásoddal,
Utaimon oltalmaddal. Ámen.
Uram Jézus hála néked!
Adtál nyugtot, csendességet:
Mai nap is légy énvelem,
Óvd a bűntől az életem! Ámen
Megköszönöm jó Atyám,
hogy az elmúlt éjszakán
megőriztél engemet
és új napot kezdhetek.
Szent Fiadért Istenem,
kérlek téged légy velem.
Békesség és szeretet
vezéreljék léptemet. Ámen.
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Esti imák
Én, Istenem, jó Istenem,
Becsukódik már a szemem,
De a tiéd nyitva Atyám,
Amíg alszom, vigyázz reám!
Vigyázz az én szüleimre,
Meg a kistestvéreimre,
Mikor a nap újra felkel,
Csókolhassuk egymást reggel.
Édes atyám, jó Istenem,
Éjszaka is maradj velem!
Oltalmaztál egész napon,
Oltalmazz ha elaluszom.
Viselj gondot mindig reám,
Jó Istenem, édes Atyám! Ámen
Álom, álom, édes álom
Nyugodj az én szempillámon;
S amíg zárva lesz a szemem;
Légy mellettem jó Istenem! Ámen!
Álmos vagyok, úgy alhatnám,
Fáradt vagyok, nyugodhatnám.
Bezáródik két szemem:
Vigyázz reám, Istenem!
Adj csendes éjt mindenkinek,
Szüleimnek, testvérimnek,
És házunkon kívül is,
Minden jó lelket őrizz! Ámen.
Leszállt az éj: ágyamba térek
S jóságodért, ó áldott Lélek,
Néked hálával áldozom
S oltalmadért imádkozom. Ámen!
Két kezemet összetéve,
Leborulok, jó Atyám!
Kegyelmedből szálljon béke,
Csöndes álom csókja rám!
Ringass, ringass hű öledben!
Ott nyugszom legédesebben.

Ajánlom a lelkemet.
Ringass, ringass hű öledben!
Ott nyugszom legédesebben.
Nyisd meg Atyám, trónodiglan
Éj sötétjén az eget,
Hadd lássam meg álmaimban
Ragyogó szent képedet!
Ringass, ringass, hű öledben!
Ott nyugszom legédesebben. Ámen
Édes jó Istenem,
Most amint lefekszem,
Áldó két kezedet
terjeszd ki felettem. Ámen.
Este van már Jézusom,
Megfáradtam, lenyugszom.
Bocsásd meg, amit vétettem,
Ki meghaltál érettem.
Amíg csendesen aluszom,
őrző angyalod virrasszon. Ámen.
Elmúlt a nap, megpihentem,
Hálát mondok jó Istenem,
Szeretettel gondoltál rám,
Sok-sok jóval elhalmoztál.
Én azonban bánatomra,
Nem figyeltem jóságodra,
Oly sok bűnnel viszonoztam,
Bocsásd meg irgalmasan.
Szívből kérlek égi Atyám,
Most az éjjel vigyázz reám.
Ne érje baj szüleimet,
Szép hazámat te őrizzed. Ámen.

Védj meg Uram áldást hintve
Minden bajtól engemet!
Gondjaidba, kezeidbe
12

Étkezés előtti imák

Étkezés utáni imák

Urunk Jézus áldj meg minket,
Mindennapi kenyerünket! Ámen.

Aki ételt, italt adott,
annak neve legyen áldott.

Jövel Jézus légy vendégünk,
áldd meg amit adtál nékünk.
Adjad Uram, hogy jól essék,
A te neved dicsértessék. Ámen

Aki ételt italt adott,
Úr Jézus neve legyen áldott.

Áldott az Úr,
napról napra gondoskodik rólunk
szabadító Istenünk. Ámen
Áldd meg édes Istenünk,
Mindennapi kenyerünk. Ámen.
Mennynek, földnek, teremtője,
Mindenható Istenünk!
Áldásodnak gazdagságát
Ingyen közlöd mivelünk.
Tőled ered életünk,
Lelkünk, testünk, mindenünk;
Te adsz ételt, egészséget,
Értelmet és képességet.
Most is adtál a testünknek
Ételt, s ezzel új erőt.
Te vagy, ki megelégíted
A szomjazót, éhezőt.
Tenálad van enyhülés,
Igaz lelki üdülés.
Dics és hála Néked érte,
Most míg élünk, s mindörökre. Ámen
Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.
Nyújtsd ki atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk.
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.
Ámen

Aki ételt, italt adott,
annak neve legyen áldott.
Nekünk adtál hála Isten,
Annak is adj, kinek nincsen. Ámen.
Asztalomnál csendben ülve
Hálát adok, Istenem!
Mert megadtad ételem,
Légy tovább is énvelem! Ámen.
Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Álld meg ezt a házat s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását,
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az
árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját! Ámen

Foglalkozás előtti ima
Mindenható Örök Isten! Alázatos
szívvel fordulok tehozzád munkám
kezdetén. Nagyratörők céljaim, de
gyarló az én erőm. Kérlek ezért, minden erők forrása, támaszd meg az én
gyengeségemet és tedd eredményessé
munkámat, hogy azzal amit tanulok, a
Te dicsőségedet növeljem, hazámnak
és embertársaimnak javára lehessek,
add, hogy jellemem épületét egyre
magasabbra emeljem, szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjam!

Foglalkozás utáni ima
Hálát adok Uram az imént vett jókért,
erős a szándékom, hogy igaz jótettek
fakadjanak nyomomban. Add szándékomra áldásodat!
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Magyarország zászlaja

Koronázási jelvények
•
•
•
•
•

a Szent Korona
a koronázási palást
a királyi jogar
az országalma
a koronázási kard

Magyarország zászlaja Magyarország
hivatalos állami jelképe és egyben a magyarság egyik nemzeti jelképe. A hivatalos
állami és polgári zászló három egyenlő
szélességű, piros, fehér és zöld vízszintes
sávból áll. A zászló piros, fehér, zöld színeinek jelentése: a piros az erőt, a fehér a
hűséget, a zöld pedig a reményt jelképezi.
Ez a három szín és jelentése egységet alkot.

Magyarország címere

A magyar címer alapelemei, a pajzs tetején
a Szent Koronával a mai formájukban a 16.
század elején rögzültek.
A 16. század elején a címer elemei sajátos
értelmezést kaptak, eszerint a kettős kereszt az apostoli királyságra utal, a hármas
halom három hegycsúcsot, a Tátrát, a Mátrát, a Fátrát, a hétszer vágott mező négy
ezüst sávja négy folyót, a Dunát, a Tiszát, a
Drávát és a Szávát jelképezi.
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Ünnepek
Nemzeti ünnepek
1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris

Magyarország megszületésének napja
1848. március 15-én a két nappal korábban
kitört bécsi forradalom hatására radikális
gondolkodású magyar ifjak - köztük Petőfi
Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál - Pesten
elhatározzák, hogy a követeléseiket tartalmazó 12 pontot és Petőfi pár nappal korábban írt Nemzeti dal című versét kinyomtatják, és közhírré teszik. A Nemzeti Múzeum
elé hirdetett nagygyűlésen már tízezrek
hallgatják lelkes egyetértéssel a pontokat
és Petőfi költeményét, majd a tömeg Budára vonulva a megrémült Helytartótanács
beleegyezését is megszerzi a változásokhoz. Az összegyűltek követelésére szabadon engedik a bebörtönzött forradalmár
Táncsics Mihályt. Ezekkel az eseményekkel kezdődik az 1848-as magyar forradalmi
átalakulás, hogy aztán fél év múlva az elért
eredményeket fegyveres szabadságharccal
kelljen megvédeni.
A szabadságharc bukását követően természetesen az önkényuralmi rendszer betiltja
a forradalomról szóló megemlékezést, így
arra csak legfeljebb titokban keríthettek
sort a hazafiak. 1860-ban nyilvános megemlékezésre történik kísérlet, ez ellen
azonban a rezsim fegyverrel lép fel. Ennek
ellenére a hatvanas évektől - főként a korabeli ifjúság - összejöveteleken idézi fel
1848 emlékét.
Az 1867-es kiegyezés után a Habsburgok
már hivatalosan nem tiltják meg a március
15-i megemlékezéseket, de a hivatalos
Magyarország visszafogott maradt, nem
kívánta megsérteni a szabadságharc leverésében részt vett uralkodó érzékenységét.
1898-ban, a forradalom 50. évfordulóján
azonban már a teljes magyar politikai elit

hivatalosan is ünnepelt, persze az osztrákokkal való megbékélést hirdetve.
Igazi nemzeti ünneppé az I. világháborút
követő forradalomban válik, 1919-ben a
diadalmas forradalom örököseként ünneplik e jeles napot. A forradalmakat követő
Horthy-rendszer törvénybe iktatott nemzeti
ünneppé nyilvánítja. Az 1930-as évek második felétől azonban már nemcsak a hivatalos ünnepi szónoklatok jelzik március 15e üzenetét, hanem a népi írók, baloldali
ifjak, antifasiszta értelmiségiek számára is
jelképpé válik: a változások és a német- és
háborúellenesség vállalásának jelképévé. A
II. világháború után hatalomra kerülő
kommunista rendszer ugyan felvállalja a
centenáriumi megemlékezéséket, hangsúlyozva a száz évvel korábbi események
„világforradalmi” és plebejus jellegét, de
ambivalens hozzáállását jelzi, hogy 1951től e napot munkanappá nyilvánítja. Különösen az 1956-os levert forradalom után
válik nemkívánatos kötelességgé a rendszer számára az 1848-as eseményekről
való megemlékezés. A ’60-as évek végén
kitalálják a tavasszal tartott Forradalmi
Ifjúsági Napokat, amely keretében igyekeznek összemosni március 15-ét a március 21-i Tanácsköztársaságról és az április
4-i fasiszta megszállás alóli felszabadulásról való megemlékezéssel. Ennek ellenére
a ’70-es évektől március 15-e a rendszerrel
szembenálló demokratikus gondolkodású
ellenzéki fiatalok ünnepe is: Budapesten
főként a ’80-as évektől a Petőfi- és a Bemszobornál,
illetve
a
Batthyányörökmécsesnél rendszeresek e napon az
atrocitások. Az „olvadás” jeleként 1987ben ismét nemzeti ünneppé nyilvánítják, s
az 1989-es március idusa pedig függetlenséget és demokráciát követelő tömegrendezvényeivel méltán vonul be a demokratikus Magyarország megszületését jelző
események sorába. Az új, demokratikusan
választott Országgyűlés 1991-ben hivatalos
nemzeti ünneppé nyilvánítja.
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Augusztus 20.: államalapító Szent István
ünnepe

Az ünnep történelmünk legrégibb hagyományokra visszatekintő alkalma, mivel
gyökerei a 11. századra nyúlnak vissza.
Szent László király augusztus 20-ra tette át
a korábbi augusztus 15-re eső ünnepnapot.,
mert 1083-ban ekkor emeltette oltárra VII.
Gergely pápa hozzájárulásával I. István
relikviáit a székesfehérvári bazilikában,
ami a szentté avatással volt egyenértékű. I.
Lajos uralkodásától kezdve egyházi ünnepként élt tovább. Mária Terézia ismét
elrendelte a Szent István-nap megtartását,
1771-ben Bécsbe, majd Budára hozatta a
Szent Jobbot. A kiegyezést követően augusztus 20-a fokozatosan visszanyerte korábbi státusát, és 1945-ig a nemzeti ünnepek közé tartozott. A kommunista rendszer
számára vallási és nemzeti tartalma miatt
nem volt vállalható, ezért az új kenyér ünnepének nevezték el, majd az új alkotmány
napjaiként tartották számon. Az új, demokratikusan választott Országgyűlés 1991ben hivatalos nemzeti és állami ünneppé
nyilvánítja.
Október 23. : az 1956. évi forradalom és

szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának
napja

tők ledöntötték a Dózsa György úti Sztálin-szobrot, a kommunista diktatúra egyik
jelképét. A Magyar Rádió épületénél estére
ostromállapot alakult ki, s a fegyverhez
jutott felkelők hajnalra elfoglalják azt. A
forradalmat majd a szovjet csapatok fegyverrel fojtják vérbe, melyet a hatalomra
emelt Kádár-rezsim megtorlása követ.
Természetesen a forradalom leverését követően tilos volt nemhogy október 23-át
megünnepelni, de még forradalomként
említeni is. A hivatalos álláspont szerint
„ellenforradalom” zajlott, melyet „reakciós” és „köztörvényes elemek” szerveztek.
Október 23-a emlékét a külföldre emigráltak őrizhették nyíltan, itthon legfeljebb
titokban lehetett szóba hozni. Az 1980-as
évek végén a rendszer gyengülésével párhuzamosan kezd ’56 valódi története nyilvánosságot kapni, 1988-ban követelik
Nagy Imre és a kivégzett mártírok rehabilitációját, s rá egy évre, 1989-ben több százezres tömeg előtt temetik újra a kivégzett
miniszterelnököt és társait. Október 23-a
jelképpé válását jelzi, hogy 1989. október
23-án az akkori megbízott államfő, Szűrös
Mátyás a Parlamentnél összegyűlt százezres tömeg előtt kiáltja ki a III. magyar demokratikus köztársaságot. Az új, demokratikusan választott Országgyűlés 1991-ben
hivatalos nemzeti ünneppé nyilvánítja.

1956. október 23-án a budapesti eseményekkel kezdődött a magyar nép diktatúra
elleni forradalma és a szovjet megszállás
elleni fegyveres felkelése. 1956. október
második felében a kommunista diktatúra
ellen - főleg az egyetemi diákság részéről országszerte meginduló tiltakozások október 23-án Budapesten válnak forradalmi
tömegmozgalommá. A Bem-szobornál
tartott szimpátiatüntetés hamarosan rendszerellenes tömegdemonstrációvá vált, ezt
kifejezve a tömeg átvonult a Parlament elé,
ahol a közel kétszázezer főre gyarapodott
tiltakozók meghallgatták Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. Közben a tünte16

Egyéb ünnepnapok
Január 1. : újév

E nap az ókori Rómában a Julius Caesar
nevéhez fűződő naptárreform (Julianusnaptár) bevezetésével (Kr. e. 45-től) került
évkezdő nappá. (A korábbi tíz hónapos év
márciussal kezdődött.) Az év kezdetét már
a rómaiak - Janus isten tiszteletére rendezett - nagy ünnepségekkel, lakomákkal,
ajándékozásokkal köszöntötték. A napot a
keresztény egyház is átveszi és Krisztus
körülmetélésének ünnepévé teszi. Magyarországon a XI-XII. században számtalan
időszámítási mód volt érvényben, az évek
számítása csak kb. 1100-tól válik megbízhatóvá. A január 1-jei évkezdet a Gergely
pápa nevéhez fűződő naptárreformmal
(1582-től Gergely-naptár) válik általánossá. Véglegesen 1691-ben születik egyházi
döntés: XI. Ince pápa teszi meg január 1jét a polgári év kezdetévé.
Számtalan népi szokás kapcsolódik e naphoz, illetve az évszázadokon keresztül változó évkezdet miatt a szokások és hiedelmek széthúzódtak az adventi időszak kezdetétől március 1-jéig. A január elsején
fogyasztott ételek fontos részét képezték a
jósló, varázsló eljárásoknak, hiszen biztosították az új esztendőben a bőséget és a
termékenységet. Baromfit ezen a napon
nem ettek, mivel úgy tartották, hogy hátrakaparja a szerencsét. A disznóhús közkedveltnek számított, mivel az állat előre túrja
a szerencsét. Szívesen fogyasztottak kölest
és lencsét, mivel a sok apró mag pénzbőséget jelentett.
Húsvét

A római katolikus húsvét mindig a tavaszi
napéjegyenlőség utáni holdtöltét követő
vasárnapra esik, amely a március 22 és az
április 25 közötti időszakban kap helyet. A
húsvét időpontjának az ingadozása elsősorban azzal magyarázható, hogy az ünnep
a zsidóktól származik, akik holdévben
számolnak. Húsvétvasárnapon az egyház a

Megváltó feltámadását ünnepli meg, amikor véget ér a böjt, a hústól való tartózkodás időszaka. Ezen a napon a templomban
sonkát, tojást, kalácsot és bort szenteltek,
amelyek megvédték, megóvták a híveket a
hosszú önmegtartóztatás utáni mértéktelenség kísértésétől. A víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit az alapja a
locsolásnak, amire húsvéthétfőn kerül sor.
A legények, fiúgyermekek különböző módon díszített tojást kaptak ajándékba,
amely ősi termékenységszimbólumnak
tekinthető.
Május 1. : a munka ünnepe és az Európai
Unióba történő belépés napja

Ennek a napnak minden évben történő
megünneplését a II. Internacionálé párizsi
alakuló kongresszusa 1889-ben határozta
el az 1886-os, szétvert chicagói munkástüntetés emlékére, amelyben az amerikai
munkások a 8 órás munkanapért tüntettek.
Az irántuk való szolidaritásból tüntetnek a
munkások 1890. május 1-jén, s ezt követően válik e nap évente megtartott nemzetközi munkásünneppé. Magyarországon is
1890-ben ünneplik először, egyúttal a
munkásság politikai követeléseinek demonstrációs (gyűlések, tüntetések) napjává
is vált. Az I. világháború alatt megtiltják
megtartását, 1919-ben a Tanácsköztársaság
kormánya hivatalosan is megünnepli. Az I.
világháború után több országban - Magyarországon 1945 után -munkaszüneti
nap. Eleinte a dolgozók a párt és állami
vezetők előtti felvonulással demonstrálták
a „népi demokratikus állam erejét”, ma
már inkább a családias „népünnepély” jellege dominál. 2004-ben ezen a napon lett
Magyarország az Európai Unió teljes körű
tagja.
Számos ősi, a termékenységhez kapcsolódó népi hagyomány is kapcsolódik a naphoz (pl. májusfaállítás stb.). Május elsején
a legények kimentek az erdőre, és hosszú
törzsű, szép leveles, ágas fát választottak,
amit annak a leánynak az ablaka alá állították, akinek valamelyik társuk udvarolt.
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Amikor száradni kezdett a fa, akkor kitáncolták, vagyis kidöntésekor kisebb táncmulatságot rendeztek.
Pünkösd

Pünkösdöt az egyház annak emlékére tartja, hogy Jézus mennybemenetele után a
Szentlélek leszállt az apostolokra. A húsvétot követő 50. napra esik, május 10. és
június 13. között ünnepeljük. Több kegyhelyen ekkor jeles búcsúkat tartanak napjainkban is, amelyek közül a csíksomlyói
búcsú örvend a legnagyobb népszerűségnek. A pünkösdi királyt lóversennyel vagy
más ügyességi próbával választották, egy
évig hivatalos volt minden lakodalomba,
bálba. A pünkösdölés szokásában általában
lányok vettek részt, akik házról házra járva
énekeltek, táncoltak.
November 1. : mindenszentek napja

A keresztény országokban ezen és az ezt
követő napon azon szentekről emlékezünk
meg, akiknek nincs külön emléknapjuk. Az
ünnep az elhunytakra való megemlékezés
jegyében telik. Több százezren keresik fel

az ország sírkertjeit, hogy mécsest gyújtsanak elhunyt szeretteik síremlékénél. November első napja a római katolikus egyházban a megdicsőült egyház ünnepe, a
megtisztult és a mennyországba megérkezett halottakra való emlékezés napja. Az
ünnep napja IV. Gergely pápa idején (827844) került november első napjára. Megünneplését Jámbor Lajos rendelte el a
Frank Birodalom területén 935-ben. Magyarországon a középkorban már adatolható az ünnep létezése, általánossá a barokk
korban (XVII. században) válik. Emlékét
„Mindszent” nevű településeink nagy száma is mutatja.
December 25-26. : karácsony

Jézus Krisztus születésének napja, a család
és a szeretet ünnepe. Jézus születésnapja a
niceai zsinat (325) döntése alapján kerül
véglegesen december 25-re a nyugati egyházban. Karácsony hagyományai közé tartozik a karácsonyi asztal terítése, karácsonyfa állítása, dramatikus játékok (betlehemezés, regölés stb.), ajándékozás stb.
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Csapatadatok
486. Bátorkeszi István Cserkészcsapat
Csapatalapítás éve: 1990
Bátorkeszi István: A veszprémi reformátusok 1669-ben magukhoz vették lelkésznek. 1674ben a pozsonyi rendkívüli törvényszék előtt ő is megjelent. Elítélték és gályarabságra vitték; a
veszprémiek nem töltötték be a helyét, sőt több alkalommal folyamodtak is érte, és rabságában pénzzel segítették.
Csapatparancsnok: Imreh György st.
Csapatparancsnok helyettes: Németh Andor st.
Eddigi csapatparancsnokok:
•
•
•
•

Veress György (1990 október-1992)
Fábry Szabolcs (1992-1999)
Szentmarjay Tibor (1999-2004)
Szabó György (2004-2008)

Csapat tisztjei, segédtisztjei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fábry Szabolcs János – Cserkésztiszt
Jády Ágota Luca – Cserkésztiszt
Lászlóné Pátkai Zsuzsa – Cserkésztiszt
Imreh Dániel – Segédtiszt
Imreh György – Segédtiszt
Imreh Márton Zoltán – Segédtiszt
László Botond – Segédtiszt
Németh Andor – Segédtiszt
Szabó György – Segédtiszt
Szentmarjay Tibor – Segédtiszt

Elérhetőségek:
•
•
•
•

cím: Veszprém, Dózsa György út 22.
honlap: http://batorkeszi486.naplopok.hu
Csapatparancsnok: +36202569791, imreh.gyorgy@gmail.com
Csapatparancsnok helyettes: +30202009777, n.andor13@gmail.com
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Magyar Cserkészszövetség

Országos Elnökség
Országos Elnök - Buday Barnabás csst.
Országos Ügyvezető Elnök - dr. Henn Péter csst.
Országos Vezetőtiszt - Solymosi Balázs cst.
Országos Főtitkár - Lantos Júlia csst.
Országos Gazdasági Vezető - Tabajdi Márton csst.
Országos központ

A Magyar Cserkészszövetség országos központjának elérhetőségei:
Cím: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a – 2. emelet
Telefon és fax: (+36-1) 394-5084
Mobil1: +36-20-548-1766 (cs)
Mobil2: +36-20-3586458 (cs)
e-mail: titkarsag@cserkesz.hu
Skype: mcssz.kozpont
Postafiók: 1255 Budapest, Pf. 192.
Cserkészkerületek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I. Cserkészkerület (Buda)
II. Cserkészkerület (Miskolc)
III. Cserkészkerület (Szombathely)
IV. Cserkészkerület (Székesfehérvár)
V. Cserkészkerület (Szeged)
VI. Cserkészkerület (Pécs)
VII. Cserkészkerület (Győr)
VIII. Cserkészkerület (Kecskemét)
IX. Cserkészkerület (Debrecen)
X. Cserkészkerület (Pest)
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Útjelek

Sípjelek
jó út

Vigyázz!
Állj! vagy Figyelj!

rossz út

Indulj!
Bújj el!

Gyülekező!
Sebesen!

levél 4 lépésre

Óvatosan! vagy
Lassan!
Haza mentem.
S.O.S.
Jobbra!
Menj haza!
Balra!
jó víz

Karjelek

rossz víz
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Turistajelek
Strand

Gyalogút,
ösvény

Magasles

K+

Jelzett turistaút

Vadetető

Autóval járható földút
Vasútvonal
Vasútállomás
Kerítés

Toronyszerű
építmény

Ω
barlanghoz vezető út

Autóút
Autóbuszvo-

Barlang,

Várromhoz
vezető út

nal megállóval

Esőház

Menedékhelyhez, közlekedési lehetőséghez vezető
út
Forráshoz
vezető út

Állandó forrás

Kilátóhoz,
kilátóhelyhez vezető út
Időszakos

forrás

Kilátó
Pihenőhely
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Egyenruha, jelvények
Cserkészegyenruha a cserkészet széles
körben ismert egységes viselete. BadenPowell az 1937-es cserkész
világdzsemborin elmondott szavai szerint
„elrejt minden, országon belüli társadalmi
különbséget, és az egyenlőséget szolgálja;
de még ennél is fontosabb, hogy elrejti a
nemzeti, faji és vallási különbségeket is, és
mindenkivel érezteti, hogy együtt egy nagy
testvériség tagjai”.

A korosztályi próbajelvényeket az ing bal
ujján hordjuk és csak az adott korosztályét:
•

•

A kiscserkész piros, fehér és zöld
pajzs próba jelvényeit egymásra
varrjuk a vállvarrástól 10 cm-re
A cserkész és kósza korosztály első, második és harmadik próbájának jelvényét a vállvarrástól 5 cmre

Az alap-egyenruha ma a cserkészkalapból,
hosszúujjú cserkészingből, nyakkendőből,
cserkésznadrágból és cserkészövből áll.

Tiszti képesítéssel rendelkezők a korosztályi és a külön próba-jelvényeket nem hordják.

Hovatartozási jelvények:

Képesítési és megbízatási jelvények

A hovatartozási jelvényeket kivétel nélkül
az egyenruha jobb oldalán hordjuk:

A képesítési és megbízatási jelvényeket az
egyenruha bal oldalán viseljük.

•

•
•
•
•

A Cserkészmozgalom Világszervezetének jelvényét az ingzseb közepén
A HUNGÁRIA-jelvényt az ingzseb
fölött
A cserkészkerület jelvényét az ing
ujján, 3 cm-rel a vállvarrás alatt
A körzetjelvényt, ha van, a kerületjelvény alatt 1 cm-rel
A cserkészcsapat számát a kerületjelvény/körzetjelvény alatt 1 cm-rel
(ha egyik sincs fölvarrva, a vállvarrás alatt 5 cm-rel), valamint a kalap/sapka oldalán

Képesítési jelvények
•

•

A korosztályt a nyakkendőszínek jelzik:
•

•
•
•

Kiscserkészeknek mintás, kék vagy
narancssárga nyakkendőjük van
(csapatokként eltérő)
Cserkészeknek és kószáknak zöld
Vándoroknak/rovereknek szürke
Öregcserkészeknek barna

Őrsvezetői: kettő függőleges,
20mm széles piros szalag a bal ingzseben. Amennyiben őrsöt vezet,
úgy kettő függőleges, 20mm széles
piros szalag, rajta egy-egy 15mm
széles zöld szalag.
Tiszti képesítések (sárga szegélyű
nyakkendő)
o Cserkészsegédtiszti: egy
vízszintes arany csík a "karlapon" (melyet a könyök fölé 10 cm-rel kell felvarrni)
o Cserkésztiszti: két vízszintes arany csík a "karlapon"

Megbízatási jelvények
Csapatszintű megbízatások
•

Képesítés nélkül
o Segéd-őrsvezető: egy zöld
szalag
o Őrsvezető: két zöld szalag
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•

o Rajvezető: három zöld szalag
Képesítéssel
o Rajhoz beosztott vezető: egy lefelé nyíló arany ék a "karlapon" a csík alatt
o Rajparancsnok (és helyettese): két ék
o Csapatparancsnok (és helyettese): három ék

Csapatnál magasabb szintű megbízatások
•
•
•
•

Intézőbizottsági tagok: éket nem viselnek
Szak- és korosztályos vezetők: egy lefelé nyíló arany ék
Elnökség tagjai: két lefelé nyíló arany ék
Elnök: három lefelé nyíló arany ék

A "karlap" színei
A segédtiszti és tiszti "karlap" alapszínei is különféle jelentést hordoznak:
•
•
•
•

khaki: csapat szintű vezetők
zöld: körzeti vezetők
fehér: kerületi vezetők
piros: szövetségi vezetők

Képek:

Hungária jelvény

karlapok

piros pajzs próbajelvény

WOSM jelvény

őrsvezetői szalagok

II. próba jelvény

nyakkendők
24

Egyenruha felépítése
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Rovásírás ABC
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Morze ABC és olvasófa

Olvasófa:
E
I

A—

S
H
5

U—
V—
3—

4—

F

R
Ü—
2—

É

W—

L

P

J—
Á—

1—

T—
N
D
B
6

M—
K—

X—

C
felhívás—

G
Y—

Z
7

O—
Q—

Ö
8

CH—
0—
9
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Csatakiáltások
• Ciké caké ciké / caké hej hej hej
• Ka-ka-ka kacsa / Li-li-li-li liba / Kacsa liba, liba kacsa / KUAK
• Mit varrsz mit varrsz / Papucsot Papucsot / Kinekneknek kinekneknek / Uraknaknak Uraknaknak
• Ki van itt, mi van itt, á-á-á / Sárgacsoru cserkészendor, rá-rá-rá / Csihipuhi, csihipuhi, dá-dá-dá /
Elmehetsz a sivatagba, pá-pá-pá.
• Apa cuka funda luka / Funda kávé kamanduka / Ap Cuk Funda luk / Funfa kávé kamanduk
• Háp, háp, háp kacsa / Csip, csip, csip, csibe. / Háp-csip, háp-csip / Kacsa csibe kacsa csibe KACS.
• Temperantum Olé / Temperantum Olé / Temperantum Olé Olé Olé / Csa Csa Csa Ü Há
• Csokoládé csokoládé csok / Mikoládé Mikoládé mik / Csokoládé mikoládé / Mikoládé csokoládé /
Csok mik csok mik csok mik csok!
• Hip hop heje hop / Erre van a kaja hop / Erre ki, erre be, / Erre kanyarodunk be.
• Dirbele durbele rábelele / Hajrá hajrá elore x 3
• APOKENA SOMATIKE KAKEKINA
• In Gonjámá Gonjámá (Zulukaffer) / In-vabú / Ja-bú Ja-bú In-vabú
• Csont-Hús / Krumpli-Héja / Bam-busz / Makkaroni-Spagetti
• Borivás / Dinnyeevés / Eso 1 ujjal, / 2 ujjal, / 3 ujjal, / 4 ujjal
• Motorbiciklizés / Indítás: Makkaroni Makkaroni / Sebességváltás: Laszagna Laszagna / Kipukkadt
gumi: Spagetti spagetti / Felfújni a gumit: saaaaajt, saaaaajt / Dudálás: nyoki nyoki / Ütközés: PIZZA
• Hej rego rejtem, rego rego rejtem (2-3 szor) / Tyu ott a német! / (Csodálkozunk): Ehü, ehó, ehü,
ehó. / (Lovagolunk): Üh Üh pem pem / (Levágjuk oket): Darabolt kaszabolt csaszabolt (x2) / (Nyertünk): Ihaj a teremburáját a ráját / Csuhaj a teremburáját a ráját / Ihaj a teremburáját a ráját
• Mi történt Mi történt? / Jesszus Mária / Borzalom borzalom.
• Csak csendben, csak csendben / Hogy senki meg ne hallja x 3
• Huj Huj hajrá
• Csu csu - csuváj x 3
• Kéz elore, kéz vissza aum csá csá aum csá csá aum csá csá csá csá csá / Láb keresztbe - Hajlítsd be Hátsó ki - Nyelv ki
• Vastaps / Kézzel / Lábbal (kengurú) / Hassal / Fenékkel
• Brrrrrrávóóóóó (Tekeros) / B-R-A-V-O Brávó Brávó Brávó / Brá-ávó, Brá-ávó, Brávó Bravísimo...
• Alevivó alevaivó, / Alevivo vaive vum. / Lufidi lufidi, Budavili Pestvili / Márvili Dámvili LUF LUF LUF.
• Azt a kutya fékom adta / Teringette, szedte vette / De jól tette, hogy elvette / Mert nem nékem
teremtette.
• Kviri Kviri Kviri Kviri / Kvács kvács kvács kvács / Kvári kumbá kvááári
• Alma körte töklepény / Bana na na - na na na / Szolo Szolo o Szolo / Bana na na - na na na / Alma
körte töklepény
• Vezetô: Csont! Tagok: Hús! (Háromszor)
• Ej ha! No de ilyet! Jééééé….
• Vezetô: Hát a nénéd él e még?/Tagok: Hát a foga épp e még?/Közösen: Rád e, Rád e, Rád e/Rád e
vicsorítja még!
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Jamboree
A dzsembori a cserkészek nagy, általában nemzetközi találkozója. Kiemelkedik közülük a
cserkész világdzsembori, mely a cserkészet legrangosabb nemzetközi eseménye, és általában
négyévente tartják.
Év

Elnevezés

1920

1. Világdzsembori

1924

2. Világdzsembori

1929

3. Világdzsembori

1933

4. Világdzsembori

1937

5. Világdzsembori

1947

6. Világdzsembori

1951

7. Világdzsembori

1955

8. Világdzsembori

1957

9. Világdzsembori

1959

10. Világdzsembori

1963

11. Világdzsembori

1967

12. Világdzsembori

1971

13. Világdzsembori

1975

14. Világdzsembori

1979
1983
1987

(15. Világdzsembori)
15. Világdzsembori
16. Világdzsembori

1991

17. Világdzsembori

1995
1998-1999
2002-2003

18. Világdzsembori
19. Világdzsembori
20. Világdzsembori

2007

21. Világdzsembori

2011

22. Világdzsembori

Ország, hely
Egyesült Királyság,
London
Dánia, Ermelunden
Egyesült Királyság,
Birkenhead
Magyarország, Gödöllő
Hollandia,
Vogelenzang
Franciaország,
Moisson
Ausztria, Bad Ischl
Kanada, Niagara-onthe-Lake
Egyesült Királyság,
Sutton Park
Fülöp-szigetek, Los
Banos, Laguna
Görögország,
Maraton
Egyesült Államok,
Farragut State Park
Japán, Fujinomiya
Norvégia,
Lillehammer
Irán, Neyshabur
Kanada, Calgary
Ausztrália, Sydney
Dél-Korea, Mt.
Sorak
Hollandia, Flevoland
Chile, Picarquín
Thaiföld, Sattahip
Egyesült Királyság,
Chelmsford
Svédország, Rinkaby

Résztvevők száma
8000
4549
50000
25792
28750
24152
12884
11139
30000
12203
14000
12011
23758
17259
elmaradt
14752
14434
20000
28960
31000
24000
38074
?
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Cserkésztörténelem
•
•
•
•
•
•
•
•

1907 - első cserkésztábor Brownsea-n
1908 január 24 - a cserkészet megalakulása, a Scouting for boys kiadása
megindul a The Scout folyóirat
1909 - első cserkésztalálkozó Londonban
1910 - BiPi nővére elindítja a leánycserkészetet, megalakulnak az első magyar cserkészcsapatok
1911 - első vezetőképző (BiPi vezetésével)
1912 december 28 - megalakul az MCSSZ
1913 nyár - vági tutajút, cserkészőrszemszövetség megalakulása
------------1914-1918---I. világháború----------

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1918 - újraalakul az MCSSZ, Girl Guiding- leánycscserkészkönyv
1919 - újraalakul az MCSSZ, már leánycsapatokkal
Gilwell park megalapítása
a Szovjetunióban betiltják a cserkészetet
megindul az MCS újság
1920 - 1. Jamboree Londonban
1922 - Gróf Teleki Pált kinevezik főcserkésznek
1923 - központi vezetőképző
1924 - 2. Jamboree Koppenhágában
1925 - mozgássérült cserkészet kezdete
1926 - Megyeri Nagytábor , ŐV próba bevezetése
1927 - első országos ŐVVK
1928 - BiPi ellátogat Magyarországra, megalakul a WAGGGS (World Association of
Girl Guides and Girl Scouts)
1929 - 3. Jamboree Birkenheadban: ez a Jamboree a 'Sárjamboree' titulust kapta a sok
eső és a mindent elborító sár miatt. A magyar kontingens a vidám és tiszta, vasalt
egyenruhában való megjelenéséért ajándékba fejenként egy ezüstórát kapott. (A többi
kontingens vagy hazautazott vagy behisztizett)
1930 - STVK indítása
1933 - 4. Jamboree Gödöllőn, Gróf Teleki Pál a táborparancsnok
1939 - Pax Ting Gödöllőn (első Leánycserkészjamboree)
1941 január 7 - BiPi meghal Kenyában, Magyarország belép a II. világháborúba
1944 - a nyilasok feloszlatják a cserkészetet
1945 - újjáalakul az MCSSZ
1948 - a cserkészcsapatok beolvadnak az úttörőmozgalomba, az MCSSZ-t törlik a
WOSM-ból
1949 - Garfield az MCSSZ központja
1956 - pár órára újraindítják a cserkészmozgalmat
1961 - az NLÁ végleges formája kialakul
1962 - bevezetik a ST-kagylót
1989 - megalakul az MCSSZ, megalakul az MCST (Magyar Cserkész Tanács)
1990 - az MCST a WOSM tagja lesz, határon túli magyar cserkészszervezetek alakulnak, első hazai kagylós STVK, parancsnok: Görbe László
1992 - a VK rendszeresen működik
1993 - Gödöllőn a 4. Jamboree emléktábora, megszűnik a központi VK
1995 - kidolgozzák a kerewsztespróbarendszert
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•
•
•
•
•

1996 - Kárpát-medence cserkésztestvériség, Ópusztaszeri nagytábor
1997 - 1. országos tisztikonferencia
1998 - Pákozdon országos számháború 1500 cserkész részvételével a 4. cserkészkerület rendezésében
2000 - milleniumi emléktábor
2001 - Kárpátia: közép-európai nagytábor Csobánkán, parancsnok: Szubert László

Magyar Cserkésztörténelem
1910 Megalakul az első magyar cserkészcsapat
1912 Megalakul a Magyar Cserkészszövetség
1919 Megalakul az első lánycserkészcsapat
1922 A z MCsSz-t felveszik a W.A.I.S.M. tagjai közé
1924 Magyar cserkészek első ízben vesznek részt Jamboree-n, ami a II. Világtalálkozó. A
Magyar Kontingens a nemzetek versenyében a harmadik helyet szerzi meg.
1926 A Magyar Cserkészszövetség megrendezi első nemzeti nagytáborát Megyeren, melyen 8.235 cserkész vett részt, és összesen 12 nemzet képviseltette magát
1928 Lord Baden-Powell Magyarországra látogatott
1929 A III. Világtalálkozón 852 magyar cserkész vett részt
1929 Parádon megalakul a WAGGGS
1931 Az MCsSz elindítja a repülős szakágat
1933 IV. Jamboree, Gödöllő. 54 nemzet 26.000 cserkésze vett részt a világtalálkozón,
melynek emblémája az ugró csodaszarvas volt
1937 Az V. Jamboree-n 407 magyar cserkész vett részt
1939 A Magyar Lánycserkész Szövetség megrendezte az első lánycserkész világtalálkozót,
a Pax-Ting-ot
1942-45 A II. világháború idején a cserkészek aktív munkát vállaltak a Vörös Kereszt
munkájában
1947 Magyarországot a VI. Világtalálkozón 200 cserkész képviselte
1948 A kommunista hatalomátvétel után a cserkészetet betiltották, a vezetők egy részét
bebörtönözték. Azonban a cserkészet nem szűnt meg teljesen – sokan titokban, illegalitásban cserkészkedtek tovább évtizedeken át
A II. világháború után Nyugtra emigrált cserkészek megalakították a Külföldi Magyar
Cserkészszövetséget. Ez a szövetség napjainkban is aktív, és kb. 4.000 tagja van szerte a
világban (Nyugat-Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Ausztráliában). Az ő segítségükkel alakult újjá a Magyar Cserkészszövetség a kommunista rendszer bukását követően,
1989. február 1-jén.
A szomszédos országokban számottevő magyar kisebbségek élnek, akik megalakították a
saját független szövetségeiket. Tevékeny magyar cserkészek vannak Ausztriában, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában és Horvátországban.
1990 Magyarország újra a WOSM teljes jogú tagja lett
1991 Magyarországot 17 résztvevő képviselte a kóreai XVII. Világtalálkozón
1993 Emléktábor Gödöllőn
1995 A XVIII. Világtalálkozón már 70 magyar cserkész vett részt
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1998-99 Az MCsSz és a KMCsSz tagjai sorából 80 magyar cserkész vett részt a XIX. Világtalálkozón Chilében
2000 Nemzeti nagytábor a Magyar Államalapítás 1000. évfordulója alkalmából
2001 Carpathia, a 6. Közép-Európai Jamboree Csobánkán, melyen 1000 cserkész vett részt
2002-03 a XX. Világtalálkozón, Thaiföldön is voltak magyar résztvevők
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Cserkészdalok
Cserkész fiú, cserkészlány
Cserkészfiú, cserkészlány!
Szedd a lábad szaporán!
Figyeld a másik mit csinál!
Lemaradni nagy szégyen ám!
Bal, jobb, ba-al!
És közben leng a kar.
Most húzd ki a hátad és emelt fővel bátran
nézz előre!
Ba-al!
S közben leng a kar!
Daltól hangos
Daltól hangos erdő, mező, berek
Merre járunk mi cserkészek.
Dalol a szív, muzsikál a lélek
Vele dalol a természet.
Aki dalol sose fárad el,
Aki felnéz sose csügged el.
Mert a dalos kedvet a jó Isten adja
Ő ad erőt a nagy harcra.
Dobog a föld
Dobog a föld lépéseink alatt,
Visszhangoznak a kőfalak.
Öreg házak közt ifjú legények
Dacosan, keményen lépnek.
Nyisd ki, anyám, az ablakodat,
Csókold meg a cserkészfiadat!
Szép Magyarországnak kicsi katonája
Büszke szemmel nézhetsz rája.
Édesanyám, kedves anyám
Édesanyám, kedves anyám
Csak az a kérésem, hogy
Cserkészruhát, cserkészruhát
Csináltasson nékem
Cserkészruhát, sej-haj,
Zöld nyakkendőt rája

Ez illik, illik, illik,
Ez illik, illik, illik
A cserkészlányára/fiára.
Édesanyám, kedves anyám,
Csak az a kérésem, hogy
Túróscsuszát, túróscsuszát
Csináltasson nékem
Túróscsuszát, sej-haj, sok tepertőt rája
Ez csúszik, csúszik, mászik,
Ez csúszik, csúszik, mászik
A cserkész gyomrába
Édesanyám, kedves anyám,
Csak az a kérésem, hogy
Pástétomot, pástétomot csináltasson nékem
Pástétomot, sej-haj, sok-sok répát rája
Ez csússzon, csússzon, másszon,
Ez csússzon, csússzon, másszon
A vegós gyomrába
Erdő mellet kanyarog a patak
Erdő mellett kanyarog el a patak,
Magasra van dagadva.
Nagytáborba készülődik a csapat,
Beszállt már a vonatba.
Bakonybéli pataknál,
Holnap ott is leszünk már.
Nagytáborba készülődik a csapat,
Beszállt már a vonatba.
Erdő mellet kanyarog el a patak,
Magasra van dagadva.
Üstök, kannák, cserkészek és kanalak
Garmadája dagasztja.
Kristálytiszta vizéből,
Hej, mi nem lett szegényből.
Üstök, kannák, cserkészek és kanalak
Garmadája dagasztja.
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Fel, fel cserkészpajtás
Fel, fel cserkészpajtás,
Fel, fel cserkészpajtás,
Fel a magas hegyre!
Szedjünk kék ibolyát,
Szedjünk kék ibolyát,
A zöld nyakkendőre!
Jó a cserkész dolga,
Nincsen semmi gondja.
Hogyha megéhezik,
Hogyha megszomjazik,
Hátzsákját kibontja.
Nagytáborba indulnék
Nagytáborba indulnék,
Nem bírja a hátam.
Mindent összepakoltam,
Amit csak találtam.
Hej, édes, kedves hátizsákom
Én csak attól félek,
Hogy összenyomsz és kiszáll
Belőlem a lélek.
Nagytáborba indulnék
Magyar cserkész nadrágja, bőrnadrág szíj
tartja
Ha megtölti paszullyal, ereszt egyet rajta.
Hej hozentrágeres német, de sajnállak téged
Miért te?
Ha megtöltöd paszullyal, mit eresztenél
meg.

bim-bam,
Lelkünk mélyén kél a visszhang, bim-bam,
bim-bam.

Népdalok
Béreslegény
Béreslegény, jól megrakd a szekeret,
Sarjús tüske böködi a tenyered.
Mennél jobban böködi a tenyered,
Annál jobban rakd meg a szekeredet.
Béreslegény mezítláb ment szántani,
A csizmáját otthon hagyta vasalni.
Kilenc kovács nem merte elvállalni,
Mert nem tudott rózsás patkót csinálni.
Jaj, de nehéz a szerelmet viselni,
Tövis közül kék ibolyát kiszedni.
Mert a tüske böködi a kezemet,
A szerelem szorítja a szívemet.
Kis kút, kerekes kút van az udvarunkban
Kis kút, kerekes kút van az udvarunkban.
De szép barna kislány van a szomszédunkban.
Csalfa szemeimet rá se merem vetni,
Fiatal az édesanyja, az is kell szeretni.
Ennek a szép barna lánynak dombon van a
háza.
Sudár jegenyefa van az udvarába
Sudár jegenye, földre hajlik az ága,
Ennek a szép barna lánynak én leszek a párja.

Szellő zúg távol

Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok

Szellő zúg távol, alszik a tábor.
Alszik a tábor, csak a tűz lángol.
Rakd meg, rakd meg, cserkészpajtás, azt a
tűzet,
Isten tudja, mikor látunk megint, ilyet.

Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok,
A szegény legénynek utat mutassatok,
Mutassatok utat, a szegény legénynek
Nem találja házát a szeretőjének

Szellőzúgásnak fárad a hangja,
Kis falucskának szól a harangja.
Halkan, halkan szól a harang, bim-bam,

Bort iszik a legény piros az orcája
Azt hiszik a lányok, hogy pünkösdi rózsa
Ne higgyétek lányok nem pünkösdi rózsa
Hanem a szerelem lángja lobog rajta
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Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő

Hej, Vargáné

Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő,
Madár lakik abban, madár lakik tizenkettő.
Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki
nevét a babámnak.
Csárdás kisangyalom, érted fáj a szívem nagyon.

Hej, Vargáné káposztát főz,
Kontya alá ütött a gőz,
Hányja-veti fakalánját,
Kinek adja Zsuzsa lányát?

Búza, búza, búza, de szép tábla búza,
Annak közepébe kinyílott a rózsa,
Tüske annak minden ága, nem állja a madár
lába,
Kedves kisangyalom, katonahíredet hallom.
Erdő mellett estvéledtem
Erdő mellett estvéledtem,
Subám fejem alá tettem,
Összetettem két kezemet,
Úgy kértem jó Istenemet.
Én Istenem, adjál szállást,
Már meguntam a járkálást,
A járkálást, a bujdosást,
Az idegen földön lakást.
Adjon Isten jó éjszakát,
Küldje hozzám szent angyalát,
Bátorítsa szívünk álmát,
Adjon Isten jó éjszakát!
Kossuth Lajos azt üzente
Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza.

Nem adja az más egyébnek:
Kara István őkelmének,
Még akkor neki ígérte,
Mikor bölcsőben rengette.
Nem ettem én ma egyebet,
Csak egy köcsög aludttejet.
Azt is csak úgy kalán nélkül,
Megélek én a lány nélkül.
A csitári hegyek
A csitári hegyek alatt régen leesett a hó.
Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló.
Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?
Így hát, kedves kisangyalom, nem lehetek a
tied.
Amoda le van egy erdő, jaj de nagyon messze
van,
Közepibe, közepibe két rozmaringbokor van.
Egyik hajlik a vállamra, másik a babáméra,
Így hát kedves kisangyalom, tied leszek valaha.
Amott látok az ég alatt egy madarat röpülni,
De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni,
Röpülj madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet,
Mond meg az én galambomnak, ne sirasson
engemet!

Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára,
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája!
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza.
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Térképek
Magyarország térkép
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Veszprém térkép
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Lord Baden-Powell
A kezdetek
Robert Stephenson Smith Baden-Powell
1857. február 22-én született London
Paddington negyedében a család 8. gyermekeként. Édesapja Harry Baden-Powell
tiszteletes, az Oxfordi Egyetem egykori
professzora. Első tanítónője édesanyja volt,
majd a Rose Hill iskolába járt Turnbridge
Wellsben. 1870-ben ösztöndíjjal került a
Charterhouse iskolába. Megtanult zongorázni, hegedülni, és szívesen színészkedett.
Itt kezdte érdekelni a cserkészés és az erdei
élet. A szünidőkben sokat kirándult bátyjaival. Apja nagyon fiatalon meghalt. Édesanyja egyedül nevelte a gyermekeit és arra
bátorította őket, hogy legyenek udvariasak
és találjanak képességüknek és ízlésüknek
megfelelő tevékenységeket.
A katonai évek
1876-ban a sandhust-i katonai akadémia
felvételijén második lett, így alhadnagyi
rangban a Indiában szolgálatot teljesítő 13as huszárokhoz került.
1884–ben Dél-Afrikába megy. Szakállat
növeszt. Szakadt ruhát visel, és újságírónak
adja ki magát. Ennek köszönhetően sok
információt szerez a titkos küldetés alatt és
tökéletesíti megfigyelési és felderítési
módszereit a Zulu törzs tagjainak segítségével.
1896–ban visszamegy Afrikába tapasztalatszerzésre, amit később úgy nevez: „legszebb kaland az életemben”. “Matelebes”
(bennszülött) az “impeesa” becenevet adja
neki, ami azt jelenti „a farkas, aki sohasem
alszik”.

1899-ben a második búr háborúban
Mafeking város védelmével bízták meg. A
búrok 217 napon át sikertelenül ostromolták a várost. Az ostrom alatt felfigyelt a
betegszállítással, lőszerhordással, hírvitellel megbízott fiúk ügyességére és találékonyságára. Meggyőződésévé vált, hogy a
fiatalok megfelelő – természetükhöz, érdeklődésükhöz alkalmazkodó – képzési
módszerek segítségével lényegesen nagyobb feladatok elvégzésére képesek. Fiatal futárokat használ, hogy különböző csatákba vethesse be embereit. Felfedezi,
hogy milyen hasznosak a fiúk, és milyen
komolyan vállalják a felelősséget, amit
rájuk bíznak. Feljegyzi, hogy “egy férfi
feladatát rá lehet bízni egy tinédzserre”. A
“Mafeking-i apródok” nagyban hozzájárulnak a győzelemhez.
A cserkészet indulása
Katonai sikerei nyomán nemzeti hősként
tért vissza
Angliába
1900-ban.
1899-ben
írt Aids to
Scouting
című
könyvének
sikere nyomán egyre több előadást tartott
fiataloknak. Az egyik ilyen rendezvényen
Sir William Smith a Boy's brigade mozgalom alapítója felkérte, hogy katonai kiképzői gyakorlatát felhasználva dolgozzon ki
egy nevelési programot fiatal fiúk részére.
A program kipróbálására 1907-ben kísérleti tábort szervezett Brownsea szigetén, a
Temze torkolatától délre. Ezt tekintik az
első cserkésztábornak. B.P. új oktatási
módszereket próbál ki. Fokozatosan kialakítja a módszert az 1907. július 25-től augusztus 9-ig tartó tábornak köszönhetően.
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A résztvevők különböző szociális osztályba tartozó fiúk. „Kezdő kalandorok” négy
őrsbe osztva: Varjú, Póling, Farkas, Bika.
A kedvező kimenetelű táborozás hatására
1908. január 24-én kihirdette Birkenheadben (a Y.M.C.A. székházában) a cserkészet
megalakulását. Ugyanebben az évben megjelent könyve, a Cserkészet fiúknak hatalmas sikert aratott, és egy év alatt hat
kiadásban fogyott el. A fiatalok körében
hatalmas népszerűségre tett szert, és sorra
alakultak a cserkészőrsök és csapatok.
1909. szeptember 4-én a londoni Kristálypalotában rendezett cserkésztalálkozón mintegy 11 ezer fiúcserkész vett részt.
Mellettük megjelentek az első lánycserkészek is. “B.P.” nevének kezdőbetűi a borítón elegendőek a fiatal fiúk figyelmének
vonzására és emellett nagyon hamar kezdőbetűi után nevezik, hosszú időn át. (kiejtve “bí-pí” !)

világtalálkozót (dzsemborit) Londonban,
ahol az egybegyűltek Baden-Powellt a világ főcserkészének választották. A
dzsemborikat ettől kezdve négyévente
megrendezték (kivéve a világháborús időszakot), 1933-ban éppen Magyarországon,
a gödöllői kastélyparkban.
Több mint 80 évesen szeretett vidékére, az
afrikai Kenyába vonul vissza, s itt hal meg
Sir Robert Stephenson Smith BadenPowell of Gilwell 1941. január 8-án.

Így, anélkül, hogy eltervezték volna, a
mozgalom futótűzként terjedt és nem csak
a fiúknak, de a lányoknak is egyre nagyobb
igényük lett rá - így indult 1910-ben a
lánycserkészet, melynek programját – az
évek során szerzett tapasztalatok alapján –
1918-ban kiadott Girl Guiding (Lánycserkészet) című könyvében foglalta össze. A
lánycserkész mozgalmat lánytestvére,
Agnes Baden-Powell vezetésére bízta.1912. október 30-án kötött házasságot
Olave St. Clair Soames-szal, aki átvette
testvérétől a lánycserkészet vezetését. A
cserkészet nemcsak a Brit Birodalomban,
hanem világszerte is komoly népszerűségre
tett szert, és egyre komolyabb feladatot
jelentett a vezetése. Ezért Baden-Powell
1910-ben VII. Edward király tanácsára
nyugdíjba vonult, így minden energiáját a
fejlődő világmozgalomnak szentelhette.
1920-ban rendezték meg az első cserkész
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