
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők! 

Következő csapatnapunk október 6-án, szombaton lesz! A csapatnap egyben toborzás is, szeretettel hívjuk és 
várjuk a cserkészet iránt érdeklődő testvéreket, fiatalokat! 

A tervünk az, hogy az érdeklődők a következő év során kipróbálhatják a cserkészetet, 2-3 hetenként korosztályi 
foglalkozást tartunk nekik. Ebben az első évben tagdíjat sem kell fizetni, egyenruhájuk sem lesz. Az őrsi életet és 
az ígéretre, fogadalomra való felkészülést a következő szeptemberben kezdjük! 

Gyülekező a cserkészek számára 13 órakor, egyenruhában, szabadon választható nyakkendőben a Fatima-
ház előtt. Kérjük, hogy mindenki megebédelve jöjjön! Vacsora lesz, kb. 5 órakor. A napi program a 6 órakor 
kezdődő tábortűzzel fejeződik be, előreláthatóan 7 és 8 óra között. 

Köszönöm azoknak, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel a szülői értekezleten. Ketten szóltak, hogy nem 
tudnak jönni, ezen felül 11 szülő jött el. Jobb lett volna, ha többen tudjuk megbeszélni a csapatunkat, 
nevelésünket, a gyerekeket érintő közös ügyeinket. 

A szülői értekezleten az alábbi témák merültek fel:  

• Nagyon jó volna, ha fegyelmezettebb volna a tagdíjfizetés. Szeptemberben máris a fél csapat tartozik. 
Nagyon kellemetlen ezért szólni. Az idei évtől Csizmadia Petra a pénztáros, telefonszáma 06 70 275 26 
16. 

• Az őrsgyűlések időpontja már ismert. Az őrsvezetők számára kezelhetetlen helyzet, amikor valaki 20-
30 perceket késik a gyűlésről, illetve nem is jön el. Az őrsvezetők többsége szabadidejéből komoly időt 
és energiát szán arra, hogy színvonalas munkát végezzen. Becsüljük ezt meg! 

• Régen egyértelmű volt, hogy a csapatnapon minden cserkész ott volt. Ezért adjuk ki jó előre az 
időpontokat. Többen vannak, akik máshol is elkötelezettek, ezért adódik néha ütközés. Jobban örülünk 
annak, ha a cserkészeink máshol is jól teljesítenek, mintha nem csinálnának semmit. Azonban sokaknál 
nem érezzük feltétlenül indokoltnak a hiányzásokat. A vezetők sokat dolgoznak a programokért. 
Szeptemberben 22 hiányzó volt. A vezetői gárda nagy része tényleg áldozatot hoz azért, hogy jók 
legyenek a programok. Azonban előbb-utóbb elmegy a kedvük, ha utolsó pillanatban kiderül, hogy nem 
is lesz ott a csapat fele. Szépen kérjük, figyeljünk oda jobban ezekre az alkalmakra! Senki nem vitatja 
azt, hogy pl. a családi programok fontosak. De sok családban sikerült ezt összeegyeztetni a 
cserkészettel.  

• 2013. augusztus 11-től 19-ig lesz a Nemzeti Nagytábor. A jelenlevő szülőkkel megbeszéltük, hogy idén 
nem lesz csapattábor, hanem mindenki a nemzeti táborba megy, amely vélhetően egyedülálló élmény 
lesz a cserkészeknek! A kiscserkészek a táborban nem lesznek ott végig, számukra kb. 5 nap lesz a 
táborozás. Mivel a jelentkezés és a részvétel őrsi szinten történik, ezért kérjük, hogy mindenki már most 
írja be a naptárjába, hogy senki ne hiányozzon! 

A közeljövő eseményei: 

október 13-án, szombaton este ½ 6-kor a Fatima-templom bokréta ünnepét tartjuk, szeretnénk, ha a katolikus 
cserkészek mindannyian eljönnének, természetesen egyenruhában! 

október 23-án a községi ünneplésen koszorúzás, 

november 12-én Márton-nap az iskolásokkal, 

november 16-tól 18-ig pedig őszi portya lesz! 

Ha valaki valamelyik „nem fakultatív” programra nem tud jönni, kérem, hogy előre, személyesen vagy 
telefonon jelezze számomra és az őrsvezető számára! 

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

Jó munkát! 
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