
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők! 

 

Egy korábbi szülői levélben Dani már tudatta Önökkel, hogy március 7-én a Közép-dunántúli 
Cserkészkerület elnökének választottak. Túl azon, hogy ez nagyon nagy feladat, komoly 
megtiszteltetésnek is értékelem. De talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a megtiszteltetés 
nemcsak nekem szól, hanem a csapatnak is, azoknak, akik keményen dolgoznak azért, hogy ez a 
több tucat gyermek és fiatal csapattá válljon a szó legnemesebb értelében. Ők az én őrsvezetőim, 
akikben nem hiába a bizalmam, akikre építeni tudok. De köszönetet mondok azoknak a 
szülőknek is, akik támogatnak, akárcsak azzal, hogy lelkiismeretesen küldik-hozzák a 
gyermekeiket, rendezik soraikat, dolgaikat a csapatban. 

Elnöki munkám legfontosabb üzenete, hogy legyen mindenki hűséges abban a 
cserkészmunkában, amit rábíztak vagy amit felvállalt. Éppen ezért nagyon fontos, hogy 
csapatunk jó mintaként álljon mindenki előtt, természetesen minden hiányosságával és 
tökéletlenségével, de lelkesedésével és megbízhatóságával is. 

Április 25-én, szombaton cserkésznap lesz Székesfehérváron. A kerület majd minden 
csapata, majd minden cserkésze ott lesz! Szeretném, ha erről a napról most nem hiányozna 
senki sem! A csapatnapok részei nevelési tervünknek, nem alternatív lehetőségek. Amikor 
létrejött a csapat, szinte természetes volt, hogy mindenki ott van, illetve aki nincs ott, az előre 
elkéredzkedik. Most sok a hiányzó és sokszor nem is tudjuk, hogy akik nincsenek, miért 
nincsenek itt. Kérem, hogy erre és a május 30-án esedékes csapatnapra most mindenki jöjjön 
el! 

Április 25-én, szombaton reggel 8.15-kor találkozunk, egyenruhában és 
csapatnyakkendőben! Lehetőleg megreggelizve jöjjön mindenki! Ebéd a helyszínen lesz, de 
azért némi szendvicset és innivalót, esőkabátot mindenki hozzon.  

Hazaérkezés kb. este 6 órakor. 

Május 30-án a kiscserkészek ígérettételét tervezzük, melyre a szülőket is várjuk. Részleteket 
később küldünk. 

Sokan rendezték az elmúlt hetekben a tagdíjelmaradásukat, ezt köszönöm! 

A kerületi elnökség pályázatot hirdet a Közép-dunántúli Cserkészkerület új logójának 
elkészítésére. Az új logó utaljon a kerületet alkotó három megyére és cserkészjellegére. A tervek 
bármilyen technikával készülhetnek, minimum A6, maximum A3-as méretben. A pályázatra 
bármilyen korú jelentkező munkáját elfogadjuk. A pályaműveket postán vagy személyes lehet 
beadni a kerület címén: Közép-dunántúli Cserkészkerület 8248 Nemesvámos, Fészek u. 5. 
Határidő: 2015. április 25. 

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

Jó munkát! 

 

 

Nemesvámos, 2015. április 14. Gere Dávid Márk cs. st. 
 csapatparancsnok 


