
 

 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

Hálásan köszönöm az adatvédelmi nyilatkozatok időben történő elküldését. Csapatunk a 
kötelezettségét maradéktalanul és határidőre teljesítette. 

Ugyancsak köszönöm a november 5-i közös munkánkban kapott segítséget! 

A cserkészszobába vásárlandó klímára kapott eddigi adományokat nagyon köszönöm. Egyelőre 
itt még szükségünk van támogatásra, így aki teheti és szívesen belead, azt kérjük, hogy küldje el 
adományát a Tündöklő Csillag Alapítványnak vagy adja át személyesen. Megjegyzésként kérem, 
írjátok be „Klíma”. Mivel a kifizetés várhatóan a következő két hétben történik, ezért, aki 
szívesen ad adományt erre a célra, az kérem november 12-ig tegye. 

A tagdíjak nagyobbik része is megérkezett a portyáig. Aki nem jött portyára, kérem pótolja 
november végéig! 

A Tündöklő Csillag Alapítvány a 2021-es SZJA 1%-ból 99.371Ft felajánlást kapott, melyet ezúton 
is hálásan köszönök! 

November 12-én csapatnap lesz. Remélem, mindenkinek bent volt a naptárjában! A nap 
folyamán Sümegre megyünk. 

Gyülekező: reggel 9 órakor (akinek van) egyenruhában a Fatima-ház előtt, kint az utcán. 

Visszaérkezés után közös csapatmisét tartunk, melynek kb. 18 órakor lesz vége. 

Elkészült a viszonylag véglegesnek gondolt éves eseménynaptárunk is, mely a 2022/23-as 
munkaévre tartalmazza a tervezett programokat. Ebben -a megszokott formában- a 
csapatprogramokon kívül az egyházközségi események is bent vannak, talán jól el lehet 
választani. Az eseménynaptár letölthető honlapunkról.  

A csapat Google-naptára ezen a linken elérhető és átmásolható a saját naptárba. 

Az egyházközségek Google-naptára ezen a linken érhető és ugyancsak átmásolható. 

Akiknek nincsen még fiókjuk az ECSETben (elektronikus cserkész tagnyilvántartó rendszer), 
azok a nekem leadott emailcímükkel tudnak fiókot készíteni és belépni a ecset.cserkesz.hu 
címen. Itt lehet hozzáférni az elektronikus tagkártyához és itt lehet feltérképezni számtalan 
kedvezményes lehetőséget. Aki nem tud fiókot készíteni, jelezze nekem és megnézem, milyen 
emailcím van rögzítve a neve mellett.  

Novemberben némi toborzás után szeretnénk megtartani az első szülői értekezleteket az 
újonnan jelentkezők számára, ezért ha valaki még tud olyanról, aki szívesen jelentkezne 
cserkésznek, ajánlja neki, hogy a cscscs.hu oldalon töltse ki a „szeretnék cserkész lenni” formot! 

Bízom benne, hogy minden fontosról írtam, természetesen lehet kérdezni, segítek, amiben 
tudok! (+36302048883) 

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2022. november 6. Gere Dávid Márk cs. st. 

 csapatparancsnok 

 

https://cscscs.hu/letoltes/esemenynaptarak/esemenynaptar20222023.pdf
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=m80d1uieqockmmpbgb6rq40av8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=6rg1e9m8r7kt28q24anru6nc2s%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
ecset.cserkesz.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdv_Vl_W1PKPFWBN94vOQW0tf3XaKfVB9x6fSjxRj1RgGyNg/viewform

