
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülık! 

Ahogy elıre jeleztük, szeptember 24-én, szombaton tartjuk évkezdı csapatnapunkat! 

Gyülekezı reggel 9 órakor a Fatima-ház elıtt, hazaérkezés du. 4 és 5 között, majd mindenki 
hazatér vacsorázni, átöltözni, hiszen este 7 óra 15 perckor ünnepélyes csapatszemlét tartunk. 
Délelıtt kirándulni megyünk a Római fürdıhöz az Észak-Bakonyba. Szendvicset, innivalót, napi 
szokásos felszerelést mindenki hozzon! Az esti programra 7 órától gyülekezünk szintén a 
Fatima-ház elıtt. A délelıtti programra nem szükséges egyenruhában jönni, estére viszont 
egyenruhában érkezünk, csapatnyakkendıben! A csapatszemle után tábortüzet tartunk, mely kb. 
este ½ 9 és 9 óra között ér véget. Másnap, vasárnap lesz a katolikus templom búcsúja, a katolikus 
cserkészeket egyenruhában várjuk a szentmisére, ugyancsak csapatnyakkendıben, 8 óra 15 percre. 
(A katolikus cserkészek számára a részvétel „kötelezı”.) 

A csapatnap után kezdıdnek a heti ırsgyőlések, az ırsvezetık már szervezik az idıpontokat.  

Aki készpénzben szeretné fizetni a csapattagdíjat, kérjük, a csapatnapra hozza magával, lezárt 
borítékban, ráírva a nevét, az idıszakot és az összeget. Lehetıség van az Alapítványunk számára 
adományként fizetni a hozzájárulást, ebben az esetben legalább a csapattagdíjnak megfelelı 
összeget kérnénk átutalni csapatnapig az alábbiak szerint: 

Tündöklı Csillag Alapítvány, Nemesvámos, Unicredit Bank 10918001-00000069-04720019. 
Megjegyzés: „adomány”. Lehet több hónapot is utalni egy összegben, így kevesebb lesz a 
bankköltségünk. A nagyobb összeget automatikusan annyi hónap tagdíjnak jegyezzük, ahányszor 
1.500 Ft jön ki az adományból. 

Néhányan jelezték már, hogy új, de legalábbis másik cserkészingre volna szükségük, mivel már 
kinıtték az elızıt. Hamarosan összeírjuk, hogy kinek milyen ingre volna szüksége, illetve milyen 
inge válna feleslegessé. Újat is lehet majd rendelni, ezek kb. 6.500 Ft-os áron kaphatóak. 

Novemberben 11-tıl 13-ig, péntektıl vasárnapig kivételesen három napos lesz a csapatnap, ıszi 
portyára megyünk valamennyien. A helyszín kiválasztása még folyamatban van, mindenesetre már 
jó elıre igyekszünk felhívni a figyelmet, hogy tervezni lehessen. 

Jövı nyáron –terveink szerint- a 100 éves magyarországi cserkészet ünneplésére rendezett Nemzeti 
Nagytáborban veszünk majd részt. Minden magyar cserkészt hívnak ebbe a táborba, s valószínő a 
kiscserkészek is ott lehetnek majd néhány napig. A tábor várhatóan többe kerül majd, mint a 
megszokott itthoni táboraink, de vélhetıen az élmény is egyedülálló lesz. Igyekszünk mindent 
megtenni, hogy a szülıknek ne, vagy csak valamivel nagyobb terhet jelentsen a tábor részvételi 
költsége, ezért egész évben igyekszünk spórolni, illetve támogatásokat győjteni. 

Levelemhez mellékelem csapatunk idei tervezett eseménynaptárát is, kérem, jegyezzük fel saját 
naptárainkban az idıpontokat, hogy valamennyi eseményen jelen lehessenek a gyerekek! Ne 
felejtsük el, hogy cserkésznevelésünk csak akkor lehet teljes, ha az alapprogramokon valamennyien 
ott vagyunk. Természetesen idén is lesznek még fakultatív programok (strand, korizás, mikor mire 
van igény ☺). 

Bármilyen probléma esetén keressenek bizalommal a 06 30 204 88 83-as telefonszámomon!  
 

Jó munkát! 

 

 

Nemesvámos, 2011. szeptember 18. Gere Dávid Márk cs. st. 
 csapatparancsnok 


