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2015. őszi - téli programtervek
Október:

 2. péntek 17 óra: Táborvetítés és Cserkésztoborzó a Cserkészházban
 8. csütörtök 18 óra KORI-FÓRUM a Cserkészházban – nemcsak cserkészeknek, szülőket is várjuk!
A budakalászi közösségi műjégpálya terveinek részletes ismertetése, javaslatok, ötletek és aktivisták,
támogatók gyűjtése, mindenkit hívunk! Közösségi akcióterv kidolgozása. Aktivisták kedvezményes
pályahasználatra lesznek jogosultak! Eddigi eredmények honlapunkon és facebook-n: budakalászmüjégpálya
 10. szombat 9 – 15ó Cserkészház GRUNDMUNKA –szülőket is várjuk! Zöld pont gyűjthető!
 10. szombat 16ó Be Prepared! Club a Cserkészházban - Hangulat- és Kapcsolatjavitó Szeretetnyelv
tréning. Ha elmúltál 12 éves és érdekel, hogyan lehetne jobbá tenni a baráti és családi kapcsolataidat, gyere el a BP Club 5.



alkalmára,ahol egy hangulatos teaház keretében, egy izgalmas tréningen sajátíthatsz el 5 új nyelvet! Vezetik: Békey Anna és
Wettstein Angéla végzős pszichológus hallgatók. (A program szakmai felelőse a Lélekkel az Egészségért Alapítvány) A
program nyitott, nem cserkészeket is szívesen látunk. A rendezvény a Norvég Civil Alap támogatásával valósul meg.
17. (szombat) Október 23-i Emléktúra a Magyar Cserkészszövetség szervezésében. A részvétel őrsönként fakultatív.
Indulás:Budakalász Lenfonó – Érkezés: Csobánka

November:

 7. szombat: Cserkészbál a Cserkészházban
Nagy murit csapunk kicsiknek-nagyoknak, részletek később
 14. szombat 9 -15ó GRUNDMUNKA - Cserkészház
Őszi avargyűjtés, kertrendezés, kicsik és lányok, asszonyok is gyertek!
Folytatjuk a korcsolyapálya építést, apákra is számítunk!
 21. szombat 9 – 15ó GRUNDMUNKA - Cserkészház
Folytatjuk a KORCSOLYAPÁLYA építést, pályaszintezést, tereprendezést.
Szülők segítségét is várjuk! Fehér pontok gyűjthetőek, melyek kedvezményes
– akár családi - korcsolya pálya használatra adnak jogot majd –nemcsak cserkészeknek!
 28. szombat: 9- 14 ó Cserkészműhely az Advent kezdetén a Cserkészházban kicsiknek –nagyoknak
A karácsonyra való várakozás előtt kézműves foglalkozást tartunk, idén népi hagyományok műhelytitkai után
eredünk, felelevenítjük, hogyan is mesterkedtek őseink. Belépő: 500 Ft/fő
December:.
 5. szombat 16ó Cserkész Mikulás a telepi templomban – nemcsak cserkészeknek
Idén is hagyományos cserkész színdarabbal, sok énekkel várjuk Szent Miklós püspököt, aki puttonyában idén
egy hatalmas meglepetést is hoz Budakalász gyermekeinek, de erről majd később….
 12. szombat 10 -12ó Cserkész Bolhapiac és Ajándékvásár – Cserkészházban nemcsak cserkészeknek
Mindenki hozhat ÚJRAHASZNOS portékákat, valamint - lehetőleg- saját készítésű ajándéktárgyakat. A
bevételek 20%-t adományként köszönettel fogadjuk a közösségi műjégpálya javára. Az eladásra nem kerülő
darabokat kérjük, mindenki szállítsa haza. Asztalokat biztosítunk. Kérjük terjeszteni.



22.-23. betlehemjárás őrsönként
24. Misztériumjáték - 16 ó telepi templomban

2016.
Január:

 30. szombat 19ó: Cseverésző bál a Faluházban – részletek később
Egy farsangi idény sem maradhat el Cseverésző Bál nélkül, idén is jó mulatság vár a cserkész vezetők és
szülők díszes társaságára! Minden szülőt, vezetőt, régi és jelenlegi csapatagot (14 év felett) szeretettel
hívunk! Ekkor ünnepeljük cserkészcsapatunk 20. éves születésnapját is!
Február:
 20-21: Téli túra - kicsiknek, nagyoknak egyaránt, részletek hamarosan…
NYÁRI TÁBOR IDŐPONTJA: 2016. JÚLIUS 9.-18. KÖZÖTT LESZ! A Magyar Cserkészszövetség I.
kerületi Nagytáborában veszünk részt csapat tábor keretében. A legkisebb, idén induló őrsök számára egy másik
időpontban várható kicserkész tanyázás, erről később… Előtábor: 2016. július 4.-8.
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EGYÉB HÍREK
- SZÜLŐI LEVELEZÉSI LISTA: Feltétlenül fontos, hogy minden családból legalább egy szülő feliratkozzon
a szülői listára, olyan e-mail címmel, melyet naponta használ. Esetleges programváltozásokról, akciókról ezen az
úton adunk hírt. A feliratkozáshoz kérünk egy e-mail címet küldeni Lontai Leventének leves89@gmail.com
címre vagy 302527985 számra. Ezen kívül az őrsvezetőkkel is kérünk szoros kapcsolattartás, ehhez segítség az
őrsi szülői levelezési lista.
- SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁS: A csapatunkba új belépő tagoktól az idei évre 2000 Ft/fő szülői hozzájárulást
kérünk, melyet a csapatunkkal és a cserkészházzal kapcsolatos kiadásokra fordítunk. Ezt kérjük legkésőbb 2015.
október 23-ig az őrsvezetőknek átadni. Az új tagok számára idén tagdíjat nem kell fizetni.
- KORCSOLYAPÁLYA: A Cserkészháznál 450nm-es közösségi 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.
- ADOMÁNYGYÜJTŐ KAMPÁNYT hirdetünk egy jó minőségű, most is használatban lévő jégkészítő gép
(Rolba) megvásárlásához, mely kiváló jeget fog készíteni nagyon sok budakalászi család számára, továbbá
iskolások, óvodások, amatőr sportolást kedvelők számára.
A ROLBA megvásárlásához legkésőbb Mikulásig 1 M Ft adományt kell összegyűjtenünk még! A Rolba ára
3 M Ft, (hasonló rolbákat 10 M Ft felett lehet csak megvásárolni). Ha egy-egy család, magánszemély vagy cég
csak pár ezer Ft-tal segít, az is kifejezi, hogy sokan szeretnék e budakalászi KÖZÖSSÉGI MŰJÉGPÁLYA
létrehozását segíteni. Eddig több mint 50 család, magánszemély és vállalkozás csatlakozott, melynek
eredményeképp 2 M Ft gyűlt össze. Aki teheti, kérjük, most segítsen, végső cél a 3 M Ft adomány összegyűjtése
legkésőbb 2015. október 31-ig! Kérjük terjeszteni ezt a kampányt ismerősöknek, barátoknak, munkatársaknak,
mely facebook-n is megtalálható https://www.facebook.com/mujegpalyabudakalasz, valamint honlapunkon is
www.cserkeszek.hu
- KORI FÓRUM: A tervek részletes ismertetése 2015. október 8-án, csütörtökön 18 órakor lesz a
Cserkészházban, melyre minden érdeklődőt szeretettel hívunk, NEMCSAK CSERKÉSZEKET!
- 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, nemcsak cserkészeket, akik
szeretnék, hogy létrejöjjön egy különleges, közösségi műjégpálya Budakalászon.
- ZÖLD PONTOK: Idén is lehet gyűjteni a zöld pontokat, ami később 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!
.

- 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.
www.cserkeszek.hu Csapattagoknak 50% -os kedvezmény!
Terembérlés, házfoglalás: Konrád András 20/2203541 konrad.andris@gmail.com, Benyhe Pál 30/7570574
benyhe.pal@gmail.com, Rácz Miklós 20/3152653 raczmiki@freemail.hu
További infó: Wettstein András cspk. 30 305 7 305 , wett.andras@gmail.com

