
1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők! (Kedves Cserkészek!) 

A vasárnap kezdődő Nemzeti Nagytáborral kapcsolatban szeretném megosztani Önökkel az általam 
ismert szükséges információkat. 
A tábor Ócsán lesz, augusztus 11-én, vasárnap kezdődik és 19-én, hétfőn ér véget. A kiscserkészek 
számára a tábor 15-én, csütörtökön ér véget. 
A táborban nem csapatostul, hanem őrsönként veszünk részt, minden őrsünk más-más altáborban 
lesz, hogy a hasonló korosztályú cserkészeket megismerhessék. 

Indulás: 

A táborba induláshoz a gyülekező augusztus 11-én, vasárnap reggel 8 órakor lesz a nemesvámosi 
Fatima-ház előtt. Ide megreggelizve, egyenruhába érkezzünk, zöld, illetve kiscserkész nyakkendőben. 
Kérem, hogy mindenki legyen pontos! ½ 9-ig be kell pakolnunk a buszba, le kell adni a regisztrációhoz 
szükséges adatkezelési nyilatkozatot, valamint az egészségügyi nyilatkozatot. Ezt követően a ½ 9-es 
szentmisén veszünk részt, majd indulunk.  
Az utazás kb. 3 órát vesz igénybe. Mindenki készüljön ebédre szendviccsel, elegendő vízzel. 

Érkezés: 

A kiscserkészek augusztus 15-én a késő délutáni órákban, a cserkészek 19-én, az esti órákban 
érkeznek haza. Pontos időt sajnos nem tudunk megadni, kérem, hogy az aktuális délutánon hívják az 
őrsvezetőket! 

Anyagiak: 

Nagyon sokan nem fizették be a júniusi tagdíjukat, ezt kérem, hogy még a táborba indulás előtt 
szíveskedjenek pótolni. Jó volna, ha mindenki minden elmaradását pótolná, mert a táborozás díját 
ugyan befizettük, de a szövetségi tagdíjra már nem maradt pénzünk. 

Hoznivalók: 

- Egészségügyi nyilatkozat, melyet a szülő, törvényes képviselő vagy háziorvos ír alá (Nem 
kötelező orvoshoz menni!) (mellékelve) 

- Adatkezelési nyilatkozat (mellékelve) 
- Zsebpénz 
- Első nap ebédre szendvics, víz 
- Ha van ilyen, akkor az őrsvezető által leosztott felszerelés, akinek kell, keretmese-ruha 
- Kérem, hogy a 14 év alattiak ne hozzanak mobiltelefont a táborba! 
- Egyéb elektronikus eszközeinket is hagyjuk otthon, valamennyien, korosztálytól függetlenül! 
- Egyéni felszerelés: 

- Polifoam/matrac, hálózsák, párna 
- Pohár, tányér, evőeszköz (MINDEGYIKET jelöljük meg úgy, hogy alkoholos filccel ráírjuk a 
nevet és átragasztjuk celux-szal vagy valami vízmentesítő anyaggal!!!) 
- Fogkefe, fogkrém, fésű, zsebkendő, sebtapasz, gyógyszerek, eü. felszerelés 
- Min. 1 váltócipő, elegendő zokni 
- Fehérnemű, pólók, melegítő, pulóver, esőkabát 
- Hálóruha, fürdőruha, szappan, nagy törülköző, kis törülköző 
- Varrófelszerelés, cérna 
- WC papír, zsebkendő 
- Kötöző eszköz, spárga 
- Kis hátizsák a napi kirándulásokhoz 
- Kulacs, bicska, gyufa 
- Kalap, napellenzős sapka 
- Naptej, kullancsriasztó, szúnyogriasztó 
- Zseblámpa (pótizzóval, pótelemmel)  



 

- Diákigazolvány, TB vagy TAJ kártya (másolat) személyi igazolvány 
- Pénz, papír, jegyzetfüzet, írószer 
- Karóra 

Korosztályos felszerelések: 

Kiscserkész korosztályú őrsök (Tengericsillag, Sasfióka, Teknős): 
Akinek van, hozzon vizipisztolyt 
Cserkész-korosztályú őrsöknek (Mókus, Sas): fehér ing, esetleg póló (ami nem baj, ha 
tönkremegy!!!), sötét hosszúnadrág (szintén jelmezhez, ami nem baj, ha tönkremegy!), öv, 
színes ceruza, toll, gyertya 
Kószák (Tigrissikló): 
Biblia, gyertya, jegyzetfüzet toll 
ŐVK-t végzettek: őrsi mentődobozt hozzatok! 
ŐRSVEZETŐK: 
őrsönként minimum 1 fényképező, 1 Biblia,  

Információk: 

Kérem, ha valamelyik gyerekre vonatkozóan speciális információt akarnak közölni, akkor erről az 
őrsvezetőt tájékoztassák, mivel ő lesz velük a tábor egész ideje alatt. 
Ugyancsak fontos, hogy a gyerekeket az őrsvezetőkön keresztül lehet majd elérni.  

Az őrsi beosztás és az őrsvezetők elérhetősége a következő: 

 
Tengeri csillag  
Szmetán Krisztina őrsvezető 

06 30 822 77 14 

Budai Orsolya 

Győri Eszter 

Kripli Nikolett 

Papp Julianna 

Pintér Fruzsina 

Szakasits Fanni 

Sasfióka 
Marosi Szilvia őrsvezető 

06 30 325 85 18 

Barcza István 

Biros Benedek 

Mészáros András 

Vörös Bálint 

 
Sas 
Szabó Balázs őrsvezető 

06 20 942 60 70 

Bárdi-Farkas Dániel 

Horváth Dénes 

Jónás Benedek Benedek 

Mészáros Gábor 

Papp Ferenc Gábor 

Pintér Gergő 

Suller Levente 
 
Teknős 
Ferencz András őrsvezető 

06 30 333 56 39 

Bartalis Norbert 

Czvetkó Bendegúz 

Havelda Adám 

Szíj Tamás 

 
Mókus 
Zékány Dániel őrsvezető 

06 20 287 96 42 

Baranyai Marcell 

Csizmadia Péter 

Hajgató József 

Hunyadvári Bálint 

Tigris(Sikló) 
Csizmadia Petra őrsvezető 

06 70 275 26 16 

Baranyai Adrienn 

Farkas Lili 

Ferencz Katalin 

Hunyadvári Laura 

Suller Janka Mária 

Szmetán Réka Anna 

Gere Dávid Márk cspk 

06 30 204 88 83 

Rezeli István 

Hajgató Imre 

 
Remélem, hogy mindannyiunk számára szép élményekkel gazdag táborozási napok következnek. 
Bármely probléma esetén keressenek bizalommal engem vagy az őrsvezetőket! 

Jó munkát! 

 

Nemesvámos, 2013. augusztus 7. Gere Dávid Márk cs. st. 
 csapatparancsnok 


