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2014. tavaszi - nyári programtervek
Március



Március 8. szombat 9- 13 ó : grundmunka volt a Cserkészháznál.
Március 29. szombat 10-13 ó őrsi SÁTORVERÉS és grundmunka a Cserkészháznál, végén strandfrisbee
meccs!

Április







Április 11. péntek 18ó30p: Cserkészkeresztút: szeretettel hívunk és várunk mindenkit a budakalászi Szent
Kereszt Felmagasztalása templomhoz, készüljünk együtt Krisztus keresztútjára és feltámadására.
o Megjelenés: cserkészegyenruhában.
Április 12. szombat 9ó: Várostakarítás és grundmunka. Cserkészház nagytakarítás, díszítés, utána közös
ebéd Faluházban kb. 13 órakor, vége 14 órakor előreláthatólag. Szülőket is várjuk!
Április 12. szombat 15 ó: Tojásfestés. csapatunkhoz látogat a Vajdaságból, Csonti Melinda, népi
iparművész, a Népművészet Mestere. Hagyományos tojás festő technikát tanít és egy jó hangulatú előadás
keretében beszél a népi motívumok, és a Húsvét szimbolikájáról. Szeretettel várunk minden érdeklődőt,
szülőket, barátokat is. A helyszínen megvásárolhatóak lesznek a művésznő által festett tojások is, valamint
speciális tojásfestő eszközök is (íróka, fújóka). Helyszín: Cserkészház Belépő: 600 Ft/fő (Kifújt tojások,
festékek a helyszínen rendelkezésre állnak majd). Minden lánynak nagyon ajánljuk. Kreatív fiúkat is sok
szeretettel várjuk koordinátor: Orbán Panni 304009844
Április 26.szombat: Országos Cserkésznap: MCsSz szervezésében, rajszinten szervezzük a megjelenést

Május




Május 10. szombat, 16 ó: Strandröplabda bajnokság: Jelentkezés: csapatokban, családokat is várjuk!
o koordinátor: Rácz Miklós 203152653 Részletek később.
Május 24. szombat: Újoncpróba - Sólyom, Pingvin, Puma őrsöknek
o koordinátor: Konrád Eszter 308630341 Részletek később
Május 30. péntek 18 órakor: TÁBORMEGBESZÉLÉS a Cserkészháznál: Minden szülő és táborozó
jelenléte nélkülözhetetlenül fontos! Tábor előleg befizetés határideje!

Június


Június 15. vasárnap 16 ó: Strandfoci bajnokság: Jelentkezés: csapatokban, családokat is várjuk.
o koordinátor: Takács Benő 305925204 Részletek később

Augusztus
NYÁRI CSERKÉSZ TÁBOR: AUGUSZTUS 1.-15. KÖZÖTT
Reményeink szerint részben vízi tábor lesz az idei táborunk ismét. A helyszínt még keressük, akinek van javaslata
erre, vagy tudna táborhelykeresésben segíteni kérem jelezze Wettstein András (30 3057 305) vagy Nagy Iminek
(202899718). Az indulás (és hazaérkezés) korosztályonként különböző. Várható időpontokat alábbiakban
részletezzük, ezek még nem teljesen véglegesek! Teherautó felpakolás valószínűleg július 31. csütörtökön 18 órakor
lesz. A tábor teljes időtartama: 2014.augusztus 1.-15. SZÜLŐI LÁTOGATÁS: augusztus 9. szombat, erre várunk
minden szülőt, a kisebbeket ekkor lehet hazavinni (de nagyobbakat nem!) aug.1.péntek - 3.hétfő -- előtábor
aug. 4.hétfő - aug 9. szombat:-- mosómedve, koala, partifecske, hópárduc, farkas, leopárd,
aug. 5.kedd - aug 9. szombat -- méhecske, kacsa
aug. 4.hétfő - aug. 15. péntek -- többi őrs

TOVÁBBI HIREK
1) TAGDIJ: A csapat tagjai jogosultak kedvezményes VIDRA SE tagságra, valamint a Cserkészház
kedvezményes használatára, igénybevételére is. A csapat tagsággal járó kötelezettség: tagdíj
befizetése, őrsgyűléseken rendszeres részvétel, felekezetnek megfelelő hitoktatáson való rendszeres
részvétel, évente min.10 óra/fő grundmunka. Tagdíj befizetés határideje: április 11. péntek
mindenkinek a saját őrsvezetőjénél Azon csapattagoknak, akik március 20. 23:59-ig kitöltik a névsort
(vagy már korábban megtették) a következőképpen alakul a tagdíj:
4000 Ft/fő, 3 vagy több gyerek a csapatban: 3000Ft/fő, vezetők: 2000 Ft/fő
Az ápr. 11. utáni tagdíjbefizetéseket csak plusz 500 Ft késedelmi díj ellenében fogadjuk el!
2) ADATLAP kitöltés végső határideje: 2014. március 20! Az adatlap megtalálható a csapat
honlapján: www.cserkeszek.hu, valamint az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/17O7PymZh1ZRzEBkxaE87Sit7Q0NSJyTig7pLcUAgUxU/viewfor
m Aki az adatlap kitöltést nem teszi meg március 20-ig, annak csak 500 forint késedelmi díj fejében
fogadjuk el a csapattagsági kérelmét!
3) SZÜLŐI LEVELEZÉSI LISTA: FONTOS, !!!, aki még nem tagja jelentkezzen:
Lontai Leventénél leves89@gmail.com vagy Konrád Andrásnál konrad.andris@gmail.com, további
info: 302527985 mert minden új információról, program változásról, tábori info-ról, stb. itt adunk
folyamatos, részletes tájékoztatást!
4) CSAPAT HONLAP : Érdemes figyelni (a szülőknek is) a csapat megújult honlapját is, ahol a
programokról képes beszámolókat is közreadunk: www.cserkeszek.hu
5) GRUNDMUNKÁK várhatóak még, ennek időpontjáról és részleteiről később a szülői és vezetői,
ill. őrsi listákon adunk hírt. A grundunkán való részvétel alapján ZÖLD PONTOK gyűjthetőek,
melyek csapatkedvezményekre válthatóak a későbbiekben. Évente 10 óra/fő grundmunka minden
csapattag számára kötelező (szülő is ledolgozhatja).
6) KÖZÖSSÉGI MŰJÉGPÁLYA létrehozását tervezzük a Cserkészháznál 2014 decembertől. Ehhez
komoly előkészítő munkákra és sokak együttmunkálkodására, közös akaratára van szükség már most
tavasszal. Szülők segítségét, támogatását kérjük, valamint szponzorok felkutatására nagy szükség van!
Aki e közösségi akcióban szívesen részt venne, kérem jelezze mielőbb az alábbi elérhetőségen:
Wettstein András 303057305 vagy wett.andras@gmail.com
7) REGŐSTÁBOR A Magyar Cserkészszövetség és a Regös Alapítvány meghirdeti a XXV. Kárpát-medencei
Regöscserkész-tábort. Táborukra minden cserkészt - aki volt már, és aki még nem - szeretettel várunk.
A programból: folyamatos néptánc- és énektanulás, kézműves foglalkozások (fafaragás, szalma-, gyékény- és
vesszőmunkák, nemezelés, lószőrékszer készítés, rezezés, gyertyamártás, szövés, gyöngyözés, bőrözés,
batikolás, agyagozás, hímes-tojás festés, csipkeverés, mézeskalácssütés...), előadások (hangszeres, ill. néprajzi),
népszokások felelevenítése (regölés, téltemetés, pünkösdölés, stb.), népi játékok, minden este táncház, stb..
Időpont: Legalább 5. osztályt végzetteknek, gimnazistáknak és egyetemistáknak: jun. 27- júl. 6.
Legfeljebb 4. osztályt végzetteknek: jun. 30- júl.6. További információk: http://regos.cserkesz.hu/

8) CSERKÉSZHÁZ: A budakalászi Cserkészház kiváló helyszín nagy létszámú /100-200 fős/ közösségi
találkozók, rendezvények, bálok, születésnapi bulik szervezéséhez: kültéren /strandröplabdapálya, tűzrakóhely,
tollaslabda/ és beltéren egyaránt 3 teremmel, konyhával, vizes blokkal és 3 ping pong asztallal, TEREMHOKIVAL,
színpaddal! Baráti társaságoknak, családoknak, cégeknek, cserkészcsapatoknak is ajánljuk rendezvények
helyszíneként is. Matrac szállás lehetőség! Csapattagoknak kedvezmény! Kiváló tömegközlekedés: Batthyány tértől
25 perc HÉV utazás! Kérjük terjeszteni! Részletek: www.cserkeszek.hu ,
időpontfoglalás: Konrád András 202203541, vagy cshazbudakalasz@googlegroups.com ,

Kérünk mindenkit, aki megteheti, hogy
ADÓJA

1%

-ának felajánlásával támogassa a

budakalászi ifjúságot:
T E R M É S Z E T -- S P O R T -- K Ö Z Ö S S É G
Köszönjük,
hogy
ezzel
segítik
cserkészcsapatunk munkáját, terveink
megvalósítását /grund, cserkészház, évközi
programok,
táborok,
stb./
Tevékenységeinkkel,
akcióinkkal
szeretnénk elősegíteni a helyi fiatalok
természet közeli szabadidős sportolásának,
kulturális és egyéb rendezvényeinek
lehetőségeit
NEMCSAK CSERKÉSZEKNEK.
Az alábbi előre kitöltött nyilatkozatot csak
le kell vágnia, saját névvel, lakcímmel és
adószámmal „megcímzett”, valamint a
ragasztást keresztező aláírással ellátott szabványméretű borítékba kell helyeznie, az adóbevallás egyéb kitöltött
nyomtatványai mellé.
Köszönettel:
1111. Szent István Cserkészcsapat
www.cserkeszek.hu
Kérjük a nyilatkozatot a szaggatott vonal mentén vágja le, és tegye bele egy szabvány méretű borítékba. A borítékra írja rá a nevét, címét és
adószámát, a ragasztást keresztezve írja alá, majd tegye bele az adóbevallásába.

--------------------------------------------------------------------------------Itt vágja le!------------------------------------------------

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:

18672844-1-13
A kedvezményezett neve:
Ennek kitöltése nem kötelező.

Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
TUDNIVALÓK
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány
vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.
A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét
csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
FONTOS!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett
adószámát, a borítékon pedig az
ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan
tünteti fel.

