
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 

 

Kedves Szülık! Kedves Cserkészek! 

Szombaton csapatnap! Örülünk a várhatóan meleg idınek és készülünk az esetleges záporra 
is! Terveink szerint Magyarpolány és Farkasgyepő között fogunk kirándulni, de része lesz a 
programnak egy délutáni szalonnasütés is! 

Gyülekezı: 9.45 Fatima-ház parkoló 

Érkezés: este 6 és 7 között. 

Hoznivalók: szokásos felszerelés, esıkabát, bakancs, szendvics, innivaló. Szalonna, kenyér 
lesz! Azt gondolom sárra alaposan lehet számítani, ennek megfelelıen érdemes megválogatni 
a lábbelit és a nadrágot. 

Egyebek: 

A katolikus közösség március 25-én, vasárnap du. 4 órakor ünnepélyes keretek között újra 
kezdi a Fatima-templom építését. Nagy esemény ez, nemcsak azért mert régóta vártunk rá, 
hanem azért is, mert az ünnep egyik központi mozzanata lesz, hogy a portugáliai Fatima 
Szentély igazgatója által adományozott fatimai földet helyezünk el a templom szentélyének 
alapjában. Ezt márciusban egy –a csapatunk cserkészeibıl kiválasztott- küldöttség hozza el és 
a veszprémi érsek veszi át tılük. Nem szeretek túl nagy szavakat használni, de nyugodtan 
mondhatjuk, hogy ez az esemény jóval túlmutat Nemesvámos határain. Ez a templom nem 
egyszerően egy a fatimai jelenések emlékére állított templom lesz, hanem egy olyan, ahonnan 
elıbb utóbb az egész nemzet számára sugároznia kell a fatimai lelkületet: ima, engesztelés, 
áldozatvállalás. Habár református testvéreinkkel nem teljesen azonos a gondolkodásunk a 
Mária-tiszteletrıl, azt mindenképpen állíthatjuk, hogy közös akaratunk Magyarországot 
keresztény értékekre építeni. Ennek pedig mindannyiunk számára fontos bástyája lesz ez az 
épület. Éppen ezért nagyon nagy szeretettel hívunk és várunk minden nemesvámosi cserkészt 
és családját erre az eseményre! (Akinek van, természetesen cserkészegyenruhában!) 

Ahogy januárban jeleztem, áprilisi csapatnapunkat a munkanap áthelyezés miatt 22-én, 
vasárnap tartjuk. A részleteket még most dolgozzuk ki, igyekszünk idıben tájékoztatni. 

Az egyenruhákkal kapcsolatban írásbeli visszajelzést –szerintem- senkitıl nem kaptam. 
Pedig tudom, hogy sokaknak lenne szükségük nagyobb ingre. Ezért kérem, hogy szombatig 
mindenki küldje el, hogy mit mire cserélne. Ez nem egy konkrét megrendelés, az adatok 
összegyőjtése után tudunk majd számolni. 

Köszönöm azok figyelmét, akik rendezték csapattagdíjukat! Kérem, hogy aki még nem tette 
meg, szombatig rendezze elmaradását! 

A Magyar Cserkészszövetség új, elektronikus adatkezelést vezetett be. A jelenleg 
rendelkezésre álló adatokról mindenki számára csatolunk egy adatlapot. Kérem, hogy a 
hiányzó és ismert adatokat töltsé(te)k ki és szombatig küldjé(te)k vissza! Aláírni egyelıre 
nem kell, mert a bevitt adatokról majd külön küldünk egy másikat. Azt kell majd aláírni és azt 
fogjuk elküldeni az országos központba.  

Jó munkát! 
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