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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. Sajnos idén 
szeptemberben csak lány őrsöt tudunk indítani, ám úgy tűnik, hogy jövőre egy fiú és egy lány őrsöt is 
tudunk majd indítani, amire már évek óta nem volt példa. 

 
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. 
 
Az idősebb őrsök és a vezetőség havi 1-2 alkalommal találkozik a csapatotthonban, de ezek nem előre 
meghatározott alkalmak, hanem minden alkalommal külön egyeztetett időpontok. 
 
 
AZ ELMÚLT HÓNAPOK FŐBB ESEMÉNYEI, AKTUALITÁSAI 
 

 A nyár legjelentősebb eseménye a csapattábor volt. 
Idén – az utána következő nemzetközi tábor miatt, 
melyen a csapat egy része is részt vett – valamivel 
rövidebb időt töltöttünk együtt a szokásosnál. Ettől 
függetlenül nagyon jól éreztük magunkat és sok 

kalandban volt részünk. Ezúttal 
Mátraalmás közelében, a Borzagos 
vadászház mellett volt a tábor. A 
keretmese a Honfoglalás volt. A tábor 
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felépítése és a keretmeséhez kapcsolódó kézműves programok után fejlesztettük a 
cserkésztudásukat és felkészültünk a Szvatopluk elleni harcra. 2 napos kiruccanásunk a 
kalandozások jegyében telt: bejártuk a környéket, csodás tájakon jártunk. Hazaérkezvén kemény 
küzdelemben levertük Szvatoplukot, meghódítottuk a hazát. Örömünnep gyanánt lakomát 
tartottunk, melyre minden őrs elkészíthette a saját finomságát. Volt tábori nyílt napunk is, 
amelyre eljöhettek a csapattagok szülei, hozzátartozói. Ezen a napon 4 ősi ártó szellemet kellett 
legyőznie közös erővel a táborlakóknak és a vendégeknek. Faluismereti játék és lelki program is 
része volt az együtt eltöltött időnek. A táborbontás után fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva 
tértünk haza. 
 

 A tábor után nem sokkal csapatunk 4 tagja 
elutazott az USA-ba, hogy ott részt vegyenek a 
Michigan International Camporee nevezetű 
nemzetközi táboron. Ezt négyévente rendezik 
meg, és a csapatunkat rendszeresen meghívják, mi 
pedig eddig minden alkalommal képviseltettük 
magunkat. A tábort követően a kiutazók egy hetet 
családoknál vendégeskedtek, megismerve a 
környék nevezetességeit, látnivalóit. Megfordultak 
Cedar Pointban, ahol a világ egyik leghíresebb vidámparkja található, látták a Niagara-vízesés, 
megtekintették Chicago városát, és még számtalan kalandban volt részük. Utazásukról még 
fognak tartani az érdeklődőknek egy beszámolót az ősz folyamán. 
 

 A csapat két jelöltje végigcsinálta a Magyar Cserkészszövetség őrsvezetőképzőjét a nyáron, így 
nekik már csak egy próbát kell kiállniuk októberben ahhoz, hogy képzett őrsvezetők legyenek. 

 

 2015 ősze óta a vezetőséggel stratégiai tervezést 
végzünk. Már több alkalmat is szántunk erre, és 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 volt, idén szeptemberben, a hónap 
elején tartott vezetőségi hétvégénken már a 
lefektetett irányvonalak mentén terveztük meg a 
következő évet. Idén a vezetőség majdnem fele 
lecserélődött, és fiatalabbak vettek át sok tisztséget. Sok feladatunk van azzal, hogy ez a változás 
rendben végbemenjen, ezért is tartottuk ezt a hétvégét. A csapatépítés mellett elterveztük a 
következő év eseményeit, fókuszait. 
 

 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. 
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 Szeptember 17-én, szombaton tartottuk a csapat 
évkezdő programját. Idén ez egy kirándulás volt, 
melyet a rendház többi közösségeinek is 
meghirdettünk, és a szervezésben is voltak közös 
pontok és együttműködés. A cudar idő ellenére 
majdnem 50-en voltunk, és habár bőrig áztunk, az 
arcunk mosolygós maradt. Bejártuk a Hármashatár-
hegy lankáit, és sok játék és mókázás mellett a kalózok 
titkos kincsét próbáltuk megtalálni. Végül ez is sikerült.  

 

 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. 
 

 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 közeledő programjainkra: őszi csapattanyázás, csapatkarácsony. 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. 
 

 Ahogyan azt írtam korábban, sok feladatot generál a vezetőség megújítása, de reményeink szerint 
ebből a külső szemlélő semmit sem fog észlelni, csupán annyit, hogy minden rendben működik. 
 

 A következő tanévben is többen – terveink szerint két fiú és két lány – részt fognak venni az 
MCSSZ vezetőképzéseiben. 

 
Minden felmerült ötletet, véleményt, kérdést szívesen fogadok, hiszem, hogy ezek járulnak hozzá a 
folyamatos önértékeléshez és fejlődéshez. 
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Jó munkát! 
 
A 400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat vezetősége nevében: 
 
         Pej András 
 csapatparancsnok 
 
Budapest, 2016. szeptember 25. 


