
 

 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
Ké 

Kedves Szülők! Kedves Cserkészek! 

Szeretettel köszöntelek Benneteket az új cserkészévben. Nagy öröm számomra, ebben az esztendőben már egy 
tízéves csapatnak a cserkészei lehetünk. Azonban még ennél is nagyobb öröm, hogy a nyár folyamán Papp 
Julcsi, Peresztegi Luca, Barcza Isti, Csizmadia Peti, Patkó Boti és Szabó Laci sikerrel elvégezték az 
őrsvezetőképző tábort! 

Az év elején most néhány nagyon fontos információt szeretnék tudatni Veletek. 

Nemesvámoson szeptember 16-án, vasárnap reggel 9 órakor évnyitó szentmisét tartunk. Erre hívok 
mindenkit és várom azokat, akik ésszerűen el tudnak jönni élethelyzetüknek, földrajzi pozíciójuknak, más 
szentmisés ünneplési kötelezettségüknek és/vagy felekezetüknek megfelelően.  Aki jön, azt arra kérem, hogy 
egyenruhában jöjjön és hozza magával a jelenleg használt tolltartóját, vagy ha ilyen nincs, akkor valamit, ami az 
élethosszig tartó tanulást szimbolizálja és ízlésesen kézben tartható egy tanszermegáldási szertartásban. (Én 
például nem hozok koporsót, bár „a jó pap holtig tanul” -mint tudjuk.) 

Az első csapatnapunk szeptember 22-én, szombaton lesz. Reggel 9-kor elmegyünk kirándulni, majd délután 
részt veszünk a nemesvámosi szüreti felvonuláson. A kirándulásra nem kell egyenruha, a felvonuláson viszont 
egyenruhában leszünk. Élelmet egész napra hozzon mindenki. Úgy tudjuk, hogy magának a felvonulásnak 5 óra 
körül lesz vége és ezt követi a falu programja. Utána mindenki szabadon mehet, maradhat, amit szeretne. 
Közös misét most nem tartunk, mert másnap úgyis búcsúmise lesz a vámosi Szent Máté-templomban. Aki 
szeretné, az átjöhet velem Veszprémfajszra este 7 órára. 

Az év során a cserkészek számára külön cserkészhittant fogok tartani, mivel láttam, hogy tavaly ez több 
nemesvámosi cserkészünknek probléma volt. A tervem az, hogy csütörtöki napon lesz egy 4-7. osztályosoknak 
szóló cs-hittan du. 5 órakor, valamint utána kb. 6 órakor egy középiskolásoknak szóló. Az időpontokon az 
érintettekkel való megbeszélés után még változtathatunk. Ezt azok számára hirdetem, akik az iskolájukban nem 
tudnak vagy nem az iskolájukban akarnak hittanra járni. Az alsósok és a nyolcadikosok is keressenek bátran, 
nekik is lesz megoldásom!  

Az őrsök vezetésében van némi változás. A Farkas őrs őrsvezetője Szabó Laci lesz, segédőrsvezetője pedig 
Csizmadia Péter. A Panda őrs új őrsvezetője Papp Julcsi, a Denevér őrs új őrsvezetője Jónás Benedek, a Holló 
őrs új őrsvezetője pedig Barcza Isti lesz.  

Most év elején szeretnénk új fiatalokat hívni csapatunkba. Ebben kérjük mindenki segítségét, hiszen minden 
szóróanyagnál sokkal jobb a személyes tapasztalat, élmény átadása! 

Minden korosztályba várunk új embereket! Az egyik legfontosabb új projektünk, hogy Tótvázsonyban is 
indítanánk egy lány és egy fiú őrsöt! A lányok őrsvezetője terveink szerint Peresztegi Luca lesz, a fiúké pedig 
Patkó Boti. 

Az éves programunk már fent van az internetes naptárban, ami a cscscs.hu eseménynaptáránál megtalálható. 
Mivel még van egy-két tisztázandó időpont, ezért nyomtatott formában még nem adjuk ki. Októberben, 27-én, 
szombaton a hittanos kirándulással együtt lesz a csapatnap, Szegedre megyünk. Novemberben, 17-én, 
szombaton találkozunk. Ekkor leszünk 10 évesek.  

Mindenkinek sok erőt, kitartást és örömet kívánok! 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2018. szeptember 8. Gere Dávid Márk cs. st. 

 csapatparancsnok 


