
 

 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
Ké 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

Vasárnap ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 60. évfordulóját. E jeles 

évforduló alkalmával ismét csapatosan veszünk részt Nemesvámos község délutáni rendezvényén, 

valamint a hősök iránti tiszteletünket koszorúzással is kifejezzük. Szeretném, ha minden csapattag 

eljönne, nemcsak a nemesvámosiakat várjuk. Így tudjuk ezt a jeles évfordulót közösen is 

megünnepelni. 

Tekintettel arra, hogy vasárnap lesz, egy közös misével kezdjük a Fatima-házban, majd utána rövid 

csapatszintű megbeszélést tartunk csak magunk, ezután pedig együtt vonulunk a koszorúzás 

helyszínére. 

Gyülekező: október 23-án, vasárnap délután 13.15-kor a Fatima-házban, egyenruhában, zöld, illetve 

kiscserkész nyakkendőben. 

A megemlékezés és a koszorúzás 14.30-kor lesz a kopjafánál. Ezt követően lesz a műsor a 

Sportcsarnokban, illetve a Sportcsarnok mellett hadieszköz kiállítás és bemutató is lesz du. 5-ig. 

Ezeken fakultatív a részvétel. 

Remélem, mindenkivel találkozhatunk vasárnap. Ne haragudjatok, hogy csak most jeleztem, az 

ünnepség időpontjáról tegnap kaptam értesítést! 

Kezdjük osztogatni a jelentkezési lapokat, amivel a meglévő és az új őrsökbe egyaránt lehet 

jelentkezni. kérlek benneteket, hogy akiről tudjátok, hogy szeretne jelentkezni, annak szóljatok vagy 

juttassatok el lapot. Beadási határidő október 30. 

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

bizalommal! (+36302048883) 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2016. október 18. Gere Dávid Márk cs. st. 

 csapatparancsnok 



Várunk cserkésznek a nemesvámosi Csillagösvény Cserkészcsapatban! 

 

Játék, szórakozás, tanulás, 

ügyesedés, életre szóló 

közösség, hit, Isten felé 

törekvés, életre való felnőttek! 

Vonzó célok: NEKED!  

Kérdésed van? Írd meg bátran 

dmgere@gmail.com címre vagy keresd Márk 

atyát a 06 30 204 88 83-as számon. Avagy kérdezz bátran bármelyik vezetőtől, cserkésztől vagy 

szüleitől!  

A jelentkező cserkészt hetente várjuk őrsgyűlésre, havonta csapatprogramra és évente táborba. De 

ezek csak a hivatalos alapprogramok. A saját szerevezések, a korosztályi programok, őrsi plusz 

programok szintúgy nagyon sok élményt, tanulást, életformát kínálnak: minden korosztályban. 

Várunk, mert jó!  

Ha szívesen közénk állnál, kérlek, töltsd ki vagy szüleid töltsék ki ezt a lapot és minél előbb, de most 

első körben október 30-ig juttasd vissza a Fatima-házhoz! 

 

 

Név: ....................................................................................................................................................  

Osztály:  ..............................................................................................................................................  

Születési idő:  ......................................................................................................................................  

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

Telefonszám:  .....................................................................................................................................  

Emailcím:  ...........................................................................................................................................  
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