1426. Csillagösvény Cserkészcsapat
Nemesvámos, Fészek u. 5.
Kedves Szülők! Kedves Cserkészek!
Tisztelettel és szeretettel kérem, hogy hallgassátok meg azokat a gondolatokat, amelyet a
Csillagösvény Cserkészcsapatról szeretnék mondani. Számtalan előnye lenne, ha személyes, szülői
értekezlet keretében osztanám meg ezeket, de manapság – a pandémia miatt - nagyon kevés helyen
tartunk olyan értekezleteket, ahová sokfelől jönnénk össze emberek. Ezért inkább annak előnyét
élvezzük, hogy egy levél elolvasása történhet csendes otthonunkban egy általunk szabadon
megválasztott időben, akár részletekben is, illetve a részletekre jobban odafigyelve is. Nekem nagyon
fontos, hogy ezekről a gondolatokról beszámoljak, ezért kérem a kedves szülők és a nagyobb
cserkészek figyelmét!
Az elmúlt időszakban sokan csatlakoztak a csapathoz – örvendetesen – szépen fokozatosan, ez
azonban nem alapozta meg annak igényét, hogy az újonnan érkezőknek szülői értekezletet tartsunk.
Aki pedig régóta van közöttünk, azok számára is feledésbe merülhetett már néhány fontos sarokpont.
Ezért fontos, hogy ezeket „tartóelemeket” most újra megfogalmazzam.
Papként elsősorban az a küldetésem, hogy az embereket közösségbe szervezzem. Olyan közösségbe,
amely Krisztus köré tud gyűlni, amely számára fontos az ünneplés, az együttlét, egymás kölcsönös
megismerése és segítése és elsősorban pedig a földi élet után a mennyei örök boldogság. Ez utóbbi
olyan fontos, hogy nem bízhatjuk a véletlenre: nem halovány reményünk kell legyen abban, hogy talán
majd valahogy „bejutunk”, hanem szilárd meggyőződéssel kell azon munkálkodnunk, hogy életünk
olyan élet, amely megnyugodva bízhat abban, hogy Isten méltóvá talál minket az üdvösségre!
Amikor kicsivel több, mint tíz éve elindítottam azt a kalandot, amelyet most 1426. Csillagösvény
Cserkészcsapatnak nevezünk, akkor határozott célom volt, hogy olyan eszközt adjak minden hozzánk
csatlakozó fiatal kezébe, amelynek nyomán ő egy üdvözült keresztény lehet földi élete után. Ez az
eszköz nem egy egyszerű séma. Ez egy rendkívül bonyolult nevelési rendszer, amelyben a fiatalok
önkéntesen vesznek részt, több részletét maguk művelik az önnevelés és az igényeikre szabott
programok révén, fogadalmat tesznek Istennek és a cserkésztörvény szerint élnek. A nevelési rendszer
közösséggé teszi őket, amely túlmutat a cserkészfoglalkozás és a csapatprogramok keretein, az életben
máshol is egymásra találnak és örömmel munkálkodnak már nem csak saját testi és lelki jólétükön,
hanem az emberek, akár a társadalom boldogulásán is.
Ahhoz, hogy a kívánt célt elérjük, fontos, hogy a cserkésznevelés egy jó terv szerint működjön. Jó ház
is csak akkor épül, ha jó a terv, jó a kivitelezés és megfelelőek az anyagok is. Ha visszatekintek az elmúlt
kicsivel több, mint tíz évre, akkor nagyon-nagyon sok élménnyel gazdagodtunk mi itt együtt. Ezek azért
voltak élmények, mert egy jó nevelési terv részei voltak és mert többnyire jól őrködtünk a kivitelezésen
is. Ha nem is volt mindig minden tökéletes, azért igyekeztünk beletenni sok-sok szeretetünket,
elszántságunkat, ötletünket.
Amikor elindultunk, leszögeztünk néhány kötelező elemet. Kötelező program az őrsgyűlés, a csapatnap
és első naptól az utolsó napig a tábor (kicsiknek tanya), elvárt a felekezet szerinti Istentiszteleteken
való rendszeres jelenlét. Az, hogy ma van Csillagösvény Cserkészcsapat, nagyrészt annak köszönhető,
hogy ezeket az alappontokat akkor betartottuk, igazodási pontok voltak és kivétel nélkül mindenki
törekedett ezt egyfajta „alkotmányként” tartani. Az, hogy tíz év múlva lesz-e Csillagösvény
Cserkészcsapat, azt éppen az határozza meg, hogy mennyire leszünk képesek ezekhez a
„kötelezettségekhez” visszatérni.

Érdekes helyzetben van ma a csapatunk. Magasan a legtöbb vezetőnk van a régióban és nagyon komoly
erőforrásai vagyunk a közép-dunántúli vezetőképzésnek. Ez azt is jelenti, hogy rengeteg szellemi
kapacitásunk, rengeteg sok lehetőségünk van a csapat professzionális fejlesztésére. Ugyanakkor,
jópáran a csapat vezetői közül az elköteleződés gyengülését figyeljük évről-évre. Ez az elköteleződésgyengülés mutatkozik meg abban, hogy a sem a saját felekezet szerinti Istentiszteleteken való jelenlét,
sem a csapatnapokon való részvétel nem rendszeres, néha már egészen esetlegesnek tűnik a többség
részéről, miközben sok őrs őrsgyűlése sem rendezett. Pedig a hiányzások miatt sok felesleges vezetői
munka keletkezik, ami magával vonja az elkedvetlenedő vezetői munkát, az pedig a színvonal
csökkenését. Ez után következik a lemorzsolódás, ami miatt pedig őrsök működése szűnik meg.
Különösen fiú oldalról kezdünk komoly bajban lenni, már nem is fogjuk tudni tartani azt a szabályt,
hogy egy-egy őrs egy-egy korosztályból kerüljön ki. Annak ellenére, hogy a lányok többen vannak, a
hiányzások, az elköteleződés gyengülése mindkét nemnél jelen van és rombolja a csapat szellemét,
színvonalát.
Az első és legfontosabb feladatunk, hogy rendbe szedjük magunkat! Kérem, hogy az maradjon aktív
cserkész, akire számíthatunk az elköteleződésben is:
-

minden őrsgyűlésen ottlesz
a legtöbb csapatnapra eljön
végig részt vesz a táborban /tanyán, illetve az évközi rendes portyázáson
részt vesz a legtöbb vasárnapi istentiszteleten (törekszik ezt otthonában, cserkésztestvéreivel
együtt tenni)

Ezek a kötelezettségek egyaránt fontosak, tehát nem egyiket-másikat kell valahogy megvalósítani,
hanem mindegyiket kötelezően fel kell vállalni! Ezek nélkül a nevelési rendszer nem működik, ezért
ezek nélkül komoly cserkészetről nem beszélhetünk.
Ennek az elköteleződésnek vannak külső jelei is. Az egyik ilyen az egyenruhánk. Ezért kérem, hogy a
cserkészek minden csapatprogramra és lehetőleg a vasárnapi Istentiszteletre egyenruhába jöjjenek, az
őrsvezetők egyenruhában tartsák az őrsgyűléseket. A másik fontos jelünk a köszönés és a kézfogás.
Kérem, hogy ennek használatát vezessük be egymás között! (Kiscserkészeknél „Megteszem, ami tőlem
telik!”, cserkészeknél „Jó munkát!”)
Szeretném, ha ezen kötelezettségek vállalásáról visszajelzést kapnék mindenkitől, kiskorú csapattagok
esetében pedig a szülők partneri együttműködéséről is. Hiszen úgy kell szervezni a család programját,
amibe belefér a vasárnapi Istentisztelet, a heti őrsgyűlés, a havi csapatprogram és az évi cserkésztábor.
Ha a szülők ebben nem tudnak partnerek lenni, akkor a gyerekük esetében a cserkésznevelés meg fog
bukni. Ez ugyanis nem egy szakkör, ahol érdekes dolgokat tanulunk, hanem egy életforma, ami képes
bennünket növelni, jobb emberré tenni és napról napra tökéletesedni. Ezt pedig csak úgy lehet
„csinálni”, hogy közben a szívünk osztatlanul akarja!
Persze, vannak iskolai programok és vannak előre nem látható családi kötelezettségek is. Sőt, mitöbb,
zenekar és sportprogram vagy más kötelezettség is közbejöhet. Ennek ellenére a közösség igényeként
jelölöm meg a rendszeres részvételeket: okosan, ésszel, felelősséget vállalva.
A másik komoly feladatunk az utánpótlás kérdése. Egy közösség csak úgy tud fennmaradni, ha újabb
és újabb tagokkal tud gyarapodni. Idén nagyon szeretnénk elindítani egy lány és egy fiú őrsöt 7-8 éves
korosztály számára. A fiú őrs biztosan Nemesvámoson működik majd, a lány őrs esetén ez még
kérdéses. Fiúkat azonban majdnem minden korosztályba és majdnem mindenhova szeretnénk hívni!
Éppen ezért kérem, hogy minden lehetőt tegyünk meg közösen azért, hogy a meglévő őrseink
megmaradhassanak és egy lány és egy fiú őrs elindulhasson. Ma nehéz helyzetben vagyunk, mert nem

biztos, hogy a járványhelyzet miatt tudunk igazi toborzást tartani. Ezért az ismerősi bíztatás, a csapat
„reklámozása” ma felértékelődik. Mindenkit kérek, hogy tegyünk azért, hogy aki szeretne, megtaláljon
minket!
Biztosan nem tudnám összeszámolni azt a munkát, amit az elmúlt években vezetőtársaimmal együtt a
cserkészekért, a csapatért vagy a nagyobb cserkészközösségért tettem. Addig teszem, amíg tudom.
Nincs persze kőbe vésve, hogy erre mindig lesz lehetőségem. De amíg lehet, addig igyekszem tenni,
mert úgy gondolom, ez egy jó eszköz az emberi boldogulásra, ez egy jó közösség, amelyben a fiatalok
otthonra találnak, ez a közösség tartást ad, célokat tűz ki, élményeket ad, miközben ügyesedünk és
növekszünk testben és lélekben. Hiszem és látom, hogy azok a szülők, akik támogatják gyermekeik
cserkészmunkáját, azok olyan értéket adnak számukra, amit nagyon nehéz mással helyettesíteni. Nem
szeretném kizárólagossá tenni a cserkésznevelést, de merem állítani, hogy nem sok ilyen jó létezik,
amit gyermekeinknek adni lehet!
Az én kezem munkára kész, mindenkit vinni szeretnék, aki akar jönni velem!

Jó munkát!
Nemesvámos, 2020. szeptember 13.
Gere Dávid Márk csst. (1426.)
csapatparancsnok

Visszajelzés és ígéret*

-

Én (nevem:)…………………………………………………………………….…. aláírásommal tanúsítom, hogy
szeretnék aktív és elkötelezett tagja lenni a Csillagösvény Cserkészcsapatnak. Ezért ígérem,
hogy minden megteszek, hogy

-

minden őrsgyűlésen ott legyek

-

a legtöbb csapatnapon részt vegyek, azokról csak különlegesen súlyos okból maradok távol,

-

végig részt vegyek a táborban /tanyán, illetve az évközi rendes portyázáson,

-

felekezetem szerint mindig részt vegyek a vasárnapi szentmiséken vagy istentiszteleteken
(törekszem ezt otthonomban, cserkésztestvéreimmel együtt tenni).

Mindezt azért ígérem, mert fontos számomra ez a közösség és azok az értékek, amelyeket ettől a
közösségtől kapok és amelynek én is tevékeny előmozdítója szeretnék lenni.

Nemesvámos, 2020. …………………………………
aláírás

Kiskorú cserkészem ígéretét támogatom, családi életünket igyekszünk úgy rendezni, hogy fent nevezett
gyermekem ezeket a vállalásait teljesíteni tudja.

szülő aláírása

•

Kérlek, mielőbb hozd vissza ezt a dokumentumot, ha komolyan gondolod!

