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SAJTÓKÖZLEMÉNY
NEGYVENMILLIÓAN KÖTNEK NYAKKENDŐT!
World Scout Scraft Day – augusztus elsején ünnepel a világ legnagyobb ifjúsági szervezete
A Magyar Cserkészszövetség is csatlakozik augusztus 1-jén a World Scout Scarf Day elnevezésű
nemzetközi eseményhez, amelyen világszerte több millió cserkész viseli majd a nyakkendőjét egész
nap szemléltetve a cserkészek közötti szoros köteléket. A magyar cserkészek bringás szakága
Budapest több pontján flash mob-ot tart az ünnep kapcsán.
CSERKÉSZEK VAGYUNK! – képzelt riport a Word Scout Scarf Day-ről
Paul McCartney gitározik, Cliff Richard énekel Sík Sándor megzenésített versére. A zenét Jim Morisson
írta még a The Doors előtt. Az eseményről filmet forgat Jancsó Miklós és Steven Spielberg, az
ötletelésben Michael Moore is részt vesz. A történet a továbbiakban is csak a fantázia műve, de az nem,
hogy minden szereplője cserkész! A helyszín kiválasztását Bear Grylls angol főcserkész David
Attenborough-ra bízza, előtte azonban Juhász Árpáddal, az ismert magyar geológussal egyeztet. A
klipben Harrison Ford arról mesél, mennyit merített cserkészmúltjából Indiana Jones megformálásakor. A
filmben feltűnik Bill Clinton és Dick Cheney, akik egy követ fújnak, ha a cserkészetről van szó. Bill Gates
ezen somolyog. Béke van Angliában is: Tony Blaire II. Erzsébet királynő oldalán integet nekünk. A
premierre J.K.Rowling Daniel Radcliffe társaságában érkezik, akik azt számolgatják, hogy legalább
tizenhárom űrhajós, köztük az első ember a Holdon, Neil Armstrong is cserkész volt. Ahogy Szent-Györgyi
Albert, id. Rubik Ernő, Sinkovits Imre, Zenthe Ferenc, Latinovits Zoltán és Antall József is. Ha velünk
lennének, augusztus 1-jén ők is egyenruhát öltenének, és felkötnék a nyakkendőjüket, hadd lássa
mindenki: ők cserkészek!
Augusztus 1-jén tartják a World Scout Scarf Day-t, amelyet a világban élő 38 millió cserkész számára
hirdettek meg. Ezen a napon reggeltől estig viselik nyakkendőjüket az aktív és nem aktív cserkészek
egyaránt, így mennek többek között iskolába, vagy a munkahelyükre is, ráirányítva a figyelmet a világ
legnagyobb ifjúságnevelő mozgalmára, a cserkészetre.
2007-ben, augusztus 1-jén az osztrák cserkészszövetség kérte aktív és egykori tagjait, hogy viseljék a
nyakkendőjüket nyilvános helyeken. Azóta évről évre több millió cserkész csatlakozik a „nyakkendő naphoz”,
diákoktól kezdve prominens üzletemberekig, hogy láthatóvá tegyék a cserkészeszmét, miszerint aki
egyszer cserkész lett, örökre az marad. A nyakkendő a cserkészek fogadalmának erős jelképe, amely
kifejezi azt a küldetésüket is, hogy a világot egy kicsit jobb állapotban hagyják maguk után, mint ahogy azt
találták.

A világeseményhez a több mint tízezer taggal rendelkező Magyar Cserkészszövetség idén először
csatlakozik. A magyar cserkészek a fogadalmuk jelképét, a nyakkendőt az egyenruhával együtt hordják, így
őket ebben a viseletben lehet majd látni augusztus 1-jén, egész nap. A sok ezer cserkész között, aki ezen a
napon egyenruhában megy dolgozni, megtaláljuk Beer Miklós váci püspököt, Bálint Györgyöt –
Bálint gazdát, Mohay Bence sportriportert, Juhász Árpád geológust, Rétvári Bence politikust, vagy
Ungváry Krisztián történészt is.
A hazai cserkészet egyik különleges csoportja, a bringás szakág flash mob-al készül a World Scout Scarf
Day-re. Az akció a Móricz Zsigmond körtéren lévő cserkész szobor mögül, a BuBi állomástól indul délután
15 órakor. A cserkészek végigtekernek a belvároson, érintve a Fővám, a Kálvin, és a Deák teret, valamint
eltekernek a Hősök terére is. Az út során a „nyakkendő nap” szellemiségéhez méltó viseletben lesznek a
bringás cserkészek is, illetve egy-egy területen megállva látványos cserkészjátékokat játszanak majd. A
bringás cserkészek megmutatják Budapestnek, hogy nem csak az erdőben állják meg a helyüket a
cserkészek, hanem a városban, két keréken is!

A cserkészetről:
A cserkészet a világ és hazánk legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma. Pedagógiai alapjait több mint 100 éve
fektette le az alapító Robert Baden-Powell. Az általa kidolgozott cserkész-módszer, annak minden eleme a
mai fiatalok számára aktuálisabb, mint valaha. A világon 216 országban közel 40 millió cserkész dolgozik
egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A
Magyar Cserkészszövetség 300 csapatában több mint 10 ezer cserkész tevékenykedik, együttműködve a
határon túli magyar cserkészközösségekkel. A cserkészet saját, nem formális nevelési módszerével – a
cserkészmódszerrel – életmodellt nyújt, melynek középpontjában a kisközösségi nevelés, a cselekedve
tanulás, illetve az ösztönző és vonzó programok állnak. A Magyar Cserkészszövetség tagja a
Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organization of the Scout Movement), amely az ENSZ
tanácsadó tagja.
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