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Negyedéves beszámoló
2014. 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 mindenki
számára érthető, tartalmas és hasznos legyen.

ALAPOK
Mi, a 400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat vezetősége, büszkék vagyunk arra, hogy 25 éve az óbudai
ifjúságért dolgozunk. Munkánk során több száz fiatalt irányítottunk arra az ösvényre, melyen járva
felelősségteljes, egészséges, elkötelezett állampolgárokká válnak és megmutattuk nekik annak a
fontosságát, hogy önmaguk nevelése által Isten felé növekedjenek.
Már 24 nyári tábort és több tucat 3-4 napos tanyázást szerveztünk, valamint megszámlálhatatlan
egynapos programot vezettünk, melyeken alapvető értékekre neveltük a fiatalokat és hasznos, gyakorlati
tudással láttuk el őket, hogy a mindennapi életben talpraesetten és átgondoltan tudjanak dönteni,
cselekedni. Munkánk alapja a 10 cserkésztörvény több mint 100 éves hagyománya:
1.A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
3. A cserkész ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.
Ezen törvények betartására törekvő életet próbálunk élni, erre tesszük a fogadalmunkat.
Jelenleg 35 főből áll a csapatunk, ez a létszám 4 őrsre (azonos nemű, 6-7 fős csoportok) oszlik. A létszám
növekedése alábbhagyott, sőt sajnos egy kis visszaesés mutatkozik a létszámban. Ennek több oka is van.
Egyrészt felnőtt egy korosztály, akik most már kevésbé tudnak aktívan részt venni a csapat életében,
másrészt lezajlott egy tisztulási folyamat, melynek során csak azok maradtak meg a csapatban, akik
igazán elkötelezettek. A két új őrsünk még nem működik teljes létszámmal, terveink szerint még
csatlakoznak hozzájuk fiatalok szeptemberben.
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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 őrsök az alábbi időbeosztásban használták a csapatotthonunkat, szeptembertől azonban újabb
változások várhatóak majd, ezekről a következő beszámolómban fogok hírt adni.
Vezető
Őrs életkora,
Őrs neve
Időpont
Vezető
telefonszáma
neme
Áfonya őrs
péntek 17:00-18:30
Gyulai Réka
20/591-4793
9 év körüli lányok
Mókus őrs
péntek 18:30-20:00
Sándor Attila
30/756-7633
12 év körüli fiúk
Sas őrs
péntek 18:30-20:00
Szabó Tamás
20/265-8458
10 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
• 2014-ben 25 éves a csapatunk, ezért a hagyományosnak mondható programok mellett az idei,
jubileumi évben egyéb eseményeket, programokat, projekteket is elindítottunk. Ezek
megtervezésén, előkészítésén a vezetőség már szeptember óta dolgozik. Az elmúlt hónapokban
pedig javában zajlik az alábbi projektek megvalósítása:
 Riportok készítése jelenlegi és volt csapattagokkal
 Csapatemlékezet videó készítés
 Hol jártunk? térkép elkészítése
 Plakátkészítő verseny
 ’Pózolj 400-assal’ fotópályázat
 Jubileumi felvarró és póló pályázat
A jubileumi események egészen 2014. november 22-ig, az ünnepi évet lezáró csapatbálig
tartanak. A fentieken kívül rendhagyó programokat is rendezünk, ezekről részletesen a következő
beszámolómban fogok írni. Természetesen az eredményeket is össze fogom gyűjteni és be fogom
mutatni. Nagyon sok kreatív alkotás született, pedig még véget sem értek a pályázatok.
• A megfeszített vezetői munka eredménye volt az is, hogy újra életet leheltünk a csapat
honlapjába (www.400asok.hu) és létrehoztunk egy facebook oldalt is, hogy a fiatalokkal
könnyebben elérjük és az aktualitásokról tájékoztatni tudjuk a csapattagokat. Reméljük, ezzel
javulni fog a kommunikáció, az információ-áramlás, az oldalakat igyekszünk folyamatosan
fejleszteni, frissíteni.
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• Április 5-én csapatkirándulásra mentünk, de előtte (a jubileumi év miatt is) csapatfotózást
tartottunk Óbuda Fő terén. Mind a két
esemény kiválóan sikerült. A kirándulást
azzal fejeztük be, hogy találkoztunk a
pomázi
937-es
Szent
Tarzicius
Cserkészcsapattal,
akikkel
métáztunk,
kötélhúzásban versenyeztünk és egyéb
játékokat játszottunk. A barátságos
versengés nem volt tét nélküli, az alul
maradó csapatnak a következő egy évben
valamikor vendégül kell látnia az ügyesebb
csapatot egy étkezésre. Sajnos ezúttal mi
veszítettünk, de a jókedvünkből és a játék
öröméből ez semmit sem vett el, nagyon jó együttlét volt és elősegítette egymás jobb
megismerését.

• Április 13-án, vasárnap délelőtt mi, cserkészek is készültünk egy standdal és néhány apróbb
programmal a Rendház udvarán megrendezett Közösségek Fórumára. Nagyon jól éreztük
magunkat mi is és érdeklődők is jöttek szép számmal. A nápolyi osztatlan sikert aratott, de a
sátorállító verseny is megmozgatta a kicsiket is és a nagyobbakat is (még apukák is kipróbálták
magukat…!). Habár a programról az utolsó pillanatban, szinte véletlenül értesültünk, sikeresnek
könyveltük el a rendezvényt és a mi részvételünket és közelebbi kapcsolatba kerültünk a többi
közösséggel is. Terveink szerint lesz még folytatása az eseménynek.
• A Nagyhéten a tavalyi évhez hasonlóan ismét segítettünk 1-2 nagyon apró szolgálattal a közös
ünneplés és a szertartások megvalósításához. Emellett húsvét hétfőn nem feledkeztünk meg a
locsolkodás szép hagyományának ápolásáról sem. A csapat fiú vezetői közül 6-an (megduplázva a
tavalyi létszámot) jártuk végig a lányokat, hogy frissességet biztosítsunk nekik az elkövetkezendő
egy évre. Ezt a hagyományt jövőre is folytatni szeretnénk.
• Április 26-án, szombaton csapatpikniket tartottunk az adyligeti Sztrilich Pál Cserkészparkban. Ezen
program ötlete is a jubileumi év kapcsán merült fel. Szerettünk volna egy természet közeli
programot rendezni, amelyen közösen ünnepelhetjük a csapat 25 éves fennállását a jelenlegi
csapattagokon kívül a szülőkkel és a régebbi, már kevésbé aktív csapattagokkal. A főzésből
mindenki kivette a részét kisebb nagyobb mértékben, de volt lehetőség egy 25 kihívásból álló
akadályversenyt is teljesíteni családosan, vagy egyénileg. Rendeztünk szülői fogadalomtételt,
mellyel köszönetünket fejeztük ki a csapattagok szüleinek az odaadó támogatásért. Persze nem
maradhatott el a közös játék sem, így estére egy remek hangulatú programot tudhatott maga
mögött a több mint 65 résztvevő. (sajnos erről az eseményről nincsenek nálam képek )
• A hónapok első hétvégéi a templomtakarítás miatt is lényegesek a számunkra. Minden hónapban
más őrs van beosztva közülünk. A feladatot továbbra is végezzük, szünet majd csak a nyári
szünidő alatt lesz, ez alatt nagyon nehezen lenne biztosítható az elegendő szorgos kéz.
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• Április 29-én délután egy rendkívüli programot szerveztünk: csapatunk alapítója, Csongrádi Péter,
felesége és az egykori GH parancsnok, Frici bácsi látogatott el hozzánk. Sajnos az előzetes
ígéretekkel szemben kevesen voltunk, de így is három órán át hallgattuk történeteiket a csapat
múltjáról. E felbecsülhetetlen értékű találkozásról videófelvétel is készült az utókor számára, így
mások is tudnak majd épülni belőle.
• Május 31-én tartottunk volna egy próbázást a csapat cserkészeinek, de ez sajnos szervezési okok
miatt elmaradt. A május hónap egyébként az iskolás, egyetemista korú vezetőinknek eléggé
megterhelt volt sajnos.
• Júniusban már a táborra készülésen volt a hangsúly, június 14-én felszerelés karbantartó napot
tartottunk, hogy az eszközeinket rendbe tegyük, számba vegyük és előkészítsük a táborra. Június
21-én pedig ismét ellátogattunk a leendő nyári tábor helyszínére, Pusztavám 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.
• 2014-ben eddig 4 pályázatot is beadtunk különböző helyekre, hogy forrást teremtsünk a jubileumi
év támogatására és a meglehetősen elhasználódott felszerelés-állományunk fejlesztésére. Az
eredmények kettősek: az önkormányzat ismét támogatást ítélt meg számunkra, de egyéb
szervezetnél sajnos nem jártunk sikerrel. Ez nem könnyíti meg a munkánkat, de bizakodunk és
egyéb lehetőségeket fogunk számba venni.
• A fentiek mellett sok vezetői megbeszélés és önkéntes otthoni szervezőmunka van a programok
megvalósítása előtt és után.

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 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.
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• Folytatjuk a jubileumi év programjainak, projektjeinket szervezését és megvalósítását. Kiemelten
fogunk foglalkozni a november 22-én esedékes csapatbálunkkal.
• Szeptember elején szeretnénk toborozni újoncokat a fiatal őrsökbe, hogy azok teljes létszámmal
működjenek.
• Szeptemberben tervezünk még egy vezetői töltődést, hogy újult erővel tudjunk belevágni a jó
munkába, a csapat számára pedig egy évnyitó programmal készülünk.
• Elkezdjük előkészíteni a későbbi nagyobb programjainkat: az őszi csapattanyázást és a 2015-ös
nyári tábort (már ami a helyszínét illeti…)
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, 2014. augusztus 7.

