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Negyedéves beszámoló
2016. január-március

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
 A tél folyamán is folytatódtak a nagy sikerű Kósza-Vándor Teaestek. Ezeket a 16 éven felüli
cserkészeinknek szervezzük, változatos témákban. Február 2-án a Szociopoly nevű társasjátékkal
játszottunk, mely a magyarországi szegénység súlyosságára világított rá. Március 1-én egy
fővárosi képviselőt hívtunk meg magunkhoz, hogy az esetleges 2024-es budapesti olimpiáról
beszélgessünk.
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 A csapat három jelöltje elkezdte a Magyar Cserkészszövetség őrsvezetőképzőjét, melynek
keretében nyárig 4 hétvégén bővíthetik a tudásukat. Ebből az egyik egy olyan alkalom volt, amely
során a csapat meglévő vezetőivel találkoztak és gondolkodtak közösen a vezetői hivatásról.
 Február 12-14 között tartotta a csapatunk a 18
éven felülieknek szóló vándor próbát. Ezen 3
jelölt állta ki a próbát és kapta meg a szürke
nyakkendőt. A több napos kihívást ügyesen
oldották meg a próbázók, és bebizonyították,
hogy életükkel és viselkedésükkel jó példái
lehetnek a fiatalabb generációnak. Az eseményt
lezáró közös vacsorát, melyen a csapat többi
aktív szürke nyakkendőse is részt vett, egy
fényképen is megörökítettük.
 Március 11-14. között került megrendezésre
csapatunk tavaszi tanyázása. Ezúttal a Bakony
szívébe, a Vinye mellett található Cuha-völgye
vendégházba utaztunk. Habár az odaút nem
volt zökkenőmentes, sok türelemmel és
vidámsággal, de fáradtan érkeztünk meg a
szuper szállásunkra. Egy pihentető alvás után
másnap bakancsot húztunk és a Cuha-patak
mentén kirándultunk egy nagyot. Útközben
többször is át kellett kelnünk a patakon, ami
szintén tartogatott izgalmakat, de többnyire
száraz maradt a lábunk. Mivel a tanyázás
keretmeséje a Honfoglalás volt (ahogyan majd
a tábor keretmeséje is az lesz…), a kirándulás alatt a Csodaszarvast próbáltuk felkutatni, de sajnos
nem akadtunk a nyomára. Másnap változatos programokkal foglaltuk el magunkat. Volt őrsi
kistutaj készítés, amit ki is
próbálhattak a patakon. Az esti
sütögetésre készülve nyársakat
faragtunk, amelyre még a
nevünket
is
felróttuk,
természetesen rovásírással. Egy
kvíz keretében felfrissítettük a
tudásunkat a hungarikumokról,
majd pedig az állathangok terén
is képeztük magunkat. Egy
detektívjáték során kiderítettük,
hogy hová tűnt el Pocok-papa az
állatok farsangjáról. Délután
Péter atya jött el hozzánk Szombathelyről szentmisét tartani. Nagyon meghitt volt, ezúton is
köszönjük. Este felhasználtuk a kifaragott nyársakat és sütögettünk egyet. Nem maradhatott el a

400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat
H-1032 Budapest Bécsi út 175.
http://www.400asok.hu

desszert sem: tikkupullát készítettünk, szintén nyárson. Mivel a törzsek a tűz mellett
„vérszerződést” kötöttek, a Csodaszarvas is előbukkant, hogy utat mutasson nekünk. Másnap egy
kiadós hadijáték után már csak a takarításra, rendrakásra maradt idő, és indultunk is haza. Jól
éreztük magunkat, de erről beszéljen inkább néhány kép.

 Húsvétra készülve sajnos az oratóriumi keresztúton közösen nem tudtunk rész venni, mert akkor
volt az előző pontban leírt programunk, de a többi közösséghez hasonlóan mi is kivettük a
részünket a nagycsütörtöki szentségimádásból. Ezek az alkalmak mindig jó lehetőséget nyújtanak
az elcsendesülésre, készületre.
 Március 28-án, a csapat fiú szekciója útnak indult, hogy a már-már hagyományosnak mondható
módon végig látogassa a lányokat egy locsolás és némi sütemény erejéig. Ami újítás volt, az az,
hogy idén a kisebbek is csatlakoztak, így összesen 13-an voltunk. A lányok őrsönként
összegyűltek, hogy mindenki beleférjen a délelőttbe és finom sütivel várták a fiúkat. Szebbnélszebb tojásokat kaptunk, reméljük, jövőre még többen megyünk!
 Ősz óta a vezetőséggel stratégiai tervezést végzünk. Már több alkalmat is szántunk erre, és még a
következő hónapokban is foglalkozni fogunk vele. A cél az, hogy tudatosítsuk, hogy mik az értékek
a csapatban és rögzítsük, hogy milyen cserkészt, milyen embert szeretnénk formálni a ránk
bízottakból. Emellett azt is átbeszéljük, hogy melyek azok a területek, amelyekben fejlődnünk kell
még. Habár ez hosszú munka, nagyon izgalmas eszmecseréink vannak, és a jövő évbe már sokkal
tudatosabban fogunk belevágni.
 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.

400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat
H-1032 Budapest Bécsi út 175.
http://www.400asok.hu

TERVEK, KÉRDÉSEK A KÖVETKEZŐ HÓNAPOKRA
Az alábbiakban azokat szedtem össze, hogy a következő hónapokban milyen ügyek, 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 vezetőséggel készülünk az előttünk álló programokra: májusban csapatkirándulás lesz, nyáron
pedig a szokásos nagytáborunk. Ezek sok szervezőmunkával járnak (megbeszélések,
helyszínbejárás, szervezés stb.).
 Foglalkozunk a felszerelésünk karbantartásával is. Szeretnénk, ha az egyik nagy sátrunkat meg
lehetne foltozni, ez ügyben felvettük a kapcsolatot egy sátorgyárral. Reméljük, hogy sikerül.
Emellett kisebb munkák is várnak ránk.
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. április 28.

