
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülık! 

Október 29-én, szombaton tartjuk októberi csapatnapunkat. Ez alkalommal nem megyünk messzire, 
Nemesvámos és Hidegkút között, a már ismert Sárkány-völgyben egész napos hadijátékot tartunk. 

Gyülekezı délelıtt 10 órakor a Fatima-ház elıtt, hazaérkezés du. 4 és 5 között. 

Hoznivalók: szendvics, innivaló, napi szokásos felszerelés 

Aki készpénzben fizeti a csapattagdíjat, kérjük, a csapatnapra hozza magával, lezárt borítékban, 
ráírva a nevét, az idıszakot és az összeget.  

Kérem, hogy lehetıség szerint november 8-ig mindenki rendezze esetleges elmaradásait, hogy a 
novemberi csapatnap költségeit ki tudjuk fizetni! Akik rendszeresen és idıben fizetnek, azoknak hálás 
köszönet a pontosságért! 

Elıre jelzem, hogy november 11-én este 7 órától november 13-án délig lesz ıszi portyánk. A 
helyszín Ráktanya lesz. Plusz fizetnivaló nem lesz, igyekszünk a szeptemberi, októberi és novemberi 
tagdíjakból kigazdálkodni a költségeket. Hamarosan küldöm az errıl szóló tájékoztatót. Ez a program 
éves nevelésünk fontos része, ezért mindenki legyen ott! 

Ugyancsak november 11–én lesz az iskolával közös Márton-napi rendezvényünk a késı délutáni 
órákban. A tőzrakásért a Róka ırs, a hangosításért a Hangya ırs felel. Ezen ırsök tagjai mindenképpen 
egyenruhában jöjjenek! Másokat is várunk, de a program a többieknek fakultatív. 

Az augusztusra tervezett Nemzeti Nagytábort 2013-ra halasztották, így jövı nyáron is csapattáborba 
megyünk. Vélhetıen a megadott idıtartamon belül szervezzük a tábort, de döntés errıl késıbb lesz. 

Csapatunk új honlapja a www.cscscs.hu címen érhetı el. Akik még nem ismerik, azoknak jó 
böngészést kívánok! 

Végezetül szeretnék egy lelki témát is megemlíteni. A második cserkész-törvény így szól: „A cserkész 
híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, Hazájának és embertársainak tartozik.” Ez a törvény 
sok kötelesség teljesítésére hívja fel a cserkész figyelmét. Had emeljek ki most egyet. A cserkész 
számára a vasárnapi szentmise vagy Istentisztelet nem fakultatív program! Sem nyáron, sem a tanítási 
idıben. A cserkész példaértékő életébe bele kell, hogy tartozzon, hogy idıt szakít az Istentiszteletnek 
erre a formájára is. Csapatunk cserkészei jórészt kiskorúak, akik szülei felügyeletére és nevelésére 
szorulnak. Éppen ezért kérem a kedves szülıket, hogy fordítsanak különös gondot arra, hogy 
gyermekeik ott legyenek a felekezetük szerinti vasárnapi vagy szombat esti Istentiszteleten. Talán az 
volna a legjobb, ha nem küldenék ıket, hanem velük együtt részt vennének ezeken az alkalmakon. 
Cserkészvezetıként is hiszek benne, hogy az Istenre való idı-szakítás mindig jót tesz az embernek, s 
százszorosan, ezerszeresen megtérül. Az Isten iránti hálánk és dicsıítésünk kifejezésén túl az sem 
elhanyagolandó szempont, hogy vasárnaponként az Isten elıtt megéljük az összetartozásunkat. Mai 
világunkban, amikor minden ember-alkotta rendszer bizonytalanná válik, különösen is felértékelıdik 
az Istenben összegyőlı közösségeink szerepe életünkben. Tegyünk meg mindent, hogy ki ne 
maradjunk ezekbıl a közösségekbıl, hisz többet veszíthetünk, mint gondolnánk! A cserkész-családok 
legyenek példaértékőek, ki-ki a maga gyülekezetében, közösségeiben: így tudjuk szebbé tenni a 
világot! 

Jó munkát! 
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