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2014. őszi - téli programtervek
Október:

• 10. péntek, 18 óra: Táborvetítés a telepi templomban
Idén ősszel is megmutatjuk, milyen egy igazi vízi cserkésztábor. Nyáron az Ipolynál jártunk.
• 22. szerda 20 óra: Éjszakai hadijáték
• 28. kedd, 29. szerda, 30. csütörtök 9 – 16 ó GRUNDMUNKA
Őszi szünetben elkezdjük a KORCSOLYAPÁLYA építést, első
lépésként a pályabővítés munkáit, tereprendezést. Szülők
segítségét is várjuk. Fehér pontok gyűjthetőek, melyek
kedvezményes korcsolya pálya használatra adnak jogot majd.

November:

• 6. csütörtök 18 óra KORI-FÓRUM a Cserkészházban
A budakalászi közösségi műjégpálya terveinek részletes ismertetése,
javaslatok, ötletek és aktivisták, támogatók gyűjtése, mindenkit
hívunk!
• 8. szombat 9 -16 GRUNDMUNKA
Őszi avargyűjtés, kertrendezés, kicsik és lányok, asszonyok is gyertek! Folytatjuk a korcsolyapálya
építést, apákra is számítunk!
• 15. szombat: Cserkészbál a cserkészházban
Nagy murit csapunk kicsiknek-nagyoknak egyaránt ez év novemberében is, a részletekkel
hamarosan jelentkezünk.
• 22. szombat 9 -16 GRUNDMUNKA – korcsolyapálya építés, apák, fiúk, lányok, asszonyok gyertek!
• 29. szombat: Cserkészműhely az Advent kezdetén a cserkészházban. Jelige: nagyszüleink fortélyai
A karácsonyra való várakozás előtt jó szokásunk szerint kézműves foglalkozást tartunk, régi
családi műhelytitkok után eredünk, felelevenítjük, hogyan is mesterkedtek őseink.

December:.

• 6. szombat: Mikulás napi cserkészkoncert a telepi templomban
Idén rendhagyó módon nem színdarabbal, hanem zenei előadásokkal várjuk Szent Miklós
püspököt

Január:

• 31. szombat: Cseverésző bál a Faluházban
Egy farsangi idény sem maradhat el Cseverésző bál nélkül, idén is jó mulatság vár a cserkész
vezetők és szülők díszes társaságára!

Február:

• 21-22: Téli túra
Részletek hamarosan…
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KORCSOLYAPÁLYA: A Cserkészháznál 500nm-es műjégpályát tudnánk megnyitni még az idei téli
szezonban, amennyiben sikerül egy hatékony közösségi összefogást létrehozni. A terep előkészítés megtörtént,
de további SEGÍTSÉG KELL! Várjuk és kérjük azon szülők és nemcsak cserkészek segítségét, támogatását, akik
műjégpálya létrehozásában tudnának segíteni vagy támogatót, befektetőt, magánszemély vagy céges szponzort
találni. A tervek részletes ismertetése előreláthatólag november 6-án, csütörtökön 18 órakor lesz a
Cserkészházban KORI FÓRUM néven, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk.
FEHÉR PONTOK: A közösségi korcsolyapálya építésben résztvevőket fehér pontokkal jutalmazzuk, melyek
kedvezményes – akár térítésmentes – korcsolyapálya használatra adnak majd jogot nemcsak cserkészeknek,
hanem bárkinek, aki beszáll segíteni ebbe a nem hétköznapi munkába! Akcióinkat általában szombatonként
szervezzük, majd e GRUNDMUNKÁKRA kérjük hívjatok barátokat, ismerősöket, akik szeretnék, hogy
létrejöjjön egy különleges, közösségi műjégpálya Budakalászon.
ZÖLD PONTOK:
Idén is lehet gyűjteni a zöld pontokat, 4 óra grundmunka = 1 zöld pont = 1000 Ft kedvezmény, ami beváltható a
bakancsakciónál, a téli túrán, vagy továbbvihető, akár a nyári táborra is. Családtagok munkája is beszámít! A
ZÖLD PONT NYILVÁNTARTÁSÁRÓL a szülői levelezési listán adunk hírt. További zöld pontgyűjtési lehetőség
a grundmunkákon!
CSERKÉSZRUHA:
• Cserkészing: Próbálunk közösen beszerezni, ehhez kérjük az igényt jelezni Móri Krisztinél (30 5466001) okt.31-ig. Díja ugyanúgy, mint tavaly 5000 Ft, ebben benne van az ing varratása és 2 felvarró
• Csapatpóló: 2000 Ft/db MÉRETTEL együtt szintén a fenti kérdőíven lehet igényelni. (kérjük írjátok be
azt is hogy galléros vagy gallér nélküli pólót szeretnének)
• Minden csapattagnak kell ing, akinek az őrse már legalább 1 táborban részt vett
• Csapatpóló rendelése ajánlott, de nem kötelező.
BAKANCS AKCIÓ újra nemcsak cserkészeknek:
Csúcsminőségű, a világ vezető bakancs márkája a MEINDL, melynek alig használt és új túracipőiből és
bakancsaiból lesz ismét bakancs akció a budakalászi Cserkészházban. Igen jó minőségű választék várható ezúttal
gyerek és felnőtt méretben egyaránt. Az akció keretében adományokat köszönettel fogadunk cserkészházunk
fejlesztése és műjégpálya kialakítása céljára: 3000 és 8000 Ft közötti támogatásokat egy pár bakancs átadásával
köszönünk meg, mely a helyszínen felpróbálható. Adományként beszámítunk 1 pár használt, jó minőségű
korcsolyát 1000 Ft-os értékben. A bakancsok megtekinthetőek és elvihetőek október 11. szombat 10-20 óra
között, (csapattagoknak 9 órától), valamint hétköznapokon okt. 13.-16. hétfőtől csütörtökig 18-20 óra
között, (ameddig a készlet tart). Minden érdeklődőt - nemcsak cserkészeket - örömmel várunk, lehet hívni
barátokat, ismerősöket, családtagokat is! További infó: Wettstein Andrásnál 30 305 7 305 www.cserkeszek.hu
HONLAPUNK megújult régi sok-sok fotóval előző táborokról is és friss információkkal: www.cserkeszek.hu
A CSERKÉSZHÁZ családi, baráti és céges rendezvényekhez is kibérelhető, ennek részletei is a
honlapon. Csapattagoknak 50% -os kedvezmény!

