
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülık! 

Amikor a digitális dátumkijelzıkön csak hat függıleges vonalat látunk, nem a világ vége jött el, 
hanem ıszi portyára indulunk: 2011. november 11-én. (111111) 

Nagyon örülök, hogy jelenlegi tudásom szerint valamennyien ott leszünk, érdemes is. Ez a portya 
nagyon fontos részét képezi nevelési tervünknek és akik szervezik, szerintem több energiát tettek és 
tesznek bele, mint egy táborba. Bízunk benne, hogy ennek az erın felül való teljesítésnek meg is lesz 
az eredménye és a gyerekek testben, lélekben, élményekben megerısödve térnek majd haza. 

A portya a Magas-Bakonyban lesz, bázisunk a Rák-tanya kulcsosházai lesznek (Hárskút fölött). Ezek 
alkalmas épületek, de nem szállodai szobák, megfelelı lehetıség van a pihenésre, mosdásra és 
természetesen főtés is lesz. Ennek ellenére az a legfontosabb, hogy a nyitott szív mellé zárt cipıt és 
meleg ruhát is elegendıt hozzunk! 

Lássuk a részleteket: 

Indulás: november 11-én, pénteken este 7 órakor a Fatima-ház elıl. (Egyenruhában utazunk, a 
nyakkendı szabadon választható) 

Érkezés: november 13-án, vasárnap 12 óra körül. 

Anyagiak: aki a novemberig esedékes tagdíjakat befizette (a mai nap volt a határidı), annak nem kell 
pénzt hoznia. (Zsebpénzre sincs szükség, mert nem lesz hol elkölteni.) Akinek elmaradása van, kérem, 
csütörtökig keressen meg! 

Hozni valók: 

Minél kevesebb, de elegendı holmit kell hozni: 

- szükséges hálózsák, de matrac nem kell 

- pulóverek, meleg ruhák réteges öltözködéshez 

- cserkészegyenruha (ebben utazunk!) 

- 2 zárt cipı (egy a lábon)+ papucs 

- Esıkabát, tisztálkodó felszerelés, törülközı, alvóruha 

- Legalább 2 meleg nadrág 

- Egyéni 1 napos (E1) felszerelés, kishátizsák, kulacs. (Tányér, pohár nem kell.) 

- Zseblámpa 

Élelmet csak péntekre kell hozni (1-2 szendvicset), szombat reggeltıl már mindent közösen készítünk. 

Pénteken lesz közös Márton-napi  ünnepségünk az iskolásokkal 17-18 ráig. Akik ezen részt vesznek, 
azoktól azt kérjük, hogy lehetıleg egyenruhában jöjjenek! A tőzrakásért a Róka-Hangya ırs felel. 
Aki szeretné, a rendezvény elıtt beteheti a hátizsákját a Fatima-házba. 

Döntés született idei csapattáborunk idıpontjáról. A csapattábort az elnapolt Nemzeti Nagytábor 
idısávjában 2012. augusztus 11-tıl 18-ig tartjuk, a kiscserkészek kb. 4 napot lesznek kint. 

Jó munkát! 

 

 

Nemesvámos, 2011. november 8. Gere Dávid Márk cs. st. 
 csapatparancsnok 


