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Cserkészet ma?
A cserkészet mindenki számára nyitott,
önkéntes ifjúsági nevelő mozgalom, amely
élmények révén segíti elő a gyerekekben a
 talpraesettség
 önellenőrzés
 széles látókör
 önállóság
 fegyelem
 állóképesség
 ország– és magyarságismeret
kialakulását, megerősödését. Hozzásegít az önmegvalósításhoz, hogy a gyermekek az életben
is ügyes, magukat föltaláló, saját lábukon is
megálló és a szükséges önbizalommal
rendelkező, boldog emberekké válhassanak és
mindehhez keresztény korosztályi csoportot
biztosít.
 Főztél már az erdőben tűzhely és „mikró”
nélkül? Még nem? Próbáld ki!
 Tudsz tüzet rakni? - És nedves fából?
Gyere, bizonyítsd be!
 Fel tudsz verni egy sátrat? Építettél már
őrtornyot és hidat az erdőben, vagy
esetleg egy tutajt?
 Köztünk kalandok, kihívások várnak Rád!
 Járjuk be együtt az országot!
 Nálunk társakra lelsz!
Ha a cserkészet, és csapatunk felkeltette az
érdeklődésedet, akkor nincs más hátra,
minthogy jelentkezz!
Gyere! Várunk!
Programjaink október hónapban
október 15-17
Őrsi portyák/kirándulások
október 17.
Cserkészmise
Nyárzáró tábortűz
Szeptember 18-án, szombaton tartottuk nyárzáró
tábortüzünket.
Ilyenkor
nyári
élményeinket frissítjük fel, kis előadások
segítségével egy tűz körül. Erre a programra
cserkész szülők, hozzátartozók is jöhettek és
betekintést nyerhettek nyári táborunkba.
Őrsönként adtunk elő a táborból egy-egy
emlékezetes napot, pillanatot és magának a

tábornak a hangulatát. A tűz körül sokat
énekeltünk és játszottunk, nagyon vidám volt a
hangulat. A tábortűz után volt egy kis agapé
azokból a sütikből, amiket a kedves szülők hoztak
Itt mindenki kötetlenül beszélgethetett mindenkivel. Nagyon jó volt, hogy ezt az évet is vidáman
kezdtük el! (Csipkebogyó őrs)
Interjú Hannával
Alex: Szeretettel köszöntelek mint új őrsvezetőt
csapatunkban. Kérlek, mondj magadról pár szót!
Hanna: Musch Hanna
vagyok, a családommal
Kelenvölgyben
élek,
hárman vagyunk lánytestvérek, én vagyok a legkisebb. Jelenleg a Budai
Ciszterci
Szent
Imre
Gimnáziumba
járok.
Immáron 7 éve cserkészkedem,
amit
nagyon
szeretek, és a tavalyi tanév során a végeztem el az
őrsvezetőképzőt. Amire azért vállalkoztam, hogy
őrsvezetőként másokkal is megszerettessem a
cserkészéletet.
Alex: Milyen lányok jelentkezését várod?
Hanna: Minden olyan 2.-3. évfolyamos kislányt
szeretettel várok, aki szeret csapatban nagyokat
játszani, énekelni, szeretne közelebbről barátkozni
a természettel, sátorozni az erdő közepén,
körbetáncolni a tábortüzet és rengeteg klassz,
életre szóló élményt szerezni egy szeretetteljes,
jófej csapat tagjaként.
Alex: Van már ötleted, hogy mi legyen az
őrsötök neve?
Hanna: Vannak ötleteim, de az maradjon a mi és
a jövő titka… 
Vezetőség: templomkert-kerítés tisztítás

