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Negyedéves beszámoló 
2016. április-június 

 
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 
 

 Sajnos a tavasz egy elég kellemetlen hírrel indult: kiderült, hogy egerek költöztek a csapat 
raktárába. Méreggel és csapdákkal is felvettük a harcot a kis rágcsálók ellen, valamint 
kimenekítettük az élelmiszert a megtámadott helyiségből. Sajnos a többi felszerelésünket nem 
volt hova elraknunk, így sajnos keletkezett némi kár. Főként a keretmese-ruháink gyűjteménye 
esett áldozatul az egereknek, szerencsére a sátraink megúszták a szétrágást. Április 16-án egy 
egész napunkba telt, hogy kitakarítsuk, fertőtlenítsük a raktárunkat. Jobb híján egyelőre csak 
ugyanoda tudtunk visszapakolni, és reméljük, hogy sikerült végleg kiebrudalni a kártevőket. 
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 A csapat három jelöltje elkezdte a Magyar Cserkészszövetség őrsvezetőképzőjét, melynek 
keretében nyárig 4 hétvégén bővíthetik a tudásukat. 

 

 Ősz óta a vezetőséggel stratégiai tervezést végzünk. Már több alkalmat is szántunk erre, és még a 
következő hónapokban is foglalkozni fogunk vele. Ennek jegyében tartottunk a vezetőséggel egy 
stratégiai hétvégét április 22-23-án. 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. 

 

 Május 21-én tartottuk a már megszokott tavaszi csapatkirándulásunkat, melynek keretében sor 
került a próbáztatásra is. Ezúttal a Börzsönybe mentünk és a próbázás miatt nem is igazán a 
távolságon volt a hangsúly, de ettől még szép helyeken jártunk és tartalmas időt töltöttünk 
együtt. 
 

 Tavasszal a vezetőséggel végigcsináltunk egy „Másfélórázás” nevű programsorozatot. Ennek 
lényege, hogy mindenki találkozik egyszer mindenkivel, és együtt töltenek másfél órát. A legtöbb 
program valamilyen szabadidős tevékenység vagy sport volt, és nagyon sok személyes 
beszélgetésen vagyunk túl, mely megerősített minket az együtt végzett munkában. 
 

 Júniusban már a táborra készülésen volt a hangsúly. Június 10-én ismét ellátogattunk a leendő 
nyári tábor helyszínére, Mátraalmás mellé, hogy a terület tulajdonosával egyeztessünk és egyéb 
környékbeli látnivalókat térképezzünk fel. A vezetők számára a június a tábor szervezésével telt, 
az eredményekről a következő, nyárról szóló beszámolómban adok hírt. Június 12-én tartottunk a 
szülőknek egy tájékoztató estet, főleg a táborról. Célunk, hogy a szülőket minél alaposabban 
tájékoztassuk az aktualitásokról, mert azt tapasztaljuk, hogy van rá igény. 
 

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

 

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

 Készülünk a nyári programjainkra: nyári tábor, MIC nemzetközi tábor az USA-ban. Ezek jelenleg 
rengeteg szervezői munkát igényelnek. Azt szeretnénk, hogy a csapatprogramokon – ha kis időre 
is, de – legyen velünk egy lelki vezető, aki a lelkiséget közelebb tudja hozni hozzánk. 
 

 A nyári tábor megvalósítása után hátra van még a kiértékelése és az értékes tapasztalatok 
elraktározása. 

 

 Össze kell állítani a következő tanév vezetőit, őrseit, el kell készülnie a csapat éves 
munkatervének és a céljaink, terveink alapján mozgósítani kell a csapattagokat. Ez kevésbé 
látványos, de annál időigényesebb szervezői munka, amely e napokban is zajlik. 

 

 Szeptember elején szeretnénk toborozni újoncokat a fiatal őrsökbe, hogy azok teljes létszámmal 
működjenek. 

 

 Folytatjuk a vezetőség új generációjának bevonását a szervezési feladatokba. 
 
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. szeptember 25. 


