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1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők! 

Szeretettel köszöntök minden olyan szülőt, aki az elmúlt időszakban újonnan adta tagjaink 

sorába valamelyik gyermekét. Ezzel a levelemmel néhány nagyon fontos információt szeretnék 

átadni csapatunkról, annak működéséről és szokásairól, melyhez ilyen formában alkalmazkodást 

kérünk mindenkitől, aki szeretne az 1426. Csillagösvény Cserkészcsapathoz tartozni.  

Azt gondolom, hogy megéri. Megéri ide tartozni. Bár kétségtelenül áldozatokkal jár néhol a 

csapat programjaihoz alakítani a családi elfoglaltságokat, nyilván a heti őrsgyűlésre hozni-vinni 

is idő, az átlagnál komolyabb vallásgyakorláshoz is alkalmazkodni szükséges és persze a 

költségek is költségek. De mindezekért cserébe a gyerekek egy életre szóló közösséghez 

csatlakoznak, ahol élményt, tudást, értékeket, barátokat és megbecsülést kapnak. Hiszem, hogy 

olyan gazdaság ez, amelyhez komoly áldozatok árán is érdemes hozzájutni! 

Elsősorban szeretnék írni arról, hogy miként gondolkodjunk egy őrsgyűlésről. Az őrsgyűlés a 

parancsnok, a rajparancsnok és az őrsvezető által közösen menedzselt nevelési folyamat 

kiemelkedő része. A három említett cserkészvezető ehhez a munkához képesítést szerzett, most 

pedig komoly időt szán arra, hogy ez a folyamat a cserkészelvek mentén mindenben megfeleljen 

az őrs tagjai számára. Az őrsgyűlés a kisközösségi munka és a kisközösségi fejlődés legfontosabb 

része, itt vállnak barátokká és szövetségesekké a fiatalok egymással és a vezetőikkel is. Ez tehát 

nem egy szakkör. Nem szabadidő-töltés és nem pusztán tudásátadás. Ez egy varázslat, ahol -

hitünk szerint Isten segítségével az őrsvezető a varázsló. Persze, mindenkivel előfordul, hogy 

nem tud ott lenni egy megszokott programon. Ekkor a gyermek kicsit kimarad az aznapi 

„varázslatból”. Persze, annyi itt a jó, hogy egy-egy ilyen hiányzó alkalom nyilván eltűnik az 

egészben. De ennek ellenére fontos, hogy tudjuk, az őrsgyűlés szerepe kiemelkedő. Ha valaki 

betegség vagy más halaszthatatlan dolog miatt nem tud eljönni, akkor ezt az őrsvezető felé előre 

kérjük jelezni! Minél előbb, mert az őrsvezető készül, az is lehet, hogy a létszámra is felkészül. 

Az őrsök a csapathoz tartoznak. Ezért szeptembertől májusig havonta egy alkalommal 

valamilyen csapatösszejövetelt tartunk. Ez lehet csapatnap, háromnapos portya, korosztályi 

program, valami, ahol több, mint egy őrs van jelen. Ezek viszonylag változatos programok, 

mindig más fókusza van a napnap. Ezek azért fontosak, hogy tisztázódjon és beágyazódjon a 

tudatunkba, hogy nem vagyunk egyedül, tartozunk egy nagyobb közösséghez, ahová már nem 

csak a mi korosztályunk, hanem sokan: lányok és fiúk, kicsik és nagyok, felnőttek és iskolások is. 

Ez a csapat. Alapvetően mindenki ott van, aki valamiért mégsem, annak ezt a parancsnok felé 

kell jeleznie. 

Évente egyszer cserkésztáborba megyünk. Az a hagyományunk, hogy a kiscserkészeink a 

táborban négy napot töltenek, ami három éjszaka. Ezt az időt a kicsik a szüleiktől távol töltik, 

nincs is kapcsolatuk a családdal. Ez egy kis próbatétel, de igen fontos! A családtól való 

egészséges elszakadást segíti, abból a célból, hogy a kötődés is helyes legyen. Ez is egy nagy 

varázslat, de az egészséges emberi fejlődéshez erre szükség van. A táborban sátorban lakunk és 

képessé válunk arra, hogy erdei körülmények között normálisan éljünk. Mindent biztosítunk, 

ami ehhez szükséges: alvóhelyet, ételt, programokat és jókedvet is. Erre eddig még esőben is 

mindig képesek voltunk. Sem kicsinek, sem nagynak nem kell külön jelentkeznie a táborba, mert 
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az magától értetődő, hogy mindenki részt vesz ezen. Nyilván volt már a világon olyan, hogy 

valaki beteg lett vagy kikerülhetetlen programütközése volt, de ennek jelzése a szülő feladata a 

parancsnok részére. 

Vannak még egyéb kisebb-nagyobb programok, amelyek egyediek, megismételhetetlenek és 

nem feltétlen kötelezőek. Erről az azt szervező cserkészvezető küld valamilyen tájékoztatást. 

Csapatunk éves programja és a legutóbb megjelent szülői levél mindig megtalálható a cscscs.hu 

oldalon. Az éves program letöltése és programjainak feljegyzése nagyon fontos! A csapat 

programjainak van egy Google-naptárja is. A csapat Google-naptára ezen a linken elérhető és 

átmásolható a saját naptárba. A katolikus egyházközségek Google-naptára ezen a linken érhető 

el és ugyancsak átmásolható. 

Cserkészéletünk legfontosabb mozgatórugója, hogy az ember három alapvető kapcsolata jól 

működjék. Ezek a kapcsolatok Istennel, Hazánkkal és embertársainkkal fűznek össze bennünket. 

Mindezek alapján kiemelkedő jelentősége van a cserkész vallásosságának. Csapatunkat döntően 

katolikus fiatalok és részben református fiatalok alkotják. Mindenkitől azt várjuk, hogy a saját 

felekezetében gyakorolja a vallását, járjon hittanra és a lelkiéletben, szentségfelvételekben 

haladjon úgy, ahogy korosztályától az egyháza elvárja. Csapatprogramjaink jelentős részét 

katolikus misével zárjuk, vagy sokszor része ez programjainknak. Ezek közösségi szempontból is 

fontosak, így az a szokás, hogy ha programhoz kapcsolódó miséről van szó, akkor ezen a 

protestáns fiatalok is részt vesznek. Ez nem egy kötelező dolog, de így alakult ki. Amennyiben 

csapatot meghaladó rendezvényre megyünk, az esetek legnagyobb részében a protestáns 

cserkészek számára saját istentisztelet van, így akkor aki protestáns, az azon vesz részt. Azokon 

a vasárnapokon, amikor nincs csapatprogram, illetve az ünnepeken, különösen is elvárt, hogy a 

cserkészek (ha lehet családjukkal együtt) menjenek el a saját felekezetük szerinti 

istentiszteletre. 

Aki nincs megkeresztelve, kiscserkészként csatlakozhat a csapathoz, de szükséges, hogy mielőbb 

hittanra járjon és cserkészfogadalma előtt keresztelkedjen meg. A fogadalmat ugyanis Istennek 

tesszük, így csak megkereszteltként értelmezhető.  

A kicsik fél-egy éven belül megismerkednek a legalapvetőbb kiscserkész-tudnivalókkal, 

megismerik a csapatot és ígéretet tesznek. Ekkor kapják meg a kiscserkész-egyenruhájukat, 

amely egy cserkészingből és csapatunk kiscserkésznyakkendőjéből áll. Rendszerint 11 és 13 év 

közötti korban tesznek a fiatalok cserkészfogadalmat. Ez már egy komoly elköteleződési szint, 

megelőzi az újoncév és az újoncpróba és a fogadalom egy életre szól. A fogadalom jele a zöld 

nyakkendő. 

Hazánkkal való kapcsolatunk elsősorban nemzeti értékrendünkben mutatkozik meg. A helyes 

történelmi ismeretek, a magyar néphagyományok, népdalok, népi kézművesség mind-mind 

nevelési folyamataink részét képezik és igen fontosak számunkra. A cserkészet alapítójának, Bi-

Pi-nek egy fontos célja volt, hogy minden cserkész tisztességes, becsületes, jó állampolgár 

legyen. Ezzel összefüggésben sokat teszünk az őrsgyűlésen, de a csapatprogramokon is.  

A csapat életének finanszírozása alapvetően saját feladatunk. Fenntartó szervezetünk a 

Tündöklő Csillag Alapítvány, társfenntartónk pedig Nemesvámos Római Katolikus Plébánia és 

Társegyházközségei. Ezen szervezetek összességéből többféle támogatást kap a csapat: helyet, 

eszközöket, programlehetőségeket. A csapat saját programjainak és a Magyar Cserkészszövetség 

(és a WOSM, világcserkészszövetség) felé befizetendő tagdíjak biztosítására 2000 Ft/hó 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=m80d1uieqockmmpbgb6rq40av8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=m80d1uieqockmmpbgb6rq40av8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=6rg1e9m8r7kt28q24anru6nc2s%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=6rg1e9m8r7kt28q24anru6nc2s%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
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fejenkénti tagdíjat szed szeptembertől júniusig. Azok a cserkészek, akik számára valamiért 

gondot jelent ennek az összegnek a megfizetése, azok kérhetnek csökkentést, illetve egyéni 

elbírálást is. A táborra és egyéb speciális programokra külön díjat szedünk, de ezek általában 

csökkentett díjak, mert a programok többségét a csapat, az Alapítvány vagy a Plébánia 

támogatja. Ugyanígy az egyenruha árát is csak részben kell megtéríteni az ígéret vagy fogadalom 

előtti vásárláskor. 

A tagdíjakat 5 havi részletekben szedjük. Tehát október végéig 10.000 Ft (09-01. hó), január 

végéig 10.000 Ft (02-06. hó). Ahol testvérek is vannak, ott lehet elcsúsztatva is, a 2. testvér 

november és február végéig, a 3. testvér december és március végéig, több gyermeknél pedig 

lehet akár havonta is. Akik jelenleg új belépők, tőlük akkor az év második felére, vagyis a 

februártól esedékes tagdíjat várjuk. 

A csapat nem jogi személy, így bankszámlája sincsen. A tagdíjat az őrsvezetőkön keresztül lehet 

befizetni, zárt, névvel ellátott borítékban, akik jelenleg Csizmadia Petrának juttatják el azt, aki a 

tagdíjakért (is) felelős vezető a csapatban. 

A csapattagdíj kiváltható a Tündöklő Csillag Alapítvány támogatásával is. Akik az Alapítvány 

számára legalább annyi adományt adnak a cserkész nevében, mint amennyi a tagdíj, azok ezzel 

is teljesíthetik kötelezettségüket a csapat felé. Az Alapítványra csak támogatás utalható, tagdíj 

nem! Éppen ezért, ha valaki ezt a módját választja a csapat támogatásának, akkor a következők 

szerint járjon el:  

A kedvezményezett neve: Tündöklő Csillag Alapítvány 

Számlaszám: 10918001-00000069-04720019 

Közlemény: XY(k) adománya, ahol az XY(k) a cserkész(ek) neve. 

Ha a tagdíjakon felül bárki szeretné támogatni munkánkat, azt nagyon megköszönjük! Ugyanerre 

a számlaszámra szívesen fogadunk adományokat. Az Alapítvány közhasznú, így a személyi 

jövedelemadó 1 %-áról is lehet a Tündöklő Csillag Alapítvány javára rendelkezni. Az Alapítvány 

adószáma: 19384081-1-19. 

Biztos, hogy nem voltam teljeskörű, de igyekeztem apró részletességgel mindenre kitérni. 

Köszönöm a bizalmat, amivel gyermekeiteket ránk bízzátok! El is felejtettem mondani. Általában 

tegeződünk. Vezetőimmel együtt igyekszünk megfelelni ennek a bizalomnak és bár alapvetően 

együttműködésben gondolkodunk, mindent megteszünk, hogy minden gyerek biztonságban és 

nagyon jól érezze magát nálunk! 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2023. január 21. Gere Dávid Márk cs. st. 

 csapatparancsnok 

 


