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Programjaink szeptember hónapban
szeptemberben folyamatosan
Toborzás
szeptember 10.
Nyárzáró tábortűz
szeptember vége (pontos időpont a csapathonlapon később)
Szülői értekezlet
Gyere Te is cserkésznek!
Kik vagyunk?
A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom,
amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni
helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ
legnagyobb
gyermekés
ifjúsági
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.
Mit csinálunk?
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.
Ennek
érdekében
életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést
végzünk
önkénteseink
segítségével. Magyarországon a helyi
közösségekkel együttműködve 7 éves
kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki
nyitott elveinkre és közössége életében
tevékenyen részt vállal.
Mindehhez saját nem-formális nevelési
módszerünket, a cserkészmódszert hívjuk
segítségül, amely a következő elemekből
áll:
 a kisközösségi (őrsi) rendszer,
 fogadalom és törvények,





a cselekedve tanulás,
folyamatos és ösztönző, vonzó és
hasznos programok főként a
természetben,
a magyar kultúra ápolása különös
tekintettel népi hagyományainkra.

A cserkészet pedagógiai alapjait több, mint
100 éve fektette le az angol Robert BadenPowell, de kiscsoportos rendszeren és
cselekedve tanuláson alapuló cserkészmódszer aktuálisabb, mint valaha!
Gyere! Várunk!
Villáminterjú Gáborral
Balogh Alex: - Tényleg kimész fél évre
Angliába?
Kiss Gábor: - Igen.
Balogh Alex: - Köszönöm az interjút!
Cserkésztábor 1.:
French-Hungarian Scout camp
„Personally I spent a wonderful week with
all of you. I had a lot of fun and I have
discovered a lot of new things we didn't
use in our camps. It was a very good
experience for me. […] I don't wanna
speak for the others but I think that all of
us enjoyed this camp with you.
Thanks again for everything and be
prepared. See you.
Vincent de Boysson (Vinz')”
„As Vinz’, I found this camp amazing and
we both have lots of souvenirs about it!
[…] Thank you for the camp, for the
games and for all you taught us! You're all
welcome in France anytime!
Be prepared!
Delphine de Camproger (Delphine)”

