
 

 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
Ké 

 

Kedves Szülők! Kedves Cserkészek! 

Csapatunk vezetősége május 22-én este megtartotta az életünk újraindításához szükséges gyűlését. Két nagyon 

fontos döntést hoztunk, melyről szeretnék az alábbiakban beszámolni. 

1. Június 4-én, a trianoni békediktátum 100. évfordulóján, a nemzeti összetartozás napján mind a 

kiscserkészek, mind pedig a nagyobbak számára egy külön programot szervezünk, melyben a nemzet 

egységét és a közös testvériséget szeretnénk nevelési célként megvalósítani. 

A kiscserkészek számára június 4-én, csütörtök délután ¼ 5-kor kezdődik a programunk, melynek 

része ½ 5-kor a közös kárpát-medencei harangszó imádságos jellegű hallgatása, valamint játékos 

programok. (A program a harangszó ideje miatt került erre az időpontra.) 

A nagyobbakat 19:10-re hívjuk, mivel velük részt veszünk az Összetartozásunk Tüze programban, 

melyet az egész világon budapesti idő szerint 19:20-kor gyújtunk meg. (https://gyujtsukmeg.ma/) A 

tűzgyújtás után busszal elmegyünk Dörgicsére, ahol a templomromnál lesz egy játékos megemlékezés. 

Visszaérkezés Nemesvámosra kb. 22:30-kor. Hazafele minden településen megállunk, ahol cserkész 

lakik. 

Azt gondoljuk, hogy a késői időpont – mivel nem kell másnap korán iskolába menni – vállalható. Az 

évforduló olyan különleges, hogy feltétlenül szükségesnek érezzük a részvételt. 

Mindkét programban az összetartozást szeretnénk hangsúlyozni, nem pedig „Erdélyt visszafoglalni”. 

Ez nagyon fontos, a nemzeti nevelésünknek ez így része. 

2. A nyári táborokkal kapcsolatos áprilisi döntést visszavonjuk. Örömmel vettük hírt, hogy a nyári 

táborozásokat Magyarország Kormánya június 15-től engedélyezte. Ezért – bízva abban, hogy a 

jelenlegi helyzet csak jó irányba változik – az eredetileg tervezett időpontban megszervezzük az összes 

tábort: a napközis tábort, a Rókapuszta-tábort, a cserkésztáborokat és a vezetőképzőt.  

A döntéseink következtében új eseménynaptárt készítettem, mely a honlapról elérhető: 

http://www.cscscs.hu/letoltes/esemenynaptarak/esemenynaptar2019_20_200524.pdf 

Végezetül még egy fontos dolog, melyről említést kell tennünk: a tagdíjak. Mivel több programunk 

elmaradt, ugyanakkor sokan a szeptemberben meghirdetett rend szerint fizetik a tagdíjakat, úgy 

határoztunk, hogy minden hónapra fizetünk, amely így a nyári táborra történő nagyobb előtakarékosság. 

Az elmúlt időszakban természetesen a szövetségi tagdíjat is befizettük mindenki nevében. 

Az őrsgyűlések az év hátralevő részében folytatódnak, az őrsvezetők számára meghatároztuk, hogy a 

járványveszély miatt mit kell másként csinálniuk. Természetesen a táborozás során is megfelelő 

protokollokat követünk, amelyben minimálisra szeretnénk csökkenteni a kockázatot. 

A kényszerű online istentiszteletek után örömmel vettük, hogy végre élő szentmisén / Istentiszteleten 

vehetünk részt. Kérjük a cserkészeket és családjaikat, hogy járjanak élen az újrakezdésben, az 

Istentiszteleteken való újbóli részvételükkel: nem másról teszünk ezzel tanúságot, mint hogy hiszünk az élő, 

eleven kapcsolatok értékében! 

Bármilyen kérdés, kérés esetén mindenkinek szívesen állok rendelkezésére! 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2020. május 24. Gere Dávid Márk cs. st. 
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