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Negyedéves beszámoló 
2015. július-szeptember 

 
MI IS EZ? 
 
Eredetileg a Rendház részéről merült fel az igény arra, hogy időnként halljanak rólunk, tájékoztatás 
adjunk, hogy mit is csinálunk, azon felül, hogy cserkészkedünk. A negyedéves beszámoló jó eszköznek 
bizonyult ennek megvalósítására. 
Mivel szeretnénk átláthatóvá tenni a csapat működését a szülők és minden egyéb érdeklődő számára, 
ezért úgy határoztunk, hogy 2014-től olyan formában tesszük közzé ezt a tájékoztatót, hogy érthető, 
tartalmas és hasznos legyen, akárki is legyen az olvasója. 
 
ALAPOK 
 
Jelenleg 40 főből áll a csapatunk, ez a létszám 4 őrsre (azonos nemű, 6-8 fős csoportok) oszlik. örömteli 
hír, hogy a csapatlétszám ismét növekedésnek indult, ahogyan azt terveztük is. Szeretnénk, ha a 
következő évben is indíthatnánk 1-1 fiú és lány őrsöt. Dolgozunk azon, hogy ehhez rendelkezésre álljon a 
megfelelően képzett vezetőség. 

 
Az évközi munka, heti másfél órás őrsgyűlések keretében zajlik, melyeken főként a játék és a cselekedve 
tanulás dominál, illetve a nagyobbak már ’kimozdulós’ és beszélgetős programokat szerveznek 
maguknak. Ez az évközi munka a tanév végéig tart, nyáron csak a csapattáborban találkozunk. 
 
A 2015/16-os tanévben az őrsök az alábbi időbeosztásban használják a csapatotthonunkat. 

Őrs neve Időpont Vezető 
Vezető 

telefonszáma 
Őrs életkora, 

neme 

Áfonya őrs szombat 10:00-11:30 Gyulai Réka 20/591-4793 11 év körüli lányok 

Jegesmedve őrs kedd 17:30-19:00 Sándor Attila 30/756-7633 13 év körüli fiúk 

Gekkó őrs péntek 17:00-18:30 Varga Attila 20/961-5383 9 év körüli fiúk 

 
Az idősebb őrsök és a vezetőség havi 2-3 alkalommal találkozik a csapatotthonban, de ezek nem előre 
meghatározott alkalmak, hanem minden alkalommal külön egyeztetett időpontok. 
 
 
AZ ELMÚLT HÓNAPOK FŐBB ESEMÉNYEI, AKTUALITÁSAI 
 

 A nyár legnagyobb eseménye a csapattábor. Ez idén Zebegényben volt, a keretmese pedig a 
tavaszi csapattanyázás folytatásaként vikinges volt, már csak azért is, mert a Duna mellett 
táboroztunk, és úgy terveztük, hogy sokat fogunk evezni. Így is lett.  
A létszám nem volt túl nagy, mindössze 25-en voltunk, de így is nagyszerű 14 napot tudhatunk 
magunk mögött. A tábor felépítése után keretmese kellékeket gyártottunk (pl. a fiúk kardot és 
pajzsot), illetve jelvényeket varrtunk az egyenruhánkra. Másnap kirándultunk egyet a környéken, 
aztán pedig a látogatói nap következett, amelyre minden várakozást felülmúló mennyiségű 
ismerősünk jött el, így több mint 60-an voltunk. Ezután az őrsök 2 napos kiruccanásra indultak a 
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környéken, mely során egy éjszakát a szabadban töltöttek. A tábor további napjaiban szokás 
szerint rendeztünk egy lakomát, melyen minden őrs megmutatta, hogy milyen jót tudnak főzni, 
illetve a gyerekek próbára tehették a rátermettségüket egy szabadulós játékban is. Ebben nem 
egy szobából, hanem egy sátorból kellett kijutni, logikai feladatokat megoldva. Természetesen 
voltunk egy egész napot kenuzni is. A tábor utolsó napján természetesen mindent le kellett 
bontanunk, amit felépítettünk, és kicsit megfáradva, de új élményekkel teli értünk haza. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy 3 cserkészünk fogadalmat tett a táborban, így most már zöld 
nyakkendőt hordhatnak. Sajnos a képek begyűjtése még folyamatban van, de ha készen leszünk, 
biztos, hogy fogunk még fotókat feltölteni a csapathonlapra. (www.400asok.hu) 
 

 Július 23-án indult el a Magyar Dzsembori 
Csapat Japánba, a 23. Cserkész Világtalálkozó 
helyszínére. A 200 fős magyar kontingensből 5 
cserkészt a mi csapatunk adott, ami nagyon 
nagy lehetőség volt számunkra. Közülük ketten 
18 éven felüli segítőként utaztak ki, hárman 
pedig résztvevőként. A dzsembori maga 2 hét 
volt, mely során a két idősebb cserkészünk a 
Magyar Csárda nevű büfében dolgozott. Ennek 
az volt a célja, hogy a külföldieknek bemutassa 
a magyar gasztronómiát. Maga a 
kiszolgálóegység egy hatalmas Rubik-kocka 
volt. Ezalatt a résztvevők különböző érdekes programokon vehettek részt, megismerkedhettek a 
résztvevő 150 ország cserkészeivel.  
A dzsembori után még néhány napot Japánban töltöttünk, és volt szerencsén megnézni sok 
nevezetességet. Csak felsorolásszerűen: Kyoto, Miyajima szigete, Tottori homokdűnék, Matsue-

kastély stb. 
Ezek után több felé vált a csapat, és különböző további 
utóprogramokra volt lehetőség. Mi mind az öten arra 
jelentkeztünk, hogy a Transzszibériai Expresszel jöjjünk 
haza. Így Japánból először Dél-Korea érintésével 
Vlagyivosztokba utaztunk, itt pedig vonatra szálltunk. 
Nagyjából két hét alatt értünk haza (augusztus 31-re), 
de ebből csak 1 hét volt a tiszta vonatozás, nagyjából 
összesen 
egy hetet 
töltöttünk 

különböző városokban és látnivalóknál. Például 
bejártuk, Vlagyivosztokot, Ulan-Ude-t, Irkutszkot, 
Moszkvát, de kirándultunk a Bajkál-tó körül is. Óriási 
élmény volt, rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk és 
talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy 
sokat változtunk és tanultunk az út alatt, azáltal, 
hogy jobban megismerhettük a világot, amelyben 
élünk. 
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 Habár a dzsembori miatt nem nagyon tudtunk előre készülni a következő tanévre, azért 
szeptember első hetében el tudtunk látogatni a Szent Péter és Pál Általános Iskolába, hogy ott 
szülői értekezleteken hirdessük a cserkészetet. Ez nagyon szuper lehetőség volt, hiszen olyan korú 
gyermekeket tudtunk toborozni, akik korosztályukat tekintve ideálisak a csatlakozáshoz, így 
megfelelő létszámú őrsökkel tudunk belevágni az új tanévbe. 
 

 Szeptember 26-án, szombaton tartottuk az évnyitó csapatprogramunkat. Ezt eredetileg a 
Hajógyári-szigeten rendeztük volna, de az időjárás-előrejelzések nagyon nagy esőket jósoltak, így 
inkább a rendház területén gyűltünk össze egy kis mókára, játékra. Összesen több mint 30-an 
voltunk. Jó volt látni egymást, belevágtunk az újabb tanévbe. 

 

 A hónapok első hétvégéi a templomtakarítás miatt lényegesek a számunkra. Minden hónapban 
más őrs van beosztva közülünk. A feladatot továbbra is végezzük. 

 

 A fentiek mellett sok vezetői megbeszélés és önkéntes otthoni szervezőmunka van a programok 
megvalósítása előtt és után. 

 
 
TERVEK A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKRA 
 
Az alábbiakban azokat szedtem össze, hogy nagyjából szeptember végéig milyen terveink vannak, milyen 
feladatok állnak előttünk. 

 Szeretnénk, ha a csapatunk tovább működhetne a Szalézi Rendház szárnyai alatt, és hogy 
kölcsönös bizalmon alapuló, jól működő kapcsolat alakuljon ki köztünk és a rendház között, 
elvégre szinte teljesen azonos célokért tevékenykedünk. 
 

 Szeretnénk, ha (továbbra is) használhatnánk a működésünkhöz, programjaink lebonyolításához 
szükséges termeket. (Főként a csapatotthon, egy raktár és néha egy-egy nagyobb terem év 
közben.) 

 

 Ősszel szeretnénk egy kicsit nagyobb hangsúlyt helyezni az idősebbeknek szóló programokra, így 
novemberben lesz egy nekik szóló, kihívásokkal teli hétvége. Emellett a fiatalabb őrsöknek őrsi 
programjaik lesznek, annak érdekében, hogy erősebb, összetartóbb közösséggé fejlődjenek. 

 

 Folytatjuk a vezetőség új generációjának bevonását a szervezési feladatokba. A vezetőség 
októberben fog elvonulni egy hétvégére, átbeszélni a feladatait és hosszabb távon is tervezni egy 
kicsit. 2010-ben foglalkoztunk utoljára a távlatokkal, így eljött az idő a következő 5 év 
megtervezésének. 

 

 Része még a csapat életének, a vezetők munkájának a folyamatos önnevelés is. Nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy a vezetők számára is legyen olyan program, ami nekik nyújt feltöltődést, 
továbbá lehetőséget ad nekik a fejlődésre. 
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Minden felmerült ötletet, véleményt, kérdést szívesen fogadok, hiszem, hogy ezek járulnak hozzá a 
folyamatos önértékeléshez és fejlődéshez. 
 
Jó munkát! 
 
A 400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat vezetősége nevében: 
 
         Pej András 
 csapatparancsnok 
 
Budapest, 2015. október 4. 


