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Szombaton került megrendezésre a Magyar Cserkészszövetség Európai Uniós
támogatással megvalósított projektjének veszprémi rendezvénye a Betekintsvölgyben. A Zöld Cserkésznap során több, mint 30 cserkész állt készenlétben, hogy
átadja természet- és környezetvédelmi tudását az érkező cserkészeknek és az
érdeklődőknek. A 8 magyarországi városban megrendezésre kerülő Zöld
Cserkésznap
célja,
hogy
játékos
ismeretterjesztő
programokon
keresztül
népszerűsítse a környezettudatos életmódot elsősorban a fiatalok és a családok
körében.
A Betekints-völgybe látogató fiatalok és családok egy tematikus akadálypálya segítségével
sajátíthatták el a környezettudatos életmód alapjait. Az állomásokon energiaspórolási,
víztakarékossági, hulladékcsökkentési és hasznosítási tippeket kaptak, a környezettudtos
fogyasztói és vásárlási szokásokról, valamint a környezetkímélő közlekedésről tanultak. Az
érdeklődők a napkollektor- és szélkerék modellek, valamint a napelemes játékok segítségével
a gyakorlatban is megfigyelhették a megújuló energiaforrások felhasználását.
A rendezvény nem titkolt célja volt, hogy az elsajátított környezeti tudás a megismert,
gyakorlatban alkalmazható minták által a látogatók életének részévé tegye a
környezettudatosságot, ezért a fiatalok egy tíz állomásból álló tanösvényen végighaladva a
látogatók egy papírfalra írhatták fel a környezet érdekében hozott vállalásaikat.
„A Zöld Cserkésznapok rendezvénysorozat a Magyar Cserkészszövetség 5 %-os önrészén túl
az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 95 %-os támogatásával valósul meg.”
– tájékoztatott Katona-Fábián Viktória projektvezető. A veszprémi rendezvény előtt
Szerencsen és Pécsett került sor Zöld Cserkésznap megrendezésére, és őszig bezárólag még öt
városba – Szegedre, Szombathelyre, Miskolcra, Kecskemétre és Székesfehérvárra – látogat el
a program.
További információ, interjúszervezés:
Nyári Attila (Váltópont Kommunikációs Ügynökség)
+36 20 238 3094, attila@valtopont.hu
Honlapok: www.zoldcserkesz.hu, www.cserkesz.hu

Magyar Cserkészszövetség
Cím: 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a
Telefon: +36 (1) 394-5084
E-mail info@zoldcserkesz.hu
Honlap: www.zoldcserkesz.hu

Kik azok a cserkészek?
A cserkészet a világ legnagyobb gyermek-és 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. A Magyar Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja.
A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási
meggyőződéstől függetlenül. A mozgalom pedagógiai alapjait több mint 100 éve fektette le az
angol Lord Robert Baden-Powell of Gilwell, de a kiscsoportos rendszeren és cselekedve tanuláson alapuló cserkészmódszer aktuálisabb, mint valaha.
A 100 éves Magyar Cserkészszövetség 1912-ben kezdte meg működését, majd az 1946. évi
feloszlás után az újjáalakulás 1989-ben történt meg. A Szövetség 250 csapatában körülbelül
8000 cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében. A Magyar Cserkészszövetség
További információ a cserkészetről és a Magyar Cserkészszövetségről a www.cserkesz.hu weboldalon található.
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