
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

Szombaton csapatnap! Reméljük, jó idő lesz, de azért még a kisebbek miatt nem tervezünk hosszú 
kinti időtöltést. 

Délelőtt Veszprémben, a Szaléziánumban veszünk részt egy nyomkeresős játékban, ebéd után pedig 
esőmentes idő esetén még sétálunk egyet a Kolostor-völgyben. Ha esik az eső, akkor hazajövünk. 

Gyülekező: február 22-én, 10 órakor a Fatima-ház előtt. 

Érkezés: 16 órára, rossz idő esetén 14 órára. 

Hoznivalók: szendvics, üdítő, megfelelő ruha. 

Kérem, hogy a szombati program ne akadályozza vasárnapi istentiszteleten való jelenlétünket. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a második cserkésztörvény szellemében vasárnaponként 
részt vegyenek a vasárnapi szentmiséken, istentiszteleteken.  

A személyi jövedelemadó bevallásának idejét éljük. Szeretettel kérjük a kedves szülőket, gondoljanak 
a csapatunkat fenntartó Tündöklő Csillag Alapítványra és lehetőségük szerint nekünk ajánlják fel 
személyi jövedelemadójuk második 1 %-át. Az első 1 %-ot egyházainknak ajánljuk fel, a Katolikus 
Egyháznak a 0011-es technikai számon, a Református Egyháznak pedig a 0066-os technikai számon. 

Márciusban nem lesz csapatnap, az őrsök külön portyára mennek. Minden őrssel megy egy kísérő 
vezető az őrsvezetőn kívül (kivéve a felnőtt őrsvezetőket). Ezekről a portyákról az őrsvezetőktől 
kapnak levelet a kedves szülők. Az őrsvezetők portyájuk pontos programját, a szervezés apró 
részleteit megbeszélték, illetve megbeszélik velem, a szülői levelek csak akkor kerülnek kiküldésre, 
amikor a portyát és a kísérő (általában felnőtt vezető személyét) a parancsnok jóváhagyja. A portyák 
költségét részben csapatpénzből álljuk, de minden őrsnél lesz egy kisebb összeg, amit a tagdíjon felül 
fizetni kell. Ha ezzel bárkinek nehézsége adódik, kérem bizalommal keressen! 

A már biztos portyaidőpontok a következők: 

Március 7-9. Kölyökpanda őrs, Tengericsillag őrs 

Március 14-15. Sasfióka őrs 

Március 20-21. Sas őrs 

Március 21-23. Mókus őrs, Teknős őrs. 

(Március 29-én hittanos kirándulás lesz!) 

A többi őrsnek még kb. egy hét múlva lesznek végleges időpontjai. 

Kérem a kedves szülőket, hogy tegyék lehetővé, hogy gyermekeik részt vegyenek ezeken a 
portyákon. Ezek egyrészt nagyon fontos eseményei a kisközösségük fejlődésének, másrészt pedig az 
őrsvezetők is nagyon sokat dolgoznak egy ilyen program megvalósításán. 

A Kölyökpanda és a Denevér őrs szülei részére február 26-án, jövő szerdán délután ½ 6-kor rövid 
szülői értekezletet tartok a Fatima-házban, kérem, jöjjenek el, körülbelül 30 percben szeretnék 
értekezni önökkel. 

Ha bármilyen probléma adódik, keressenek bizalommal! 

Jó munkát! 

 

Nemesvámos, 2014. február 18. Gere Dávid Márk cs. st. 
 csapatparancsnok 


