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Megnyílt a Kisközösség, nagy élmény! A magyar cserkészet 100 éve c. időszaki kiállítás a
Magyarság Házában, a Budai Várban. A kiállítás május 24-től szeptember 15-ig ingyenesen
látogatható. A több generációt és kultúrát összekötő cserkészmódszertan megismertetése
céljából rendezett tárlat a múlt eszmei és tárgyi emlékei mellett a cserkészet modern, friss
jelenét is bemutatja interaktív formában. A kiállítás része a „Kisközösségi ifjúságnevelés
támogatása” című TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 számú kiemelt projektnek, amely az Európai
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt
megvalósításáért felelős két konzorciumi partner a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar
Cserkészszövetség.
A tárlat négy tematikus egységben kelti életre az ifjúság, közösség, tevékenység, 100 év fogalmaknak a
magyar cserkészettel való összefonódását. Az elsőben a mozgalom százéves történetét idézi meg tárgyak,
fényképek, versek és filmek segítségével. Látható például a XX. század első felében kedvelt praktikus Morzekés, foglalatán a Morze jelekkel, cserkészkönyvek, a cserkészéletúthoz tartozó két igazolvány vagy a
mozgalomban ma már nem használt farkaskölyök jelvény. A Magyar Cserkészszövetség betiltása előtti
időszakban a kisfiú cserkészeket hívták így, míg a kislányok a tündérkék voltak. Az egykoron szintén
cserkész Sinkovics Imre tolmácsolásában hallható a Sík Sándor által 1926-ban írt Megyeri Hitvallás, de az
érdeklődők megismerhetik a mozgalom alapítójának, a brit Sir Robert Baden-Powell, cserkésznevén Bi-Pi
utolsó üzenetét is.
„Különösen fontosnak tartjuk, hogy múltunk ne csupán nehezen hordozható, feleslegesnek tűnő kacat
legyen az életünkben, hanem értsük és érezzük értékeit. Felismerjük a hasonlóságot elődeinkkel és ezáltal
közelebb érezzük magunkhoz őket. Áthidalva a sokszor magától értetődő generációs különbséget,
élményeink összekötnek.” – emelte ki nyitóbeszédében Buday Barnabás a Magyar Cserkészszövetség
országos elnöke.
A kiállítás második részében kipróbálható cserkészjátékok segítik a látogatókat a közös játék, a cselekedve
tanulás örömének felfedezésében. A cserkészéletút állomásai sok ajtó, fakk mögé rejtve, egy szekrény
belsejében kapnak helyet. Az ajtók mögé nézve feltárul a cserkészek kalandos, vagány és vidám élete. A
cserkészruhák, tábori pólók kavalkádja ad ízelítőt a programok sokszínűségéről. A cserkésztábort a harmadik
kiállítási egység jeleníti meg. Érdekessége, hogy a múlt és jelen cserkésztábora egyszerre jelenik meg:
digitális képkeretek segítségével fotókon látható milyen volt a tábori élet régen, és milyen napjainkban, míg
a terepasztalon egy teljes tábor csodálható meg. A táborverő társasjáték segítségével a résztvevők is
beleélhetik magukat a cserkészek ügyes, leleményes módszereivel felépített tábor mindennapjaiba.
Zárásként, a kiállítás negyedik részében mozi és olvasósarok várja az érdeklődőket. Itt cserkésztáborokban
készült kisfilmek láthatók, cserkészkiadványok olvashatók. Végül a látogatók maguk is feljegyezhetik egy
falitáblára, hogy milyen ifjúságnevelő mozgalmat ismernek, melyiknek voltak tagjai. Így saját élményeik is a
kiállítás részévé válnak.
A kiállításnak a Magyarság Háza ad otthont. Budapest I. ker., Szentháromság tér 6.
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A cserkészetről:
A cserkészet a világ legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma. Pedagógiai alapjait több mint 100 éve fektette le
az alapító Robert Baden-Powell, azonban az általa kidolgozott cserkészet, annak minden módszerével a mai
fiatalok számára aktuálisabb, mint valaha. A világ több mint 200 országában 38 millió cserkész
dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké
váljanak. A Magyar Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World
Organization of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. A Magyar Cserkészszövetség
300 csapatában több mint 10 ezer cserkész tevékenykedik az ország minden megyéjében,
együttműködve a határon túli magyar cserkészközösségekkel. A magyar cserkészmozgalom hazánk
legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma. Célja, hogy életrevaló, elkötelezett, felelős fiatalokat neveljen,
akik aktív és természetszerető életet élnek, és önmaguk folyamatos nevelése által Isten felé növekednek. A
vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom nyitott mindenki számára származástól, nemtől,
társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A mozgalom saját, nem
formális nevelési módszerével – a cserkészmódszerrel – életmodellt nyújt, melynek középpontjában a
kisközösségi nevelés, a cselekedve tanulás, illetve az ösztönző és vonzó programok állnak,
önkéntesek segítségével.
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