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„Cserkésznek lenni nagyszerű dolog,
De Magyar cserkésznek lenni - hivatás!
Tudnod kell, hogy te vagy a jövendő:
Benned lel harcost a feltámadás…
Ha ti cserkészek, ifjan összeforrtok,
Ha jóban – rosszban karba öltve a kart,
Hiába minden ármány és erőszak,
El nem sodorhat semmi vad vihar!”
(Budavári László: Cserkész lett a fiam)
Kedves Cserkészek, tisztelt Szülők!
Nagy örömünkre ismét elérkezett az idő, hogy szeretettel meghívjunk titeket,
családotokat és barátaitokat az idei cserkész évünk kezdésére!
Sajnos a tavalyi évben is sok nehézségbe ütköztünk. Reménykedünk benne, hogy az
idei iskolaév mindannyiunk számára egy kicsit közelít már a normalitás felé. Ameddig
csak lehetséges, folytatni szeretnénk munkánkat és amennyiben engedi az időjárás, a
jelenlegi helyzetre tekintettel, kinti foglalkozások lesznek.
Sok jó programot tervezünk az idei évre is, reméljük, hogy minél többet meg tudunk
valósítani belőlük. Lesz közte kirándulás, csapat hétvégék és sok-sok kaland.
Amennyiben a törvény engedi, az egész csapat fog találkozni. Ha változnak az előírások,
mint a tavalyi évben is, kisebb csoportokban fogjuk folytatni munkánkat.
Tavasszal, pünkösdkor, szeretnénk tartani egy csapat hétvégét, hisz ilyenkor a
legkönnyebb elsajátítani a gyakorlati tudást a természetben.
Sok kihívás, móka, vidámság, program, esemény és élmény fog várni rátok, remélem
örömmel fogtok részt venni rajtuk, és minél többet sikerül megvalósítani!
Várunk benneteket!
Jó munkát!
Ildi, Tibi és az egész vezetői csapat
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A következő év foglalkozásai és időpontjai:

2021/2022 első félév
szept. 18.

foglalkozás

nov. 20.21.

csapathétvége

szept.
24. – 26.

kerületi akadályverseny
(Kastl, Németország)

dec. 04.

mikulás

okt. 02.

szülői értekezlet

dec. 18.

karácsonyi ünnepély

okt. 16.

foglalkozás

jan. 08.

foglalkozás

nov. 06.

foglalkozás

2021/2022 második félév
jan. 22.

farsangi mulatság

ápr. 23.

foglalkozás

feb. 12.

foglalkozás

máj. 07.

anyák napi ünnepség

feb. 26.

foglalkozás

máj. 21.23

pünkösdi tábor

már. 12.

foglalkozás

jún. 04.

foglalkozás

már. 27. ápr. 04.

Regös tábor
(Németország)

jún. 18.

évzáró foglalkozás

ápr. 09.

foglalkozás

júl. 02.10.

csapattábor
(előreláthatólag)
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