
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

A következő hétvégén a kiírt programnak megfelelően lány, fiú, illetve kiscserkész-napot tartunk. A 

három csoportnak három különböző időpontban és felszerelésben kell jönnie az alábbi rendben: 

***** 

• Középiskolás lányok 

 16.20-ra érkezzenek a Fatima-házhoz, lovardába megyünk pónigolni. Ehhez 

megfelelő ruházatot hozzatok, este 6 körül visszaérkezünk. 

***** 

• Fiúk (Mókus, Sas, Dumbópolip és Sün őrsök) 

Ajkára megyünk a Bányászmúzeumba, majd utána fel a Somlóra. 

Gyülekező: 10.45 Nemesvámos, Fatima-ház 

Érkezés: a programot az este 7 órakor a Szent Máté-templomban lévő szentmisével fejezzük be, kb. 

19.45-kor. 

Hoznivalók: Egyenruha nem szükséges, kirándulásra alkalmas ruhában kell jönni! E1 felszerelés, 

szendvics, üdítő egész napra legyen mindenkinél. 

***** 

• Kiscserkészek (Pandakölyök, Denevér, Teknős, Sasfióka, Tengericsillag őrsök) és Flamingó őrs 

Pécselyre megyünk közös kcs-misére majd Balatonfüredre moziba. 

Gyülekező Nemesvámoson a Fatima-ház előtt 9.50-kor. Nemesvámosiaknak nem kell reggel misére 

jönni, mert Pécselyen közös kiscserkész-mise lesz a Sasfiókáknál! Mindenki megreggelizve jöjjön! 

Érkezés Nemesvámosra kb. 14 órára. 

Sasfióka őrsnek Pécselyre 10.15-re kell érkezni és kb. 13.30-kor lesz a visszaérkezés. 

Hoznivalók: a kiscserkészek és az őrsvezetők egyenruhában jöjjenek, a többiek pedig a világoskék 
nyakkendőjüket hozzák (aki már kapott). Lehet hozni egy szendvicset, innivalót, de többre nagyon 

nem lesz szükség. 

***** 

Január 2-án írott levelemben jeleztem, hogy elég sok a tartozás. Azóta többen rendezték az 

elmaradásukat, illetve többen befizették a januári tagdíjat is. Köszönjük! Kérem, hogy aki tartozik, 

rendezze, hogy fedezni tudjuk a csapat költségeit! Akinek problémája van, kérem, nekem jelezze, 

biztosan találunk ennél jobb megoldást! 

Szívesen ajánlom a szülők és a csapattagok figyelmébe a www.cscscs.hu honlapunkat, ahová sok új 

képet töltöttünk fel az elmúlt év eseményeiből a „Krónika és képtár” rovatba. 

Ezúton jelzem, hogy a plébániai farsangunk február 8-án, szombaton délután 4 órakor kezdődik, 

melyre a cserkészeket is szeretettel várjuk! 

Jó munkát! 

 

Nemesvámos, 2014. január 21. Gere Dávid Márk cs. st. 

 csapatparancsnok 


