
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 

 

Kedves Szülők! Kedves Cserkészek! 

Előzetes tervünknek megfelelően e hét szombatján tartjuk évzáró csapatnapunkat! A napot - 
hagyományainknak megfelelően – kiscserkész-jelöltjeink ígérettételével kezdjük: két 
nemesvámosi és nyolc pécselyi fiú teszi le kiscserkész-ígéretét hivatalosan is csatlakozva 
csapatunkhoz! Az ígérettételi szertartás de. 10 órakor lesz a Fatima-ház előtt. 

Mivel az őrsöknek különböző feladatuk lesz reggel, többféle időpontban kell jönni az alábbi 
rend szerint: 

8.30 Sikló, Sólyom és Tigris őrsök 

9.00 Fehérfejű réti sas őrs (Pécsely) + Czvetkó Bebe, Bartalis Norbi 

9.30 Mókus, Vöröshangya, Tengericsillag, FH. Sün, Szíj Tomi, Havelda Ádi 

Mindenki egyenruhában, szövetségi, illetve kiscserkész-nyakkendőben jöjjön! 

Az ígérettétel után Kapolcs környékére megyünk egy nem túl megterhelő kirándulásra. 
Hazaérkezés kb. du. 3 órakor. Szendvicset, innivalót mindenki hozzon! 

Már javában szervezzük a tábort, Kislőd környékén lesz a Főnök-réten, az időpontja nem 
változott: augusztus 11-19. A fogadalom-tétel augusztus 13-án este lesz, melyre idén is hívni 
fogjuk a szülőket! A kiscserkészeket augusztus 14-től 17-ig várjuk majd. Az újonnan 
csatlakozott csapattagok kedvéért szeretném jelezni, hogy a táborban minden cserkészt 
várunk! Nem kell külön jelentkezni majd, mert ezen minden csapattag részt vesz. 
Természetesen lesz majd előtte tájékoztató.  

A csapattagdíjakkal kapcsolatban jelzem, hogy szeptembertől-júniusig fizetünk csapattagdíjat, 
júliusban és augusztusban nem. Akik automata átutalással rendezik a díjakat, utalhatnak július 
és augusztus hónapban is, ezt majd levonjuk a tábor költségeiből.  

Az őrsök évközi hétvégi programjaihoz, illetve portyák lebonyolításához szeretnénk birtokba 
venni a Balatonakaliban található katolikus plébániaépületet. Ha hosszútávon be tudunk itt 
rendezkedni, akkor a parttól kb. 100 méterre rendelkezésünkre áll majd egy nyaralási, 
szabadidő-töltési lehetőség. Az első lépés az épület kitakarítása lenne, melyhez szeretnénk 
segítséget kérni a szülőktől, illetve nagyobb cserkészektől. Az első ilyen takarítás napja 
június 2-án, szombaton volna. Utazásban tudok segíteni, takarítószert is veszünk, viszont 
eszközöket kellene hozni. Kérem, hogy aki tudna segíteni, jelentkezzen nálam! Mivel bútorok 
mozgatására is szükség volna, apukák segítségére is számítunk! 

 

Jó munkát! 
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