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CSAPATPROGRAMOK 

Március: 

-  március 21. szombat, 9:00: Grundmunka  

APÁK, FIÚK SEGITSETEK! Elsősorban a legnagyobb raj tagjai és segítőkész apukák, vezetők 

 jelenlétére számítunk! ( Részletek lejjebb) 

-  március 27. péntek, 17:45:  Csapatmise és Keresztút  

Szokásainkhoz híven csapatmise lesz 18 órakor a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása 

Templomban.  Utána közösen indulunk fáklyákkal és gyertyákkal a Kálváriára, hogy 

megemlékezzünk Jézus kereszthaláláról. Találkozó 17:45-kor a budakalászi templom bejárata 

előtt.  Megjelenés cserkész egyenruhában és kérjük, lehetőleg mindenki egy szál gyertyát (olyat, 

ami csepegés védelemmel ellátott) vagy mécsest hozzon magával. Minden csapattagot, kicsiket-

nagyokat és szülőket is szeretettel várunk! 

-  márc.28. szombat , 9:00: Grundmunka és Várostakarítás (részletek lejjebb) 
   15:00: Hagyományos tojásfestés és előadás - „Be prepared!” klub 

Újra csapatunkhoz látogat a Vajdaságból, Csonti Melinda, népi iparművész, a Népművészet Ifjú 

Mestere. Hagyományos tojás festő technikát tanít és egy jó hangulatú előadás keretében beszél a 

népmesékről, a meseszereplők, különös tekintettel a női karakterek, viselkedéskutatásáról, 

jellemeikről, s hogy mit is tanulhatunk tőlük....! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, szülőket, barátokat is!! 
A helyszínen megvásárolhatóak lesznek a művésznő által festett tojások is, valamint speciális 

tojásfestő eszközök is (íróka, fúróka).  
Belépő: 500Ft/fő 

(Kifújt tojások, festékek a helyszínen rendelkezésre állnak majd, de legbuzgóbbak hozhatnak még 

kifújt tojást). Minden lánynak nagyon ajánljuk. Kreatív fiúkat is sok szeretettel várjuk :)  

Tojásfestés: 15.00- 17.30 

Előadás : 17.30-tól 
(A Norvég Civil Alap támogatásával) 

 

Április: 

-  április 11. szombat, 9:00: Grundmunka (részletek lejjebb)  
               Tagdíj befizetésének határideje (részletek lejjebb) 

-  április 25. szombat:  1)Próbáztatás  
Idén négy őrs (Koala, Mosómedve, Hópárduc és Farkas) kísérli meg az újoncpróba letételét.  

       2)Teaház és Előadás nemcsak nőknek (16+) - „Be prepared!” klub 
Címe: „A bennünk élő istennők” 

Betekintés a női nem sokoldalú, színes, és bonyolult világába…. 

Női önismereti interaktív előadás Beke Csillával (tanár, mentálhigiénés szakember, pszichodráma és 

bibliodráma vezető) 

 Az interaktív előadás keretében olyan kérdéseket járunk körül pl.: hogy mit jelent számomra 

a saját nőiségem ill. nőiességem? Meg tudom-e élni úgy, ahogy szeretném? Ha nem, vajon miért nem? 

Hol akadtam el? Milyen utak vezetnek ahhoz, hogy ki tudjon bontakozni bennem a Nő? Miben 

tapasztalom meg a bennem szunnyadó női erőt? Ha szunnyad ez az erő, hogyan ébresztgethetném 

fel….?   Beke Csilla  egy nagyon izgalmas megközelítéssel segíti a téma kibontását: a görög 

mitológiából a görög istennők archetípusain keresztül vesszük végig a nőiség alkotóelemeit. Az 

előadás sokakat elindíthat az önismeret útján. (A Norvég Civil Alap segítségével) 
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Május: 

-  május 9. szombat 10 - 12 ó  Tavaszi Cserkész Börze – palántacserével, stb. (részletek később) 
-  május 16. szombat, 19:00 Tavaszköszöntő bál   

(A megújult cserkészházat köszöntő Hawaii-party. Szervező: Wettstein Berci, belépés 

regisztrációval. Részletek később) 

-  május 30. szombat, 15:00 Strandröplabda bajnokság  
szervező: Rácz Miklós (részletek később) 

Június: 

-  június 5. péntek, 18:00 Tábormegbeszélés!! 
-  június 20. (még pontosítás alatt) Strandfoci Bajnokság, 

 szervező: Takács Benő 
 
Cserkésztábori időpontok 

-  július 30-án csütörtökön teherautó pakolás, 
-  július 31- augusztus 2. Előtábor. (vezetők +) 
-  augusztus 3-7. Kiscserkész tábor (sárga nyakkendősöknek) 
-  augusztus 7 - 13. Cserkésztábor (zöld nyakkendősöknek) 

 

 

 

 

GRUNDMUNKÁK 
 

Zöld pontokat lehet szerezni, melyek tábori kedvezményre jogosítanak, minden családtag, szülő munkája után 

is! Csapattagokat, szülőket is várjuk a grundmunkákra! 
 

Időpontok:  
1) Március 21.  9-17 ó között Cserkészház  - AZ ERŐ NAPJA 3! Apák, fiúk segítsége MOST NAGYON 

KELL! Kettős feladat lesz:  
A) A  NAGY LEPAKOLÁS NAPJA -  A Cserkészház tetőterét kell kiűrítenünk (március 31-ig) 

B)Gyógynövény és Fűszerkert tereprendezési munkáit kezdjük el: ásás, kapálás, ásót, csákányt, kapát, taligát, 

munkakesztyűt hozzon, aki tud! Mindehhez sok erős ember kell! Közben közös ebéd!  
 

2) Március 28. 9-14 ó Cserkészháznál és környékén: Várostakarítás és a Gyógynövény és Fűszerkert munkáinak 

folytatása, (sitt gyűjtés, gereblyézés, ágyások készítése) - kisebbek és lányok, asszonyok is jöhetnek!  Közös 

ebéd a Faluházban kb. 13 órakor. Vödröt, gereblyét, ásót, kapát, taligát, munkakesztyűt hozzon, aki tud, apákat is 

várjuk!  
 

3) Április 11. 9-15 ó Cserkészház:  Gyógynövény és Fűszerkert  munkáinak folytatása: ágyások készítése, ültetés 

(cserjék, fák, növények). 
 

4) Napkollektor készítés időpontjai később április, májusban!  
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EGYÉB HÍREINK: 

 

-1) TAGDÍJ befizetésének határideje április 11. szombat, melyet mindenkinek a saját őrsvezetőjénél kell 

megtennie. Határidőn túli befizetéseket, csak 500Ft késedelmi díj mellett tudunk fogadni. A tagdíj 4000Ft/fő. 

Amennyiben valaki kedvezményre tart igényt, a konrad.andris@gmail.com címen van lehetősége jelezni, 

március 29. vasárnap estig. Az igények elbírálása április 5-ig megtörténik. 
A tagdij befizetése további kedvezményekre jogosít a Cserkészház és a  VIDRA Csónakház használatánál, 

valamint bakancsakcióknál is. 
 

-2) Alapítványunk alapító okiratának (kötelező) módosítását elfogadta a bíróság, így továbbiakban 

is közhasznú maradt alapítványunk. A befizetett adományokról jogosultak vagyunk igazolást kiállítani, mellyel 

vállalkozások, cégek az adóalapot csökkenthetik. Bármely kérdés esetén további info: Wettstein András 

303057305 wett.andras@gmail.com  cserkészflottán új szám: 20 282 555 1 
 

-3) MOL Zöldövezet 2014 díját elnyertük (500 ezer Ft), ennek felhasználásával - és sok-sok grundmunkával - 

szeretnénk létrehozni egy Gyógynövény és fűszerkertet a Cserkészház területén, továbbá a Cserkészház 

 melegvíz ellátását saját készítésű napkollektorral fejleszteni. 
 

-4) A Norvég Civil Alap által kiírt pályázaton is sikerrel szerepeltünk, az "Esélyt a nőknek - a női 

esélyegyenlőségre nevelés civil modellje" c. pályázatunkkal 3,8 M Ft-ot nyertünk, mely a pályázati 

költségvetésben megjelölt céloknak megfelelően egy éven át tartó programsorozatra, valamint a Cserkészház 

fűtéskorszerűsítésére szeretnénk fordítani.  
 

-5) Budakalász önkormányzata a 2015. évi költségvetésében a műjégpálya megvalósítására 5 M Ft-t különített 

el. A jégkarbantartó gép (Rolba) megvásárlásához eddig 2 M Ft gyűlt össze, több mint 50 család és cég 

adományából, melyből az első részletet kifizettük, ezzel a Rolbát lefoglaltuk.További    1 M Ft adományra van 

szükség a megvásárláshoz, melyet március 31-ig szeretnénk összegyüjteni. Ez természetesen még mindig 

kevés a megvalósításhoz, de további adománygyűjtéssel, összefogással sikerülhet egy közösségi álom 

megvalósulása 2015 decemberére! 

 

Mindezen tervek csak összefogással valósulhatnak meg, melyhez fontos, hogy mindenki bele tegye a maga részét 

csapattagok, vezetők és szülők egyaránt, hívjatok nemcsak cserkészeket, nemcsak budakalásziakat! (szigetelő 

illetve fűtés- és vízszereléshez anyagot keresünk!) 

 

 
 

-6) SZÜLŐI LEVELEZŐ LISTA: aki még nem tagja jelentkezzen sürgősen: Lontai Leventénél 

leves89@gmail.com 
 

-7)Az új tagokat, valamint akik eddig még bármi okból nem tették meg kérjük, töltsék ki a 

csapatnévsort, melynek elérhetőségét a szülői listán találják, valamint az őrsvezetőktől kérhetik. 
8) Alapítványunk változatlanul jogosult az adó 1 % felajánlások fogadására, kérjük terjeszteni ismerősök, 

munkatársak, családtagok között: 
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 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 

 

Adószámunk: 

18672844-1-13 

 

TUDNIVALÓK 

 A nyilatkozat letölthető: www.cserkeszek.hu/adoegyszazalek.pdf 

 Töltse ki a nyilatkozat önre vonatkozó (felső) részét! 

 A rendelkező nyilatkozatot egy normál kisméretű, fehér (LC/6) borítékban kell elhelyezni. A nyilatkozat 
csak akkor érvényes, ha a boríték elején a magánszemély a nevét, adóazonosító jelét feltünteti és a 
lezárt borítékot a ragasztás helyén, keresztezve aláírásával hitelesíti. 
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