
 

 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

Néhány fontos kéréssel, információval szeretnék Hozzátok fordulni. 

Az egyik, hogy ne felejtsük el, hogy 2018. június 17-én, vasárnap reggel 9 órakor évzáró csapatmisét 
tartunk Nemesvámoson a Fatima-templomban. A megjelenés kötelező és egyenruhában várjuk a 
csapattagokat. 

Az újoncok próbája 2018. július 13-án, pénteken este 19 órától lesz. 

Idénre is terveztünk egyenruha beszerzést, azonban kiderült, hogy viszonylag hosszú az átfutási ideje 
a rendelésünknek. Ezért rendkívül gyorsan kell megrendelnünk az ingeket ahhoz, hogy legyen 
esélyünk időben megkapni. Az ingekért most egységesen 7.000 Ft-ot kérünk, a fennmaradó részre 
szerzünk támogatást. 

A tavalyi évben beszerzett ingekkel kapcsolatban elfelejtettük bekérni az ingek árát. Így azt kérem, 
hogy aki tavaly kért és kapott új inget, az 4.000 Ft-ot fizessen be a csapatnak. Ezeket az összegeket az 
évzáró misén tudjátok átadni (borítékban). 

Inget ezen a linken keresztül lehet rendelni: https://goo.gl/forms/AyzASCJsb6Fe3HuK2 Minden egyes 
inget külön kell megrendelni! Határidő: 2018. június 10! 

A tábor időpontja már ismert, nem lóg ki a szeptemberben kiadott éves tervünkből: a 
cserkészjelöltek és cserkészek számára július 14-től 22-ig lesz tábor, a kiscserkészeket pedig július 
17-20-ig várjuk! Szeretnék hivatkozni a szeptemberi levelemben a cserkészprogramokkal kapcsolatos 
gondolataimra. A tábor a cserkészeknek kötelező. 

Tekintettel arra, hogy csapatunk vezetősége számban és aktivitásban megfogyatkozott, a tábort csak 
szülői segítséggel tudjuk lebonyolítani. Szükségem van szülők segítségére, akik a tábor konyhájának 
vezetésében részt vesznek, naponta segítenek a beszerzésben és az ételek elkészítésében. Ezért azt 
szeretném kérni, hogy akik egy-egy napot fel tudnának vállalni, jelezzék ezt mielőbb nekem, hogy 
tervezni tudjak. A tábor Nagyvázsonytól 7 km-re lesz, a Hamuházi réten. Előre is köszönök minden 
segítséget! 

Idén szeretném különösen is figyelmetekbe ajánlani a Rókapuszta tábort. Annak idején, 16 évvel 
ezelőtt ez az első táborozási lehetőség volt a környéken. Nomád táborból pedig most sincs sok. Mivel 
nem minden gyerek cserkész, ezért Rókapuszta fejlesztése is kiemelten fontos számomra. Ebben a 
cserkészek a maguk táborozási rutinjával nagyon sokban tudnak segíteni. Idén is számtalan 
kedvezmény kapható a részvételi díjból, ami lehetővé teszi, hogy rendkívül olcsón részt vehessetek 
ezen a táboron. A táborba elhívhatjátok nem cserkész ismerőseiteket is. Én még mindig hiszek abban, 
hogy Rókapuszta egy óriási lehetőség a gyerekeknek és a fiataloknak. A tábor meghirdetése és 
elektronikus jelentkezési felülete a plébánia honlapján keresztül itt érhető el: 
http://www.vamosplebania.hu/rokapuszta.html  

 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2018. június 5. Gere Dávid Márk cs. st. 

 csapatparancsnok 
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