
1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők! 

Úgy érzem nem kaptunk elegendő segítséget, hogy teljesíteni tudjuk a kérést, hogy sokkal 
rendesebben járjanak a cserkészek misére és istentiszteletre. Az elmúlt levél óta inkább még 
rosszabb is a helyzet. Kérem, segítsenek ebben! A legegyszerűbb az volna, ha Önök is 
eljönnének a gyerekekkel együtt. A vasárnapi szentmise általában nem több, mint 45 perc. 
Nem nagy kérés ez, próbáljuk meg rendesebben teljesíteni! 

Ugyancsak problémás a tagdíj kérdése. Kérjük, fizessék be, rendezzék az elmaradásokat! 
Becsüljük egymást! 

Most szombaton ismét csapatnap lesz. A kósza korúakat már pénteken este várjuk, nekik egy 
esti meglepetésprogrammal is készültünk. (benti program lesz) 

Szombaton Nemesvámoson és környékén lesznek programok, kint is, illetve bent a házban is. 

Most nem lesz csapatmise szombat este, ezért mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy 
vasárnap a maga településén menjen el misére vagy istentiszteletre! 

Kósza korosztályúaknak (Tigris, Dumbópolip, Sün és a Sasokból) 

20-án, pénteken este 18.30-ra érkezzenek a Fatima-házba. 

Hoznivalók: hálózsák, polifoam, innivaló (alkohol nélküli!) estére és másnapra, ennivaló 
(másnapra), jókedv. 

A többieknek: 

21-én, szombaton reggel 9 órakor van gyülekező 

Hoznivalók: ebédre ennivaló, innivaló, egy jópofa kindertojás figura (mindenkinél legyen!), 
játszós ruha (időjárásnak megfelelő, olyan, amit nem kell sajnálni), 

A következő csapatnapok időpontját már tudjuk: 

március 15-én, vasárnap és 

április 25-én, szombaton lesznek csapatnapok. 

Már elkészültek a Tündöklő Csillag Alapítvány szórólapjai, amelyen az adózók személyi 
jövedelemadójának 1 %-át kérjük. Aki teheti, rendelkezzen Alapítványunk javára, és 
lehetőség szerint ezt terjesszük baráti, ismerősi körben is! A szórólapokat a Teknősök és a 
Dumbópolipok folyamatosan hordják ki a nemesvámosi házakhoz, a többieknek pedig ezzel a 
levéllel együtt küldjük. 

Mellékeljük azt az adatlapot és adatkezelési hozzájárulást, melyről az előző levélben írtam. 
Kérjük ezt minél előbb küldjék vissza nekünk! 

Ha bárkinek bármilyen problémája van, kérem keressenek bizalommal a +36 20 287 96 42-es 
telefonszámomon. 

Jó munkát! 

 

Nemesvámos, 2015. február 16. Zékány Dániel cs. st. 
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