
200 magyar Japánban a Cserkész Világtalálkozón 

30 ezer cserkész táborozik a világ legnagyobb és legszínesebb ifjúsági találkozóján 
 
Budapest, 2015.07.22. – Jövő kedden kezdődik a 23. Cserkész Világtalálkozó, a cserkészek 
négyévente megrendezett dzsemborija Japánban. A július 28-a és augusztus 2-a közötti eseményre 
147 országból több mint 33 ezer fiatal cserkészt várnak. A pénteken 40 órás út elé néző Magyar 
Dzsembori Csapat 200 kiutazó cserkésze hat országból képviseli az összmagyarságot. Fiataljaink 
három hetet töltenek Japánban A dzsembori után kisebb csoportokban folytatják tovább útjukat: a 
program Tokió megapolisz felfedezése, Kumano-Kodo buddhista zarándokút bejárása, és a Fuji 
megmászása. A legextrémebb cserkészeink a Transzszibériai expresszel augusztus végén érkeznek 
haza. Már megérkezett a táborhelyre a Magyar Dzsembori Csapat óriás méretű, világító Rubik-
kockája, amely a Magyar Csárdának ad helyet. 

A cserkészek már készen állnak a világ legnagyobb és legszínesebb ifjúsági találkozójára, a 23. 
Világdzsemborira. A találkozó a legnagyobb japán sziget, Honsu nyugati csücskében, Kirara-hamában egy 
mesterséges félszigeten kerül megrendezésre. A magyar csapat már több mint egy éve megkezdte az 
alapos felkészülést a nagy útra, így 108 résztvevő, 17 vezető és 75 önkéntes táborszervező  indul el 
pénteken Japánba. 

Mi a dzsembori? 
A világ legszínesebb, négyévente megrendezett, ifjúsági találkozója. Az elsőt 1920-ban tartották Angliában, 
majd 1933-ban Magyarország volt a házigazda. A cserkészek legnagyobb találkozójára a világ minden 
részéről érkeznek fiatalok, hogy nemzetiségtől és kultúrától függetlenül közös programok során ismerjék 
meg egymást és megosszák élményeiket más nemzetekből érkező fiatal társaikkal. A rengeteg program 
között szerepel önkéntes nap, a modern technika alkalmazásáról szóló Tudomány Városa nevű program, 
nemzetek konyhája és vallásai fesztivál is. 
 
A dzsembori témája idén a kandzsi  “WA” szimbólum köré épül, amely megjelenik a dzsembori logójában. 
Jelentése: életerő, megújulás, összhang. A dzsembori jelmondata így a szimbólumhoz illeszkedve: „A Spirit 
of Unity” – azaz: „Érezzük az egységet”.  

A Magyar Dzsembori Csapat részvételének két legfőbb célja: képviselni az összmagyarságot,  a magyar 
cserkészetet. Egyben megismerni a világ szinte összes nemzetének hitét, kultúráját, és életfelfogását. Ez a 
három hetes kihívás hatalmas személyiség fejlődéssel jár a fiataljaink számára, hiszen itt és most egyben 
látathatjuk az egész világot. A dzsembori nagy segítség nekünk, fiataloknak abban, hogy kialakuljon egy élő 
és aktuális képünk önmagunkról és a világról. Egy szóval, ahogy a WA szimbólum is jelenti: életerőre 
kapjunk. – mondta Lakatos Gergely a Magyar Dzsembori Csapat önkéntes kommunikációs vezetője. 

Mire számítanak cserkészeink, mit ad majd nekik a dzsembori? 
Ungvári Ildikó (17): Remélem, lehetőségem lesz sok új embert megismerni a dzsemborin, betekintést 

nyerni a külföldi fiatalok gondolkodásába, és barátságot kötni külföldi, és magyar cserkészekkel. 

Turú Márton Levente (17): Minél több barátot, minél több országból, valamint tapasztalatot, hogy egyedül 

helytálljak a világ túloldalán. 

Albert Sándor Péter (15): Rengeteget várok tőle. Remélem, életre szóló emlékeket és barátságokat kapok, 
melyeket később unokáimnak vagy akár dédunokáimnak is mesélhetek majd: „Képzeljétek, a nagypapa volt 
Japánban! Utazott a transzszibériai expresszel és együtt sátorozott harmincezer emberrel.”  

Kövess bennünket a naponta frissülő közösségi oldalunkon, és add tovább a jó hírt! 
cserkesz.hu/dzsembori      facebook.com/magyarcsapat2015 
Használt hastagek: #wsj2015 és #cserkeszekjapanban 
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