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Készen állsz
a kalandra?

Kisközösség,
nagy élmény!

Akkor
indulhatunk?



Egy életre
szóló közösség! 
Barátok, és a legnagyobb ka
land, amivel valaha találkoz
tál! Csupa élmény, játékok, 
táborok, természetjárás,  
sport és vagányság  
egybegyúrva, egy 
életformává. 
Gyere, és  
vegyél részt 
számtalan 
izgalmas és 
hasznos  
programon, 
ahol életre szóló 
barátságokat köthetsz!

Hány éves is vagy?
Találd meg a korosztályod, 
kalandozz a veled egyidős 
barátaiddal, és vegyél részt  
a korodhoz legjobban passzoló 
programokon!

Kiscserkészként 
(7-11) az őrsöddel 
rengeteget 
játszhatsz, 
izgalmas 
próbákat 

állhatsz ki, 
miközben 

észrevétlenül 
sajátítasz el 

hasznos dolgokat.

Cserkészként (12-15) nagyobb önálló
ságot és vagány feladatokat kapsz! 
Túrák, akadályversenyek, több napos 
kirándulások, táborok várnak rád.

Kószaként (16-19) bizonyíthatod 
rátermettséged a szakágak világá ban, 
de akár már vezetőként is megállhatod 

a helyed.      

Vándorként (20-23) számíthatsz  
a stabil, összetartó baráti kapcsolatokra. 

Eközben profi szintre fejlesztheted a szak 
       ágak ban szerzett tudásodat, vagy épp te  

               lehetsz a csapatod következő vezetője.

A cserkészet a világ 
legnagyobb ifjúság nevelő 

mozgalma.

Jobbá tenni a világot!
A cserkészeknek a kaland és játék mellett 
komoly feladatuk is van: jobbá tenni 
világot! Ez egy hatalmas küldetés, 
amin világszerte több millióan 
dolgozunk. Miért épp te  
maradnál ki?

Cserkészként egy őrsbe kerülsz, melynek 
tagjai veled egykorúak. Ebben a kisközösség
ben fogod átélni a cserkészet kalandjait, szépsé
geit az őrsvezetőd segítségével. Az együtt átélt él
mények, a megoldott izgalmas feladatok nemcsak szó
rakoztatnak, de fejlesztenek is téged, így szerzel egyre 
több tudást és tapasztalatot. Az őrsökből raj épül, a ra
jok cserkészcsapatot, a csapatok pedig Magyarország 
legnagyobb ifjúsági mozgalmát alkotják!

216 országban közel 40 millió  
cserkész van, ebből tízezren  

Magyarországon, és létszámunk  
egyre gyarapszik!

Mi vár rád
a cserkészetben?

 Már gyerekkorodban 
is tűzoltó akartál lenni? 
Találd meg a helyed a 

katasztrófavédelmi szakág 
tagjai között, akik az 

árvizek elhárításában is 
segítenek.

 A lovascserkészeknél átélheted 
milyen szoros lehet a kapcsolat  

a ló és lovasa között!

 Lyukasra táncolnád a cipőd? Vár  
a népdalok, a néptánc, és a mester
ségek világa a regös cserkészeknél!

 A földtől elrugaszkodott  
forma vagy? Tarts a repülőből  

ugráló ejtőernyős cserkészekkel!
  Ha inkább a föld alatt kúszó 
mászó fajta vagy, várnak a rej

télyes barlangász cserkészek!
 Esetleg felfedeznéd  
a vízicserkészek kenus, 

tutajos világát?

 Szeretsz 
biciklizni, legyen 

szó országútiról, 
downhillről vagy 

túrázásról? Nézz körül a brin
gás cserkészeknél!

Szerezz barátokat!

16 éves korod után csatlakoz-
hatsz a cserkészek különleges 

csoportjaihoz, a szakágakhoz is.  
   Te melyiket választanád?

A vagány mozgalom


