
 

 

 

 

 
Magyar Cserkészszövetség 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
Magyarország legnagyobb táboroztatója a cserkészet 
 
Idén is a Magyar Cserkészszövetség az ország legnagyobb táborozatója, mind a 
cserkészek, mind pedig a nem-cserkészek között! 2015-ben több mint 62.000 
vendégéjszakát táboroztak a cserkész és közel 4.300 vendégéjszakát a nem-
cserkész gyerekek a Szövetség segítségével szerte az országban. 
 
A kifejezetten cserkészeknek szervezett táborokban összesen 6.568 cserkész fordult meg az évben, 
akik átlagosan 9 éjszakát töltöttek a táborokban, így nagyjából 62.000-re tehető az eltöltött 
vendégéjszakák száma. Ehhez hasonló, kimagasló eredményt sem más egyházi, sem más civil 
szervezet nem tud elérni már évek óta. A leglelkesebb táborozás tekintetében a cserkész és kósza 
korosztály, utánuk kicsit lemaradva következnek a nagykorú cserkészek, majd a kiscserkészek. Az 
egyes táborokban átlagosan 59-60 fő vett részt (de akadt olyan cserkésztábor is, ahol 600 gyerek üdült 
egyszerre) az ott töltött 9 éjszakán, amely szintén egy átlagos érték, mivel voltak egészen rövid 4 napos, 
és maratoni 19 napos kirándulások is.  
 
A cserkésztáborok meghatározott menetrend és előre kitalált programok keretei között zajlanak. Minden 
táborban vannak hitéleti programok (mise, istentisztelet), sport programok (sorverseny, ügyességi 
verseny), természetismeretei programok (nyomolvasás, növény- és állatismeret, egynapos 
kirándulások, kétnapos portyák), barkácsoló programok (táborállítás, táborbontás) és a gyermekek 
szociális képességeit fejlesztő programok, például a csoportosan, őrsökben történő együttműködés 
olyan feladatok során, mint a tűzifagyűjtés vagy az ebéd előkészítése. A színes és változatos 
programterv garantálja, hogy mind a kicsik, mind a nagyok, illetve a lányok és a fiúk is találhassanak 
maguknak olyan elfoglaltságot, amiben örömüket lelik és fejlődni tudnak. A szülőknek pedig külön jó hír, 
hogy ezeken a kiruccanásokon a csemetéik biztosan nem a televízió előtt vagy a mobiltelefont 
nézegetve fognak ücsörögni, hanem a kihívásokkal teli programokon olyan értékeket fedezhetnek fel 
magukban, amelyeket eddig talán nem is ismertek.  
 
Az Erzsébet program keretei között, a Cser-Készen az életre, nem-cserkészeknek szervezett táborok 
723 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosítottak lehetőséget a kikapcsolódásra. A Zánkán 
megrendezésre került cserkésztematikájú táborokban olyan érdekes programok keretei között 
ismerkedhettek meg a gyerekek a cserkészélet mindennapjaival, mint a sárkányhajózás, táncház vagy 
a meseerdő. De a görög mitológiát megismertető „Hellász-forgó”, miniolimpia, kalandpark és persze az 
elmaradhatatlan vízi programok is hatalmas sikert arattak a 7-17 éves korosztály képviselői között, 
mosolyt csalva ezzel olyan fiatalok arcára, akik más körülmények között nem engedhették volna meg 
maguknak a nyári pihenést.  
 
A szintén nem-cserkészeknek szóló Felfedező táborokban – amely kifejezetten olyan 7-17 éves 
gyerekeknek szól, akik még keveset hallottak a cserkészetről – idén összesen 152 gyerek vett részt. 
Mind a Nagykovácsiban és Egerben szervezett erdei tematikájú, a tiszaugi evezős tematikájú, mind 
pedig a zánkai biciklis táborban sátorban aludtak a gyerekek az ott töltött 4-5 éjszaka során és hasonló, 
cserkészethez kapcsolódó programokon vehettek részt. A sok mozgással összekötött, közösségépítő 
és értékteremtő programok (pl.: számháború, méta, sorversenyek, kézműves programok, stb.) közül 
idén a nagy melegre való tekintettel a vizes események voltak a legnépszerűbbek, ahol vízifocizhattak, 
vízicsatázhattak, vízilufizhattak a gyerekek. 

 
 



 

 

 

 
 

 

Tovább információ kérhető: 

 

Tőrincsi Tímea  

Kommunikációs vezető 

Magyar Cserkészszövetség 

Tel: 30/490-4444; 20/823-1785 

kommunikacio@cserkesz.hu 
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