Vajdasági Magyar Cserkészszövetség
ALAKI SZABÁLYZAT
I. Alaki formák és vezénylésük:
I.1. FIGYELEM! - Nagyobb területen elhelyezkedõ cserkészek vagy egységek tevékenységének
megszüntetésére “Figyelem!” vezényszót kell alkalmazni. A “Figyelem!” vezényszóra a cserkészek
megszüntetnek minden mozgást, a vezényló felé fordulnak és várják a további utasításokat.
A “Figyelem!” vezényszó helyett alkalmazható a síppal egy hosszú jel (vigyázz jel), vagy a felemelt
jobb kéz is. Az elsõ esetben a cserkészek vigyázz állásban, míg a második esetben teljes csendben, a
fezetõ felé fordulva várják a további utasításokat.
I.2. VIGYÁZZ! - Az egység megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Vigyázz!”. Határozottan,
hangosan és egy ütemben mondjuk ki. Nem szabad két szótagban mondani!
Végrehajtás: A “Vigyázz!” vezényszóra a cserkész jobb lábával a bal mellé lép, sarkai összezárva,
lábfejei között négy ujjnyi távolság van.
Karja természetesen nyújtva van a test mellett. Az ujjak összezárva, a tenyér a combon fekszik a
nadrág vagy szoknya oldalvarrásán. Vigyázz állásban a cserkész mozdulatlanul áll, egyenesen elõre
nézve. Bezélgetnie nem szabad!
A “Vigyázz!” állás alakzaton kívüli helyzetben vezényszó nélkül is kötelezõ, ha a Himnuszt, a
Szózatot, más nemzet himnuszát vagy a Cserkészindulót hallja.
I.3. TISZTELEGJ! - Végrehajtási vezényszó: “Tisztelegj!”. A vezényszót egyszerre, szótagolás
nélkül ejtjük.
Végrehajtás: A törzs vigyázz állásban áll, míg az ujjakat cserkészköszöntésre formáljuk és kezünket
könyökben meghajlított karral - közvetlen a törzs mellett - vállmagasságig emeljük.
Cserkészkalapban a cserkészköszöntésre formált ujjaikat - a jobb szemük sarkánál - a kalap
karimájához érintik.
A “Tisztelegj!” vezényszót mindig vigyázz állásból adjuk ki és minden esetben “Vigyázz!” oldja is
fel.
I.4. PIHENJ! - Mindig a vigyázz állást oldja fel.
Az egység megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Pihenj!” A vezényszót egyszerre, szótagolás
nélkül mondjuk.
Végrehajtás: A bal lábbal oldalra és egy picit elõre lép, a kéz a háta mögött összekulcsolva. A testtartás kényelmes. A testsúly áthelyezés lehetséges, ebben az esetben összezár a láb és a jobb lábbal
lépünk oldalra és egy picit elõre. Beszélgetés és testtel való elfordulás tilos!
I.5. OSZOLJ! - Csak pihenj állásban adható ki.
Az egység megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Oszolj!”. Röviden, szótagokra bontás nélkül
ejtjük ki.
Végrehajtás: A vezényszó elhangzása után a cserkészek bal lábbal határozottan kilépnek és elhagyják
az alakzatot.
II. Fordulatok álló helyben vezényszóra - Mindig vigyázz állásban hajthatók végre, három ütemben:
II.1. JOBBRA ÁT!
Az egység megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Jobbra át!”. Az elsõ szó végét elnyújtva
mondjuk, hogy legyen idejük a cserkészeknek az irány meghatározására. A második szót röviden és
erõsen hangsúlyozva ejtjük.

Végrehajtás: Három ütemben történik. Elsõ ütemben a cserkész a jobb sarkára és bal lábujjaira
helyezi a testsúlyt. Második ütemre elfordul jobbra 90 fokot. A harmadik ütemben pedig az oldalt levõ
bal lábát határozottan a jobb mellé zárja. A lábfejek most is nyitottak. A végrehajtás során a karját a
test mellett kinyújtva - a vigyázz állásban leírtaknak megfelelõen - tartsa.
II.2. BALRA ÁT!
Minden ugyanúgy történik, ahogyan a “Jobbra át!” azzal a különbséggel, hogy a fordulás most balra
történik. A forgásnál a testsúly a bal sarkon és a jobb talpon van.
II.3. HÁTRA ARC!
Az egység megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Hátra arc!”
Végrehajtás: Három ütemben és mindig balra történik. A csekész az elsõ ütemben elõre teszi a jobb
lába cipõhegyét egy lábfejnyi távolságra, hogy el ne essen a fordulásnál. A második ütemre elfordul
balra 180 fokot. A testsúly fordulás során a bal lábon van. A harmadik ütemben a hátul maradt jobb
lábat határozottan a bal mellé kell zárni. A végrehajtás során a karok a test mellett kinyújtva maradnak - vigyázz állásnak megfelelõen.
III. Sorakozó különbözõ alakzatokba:
A vezénylõnek félreérthetetlenül meg kell határoznia a sorakozó egység alakzatát és a felállás irányát.
A vezénylõ vigyázz állásban van és kinyújtott jobb karral mutatja a felálló alakzat irányát. A jobb kéz
összezárt ujjakkal függõleges állapotban van, tenyérrel bal felé mutat. A sorakozót mindig gyorsan és
teljes csendben kell végrehajtani.
III.1. ÕRS SORAKOZÁSA ÕRSBE
Az egység megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Õrsbe!” A vezényszó egyszerre és
nyomatékkal hangzik el.
Végrehajtás: Vezényléskor az õrsvezetõ jobb karját 45 fokos szögben elõre nyújtja. A segédõrsvezetõ
kb. 2 méterre áll az õrsvezetõvel szemben. Az õrs mögötte sorakozik oszlopban, a jobb karjukat
kinyújtva az elõttük álló vállára helyezik. Miután meggyõzõdött róla, hogy õrse egyenesen áll, az
õrsvezetõ megfordul és az õrs élén - karnyújtásnyira a segédõrsvezetõ elõtt - vigyázba áll maga is. Az
õrsvezetõ vigyázzt vezényel, mire a cserkészek leengedik a karjukat.
Ha az õrsvezetõ sorakozó után vezényel az õrsnek (pl. menetelésre), azt az õrs élén teszi, jó hangosan,
hogy az utolsó cserkész is hallja. Minden vezényszót vigyázz állás elõz meg!
III.2. ÕRS SORAKOZÁSA SORBA
Az egyég megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Sorba!” A vezényszó nyomatékkal és egyszerre hangzik el.
Végrehajtás: Vezényléskor az õrsvezetõ 45 fokos szögben felfelé elõre nyújtja a karját, fejét balra
fordítja és bal karját csípõre teszi. A segédõrsvezetõ bal karját csípõre teszi és úgy helyezkedik el,
hogy jobb karja egy tenyérnyire legyen az õrsvezetõ könyökétõl. Az õrs többi tagja - bal karjukat
csípõre téve - egymástól könyöknél kissé nagyobb távolságra helyezkednek el. Miután az õrsvezetõ
meggyõzõdött arról, hogy az õrs egyenesen áll, vigyázzt vezényel és a cserkészek akkor engedik le a
karjukat.
Pl. “Liliom õrs, sorba!”
III.3. NAGYOBB EGYSÉG (RAJ, CSAPAT, TÁBOR) SORAKOZÁSA ÕRSBE
Az érthetõség kedvéért egy 3 õrsbõl álló egységre vonatkozik itt a leírás. Eltérõ számú õrs esetén a
leírás értelemszerûen módosul.
Az egység megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Oszlopba sorakozó!”
Végrehajtás: A vezényló megáll ott, ahol az egységet sorakoztatni akarja. A vezényléssel egyidejûleg
felfelé elõre 45 fokban magasra emelt jobb karral jelzi maga elõtt a sorakozás irányát.

A középsdõ õrs vezetõje megáll a vezénylõ elõtt három lépésre. Hátra arcot csinál, jobb karját 45
fokos szögben elõre emeli és bal kezét csípõre teszi. Az õrs sorakozása pontosan úgy történik ahogyan
a õrs õrsbe sorakozásnál. Az õrsök õrsvezetõi egymás között pedig az õrs sorba szabályai szerint
sorakoznak fel. A sorakozásnál a középsõ õrs õrsvezetõjéhez viszonyul a többi õrsvezetõ, õrsön belül
pedig az õrs sorba szabályai alapján. Az õrsvezetõk vigyázz állással jelzik, hogy az õrs felsorakozott.
Páratlan számú õrs esetén a középsõ õrs áll a vezénylõvel szemben, páros számú esetén pedig a két
középsõ õrs közül a páratlan számú õrs (hat õrs esetén a harmadik, négy õrs esetén szintén a harmadik).
III.4. NAGYOBB EGYSÉG (RAJ, CSAPAT, TÁBOR) SORAKOZÁSA SORBA
Az egység megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Vonalba sorakozó!”
Végrehajtás: A vezénylõ megáll ott, amelyik vonalra szeretné felsorakoztatni az elsõ õrsöt. A
vezényléssel egyidejüleg 45 fokos szögben felemeli a jobb karját, miközben fejét balra fordítja.
Az elsõ õrs vezetõje beáll a vezénylõ könyökéhez három lépésre, miközben bal kezét csípõre teszi.
Az õrs többi tagja az õrs sorba sorakozás alapján sorakozót hajt végre.
A többi õrs beáll a felsorakozott õrs mögé, elõrenyújtott jobb kézzel kimérve a kartávolságot (bal kéz
csípõn, jobbal az elõtte lévõ vállát érintve).
Miután a vezénylõ meggyõzõdött a sorakozás helyességérõl, vigyázzt vezényel.
III.5. TÖBB EGYSÉG (RAJ, CSAPAT) SORAKOZÁSA
A vezénylõ “Rajonként (Csapatonként) õrsben (sorban) sorakozó!” vezényszavára az egységek
parancsnokai az elõre kijelölt helyen sorakoztatják egységeiket az elõzõ két pontban leírtaknak
megfelelõen.
IV. Igazodás:
IV.1. JOBBRA IGAZODÁS
Gyakori eset, hogy õrsben történõ sorakozás alkalmával egy “Jobbra (balra) át!” vezényszó után az
alakzat sorrá alakul.
Ilyen és hasonló esetekben az õrsben álló cserkészek közti távolságot a sorban kisebbre kell csökkenteni. Erre szolgál a jobbra/balra igazodás, mely mindig vigyázz állásban hajtható végre.
A végrehajtási vezényszó: “Jobbra igazodj!”
Az elsõ szó végi “a” hangot kissé megnyújtjuk, hogy legyen idõ eldönteni az igazodás irányát, míg a
második szót egyben, szótagolás nélkül és nyomatékkal ejtjük.
Végrehajtás: A vezényszóra az egység minden cserkésze bal kezét csípõre teszi, fejét jobbra fordítja
és apró lépésekkel közelít jobboldali társához. Amint eléri a könyök távolságot, megáll és beállítja a
sor egyenességét. A vezénylõ “Vigyázz!” vezényszavára mindenki leereszti a karját és fejét visszafordítja alapállásba.
IV.2. BALRA IGAZODÁS
Értelemszerûen minden azonos az elõzõ IV.1. pontban leírtakkal, néhány dolgot kivéve: ebben az
esetben a cserkészek balra fordítják a fejüket és bal felé igazodnak.
V. Zászló alakiságok:
Ebben pontban a csapatzászlóval történõ alaki formákat sorolom fel, hogy ez is egységes legyen.
Templomban nem használunk vezényszavakat, ezért a zászlós minden mozzanatára figyelni kell mert
õ adja az utasításokat. Ha a zászlós tiszteleg a zászlóval, akkor a cserkészek is tisztelegnek stb.
V.1. VIGYÁZZ!
Vigyázz állás hasonló, mint a I.2. pontban le van írva: a test egyenes, a fej mereven elõre néz, a láb
sarokban összeér, lábfejek között négy ujjnyi távolság van. A zászló a jobb lábunk kisujjánál van a

földön. Jobb kézzel, vállmagasságban fogjuk, szorosan testünk mellet tartva (3-as kép).
Az õrsi zászlóval a tisztelgés megegyezik a csapatzászlós tisztelgéssel.
V.2. TISZTELEGJ!
Csapatzászlóval három ütemben történik a tisztelgés. Az elsõ ütemre megfogjuk bal kézzel is a zászlórudat egy kicsivel a jobb alatt. Második ütemre áthelyezzük a zászlót a jobb lábfej elé, majd visszahelyezzük a bal kezet a láb mellé. A harmadik ütemre a zászlót megdöntjük úgy, hogy a jobb
kezünk vállmagasságban nyújtott legyen, a fej mozdulatlanul elõre néz (4-es kép). (Az áthelyezésre
azért volt szükség, mert a láb mellett nincs miben megtámasztani és ha gyengébb vagy alacsonyabb
a zsászlós és sokáig kell vigyázban állni kicsúszhat a zászlórúd. Így még látványos is).
Visszaállítani vigyázz állásba ugyanúgy három ütembe tesszük. Elsõ ütemben felállítjuk a megdöntött zászlót. A másodikra megfogjuk és visszatessszük a láb mellé. Harmadik ütemre visszatesszük a
kezet a láb mellé.
Õrsi zászló esetében tisztelgésnél ha zászlónak tisztelgünk, akkor a zászló felé fordítja a zászlós a
fejét, ha nincs meghatározva, hogy minek adunk tiszteletet, akkor a vezénylõ felé fordítja a zászlós a
fejét, ha nem látható a vezénylõ, vigyázz állásban marad.
V.3. PIHENJ!
A “Pihenj!” vezényszóra a csapatzászlót jobbra kidöntjük nyújtott, de nem merev karral, bal lábunkal
kilépünk oldalra és elõre, valamint bal kezünket hátunk mögé teszük (5-ös kép). Laza, kényelmes
állást veszünk fel.
Õrsi zászlóval nem kell dönteni, csak kényelmes állásban állni. Bal kezet a háta mögé teszi, bal lábbal pedig az I.4. pontban leírtakkal megfelelõen kilép oldalra.
V.4. MENETELÉS!
Menetelés alkalmával egy csapat vagy nagyobb egység, a saját zászlójuk után felsorakozva menetelnek.
A csapatzászló a test bal oldala mellett vonul. Jobb kéz derékszögben behajlítva a test elõtt tartja és
irányítja a zászlót. Jobb kézzel lehet hozzáfogni a zászló sarkát a rúdhoz, ha fenáll a lehetõsége, hogy
leérjen a földre (pl. templomba való bevonulás alkalmával). Bal kézzel, ugyanúgy derékszögben
behajlítva, a bal csípõ mellett fogjuk a zászlórudat. A test merev és menetirányba néz. (2-es kép)
Ezzel a módszerrel látványosan lehet vinni a zászlót, de ugyanakkor nagyon fárasztó is. Ennek
megkönnyítése érdekében a jobb vállon is lehet vinni. Ebben az esetben a jobb kézzel lehet a
súlyelosztást irányítani. A bal kéz a láb mellett fekszik ebben az esetben. (1-es kép)
VI. Tiszteletadás:
VI.1. TISZTELETADÁS TISZTELGÉSSEL
Ebben az esetben az I.3. pontban leírtaknak megfelelõen járunk el.
VI.2. TISZTELETADÁS ZÁSZLÓVAL
Zászlóval kétféle tiszteletadási forma van.
Az elsõ eset megegyezik az V.2. pontban leírtaknak.
A másik esetet a teplomban Úrfelmutatás alkalmával alkalmazzuk. Csak vigyázz állásból hajtható
végre.
Ez is három ütemben történik. Elsõ ütemben bal kézzel is megfogjuk a zászlórudat, jobb kézzel pedig
a rúdhoz hozzûáfogjuk a zászló sarkát. Második ütemre áthelyezzük a bal oldalra a zászlót. Harmadik
ütemre pedig megdöntjük úgy, hogy a zászló csúcsa majdnem leér a földre. Jobb kézzel nyújtva
tartjuk, míg a ballal a derékszögben behajlítva.
Úrfelmutatás után szintén három ütemben helyezzük vissza a zászlót. Elsõ ütemre felállítjuk a zászlót. A másodikra a jobb oldalra helyezzük a lábfej mellé. A harmadik ütemre pedig elengedjük a zászlót és a bal kezet visszahelyezzük a test mellé.

Ehhez a mûvelethez elég hely kell, hogy legyen a templomben, nehogy valakit megüssünk és nagyon kell vigyázni, nehogy földet érjen a zászló. Ha nincsen elég hely a mûvelet végrehajtásához, egyszerûen megdöntjük a zászlót, mint tisztelgésnél.
VI.3. DÍSZMENET
Ha a csapat csapatzászló, országzászló vagy tiszteletadást fogadó elöljárók elõtt vonul, a tiszteletadást
díszmenettel fejezik ki.
Végrehajtási vezényszó: “Díszmenet! Tiszte - legj!”
Végrehajtás: A parancsnok a vezényszót a zászlóhoz érés elõtt 5-6 méterrel adja ki. A csapat a
vezényszóra kihúzza magát és rendes léptekkel elvonul, tekintetének és fejének fokozatos fordításával követi a zászlót (elöljárót). A parancsnok ez ezalatt fõvetést hajt végre és tiszteleg. Ez a tiszteletadás addig tart, amíg a csapat vége 5-6 méterre elhagyja a zászlót (elöljárót). Ha a tiszteletadás csapatzászlóval történik, akkor a zászlót az V.4. pontban az elsõ módon leírtaknak megfelelõen viszik.
Az eddig leírtak arra az esetre vonatkozik, ha a cserkészeken nincsen cserkészkalap. Ha a díszmenet
minden cserkésze rendelkezik kalappal, akkor a tiszteletadás alkalmával a cserkészek három ujjukat
tisztelgésre formálva a kalap karimájához érintik jobb kezüket és tisztelegve követik az elöljárót a
tekintetükkel.
Befejezési vezényszó: “Ví - gyázz!”
VI.4. DÍSZÕRSÉG
A díszõrség nagyon felelõségtelyes szolgálat. Csak olyanok vegyenek benne részt, akik bírják a
huzamosabb ideig tartó mozdulatlan állást. Biztosítani kell a díszõrségnek 20-30 percenként váltást,
de ha idõsebbekrõl van szó és nem igénylik a váltást, akkor lehet késõbb is. Ügyelnünk kell arra, hogy
a díszõrségben részt vevõ cserkésznek legyen lazítva a cipõfûzõjén és a nadrágszíján.
Díszõrségben a cserkészek vigyázzban állnak mozdulatlanul és mindaddig nem változtatnak rajta,
amíg le nem jár a szolgálat vagy nem érkezik meg a váltás. A váltás szolgálatátadással történik halkan,
majd az újak elfoglalják a helyüket, míg a leváltottak elvonulnak.
VI.5. A HIMNUSZ ÉS A SZÓZAT ÉNEKLÉSE ALATTI TISZTELETADÁS
A Himnusz, Szózat és más nemzet himnusza alatt a díszõrség - külön vezényszó nélkül - tiszteleg. Az
egyes cserkész vigyázzban állva tiszteleg. A templomban nem vezényelnek, tehát vezényszó nélkül
tisztelegnek a cserkészek. Cserkész közösségben ebben az esetben a polgári ruhás cserkészek is
tisztelegnek.
VI.6. CSERKÉZINDULÓ ÉNEKLÉSE ALATTI TISZTELETADÁS
A cserkészalakulatok a Cserkészinduló éneklésekor mindig vigyázzban állnak és tisztelegnek. Az
egyes cserkész egyenruhában és polgári ruhában is vigyázzban állnak és tisztelegnek a cserkészinduló
éneklése alatt.
VII. A menetelés:
VII.1. A MENET INDÍTÁSA
Az egység megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Lépéstartással! (Futva!) Indulj!”
Az “Indulj!” vezényszót egyben, szótagolás nélkül ejtjük! A vezényszónál meg kell határozni az
irányt is, ami kétféle lehet:
a) ha a vezénylõ az egység elején áll, akkor: “Utánam! Indulj!”
b) ha a vezénylõ nem áll az egység élén akkor meghatározza a pontos uticélt. Pl: “Az úton! Indulj!”
Végrehajtás: Az “Indulj!” vezényszóra az egység bal lábbal keményen kilép és egyszerre lépve elindul. A térközt és távközt menet közben is tartani kell. A sorból a cserkészek nem integetnek és nem
is szólnak ki. A menetelés közben is adhatók ki menetelés módosító vezényszavak: pl. “Futás!
Indulj!”

VII.2. A MENET MEGÁLLÍTÁSA
Az egység megnevezése után a végrehajtási vezényszó: “Lépés! Állj!” A felszólítás “Lépés!” vagy
“Futás!” akkor hangozzon el, amikor a bal láb van a talajon, az “Állj!” azonnal utána, amikor a jobb
láb érinti a talajt. Levegõben levõ lábra sohase vezényeljünk!
Végrehajtás: Az állj szó elhangzása után még egyet lép elõre bal lábbal, majd a jobbat mellé zárva
megáll vigyázz állásban.
VIII. Vezényszó nélküli alaki formák:
VIII.1. KÖSZÖNÉS
Ha két cserkész találkozik, akkor köszönnek egymásnak. Az egyik cserkész bal kezét nyújtja a másik
felé miközben jobb kézzel tiszteleg és “Jó munkát!” köszön. A másik cserkész viszonozza a kézfogást, õ is tiszteleg és “Légy résen!”-t köszön. Közben egymás szemébe néznek.
Elõre köszön a fiatalabb cserkész az idõsebbnek és elõre köszönünk az elõljárónak is.
Köszönés alkalmával be is lehet mutatkozni, ha ismetlen cserkésszel találkozunk. Ilyenkor köszönés
után bemutatkozunk: “Nagy Péter öv. a 14. sz. Jakab Elek Cserkészcsapatból.”
VIII.2. JELENTÉS
A jelentõ cserkész mintegy két méterre vigyázz-ban megáll elõljárója elõtt és jelentéstétel elõtt tiszteleg. A vezetõ a jelentõ cserkész tisztelgését viszonozza és annak befejezését kézletétellel jelzi. Ez után
a jelentõ cserkész is leteszi a kezét.
A cserkész minden vezetõjét megbizatásának megfelelõen szólít meg: “Õrsvezetõmnek,
Csapatparancsnokomnak, Táborparancsnokomnak ...stb. jelentem, hogy a kapott feladatot végrehajtottam!”
VIII.3. ENGEDÉLYKÉRÉS
A cserkész, ha valahova el kell mennie (pl. összejövetelrõl vagy táborból szeretne elõbb elmenni)
engedélyt kér.
A VIII.2. pontban leírtaknak megfeleõen áll meg vezetõje elõtt, aki szintén ezen pont alapján jár el.
A cserkész megbizatásának megfelõen szólítja meg vezetõjét és megfelelõen indokolnia kell a kérést:
pl. “Táborparancsnokomtól vagy Napostisztemtõl engedélyt kérek a tábor elhagyására, a beteg nagymamám meglátogatására!” Az elõljáró gyors mérlegelés után az engedélyt megadja vagy sem. Az elutasítást indokolnia kell, az engedélyben pedig meg kell határoznia a visszaérkezés idõpontját:
“Engedélyt megadom! Holnap reggel hét órakor jelentkezel az õrségnél!”
Ugyanígy járnak el a cserkész késése alkalmával is. Ebben az esetben engedélyt kér a munkába való
bekapcsolódásra.
VIII.4. JELENTKEZÉS
A cserkész jelentkezéskor a “jelentkezem” szót mondja. Pl. “Napostisztem, Olajos Gábor cserkész, a
táborba visszaérve jelentkezem!”
IX. Cserkésztáborban használt alaki formák és végrehajtásuk:
IX.1. ZÁSZLÓFELVONÁS, REGGELI IMA ÉS NAPIPARANCS HÍRDETÉS
A zászlófelvonáshoz a csapat a Ruházati Szabályzatnak megfelelõ cserkészruhában jelenik meg.
Az õrsvezetõk a gyülekezõhelyre vezetik az õrseiket a napiparancsban elõzõ nap kihírdetett idõpontra, külön figyelmeztetés nélkül, majd pihenjt vezényelve várakoznak.
Miután mindenki megérkezett a napostiszt vezényel: “Tábor, vigyázz! Az õrsvezetõktõl jelentést
kérek!” Nagy léátszámú táborokban az altáborparancsnokok is jelenthetik az õrsvezetõktõl már
megkapott létszámok összegét.
Az õrsvezetõk (altáborparancsnokok) kilépnek és a napostiszt elõtt három lépésre felsorakoznak. A
napostiszt tiszteleg és vele együtt az õrsvezetõk is tisztelegnek. Az õrsvezetõk a napostiszt után

fejezik be a tisztelgést. Tisztelgés után a napostiszt a fejét neki balra levõ elsõ õrsvezetõ felé fordítja, aki erre jelenteni kezd: “Napostisztemnek jelentem! A Róka õrs létszáma hét cserkész, ebbõl egy
gyengélkedik!” Ezután a többi õrsvezetõ is jelent, amikor a napostiszt feléjük forduló fejmozdulattal
jelentésre szólítja õket.
A jelentés vétele után a napostiszt mondja: “Köszönöm! Visszaléphettek!”Tiszteleg az õrsvezetõkkel
együtt, akik visszatérnek az õrseik élére.
Ezután a napostiszt a táborparancsnok elé lépve tiszteleg, - a parancsnok is - majd jelent:
“Táborparancsnokomnak jelentem, a tábor létszáma .... cserkész, ebbõl .... cserkész gyengélkedik,
....cserkész szolgálatban!”
A jelentés után a táborparancsnoki “Köszönöm!” után a napostisztel mindketten tisztelegnek, majd a
napostiszt visszalép a helyére. Kijelöl két cserkészt a zászló felvonására. A kijelöltek vigyázzba állnak és hangosan mondják: “Parancs!” majd átveszik a zászlót a napostisztõl és felkötik és várják a
további uatasításokat.
A napostiszt vezényel: “Zászlónak, tisztelegj!” Az egész tábor tiszteleg a zászló felé fordulva. Amíg
a zászló emelkedik az elõre meghatározott indulót éneklik és követik az emelkedõ zászlót a tekintetükkel. A zászlófelvonók miután felvonták a zászlót maguk is tisztelegnek.
A zászlófelvonás után a napostiszt vezényel: “Tábor, vigyázz! Pihenj!” majd a zászlófelvonók felé:
“Köszönöm! Visszaléphettek!” ekkor õk is visszalépnek a helyükre.
Miután mindenki elfoglalta a helyét a napostiszt imához szólít: “Imátkozunk!” Ima után: “Imától!”
vezényel.
Ima után a napostiszt vezényel: “Tábor, vigyázz!” és felolvassa a napiparancsot. A bevezetõ részt
(Napiparancs, dátum, jelszó) a tábor vigyázzban hallagatja, utána: “Tábor, pihenj!”-t vezényel és így
ismerteti a szolgálatra és a napi idõbeosztásra, programra vonatkozókat. Mitán felolvasta a különbözõ
szolgálatok beosztását, a felolvasott õrsök vezetõi vagy cserkészek hangos “Parancs!” - csal nyugtázzák, hogy értették. A napiparancs aláírása elõtti szövegnél ismét “Vigyázzt!” vezényel, úgy olvassa :
“Jó munkát! XY táborprancsnok.”
IX.2. SZOLGÁLATÁTADÁS
Elõször a napostiszt adja át a szolgálatot az új napostisztnek. A napostiszt felszólítására: “Az új napostiszt vegye át a szolgálatot!” az új napostizt “Parancs!”-ot válaszolés kilép a sorból és megáll a régi
napostiszt elõtt. A régi napostiszt tiszteleg elõször és “Jó munkát!” köszön, az rá: “Légy résen!” Majd
a régi átadja a szolgálatot: “Szolgálatot átadom!” Az új napostiszt pedig átveszi a szolgálatot:
“Szolgálatot átveszem!” Majd tisztelegnek, de ezúttal az új kezdi és õ mondja a “Jó munkát!” és a
régi “Légy résen!” válaszol. Szolgálatátadás után az új napostiszt áll ki középre és vezényeli a további szolgálatátadásokat, míg a régi visszaálla régi helyére.
A szolgálatos õrsök vezetõi ugyanígy adják és veszik át a szolgálatot.
IX.3. SÁTORSZEMLE
A sátorszemle elkezdése után az õrsvezetõ felsorakoztatja az õrsét, majd “Pihenj!” -t vezényel és így
várják a napostiszt vagy a táborparancsnok megérkezését. A szemlézõ megérkezésekor az õrsvezetõ
“Vigyázz!”-t vezényel és tiszteleg. A napostiszt tisztelgésének befejezésekor az õrsvezetõ vigyázz
állásban jelent: “Napostisztemnek jelentem, a ... õrs sátorszemlére felsorakozott!” A szemlézõ
válasza: “Köszönöm. Pihenj!” Az õrsvezetõ a cserkészeinek “Pihenj!”-t vezényel és követi az
elöljárót, amíg az ellenõrzi a sátrat és a környékét. Az elõljáró felsorolja az észlelt fogyatékosságokat
és hibákat, majd javaslatokat ad azok kijavítására. A szemlézõ sátorkörletbõl való távozásakor
“Vigyázz!”-t vezényel az õrsvezetõ és tiszteleg a távozni készülõ elõljárónak, aki fogadja az
elköszönést, majd távozik.
IX.4. ESTI IMA ÉS ZÁSZLÓLEVONÁS
A tábortûz után a cserkészek a gyülekezõhelyre sietnek. Ott elõször esti ima lesz, amajd zászlólevonás, legvégül jelentéstétel. Mindez a IX.1. pontban leírtaknak megfelelõen az ésszerû korrekciók kíséretében.

