
 

 

1426. Csillagösvény Cserkészcsapat 

Nemesvámos, Fészek u. 5. 
 

Kedves Szülők, kedves Cserkészek! 

Talán már mindannyian hallottatok róla, hogy 2023 nyarán egy óriási tábornak lehetünk a 

részesei. A Közép-dunántúli Cserkészkerület hosszú idő után újra kerületi nagytábort szervez. 

Csapatunk valamennyi cserkészével ebbe a táborba megyünk idén nyáron. Most a környékről 

minden csapat ide jön, együtt leszünk körülbelül hatszázan! Természetesen mindenki az őrsével 

és a csapatával megy, a mi csapatunk két másik csapattal alkot majd egy altábort. Csapatunk 

cserkészeit Patkó Boglárka cserkészsegédtisztünk fogja össze, ő lesz altáborunk egyik helyettes 

vezetője is. És természetesen a Katica őrs őrsvezetője is. 

A tábor vezetőségében sok csapattagunk dolgozik majd, jó magam is, de az őrsvezetők mind az 

őrsükkel lesznek, úgy vállalunk el minden munkát.  

Mivel egy ekkora tábor nagyon sok előkészületet igényel (amivel már ősz óta nagyon sokat 

haladtunk), napokon belül eljön az idő, hogy előzetes adatokat kell megadnunk a szervezők 

részére. Ezért az őrsvezetők hamarosan kérdéseket fognak feltenni a cserkészeknek és 

szülőknek, amelyeket kérnék mielőbb megválaszolni. 

A cserkészek és újoncok számára a tábor 2023. július 14-től 23-ig lesz (péntektől vasárnapig), 

a kiscserkészek számára pedig július 16-tól 19-ig (vasárnaptól szerdáig). A főbb kérdések arra 

irányulnak, hogy van-e valakinek valamilyen betegsége, ételallergiája vagy bármi más, amivel 

előre számolnunk kell.  

Hamarosan érkezik tehát a kérdéssor! 

Másik fontos közlendőm, hogy február 2-án, csütörtökön nagy ünnepe lesz a nemesvámosi 

egyházközségnek. Ez egy csütörtöki nap, Gyertyaszentelő ünnepe. Dr. Udvardy György érsek 

atya a nemesvámosi Fatima-templomot választotta ki, hogy ezen a napon itt imádkozzon papi, 

szerzetesi hivatásokért. Minden hónapban egy másik templomban van ez az esemény, most 

hozzánk jön és nagy örömmel várjuk. Arra kérem a katolikus cserkészeket, hogy ha tanulmányi 

és egyéb kötelezettségük engedi, akkor jöjjenek el egyenruhában erre a közös imádságra, amely 

du. 5 órakor kezdődik, körülbelül 7 óráig tart. A templomban most valószínűleg nem lesz fűtés, 

ezért mindenki jól öltözzön fel!  

Jó munkát!  

 

Nemesvámos, 2023. január 21. Gere Dávid Márk cs. st. 
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