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Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kérem, hogy ezt a levelet lehetőleg minden szülő olvassa végig! Köszönöm! 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

Vannak dolgok, amiből nehéz jól kijönnie egy vezetőnek vagy vezetőségnek. Magam mostanában 

gyakran kerülök ilyen helyzetbe, mondhatni, túl gyakran. Ha most úgy kezdeném a mondanivalómat, 

hogy „nem szeretnék senkit sem megbántani”, ez túl sablonos volna. Pedig soha nem célom, hogy 

bárkit megbántsak vagy igazságtalan legyek valakivel. Ellenben ezt az igazságtalanságot vagy 

méltatlanságot én sem viselem jól, engem is zavar, néha kimondottan fáj.  

Milyen jó volt látni a mosolygós arcokat, amikor az erdélyi képeket vetítettük! Ugye, milyen 

nagyszerű, hogy ilyenben lehet része a cserkészeknek? És még egy sor dolog, ami mennyire jó! 

Ezzel szemben bizony nagyon méltatlan, hogy vannak olyan témák, amit mostanában folyton-folyvást 

kell ismételni… Miért? 

Mindenkinek kiküldtük a tagdíjáról az értesítést. Ezentúl azt kérjük mindenkitől, hogy maga tartsa 

nyilván a befizetéseit! Minden szülői levélben írni erről bizony nagyon unalmas. Aki nem fizeti be, ami 

ennek a közösségnek jár, az ne akarjon részesülni a javakból sem. Aki rászorul a segítségünkre, annak 

pedig eddig is és ezután is nyitva a lehetőség a segítségkérésre. Aki nem kér segítséget, az január 14-

ig rendezze az elmaradását, ezután pedig rendszeresen, önmagától fizesse be a tagdíjat! Köszönöm! 

Az őrsgyűléseken és programokon mindenkire számítunk, kivéve az előre jelzett fakultatív 

eseményeken. A hiányzást a parancsnoknál lehet igazolni, az őrsvezetőnél nem. Kérjük, ne 

hiányozzon senki, ha muszáj, a parancsnoknak előre kell szólni! 

A cserkésztörvény második pontja így szól: „A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amivel Istennek, 

hazájának és embertársainak tartozik.” Ennek begyakorlását a kiscserkészektől is elvárjuk. Aki nem 

jár a felekezete szerinti istentiszteletre vasárnap és kötelező ünnepnapokon, az nem teljesíti ezt a 

cserkésztörvényt. Nem hibátlanságot várunk el, hanem törekvést. Akinél ez nem megy, annak nincs 

helye egy valláserkölcsi alapokon nyugvó ifjúsági nevelőmozgalomban. A misén, Istentiszteleten való 

jelenlét egy cserkésznek mindig kötelező, fáradságtól, neveltetéstől, programoktól és 

különvéleményektől függetlenül! 

Kemény szavak ezek, én jól tudom. De fontos, hogy kitartsunk azon értékek mentén, amelyek 

összehoznak bennünket. A közösség és a programok eszközök, amelyek segítenek. Nem célok, nem 

az tesz bennünket cserkésszé, hogy Erdélybe megyünk vagy hogy időnként jópofin összejövünk. Az 

értékek, a kötelességtudat, a hit, az engedelmesség, a kemény kitartás és a tenni akarás, ezek azok a 

célok, ami miatt együtt vagyunk! 

Szombati csapatnapunkra korosztályi programokat szervezünk. 

A kiscserkészek (Panda, Denevér és Kecske őrsök) 14 órára jöjjenek a Fatima-házhoz, benti 

programra készüljenek. Este ½ 6-kor egy szentmisével fejezzük be a programot, ½ 7-re lehet jönni a 

gyerekekért. Hoznivalók: tagdíj, pulóver, innivaló (közös uzsonnát biztosítunk). 



 

A cserkészek (Tengericsillag és Flamingó őrsök) délelőtt 11 órára jöjjenek a Fatima-házhoz. Nekik is 

benti program lesz, ők is a ½ 6-kor kezdődő misével zárják a napot. Közös ebédet biztosítunk, 

innivalót, pulóvert, tagdíjat hozzanak! 

A kószák és vándorok (Sas, Tigris, Dumbó, Sün őrsök) szombaton 17.15-kor gyülekeznek a Fatima-

házban. Közös vasárnapi mise után Veszprémben és a Fatima-házban lesznek korosztályuknak 

megfelelő programjaik 23.15-ig. Hoznivalók: tagdíj, meleg ruha. (Vacsora lesz.) 

Ha bárkinek bármiben tudok segíteni, keressen bizalommal telefonon ( 06302048883 )! 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2017. január 10. Gere Dávid Márk cs. st. 
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