
 

 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
Ké 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

Szeretettel köszöntök mindenkit az új tanévben! 

Mivel nagyon félek, hogy nem olvassa végig mindenki a levelet, most az elején szeretnék egy fontos 

dolgot megírni. Évek óta nincs elég rend a tagdíjak utalása körül. Kérem, hogy NE UTALJUNK úgy, 

hogy ott a cserkész neve vagy a tagdíj szó! Azt is nagyon kérem, hogy aki utal, ne utaljon havonta, 

mert a bankköltség elviszi a tagdíj jelentős részét! Köszönöm, ez fontos, szeretném, ha megoldódna! 

Szeptember 19-től elindul egy sor őrsgyűlés, aki még nem tudja az idejét, érdeklődjön az 

őrsvezetőnél! 

Szeptember 25-én, reggel 9-kor közös csapatmisével kezdjük az új évet a nemesvámosi Szent Máté-

templomban, mely egyúttal búcsúmise is lesz. Kérem, hogy a nemesvámosi és fajszi cserkészek 

mindenképpen legyenek ott, s a többieket is kérjük, most jöjjenek el, mert ez így közös évkezdés. 

Október 8-án lesz az első csapatnapunk. Ez egy hittanosokkal közös kirándulás Esztergomba és 

Budapestre. Busszal felmegyünk Esztergomba, majd a Dunán lehajózunk Visegrádra, majd tovább 

Budapestre. Onnan megint busszal jövünk haza. Gyülekező reggel 7.45-kor egyenruhában, érkezés 

este 8 és 9 között. A cserkészek számára a csapat fizeti a részvételi díjat, tehát a cserkészeknek nem 

is kell külön jelentkezni. Ha nem jönne valaki (pl. iskolai program miatt nem lesz néhány ősrvezető), 

azt kérem, mielőbb jelezze, de ugye csapatprogram, tehát kötelező. Mivel erre a kirándulásra bárki 

jöhet, szülők is, testvérek is, mellékelek jelentkezési lapot. Ha valaki jönni szeretne és a testvére 

cserkész, a kedvezményes részvételi díjat fizetheti, vagyis 2000 Ft-ot. 

Mellékelten küldöm az év programjait tartalmazó naptárunkat is. Kérem, hogy mindenki úgy 

szervezze az életét, hogy ezeken részt tudjon venni! 

Több új őrsöt is szeretnénk indítani az idei évben, szeretettel várjuk a jelentkezőket! Szeretnénk 

indítani Nemesvámoson 6-8 éves kislányoknak egy új őrsöt, valamint fiúkat várunk mindenféle 

korosztályban: egészen 6-13 éves korig! Pécsely környékén kisfiúknak és kislányoknak tervezünk új 

őrsöt indítani. Természetesen arra is van lehetőség, hogy valaki már meglévő őrshöz csatlakozzon. A 

tagfelvétellel kapcsolatban engem keressenek, illetve biztosan segítséget nyújt minden őrsvezető, de 

talán nálam érdemes kezdeni!  

Idén nem ősszel, hanem majd márciusban megyünk portyázni, ennek időpontja az 

eseménynaptárban megtalálható. Kérem, mindenki írja be a családi naptárba! 

Bárkinek bármilyen kérdése van vagy bármiben szeretne segítséget kérni, kérem, keressen 

bizalommal! (+36302048883) 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2016. szeptember 17. Gere Dávid Márk cs. st. 

 csapatparancsnok 



Az 1426. Csillagösvény Cserkészcsapat és a nemesvámosi plébánia és társegyházközségeinek 

összevont éves ESEMÉNYNAPTÁRA a 2016/17-es munkaévre 

2016. 

Szeptember 19. Őrsgyűlések indulnak 

Szeptember 25. Évkezdő csapatmise 9.00-kor a Szent Máté-templomban (Búcsúi mise) 

Szeptember 29 - október 2. Képesítő hétvége az új őrsvezetőknek 

Október 8. Évkezdő csapatnap toborzással, egyúttal hittanos kirándulás  

Október 13. Fatima-nap 

November 16. Idősek zarándoklata 

November 19. Csapatnap 

November 26. Adventi készület, koszorúkötés a Fatima-házban 

December 3,10,17. Adventi készület 

December 23. 6.00 Csapatroráté, du. pásztorjáték főpróba 

December 24. Pásztorjáték, karácsonyi ünnep 

2017. 

Január 5. du. 5 óra vízkereszti mise, majd főpróba 

Január 6. este 6 óra Háromkirálynap 

Január 13-15. Csapatnapok, rajprogramok (Mindenkinek csak a három nap közül az egyiken.) 

Február 4. Csapatnap 

Február 17-19. Őrsvezetőképző 

Február 25. Farsang a Fatima-házban 

Március 1. Hamvazószerda 

Március 10-12. Csapatportya 

Március 24-26. Őrsvezetőképző 

Április 1. Hittanos kirándulás 

Április 3-5. Plébániai lelkigyakorlat felnőtteknek 

Április 8. Őrsvezetőképző 

Április 16. Húsvéti mise 

Április 22. Csapatnap 

Május 3. Idősek zarándoklata 

Május 7. Anyáknapja 

Május 13. Fatimanap 

Május 19-21. Őrsvezetőképző 

Május 27. Csapatnap 

Június 3. Elsőáldozók lelkinapja 

Június 4. Pünkösd 

Június 10. Elsőgyónás 

Június 11. du. Elsőáldozás 

Június 18. Úrnapja, évzáró csapatmise 

Június 26-30. Napközis tábor kisiskolásoknak 

Július 1-9. Cserkészek kerületi nagytábora 

Július 22-25. Ővk tábor előtábora 

Július 26. - augusztus 4. Őrsvezetőképző tábor 

Augusztus 13-19. Rókapuszta tábor 

Augusztus 21-26. Családos kirándulás 

Szeptember 23. Csapatnap 

Október 6-8. Őrsvezetőképző 



Kedves Szülők! 

Október 8-án nagyszabású hajós kirándulásra hívjuk a hittanosokat! Uticélunk Párkány-
Esztergom, Visegrád és Budapest! Autóbusszal megyünk a felvidéki Párkányig, innen át 
Esztergomba, majd hajóval Visegrádra, majd kis játék után tovább hajózunk Budapestre, ahonnan 
busszal térünk haza. 

Indulás  

Nagyvázsonyból 7.30, Tótvázsonyból 7.45, Nemesvámosról 8.00 Gyülekező indulás előtt 10 
perccel. A többi községből is segítünk az eljutásban a jelentkezők számától függően. 

Érkezés az esti órákban, kb. 8-9 óráig. 

Hideg élelmet (egész napra), meleg ruhát, jókedvet mindenki hozzon magával! 

A kirándulást az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi Kapcsolatok Osztálya 
támogatásával valósítjuk meg, így a programhoz képest szerény hozzájárulást kell fizetni. A 
kirándulás költségeihez 2.500 Ft/fő hozzájárulást kérünk. Ha legalább két gyerek jön a 
családból, akkor az ő számukra gyerekenként 2.000 Ft. (Ha valaki szeretne jönni, de ez a költség 
is gondot okoz neki, szóljon, segítünk!) A jelentkező gyerekek számától függően szülőket is 
szívesen látunk, számukra a részvételi díj 3.000 Ft. 

Kérjük, hogy az alább található jelentkezési lap mielőbbi visszaküldésével jelezze számunkra, hogy 
a kiránduláson részt tudnak-e venni! (Érkezési sorrendben tudunk helyet biztosítani!) A részvételi 
hozzájárulást a jelentkezési lap leadásával együtt kérjük megküldeni! 

Szeretettel várunk minden érintett hittanost! 
 
Nemesvámos, 2016. szeptember 9. a hitoktatók és az atyák nevében:  
 Márk atya  
 
Ha kérdése van, hívjon bennünket: 
Márk atya: 06 30 204 88 83 Pius atya: 06 30 653 80 61 
Judit néni: 06 30 477 18 53 Szilvi néni: 06 30 325 85 19 
 

 

 

Jelentkezési lap 
hittanos kirándulásra 

Esztergom - Budapest 2016. október 8., szombat 

 

Név: ..............................................................................................  Osztály:  ..................................  

 

Születési idő:  ...............................................  TAJ szám: .............................................................  

 

Lakcím:  .........................................................................................................................................  

 

Szülő telefonszáma: .................................................................................  

 

Ha volna hely, hányan jönnének még a családból? ………. szülő és ………. testvér. 

 

Egyéb közlendők:  .........................................................................................................................  

 

 

Dátum:  .....................................  ......................................  

 Szülő aláírása 

 


