
Cserkész leszek!

     1.   A 10 cserkésztörvény:
             1. A cserkész egyeneslelkű 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 gyengéd, 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.

     2.   A cserkészfogadalom:
           "Én, ... fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek,
           hazámnak, embertársaimnak és a magyarságnak tartozom. Minden lehetőt
           megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor
           megtartom."

     3.   A cserkészjelszó:
           Légy résen!

     4.   A cserkészköszöntés:
           „Jó munkát“

     5.   A cserkésztisztelgés:
            -jobb kéz; 3 ujj (= Isten, haza, embertárs) és a hüvelykujj lefeddi a kicsit
            (= A nagyobb védi a kissebbet.)
            -Mikor tisztelgünk?  zászlófelvonás, zászlólevonás, ha kezet fogunk vezetőkkel→ zászlófelvonás, zászlólevonás, ha kezet fogunk vezetőkkel

     6.   A cserkészkézfogás:
            -bal kézzel (BIPI magyarázata: a bal kéz közelebb van a szívünkhöz)

     7.   A cserkészegyenruha:
           Cserkészing (  Hungária, csapatszám), zöld nyakkendő, nyakkendőgyűrű,→ zászlófelvonás, zászlólevonás, ha kezet fogunk vezetőkkel
            barna szoknya+zokni (lány) / zöld nadrág+zokni (fiú), barna cipő.

     8.   A cserkészinduló:
           Fel cserkészek, jó munkára készüljetek előre;
           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, s vidám dalunk.
           Amerre nézünk, megterem a győzelem, a győzelem!

     8.   Ismeri és elmondja a reggeli és az esti imát és az étkezési imákat:
 reggeli ima:  

Ragyogva fénylik már a nap,
Az Úrhoz szálljon énekünk,
Hogy minden ártót űzzön el,
Járjon ma mindenütt velünk.

 esti ima:  
                                 A nap világ leáldozott,
                                 Teremtőnk kérünk Tégedet,
                                 maradj velünk kegyelmesen
                                 Őrizzed, óvjad népedet.

 evés előtti ima:  
Ételünket, italunkat áldd meg Istenünk.
Ámen

 evés utáni ima:  
Ételt, italt, áldásodat köszönjük Urunk.
Ámen


