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Csapatparancsnoki program 2018-2021 
 
 
2017-2018-as évre a csapatvezetőséggel és a felnőtt vezetőkkel együtt elkészítettük a 
következő 5 éves stratégiánkat a Magyar Cserkész Szövetség koncepciója alapján. Ezt a 
honlapon meg is lehet tekinteni. Ezekkel az alappillérekkel ültünk le hárman jelöltek, 
Rezsabek Gergő őrsvezetővel és Sipos Mátyás rajparancsnokkal, hogy közös programot 
alkossunk meg, amivel együtt formálhatjuk a csapat jövőjét. Több problémakört 
érintettünk a megbeszélésünk során, ezeket az alább fejtem ki. 
 
Vezető önállóság 
Az elmúlt években problémaként érzékeltük, hogy a csapat vezetői nem elég önállóak. 
Megvan bennük a tehetség és a kreativitás, de csak néhány vezető és vezetett csinálja a 
programot a szervezésétől a megvalósításig. Szeretnénk ezt a jövőben az önállóság felé 
terelni úgy, hogy közben tudatosítsuk a vezetőkben, nem egyedül vannak, hanem 
közösségben, együtt mindent megoldhatunk. Ha egyedül próbálnak egy feladatot 
megoldani lehet nem sikerül és a kudarc miatt negatív élmény lesz nekik a program 
szervezés, ám ha több vezetőt is bevonunk, akkor új ötletekkel és lendülettel 
gazdagodunk. 
 
Évközi programjaink 
A csapat életében új lehetőségek nyíltak a 16. kerületi székhelyű Tűzliliom Egyesület 
létrejöttével. Így pályázatot írhatunk egy-egy nagyobb költségvetésű program 
megtámogatására. Ezért kell a program szervezést egy kicsit átalakítani. A programnak 
eddig minden esetben volt felelőse, aki tudta mi mikor történik a programon. Ám ahhoz, 
hogy a pályázaton részt vegyen, legalább egy-másfél hónappal korábban kell kész lennie a 
programtervezetnek. Így van lehetősége a Csapatvezetőségnek eldönteni melyik programot 
tudja támogatni és megpályáztatni az önkormányzatnál, illetve meg tudunk-e felelni a jogi 
követelményeknek. A pályázat beadásáról a mindenkori Csapatvezetőség dönt. 
 
Táborozás 
A cserkészév legnagyobb programja minden évben a cserkésztábor, illetve a tanyázás. A 
szervezés nagy munkával, felelősséggel jár. Szeptembertől kezdve folyamatosan megy 
ennek a szervezése. Az egyik sarkalatos pontja a táborhely. Hol táborozzunk? Ezért a 
mindenkori tábor/tanyaparancsnok eldönti, melyik hegységekbe megyünk táborozni. 
Majd felkéri a leendő és a jelenlegi kósza őrsöt/őrsöket, hogy keressenek táborhelyeket. A 
cserkész rajokat pedig támogatjuk, hogy látogassák meg az adott helyeket, így a 
cserkészek természetközeli élményekkel gazdagodhatnak, illetve ezáltal láthatnak egy 
potenciális táborhelyet. 
A táborral kapcsolatban szeretnénk megújítani a programjainkat is. Akik régebb óta 
táboroznak, azok ismerik napirendünket, és unalmassá, sablonossá válik számukra. Ezzel 
kapcsolatban szeretnénk minden évben 2 új programot bevezetni a táborba. Más csapatok 
tábori játékait megismerni, és így kapcsolatot is teremthetünk, akár a 16. kerületi, akár a 
X. cserkészkerület csapatokkal, miközben a cserkészeknek is újabb élményeket tudunk 
nyújtani. 
 
Felnőtt cserkészet a csapatban 
Több cserkész szülője is érdeklődött a cserkészet iránt, és nem példa nélküli a csapat 
történetében a felnőttként való csatlakozás. Szeretnénk a jövőben teret adni ennek az 
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igénynek. Lehetőséget biztosítani egy olyan közösség létrehozására, ahol felnőttként 
élhetik meg a természet közelségét, a tíz cserkésztörvény és a fogadalom, egy életet átfogó, 
megtartó erejét. Nagy segítség és példa a felnőtt cserkészet megélése. Minden kószának és 
vándornak szüksége van arra, hogy lássa a cserkészet nem csak az egyetemi évekig tart, 
hanem túlmutat azon, és egy összetartó közösséget ad, felnőttkorra is. 
 
Női vezetők, női példák a csapatban 
A cserkészetben, mint az életben a nők és a férfiak másképp gondolkoznak, máshogy 
közelítenek meg egy programszervezést, nevelést, vagy épp egy problémát. A korábbi 
években számos női vezetőnk járult hozzá a csapat fejlődésének elősegítésében. Ezt 
folytatva és újra indítva szeretnénk, ha a csapatvezetőségbe több nő kerülne, akik 
példájukkal és állhatatosságukkal vezetnék cserkész lányainkat a közös úton. Szüksége 
van a csapatnak olyan női vezetőkre, akik értik és tudják a felnövekvő cserkészlány 
nemzedéknek szükségleteit és problémáit. Mindezekhez nevelő gondoskodással fordulnak. 
 
Összefoglaló 
Összefoglalva szeretnénk, ha a jelenleg is jól működő rendszer hatékonyabbá válna, és 
magában hordozná a lehetőségeket az új módszerek és ötletek kipróbálására. Az élő 
közösségnek legyen ideje magával foglalkozni, fejlődni lélekben és tudásban. Szeretnénk, 
ha a jövőnk egy hatalmas, zöldellő és erős fa lenne. A liliom olyan fényesen ragyogna, mint 
a cserkészet hajnalán. 
A jövő lehetősége a jelenben van. Éljünk vele! 
 
Budapest, 2018. április 6. 

Nagy-Benczey Viktor st. 
csapatparancsnok-jelölt 

 
UI.: Cserkész önéletrajzom a profil oldalamról érhető el. 
 
UI 2.: Ez a program hamarosan elérhető lesz a 929szentmihaly.hu/rolunk oldalról is. 
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