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CSERKÉSZEK NÉPSZERŰSÍTETTÉK A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓDOT 

2013 / 10 / 15 

A rendezvényre látogató fiatalok és családok egy tematikus akadálypálya segítségével 

sajátíthatták el a környezettudatos életmód alapjait. Az állomásokon energiaspórolási, 

víztakarékossági, hulladékcsökkentési és hasznosítási tippeket kaptak, a környezettudatos 

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 rendezvénysorozat 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 egy 

papírfalra írhatták fel a környezet érdekében hozott vállalásaikat.  

A rendezvények helyszínei és időpontjai: 

Szerencs 2013.04.20. 

Pécs 2013.04.27. 

Veszprém 2013.06.08. 

Szombathely 2013.09.07. 

Miskolc 2013.09.14. 

Kecskemét 2013.09.21. 

Szeged 2013.09.28. 

Székesfehérvár 2013.10.05. 

 

 

Lezajlott a Magyar Cserkészszövetség Európai Uniós támogatással megvalósított 

projektjének rendezvénysorozata. A Zöld Napokon több, mint 250 cserkész állt 

készenlétben, hogy átadja természet- és környezetvédelmi tudását az érkező 

cserkészeknek és az érdeklődőknek. A 8 magyarországi városban megrendezésre 

került Zöld Nap célja volt, hogy játékos ismeretterjesztő programokon keresztül 

népszerűsítse a környezettudatos életmódot elsősorban a fiatalok és a családok 

körében. 

 

 



 

 

 

 

A Zöld Cserkésznapok rendezvénysorozat a Magyar Cserkészszövetség 5 százalékos önrészén 

túl az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 95 százalékos támogatásával 

valósult meg.  

Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege a Zöld Cserkésznap(ok) KEOP 6.1.0/B11-2011-

0124 projekt kapcsán: 45.538.781.- Forint 

További információ, interjúszervezés: 

Bakonyi Anna (Váltópont Kommunikációs Ügynökség) 

+36 20 237 8415, anna@valtopont.hu 

Honlapok: www.zoldcserkesz.hu, www.cserkesz.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. További információ a 

cserkészetről és a Magyar Cserkészszövetségről a www.cserkesz.hu weboldalon található. 
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