1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mi a cserkészet?
Ki lehet magyar cserkész?
Korosztályok
A cserkészet felépítése
A cserkészet céljai
Mit nyer a gyerekem a magyar cserkészettől?
A gyerekem már jár a magyar iskolába, miért járjon cserkészetre is?

Kérdésed van? Kérdezz nyugodtan! kmcssz.turul@gmail.com

1. MI A CSERKÉSZET?
A hivatalos definíció szerint a cserkészet önkéntes, vallásos, felekezetektől független és
politikától mentes ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől,
társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a
világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában közel 38
millió cserkész dolgozik egy közös cél elérésének érdekében: segíteni a fiatalokat abban, hogy
aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak.
Teleki Pál szavai szerint:
A cserkészet nem szórakoztató, hanem nevelési intézmény. A cserkészet célja egészséges testi,
szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen
kívül még célja a magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészet az ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS és
MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁRA neveli cserkészeit. A cserkészmunka lényege a
"Cserkésztörvények"-ben legjobb tudása szerint próbál élni. A törvények nem tiltó jellegűek,
hanem biztatják cserkészeinket a helyes magatartásra. A vezetők is természetesen ezen
törvények szellemében vezetik a reábízott cserkészeket, mivel "A vezetés elsősorban példa".

2. KI LEHET MAGYAR CSERKÉSZ?
A cserkészet szeretettel fogad be minden gyermeket, fiatalt, vagy felnőttet, aki tud magyarul
és elfogadja a cserkészet elveit. A külföldön élő, magyar származását értékelő fiatal a
cserkészetben találja meg azt a környezetet, ahol érdekes foglalkozásokkal, barátok
társaságában fejlesztheti jellemét és magyarságtudatát. A cserkészet nem iskola. A fiatalokat
vonzó tevékenységekkel vezeti a rátermett, erkölcsös társadalmi életforma felé.

3. KOROSZTÁLYOK
5-10 Kiscserkész (7 éves korban ígéretet tesz)
10-18 Cserkész (10 éves korban fogadalmat tesz)
18-27 Vándorcserkész
27- Felnőtt cserkész

4. A CSERKÉSZET FELÉPÍTÉSE
Cserkész  őrs raj csapat  körzet kerületszövetség







ŐRS: Egy 4-6 tagú, korban és nemben azonos egység, amelyet a 14-17 éves őrsvezető
vezet.
RAJ: Több őrsből álló egység, amelyet a 17-21 éves rajparancsnok vezet.
CSAPAT: Több rajból álló egység, városonként egy vagy kettő van, amelyet a 22 éven
felüli csapatparancsnok vezet.
KÖRZET: A földrajzilag egymáshoz közel álló csapatokból áll, a körzeti parancsnok
vezeti.
KERÜLET: Az egyes kontinenseken működő körzetek, amelyeket a kerületi parancsnok
vezet.
SZÖVETSÉG: A Kárpát-medencén kívül élő magyar cserkészek, a KMCSSZ elnöksége
vezeti.

5. A CSERKÉSZET CÉLJAI
A cserkészet célja már kisgyermek korban a jellemnevelés, a magyarságismeret, az
ügyességfejlesztés és a közösségi életre való nevelés. Ezek a célok idővel kiegészülnek a testi
teljesítmény fejlesztésével, az embertársak szolgálatával, valamint a gyakorlati cserkésztudás
megszerzésével.

6. MIT NYER A GYERMEK A MAGYAR CSERKÉSZETBŐL?
Megtanulja, hogy mit jelent két kultúra részesének lenni. Megszereti a magyarságot és a
magyar nyelvet. A cserkészet szépen kiegészíti a magyar iskolában tanult anyagot, mert
élménnyel támasztja alá. Keretmesékkel és más élményekkel sajátíthatja el a cserkész a
magyar történelmet, néprajzot, irodalmat, nyelvet. Továbbá megtanulja a fegyelmezettség
fontosságát. Az egyenruha, az őrsi összetartás, a vezényszavak részben megadják a
fegyelmezettséget és kiegészítik az otthon gyakorolt fegyelmet. A gyermek életre szóló
barátokat talál a cserkészetben, sokszor más országból, világrészen. A közös élmények
összetartják a gyerekeket az őrsben, táborban megismert cserkésztestvéreivel. A cserkészet

visszavezeti a gyermeket a természetbe. Egészen fiatal kortól megismerteti és megszeretteti
a gyermekkel a természetet.
7. A GYERMEKEM MÁR JÁR MAGYAR ISKOLÁBA, MIÉRT JÁRJON CSERKSZETRE IS?
A legfontosabb szempont, hogy a cserkészet az elméleti tudásanyagot gyakorlati tudással
támasztja alá. Továbbá a cserkészet olyan baráti közösséget formál, amely évek múltán is
meghatározó marad a gyermek számára. A magyar nyelv és kultúra elsajátítása és
megőrzésének biztosítéka, ha a gyermek saját baráti társasága is a magyar nyelv kultúra
értékeit képviseli.

