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         Izgalmas kalandra hívjuk cserkészcsapatunk minden tagját! Idei 
nyári táborunkat a Börzsönyben, a Bernecei - patak partján egy világtól 
elzárt, eldugott vidéken fogjuk megrendezni. Itt fogjuk felépíteni erdei 
birodalmunkat, mellyel egyúttal emlékezünk névadónkról, első 
királyunkról, Szent Istvánról. Ahogy a magyar nemzetségek, úgy 
minden őrs felépítheti itt lakóhelyét, melyhez szükség lesz 
cserkészismeretekre, vállalkozó kedvre, összefogásra és a 
viszontagságok közötti helytállásra, kitartásra és vidámságra. 
Kalandozásokra is lesz lehetőségünk bőven. Bejárhatjuk a Börzsöny 
várait, falvait, s összes zegét-zugát! Mindehhez készülni kell őrsönként 
és egyénileg is elméleti és gyakorlati cserkészismeretekből ! 
Tanulmányozzátok elődeink életét, hogy minél aktívabban részt 

vehessetek majd a tábori programokon! Gyertek és készüljetek, vegyetek részt az új fejedelem megválasztásán! Ehhez 
kíván Nektek 

                                                                   Jó Munkát! Az 1111. Szent István Cserkészcsapat vezetősége. 
 
A tábor helyszíne: Deszkáspuszta, Nagyoroszi (Börzsöny) 
Időpontok: 

• TÁBORMEGBESZÉLÉS és szülői értekezlet: 2015.JÚNIUS 5. PÉNTEKEN!! 18 óra, a Cserkészháznál, 
mely után VEZETŐI MEGBESZÉLÉST TARTUNK 
Minden szülőt és táborozni vágyót várunk!!! 

• Teherautó felpakolás: július 30. csütörtök 17 órakor  Cserkészháznál, melyhez szülői segítséget is kérünk, 
elsősorban apáktól. Ekkor lehet felrakni LEKVÁROKAT, KOLBÁSZOKAT (1 üveg lekvárt kérünk minden 
táborozótól, kolbászt sem utasítunk vissza), valamint zöldség, gyümölcs és egyéb adományokat a tábor 
számára. 

• Elő tábor vezetőknek: július 31. péntek-augusztus 2., minden vezetőnek!!  
• Tábor időpontja őrsönként eltérő augusztus 3. hétfő – 13. csütörtök között: 

aug. 3.hétfő - aug 7. péntek: Méhecske, Kacsa, Leopárd, Hópárduc, Farkas, Partifecske 
aug. 7. péntek - aug. 13. csütörtök: Koala, Pingvin, Puma, Sólyom, Jégmadár, Mosómaci,Kolibri,     

 Gatyásölyv, Mormota, Zebra 
• Indulási időpont: 3.-án és 7.-én is reggel 8 órakor részletek a megbeszélésen. 
• Szülői látogatás: aug. 7.-én pénteken lesz. 
• Teherautó lepakolás: aug. 13. csütörtök 17 óra körül a Cserkészháznál ahova szülői segítőket is várunk! 

 
Szülői Nap:  Idén klasszikus egész napos szülői napot nem tartunk, mert cserkészeink ekkor hagyják el, illetve veszik 
birtokukba a tábort. Mindezek ellenére nagy szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt, táborhelyünk bemutatására! 
  
Táborhely megközelítése: M2-esen Nagyoroszi-ig. Ott a vasútállomásnál balra (át a síneken), és tovább egyenesen az 
erdei úton. (Drégelyvár felé). Kb 10 km után érkezés a táborhelyhez. (Deszkáspuszta). Ezt majd táblákkal, jelzésekkel 
fogjuk jelezni. 
Tábordíj:  
Kiscserkészeknek (aug.3-7): 16000,- 
Nagycserkészeknek (aug7-13): 18000,- 
Azon vezetőknek, akik a tábor első felében segítenek, ugyancsak a nagycserkésztábor részvételi díját kell kifizetniük. 
Amennyiben valaki kedvezményre tart igényt kérjük a Tábormegbeszélés időpontjáig (június 5.) jelezze a 
cserkesz1111@gmail.com címre küldött e-mailben, "kedvezmény" tárggyal. 
Kedvezmény igénylés elbírálása során figyelembe vesszük 

• a testvérek számát a táborban 

• anyagi helyzetet 

Mivel nem szeretnénk, hogy bárki az anyagi akadályok miatt maradjon le a táborról, kérjük éljenek a lehetőséggel. 
 
Jelentkezés és előleg befizetése: 
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• JÚNIUS 13-ig, az őrsvezetőknél ( tábormegbeszélésen is lesz lehetőség).Jelentkezéshez 5000 Ft/ fő fizetendő 
családban lévő gyerekszámtól függetlenül. 

• Csak kitöltött jelentkezési lappal fogadjuk el a jelentkezéseket, valamint határidő után történő jelentkezés 
esetén csak egész tábordíj befizetésével való jelentkezést fogadunk el! 

• Az előleg, valamint a tábordíj fizetését lehetőség van átutalással rendezni. 
Alapítványunk számlaszáma: 11703006 - 20063315 - 00000000 
Amennyiben ezzel a lehetőséggel élnek kérjük, hogy a közlemény rovatot hagyják üresen, valamint az  
őrsvezetőknek juttassák el a kinyomtatott utalási bizonylatot. 

• Előleget nem fizetünk vissza, csak orvosi igazolással igazolt betegség miatt történő lemondás esetén. 
• A jelentkezési lapon kell feltüntetni, hogy a kis őrsök szülei a szülői látogatáskor saját autóval 

hazaszállítják-e gyermekeiket. Ez esetben 1000 Ft/fővel csökken a tábordíj.   
• Táborba később érkezés, vagy korábban eltávozás nem lehetséges, a tábordíj ezzel nem csökkenthető. 

 
Kapcsolat, elérhetőség:   

• A táborba senki ne hozzon mobiltelefont, MP3 lejátszót, stb., mert a fejedelmek korában ezeket még nem 
ismerték! Aki mégis ezt tenné, attól a tábor elején az őrsvezető begyűjti a készülékeket és a tábor végén adja 
csak vissza. Kérjük a szülők se keressék feleslegesen gyermekeiket mobilon! (Ha nincs hír, az jó hír!) 

• Sürgős esetben elérhetőek a tábor vezetői:  
o Takách Gáspár táborparancsnok (20) 828-9706, 
o Lontai Levente táborparancsnok (30) 252-7985  
o Andrásfalvy Etelka cspkh. (30) 219-4399  
o Wettstein András cspk. (30) 305-7305, 
o továbbá az őrsvezetők. 

 
Tábori felszerelés lista: 

• Mindenki hátizsákkal jöjjön, valamint a nagyobb csomagok névvel ellátva legyenek, a hálózsák, izolír 
vízhatlan csomagolásban.   

• Egy napi hideg élelmet mindenki hozzon, valamint kulacsot is! Hátizsák, kulacs portyákhoz is fog kelleni!  
• Cserkészruhában utazunk: nyakkendő, időjárástól függően cserkészing vagy csapatpóló. 
• Minden táborozótól kérünk 1 üveg (házi) lekvárt! (ez teherautóra felrakható előzőleg). 
• Tábori póló számára 1 db fehér póló (vagy régebbi tábori póló), 
• TAJ kártya  fénymásolata,  
• tábordíj hátralévő részlete, 
• diákigazolvány, személyi igazolvány, 

 
� Hálózsák, izolír, cserkészing, nyakkendő, csapatpóló, 1 teljes száraz felszerelés vízhatlan csomagolásban 

(lehetőleg tréningruha, meleg zokni stb. – váltás egyben alvás céljára), fehérneműk, zoknik, pólók, 
rövidnadrág, hosszúnadrág, 2 meleg pulóver, tréningruha, túracipő (bakancs), váltócipő, esőkabát, törülköző, 
szappan, fogkefe, fogkrém, WC papír, kishátizsák (1 napos túrához), bicska, kulacs, kanál, bögre, csajka, 
evőeszköz, zseblámpa (pótelem!), gyufa, gyertya, jegyzetfüzet, toll, Újszövetség, hangszer, valamint 

� JÓ HA VAN: fényképezőgép, tájoló, látcső, zsebvarró, zsineg, szúnyogriasztó, napolaj, fehér sapka nap ellen, 
esetleg nylontasak a csomagoknak nagy eső esetére 

 
NE HOZZ!: Mobiltelefont, MP3 lejátszót, stb., mert a fejedelmek korában ezeket még nem ismerték! 
DE HOZZ: Hangszert, vállalkozó kedvet és segítőkészséget, valamint 
KÉSZÜLJ a honfoglalás utáni korról szóló olvasmányokkal,  őrsi készülődéssel! 
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EGYÉB HÍREINK 
 

Gyógynövény- és Fűszerkert  a Cserkészházban!  
A Cserkészház belső titkos kertjében egy különleges Gyógynövény- és Fűszerkertet (GYÓGYFŰ kertet) tervezünk 
kialakítani  a MOL-tól kapott Zöldövezet 2014 díj egy részének (132 eFt) felhasználásával. Ehhez kérjük a szülők és 
őrsök segítségét! A tereprendezés megtörtént, ágyások kialakításában, növények felajánlásával, beszerzéshez, 
ültetéshez kellene szülői segítség, valamint őrsök vállalkozása, hogy „őrsi ágyást” kialakítva ültessék el növényeiket 
legkésőbb június 21-ig! Aki segíteni tud sürgősen jelezze: Tolonics Kristóf tolonicskristof@freemail.hu 
704304632 vagy wett.andras@gmail.com 303057305 számon. 
 
Strandröplabda bajnokság  2015. május 30.   
Az esemény május 30-án szombaton 15:00 órakor veszi kezdetét a Budakalászi Cserkészház strandröplabda 
pályáján. A részvételi díj 200 Ft/fő. 6 fős csapatokkal játszunk, a bátrabbak kevesebben is kiállhatnak, 
valamint cserejátékosokat is lehet hozni. Nevezhetnek baráti társaságok, családok, nemcsak cserkészek és 
nemcsak budakalásziak bármely korosztályban! A bajnokság két korcsoportban indul. Előzetesen nevezni a 
torna szervezőjénél, Rácz Miklósnál a raczmiki@freemail.hu e-mail címen, vagy a +3620/315-2653-as 
telefonszámon lehet, de van lehetőség a helyszínen is regisztrálni. További információkat a facebook "2015. 
évi Budakalászi Cserkész Röplabda Bajnokság" eseményen és a www.cserkeszek. hu oldalon találnak.  
Tisztelettel: Rácz Miklós, szervező 
 
 
Strandfoci bajnokság Budakalászon 2015. június 20. 

Szeretettel várunk mindenkit 2015. június 20-án szombaton a budakalászi 
cserkészház homokos pályáján már másodszor megrendezésre kerülő strandfoci 
bajnokságra!  Jelentkezni több korosztályban lehet: Kisebbek(12 éves korig) 
5+1-es csapatokkal jelentkezhetnek. Serdülő korosztály (12-16 éves kor) 
4+1 Felnőttek (16 éves kor felett) szintén 4+1-es csapatokkal nevezhetnek 
(Természetesen ezek a számbeli megkötések nem azt jelentik, hogy cserét 
nem lehet hozni.) A legkisebbek megmérettetése 9 órakor veszi kezdetét. A 
mérkőzések hossza, illetve másik két korcsoport kezdési időpontja a 

jelentkező csapatok számától függ. A jelentkezéseket a strandfocibajnoksag@gmail.com e-mail címre 
küldjétek. A levélben írjátok meg a csapatotok nevét, és azt, hogy melyik korosztályban szeretnétek indulni. 
A nevezés díjtalan. További tájékoztatást csak akkor tudunk adni ha már kialakult a mezőny.Főnyeremény: 
egy jó minőségű strandfocilabda. 
Sikeres felkészülést! Takács Benő 30 5925204, szervező  
 
"Be Prepared!” Club:  Szeptembertől folytatódnak az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő előadások havi 
rendszerességgel! Várható témák: Konfliktuskezelés, Időgazdálkodás, Szeretet- nyelvek, Párkapcsolat, 
Önmegvalósítás, Stresszkezelés és sok más fontos téma, szakmai előadóktól, nemcsak nőknek. Az aktuális 
információkért kövessétek a csapat facebook oldalát, honlapját! (www.cserkeszek.hu) 
 
Csörgő és Fakanál klub indul Budakalászon a Cserkészházban.  

Minden szerdán 9 és12 óra között kisgyermekes anyukákat várunk gyermekeikkel együtt. A foglalkozásokon 
lehetőség lesz rá, hogy a gyermekekre kedves, türelmes pótnagyik vigyázzanak, amíg az anyukák hasznos és érdekes 
dolgokat tanulhatnak, próbálhatnak ki vagy mozoghatnak. Fogunk többek között kenyeret sütni, mosószert készíteni 
és sportolni is. Amíg valamelyikünk tüsténkedik, a többiek trükköket, praktikákat cserélhetnek.  A gyerekekkel 
mondókázunk, táncolunk, tapsolunk, koruknak megfelelően, szakmai háttérrel foglalkozunk velük. Eddigi programok 
voltak: kenyérsütés / takarékos ötletek a konyhában, környezetbarát mosás, kicsik mellett is végezhető testedzés, 
otthon nevelhető gyógynövények, répatorta / tartósítási lehetőséget, stb. Gyülekező 9-10-ig. 10 órakor kezdődnek a 
foglalkozások. Váltócipőt kérünk.A programon való részvétel díjtalan a Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány sikeres 
pályázata alapján, melyet a Norvég Civil Alap támogat. Klubvezető Szép-Magyar Ágnes 06-30-343-28-66 
szepmagnes@gmail.com 
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JELENTKEZÉSI LAP 

 
……………………………………………………………..………. nevű gyermekemet, a .............................................  
 
őrsből elengedem a 2015-ös cserkész táborba, amelyet az 1111. sz. Szent István Cserkészcsapat szervez. 
 
Kérjük a kedves szülőket, hogy több gyermek esetén, legyenek kedvesek mindegyikük részére  
 
kitölteni egy külön jelentkezési lapot, és azt a gyermek  saját őrsvezetőjénél leadni!  
 
Taj-szám( ha nincs kitöltött adatbázisban):............................................................................................ 
 
Gyógyszerérzékenység,allergia:............................................................................................................. 
 
Szedett gyógyszerek:............................................................................................................................. 
 
Szülő aláírása:....................................................................Dátum:........................................................ 
 
 
 
 
 


