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Cserkészismeretek 

 

Újonc cserkész - 10 cserkésztörvény 

- cserkészliliom 

- cserkészinduló 

- cserkészjelszó, tisztelgés 

- cserkészköszöntés, kézfogás 
- cserkészfogadalom 

- cserkészegyenruha és jelvények 

- alakiságok (1) sorakozás 
 

Táborverő - alakiságok (2) menetelés, zászlóval tisztelgés 

- cserkészkorosztályok és rangok  
- próbarendszer  
- őrsi zászló, induló, csatakiáltás 

- őrsi rendszer 
- őrsi cserkészszolgálat (portyázó) 
- csapatszám és névadó 

- csapatvezetők 

- körzet, kerület, szövetség 

- BiPi rendes neve, élete és jelszavai 
- magyar cserkészet története 

- magyar leánycserkészet története 
 

Portyázó - a magyar cserkészet vezetői 
- a KMCSSZ alapítói és elnökei 
- magyar cserkészszövetségek fóruma 

- KMCSSZ VK rendszere 

Honfoglaló - helyi magyarság története 

- helyi magyar cserkészet története 

- helyi cserkészet  
- világcserkészet (WOSM és WAGGGS) 
- Jamboree 

- vándorcserkészet 

Egyéb - kiscserkészet 
- KMCSSZ csapatok 

- cserkészrövidítések 

- őrsi nevek 

- csatakiáltások 

- BP utolsó üzenete 

- Sík Sándor idézetek 

- módszertani játékok 
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Cserkészismeretek                                                 Újonc cserkész.     
 

Baden Powell, a cserkészet megalapítója, 10 pontban foglalta össze azokat a 
szabályokat, amelyek fontosak ahhoz, hogy valaki cserkész legyen. Ezeket nem elég 
csak elolvasni és kívülről megtanulni. Ezeket meg is kell élni teljes meggyőződéssel. 
Csak így lehetsz igazi cserkész. 
 

A 10 cserkésztörvény 
 

 

1. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.   

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, 
embertársainak és a magyarságnak 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 szereteti 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. 

 

 

 

 

Javaslat: Tanuld meg a törvényekhez a számokat is. Cserkészek egymás közt 
sokszor csak a számot mondják, mert az egyszerűbb. 
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A cserkészliliom 
 

A cserkészek jele a liliom. A régi iránytűkön egy liliom volt az iránytű végén, ami 
mutatta az utat. A cserkészliliom neked is mutatja az utat.  
Azon kívül a liliom a tisztaság jelképe is.  
Nekünk, magyar cserkészeknek a liliom közepén van a Szent Korona, ami a 
magyarság legszentebb kincse. Így mindenki tudja, hogy ez a liliom a magyar 
cserkészeké.   
A liliom három ága emlékeztet a cserkészfogadalomra (kötelességteljesítés, 
segítőkészség, törvénytartás). 
Próbálj te is rajzolni egy liliomot. Nem is olyan könnyű. 
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Cserkészinduló 

Szöveg: Sík Sándor, Zene: Turry Peregrin 
 

 

 
 

1. 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. 

2. Cserkész fel a fejjel, az óra közel, 
Kel a magyar éjben a hajnal, 
Most kell az erős kar, a férfiú-mell, 
Ezeréves acélakarattal. 
Zúg, mint a harci trombita: 
A Lomnic és a Hargita, 
Értünk kiált, felénk süvölt 
Az ősi föld, a drága föld. 
 

3. Szabadba cserkészek! 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. 
Leheletén ott megterem 

Erő, szabadság, győzelem. 

 

A cserkészindulót foglalkozás elején vagy zászlófelvonáskor szoktuk énekelni.  
Európában, egyre többen az 1. versszak helyett/mellett a 3. versszakot éneklik. 
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Cserkészjelszó, tisztelgés, köszöntés, kézfogás 

 
A cserkészjelszó 
Légy résen!  

Az életben sok akadály, veszély, nehéz döntés vár rád. Ezért mindig légy résen, 
hogy boldogan élhess. 

A cserkésztisztelgés 
Cserkészjel: Tisztelgéshez a jobb kéz középső 3 ujjával 
tisztelgünk. A 3 ujj emlékeztet a kötelességeinkre (Isten, haza, 
embertárs). Azon kívül a nagy hüvelykujj a kisujjat lefedi. Ez 
emlékeztet arra, hogy a nagyobb mindig megvédi a kisebbet. 
Tisztelegni akkor szoktunk, amikor a zászlót húzzuk fel vagy 
le, de akkor is, amikor egy vezetővel fogunk kezet. Egymás 
közt elég a bal kézzel kezet fogni tisztelgés nélkül. 
 

 
 
A cserkészköszöntés 
Mi, cserkészek, ha egymásnak köszönünk, "jó munkát" kívánunk. Ezzel mutatjuk, 
hogy számunkra mindig akad feladat, amit szívesen elvégzünk.  

 
A cserkészkézfogás 

Mi cserkészek bal kézzel fogunk kezet. BiPi 
ezt azzal magyarázta, hogy ez a szeretet jele, 
mivel a szív is baloldalon van.  
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A cserkészfogadalom 
 

Amikor elvégezted az újoncpróbát, tehát megismerkedtél a cserkészet alapjaival, és 
elhatároztad, hogy cserkész szeretnél lenni, akkor leteheted a cserkészfogadalmat. 
A fogadalom letételével hordhatod a zöld nyakkendőt, ami kitüntetés, de egyben 
emlékeztető jel is arra nézve, hogy mit fogadtál meg. 
Ez azt jelenti, hogy ezentúl minden pillanatban igyekszel a tíz cserkésztörvény 
szerint élni.  Ez lehet, hogy nem mindig egyszerű, de ha észreveszed, hogy 
eltávolodtál a fogadalmadtól, akkor mindig megvan a lehetőséged átgondolni 
életedet és úgy irányítani, hogy újra közeledj a cserkészies viselkedéshez. Legyen a 
cserkésztörvény életed piros fonala és a fogadalom a kötél, amely biztosítja, hogy 
nem veszel el útközben.  
 

A cserkészfogadalom szövege 
 

 

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. 
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Egyenruha és jelvények 
 

A cserkészing jelvényei 
 

A cserkészing a rajta látható jelvényekkel kívülálló számára úgy néz ki, mint valami 
díszes karácsonyfa. Aki viszont ismeri ezeket a jelvényeket, az sokat megtudhat az 
ing viselőjéről. Például melyik városban cserkészkedik, melyik csapatnál, milyen 
próbákat végzett el, illetve milyen vezetői szintet ért el, vagy hány éve cserkész.  
 

Igyekezz a jelvényeket a pontos helyükre felvarrni. Hogy melyik hova való, azt ezen a 
rajzon látod.  A jelvényeket, amelyek már nem érvényesek, szedd le, hogy valós 
képet mutass magadról. 
 

Jobb oldala 

“Honnan vagyok” 
Bal oldala 

“Mit tudok” 
 

 
 

 
 

Javaslat: Sok cserkészingen már gyárilag rajta van a WOSM jelvény. Mivel a 
KMCSSZ nem tagja a WOSM-nak, nem hordhatjuk a jelvényüket. Ha nem tudod 
leszedni, akkor varrd rá a FÓRUM jelvényét.  
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Jelvények 
 

 
 

 Csapatparancsnokoknak arany szélű jelvényük van. (18-20) 
A szövetségi tisztek jelvényének piros, míg a kerületi/körzeti 
tisztekének zöld alapja van. (18 -20) 

1.Hungária (9x5cm) 
a jobb zseb fölött 
 
2.Csapatszám (3cm) 
a jobb karon 

 
3.Város (1,5x4cm) 
a jobb karon  
 
4.Tábori emlék  
1 évig hordható a 
jobb zseben 
 
5.Fórum jelvény 
a bal zseben 
 
6.Évvirág (2x2cm) 
a bal zseb fölött 
 
7.Megbizások (1,5x 
4cm)  
a bal zseb fölött 
 
8. Kiscserkész próba 
9. Olvasási és 
különpróba jelvény 
a bal karon 
 
10. Újoncpróba  
11. Alpróba jelvények 
a bal vállpánton 
 
Cserkészpróbák  
a bal karon  
12.Táborverő 
13.Portyázó  
14.Honfoglaló 
 
VK-tábor elvégzése 
15a. Öv. (réz)  
15b. st. (ezüst)  
15c. cst. (arany) 
16a. kcsöv. (réz) 
16b. kcsst. (ezüst) 
a bal zseb fölött 
 
17. Beosztási csíkok 
Söv.    1 csík 
Öv.      2 csík 
Rajpk. 3 csík 
Kcs. vezetőknek  
kék színű 
18. Segédtiszt 
19. Cserkésztiszt 
20. Cscst.  
a bal karon 

A kiscserkész jelvények szintén a bal karon vannak. Mikor cserkész leszel, ezeket leszeded. 
  



 

Cserkészismeretek 9 2015.05.17. 
 

 

Az egyenruha 
 

A cserkészegyenruha az elmúlt 100 évben nem sokat változott. Az egyenruha nem 
csak egy ismertetőjel, hanem kitűnően alkalmas a kinti élethez, munkához.  

Nyakkendő: A nyakkendőt egy nyakkendőgyűrűvel (bőrből vagy fából) kötjük a 
nyakunkra. Ne csinálj rá csomót, mert ha játék közben beakad, megsérülhetsz! A 
nyakkendő kitűnő segédeszköz az elsősegélynyújtáshoz. De használhatod 
hordágyhoz is, játékhoz, vagy nagy forróságban bevizezve a fejedet hűteni. A 
különböző színéről lehet felismerni, ki melyik korcsoporthoz tartozik. Így a vezetők is 
azt a nyakkendőt hordják, amit a cserkészek, akikkel ő foglalkozik.  Mérete kb. 
90x90cm. 

Ing: A khaki színű cserkészing erős és strapabíró. Nehéz munkához meg sporthoz 
viszont jobb levenni, hogy ne legyen koszos és izzadt. Célszerű két inget tartani. Egy 
díszinget és egy munkainget. A cserkészinget nadrágba illetve szoknyába tűrve 
hordjuk. 

Nadrág: A cserkésznadrág hivatalosan khaki színű rövidnadrág és erős anyagból 
van. Bár hagyományosan a cserkészek rövidnadrágot hordanak, főleg erdőben 
célszerű hosszú nadrágot hordani, hogy az ágak ne karcolják össze a lábadat és a 
kullancsok se tudjanak megtámadni.  

Szoknya: Lányoknak barna szoknya vagy nadrágszoknya a hivatalos viseletük. 
Manapság táborokban ők is nadrágot, illetve kaki színű rövidnadrágot hordhatnak. 
 

Cserkészöv: A cserkészöv erős bőrszíj, amelyet szükség esetén tudod használni 
hordágyépítéshez vagy faszállításhoz. A cserkészöv csatja egy ismertetőjel, amit 
mindig hordhatsz. 

Cipő: A cserkészetben barna vagy sötét színű erős cipőt hordunk. Főleg kint az 
erdőn, mezőn, ahol hepehupás, göröngyös a föld és könnyen kibicsaklik a lábad egy 
könnyű tornacipőben. Nem beszélve arról, hogy a vizes fűtől vagy esőtől elázik a 
lábad és felfázol. Ünnepi alkalmakra sötét félcipőt vegyél, zöld illetve barna zoknival. 

Cserkészsapka: Eredetileg cserkészkalap volt a cserkészek fején. Ez nemcsak a 
nap és eső ellen védett, hanem még vízhordáshoz is jó volt. Mi, magyar cserkészek 
hivatalosan a Bocskai sapkát viselünk, de kiránduláson, táborban hordhatunk olyan 
kalapot vagy sapkát is, ami megvéd a naptól és az esőtől. 
 

Összejövetelekre a cserkészing helyettesíthető egy csapatpólóval és lányoknak a 
szoknya rövid vagy hosszú nadrággal.  A hivatalos cserkészegyenruhát elsősorban 
ünnepi alkalmakon, mint pl. tábornyitáskor és záráskor, misén/istentiszteleten, 
nemzeti ünnepeken és zászló fel-, illetve levonásakor hordjuk.  
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Alakiságok 1: Sorakozás 

Egy cserkésztáborba sok cserkész összejön. Mivel kint nem látni mindenkit, így 
kialakult egy jelrendszer, mely síp és karjelekből áll. Fontos, hogy ismerjed a 
vezényszavakat és tudd, mikor hogyan kell viselkedni. 

A sorakozásnak több módja van. Célunktól függően sorakoztatunk. 
Például ha az őrsvezető valamit mondani akar, akkor csak „ide hozzám!“-ot kiált vagy 
sípol (ti-ti). Ha viszont ebédhez hívnak, akkor gyülekezőt fújnak.  
 

Őrs sorba 
Az őrsvezető a bal kezét oldalt kitartja. 
Akkor használjuk, ha mindenkit akarunk 
látni (pl. szemlénél, 
eredményhirdetésnél), ezért a cserkészek 
egymás mellé álnak. Mindenki 
könyöktávolságot tart a másikhoz. 
Nagyság szerint állunk fel. 

 

 

Őrs őrsbe 
Az őrsvezető a bal kezét előre tartja. 
Ha az őrs indulni akar, vagy több őrs áll 
egymás mellett, akkor az őrs őrsbe áll. 
Ilyenkor minden cserkész kartávolságra 
áll az előtte levőhöz. Magasság szerint 
állunk fel. 

 

 

Ide hozzám (●●) 
Ha a vezető „Ide hozzám!“-ot sípol (ti-ti), 
akkor mindenki egy félkörben feláll köréje. 
Így mindenkit lát és el tudja mondani az 
eligazítást. Nem kell vigyázzállásba állni. 

 

 
 

Gyülekező ( ――● ) 
Ha gyülekezőt sípolnak (tá-tá-ti), akkor az 
őrsök a vezető előtt sorakoznak sorban.  
Gyülekezőnél mindenki vigyázzállásban 
áll és csöndben van. 

 
 

Sorakozás zászlóhoz 
Zászlófelvonáshoz általában egy nyitott 
négyszögbe szoktunk felállni. Ilyenkor az 
őrsvezető az őrsétől illetve a 
csapatparancsnok a csapatától jobb oldalt 
áll.  
Zászlóhoz nótaszóval vonulunk fel. 
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Cserkészismeretek                                                       Táborverő.     
 

Alakiságok 2: Vigyázz, pihenj, menetelés  
A menetelést igazából csak akkor használjuk, ha a csapat vagy az őrs ünnepélyesen 
felvonul pl. zászlófelvonáshoz. 

Vigyázz! ( ― ) 
Ez azt jelenti, hogy mindenki mozdulatlanul 
megáll, sarkak összeérnek, karja kinyújtva 
testéhez simul, és figyel a vezetőre. 
Vigyázz lehet sípjel (tá), karjel (egyenesen 
feltartott kar), vagy szóban. 
Pihenj! 
Kirakod a jobb lábad és kényelmesen állsz. 
Tisztelegj! 
Jobb kézzel tisztelegsz a zászló felé. 

 

Zászlóval 
A zászlós mindig a második, tehát az 
őrsvezető mögött van.  
Vigyázz! - A zászlót egyenesen magad előtt 
tartod.  
Pihenj! – A zászlót a válladhoz döntheted. 
Tisztelgéskor a három ujjadat a 
zászlórúdnak tartod.  
Imához! - A zászlót lehajtod a föld felé. 
 

 

Menetelés  
Menetelésnél a vezényszó mindig a bal lábra esik. Erre a vezetőnek kell figyelnie. 
Indulás: 
Utánam (szabadlépésben, futólépésben, nótaszóval, stb.) indulj! 
Az Indulj! vezényszóra bal lábbal indul az egész sor. Ügyelj arra, hogy úgy lépj, mint 
az előtted levő. A nótát mindig bal lábra kezdjük, igyekezz ütemére lépni.  
Megállás: 
Menet, állj!  
 (Menet helyet lehet őrs, csapat, tábor is) 
„Egy, kettő”-t mindenki csak magában mondja, amíg bal lábbal lép, és jobb lábbal 
melléje zárva „Vigyázz!”-ban megáll. 
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A cserkészkorosztályok és rangok 

 Korosztály Nyakkendő 

Kiscserkész 6-10 év Kék 

Újonccserkész 10 évesen (Kék/ vagy fehér) 

Cserkész 11/12 éves Táborverő 

13/14 éves  Portyázó 

15/16 éves  Honfoglaló  

Zöld 

Vándor (Rover) 17/18 éves Szürke 

Felnőtt cserkész 18 évtől Barna 

VK csapattag kiérdemelt Sárga 

  Jelvény 

Segédőrsvezető 
(söv.) 

13 évtől 1 öv csík 

Őrsvezető (őv.) 14 évtől Réz hársfalevél, 2 öv csík 

Kcs. őrsvezető (kőv.) 15 évtől Réz hársfalevél, 2 öv csík 

Segédtiszt (st.) 17 évtől Ezüst hársfalevél, 1 arany csík 

Kcs. segédtiszt (kst.) 18 évtől Ezüst hársfalevél, 1 arany csík 

Cserkésztiszt (cst.) 20 évtől Arany hársfalevél, 2 arany csík 

Cserkészcsapattiszt 
(cscst.) 

 3 arany csík 

 

 

Javaslat: használjatok cserkésznevet. Ezt mindenki aszerint kapja, hogy 
milyennek látják a többiek. Őrsön belül így nevezzétek egymást.  
(Pl. Aki ügyes és jókedvű, lehet Mókus, aki morgós, az pedig Borz.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
a gödöllői jamboree újsága 
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Próbarendszerünk 

A magyar cserkészet próbarendszere többször volt átdolgozva. Legjelentősebb 
módosítás 1940-ben történt Ábrahámhegyen, Teleki Pál vezetésével. Ezt nevezzük 
Teleki-hagyatéknak. Ezt vette át Bodnár Gábor. Aztán később a lányoknak írtak 
külön próbarendszert és könyveket, majd rövid időre egy külön fiú próbarendszer is 
keletkezett. Ezek addig voltak használatban, míg a két próbarendszert 2010-ben 
összevonták, és így lett egy közös fiú és lány próbarendszer. 
 
Próbarendszer 2010 

Újonccserkész próbák  

 
Újonccserkész 
10 évesek  
 

 
  

  Címer próba Szent Korona próba 

    

Cserkész Próbák  

    

  Alpróbák Főpróbák 

 
Táborverő 
cserkész 
 
11 - 12 évesek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Piros szalag Fehér szalag Zöld szalag Légy résen próba 

 
Portyázó 
cserkész 
 
13 - 14 évesek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  Piros liliom Fehér liliom Zöld liliom Liliom próba 

 
Honfoglaló 
cserkész 
 
15 - 16 évesek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Piros koszorú Fehér koszorú Zöld koszorú Koszorú próba 

A próbajelvényeket a bal vállpánton hordjuk. Ha nincs vállpántod, akkor varrd fel a jelvényt a 
cserkészing bal vállára! 
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Az őrs 

A cserkészet alapegysége az őrs. Egy őrs általában 3-10 cserkészből ál.  
Egy őrsben mindenkinek van feladata: 

Őrsvezető: Ő vezeti az őrsöt, tanítja a 
cserkészeket és játszik velük. 

Krónikás: Vezeti az őrsi naplót. Kik voltak 
jelen, fontosabb események.  

Segédöv.: segít az őrsvezetőnek. Tűzmester: Ő rakja aznap a tüzet. 

Pénztáros: vezeti az őrsi pénztárt. Kiadja 
a pénzt, ha kell uzsonnára. 

Térképész: Kirándulásnál olvassa a 
térképet és irányítja az őrsöt, hogy merre 
kell menni. 

Szertáros: Rendben tartja az őrsi 
szertárt, felszerelést, őrsi ládát. 

Mentős: Nála van a mentődoboz és jól 
tudja az elsősegélynyújtást. 

Konyhás: beszerzi az uzsonnát.  Játékvezető: Készül kis játékokkal.  
 

Őrsi név: 
Az őrsi név kiemeli az őrs erős oldalát, és akkor jó, ha az őrsben mindenki büszke rá.  
Ezért fontos, hogy minden cserkész az őrsben jól ismerje a névadó állatot/virágot. A 
fiúk általában állatnevet választanak, a lányok pedig növény vagy szintén állatnevet.  
Az őrsi névhez illő csatakiáltást, indulót és zászlót is készít az őrs. 
Őrsi sarok: 
Minden őrsnek legyen felszerelése és egy örsi sarok, ahol az örsi felszerelést tartja: 
örsi zászló, napló, szerszámosláda, elsősegély doboz, játékok, könyv. 
Őrsi hagyományok: 
Nagyon fontos, hogy egy őrs olyan legyen, mint egy titkos egyesület. Ezért minden  
őrsnek vannak hagyományai és jelei: titkos jel, köszöntés, őrsi induló és csatakiáltás. 
 

Cserkészszolgálat (portyázó): 
Tegyetek szolgálatot azzal, hogy másoknak segítetek (pl. egy öregotthonban vagy 
tartjátok a zászlót a nemzeti ünnepen).  Fontos, hogy az egész őrs részt vegyen 
ebben. 
 

Az őrsi zászló 

Az őrsi zászló egy pajzsra emlékeztet. Az egyik oldalán az őrs neve (vagy az őrs 
száma) és a csapatszám van feltüntetve. A másik oldalán a kép az őrs nevéhez. 
Mind két oldalon piros- fehér-zöld csíkok vannak. 

 
 

Az őrsi zászlórúd 

Az őrsi zászlónak keress egy egyenes, friss rudat. Ez legyen 2m hosszú és kb. 4-5 
cm vastag.  Díszítsétek ki faragással, rovásírással. A zászlórudat sok mindenre 
tudod használni. Hordágyhoz, főzéshez, patakátkelésnél, becsléshez, és ha úgy 
adódik és egy botforgatásban járatos kezében van, akkor akár lehet fegyver is állatok 
vagy támadók ellen.  
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A raj       
Általában 2-3 őrs képez egy rajt. A legtöbb csapatban van egy kiscserkészraj és egy 
cserkészraj. A rajt a rajvezető vezeti, aki általában segédtiszt. 
Rajban főleg a cserkészfoglalkozások alatt dolgozunk, játszunk, tanulunk. De vannak 
rajtáborok és rajkirándulások is.  
 

A rajzászló 
A rajzászló piros-fehér-zöld sávos nemzeti zászló. Az egyik oldalán a liliommal, a 
másik oldalán a raj nevével és a csapatszámmal. Mérete 65 x45 cm.  

A csapat  
A cserkészcsapat a szövetségünk legfontosabb egysége. Lehetnek külön fiú és lány 
csapatok, de a legtöbb csapat vegyes. Egy csapat minimális létszáma 12 cserkész.  
Egy városban általában egy csapat működik, kivéve persze, ha nagyon nagy a város, 
vagy nagyon sok cserkész van. A csapatban zajlik a cserkészélet: összejövetelek, 
kirándulások, táborok, avatás, próbázás, ünnepségek és még sok más egyéb.  
A csapatban is mindenkinek van feladata. Ismerd meg a csapat vezetőinek nevét és 
elérhetőségüket, és írd be az alábbi táblázatba. 
 

Csapatnévadó 

A csapat egy kiemelkedő magyar személyiségről vagy hősről van elnevezve.  
Nagyon fontos, hogy ismerd te is a csapatnévadó történetét.  
A csapatnak van egy száma is, amit a cserkészingre is fel kell varrni. A csapatszám 
segítségével könnyen lehet azonosítani, hogy ki hova tartozik. Sőt könnyen meg 
lehet jelölni szerszámokat, felszerelést, útjeleket, és rögtön tudja mindenki, melyik 
csapaté a felszerelés. Persze a csapatnak is van otthona, zászlója, indulója, 
csatakiáltása.  
 

A csapatzászló 

 
A csapatzászló a csapat egységének és szellemének jelképe. A csapatzászlót csak 
fogadalmat tett cserkész viheti. 
A csapatzászló lehet zászló vagy lobogó, melynek az egyik oldalán a cserkészliliom 
van, alatta „Jó munkát“ vagy „Légy résen“ jelszóval.   A másik oldalán a csapat neve, 
száma és jelszava és esetleg egy kép van felhímezve pl. a csapatnévadóról.  

A csapatzászlónak a rúdja 3m. Csapatzászlót kimondottan ünnepi alkalmakon 
használnak, amikor a csapat, mint egység akar bemutatkozni.  
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 A csapatod vezetői:  
 

 Név: Elérhetőség: 

Csapatparancsnok: 
  

  

Csapatparancsnok 
Helyettes: 

  

Rajparancsnok: 
 

  

Őrsvezetők: 
 

  

 

 

  

 

Szertáros: Rendben tartja a csapatszertárt (sátrak, konyhafelszerelés, szerszámok). 
Pénztáros: beszedi a tagdíjakat és elszámolja a kiadásokat. 
Nótafa: Tábortűznél vezeti az énekelést. 
Szakács: Táborokban főz. 
Krónikás, fényképész, honlapszerkesztő, stb. Mindenki talál magának feladatot egy 
csapat körül. 
 

A körzet 
Az egy országban vagy közeli városokban levő csapatok képeznek egy körzetet. 
Általában 2-5 csapat szokott egy körzethez tartozni. 
A körzetet a körzeti parancsnok vezeti. 
Általában körzeti tábort szoktak tartani.  
Ezeken kívül főleg a vezető továbbképzés történik körzetekben. 
 
A kerület 
Szövetségünk 5 kerületből áll. Ezek több körzetet foglalnak magukba és a 
földrészekről vannak elnevezve (1. Európa, 2.  Dél-Amerika,3. USA, 4.  Ausztrália, 5. 
Kanada). 
A kerületet a kerületi parancsnok vezeti munkatársaival. A kerületek és a körzetek 
munkája sokszor fedik egymást. Hagyományosan a vezetőképzés a kerületek 
feladata.  
 

A KMCSSZ (Külföldi Magyar Cserkészszövetség) 
A legfelső egység a Szövetség, illetve a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
(KMCSSZ). Ez 5 kerületből áll és központja az USA-ban van. 2014-ben a KMCSSZ-
be 3500 cserkész volt bejelentve. 

A szövetséget az ügyvezető elnök és az Intéző Bizottság (IB) vezeti. 
Az IB-ben minden kerületből van 2 vezető. 
A szövetség minden évben rendez VK-tábort, iskolatábort, akadályversenyt, 
őrsvezetői körutat és konferenciákat. 

Azon kívül könyveket és újságokat ad ki (Vezetők lapja, Magyar cserkész). 

Szövetségi vezetőkar 2015-ben: 

Elnök     Lendvai-Lintner Imre 

Alelnök Dömötör Gábor 
Főtitkár Szórád Gábor 
Vezetőtiszt Szentkirályi Pál 
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Szövetségünk felépítése: 

 

 

 

KMCSSZ 

Külföldi Magyar Cserkészszövetség 

Kerületek (5) Körzetek (14)  
 

Csapatok (kb. 70)  
 

1. Európa Ausztria 

Németország 

Svájc 

Észak-nyugat 

3 

7 

3 

3  

2. Dél-Amerika Argentína 

Brazília 

2 

5 

3. USA 
 

New York 

Cleveland 

Kalifornia 

Venezuela 

5 

4 

3 

2 

4. Ausztrália Új Dél Wales 

Victoria 

4 

3 

5. Kanada Kelet Kanada 

Nyugat Kanada 

6 

6 

 

A kerületek számát sokszor római számokkal jelezzük: I., II., III., IV., V. 
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Lord Baden Powell - BiPi (1857 – 1941) 

BiPi teljes neve: Lord Robert Stephenson Smyth Baden Powell of Gillwel. 
BiPi volt a cserkészet megalapítója, a világ első főcserkésze. Apja lelkész volt, anyja 
Nelson Admirális rokona. Három éves korában 10 testvérével együtt árván maradt. 
Társai, akiket gyakran zenével vagy tréfás rajzaival szórakoztatott, különösen 
szerették vidámságáért, mulattató ötleteiért. 

Fiatalon a katonai pályára lépett. Hosszú éveket töltött az angol hadsereg 
kötelékében Indiában és Afrikában. Ott megtanulta a bennszülöttektől a 
nyomolvasás, a lopózkodás és a túlélés minden titkát. Szabadidejében inkább 
sportolt, vadászott vagy színdarabot szervezett, és nem unatkozott vagy ivott, mint a 
legtöbb katona. Katonai teljesítményei között volt olyan is, mint a híres és kegyetlen 
Prempeh király legyőzése. A híres Mafekingi csatában 217 napig tartotta Mafeking 
városát a búrok ellen. Ott figyelt fel arra, hogy tizenéves fiúk milyen ügyesen 
végeznek munkákat és segélyszolgálatot. Erre alapozott, mikor 1907 nyarán a 
LaManche-csatorna egyik szigetén - a Brownsea szigetén – 22 fiúval megszervezte 
az első cserkésztábort. A fiúkat mindenhonnan toborozta össze, nem törődött azzal, 
hogy milyen családi hátterük volt. 

Könyve, a Scouting for Boys, 1908-ban jelent meg s ezzel a cserkészet elindult 
világhódító útjára. 

Felmentést kért a hadseregtől, hogy életét teljes egészében a cserkészetnek 
szentelhesse. 

A cserkészeszme terjesztése céljából szinte az egész világot beutazta, tárgyalt, írt 
fáradhatatlanul. 1912-ben 55 évesen elvette feleségül Olave St.Clair Soames-t, 
házasságukból 3 gyerekük származott: Peter, Heather és Betty. Olave segítője lett a 
cserkészmunkában és elvállalta a leánycserkészet vezetését is. 

Munkájáért az angol király a Lord of Gilwell címmel tüntette ki BP-t. 
Életének utolsó éveiben Kenyába vonult vissza, ott is halt meg 1941-ben. 
 

          
BiPi mondásaiból: 

● A helyes út a boldogság eléréséhez az, ha másoknak szereztek boldogságot. 
● Kíséreljétek meg ezt a földet egy kicsit jobb állapotban hátrahagyni, mint ahogy 

találtátok. 
● Legyetek résen tehát, hogy boldogan élhessetek és halhassatok.  
● A boldogsághoz vezető út ott kezdődik, hogy fiú korotokban egészségessé és 

kitartóvá fejlesszétek magatokat, hogy felnőttként hasznosak lehessetek, és 
élvezni tudjátok az életet. 

● Legyetek hűek fogadalmatokhoz akkor is, ha már kinőttetek a fiúkorból. 
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BiPi és rajzai 
 

 

 
Szt. György, a cserkészek védőszentje 

 

 

 

 

 

 
Olave St.Clair Soames 

 

 
Evezd saját kenudat! 

  



 

Cserkészismeretek 20 2015.05.17. 
 

 

A Magyar Cserkészet története  
 

- 1910: Első csapatok Magyarországon 

- 1912 dec. 28.: Megalakul a Magyar cserkészszövetség és megírják a  
               10 cserkésztörvényt. 
- 1913:  Vági tutajút Kralovántól Komáromig 105 cserkésszel. Tpk: Sík Sándor 
- 1919: Első leánycserkészcsapatok. 
- 1921:  Megalakul a leánycserkészet szövetsége.  

- 1922-23: 1. magyar főcserkész: Gróf Teleki Pál 
- 1923-42: 2. magyar főcserkész: Khuen-Héderváry Károly 

- 1926: Megyeri Nemzeti Nagytábor 7500 cserkésszel. Tpk.: Sík Sándor 
- 1927: Megnyitják a Hárshegy cserkészparkot. 
- 1933: IV. világjamboree Gödöllőn. Tpk.: Teleki Pál 
- 1939: I. leánycserkész világjamboree Pax Ting Gödöllőn. 
- 1941: Lord Robert Baden-Powell halála és Teleki Pál halála. 
- 1942: 3. magyar főcserkész: Vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc. Elhunyt 1980-

ban. 
- 1945: Megalakulnak az első magyar csapatok a külföldi menekülttáborokban. 
- 1948: Magyarországon a kommunisták betiltják a cserkészetet. 
- 1950: Megalakul külföldön a Magyar Cserkészszövetség. 
- 1951: A magyar cserkészet központja Amerikába kerül. 
- 1989: Újraindul a cserkészet Magyarországon. 
- 1995: A külföldi magyar cserkészszövetség felveszi a KMCSSZ nevet. 
- 1996: Bodnár Gábor halála. 
- 2010: 100 éves a magyar cserkészet. 
- 2013: NNT Ócsán 4000 cserkésszel. Tpk.: Solymosi Balázs  
- 2013:  Vági tutajút emléktúra a Tiszán 180 cserkésszel. Tpk.: Demes Sándor 

 

 

A magyar leánycserkészet története 

Magyarországon 1919-ben alakultak meg az első leánycserkészcsapatok 
Budapesten. Sík Sándor indítványozta 1921-ben a leánycserkészet Intéző 
Bizottságának létrehozását. 1922-től 1945-ig Lindenmeyer Antónia volt a 
magyarországi leánycserkészet vezetője. Mikor 1922-ben a 2. Leánycserkész 
Világkonferencián megalakult a Leánycserkész Világszövetség (WAGGGS), akkor 
Lindenmeyer Antóniát tökéletes angol nyelvtudásának köszönhetően választották 
meg a világszövetség nyolctagú elnöki tanácsba. Bár az 1933-as gödöllői IV. 
Világjamboreen nem vehettek részt leánycserkészek - akkoriban még lányok nem is 
sátorozhattak -, ők is kivették részüket a munkából.  És mikor a Leánycserkész 
Világszövetség 1939-re tervezett egy világtalálkozót, akkor a magyar 
leánycserkészeket kérték fel, hogy megszervezzék a Pax Ting-et, szintén Gödöllőn. 
Mikor Magyarországon megszűnt a cserkészet, leánycserkész vezetők is 
csatlakoztak a hontalan sasokhoz, és ettől kezdve együtt végezték munkájukat. 
Viszont 1989-ben megszervezték Fillmore-ban az 50 éves Pax Ting emléktábort, 
ahol 178 leánycserkész vett részt. Tpk.: Dolesch Melinda. 
A kezdetekkor más volt a lányoknál a beosztás. 6-12 évig voltak a tündérkék, 12-18 
évig a cserkészek és 18 éven felül a nagyleánycserkészek, akiket honleányoknak is 
neveztek.  Minden korosztály külön csapatot alkotott. Így a kiscserkészeknél nem 
őrsökbe, hanem fészekbe voltak osztva, a cserkészeknél pedig családokba. Minden 
családnak virágneve volt, és négy család kelet egy csapathoz. 
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Cserkészismeretek                                                        Portyázó.     
 

Magyarországi cserkészvezetők 
 

1910-1922 között nem volt főcserkész. 
1922-1923: I. főcserkész: gr. Teleki Pál (haláláig tiszteletbeli főcserkész) 
1923-1942: II. főcserkész: gr. Khuen-Héderváry Károly 

1942-1945: III. főcserkész: v. Farkas Ferenc (1980-ig külföldön) 
 

 

Teleki Pál, gróf széki (1879-1941). Földrajztudós, író, 
egyetemi tanár, politikus, kétszer miniszterelnök és több 
alkalommal miniszter, 1922-től egy évig Magyarország 
első főcserkésze, majd örökös tiszteletbeli főcserkésze. 
Nemzetnevelő. A 1933-ban rendezett gödöllői IV. 
világdzsembori szervezője és parancsnoka. A 
Nemzetközi Cserkész Komité tagja. Kezdeményezi a 
magyar cserkészpróbarendszer felújítását 1940-ben. A 
Bibliára és a magyar kultúrára épülő próbarendszer volt, 
amit Teleki hagyatéknak hívunk. Ez a mai napig is 
meghatározza a magyar cserkészet lényegét, ami 
páratlan a világcserkészetben.  

 

Sík Sándor (1889-1963). A magyar katolikus szellemiség 
és hitélet kimagasló személyisége. Piarista szerzetes, 
egyetemi tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, 
irodalomtörténész, egyházi író, a 20. század jelentős 
magyar lírikusa. A magyar cserkészet megalapításában 
döntő szerepe van. Csapatával részt vesz a cserkészet 
első nagy megmozdulásán, a vági tutajúton (1913), 
annak egyik vezetőjeként. Előkészítője az első Nemzeti 
Nagytábornak (1926), az 1933-as IV. gödöllői 
világdzsembori parancsnokhelyettese, a magyar  
cserkészvezetőképzés megalapozója. Legfontosabb 
hagyatéka a magyar cserkészpedagógia kidolgozása, 
amelyben a cserkészek nevelésének és a gyakorlati 
cserkészet módszereinek alapjait fektette le. A magyar 
cserkészvezetők könyve szerzője. Megírja a 
cserkészinduló szövegét. Egyik híres verse a Megyeri 
hitvallás.   

 
A KMCSSZ kimagasló vezetői (részben Honfoglaló) 
 

 

Bodnár Gábor (1920-1996). Katonatiszt, majd 
Amerikában építkezési vállalkozó. Miskolci 
cserkészvezető, a cserkész ranglistát és beosztásokat 
ott végigjárva, 21 évesen már az Országos 
Nagytanács tagja lesz. A II. világháború vége őt is 
Nyugaton éri. A Hontalan Sasok munkájának 
beindítására a főcserkész úr központi keretet állít fel, 
melynek élére Bodnár Gábort bízza meg központi 
vezetőtisztként, a központi munka megindítására. Két 
évvel később a központi adminisztráció kiépítésével 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1889
http://hu.wikipedia.org/wiki/Piarist%C3%A1k
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szintén megbízza. A Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség élén áll a bekövetkezett haláláig. 
1947-től vezetőtiszt, 1961-től ügyvezető elnök és 
1993-tól haláláig főtitkár. Számos cserkészkönyv 
szerzője. Sokoldalúsága, energiája és 
munkaképessége közel páratlan volt a külföldi magyar 
cserkészetben. Életét az emigráns, azaz a külföldi 
magyar cserkészetnek szentelte.  

 A képen látni a hontalan sasok 
egyik csoportját Plattingban.  
(Balról a második Bodnár Gábor) 

 

Hontalan Sasok (1947). A háború utáni menekülés 
révén számos fiatal cserkészvezető (legtöbbjük 20 
éven aluli volt) Németországba és Ausztriába kerül. A 
Németországban tartózkodók közül megalakul a  
Hontalan Sasok őrse, eredetileg 12 taggal. 
Vándorkiképző őrsként a jövő érdekében az egységes 
irányításra jön létre. Célja csapatok szervezése, a 
kiképzés, próbakönyv szerkesztése a Teleki hagyaték 
alapján, ezeken belül pedig a magyarságnevelés 
erősítése, valamint a magyar öntudat megőrzése. 
Tagjai valódi vérszerződést kötnek. Az őrs Hontalan 
Sasok Törzsévé alakul át, és tagjai a világon 
szétszórodva igyekeznek a feladataikat teljesíteni.    

 

Mattyasovszky Zsolnay Miklós (1912-2005). 
Jogász, közíró, a pécsi világhírű porcelángyár Zsolnay 
család sarja. Pécset lesz cserkész. Alapítója a Teleki 
Pál és Sík Sándor sugalta, Fiatal Magyarság pécsi 
szervezetének. 1945-ben Nyugatra menekül, 
Kanadában telepedik le. Tevékenyen részt vesz az 
emigrációban szervezkedő Magyar Cserkész-
szövetség létrehozásában, előbb a Szövetség külügyi 
megbízottja, majd alelnök, 1953-tól elnök, végül 1973-
tól örökös tiszteletbeli elnök. Kitűnő diplomáciai 
érzékével és négy nyelv tudásával a külföldi magyar 
cserkészet szellemi atyjaként életén át azt nemzetközi 
színten, valamint a magyar társadalom körében 
képviselte.  

 

Némethy György (1934-1994). Világhírű kutató-
vegyész, biológia és fizika-kémia szakos egyetemi 
tanár. A cserkészetet még Magyarországon kezdi, 
Németországban német cserkészként folytatja, majd 
Amerikába való kivándorlása után New Yorkban ismét 
magyar cserkész lesz. Szellemisége és műveltsége 
révén hamar a Szövetség élére kerül, először 
vezetőtiszt-helyettes, majd vezetőtiszt, ezt követően 
1973-tól haláláig a Szövetség elnöke. Sokoldalúsága 
és szerénysége közismert volt. Kidolgozza a 
Szövetség új vezetőképzési rendszerét és annak 
irányítását. Több cserkészkönyv társszerkesztője és 
számos egyéb cserkészkiadvány írója. 
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Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 
 

1991-ben a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség javaslatára megalakult a Magyar 
Cserkészszövetségek Fóruma. Ezzel az összes magyar cserkészszövetség végre 
egyesítve lett. Így összesen 15000 magyar cserkész van a nagyvilágban. 
 

1. Magyarországi Cserkészszövetség (MCsSZ) 
2. Magyarországi Cserkészlányszövetség (MCsLSz) 
3. Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SzMCs) 
4. Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCsSz) 
5. Romániai Magyar Cserkészszövetség (RMCsSz) 
6. Vajdasági Magyar Cserkészszövetség (VMCsSz) 
7. Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCsSz) 
8. Horvátországi Zrínyi Miklós cscs. (megfigyelő) 
 

A Fórum jelvénye. Minden liliom egy szövetséget 
jelképez. Minden szövetség tagjai kötelesek viselni a 
fórum jelvényét a cserkészing bal zsebén. 
 

 

 

 

 

 
A gödöllői jamboree újságából 
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A KMCSSZ VK rendszere 
 

Tábor Életkor Tartalma 

Dobó tábor 13-15 Előkészítő az öv. táborra 

- A tábor végén leteheted az öv. táborhoz 
szükséges cserkészismereti gyakorlati 
vizsgát. 

Őrsvezetőtábor 14-18  Kiképzés az őrsvezetésre 

- Módszertan, őrsvezetés, gyakorlati és 
elméleti továbbképzés 

- Előfeltétel: öv. vizsgák és olvasási külön 
próba 

Kiscserkész 
őrsvezetői tábor 

15-18 Kiképzés a kiscserkészek vezetésére  
- Módszertan, kiscserkész őrsvezetés, 

gyakorlati és elméleti továbbképzés 

- Előfeltétel: öv. vizsgák, olvasási különpróba  

Segédtiszti tábor 17-től Felkészítés rajvezetői feladatokra 

- Módszertan, kirándulás/portyaszervezés, 
rajvezetés, gyakorlati és elméleti 
továbbképzés, Gillwell nemzetközi képzés 
mintája 

- Előfeltétel: st. vizsgák 

Kiscserkész  
Segédtiszti tábor 

17-től Felkészítés kiscserkész raj vezetésére 

- Módszertan, tanya/kirándulásszervezés, 
rajvezetés, gyakorlati és elméleti 
továbbképzés. 

- Előfeltétel: st. vizsgák 

Tiszti tábor  20-tól Cserkésztiszti kiképzés (csak központilag) 
- Csapatvezetés, felsőbb szintű vezetői 

munkák, elméleti és cserkészeszmei 
továbbképzés. 

- Előfeltétel: tiszti vizsga, st. tábor elvégzése 
vagy különleges engedély.  

  A parancsnoki ajánlás mindegyik táborra előfeltétel. 
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Cserkészismeretek                                                      Honfoglaló.     
 

A Helyi Magyarság története 

Az a fa, amelynek nincs gyökere, az első szélben kidől. Így van az emberrel is. Aki 
nem ismeri a gyökereit, annak nincs mibe kapaszkodnia. Kutasd fel, hogy a te 
városodban hogyan alakult a magyarok élete. Mikor jöttek, mit csináltak, milyen 
szervezetek voltak és kik a fő vezetői, a közösség szervezői. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyi magyar cserkészet története 

Ugyanúgy a cserkészcsapatodnak is van története. Írd fel, hogy melyik évben lett 
alapítva, ki alapította, kik voltak a parancsnokok, és milyen fontos dolgok történtek 
még. 
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Cserkész Világszövetség WOSM (World Organization of Scout Movement)  
- 1907:  Első cserkésztábor a Brownsea Szigeten 20 angol fiúval 
- 1908:  Első cserkészkönyv (Scouting for Boys) scout = 

felderítők  
- 1920: I. világjamboree Londonban. Londonban megalakul a 

cserkésziroda. 
- 1933: IV. világjamboree Gödöllőn 

- 1941: BP és Teleki Pál halála 
 

 

 

A cserkész világszövetség az ENSZ után a világ legnagyobb mozgalma. 161 
országban van cserkészet. (Összesen 6 országban nincs cserkészet, mert be van 
tiltva: Afganisztán, Kuba, Laosz, Kína, Korea, Mianmar. Andorrában pedig 
egyszerűen nincs.)  Így 40 millió cserkészt számoltak 2007-ben, amiből 10 millió a 
WAGGGS-hoz tartozik.  Mivel a WOSM minden országban csak egy 
cserkészszövetséget ismer el, a KMCsSz nem hivatalos tagja a WOSM-nek. 
 

Leánycserkész Világszövetség (World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts, WAGGGS) 
Mikor 1909-ben a londoni kristálypalotában nagy felvonulást rendeznek a cserkészek 
Lord Baden Powell tiszteletére, mindenki meglepetésére egy leánycserkész csoport 
is felvonul a fiúcsapatok után. BiPi felkéri testvérét, Agnest, lépjen a mozgalom élére 
és szervezze meg a leánycserkész munkát. Már 1910-ben megalakul a 
leánycserkész szövetség Angliában és onnantól “Guide”-nek nevezik magukat, de a 
munkatervük egyezik a fiúkéval. 

1919-ben BiPi felesége, Olave Baden Powell veszi át a vezetést. 
1939-ben tartják Magyarországon a Pax Ting elnevezésű legnagyobb 
és ugyanakkor egyetlen leánycserkész világtalálkozót 4000 leánnyal, 
25 országból. Manapság a WAGGGS-nak még mindig 10 millió tagja 
van. 
 

Helyi cserkészek 

Amint látod a cserkészet egy nagy család az egész világon. Te, mint 
külföldön élő magyar cserkész is tagja vagy ennek a családnak és a 
magyar cserkészszövetségen keresztül részt vehetsz nemzetközi 
cserkészrendezvényeken, mint pl. a Jamboree vagy a Rover Moot.  
  

Igyekezz megismerni a helyi cserkészeket is. Milyen az egyenruhájuk, 
mit jelentenek a jelvényeik, és talán részt vehettek táboraikon, 
vezetőképzésükön. Így még több cserkésztestvért tudsz szerezni. 
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A világjamboreek 

 év hely cserkészek nemzetek Magyarok 
I 1920 London (Anglia) 8000 33 0 
II 1924 Koppenhága (Dánia) 5000 34 50 
III 1929 Birkenhead (Anglia) 50000 42 852 
IV 1933 Gödöllő (Magyarország) 26000 54 15000 
V 1937 Vogelenzang (Hollandia) 27000 33 500 
VI 1947 Moisson (Franciaország) 25000 44 200 
VII 1951 Bad Ischl (Ausztria) 13000 61 50 
VIII 1955 Niagara on the Lake (Kanada) 11000 77 16 
IX 1957 Sutton Coldfield (Anglia)  

50 éves Jubi 
34000 87 81 

X 1959 Makiling (Fülöp szigetek) 12000 44 6 
XI 1963 Marathon (Görögország) 12000 89 15 
XII 1967 Farragut Park (USA) 12000 107 0 
XIII 1971 Fujinomiya (Japán) 24000 85 0 
XIV 1975 Lillehammer (Norvégia) 17000 91 0 

 1979 Irán (Elmaradt) Nem volt 0 0 
XV 1983 Alberta (Kanada) 16000 106 0 
XVI 1987 Sydney (Ausztrália) 15000 98 0 
XVII 1991 Soraksan Park (Dél-Korea) 16000 130 17 

XVIII 1995 Dronten (Hollandia) 29000 166 70 
XIX 1999 Picarquin (Chile) 31000 157 54 
XX 2003 Sattahip (Thai-föld) 24000 147 78 
XXI 2007 Chelmsford (Anglia)  

100 éves Jubi 
40000 158 550 

XXII 2011 Rinkaby (Svédország) 40000 143 180 
XXIII 2015 Kirarahama (Japán)    
XXIV 2019 New River George (USA)    
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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 volt az igényük. 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 és 
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 tovább képezi magát a 
saját szakterületén, amiben különpróbákat tesz le.   

 

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.   

 

 

 

 

 
Evezd saját kenudat! 
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Cserkészismeretek                                                         Egyéb.     
 

Kiscserkészet 
 

Csak jóval később alakult ki a kiscserkészet azzal a céllal, hogy a gyerekeket már 
korábban felkészítsék a cserkészéletre. Voltak idők, amikor a kiscserkészt 
farkaskölyöknek nevezték. 
 

Kiscserkésztörvények  
 

1. A kiscserkész engedelmes és segítőkész. 
2. A kiscserkész szereti a rendet. 

 

 

Kiscserkészígéret 
 

 

Én, …………. ígérem, hogy jó leszek. Ismerem a kiscserkésztörvényeket és azokat 
megtartom. 
 

 

Kiscserkészkézfogás és tisztelgés 
 

A kiscserkészek is bal kézzel fognak kezet, de a tisztelgésnél csak 
két ujjukat nyújtják ki. Ezzel emlékeznek a két 
kiscserkésztörvényre. 

 
Kiscserkészpróbák 
 

Kis játék (6-7 évesek) 
Mackó próba 
Napsugár próba 
Fenyő próba 
Tulipán próba 
 

Nagy játék (8-10 évesek) 
Piros pajzs 
- Ígéret próba 
- Ügyes mókus próba 
 

Fehér pajzs 
- Méhecske próba 
- Törzs próba 
 

Zöld pajzs 
- Bagoly próba 
- Nyíl próba 
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A KMCSSZ Csapatai  
1946 óta több mint száz csapat alakult, illetve és szűnt meg újra. Ezen a táblázaton 
azokat a csapatokat látod, amelyek 2014-ben még működtek. 
 

Szám Név Város Kerület  Igazolás év 
1 Vezetőképző Csapat Központ 1-5 1976 
2 Bodnár Gábor Boston MA 3 2003 

3 Beodray Ferenc Wallingford CT 3 2014 

4 Bátori József  Washington DC 3 1976 
5 Bornemissza Gergely New Brunswick NJ 3 1953 
6 Gábor Áron Garfield NJ 3 1956 
7 Erős Gusztáv New York NY 3 1954 
8 Juliánus Barát Los Angeles CA 3 1959 
11 Szent István Caracas VEN 3 1950 
14 Görgey Arthur Cleveland OH 3 1952 
17 Könyves Kálmán Hollywood CA 3 1963 
18 Bartók Béla Buenos Aires, Argentína 2 1987 
19 Hunyadi Mátyás Chicago IL 3 1972 
20 Árpád Vezér Toronto ONT 5 1952 
21 Apor Vilmos Vancouver  BC 5 1960 
22 Bessenyei György Cleveland OH 3 1952 
23 Szent László Montréal QUE 5 1954 
24 Károli Gáspár Toronto ONT 5 2011 

26 Prohászka Ottokár Edmonton AL 5 1960 
27 Kaszap István Hamilton ONT 5 1960 
28 Kölcsey Ferenc Ottawa ONT 5 1996 
30 Körösi Csoma Sándor Sydney 4 1947 
33 Szilágyi Erzsébet Cleveland OH 3 1957 
34 Zrínyi Ilona Cleveland OH 3 1952 
35 Szent Erzsébet Caracas VEN 3 1950 
37 Szent Margit Montréal QUE 5 1954 
38 Rozgonyi Cicelle Garfield NJ 3 1954 
39 Magyarok Nagyasszonya Buenos Aires Argentína 2 1955 
41 Lorántffy Zsuzsanna New Brunswick NJ 3 1958 
42 Boldog Kinga Toronto ONT 5 1960 
43 Losárdy Zsuzsanna San Francisco CA 3 1969 
46 Bánffy Kata New York NY 3 1966 
47 Petróczy Kata Köln Németország 1 1967 
49 Árpádházi Boldog Erzsébet Los Angeles CA 3 1968 
52 Hollós Mátyás Melbourne 4 1980 
54 Hunor és Magyar Melbourne 4 1963 
58 Toldi Miklós Buffalo NY 3 1966 
59 Erzsébet királyné Hamilton ONT 5 1962 
61 Gizella királyné Stockholm, Svédország 1 1962 
62 Sarolta  Zürich, Svájc 1 1962 
63 Tormay Cecil Melbourne 4 1963 
66 Papp-Váry Elemérné Sydney  4 1964 
67 Országh Ilona München, Németország 1 1966 
72 Széchényi István Bécs, Ausztria 1 1967 
73 Patrona Hungaria Calgary AL 5 1968 
74 Kapisztrán Szt. János Calgary AL 5 1968 
75 Sík Sándor Genf, Svájc 1 1986 
76 Szent Imre München, Németország 1 1972 
77 Béri Balogh Ádám San Francisco CA 3 1969 
78  II. Rákóczi Ferencz Zürich, Svájc 1 1977 
79 Kozma György Innsbruck, Ausztria 1 1993 
80 Árpád Linz, Ausztria 1 1972 
81 Dobó István Stuttgart, Németország 1 1972 
82 Báthory István Brüsszel, Belgium 1 2013 
84 Lehel Vezér Frankfurt, Németország 1 1973 
85 Kodály Zoltán  Bern, Svájc 1 1979 
86 Apáczai Csere János Berlin, Németország 1 1999 
87 Tomori Pál Heidelberg, Németország 1 1979 
88 Bethlen Gábor Mainz, Németország 1 1988 
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103/1 Tollas Tibor fncscs. Los Angeles CA 3  
103/2 Ráskai Lea fncscs. Caracas 3  
104 Kont fncscs. Melbourne 4  
105 Hunyadi Munkaközösség fncscs. Hamilton 5  

 

Cserkészrövidítések 

Cs. Cserkész BP (BiPi) Lord Baden Powell 

Cspk. Csapatparancsnok Tpk. Táborparancsnok 

Cst. Cserkésztiszt GH Gazdasági Hivatalnok 

Cscst. Cserkészcsapattiszt Cscs. Cserkészcsapat 

Öv. Örsvezető Fncs. Felnőttcserkész 

St. Segédtiszt VL Vezetők lapja 

VK Vezetőképző tábor MCS Magyar cserkész (cserkészlap) 

KMCSSZ Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség 

IB Intéző Bizottság 

AKI Akadályverseny WOSM World Organization of Scout 
Movement 

SOS Save our Souls WAGGGS World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts 

 
 
Őrsi nevek 

Az itt felsorolt nevek kizárólag a magyar állat-, növény- és mondavilágból vannak. 
Igyekezzetek magyarságotokat ezzel is kifejezni. 
 

Fiuknak Lányoknak 

Puli Denevér Ibolya Pacsirta 

Komondor Bagoly Margaréta Fecske 

Kuvasz Dongó Gyöngyvirág Mókus 

Sólyom Darázs Liliom Hangya 

Sas Keresztespók Muskátli Méhecske 

Turul Vipera Tulipán Szitakötő 

Borz Harcsa Napraforgó Vízipók 

Róka Csuka Százszorszép Pillangó 

Medve Angolna Kankalin Macska 

Szarvas Karvaly Pipacs Galamb 

Bivaly Csomó Rozsa Tarsoly 

Bika Fokos Rozmaring Harang 

Farkas Ostor Vadrozsa Gyertya 

Hiúz Vasgyúró Tátika  

Paripa Fanyüvő Árvalányhaj  

Hangya Fehérlófia Őz  

Pók János vitéz Cinege  
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Csatakiáltások 
 

Krumpli - Heja  
Krumpli - Heja 

Krumpli - Heja, héja, héja. 
Hát a nénéd él-e még,  
hát a foga ép-e még, 
Rád-e, rád-e vicsorítja még? 
 

Üsd, vágd nem apád, üsd, vágd nem 
apád. 
Üsd a labanc derekát. 
Addig üsd míg, addig üsd míg,  
Addig üsd míg, egyett látsz. 

Egy kanna, egy kanna, 
egy kanna, kanna tej, 
Rizs, rizs, tejbe rizs,  
csoki rá, csoki rá, rá, rá, rá. 
 

Alevivo, aleveivo, alevivo, veivo, vum. 
Luft vidi, Luft vidi, Buda vidi, Pest  
vidi, Márk vidi, Dán vidi, luft, luft, luft. 
 

Mókus - Farka 

Mókus - Farka 

Mókus - Farka 

Lompo-pompo-pompo-po 

Lompo-pompo-pompo-po 

LOMPOS 
 

(Vastaps) 
Összeverem ropogós tenyerem, 
Összeverem ropogós tenyerem, 
Összeverem, összeverem,  
Rá! 
 

Csokoládé, csokoládé, csok. 
Mikoládé, mikoláde, mik. 
Csokoládé - Mikoláde 

Mikoláde – Csokoláde 

Csokk – mik - csokk – mik - CSOKK! 
 

Brrrrrrrrrrrrrrávó 

Brá-ávó, Brá-ávó, Brávó, Brávissimó 

Brá-ávó, Brá-ávó, Brávissimó. 

Csucsuj – csuváj 
Csucsuj – csuváj 
Csucsuj – csuváj, csuváj, csuváj. 
(ez a lengyel cserkészektől ered) 
 

Csont- Hús 

Csont- Hús 

Csont- Hús, hús, hús. 

Ki van itt, mi van itt, á-á-á 

Sárgacsőrű cserkészrendőr, rá-rá-rá 

Csihipuhi, csihipuhi, dá-dá-dá 

Elmehetsz a sivatagba, pá-pá-pá 
 

Halja meg minden Hun – Minden Hun 

Hujhujhaj – Rá 
 

 
Más cserkészek sok más csatakiáltást és vastapsot használnak. Érdekes azokat is 
megismerni.  
 

  



 

Cserkészismeretek 33 2015.05.17. 
 

 

Baden Powell utolsó üzenete 

Kedves cserkészek! 

… 
Emlékezzetek arra, hogy ez az utolsó üzenet, amelyet tőlem valaha kaptok, véssétek 
hát jól emlékezetetekbe. 
Nagyon boldog életem volt és azt akarom, hogy a tiétek is az legyen. 
Hiszem, hogy Isten azért teremtett bennünket ebbe a szép világba, hogy boldogok 
legyünk és élvezzük az életet. Csakhogy a boldogság nem a gazdagságból ered, 
nem a sikeres karrierből és nem saját vágyaink kielégítéséből. A boldogsághoz 
vezető út ott kezdődik, hogy fiú korotokban egészségessé és kitartóvá fejlesszétek 
magatokat, hogy felnőttként hasznosak lehessetek és élvezni tudjátok az életet. 
A természet ismerete megmutatja számotokra, hogy mennyi teljes szépségű és 
különleges dologgal látta el Isten boldogításunkra a földet. Legyetek elégedettek 
azzal, amit kaptatok és használjátok föl a lehető legjobban. Nézzétek a dolgok derűs 
oldalát, ne a borúsat. 
Ám az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott boldogság által érhetitek el. 
Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni, mint 
ahogy találtátok: úgy, amikor eljön halálotok órája, boldogan halhattok meg abban a 
tudatban, hogy nem vesztegettétek el az időtöket, megtettétek, ami tőletek telt. 
Legyetek készen a boldog életre és a boldog halálra. Ragaszkodjatok mindig a 
fogadalmatokhoz – akkor is, ha már nem vagytok gyerekek. Isten segítsen ebben 
benneteket. 

Barátotok: Robert Baden-Powell 

 
Sík Sándor idézetek 

Hiszek a kevesek egymásba tett kezében.  
 
A szeretet a közösség összetartója. 
 

A tett ékesebb a tunyaságnál.  
 

Az ember mindig elesik és mindig fölkel. Ilyen az igaz ember élete. 
 
Nehéz ma igaz úton járni, de lehet. 
 

Tégy minden jót, amit 
Megtehetsz,  
Ott, ahol vagy,  
Úgy, ahogy teheted,  
Akkorát, amekkorát tehetsz. 
 

Embernek lenni!  
Csak embernek lenni, semmi egyébnek,  
De annak egésznek, épnek,  
Föld-szülte földnek 
És Isten-lehelte szépnek. 
Szolgálatára embernek, világnak, 
Nagy Istenemnek, kicsike hazámnak. 
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Módszertani játékok 
 

Cserkésztörvények összerakós 

A cserkésztörvények szövegét szétvágod egyes mondatrészekre (nem szavakra), 
amiket össze kell rakni időre. 
 

Cserkésztörvényeket eljátszani (Pantomim) 
Egy vagy két cserkész kap egy törvényt, melyet beszéd nélkül (pantomim) el kell 
játszani. 
 

Cserkésztörvényeket lerajzolni 
Készítsetek egy naptárt, ahol minden hónapra egy képet rajzoltok, ami egy 
cserkésztörvényről szól. 
 

Cserkésztörvény kollage 

Készítsetek minden cserkésztörvényhez egy kollage-t, azaz újságokból kivágtok 
hozzá illő képeket és azokat össze vissza egy nagy lapra felragasztjátok. 
 

Kimásolt jelvényeket egy üres ingre feltűzni 
Vágjátok ki a cserkészjelvényeket és tűzzétek fel egy üres ingre. Hogyan kell 
kinéznie az ingnek, ha az a csapatpk. és hogyan ha az öv. inge. 
 

A jelvényeket mindenki maga varrja fel 
Varrjátok fel együtt a tábori emlékjelvényt vagy a Fórum jelvényét. 
 

Memória (évszámok és események) 
Készítsetek egy memóriajátékot évszámokkal és eseményekkel.  
 

Verseny: Előrefutás (Mi volt ebben az évben?) 
A vezető kitartja a sípot és feltesz egy kérdést: “Mikor volt Gödöllőn a jamboree?”. 
Aki tudja, előrefut, és ha elkapta a sípot és belefújt, mondhatja a választ. Ha hibás a 
válasz, próbálkozhat a következő. 
 

Sorakozás időre, magasság szerint, születési dátum szerint, cipőméret szerint, 
stb. 
Az őrsvezető „Vigyázz!”-t sípol. Aztán elkiáltja magát: „Cápa őrs előttem magasság 
szerint, sorakozó!“ vagy „Mókus őrs a ház előtt névsor szerint, az Ábelek elől, a 
Zoltánok a végén, sorakozó.“ 
 

Örsi zászlót varrni 
Varrjátok meg együtt az örsi zászlót. 
 

Világtérképen megkeresni az összes csapatot 
Akasszatok fel a csapatotthonban egy világtérképet, és minden csapat helyére 
tűzzetek egy zászlót a csapat nevével. Ajánlatos ezt több foglalkozásra elosztani, így 
minden egyes kerületet külön át lehet beszélni. Ki mit tud a csapatnévadókról? Hisz 
sok kevésbé ismert név is van. 
 

 


