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Negyedéves beszámoló
2015. október-december

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.
Vezető
Őrs életkora,
Őrs neve
Időpont
Vezető
telefonszáma
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
 Október 23-24-én a csapat vezetősége Máriaremetén, az ottani cserkészházban gyűlt össze, hogy
megtervezze a következő egy év teendőit, és egy kicsit feltöltődjön az előtte álló feladatokra.
Beszélgettünk a megújuló csapatpólóról, a csapat felszereléséről, az elkövetkezendő
programokról. Szót ejtettünk a következő év nyári táboráról, illetve a 2016 nyarán megrendezésre
kerülő Michigan International Camporee (MIC) elnevezésű nemzetközi cserkésztáborról is, melyre
invitálták a csapatunk tagjait is. Értékeltük a 2015-ös nyári tábort, kitűztünk magunk elé
személyes önnevelési célokat és beszélgettünk a csapat 5 éves stratégiájáról is. Emellett sokat
beszélgettünk, este sütögettünk, társasjátékoztunk és pihentünk. Jó volt összerázódni.
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 November 1-jén Áron testvér tartott lelki félnapot az ifjúságnevelő vezetőknek. A csapatból végül
csak én tudtam rajta részt venni, de nagyon tartalmas és lelkileg feltöltő program volt.
 Az előbb említett USA-beli nemzetközi tábor, a MIC, eléggé nagy lehetőség a résztvevőknek, de
egyúttal komoly kihívás is, mind anyagilag, mind felkészülésben. A kontingens vezetését Rónyai
Kitty cserkésztestvérünk vállalta el. A kiutazni tervező magyar kontingens jelenleg 4 csapattagból
és két további 18 év feletti cserkészből áll (az egyikük volt csapattagunk). Az első szülői
tájékoztató november 19-én volt, illetve december 8-án már megtartották az első felkészítő
alkalmat is, amely a továbbiakban havonta egyszer-kétszer kerül megrendezésre. Ezeken az
alkalmakon a forrásteremtésről, a magyar kultúráról, az idegen nyelvi kommunikációról
szerezhetnek mélyebb ismereteket a résztvevők, emellett pedig időről-időre átbeszélik az előttük
álló feladatokat.
 November 10-én és december 15-én is tartottuk a nagyobbaknak szóló beszélgetős teaesteket. Az
első alkalommal a magyarországi menekülthelyzet aktualitásairól volt szó. Erre az alkalomra
elhívtunk egy újságírót és egy szociális munkást is. Decemberben a belvárosban találkoztunk és
vegyes témákról beszélgettünk, Paks2-től kezdve egészen az oktatásig. Mind a két alkalommal
szép számmal voltunk jelen.
 Az ősz folyamán minden őrs tartott kimozdulós programot, kirándulást, ezek nagyon változatos
programok voltak, melyeket most itt nem részletezek. Idén ősszel nem tartottuk meg a szokásos
őszi csapattanyázásunkat, mert az egyéb programok miatt ez már nem fért volna bele, ezért volt
az, hogy az őrsök maguknak szerveztek nagyobb kimozdulós programokat.
 November 27-29-ig került megrendezésre a csapat 16 éven felüli korosztályát célzó kósza-vándor
hétvége. Ez Pilisborosjenőn volt, mivel célul tűztük ki, hogy az is könnyen el tudja érni a
programot, aki esetleg egyéb elfoglaltságai miatt nem tud végig ott lenni. Kifejezett cél volt, hogy
a közösség épüljön, formálódjon és kikapcsolódjon, ezért volt a program része egy kirándulás,
filmnézés, sok-sok beszélgetés és játék, többek között az egyik vezetőnk által készített ön- és
társismereti életnagyságú társasjáték. A csapat facebook oldalán olvashatók a résztvevők
élménybeszámolói is.
 Mikuláskor minden vezető valamilyen ajándékkal kedveskedett a vezetettjeinek, a legtöbben úgy,
hogy az valóban meglepetés legyen a gyerekeknek. A vezetőket a tisztikar lepte meg egy kis
aprósággal, megköszönve a csapatért végzett szolgálatukat. Igazi öröm így ajándékot átadni.
 December 17-én, az előzetes megbeszélésnek megfelelően mi készültünk a karácsonyi kilencedre
egy rövid elmélkedéssel.
 December második felében – a hagyományostól eltérően – csapatkarácsony helyett őrsi
karácsonyozásokat tartottunk. Minden őrs másként, a saját igényeinek megfelelően ünnepelt. A
vezetők a városban vettek részt egy kis játékban, melynek keretében többek között sütit
osztottak, énekeltek az utcán, feldíszítettek egy fát és közösen imádkoztak.
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 A hónapok első hétvégéi a templomtakarítás miatt lényegesek a számunkra. Minden hónapban
más őrs van beosztva közülünk. Ebben a negyedévben voltak problémáink ezzel kapcsolatban.
Valószínűleg a mi hibánk, hogy nem egyeztettük le sokkal hamarabb az időpontot, amikor
mennénk, de sajnos ott a helyszínen viszont az okozott problémát, hogy amikor munkára
jelentkezett volna egy őrs, akkor többször is előfordult, hogy nem tudtak bejutni. Azóta
leveleztünk erről Áron testvérrel és reméljük, hogy megoldódik a helyzet.
 A fentiek mellett sok vezetői megbeszélés és önkéntes otthoni szervezőmunka van a programok
megvalósítása előtt és után. A vezetői megbeszéléseken kívül volt találkozója a csapat
programjainak zömét szervező csapattörzsnek, illetve csak az őrsvezetőknek is.

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.) A 2015. év rezsiköltségeit még nem fizettük ki, de január első felében ezt pótoljuk.
 Januárban még az idősebbeken és a vezetőség felkészülésén lesz a hangsúly, csapatszinten is, de
az egész Magyar Cserkészszövetségben elindulnak a vezetőképzések, melyen csapatunk néhány
tagja is részt vesz. Befejezzük a stratégiai tervezést is.
 Februártól azonban már sorra fognak következni a csapatprogramok, többek között a március 1114. között megrendezésre kerülő tavaszi csapattanyázás, amelyre már elkezdtük a felkészülést.
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, 2016. január 1.

