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Közel háromezer cserkész és több ezer civil érdeklődő vett részt április 26-án az
Országos Cserkésznap ifjúsági és családi programjain Budapesten. A nagyszabású
rendezvénnyel a szervezők a hazai cserkészetet, az ország legnagyobb
ifjúságnevelő mozgalmát ismertették meg a nem cserkészekkel számtalan,
kikapcsolódást nyújtó programmal. A mindenki számára nyitott és ingyenes
központi rendezvényen, a Városligetben az egész napos szórakoztató játékok és
programok mellett a cserkészet különleges csoportjaival is megismerkedhettek az
érdeklődők. A cserkészek a főváros több pontján ingyenes, vagy kedvezményes
programokon vehettek részt. Az uniós forrásból megvalósuló rendezvénnyel a
“Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása” című kiemelt projekt (TÁMOP-5.2.812/1-2013-0001) – lebonyolítója a Magyar Cserkészszövetség konzorciumi
partnerével, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel közösen, – a fiatalok
kisközösségekbe kapcsolási lehetőségeinek bemutatását célozta meg.
A nagyszabású rendezvénnyel a szervezők a kisközösségekhez való tartozás örömét és lehetőségét
mutatták meg. Ma köztudottan kevés szervezet biztosít a gyerekek számára megfelelő teret a közösségi
életre, a fiatalok életre való felnőtté válására. A cserkészet célja, hogy a fiatalok közösségeken keresztül
sajátítsák el a társas kapcsolatok szabályait, átérezzék és a foglalkozások révén megtapasztalják a
közösségi élet örömét és fontosságát. A cserkészek a közösség által tanulják meg, hogyan teremtsék
meg a lélek, az érzelem, az értelem, a társas viszonyok és a test harmonikus egységét.
Az Országos Cserkésznap 2014 rendezvénnyel a szervezők az ország legnagyobb ifjúságnevelő
mozgalmának szellemiségét ismertették meg a színes családi programokkal, egyben kikapcsolódást és
szórakozást nyújtott cserkészeknek és nem cserkészeknek egyaránt. Az Országos Cserkésznap 2014
városligeti rendezvénye ingyenes és mindenki számára nyitott volt, amin több ezer érdeklődő – leginkább
gyermekes család – vett részt. Az ország vidéki, köztük számos kistelepülésén működő
cserkészcsapatából közel 1400 cserkész érkezett. Számuk a cserkészet közösségi nevelési ereje mellett
jól mutatja, hogy a mozgalom képes a kistelepüléseken élő, olykor elszigetelt fiatalokat is megszólítva, a
helyi kisközösségeket az országos egész részévé tenni.
A rendezvény résztvevői a szórakoztató és ügyességi játékok mellett megismerkedhettek a cserkészek
különleges szakágaival, közöttük a regös-, vízi-, ejtőernyős-, és kerékpáros cserkészekkel is. A
Városligetben állították fel Magyarországon elsőként az ún. BagJump, az óriás ugrálót is. A városligeti
programokkal párhuzamosan a főváros további 12 pontján külön eseményeket szerveztek a
cserkészeknek, akik ellátogathattak Öveges professzor és a MÁV mozdonyjavító műhelyébe. Ingyenes és
kedvezményes múzeumlátogatásokon vettek részt a Szépművészeti, a Közlekedési és az Iparművészeti
Múzeumban, a Terror Házában, az Országház látogató központjában, valamint a Mátyás-templomban.
Ezen a napon a cserkészek kedvezménnyel mehettek be a Fővárosi Állat- és Növénykertbe is, a
helyszínekre pedig ingyenesen utazhattak a BKK járatain. A Naplás-tónál svédpálya és tájékozódási
futás, a Mátyás-hegyi barlangban barlangászat várta a mozgalom tagjait. A napot esti városnézés és
Underground túra zárta.

Magyar Cserkészszövetségről:
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 növekednek. 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. Színes
és rendszeres
programjaink országszerte mindenki számára nyitottak és a több száz és ezer fős
s
rendezvényünk, mint a Nemzeti Nagytábor 2013 vagy a Jubileumi Tutajtúra hatalmas népszerűségre
tettek szert!
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