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Hárshegy hírei (Nevelésügy) 

 

Szakmai beszámoló a 2015. június 19-21. között megrendezésre kerülő Fundraiser Network Meeting 

WOSM konferenciáról 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

A konferencián való részvétel a TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 „Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása” című kiemelt 

projekt keretében valósult meg. 

Helyszín: Dánia, Koppenhága, Spejdercenter Holmen 
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Időpont: 2015. június 19-21. 

 rendezvénygazda: World Organization of Scout Movement, Dán Cserkészszövetség 

 résztvevők: WOSM tagszövetségei: ír, portugál, máltai, francia, szlovák, lett, finn, német, cseh cserkészszövetségek 

képviselői 

A rendezvény célja: 

 forrásteremtési lehetőségek feltérképezése 

 tagszövetségek forrásteremtési folyamatainak megismerése 

 nemzetközi forrásteremtő hálózat kiépítése 

 forrásteremtéssel kapcsolatos jó gyakorlatok összegyűjtése 

Résztvevők: Evetovics Zorka őv. (85.) szakmai munkatárs, és Hendrik Attila őv. (958.) szakmai vezető 

 

1.nap: 

14:00 órától megérkezés. Miután a többség megérkezett Lars Kolind előadásával nyitották meg a konferenciát 

„Scouting in Tomorrow’s World” címmel, amely a cserkészet jövőjéről, a cserkészet, a kisközösségi nevelés, mint 

„márka” eladhatóságáról szólt. Rövid szünet után a tagszövetségek bemutatták saját forrásteremtő stratégiájukat, 

melyeket kiscsoportos társaságokban dolgoztak fel a résztvevők. Ezt követően a dán cserkészszövetség egyik 

munkatársa bemutatta a szövetség jelenleg futó legnagyobb projektjét. A pályázat nyerteseként a dán 

cserkészszövetség egy szigetet nyert, ahol konferencia, üdülési, táborozási és sportolási lehetőségeket egybegyúró 

központot fognak kialakítani. Ennek kapcsán emelte ki a projekt legfontosabb feltételeként a forrásteremtést, a 

stratégiát és a projekt megfelelő kommunikációját.  

 

2. nap: 

A második nap két előadással kezdődött. Az Erik Frank Alapítványtól érkezett Dr. Derek Pollard az alapítvány 

működéséről, és a pályázati lehetőségeikről beszélt. Őt követte a dán telekommunikációs társaság (TDC) egyik 

képviselőjének Benjamint Albertinek az előadása, amelyben a multinacionális cégek és a cserkészet, illetve a 

kisközösségi nevelést végző szervezetek érdekeinek összeegyeztethetőségéről és az aktuálisan cserkészekkel és 

egyéb partnerekkel folyó partnerségi megállapodások fő pontjairól beszélt.  

A két előadást követően 2 csoportra osztották a résztvevőket, aszerint, hogy melyik téma érdekli őket leginkább. A 

szekciók egyike témája a cserkészek partnerválasztásának kérdése volt, a másik szekció pedig a projektek 

költségvetésével és pénzügyi kérdésekkel foglalkozott.  

A délután folyamán ismét kis munkacsoportokban dolgoztak együtt a konferencián résztvevők, akik a következő két 

szekcióban lehettek jelen: kapcsolatépítés a magánszektorban, illetve a projektek miértjéről és kommunikációjáról 

szóló szekción.  

 

3.nap: 

Az utolsó nap délelőttjén került bemutatásra a WOSM két képviselőjétől az ASOCIO, ahol betekintést kaphattak a 

résztvevők az aktuálisan futó pályázatokba is (WOSM, Európai Uniós ifjúsági pályázatok). Zárásként David Hansen 

tartott interaktív előadást arról, hogy a konferencia során felgyülemlett sok tudást és tapasztalatot hogyan vigyék haza 

a résztvevők.  

 

 



Eredmények: 

 forrásfejlesztéssel kapcsolatos ötletek, szemléletek és módszerek elsajátítása 

 nemzetközi párbeszédben való részvétel, a Magyar Cserkészszövetség jelenleg futó projektjének bemutatása, 

jövőbeli előretekintés újabb projektek indításakor 

 kapcsolatteremtés egyéb tagszövetségekkel 

 pályázati lehetőségek megismerése 

Jó munkát! 

 

Evetovics Zorka őv. (85.) 

szakmai munkatárs 

 

 

 

 

 

Korosztályi őrsvezetői kézikönyvek tesztidőszaka 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Az Országos Elnökség utóbbi két hírlevelében olvashattatok arról, hogy dolgozunk a korosztályi őrsvezetői 

kézikönyvek esetében az általatok kért tesztidőszak megvalósításán. Ez sikerrel zárult, így augusztus folyamán online 

felületen is elindítjuk. A tesztidőszak a korosztályi segédtiszti vezetői kézikönyvekhez hasonlóan kb. 1,5 hónapos lesz. 

 

Bízunk benne, hogy ezen könyvekről is sokan megosztjátok velünk meglátásaitokat. 

 

Jó munkát! 

 

Németh- Nagy Melinda cst. (412.) 

anyagszerkesztő  

kiadványok csoport 

  

 

 

 

 
 

 

Testületek 

 

 

mailto:+evetovics.zorka@mcssz.hu
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Az Országos Elnökség hírei 

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

Amint látjátok, új külsővel jelentkezik az Országos Elnökség hírlevele az MCSSZ Kommunikációs csapata, illetve 

Kovács Tamás Kovi csst. (105.), és Szórád Előd cst. (118.) munkájának jóvoltából. 

 

Bízunk benne, hogy a továbbiakban is örömmel olvassátok majd az Országos Elnökség hírlevelét, melyet a fejlesztők 

munkájának köszönhetően minden technikai eszközön megfelelő formában tudtok majd megjelentetni.  

Figyeljétek és használjátok a hírek melletti kis ikonokat, melyek megmutatják, hogy az adott cikk továbbításra ajánlott, 

közeli határidejű programot tartalmaz, választ várunk rá, vagy kiemelten fontos szövetségi hír-e. 

 

A hírlevelet a jövő héttől csütörtökönként kapjátok meg annak érdekében, hogy az Országos Elnökség szerdai 

üléseinek eredményeiről, híreiről is minél hamarabb értesüljetek.  

 

Jó munkát! 

 

az Országos Elnökség nevében 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

 

 

 

 

 
 

 

Országos Központ hírei 

 

Évkezdő csapatparancsnoki találkozó  

Kedves Cserkésztestvérek! 

 

2015. szeptember 12-én tartjuk az évkezdő csapatparancsnoki találkozót. Kérjük, hogy minden csapat 

parancsnoka, vagy helyettese legyen jelen ezen az eseményen. Szó lesz az MCSSZ stratégiájáról, a toborzó anyagok 

is átvehetőek ekkor (akinek korábban van rá szüksége, bátran jelezze a pfm-jénél), valamint a csapatok ügyeiről. (A 

nevelési kérdéseket az Indabára tartogatjuk.)  

A meghívó az alakuló csapatok leendő parancsnokainak is szól, így ha van ilyen mentorált csapatod, bátran 

továbbítsd neki is az információt. 

 

A helyszín Budapest. 

Az időkeret: 10-19 óra között (ezek a legtágabb határok). 

 

mailto:balu@cserkesz.hu


Kérem, jegyezzétek elő a naptárban! 

 

Jó munkát! 

 

Balu 

Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 

 

 

 

 

200 magyar Japánban a Cserkész Világtalálkozón - sajtóközlemény  

30 ezer cserkész táborozik a világ legnagyobb és legszínesebb ifjúsági találkozóján 

 

Jövő kedden kezdődik a 23. Cserkész Világtalálkozó, a cserkészek négyévente megrendezett dzsemborija 

Japánban. A július 28-a és augusztus 2-a közötti eseményre 147 országból több mint 33 ezer fiatal cserkészt 

várnak. A pénteken 40 órás út elé néző Magyar Dzsembori Csapat 200 kiutazó cserkésze hat országból 

képviseli az összmagyarságot. Fiataljaink három hetet töltenek Japánban. A dzsembori után kisebb 

csoportokban folytatják tovább útjukat: a program Tokió megapolisz felfedezése, Kumano-Kodo buddhista 

zarándokút bejárása, és a Fuji megmászása. A legextrémebb cserkészeink a Transzszibériai expresszel 

augusztus végén érkeznek haza. Már megérkezett a táborhelyre a Magyar Dzsembori Csapat óriás méretű, 

világító Rubik-kockája, amely a Magyar Csárdának ad helyet. 

 

A cserkészek már készen állnak a világ legnagyobb és legszínesebb ifjúsági találkozójára, a 23. Világdzsemborira. A 

találkozó a legnagyobb japán sziget, Honsu nyugati csücskében, Kirara-hamában egy mesterséges félszigeten kerül 

megrendezésre. A magyar csapat már több mint egy éve megkezdte az alapos felkészülést a nagy útra, így 108 

résztvevő, 17 vezető és 75 önkéntes táborszervező indul el pénteken Japánba. 

 

Mi a dzsembori? 

A világ legszínesebb, négyévente megrendezett ifjúsági találkozója. Az elsőt 1920-ban tartották Angliában, majd 1933-

ban Magyarország volt a házigazda. A cserkészek legnagyobb találkozójára a világ minden részéről érkeznek fiatalok, 

hogy nemzetiségtől és kultúrától függetlenül közös programok során ismerjék meg egymást és megosszák 

élményeiket más nemzetekből érkező fiatal társaikkal. A rengeteg program között szerepel önkéntes nap, a modern 

technika alkalmazásáról szóló Tudomány Városa nevű program, nemzetek konyhája és vallásai fesztivál is. 

 

A dzsembori témája idén a kandzsi “WA” szimbólum köré épül, amely megjelenik a dzsembori logójában. Jelentése: 

életerő, megújulás, összhang. A dzsembori jelmondata így a szimbólumhoz illeszkedve: „A Spirit of Unity” – azaz: 

„Érezzük az egységet”. 

 

A Magyar Dzsembori Csapat részvételének két legfőbb célja: képviselni az összmagyarságot, a magyar cserkészetet. 

Egyben megismerni a világ szinte összes nemzetének hitét, kultúráját, és életfelfogását. Ez a három hetes kihívás 

hatalmas személyiség fejlődéssel jár a fiataljaink számára, hiszen itt és most egyben látathatjuk az egész világot. A 

dzsembori nagy segítség nekünk, fiataloknak abban, hogy kialakuljon egy élő és aktuális képünk önmagunkról és a 

mailto:balu@cserkesz.hu


világról. Egy szóval, ahogy a WA szimbólum is jelenti: életerőre kapjunk. – mondta Lakatos Gergely a Magyar 

Dzsembori Csapat önkéntes kommunikációs vezetője. 

 

Mire számítanak cserkészeink, mit ad majd nekik a dzsembori? 

Ungvári Ildikó (17): Remélem, lehetőségem lesz sok új embert megismerni a dzsemborin, betekintést nyerni a külföldi 

fiatalok gondolkodásába, barátságot kötni velük és magyar cserkészekkel. 

 

Turú Márton Levente (17): Minél több barátot, minél több országból, valamint tapasztalatot, hogy egyedül helytálljak a 

világ túloldalán. 

 

Albert Sándor Péter (15): Rengeteget várok tőle. Remélem, életre szóló emlékeket és barátságokat kapok, melyeket 

később unokáimnak vagy akár dédunokáimnak is mesélhetek majd: „Képzeljétek, a nagypapa volt Japánban! Utazott 

a transzszibériai expresszel és együtt sátorozott harmincezer emberrel.” 

 

Kövess bennünket a naponta frissülő közösségi oldalunkon, és add tovább a jó hírt! 

cserkesz.hu/dzsembori 

facebook.com/magyarcsapat2015 

 

Használt hastagek: #wsj2015 és #cserkeszekjapanban 

 

Tőrincsi Tímea 

kommunikációs vezető 

Magyar Cserkészszövetség 

 

 

 

 

Jelentkezz programszervezőnek Kárpátaljára!  

Csatlakozz hétvégi programcsapatainkhoz Kárpátaljára! 

 

Szeretsz programot szervezni, gyerekekkel játszani és igazi kihívásokkal szembenézni? Magad mögött hagynád a 

zajos várost és beköltöznél egy Rákóczi-kastélyba? Megérintett a kárpátaljai magyarok helyzete és szívesen 

segítenél? Van minderre egy szabad hétvégéd a nyáron? 

 

Akkor Te vagy a mi emberünk! Most lehetőséged van arra, hogy egyszerre segíts és töltekezz! 

 

▶︎ Mi lesz a feladatod? 

A helyi kiküldötteinkkel közösen cserkészprogramok, hétvégi foglalkozások, napközis táborok szervezése 

szórványban élő magyar gyerekeknek, illetve, ha szeretnél kétkezi munkáddal is segíteni, akkor részvétel különböző 

kalákamunkákban, cserkészház- és kastélyfelújításban, műemlék-helyreállításban helyi kulturális programmal 

összekötve, a kárpátaljai fiatalokkal együttműködve. 

 

A kalákában az alábbi feladat ötletek várhatóak: 

http://cserkesz.hu/dzsembori
http://facebook.com/magyarcsapat2015
mailto:torincsi.timea@mcssz.hu


 Pásztor Ferenc Közösségi Ház tetőszigetelés – nem profik munkáját igénybe vevő feladat, a tetőszerkezet 

szigetelésének a felhelyezése, hulladék összeszedése, eltávolítása. 

 Templom takarítás, illetve templomkert – szemétszedés, rendrakás, takarítás, fák metszése, rendbe tétele. 

 Templom körüli kovácsolt kerítés lefestése. 

 A templomudvartól a Vérke folyóig terjedő szakasz és a Vérke-part kitisztítása, rendbetétele. 

 Temető kápolna és környékének, apácák sírjainak rendbetétele, körbekerítése és egy emléktábla elhelyezése egykori 

tevékenységükről. 

 Munkácsi cserkészház rendbetétele. 

 Potheringi emlékmű – az emlékmü körüli terület rendbetétele és az emlékmű talapzatának apróbb javitása. 

 Szentmiklósi vár – az önkéntesek elkezdték, de a vár körüli munkák zöme még hátra van. Így folyamatos segítségre 

szorulnak, melyet a várkapitány fog kiosztani az önkéteseknek. 

 Munkácsi temető sírjainak rendbetétele – olyan sírok rendbehozatala, melyek a Munkácson élt magyar családokhoz 

tartoztak, de mostanra el lettek hanyagolva. 

 Az iskolák és óvodák játszótereinek rendbetétele – mászókák lefestése, lehetőség szerinti javítása, szemét eltakarítás 

stb. 

Feladat ötletek közösségi koordinátorok részére: 

1. Barátságos focimérkőzés, “Összetartozás kupa” (katolikusok-reformátusok, görögök-rómaiak, falvak, települések 

közötti). 

2. Bolhapiac! A bevétel (vagy egy része) helyi jótékonysági célt szolgálna. Ez jó móka minden korosztálynak. 

3. Kirándulás! Kárpátaljai nevezetességek megtekintése – buszos túra. Sok kárpátaljai egyáltalán nem ismeri a 

legszűkebb hazájának kincseit sem. 

4. Piknik! Soha jobb alkalom az egészséges kikapcsolódás, összetartozás, lazítás és közösségépítés számára. 

5. Összefogás az élhetőbb és tisztább környezetért! Folyók, patakok, parkok, kirándulóhelyek megtisztítása. Bármely 

településen aktuális (sajnos). 

6. Filmklub! Utána jó kis beszélgetések, tea és süti mellett (akár rendszeresítve is). 

7. Activity csata (Játék est) – minden korosztálynak. Különböző közösségek (akár cserkész csapatoknak is). 

8. Gyalogtúra fiataloknak! Akár több napos is, és nem csak hegyi, de lehet pl. Szőlős – Rahó túra, stb. 

9. Klasszikus feltöltődés! 5 órai tea klasszikus zenével (a településen élő zeneiskolai tanárok és diákjaik részvételével). 

Minden korosztály számára, és lehet verses esttel egybekötve is. 

10. Közösségi összefogás a falvak ill. azok óvodái játszótereinek kialakítása vagy rendbetétele. 

11. Számháború, méta különböző közösségeknek (természetesen cserkeszcsapatoknak is). 

 

▶︎ Mit kapsz cserébe? 

Rengeteg kalandot, élményt, új barátokat, a gyerekek lelkesedését, a szülők háláját, az adakozás örömét, betekintést 

a helyi közösségek mindennapjaiba, látogatást a munkácsi várba, vagy akár a Vereckei-hágóra. 

 

Te döntöd el, mikor és mennyi időre jössz. Annyit kérünk csak, hogy legalább egy hétvégét vállalj el! 

 

▶︎▶︎▶︎ JELENTKEZÉS» 

 

Most tudsz. Segíts! Csatlakozz! 

Együtt Kárpátaljáért! 

http://mu.cserkesz.hu/egyutt-karpataljaert/onkenteseknek/


 

▶︎ További információ kérhető: 

karpatalja@cserkesz.hu 

+36-30-419-4914 

 

Jó munkát!  

 

Endrődi Judit őv. (442.) 

MCSSZ projekt koordinátor 

és 

Szórád Gábor 

MCSSZF Igazgató, projekt koordinátor 

 

 

 

 
 

 

Egyéb programok, képzések 

 

Kaszap István Emléktúra 2015  

Kedves Cerkésztestvérek! 

 

Szeretettel várunk minden 14 év feletti, KRESZ szerinti működőképes kerékpárral, illetve láthatósági ruházattal 

rendelkező cserkészt az idei Kaszap István Emléktúrán! 

 

A túra időpontja: 2015.07.31-08.01. 

Tervezett útvonal: Vác-Penc-Keszeg-Nógrádsáp-Galgaguta-Püspökhatvan-Galgamácsa-Galgahévíz. 

Táv ~70km. 

 

Tervezett program: 

 

július 31. 

 Este beérkezés Vácra 20-21 óra között, eligazítás, hálózsákos szállás. 

augusztus 1. 

 7:00 ébresztő, reggeli ima, 

 8:30 indulás 

 Nógrádsápon vagy Galgagután szentmise; 

 Érkezés és túra vége Galgahévíz ~17-18 óra körül. Záróima, majd egyénileg hazautazás. 

mailto:karpatalja@cserkesz.hu
tel:%2B36-30-419-4914
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Megállók: Keszeg, Galgaguta, Galgamácsa településeken. 

Étkezés: otthonról hozott ételből 

(Étkezésekről mindenki maga gondoskodik.) 

 

Jelentkezési lap 

 

Jó munkát! 

 

Vidovich Kálmán cst. (298.) 

országos kerékpáros szakági szakvezető 

a túra parancsnoka 

 

 

 

 
 

 
   

 
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség  

Országos Elnöksége nevében  
Solymosi Balázs cst. (205.)  

országos vezetőtiszt.  
cserkesz.hu/elnokseg  

Feliratkozás a hírlevélre  
Hírlevél archívum 

 
  

 

https://docs.google.com/a/mcssz.hu/forms/d/1mwYxQ28kSOqvOsc7ZMVb3tICFVmb4upZyd0iAiZa_O4/viewform
mailto:kalman.vidovich@fortacogroup.com
http://cserkesz.hu/elnokseg
mailto:oe-hirlevel-l-request@cserkesz.hu?subject=subscribe
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/orszagos-elnokseg/hirlevel

