
You have shown that you are a 
curious, creative, empathetic communicator and problem solver.

Wear your badge with pride! 
You will be a brilliant Explorer for the Global Goals. 

Good luck with all your future adventures!

CONGRATULATIONS!

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat!

GRATULÁLUNK!
Bebizonyítottad, hogy az emberiség problémáira  

érzékeny és együttérző vagy, kíváncsi természeteddel kreatívan oldod meg 
a problémákat, és tetteidről megfelelő mennyiségű hírt adsz a világnak.

Légy büszke az eredményedre!
Fantasztikus felfedező lett belőled, aki a Globális Célokért küzd.

Sok sikert kívánunk a jövőbeli kalandjaidhoz!
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EKANI
EMPATHY

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat!

EGYÜTTÉRZŐ 
EGON
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EKANI
EMPATHY

What a thoughtful explorer Ekani Empathy is. He uses his 
incredibly sensitive nose to understand how others are feeling, 
so that he can do whatever it takes to help them. 

He listens carefully with his magnificent ears to understand their 
challenges. Then he rolls up his sleeves and digs deep into his 
experiences and learning to see how he can help. 

Look at his special shoes — they’re odd. They remind him to 
‘walk in someone else’s shoes’ and imagine what they would feel 
in a situation. 

He remembers to tread lightly on our world, leaving only gentle 
footprints. His odd shoes help him to walk the paths of the world, 
comforting those who need a helping hand and to find their way.

Warm and loving, he thinks of others and wraps them up in his 
wonderful tail to help them fulfil their basic needs of Food, Water, 
Sleep, Warmth/Shelter, Oxygen and Love. 

He understands that reaching goals can sometimes be a challenge 
for people, so he carries a special map with him. He helps others to 
choose the right path and overcome obstacles. He shares his skills 
and knowledge to support them. His ideas and words can make 
people happy and feel safe, and that makes him smile.

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat!
EGYÜTTÉRZŐ 
EGON

EGYÜTTÉRZŐ EGON mindenre odafigyel a kalandtúra  
közben!
Elképesztően kifinomult szimatát használva kiszagolja, mit 
éreznek mások, és mindent elkövet, hogy segítsen a környe-
zetének.
Nézd a cipőit! Nagyon furák. Arra emlékeztetik őt, hogy min-
dig bele kell gondolni, milyen lehet valaki más cipőjében járni 
– ezáltal átérezhetjük mások helyzetét.
Egon tudja, hogy vigyáznunk kell a bolygónkra, és a lehető 
legkisebb lábnyomot kell hagynunk magunk után. Bolondos 
cipőiben járja a nagyvilágot, és mindenkinek segítő kezet 
nyújt, aki bajba kerül.
Mivel kedves és törődő lélek, Egon minden embert felkarol, 
hogy segítsen elérni az alapvető szükségleteiket: az élelmet, 
a vizet, az ágyat, a meleg otthont, az oxigént és a szeretetet.
Megérti, hogy a fenti célok elérése sokak számára nehéz 
feladat, ezért speciális térképet hord magánál. Segít a töb-
bieknek rálelni a helyes útra, és legyőzni az akadályokat. 
Megosztja a tapasztalatait és a tudását, támogatja a barátait. 
Ötletei és tanácsai biztonságérzetet keltenek a környezeté-
ben, és számára ez a legfontosabb.
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CLAUDIE
CURIOSITY

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat!

KÍVÁNCSI 
KÁZMÉR
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Claudie Curiosity loves investigating the world around her. She scurries around the globe, discovering 
new ideas everywhere she goes.

Her pincer is a curious shape — a C. It reminds her to always be curious and keep searching for 
answers to her questions.

Check out her ‘Wonder’ backpack! It powers her adventures and contains all the wonderful ideas, 
knowledge and learnings she’s found as she moves through the world meeting children. It reminds her 
of the Global Goals we are all working towards.

She uses all of her five senses to explore the world around her and catches everything she discovers 
in her magnificent net. She studies them to see what they can tell her and uses the ideas to take care 
of the planet and its people.

Her compass reminds her of her goals and where she is heading. It helps her to make the right choices 
as she dreams big.

Caring Claudie knows that although she is only small, her curiosity can power big changes in the 
world around her. 

CLAUDIE
CURIOSITY

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat! KÍVÁNCSI 
KÁZMÉR

KÍVÁNCSI KÁZMÉR imádja felfedezni a környezetét. 
Folyton kalandozik a Föld körül, és akárhová megy, mindenütt új ötletekre vadászik.
C-alakú ollójával gyűjti össze a legkiválóbb gondolatokat. Sosem felejti el, hogy a kíváncsiság 
és a felmerülő kérdésekre adott válaszok a legfontosabbak.
Kukkants bele a hátizsákjába! Itt hordozza magával azokat a világ összes tájáról összeszedett 
dolgokat, amelyek erőt adnak kalandjaihoz: a gyerekektől szerzett fantasztikus ötleteket, ta-
pasztalatokat és leckéket. Ő pontosan tudja, hogy mindannyian a Globális Célokért harcolunk.
Öt kifinomult érzékét felhasználva kutakodik a nagyvilágban, és minden hasznos ötletet be-
gyűjt a hálójával. Alaposan átgondolja, hogyan gondoskodhat a bolygóról és lakóiról.
Iránytűje arra emlékezteti, hogy mindig a jobb megoldás felé kell haladnia. Mer nagyokat ál-
modni, és mindig helyes döntéseket hoz.
Kázmér tisztában van vele, hogy bár egyelőre aprócska, kíváncsiságának ereje egy napon 
megváltoztathatja a világot!
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OMMUNICATION

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat!

HÍRMONDÓ 
HILDA
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Cassia Communication helps to connect the people of the world. 
She shares their stories and messages so that we can all work 
together. She’s a brave adventurer and her Global Goals head 
torch clearly lights the way on her path into the unknown.

What amazing ears she has! She uses them to listen carefully to 
what people are saying, so she can understand what they need and 
what she can do to help.

Sometimes she meets an obstacle stopping her from getting her 
message across, so Cassia’s ears remind her that we might need 
to go over, under, around or through it to reach our goals. She’ll do 
whatever it takes and loves the challenge!

She carries a special globe. It holds ‘Messages to our world’ from 
its children — letters, songs and ideas. She loves sharing them with 
others as she leaps across countries.

The contents of her toolbox help her to build friendly walls and 
paths which link us together and help us to communicate better.
Cassia is a keen climber. She uses her string of hearts to climb to 
the top of mountains and down to the widest oceans, and with a 
clear call she sings out our messages so all can hear.

CASSIA
COMMUNICATION

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat!

HÍRMONDÓ 
HILDA

HÍRMONDÓ HILDA segít összekötni a Föld lakóit. Megoszt-
ja a történeteiket és az üzeneteiket, hogy mind egy közös 
célért dolgozhassanak. 
Bátor kalandor, a fején lévő Globális Célokat megvilágító 
lámpa mindig kijelöli számára a helyes utat. Micsoda füle 
van! Gondosan meghallgatja az emberek szavait, hogy 
megértse, mire van szükségük, és segíthessen nekik.
Megesik, hogy valamiféle akadály áll az üzenetek közvetí-
tésének útjába, de Hilda pontosan tudja, hogy mindent meg 
kell tennie a siker érdekében. Bármire képes, hogy célba 
juttassa az értékes gondolatokat, és imádja a kihívásokat! 
Különleges földgömböt hord magánál, amin a világ összes 
gyermekének üzenetei olvashatók – levelek, dalok és gon-
dolatok formájában. Hilda mindenkivel megosztja őket, hogy 
megismerhessük egymást, és közösen dolgozhassunk.
Szerszámosládája segítségével barátságos tereket és ös-
vényeket hoz létre, amelyek összekötnek bennünket, és 
segítenek a hatékony kommunikációban. Hilda imád hegyet 
mászni – nincs olyan meredély, amire ne tudna felkapasz-
kodni, mindenkihez eljutó üzenetei pedig a legmagasabb 
csúcsoktól az óceán mélyéig tisztán zengenek.
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CRAWFORD
CREATIVITY

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat!

KREATÍV 
KITTI
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A true explorer, Crawford Creativity zooms around the world on a 
mission of discovery. Being so high up he has a fantastic bird’s-eye 
view of the world below. This gives him a great understanding of 
the challenges we have and how we can work together towards the 
Global Goals.

His most treasured possession is his jar of ideas, discovered in 
different countries across the world. Their different shapes and 
colours are dazzling and when he puts them together in different 
ways, new creative ideas are formed. He loves adding new ideas 
from all of the children he meets. Look at the wonderful ideas he is 
growing to help nature, our community and show love.

Look at his tail. It’s woven by the children of the world from their 
love hearts.

Crawford’s special tool belt powers his creativity. With paints and 
pencils he shows how he can create a better world. With his golden 
‘unity feather’ he paints the world to bring us all together.

Crawford Creativity knows that the best ideas can develop when we 
work together, ask questions and spark ideas. He stores drawings, 
voices and letters from the children he meets in the patterns of his 
wings. Their beauty helps him fly high and carries him across the 
world. He spreads their colours out wide as he soars, sharing the 
creativity with the world below and wrapping it in love.

CRAWFORD
CREATIVITY

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat! KREATÍV 
KITTI

KREATÍV KITTI vérbeli felfedező, aki újabb és újabb küldetése-
ket keres a nagyvilágban.
Mivel magasan száll, madártávlatból tekinthet a bolygóra, és 
megértheti, mennyire fontos, hogy mindannyian együttes erővel 
dolgozzunk a Globális Célokért.
Legféltettebb kincse egy ötletekkel teli üveg, amelyben a világ 
minden tájáról gyűjtött gondolatokat tárolja. A színes, eltérő for-
májú darabkákat összeillesztve izgalmas, újszerű ötleteket ké-
pes létrehozni. Kitti nagyon szeret gyerekekkel beszélgetni, és 
örömmel figyeli, ahogy a kis kalandorok idővel felnőnek, és sze-
retettel gondoskodnak a természetről és a közösségükről.
Nézd csak a farktollát! A világ összes gyerekének szeretete tartja 
egyben.
Kitti szuperereje nem más, mint a kreativitása. Az övében tartott 
színes festéket és ceruzákat arra használja, hogy egy jobb vilá-
got alkosson. Arany tollai segítségével olyan bolygót teremt, ami 
valóban mindannyiunké.
Kreatív Kitti tudja, hogy a legjobb ötletek a közös munkából szü-
letnek, ezért nem fél kérdezni és új gondolatokat megfogalmaz-
ni. Rajzokat és színes ötleteket gyűjt a szárnytollai alatt, amelyek 
szépsége és tisztasága segít neki körberepülni a világot. Széles 
körben terjeszti csodaszép kincseit, megosztja kreativitását a 
Föld népeivel, és szeretetben egyesíti az emberiséget.
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PARKER
THE PROBLEM
SOLVER

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat!

PROBLÉMAMEGOLDÓ 
PONGRÁC
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Parker the Problem Solver loves to explore challenges. 
 
Her amazing glasses help her to examine things in great detail. 
She analyses the information she finds as she travels the world, 
making links and connections.

Parker knows that the knowledge she has learnt can really help her 
to solve problems in the future, so she pegs all the ideas from the 
children she meets on her skirt. They will help us all to reach our 
Global Goals.

Her incredible spotted markings are always changing. Every time 
she solves a problem another marking develops as her knowledge 
grows. Some problems are big and tricky to figure out, but as her 
markings change and she grows, she will solve even more.

She’s big and strong, ready to get to grips with problems and ques-
tions. However, she knows that sometimes it’s much better to work 
together to find a solution — so Parker carries her buzzy bee friend 
with her. Bee reminds her to look at challenges from other people’s 
point of view, especially those who may be more vulnerable than 
she is, and to ‘Bee kind’. This helps her to find the best answers for 
everyone. She never forgets her community. 

Parker uses her unusual gadget tool to unlock solutions to people’s 
needs. She makes unexpected connections to grow new ideas.

PARKER
THE PROBLEM
SOLVER

FEDEZD FEL 

a Globális Célokat!

PROBLÉMAMEGOLDÓ 
PONGRÁC

PROBLÉMAMEGOLDÓ PONGRÁC egyszerűen imádja a kihívásokat.

Fantasztikus szemüvege segítségével alaposan megvizsgálja a 
környezetét, majd feldolgozza azokat az információkat, amelyekkel 
világ körüli útjai során találkozott, és rávilágít a szokatlan összefüg-
gésekre.

Pongrác tisztában van vele, hogy az általa megszerzett tudás segít 
majd megoldani a világ gondjait, ezért mindig a szoknyájára tűzi a 
gyerekek ötleteit és elképzeléseit. Tudja, hogy ez segíthet neki a 
Globális Célok elérésében.

Csodaszép, foltos bundája állandóan változik. Minden megoldott 
probléma után újabb pötty tűnik fel rajta, jelezve Pongrác növekvő 
tudását. Persze akadnak komoly és bonyolult problémák, de ahogy 
egyre több folttal rendelkezik, Pongrác idővel mindegyik megoldásá-
ra képes lesz.

Nagy és erős, nem fél a problémáktól, a felmerülő kérdésektől – de 
azt is tudja, hogy a csapatmunka mindennél hatékonyabb, ezért 
mindenhová magával viszi apró méhecske barátját. Ő emlékezteti 
arra, hogy érdemes megvizsgálni mások nézőpontjait, főleg, ha az 
illető sebezhetőbb és gyengébb nála. Mindenkivel kedves, és a kö-
zössége érdekeit tartja szem előtt – nem csak önmagáért, hanem a 
többiekért is dolgozik.

Pongrác egy varázslatos eszközt használ, hogy megoldást találjon 
az emberek problémáira. Az általa felfedezett, különös összefüggé-
sekből mindig igazán eredeti ötletek születnek.
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a Globális Célokat!
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