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Hárshegy hírei (Nevelésügy)
Csapatalapítási Összekötő Munkatársak hálózatának megszűnése
Kedves Cserkésztestvérek!
2015. július 31-én lezárult a TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 "Kisközösségi Ifjúságnevelés Támogatása" című kiemelt projekt
első szakasza. Az októberig tartó forrásbővítéses időszak egy kiegészítő tevékenységre ad lehetőséget egyes

munkacsoportok működésének támogatása céljából, azonban időben készülni kell a támogatás nélküli időszakra. Ezen
előrelátás alapján született az a döntés, hogy a CSÖK hálózat munkája az eddigi formájában megszűnik a projekt első
zárásának idejében.
Augusztustól feladatukat a Pedagógiai Fejlesztő Munkatársak hálózata látja el, így az új cserkészévben már végig ők tudják
segíteni és támogatni alakuló csapataink tevékenységét. Ezzel párhuzamosan egyes kerületekben gyakornoki pozíciókkal
igyekszünk támogatni a megnövekedett PFM feladatokat.
Az átalakítással egyik oldalról készülünk a forrás nélküli időszakra, másik oldalról összehangoljuk az alakuló és meglévő
csapatok fejlesztését, túl azon, hogy remélhetőleg az egész cserkészévben tudják munkájukat támogatni a PFM hálózat tagjai,
így az év közbeni munkatársi váltás nem okoz fennakadást és problémát.
Amennyiben tudomást szereztek alapítási szándékról, ezentúl keressétek a már ismert pedagógiai fejlesztő munkatársakat.
Jó munkát!
Hoffmann Ferenc cst. (118.)
Hálózati koordinátor

Öt kerületben kezdték meg munkájukat a Kerületi Ügyintéző Munkatársak
Kedves Cserkésztestvérek!
Örömmel adhatunk hírt arról, hogy immáron öt kerületben kezdték meg tevékenységüket a KÜM-ök. A munkatársak feladata
elsősorban a kerületek operatív, adminisztratív munkájának támogatása lesz október végéig. A foglalkoztatást a
TÁMOP 1.4.1.12/1-2013-0336 "Pályakezdő fiatalok foglalkoztatása a Magyar Cserkészszövetség cserkészkerületi
központjában" című pályázat teszi lehetővé. Ahogyan a neve is mutatja elsősorban pályakezdő, esetlegesen tartósan
munkanélküli fiatalokat tudunk foglalkoztatni. Júliustól folyamatosan töltik be pozíciójukat az I. (Budai), a IV. (Székesfehérvári),
az V. (Szegedi), a VI. (Pécsi), illetve a VIII. (Kecskeméti) Cserkészkerületben. Munkáltatásukat közvetlenül a kerületi
elnökségek végzik, a központi hálózati munkacsoport támogatásával.
Légy résen!
Hoffmann Ferenc cst. (118.)
Hálózati koordinátor

Testületek

Országos Elnökség hírei
Az Országos Elnökség tagjai meglátogatták a Magyar Dzsembori Csapatot Japánban.
Ma visszaérkeztünk, élményeinket, gondolatainkat már most megtalálhatjátok a csapat facebook oldalán.
A jövő héten a hírlevélben is részletesen beszámolunk. Köszönjük a kitartó munkáját a csapat tagjainak, elismerésre méltó a
teljesítmény, amivel képviselik hazánkat, nemzetünket, cserkészetünket.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Országos Központ hírei
Elindultak az online kampány előkészületei
Kedves Cserkésztestvérek!
A napokban kezdtünk bele a TÁMOP 5.2.8 projekt keretében nagyszabású online kampányunkba, mely ősszel indulva
rengeteg helyen és módon teszi láthatóvá a magyarországi cserkészetet.
Kampányunk célja, hogy a cserkészet megítélése az eddigi növekvő érdeklődés mellett még pozitívabbá váljon, a
cserkészetben rejlő értékek pedig minél több ember számára megismerhetővé váljanak. Közelebb kívánjuk varázsolni a civilek
számára mindazt az élményt, tapasztalatot, megannyi módszert és felhalmozott tudást, amit mi megélünk a mozgalmunkon
belül. Ennek érdekében olyan módszereket választottunk, amik ötletesen és tevékenyen mutatják be a cserkészetünket –
amennyiben bárki találkozik velük, rögtön megragadja a mozgalom vonzereje.
A kisközösségi ifjúságnevelés hazai zászlóvivőjeként a cserkész mozgalom célja továbbá, hogy az innovatív nevelő
módszereket megismertesse a pedagógusokkal, hozzáértő szakemberekkel, ezáltal segítse a hazai ifjúságnevelést és
kisközösségek népszerűsítését a közoktatástól a szabadidős elfoglaltságokon át egészen a felnőttképzésig.
A kommunikációs kampány keretében olyan kisfilmek, honlapok, online és display hirdetések, közösségépítő játékok,
alkalmazások, PR cikkek és egyéb anyagok készülnek, melyekkel a fenti céljainkat a lehető leghatékonyabban elérjük.
Mindezt professzionális ügynökségekkel együttműködve, hozzáértő kezekkel karöltve hozzuk létre.
Kampányunk jelentős részét különböző kisfilmek teszik ki, melyekből 4 kategóriában (mood, bemutató, oktató és vírus) közel
20 videó készül. A színesebbnél színesebb filmeket közösségi oldalakon és videómegosztókon is terjeszteni fogjuk, így ti is
felhasználhatjátok őket csapatotok népszerűsítésére.
A jelenlegi ütemezés szerint az előkészítő munkák során egyeztetünk az ügynökségekkel, lefektetjük a sarokpontokat, és a
már elkészült specifikációk alapján a megbízott cégek elindítják a gyártást.
Ha további kérdésetek van a kampányról, vagy kíváncsiak vagytok a részletekre, elértek bennünket

a kommunikacio@mcssz.hucímen vagy az alábbi telefonszámon: +36-20-823-1785.

Vegyél részt te is az ötletelésben!
Ha van olyan cserkész praktikád, netán extrém tábori ügyesség, játék, ami szerinted remekül mutat a kamerák
kereszttüzében, kérjük,segíts bennünket az alábbi űrlap kitöltésével!
Ha tudsz olyan augusztusi táborról, ahol szívesen vennétek, ha leugrana a forgatócsoportunk felvenni pár képet, azt ezen az
űrlapon tudjátok jelezni számunkra.
Köszönjük!
Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
kommunikációs munkatárs

Az MCSSZ plakátja bekerült az ARC kiállításra!
Kedves Cserkésztestvérek!
Óriási örömünkre az "ARC+ Hétköznapi csodák" magyar civilszervezetek számára kiírt pályázatára a Magyar
Cserkészszövetség alkotása is bekerült!
Ráadásul a civil szervezetek pályamunkái között igen előkelő helyen, harmadik kiválasztott kiállítóként már biztos, hogy a
cserkészek óriásplakátja is ott lesz az ARC-on. Köszönet a szlogen ötletért Kovács Árpád csst.-nek (25.), a kreatív ötlet
alapját támogató fotó elkészítéséért pedig Hollósi Gergőnek. Sokáig izgatottan vártuk, hogy az ARC szakmai zsűrije vajon
miként értékeli a cserkészetet megjelenítő plakátunkat, ám a héten kiderült, hogy idén először, a 14 civil szervezetnek
biztosított kiállító között mi is helyet kaptunk.
A plakátot természetesen egészen a megnyitóig titok övezi számotokra, de mi a kommunikáción már nagyon izgulunk, hogy
végre lehulljon a lepel az alkotásról!
Figyeljétek tehát az ARC kiállítás megnyitójának időpontját és nézzük meg együtt a plakátot élőben! Az óriásplakátot
megtekinthetitek2015. szeptember 11-étől Budapesten az Ötvenhatosok terén.
Részletek az ARC kiállításról: www.arcmagazin.hu

Jó munkát!
Győrik Ági
kommunikációs gyakornok
Kommunikációs csoport

Elindulnak a Magyar Cserkészszövetség eddigi legátfogóbb internetes fejlesztései
Kedves Cserkésztestvéreim!
Nem is olyan rég kérdőíves felmérést készítettem az internetes felületeinkről, amelynek eredményeit itt, a hírlevélben is
közzétettem. Sok visszajelzés érkezett ezen a módon, de más egyéb csatornákon (pl. info-l lista) keresztül is. Ezeket ezúton is
köszönöm!
A TÁMOP-5.2.8 „Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása” kiemelt projekt közbeszerezési eljárásai lezárultak, a nyertes
pályázók kiválasztásra és a szerződések aláírásra kerültek. Azon leszünk, hogy a rendelkezésre álló keretből a lehető
legtöbbet kihozzuk, az alábbi felületeket megújítsuk:
cserkesz.hu
Egy modern, minden felületre optimalizált weboldalt tervezünk, amelynek célcsoportjai a leendő cserkészek, szüleik és a már
cserkészek. A jelszó nélkül elérhető felületeken bemutatjuk a cserkészetet, a szakágakat, a tevékenységeinket, lehetőséget
biztosítunk a csapatok közti keresésre is. Természetesen a kötelezően megjelenítendő adatoknak is lesz helyük.
A jelszóval (ECSET-kóddal) elérhető belső felületen tervezzük megvalósítani a jogosultsági szinteknek megfelelő tartalmak
elérését. Továbbá egy többszintű fórumrendszert is tervezünk, amely strukturált teret nyújt a beszélgetések, viták
lebonyolítására, visszakereshető módon.
A cikkeket is magazin jelleggel tervezzük közzétenni, a Magyar Cserkész online cikkeivel a minőséget tartani.
peldaul.hu
Egy nevelés-módszertani portált tervezünk, amely szintén minden felületre optimalizált megjelenést kap majd. A honlapon
böngészhető lesz a játékgyűjtemény, módszertani tár, népdalkönyv, videók, módszertani, nevelési cikkek, próbarendszer.
Igyekszünk az eddigi honlap tartalmait is átvizsgálni, javítani, és ez alapján újraközölni.
Célcsoportjai a vezetők, vezetőképzésben dolgozók, kisközösségi vezetők, pedagógusok, gyakorló szülők.
Az aktivitásokért pontokat is lehet majd gyűjteni a weboldalon, így még inkább arra sarkallva a látogatókat, hogy minél több
érdekes és hasznos tartalmat küldjenek be, a meglévőeket értékeljék, hozzászóljanak.
A Vezetők Lapja értékes módszertani-nevelési cikkeivel is igyekszünk a honlap szakmai nívóját fenntartani. Természetesen az
ECSET-kóddal való belépést követően csak cserkészeknek szóló tartalmak (pl. próbarendszer) lesz elérhető.
taborhelyek.hu/nagyelmeny.hu
A weboldalon kap majd helyet a táborhely adatbázisunk, kiegészített és kibővített funkciókkal. Nem csak táborhelyeket, hanem
kulcsosházakat, portyahelyszíneket is megjelenítünk majd a honlapon. Javasolt túraútvonalakat, POI-kat (érdekes pontokat) is
fel lehet vinni a térképre, hogy a táborhelykeresést még inkább segíthessük. A táborozási engedély kérést is ezen a
weboldalon keresztül szeretnénk megoldani. A helyszínek mellett a közösségek is helyet kapnak. A cserkészcsapatainkat is
feltüntetjük, hogy a látogatók lássák: szerte Magyarországon mennyi cserkészcsapat működik. A csapatok saját adatlapot is
kapnak, amely adatokat részben az ECSET-ből nyerjük, részben pedig a csapatok is feltölthetik, híreket, képeket tehetnek
közzé, de a toborzáshoz, programszervezéshez is segítséget nyújt majd a felület. A csapatok mellett más közösségek
számára is megnyitjuk a honlap egyes részeit.

ECSET továbbfejlesztés
Ahogy jeleztük (és képeket is közzétettük) az ECSET első fejlesztési szakasza elkészült, a forrásból most tovább tudjuk
fejleszteni. Ebben a fejlesztési szakaszban fog megvalósulni pl. az a funkció, hogy az egyes cserkész weboldalakra ECSETkód segítségével is könnyedén be lehessen lépni.
Applikáció
Egy Cserkészszövetségnek szánt telefonos alkalmazást is készülünk, amely megkönnyíti a hírolvasást, a csapatkeresést és
egyéb hasznos funkciókat is hoz.
Még mindig hozzászólhatsz!
Habár a kérdőíves felmérés és a személyes egyeztetések során nagyon sok hasznos tanács és támpont érkezett be, a
fejlesztések megkezdésével is szeretnénk folyamatos konzultációt tartani a weboldalakkal kapcsolatban. Ha bármelyik
fejlesztésről szeretnél bővebb információt kapni, esetleg jobban bekapcsolódni, kérlek vedd fel velem a kapcsolatot!
Jó munkát!
Szórád Előd cst. (118.)
informatikai vezető

Egyéb programok, képzések
Cserkészek a Szigeten és a Strand Fesztiválon!
Kedves Cserkésztestvérek!
A Magyar Cserkészövetség a tavalyi évben nagy érdeklődés mellett vett részt júniusban a Gyerek Sziget négy hétvégéjének
programjaiban. A kifejezetten kisgyermekes családoknak rendezett eseményen először mutatkoztunk be saját,
cserkésztematikájú programjaikkal. Akadálypálya, kézműves foglalkozás, kitűző készítés várta a kicsiket és nagyokat,
miközben a gyerekek és szüleik szinte észrevétlenül ismerkedtek meg hazánk legnagyobb ifjúságnevelő szervezetével, a
cserkészettel. És persze olyanok is akadtak, akik a Gyerek Szigeten találkoztak először az egyenruhás, nyakkendős
fiatalokkal. A Gyerek Szigetről kapott visszajelzések tavaly és idén is abszolút pozitívak voltak mind a résztvevők, mind a
szervezők felől.
A Szövetség programszervező irodája 2015-ben sem tétlenkedik! A tavalyi Gyerek Sziget óta egyre több megkeresés, felkérés
érkezik hozzánk, így a nyár szinte valamennyi meghatározó ifjúsági és kulturális rendezvényére kaptunk már meghívást.
Rengeteg nagyméretű hazai fesztiválra és programra invitáltak. Az idei Gyerek Sziget Cserkész kalandsziget programjai után
a cserkészet megjelent a VOLT-on, ott voltunk az EFOTT-on – ám az igazi nagy durranás csak most következik! Augusztus
második hétében bevesszük a Szigetet! Vagyis az elkövetkező hetekben a Sziget Fesztivál civil részén illetve a Strand
Fesztiválon is várjuk majd programjainkkal a fesztiválozó fiatalokat!
A Szigeten többek között lasertaggel, hennázással, fényképes kitűző készítéssel, a Strand Fesztiválon pedig a fentieken túl
vizes programokkal és nyereményjátékokkal készülünk a látogatókra.

Keressétek az egyenruhás cserkészeket és a zöld zászlókat mindkét fesztivál helyszínen! :)
Jó munkát!
Mózer Bence csst. (2.)
kommunikációs munkatárs

Egyéb hírek, beszámolók
Kaszap István Japánban!
A dzsemborin a Táborkereszt segítségével a Kaszap Emlékév okán (is) terjesztjük a cserkészünk példáját: "Van célom!"
A magyar dzsembori csapatot kísérő Hodász András újmisés üzenetét továbbítom számotokra, aki 500 angol és 500 japán
nyelvű Kaszap István leporellót vitt ki magával Japánba.
"Jól veszik idekint Kaszap Istvánt, érdeklődnek. Az amerikai atya utána olvasott az interneten is és beszélnek róla. András
atya".
Hála Istennek!
Jó munkát!
Kispál György cst.
Táborkereszt

VI. kerületi nagytábor a Pécsi TV-ben!
Kedves Cserkésztestvérek!
A VI. (Pécsi) Cserkészkerület kerületi nagytáborának cserkészei bemutatkoztak a pécsi TV-ben.
Tekintsétek meg a róluk készült hírt. (4:45-től láthatóak)
Jó munkát!
Győrik Ági

kommunikációs gyakornok

Magyar cserkészek a hirosimai megemlékezésen
Kedves Cserkésztestvérek!
Magyar cserkészek vettek részt a hirosimai bombázás 70. évfordulóján rendezett megemlékezésen Japánban. 70 éve dobták
le a világ első hadászati atombombáját két a Japán városra – erre emlékezik augusztus 6-án az egész világ. A hirosimai és a
nagasaki hivatalos megemlékezésre 100 országból érkeztek diplomaták Japánba. Mivel a 23. Cserkész Világtalálkozónak
Japán ad otthon, ezért 147 nemzet cserkészei is csatlakoznak a megemlékezéshez, mint a béke követei.
Magyarországot Nagasakiban Szentiványi András (16.), Hirosimában Szigecsán Darinka (15.) képviseli.
#Hiroshima
Mózer Bence csst. (2.)
kommunikációs munkatárs

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség
Országos Elnöksége nevében
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt.
cserkesz.hu/elnokseg
Feliratkozás a hírlevélre
Hírlevél archívum

