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Tisztelt Szülők, Kedves Cserkészek! 

 

Megkezdtünk egy újabb naptári évet, az újévi őrsi foglalkozások elindultak, az alábbiakban következzen 

néhány, az évre előre tekintő praktikus információ: 

 

 Már csak néhány tagdíj beérkezését várjuk, köszönjük a zökkenőmentes befizetéseket! 

 

 A karácsonyi szülőin elhangzottaknak megfelelően tehát a nyári tábor időpontja 

(cserkészkorosztálytól felfelé) július 13-21. lesz, míg a kiscserkészek tanyázása július 31-től 

augusztus 4-éig fog tartani. További információkkal majd adott időben jelentkezünk. 

 

 Egy ugyancsak ezen az alkalmon felmerült észrevétel kapcsán szeretnénk kérni a szülők 

együttműködését abban a tekintetben, hogy segítsék őrsvezetőink, vezetőink munkáját, adott 

esetben egyes hétköznapokból hozott fogalmak és elvárások újraértelmezésével is. A rend, 

fegyelem, szervezettség a cserkészéletben néha rugalmasabban értelmezett, mint egy iskolai 

környezetben, úgy gondoljuk, hogy a cserkészmódszerrel mégis el tudjuk érni hosszabb távon azt az 

eredményt, ami a célunkhoz szükséges. Nincs feltétlen fiatal őrsvezetőinkben (sokszor talán 

bennünk sem) meg még az a tapasztalat, eszköztár, amellyel az újabb generációk újabb jellegű 

problémáival minden esetben boldogulnának. A szülői nevelő munka pótolhatatlan a sikeres 

cserkésznevelői munka mellé, de azt gondolom ez még az iskolai esetre is igaz. A 90 perces őrsi 

alkalmak kevesek ahhoz, hogy azokat a tapasztalatokat, tudást, élményt át tudjuk adni a 

gyerekeknek, amiket szeretnénk, ha ezek nagy részében a rend megtartása leköti az őrsvezetők 

minden energiáját. Azt hiszem, minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke egy értékalapú, megtartó 

közösségben szerezhessen életre szóló élményeket, miközben a cserkészmódszer kereti között 

(táborok, portyák, őrsik, cselekedve tanulás, önfejlesztés) talpraesett, tudatos, felelősségteljes 

felnőttekké válnak. Így vannak ezzel az őrsvezetőink szülei is. Ezért kérnénk a szülőket a megértésre 

és az őrsvezetők támogatására. 

Mindemellett fogadunk természetesen továbbra is szívesen bármilyen jellegű építő kritikát, 

javaslatot, észrevételt, keressék nyugodtan az őrsvezetőket, rajvezetőket, vagy 

csapatparancsnok(helyetteseke)t. 

 

 A nagycserkészek portyája (Simonyi Óbester Raj) a kerületi Szent György Napok keretében lesz, 

ennek időpontja már ismert, április 26-28. 

 

Csapathonlapunk: https://608hu.wordpress.com/ 

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/scholacaritatis/ 

Szekszárd, 2019.01.14. 

Jó munkát! 

 Szegedi Domonkos csst. 

 csapatparancsnok 


