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Negyedéves beszámoló 
2016. 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 2016/17-es 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 70/396-1852 12 év körüli lányok 

Jegesmedve őrs szombat délután, 
alkalomszerűen 

Sándor Attila 30/756-7633 14 év körüli fiúk 

Gekkó őrs péntek 18:00-19:30 Varga Attila 20/961-5383 10 év körüli fiúk 

Kiwi őrs hétfő 14:45-16:15 Keglevich Janka és 
Porubszky Ági 

30/700-3778; 
20/802-6943 

9 év körüli lányok 

 
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 Magyar Cserkészszövetség I-X. cserkészkerületének őrsvezetőképzését ősszel a csapat két tagja 
fejezte be. Porubszky Ági és Keglevich Janka már el is kezdte munkáját a Kiwi őrs élén. A télen 
kezdődő képzési időszakban várhatóan 2 fiú fog majd részt venni. 
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 Október 22-én tartotta a tisztikar a hagyományos táborhely-bejárását. Ezúttal Somogy megye felé 
vettük az irányt, és 5 helyet is megnéztünk. Találtunk is egy ígéretes helyet, és fel is vettük a 
kapcsolatot az erdészettel, reméljük, hogy hamarosan fixálhatjuk a helyet, és megkezdhetjük az 
előkészületeket a nyári táborra. 
 

 Október 28-31-ig rendeztük meg az csapat őszi 
tanyázását. A keretmese ezúttal az Oroszlánkirály volt. A 
pénteki hosszú leutazás révén eljutottunk csodás 
szálláshelyünkre, Mecseknádasdra, a Bakancsnos-házba. 
Egy pihentető alvás után szombaton a kis oroszlánok 
elkísérték Simbát az első vadászatára, és közben sok 
kalandot éltek át, például találkoztak Zordonnal és az ő 
gonosz hiénáival, de szerencsére Mufasa király 
megmentette a kisebbeket. A tapasztaltabb oroszlánok 
még a Zengőt is meghódították. Hazaérkezvén 
meghallgattunk egy beszámolót a nyáron az USA-ban járt 
csapattagjainktól. Ezután jött a rossz hír: Mufasa és Simba a kanyonban ragadt, így a keresésükre 
indultunk. Sajnos Mufasa nem jutott ki élve. Zordon elüldözte Simbát, aki egészen Pécsig, Hakuna 

Matata csodás világába iszkolt, ahol 
találkozott Timonnal és Pumbával. 
Emellett közösen megnézték a 
Csontváry kiállítást, illetve a 
Zsolnay-negyedet is. Játékos 
kedvükben fogócskáztak a főtéren, 
illetve a lelki táplálékról sem 
feledkeztek meg, így részt vettek 
egy misén a dómban. Megfáradva 
hazaértek, ahol azt tapasztalták, 
hogy a hiénák teljesen felélték az 
élelmet a Nagy-Sziklánál. Hétfőn 
ezért egy hadijáték keretében a 

bátor oroszlánok visszafoglalták a Nagy-Sziklát, és Simba lett az új király. A hiénák után ki is kellett 
takarítani a régi-új szállásukat, amit meg is tettek. Minden másról tanúskodjanak a képek.  

 
 November 27-én 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. 
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 Mikuláskor minden vezető valamilyen ajándékkal kedveskedett a vezetettjeinek, a legtöbben úgy, 
hogy az valóban meglepetés legyen a gyerekeknek. A vezetőket a csapatparancsnok lepte meg 
egy kis aprósággal, megköszönve a csapatért végzett szolgálatukat. Igazi öröm így ajándékot 
átadni. 
 

 Idén úgy terveztük, hogy ismét csapatszintű 
karácsonyozást tartunk. Ez december 17-én volt. 
A hideg idő ellenére egészen sokan, több mint 25-
en voltunk. Felruccantunk a Virágos-nyeregbe a 
Gercsepusztai Boldogasszony templomhoz. Itt egy 
rövid elmélkedés után közösen feldíszítettünk egy 
ottani fenyőfát, majd énekeltünk. A hazafelé úton 
az őrsöknek 4 állomáson kellett bizonyítaniuk, 
hogy a kisujjukban van a karácsony. A rendházban 
pedig a Savio-ház melegében az őrsök rögtönzött 
előadásokkal elmesélték, hogy számukra mit 
jelent a karácsony, majd átadták ajándékaikat 
annak az őrsnek, amelyiket húztak. Egy rövid eszem-iszom után pedig mindenki hazatért a 
családjához. 
 

 December 20-án az új tisztikar egy vacsorával és 
egy szuper szabaduló-szobás programmal 
köszönte meg a leköszönt tisztikar tagjainak – 
Kemény Rékának, Schwikker Zsófinak és Frey 
Gabinak – az elmúlt években a csapatért végzett 
áldozatos jó munkát. Büszkék lehettek ránk, mert 
rekord idő alatt (kb. 25 perc) kijutottunk a 
szobából! 
 

 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. 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. 
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 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.) 

 

 Decemberben úgy döntött a vezetőség, hogy erőforrások hiányában 4 kiemelten fontos területre 
fog csak koncentrálni a csapat: őrsi munka (őrsvezetők támogatása), próbarendszer megújítása, 
vezetőhiány elkerülése, felnőtt őrs létrehozása. Ennek megfelelően meg fog újulni a 
csapatmunkaterv is. Mindent ezeknek rendelünk alá. 
 

 Készülünk az elkövetkezendő programjainkra: februári társadalmi munka, áprilisi csapatkirándulás 
és persze a tábor. 

 
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, 2017. január 3. 


