
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
TÖBB SZÁZ CSERKÉSZ FORMÁLT ÓRIÁSLILIOMOT AZ ORSZÁGOS 
CSERKÉSZNAPON 

A Magyar Cserkészszövetség a helyi cserkészcsapataival közösen, idén négy vidéki városban 

rendezte meg a tavalyi nagy sikerű Országos Cserkésznap rendezvényét a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-

0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt keretében. A március elején hatalmas 

sikerrel megvalósult első cserkésznap, a Szegedi Árvízi Emléknap után hétvégén újabb négy 

helyszínen, Szerencsen, Pécsett, Székesfehérvárott és Szombathelyen tartottunk 

Cserkésznapokat. Az ingyenes, több ezer látogatót vonzó, bárki számára nyitott rendezvényeink 

célja az volt, hogy a gondtalan szórakozás mellett betekintést nyújtsanak a résztvevőknek a 

kisközösségi ifjúságnevelés alapjaiba a cserkészet példáján keresztül, és megismerjék annak 

társadalmi jelentőségét. A kézzelfogható élmények által az ott lévők közelebb kerülhettek Magyarország 

legnagyobb ifjúságnevelő mozgalmához, a cserkészethez. 

A Szerencsen, Szombathelyen, Székesfehérvárott és Pécsett megrendezett Országos 

Cserkésznapokon számháború, kézműves foglalkozások, akadálypálya, rekeszmászás, kerékpáros 

ügyességi versenyek, bűvész-bemutató, falmászás, svédpálya, városismereti versenyek, óriás 

társasjáték, íjászat, kovácsolás és népi játékok készítése, valamint kőfaragás, üvegfestés és csokigyár 

látogatás is szórakoztatta a résztvevőket. A városonként eltérő programok között moldvai táncház, 

kötélpálya, euro bungee, környezetvédelmi bemutatók, történelmi és ismeretterjesztő séták, illetve 

vakvezető kutyás foglalkozás és agyaggalamb-lövészet is szerepelt. Székesfehérváron papírsárkány ké-

szítés és városi óriás Cserebere játék várta az érdeklődőket. A városban a megnyitó után a jelenlévő 

több száz cserkész élőképként óriás cserkészliliomot formált. 

 

A cserkészetről 

A cserkészet a világ és hazánk legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma. A világ több mint 200 

országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív 

és elkötelezett felnőttekké váljanak.  Az 1912 decemberében alakult Magyar Cserkészszövetség 200 

csapatában több mint 10 ezer cserkész tevékenykedik az ország minden megyéjében, 

együttműködve a határon túli magyar cserkészközösségekkel. 

A cserkészet önkéntes, vallásos, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára 

származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A 

magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, 

egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé 

növekedjenek. A mozgalom saját, nem formális nevelési módszerével – a 

cserkészmódszerrel – , önkéntesei által ifjúságnevelést végez, illetve 

életmodellt nyújt, melynek középpontjában a kisközösségi 

nevelés, a cselekedve tanulás, illetve az ösztönző és vonzó 

programok állnak.  
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