
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők! 

Az alábbiakban néhány nagyon fontos információt szeretnék megosztani Önökkel, ezért kérem, 
figyelmesen olvassák el levelemet! 

Panda és Denevér őrs számára május 17-én, vasárnap du. 4 órára egy kb. 90 perces 
programot szervezünk, amelyre minden kiscserkészt várunk a két őrsből. Kérem, tegyék 
lehetővé, hogy a kicsik itt legyenek! Ha valamiért ez nem sikerülne, fontos lenne előre tudnunk, 
ezért ezt mielőbb jelezzék nekem! 

Május 24-én, Pünkösd vasárnap a reggel 9 órás misére várjuk a vámosi katolikusokat az új 
templomban. Ez egy kisebb templom-ünnep lesz, a fűtés elkészültéért fogunk hálát adni, 
ugyanakkor a mise alakalmával nagyon sok témáról szeretnék beszámolni, olyanokról, amelyek 
a közösséget közvetlenül érintik. (Elsőáldozás, bérmálás változásai, egyházi adó, közösségeink 
helyzete, törekvéseink – például.) Azt kérem, hogy a cserkészek egyenruhába jöjjenek az ünnepi 
alkalomra és jöjjenek el a kedves szülők is, hiszen a témák közül sok érinti őket is. 

Május 25-én, (pünkösd)hétfőn du. 4 órakor a kiscserkész-jelöltek Piros Pajzs Próbája lesz. 
Ebben 5 gyermek érdekelt, nekik kell eljönni: Bésán Anna, Fodor Anna, Horváth Blanka, 
Peresztegi Bori és Patkó Boti. És természetesen a szervezők, akik úgyis tudják a dolgukat. ☺ 

Május 29-én a kószáknak közös program, hogy a Nemzeti Színházban megtekintjük Petőfi: A 
helyiség kalapácsa c. színművet. Indulás Nemesvámosról 16.30-kor. Előtte van gyülekező, 16.30-
kor a busznak el kell indulnia! Érkezés este 11 óra körül.  

Május 30-án, szombaton de. 10 órakor kiscserkész ígérettételre kerül sor. A fent 
megnevezett 5 kiscserkész tesz ígéretet. 10 órára kell megérkeznie a jelölteknek, 10.15-re a 
többieknek. Kb. 10.15-kor kezdjük az ünnepet, melyre a szülőket is szeretettel hívjuk és várjuk! 

Május 30-án az ígérettétel után egész napos kirándulásra megyünk az egész csapattal. 
Részleteket később küldjük. 

Június 7-én csapatmise lesz reggel 9 órakor. Kérjük, hogy a Pécsely/Vászolyiak kivételével 
mindenki jöjjön! Egyenruhában, szabadon választott nyakkendőben várok mindenkit! A 
Pécsely/Vászolyiak a vászolyi úrnapi körmenetre menjenek 11.15-re! 

Június 17-től – 20-ig lesz a kiscserkészek tanyázása. (Panda, Denevér és Teknős őrsöknek.) 
Szeretném, ha mindenki tudná, hogy ez egy kötelező program az év folyamán! Hamarosan 
küldeni fogunk adatlapokat és tudnivalókat ezzel kapcsolatban. 

A cserkészek tábora (a többi őrsnek) június 23-30-ig lesz, ez is kötelező program az érintett 
őrsök tagjainak. A fogadalomtétel az új cserkészeknek (Tengericsillag őrsnek) 25-én, késő este 
lesz. 

Szeretettel várjuk a szülői felajánlásokat a kiscserkész-tanyára és a táborra is: ha valaki vállalja, 
hogy egy nap lejön a táborba főzni, kérem, jelezze ezt nekem! Köszönöm! 

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

Jó munkát! 

 

 

Nemesvámos, 2015. május 12. Gere Dávid Márk cs. st. 
 csapatparancsnok 


