„Zöld Sziget”
Budakalászi Cserkészház
Sportolási lehetőségek:
Strandröplabda: (16x32 méteres pálya, 40 cm homokkal borított, palánkkal körülvett,
kivilágított)
- Strandfoci, strandkézi labda: ugyanezen a pályán kézilabda kapukkal vagy kis
kapukkal
- tollaslabda: füves tollaslabdapálya hálóval, ütőkkel
- ping-pong 3 asztalon teremben 25 ütővel (családi ping pong party-k, akár hétköznap
esténként is).
- terem hoki (floor ball): 90 m2-en faborítású padlóval, sok floor ball ütővel
- fagyos télidőben korcsolyapálya 500nm-es kivilágított pályán amatőr csapatok
számára hoki lehetőséggel, pályafoglalási lehetőséggel
- tornaszobaként is használható, fűthető ping-pong terem 90 nm (akár iskoláknak
testnevelés óráknak is komplett vizes blokkal).
- közelben evezési lehetőség a Dunán (Luppa szigetnél Vidra Csónakházban
kenubérlés), Nagykevély oldalában íjász és lovas oktatás, mountain bike túrák
- Omszki tavon vízi sí és horgászási lehetőség,
ÖLTÖZŐVEL, VIZES BLOKKAL, SPORTFELSZERELÉSEKKEL
-

Szabadtéri rendezvények:
kerti bográcsozás, szabadtéri baráti találkozók, szalonna sütés, tábortüzes
összejövetelek: füves, fás, ligetes fél hektáros kertben, fedett kerti pihenővel (20 fő
részére), sörpadok, asztalok (20 garnitúra 200 fő részére), tűzrakó hely tűzifával és
kerti bográcsozáshoz, főzéshez szükséges felszereléssel
- szabadtéri tanórák, előadásokhoz, továbbképzésekhez is ideális helyszín: forgalomtól
elzárt, csöndes kert, (kedvezőtlen időjárás esetén rendezvény az épület termeiben is
megrendezhető), kiváló közeli tömegközlekedéssel (HÉV-el Budapest központja
Batthyány tér 25 perc).
KERTI RENDEZVÉNYEKHEZ SZÜKSÉGES FELSZERELÉSSEL ( bográcsot állványt
adunk), VÉDETT, ELZÁRT, TERMÉSZET KÖZELI KÖRNYEZET
-

Beltéri rendezvények:
születésnapi bulik, családi, baráti és céges összejövetelek, lakodalom táncolásra is
alkalmas termekkel: nagy terem (130nm), egybe nyitható hall (40nm) és kis terem
(50nm) mészkő padló borítással, valamint fapadló borítású (90nm-es) ping pong
teremmel felszerelt tea konyhával és vizes blokkal akár 200 fő részére is összesen
400nm alapterületen
- továbbképzések, előadások, csapatépítő céges rendezvények lehetősége, akár amatőr
színjátszáshoz is alkalmas színpaddal, asztalokkal, padokkal, székekkel.
- kisebb létszámú gyerek zsúrok, születésnapi party-k, „dühöngővel”, kerti szabadtéri
játszási lehetőségekkel időjárástól függően.
- osztályoknak, gyerek közösségeknek farsangi bálok, osztály rendezvények, osztály
találkozók szabadon kialakítható berendezés és díszítés
TELJES KONYHAI FELSZERELÉS (kancsók, tálcák, poharak, stb.) és /TEA/ FŐZÉSI
LEHETŐSÉG
-

Szállás lehetőség:
egyszerű matrac szállás lehetőség hálózsákkal matracon (20 főre) vagy nagyobb
létszám esetén (kb max 100 főig) saját izolírral fa padlón. (Matrac használat esetén
lepedőt hozni kell).
- kertben sátrazás is megoldható
- cserkészcsapatoknak tanyázási lehetőség, portyázási célpont, vezetői találkozók, vízi
képzés helyszíne
TÉLEN IS FŰTHETŐ: gázkonvektorokkal vagy fatűzelésű vaskályhákkal, KOMPLETT
VIZES BLOKKOK ZUHANYZÁSI LEHETŐSÉGGEL.
-

Túra lehetőségek és látnivalók:
-

vízi túrák: a Cserkészházhoz közeli Luppa szigetnél található VIDRA Csónakháznál
kenuzási és kajakozási lehetőség, a Szentendrei Duna ágban
kerékpártúrák: Duna menti kerékpár útvonalak, Szentendrei sziget, Dunakanyar, Pilis
gyalogtúrák és lovas túra lehetőségek a Pilisben Nagykevély (Duna-Ipoly Nemzeti
Park része) környékén, valamint íjászat Budakalászon
városnézési kirándulások kerékpárral vagy tömegközlekedéssel: Budapest,
Szentendre, Skanzen, stb.
Budakalász Kálvária domb 2012/13-ban feltárt és helyreállított középkori
templomrom
Budakalász szerb templom, német nemzetiségi tájház, stb.
Szent István kertje cserkészpróbákhoz növényismertető mini botanikus kert és
Cserkészgrund 40x20 m-es füves, elkerített futballpályával
Gyógynövénykutató Intézet üvegházai – gyógynövényismeret

KIVÁLÓ TÖMEGKÖZLEKEDÉS!
- Szentendrei HÉV: Budapest Batthyány tér Budakalász Lenfonó HÉV 25 perc, a megállóból
a Cserkészház 2 perc gyalogosan) kerékpárút mellett. (A HÉV-re kerékpár felrakható pótdíj
fizetése mellett).

Felszereltség:






nagy terem mobilis színpaddal és függönyökkel (130nm)
ping pong terem, (tornaszoba) (90nm) faborítású padlóval
kis terem (50nm), hall (40nm)
vizesblokkok WC, mosdó, zuhany és öltözőkkel (max. 200 főre)
felszerelt teakonyha közösségi rendezvényekhez, kerti főzéshez is, valamint több
hűtőszekrény, sörpadok, asztalok 200 főre és székek 60 db
Az összes helyiség télen is fűthető fatüzelésű vaskályhákkal, melyek igen hamar meleget
adnak!

Bérleti díjak:
Cserkészcsapatoknak kedvezmény! Nagyobb és többnapos rendezvények esetén külön
megállapodás lehetséges. Csatolva mellékeljük a bérleti díjakat.

Megközelíthetőség:
A Cserkészház címe: Budakalász Vasút sor (zsákutca) legeleje a Lenfonó Pékségnél található
nagy kerti fakapun keresztül van a bejárás. (GPS: 47.620480, 19.048776).
Megközelítés:
 Budapest Batthyány tértől 25 percre a Szentendrei HÉV vonalán Budakalász Lenfonó
HÉV megállónál kell leszállni, ahonnan 2 perc a Cserkészház gyalog (Sínek mentén Bp.
felé haladva)
 Autóval a Budapesthez közelebbi Budakalász HÉV megállónál közvetlenül a HÉV sínek
mellett található Vasút soron kell Észak felé haladni a zsákutca végéig, ahol kb. 20 autó
tud parkolni, vagy a Lenfonó HÉV megálló környékén.
 Legjobb bringával érkezni a Duna menti kerékpár úton. A Luppa szigeti út mentén
található kerékpár úton kell Budakalászra behajtani.

Kapcsolat:

 Időpontfoglalás Konrád András 202203541 vagy, cshazbudakalasz@googlegroups.com
 Helyszíni info: Nyári Attila 705241105 számon
 Bármely további info: Dr Wettstein András cserkészcsapat vezetőnél
30 305 7 305 vagy wett.andras@gmail.com és www.cserkeszek.hu

Alapítványunk és cserkészcsapatunk:
E Zöld Szigetet cserkészcsapatunk sok év alatt több ezer óra önkéntes munkával hozta létre, a
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány jelentős támogatásával. A rendezvények bérleti díját
non profit alapon a ház fenntartására és fejlesztésére fordítjuk.
További adományokat köszönettel fogad alapítványunk:
Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány 2011 Budakalász Szent László u. 77.
Bankszámlaszám: 11703006-20063315 továbbá
adó 1% fogadására is jogosultak vagyunk, adószám: 18672844 – 1 – 13
A budakalászi Cserkészház egyben cserkészcsapatunk otthona is.
Az 1111. sz. Szent István Cserkészcsapat közel 20 év óta működik Budakalászon, jelenlegi
csapatlétszám: 190 fő. A 18 őrsöt önkéntes munkával vezetik 16-25 év közötti fiatal, képzett
vezetők és a Csapatvezetőség, akik – előzetes bejelentkezés után - minden látogatót örömmel
fogadnak a Zöld Szigeten.
Budakalász, 2013. október 1.
Dr Wettstein András
kuratóriumi elnök

