
 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

A közelgő újoncpróbával, fogadalommal és táborral kapcsolatban szeretnék fontos 
információkat közzé tenni. 

Az újoncpróbán minden olyan cserkészjelölt részt vesz, aki most a táborban tesz majd 
fogadalmat. Így tehát a Kecske, Panda, Pingvin és Holló őrsök teljes létszámmal. 

Az újoncpróba 2018. július 13-án, pénteken este 7 órakor kezdődik. A próba tervezett vége 21 
óra. Ezután a kisbusszal hazavisszük a távolabbról érkezőket. A próbára egyenruhában kell 
jönni, akinek még nincs, annak nyilván nem. Kulacsban vizet mindenki hozzon magával és 
megvacsorázva érkezzen. 

Megérkeztek az egyenruhák, Ferencz Andrisnál lehet érdeklődni róluk. Csak hosszú ujjú 
változatot kaptunk, a jelvényeket külön rájuk kell varrni. 

A fogadalomtétel a táborban lesz, július 16-án, hétfőn este. Szeretettel várunk mindenkit! Aki 
szeretne ott lenni, hétfőn este ½ 8-ra érkezzen meg a nagyvázsonyi plébánia elé (Nagyvázsony, 
Kinizsi u. 78.), innen busszal közösen megyünk ki a táborhelyre. Kérem, hogy minden szülő 
tájékoztassa gyermekét, ha jönni fog, így majd a táborban ki tudjuk számolni, hogy mekkora busz 
szükséges az utazáshoz. 

A Katica és a Farkas őrsök kivételével már minden más őrs végig részt vesz a táborban! 

Gyülekező a táborra: 2018. július 14-én, szombaton 9.45-kor a Fatima-ház előtt, most 
kivételesen nem kell egyenruhában jönni! 

A cserkészek először egy portyán vesznek részt, ezért a következőképp pakoljunk: 

- Egy kisebb hátizsákban legyen benne strandfelszerelés (törülköző, fürdőruha, szappan), 
egy váltás tiszta ruha, az egyenruha szépen összecsomagolva, esőkabát, alvóruha és az 
első éjszakához szükséges felszerelés, valamint hideg élelem egész szombatra. Emellé 
hozzátesszük a matracot és a hálózsákot. Ez az első két nap felszerelése. A kistáska 
vállon hordható táska legyen! 

- Egy nagyobb hátizsákban a tábor többi napjára szükséges felszerelés legyen! Megfelelő 
mennyiségű meleg ruha, váltócipő, esetleg második egyenruha legyen, de ne túlozzuk el a 
mennyiségeket. Minden gyerek annyi csomagot hozzon, amennyit önállóan és a vállán 
tud vinni!  

A kiscserkészek (Katica és Farkas őrs) 2018. július 17-én, kedden indulnak a tanyázásra. 
Részükre a gyülekező délelőtt 10 órakor lesz, ők egyenruhában érkezzenek! 

A gyülekezőre hozza el mindenki az esetlegesen elmaradt tagdíjait, illetve 6000 Ft tábordíjat. 
(A kiscserkészeknek (Katica, Farkas) nem kell tábordíjat hozni, az ő négy napos tartózkodásukat a 
tagdíjak fedezik.) A tagdíjakról az őrsvezetőknél és Petránál lehet érdeklődni. 

A táborba érvényes egészségügyi nyilatkozattal lehet jönni, ezt a nyilatkozatot mellékelem a 
levelemhez. Kérem kitölteni, kinyomtatni és aláírni! Kézzel és géppel is ki lehet tölteni. Akiknek 
nem áll rendelkezésre nyomtató, kérjenek segítséget, tudunk adni papír alapon is. 

A táborban általában nem használunk telefont, nem is fognak működni, meg szeretnénk is 
megtartani ezt a cserkészszokást. A vezetők nyilván korlátozottan elérhetők, de nagyon gyenge a 
térerő. A szülői döntést igénylő kérdésekben természetesen keresni fogjuk a szülőket.  

Az elektronikus játékok valamint a nassolni való fogyasztási cikkek most is tiltólistán vannak. 

A kiscserkészek tanyázásának 20-án pénteken lesz vége, kb. 16 órára érkeznek meg a Fatima-
házhoz. 



 

A többiekkel a táborból 2018. július 22-én, vasárnap este 7 óra körül érkezünk haza 
Nemesvámosra. 

Nagyon köszönöm azon szülőknek, akik felajánlották a főzést. Hozzám az alábbi szülők 
jelentkezése jutott el: Bésán Ildikó, Csizmaziáné Fazekas Beáta, Hajgatóné Hajni, Horváth Milán 
és Hoffmann Juli, Hunyadvári Andrea, Nágel Andrea, Pappné Szita Anikó, Patkó Betti, 
Pereszteginé Arnóczi Krisztina. Ha valaki kimaradt, attól most elnézést kérek, túl sokféle 
csatornán érkeztek jelzések és csak remélem, hogy mindegyiket felfogtam.  

Ugyancsak köszönöm Ifj. Bésán Jánosnak, hogy vállalta felszereléseink teherautós szállítását! 

 

A táborba az alábbi felszerelést kell hozni: 

 Cserkészegyenruha (ing, zöld vagy kiscserkész és pöttyös csapatnyakkendő, öv, övvel 
felszerelhető, legalább combközépig érő nadrág, megfelelő nyakkendőgyűrű) 

 Táborozási adatlap (egészségügyi nyilatkozat), Diákigazolvány, Személyi igazolvány 
 Hátizsák a napi kirándulásokhoz, kulacs.  
 Matrac (bármilyen, amin kényelmesen aludni lehet és nem kétszemélyes), hálózsák vagy 

pokróc 
 Fogkefe, fogkrém, fésű, zsebkendő, sebtapasz  
 Legalább 2 váltócipő, melegítő, pulóver, esőkabát 
 Hálóruha (melegítő is lehet) 
 Fürdőruha, szappan, törülköző 
 Minden napra zokni, alsónemű, elegendő póló, rövidnadrágok 
 Cérna tűvel, ha valami elszakadna 
 WC papír, zsebkendő 
 Bicska 
 Kötöző eszköz, spárga (minimum 2 méter)  
 Zseblámpa (2 pótizzóval, dupla adag pótelemmel)  
 Dalosfüzet, vagy egy üres füzet, amiből dalosfüzet lesz. 
 TILOS HOZNI: elektromos játékot, zeneeszközt, nasit! 
 Költőpénzre nem igazán van szükség, de aki szeretne hozni, 2000 Ft körüli összeget 

hozhat. (Alig megyünk olyan helyre, ahol ezt el lehet költeni.) 
 
Remélem, minden fontos információt leírtam, ha van kérdésük, problémájuk, keressenek 
telefonon! 
 

 

 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2018. július 11. Gere Dávid Márk cs. st. 

 csapatparancsnok 



Táborozási adatlap 
/figyelembe véve 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 5. § (2)/ 

 
 
A gyermek neve:  ............................................................................................................................  

Édesanyja neve: ..........................................................................................................................................  

Születésének helye és ideje: .......................................................................................................................  

Címe:  ..........................................................................................................................................................  

TAJ: ........................................................... Háziorvosa neve: .....................................................................  

Diákigazolvány száma: ................................................................................................................................  

Személyazonosító (személyi) igazolvány vagy útlevél száma: ...................................................................  

Autóbuszon való utazásra érzékeny-e? IGEN/NEM  
Tud-e a gyermek úszni? IGEN/NEM Engedhető-e mélyvizes medencébe? IGEN/NEM 
A gyermeken észlelte-e az utóbbi napokban az alábbi tüneteket? (Megfelelő aláhúzandó!) 
Láz:  IGEN/NEM Torokfájás IGEN/NEM  Hányás  IGEN/NEM 
Hasmenés  IGEN/NEM  Bőrkiütés  IGEN/NEM  Sárgaság  IGEN/NEM 
Egyéb súlyos bőrelváltozás, bőrgennyesedés IGEN/NEM 
Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás IGEN/NEM 
A gyermek tetű és rühmentes? IGEN/NEM 
Gyógyszerérzékenység: ..............................................................................................................................  

Rendszeresen szedett gyógyszerek: ...........................................................................................................  

Allergia: .......................................................................................................................................................  

Részesült e kullancs elleni védőoltásban?..................................................................................................  

Részesült e fél éven belül tetanusz-oltásban? IGEN / NEM Ha igen, mikor? .........  

Egyéb közölnivalók a gyermek egészségéről:  ............................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

A tábor ideje alatt betegség, baleset vagy egyéb probléma esetén értesítendő (törvényes 
képviselő): 
Név: ............................................................................................................................................................  

Cím:.............................................................................................................................................................  

Telefon:.......................................................................................................................................................  

 
Hozzájárulok, hogy gyermekem 2018. július …….-től …….-ig  a Tündöklő Csillag Alapítvány 
cserkésztáborozásán részt vegyen. 
 
 
Dátum: ..............................................................   ..............................................  
 szülő (törvényes  
 képviselő) aláírása 
 

 

CS 


