
 

 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

Éves rendes portyánkra indulunk jövő pénteken március 10-én. Most először röviden összefoglalom a 

legfontosabb tudnivalókat: 

Indulás nemesvámosiaknak, fajsziaknak, hidegkútiaknak és tótvázsonyiaknak március 10-én, pénteken este 7 

órakor. A többiek este ½ 8-ra a nagyvázsonyi plébániához jöjjenek! Cserkészek számára kötelező 

egyenruhában érkezni! 

Szálláshely: Nagyvázsonyi plébánia matracszállása, természetesen fűtött helyiségekben bent alszunk. 

Hazaérkezés nemesvámosiaknak, fajsziaknak, hidegkútiaknak és tótvázsonyiaknak március 12-én, vasárnap 

délben 12.45-kor. A többiekért a nagyvázsonyi plébániához 12.15-kor lehet jönni. 

Kinti-benti programokra egyaránt készüljünk, mindenki hozzon váltócipőt, kirándulásra alkalmas cipőt, 

matracot és hálózsákot. Akinek az újak közül nincsen matraca, nem fontos, hogy most megvegye, a szálláson 

van jónéhány matrac, amit oda tudunk adni. Ebben az esetben azonban fontos lepedőt hozni! 

Péntekre mindenki maga gondoskodjék vacsorára szendvicsről, a többi étkezésre központilag biztosítjuk az 

ételt. Ha valaki valamiére allergiás és még nem jelezte az őrsvezetőjének, akkor ezt sürgősen jelezze nekem is! 

Az éves cserkészportya része nevelési tervünknek, ezért a részvétel kötelező. Akiknek halaszthatatlan 

programütközésük vagy tanulmányi elfoglaltságuk van, azok a parancsnoktól kérhetnek engedélyt a 

távolmaradásra.  

Tudjuk, hogy sok kisgyerek talán most lesz először távol a szüleitől, bármennyire félelmetes is ez a szülőknek, 

mi ebben már rutinosak vagyunk. Ha a gyerekekkel valami nagyobb probléma van, azonnal jelezni fogjuk. A 

telefont az őrsvezetők nem mindig tudják használni, hiszen a gyerekekre figyelnek. Engem rendszerint el lehet 

érni, illetve lehet nálam üzenetet hagyni. A telefon használatát a nagyobbak számára sem preferáljuk; fontos, 

hogy ilyenkor egymással, kisközösségükkel és a programokkal foglalkozzanak.  

A portyáért nem kell külön fizetni, viszont esetleges elmaradt tagdíjunkat a portya gyülekezőjén rendezni kell. 

Hoznivalók: 

Meleg ruha, kirándulócipő, benti cipő, esőkabát, fehérnemű, tisztálkodó felszerelés, törülköző. 

Alvóruha, matrac v. lepedő, hálózsák vagy pokróc, kicsiknek plüssállatka. 

Evéshez egy öblösebb fém vagy műanyagtányért vagy csajkát, egy kanalat és egy fém vagy műanyagpoharat 

mindenki hozzon magának. Legyen mindenkinél egy kulacs vagy valamilyen jól zárható innivalótartó is! 

Zseblámpa, nagyobbaknak bicska, kötél, E1 felszerelési lista legyen mindenkinél! 

Ha valakinek rendszeresen szedett vagy alkalmanként fontos gyógyszerei vannak, arról tudjon az őrsvezetője! 

Ha bárkinek bármilyen kérdése, kérése van, keressen bizalommal a +36302048883-as telefonszámon! 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2017. március 4. Gere Dávid Márk cs. st. 
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