SAJTÓKÖZLEMÉNY
Szombaton is nyakkendőben! – a cserkészek így
ünnepelnek

A magyar cserkészek is csatlakoznak a World Scout Scarf Day nemzetközi
eseményhez augusztus 1-jén
Budapest, 2015. 07. 31. – A Magyar Cserkészszövetség idén is csatlakozik augusztus 1-jén
a World Scout Scarf Day elnevezésű nemzetközi eseményhez, melyen világszerte több
millió cserkész egy egész napon át, reggeltől estig viseli majd nyakkendőjét az
összetartozás és a cserkészet értékeinek népszerűsítése jegyében.
Bear Grylls brit főcserkész, Katalin heregné, Steven Spielberg, David Attenborough, J.K. Rowling,
Harrison Ford, Bill Gates, II. Erzsébet királynő, Csányi Vilmos, Juhász Árpád, Rubik Ernő, Böjte Csaba
– csupán néhányan a világ közel 40 millió cserkésze közül, akik ezen a napon együtt ünnepelnek.
Mi a nyakkendőnap?
2007. augusztus 1-jén az osztrák cserkészszövetség kérte aktív és egykori tagjait, hogy viseljék
a nyakkendőjüket nyilvános helyeken. Azóta minden évben augusztus 1-jén – a kiscserkészektől

egészen az idősebb korosztályig – egyre több cserkész visel nyakkendőt az utcán, munkába menet,
a családi körben, programokon, kiránduláson – egyszóval bárhol, ahol lehetőségük nyílik hirdetni a
cserkész eszmét, 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 mozgalom indulásakor a cserkészek számára a háromszög alakú nyakkendő praktikussága a
sérülések ellátásában nyújtott szerepet, az egyenruhával együtt pedig a társadalmi
egyenlőtlenségek elfedésére szolgált és szolgál azóta is. Mára a nyakkendő országonként másmás színnel és jelentéssel bővült. Magyarországon a cserkészek nyakkendőikre nagy tisztelettel
tekintenek, hiszen életre szóló fogadalmukra emlékezteti őket, így azokat az egyenruhával együtt,
annak részeként hordják. A nyakkendők színe korosztályonként eltérő, a leggyakoribb a zöld, szürke
és barna.
Magyar Cserkészszövetség
cím 1025 Budapest, Tömörkény utca 3/a. • postacím 1255 Budapest Pf. 192.
telefon +36 1 394 5084 • fax +36 1 394 5084 • email titkarsag@cserkesz.hu

200 magyar cserkész ünnepel Japánban
Jelenleg is zajlik Japánban a Cserkészek Világtalálkozója, melyen a világ minden tájáról több mint
33 ezer fiatal, közöttük 200 magyar cserkész is részt vesz. A dzsembori magyar kontingense így
Japánban csatlakozik a nyakkendő naphoz, hogy a többi cserkésszel, összetartozásukat jelezve
egész nap nyakkendőben ünnepeljenek!
Kik a cserkészek?
A cserkészet a világ és hazánk legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma: egy kalandos, minden
korosztály számára izgalmakat, kihívásokat nyújtó, értékek mentén működő szervezet. Csupa
élmény, játékok, táborok, természetjárás, sport és vagányság egybe gyúrva egy életformává – ez
a cserkészet veleje!
A világ több mint 200 országában 38 millió, Magyarországon pedig országszerte több mint 10 000
cserkész tevékenykedik 6-tól egészen 99 éves korig. A cserkészeknek a kalandozáson túl
küldetésük is van: „jobbá tenni világot.” Egy közös célért dolgozunk: hogy a gyermekek és fiatalok
talpraesett, életrevaló, elkötelezett felnőttekké váljanak, akik hasznos tagjai a társadalomnak és a
világ dolgai mellett van idejük önmaguk fejlesztésére is. A Magyar Cserkészszövetség tagja a
Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organization of the Scout Movement), amely az
ENSZ tanácsadó tagja.
További információ kérhető:
Tőrincsi Tímea
kommunikációs vezető
torincsi.timea@mcssz.hu
+36 30 490 4444
cserkesz.hu
facebook.com/MCSSZ
#worldscarfday
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