Időpont

Program

2019. 01.19.

kerületi cserkészfarsan

2019.02.24

Országos Cserkészbál

2019.03.02

Bi-Pi megemlékezés próbáztatás

2019.03.03
2019.03.15

Szőllősi Feri bá halálának 14. évfordulója
Diszőrség a városi ünnepségen

2019.03.23

Te Szedd szemétszedés

2019.04.19
2019.04.27
2019.05.11
2019.05.11-12.

Nagyszombati körmenet
Föld napja nagyportya
Közösségek hete
Ultrabalaton

2018.06.09-09.

Rover hétvége - Sopron

2019.07. 07. 06-07.10.

Csapat vándortábor- a Balaton -felvidéken

2019.07.20.

Strandanimáció

2019.07.27.
2019.08.03.
2019.08. 11.
2019.08.20.

Strandanimáció
Strandanimáció
Jankovichi búcsú
Díszörség a városi ünnepségen

2019.09.07

Toborzó nyílt nap

2019.09.14
2019.09.21
2019.09.28.

Toborzó nyílt nap
Toborzó nyílt nap
Csapatportya

2019.10.05.

Aradi vértanúk megemlékezés

2019.10.23.
2019.11.03.

Díszőrség a városi ünnepségen
Mindenszentek

2019.12.24.

Bethlehemezés

Csapatprogram 2019. évi pályázatokhoz
Leírás
Pécs Nagy Lakos Gimnázium
Batyus jelmez bál, az ételt ,italt a cserkészek hozzák
Budapest
Mozgalmunk megalapítójára -Bi-Pi-re emlékezünk, a jelőltek újonc próbát tesznek, Fonyódon a Sípos-hegyen
alpítónkra emlékezünk ünnepi szentmise keretében
Díszőrséget adunk a városi ünnepségen.
A Jankovich telepen szedtük a szemetet. Kesztyűt és szemeteszsákot adunk a gyerekeknek, vasúti töltés két
oldalán szedjük a szemetet.
katolikus templomban díszkiséretet adunk a feltámadási körmeneten
Kerékpártúra Somogy legmagasabb pontjára Almantetőre
cserkészek bemutatkozása és tevékenységük népszerűsítése játékokon keresztül
Frissítőpontokon vagyunk jelen 6 állomáson
Csapatunk középiskolás korú cserkészeinek szervezünk egy kétnapos ottalvós ,városnéző és a város ismereti
vesenyen vesz részt
kerékpáros vándortábor a Balaton-felvidék felfedezésére
A Platán strandon 3 alkalommal strandanimációs foglalkozásokat tartunk. Rajzolás ,gyurmázás, viking sakkot,
játékok a program. Minden kelléket( papír ,filc,gyurma, ceruza viking sakk)mi bizosítunk.
ua.
au.
Díszőrséget adunk.
Díszőrséget adunk a városi ünnepségen.
Az egész délelőttöt kitöltő nyilt napokon a lelendő csekészeknel és minden érdeklődönek bemutatjuk játékos
formában a cserkész életformát.
ua.
ua.
Kerékpárral felkeressükm a somogyvári Nemzeti Emlékhelyet
Csapatszinten megemlékezünk az aradi vértanúkról a zsidó temetőben lévő 1848-as honvéd hadnagy - Lőwey
Izidor- sírjánál.
Díszőrséget adunk a városi ünnepségen.
Csapatszinten megemlékeztünk halottainkról a temetőben.
Régi hagyománya csapatunknak. 24-én du. 14:30 órakor valamint az éjféli mise előtt bethlehemi darabot adunk
elő

