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Kisközösségi ifjúságnevelés
támogatása

„Legyetek elégedettek azzal, mitek van
és használjátok legjobb tehetségetek szerint.”
Lord Robert Baden-Powell of Gilwell,
a cserkészet alapítója

Kedves Cserkésztestvérek!
2013. április elsején indítottuk el a „TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása” című kiemelt projektet a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar Cserkészszövetség konzorciumában. Az
anyagi támogatás mértéke 1 071 000 000 forint.
Az indulás óta eltelt egy évben sok fejlesztés, beruházás, program valósulhatott meg ezen anyagi forrás által, és még számos van előttünk. Ebben a
kiadványban ezeket foglaljuk össze, hogy egy átfogó képet adhassunk a TÁMOP-al kapcsolatban. Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért most. Ahogyan egy frissen elültetett facsemetén sincsenek azonnal termések, ahogy
aggódunk, hogy gyökeret ereszt-e, úgy egy ilyen nagy jelentőségű projektnek sem lehet azonnal látni az eredményeit, és a jövőjét. Most értünk oda,
hogy kemény munkánknak köszönhetően van már mit leszüretelnünk, és
a későbbi termés is jónak ígérkezik, ezért ideje beszámolnunk az eddig
elért eredményekről, és a jövőbeni tervekről.
Amint azt a kiadványban is láthatjátok sok program, fejlesztés, beruházás
szolgálta, és szolgálja majd a jövőben is a meglévő csapatok munkáját,
illetve vannak, amelyek az új gyerekek bevonását segítik a mozgalomba.
A projektben dolgozva arra törekszünk, hogy ennek a mérlege mindig
egyenlő legyen, ezáltal a cserkészet minősége fennmaradjon, mellette a
taglétszám is növekedjen. Hisszük azt, hogy a projekt támogatásával megvalósult programok, fejlesztések a hasznunkra válnak amellett, hogy újabb
és újabb gyerekek ismerkednek meg velünk, akik el is köteleződnek a
cserkészfogadalom által. Dolgozzunk ezen közösen!

Jó munkát!

Buday Barnabás cst. (16.)
országos elnök

dr. Henn Péter csst. (442.) Solymosi
Solymosi
Balázscst.
cst. (205.)
(205.)
Balázs
országos ügyvezető elnök

országos
vezetőtiszt
Országos
Vezetőtiszt

A TÁMOP-5.2.8. projekt különböző rendezvényekkel támogatja egyfelől a már
működő cserkészközösségeket, másfelől elősegíti a cserkészet láthatóságát,
illetve az új gyerekek bevonását a mozgalomba. Vannak olyan programok, amelyek csak a meglévő tagságnak szólnak. Ezen kívül pedig olyan rendezvényeket
is megvalósítunk, amelyek közös élményt kínálnak – velünk – a cserkészettel
még csak ismerkedő fiataloknak. Az a cél, hogy az ilyen, közös rendezvényekre
minél többen eljöjjenek, ezáltal egyre több fiatalhoz jusson el a cserkészet, akik
a megismerés és a konkrét élmény által kedvet kapnak a csatlakozáshoz. Túl
vagyunk már jó néhány kiváló eseményen, és még sok vár ránk a projekt során.
Az alábbiakban néhány nagyobb rendezvényt emelünk ki.

O Teljesítménytúrák
Sokan vettünk részt 2013 őszén, és 2014 tavaszán az ország több pontján megszervezett teljesítménytúrák valamelyikén. Ez a program mindig nagy sikert arat a cserkészek és nem cserkészek körében egyaránt, hiszen utóbbiak is szép számmal vesznek részt a közös próbatételen. A túrák olyan népszerűek, hogy a helyi médiumok
is rendszeresen nyomon követik azokat: programként ajánlják, illetve beszámolnak
róluk. Régóta célunk, hogy a teljesítménytúrák a lehető legtöbb helyen elérhetőek
legyenek, és a szervező csapat újra és újra megrendezve, a cserkészet népszerűsítése és megismertetése mellett a program által bevételhez is jusson. A TÁMOP
ahhoz járul hozzá, hogy beindítsuk ezeket a programokat, hogy azok beágyazódjanak
cserkészévünk szokásrendjébe. Ha október vagy március, akkor teljesítménytúra!

O Nemzeti Nagytábor 2013
Felejthetetlen élmény volt valamennyiünk számára az a több mint
egy hét, amit Ócsán tölthettünk el együtt, az 1912-ben alapított
MCSSZ centenáriumának megünneplésére. A több mint négyezer
résztvevővel és vendéggel lezajló eseményt részben a Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása projektből is finanszíroztuk. Az
NNT2013 nem csak 100 év lezárása volt, hanem egy újabb 100 év
megkezdése. A Nemzeti Nagytábor 2013-mal átléptünk a jövőbe,
tarts velünk Te is!

O Országos Cserkésznap
Budapest
2014. április 26-án rendeztük meg az Országos Cserkésznapot. Ez az alkalom remek lehetőség volt, hogy megmutassuk
a városnak, az érdeklődőknek, milyen sokan vagyunk, mi mindennel foglalkozunk, valamint eloszlassunk mindenféle tévhitet magunkról azáltal, hogy az emberek találkozhattak velünk. A cserkészek és az
érdeklődők számára is ingyenes, színes programokban gazdag Cserkésznapot szintén
a TÁMOP-5.2.8. forrásaiból fedeztük. A központi rendezvény a Városligetben kapott helyet, ami teljes egészében ingyenes, és nyitott volt mindenki számára, nektek pedig
mindemellett külön programokat is szerveztünk városszerte. A rendezvényen az érdeklődőkkel együtt több mint 3300-an vettünk részt. A következőn még többen leszünk!

A csapatalapítások elősegítése érdekében több olyan rendezvényen veszünk részt a
jövőben, amely nem saját szervezésű – különösen olyan területeken, ahol még nem
működik cserkészcsapat. Az ilyen programokon – mint például falunapok, Generali
Gyerek Sziget stb. – lényeges, hogy olyat nyújtsunk, ami felkelti a látogatók érdeklődését. A projekt támogatásával éppen ezért négy akadálypálya beszerzése van folyamatban, amelyeket egyéb játékok is kiegészítenek majd a későbbiekben. Ezeket az
eszközöket az ilyen, úgynevezett rátelepülős rendezvényeken a kerületek is igénybe
vehetik, sőt, iskolák is kölcsönözhetik a Cserkészszövetségtől. Az akadálypálya és a
további játékok a projekt lezárultával az MCSSZ-nél maradnak, ezzel is a jövő eszközparkját bővítve.

O Országjáró csoport
Hamarosan országjáró csapat indul, akik a helyi igényeket felmérve programokat
generálnak a különböző helyszíneken. Többek között ők lesznek azok, akik az előbb
említett akadálypályákat is kezelik és a más helyi programokat megvalósítják.

A projekt elindulása óta fokozatosan építjük fel azokat a munkacsoportokat a
Cserkészszövetségnél, amelyek segítik a meglévő közösségeinket, valamint dolgoznak a tagtoborzáson, a minőségi növekedésen is. Munkájuk egyaránt szolgálja
a már működő cserkészcsapatok fejlesztését, illetve a fiatalok bevonását a mozgalomba.

O Pedagógiai Fejlesztő
Munkatársak (PFM)
A PFM-ek, azaz a Pedagógiai Fejlesztő Munkatársak hálózata a kezdeti három fő
helyett ma már kilenc munkatárssal működik. Támogatják a csapatokon keresztül
a nevelő tevékenységet, és hozzájárulnak a minőségi munka és a taglétszám növeléséhez.
A csapatoknak lehetőségük van megosztani a fejlesztő munkatársakkal a gondjaikat,
javaslataikat, a PFM-ek pedig velük közösen keresik a választ, közösen dolgoznak a
megoldáson. Emellett a tapasztalataiknak köszönhetően a hálózat is folyamatosan
fejlődik, így egyre hatékonyabb munkát tudnak végezni. A cél az, hogy a PFM-ek a
rajparancsnokok tevékenységét is segítsék a jövőben.

O Csapatalapítási Összekötők (CSÖK)
A CSÖK is megkezdte működését, feladatuk a csapatalapítási munka támogatása.
Jelenleg az ország felében nem működik cserkészcsapat, a csapatalapítási összekötők hálózatára így komoly munka vár: feladatuk, hogy olyan helyeken jöjjenek létre
csapatok, ahol eddig nem voltak, vagy sajnálatos módon megszűntek.

Ezáltal egyre több gyereknek lesz lehetősége egy-egy hozzá közeli cserkészcsapathoz csatlakozni. A projekt célja, hogy legalább minden járási központban legyen
egy csapat, természetesen a minőségi növekedést mindig szem előtt tartva. Ennek
elősegítése érdekében a CSÖK-ök személyes kapcsolatot teremtenek az iskolákkal,
önkormányzatokkal, lelkészségekkel, plébániákkal, és a helyi közösségekben keresik meg azt a vezetőt, aki a legalkalmasabb egy cserkészcsapat irányítására.

O Vezetőképzés megújítása
A vezetőképzés tartalmilag és szerkezetileg is megújul. Felmérjük, hogy az elmúlt
húsz év alatt mi volt az, amit végeztünk, mi a tudatos cselekvés, és a tetteinknek
milyen következményei voltak.
Olyan kérdések is felmerülnek, amelyeket eddig nem tettünk fel közös válaszkeresésre, és ezekre megoldásokat keresünk, illetve megosztjuk egymással. A vezetőképzés megújításában, a kérdésekre kapott válaszokban és azok feldolgozásában
hatalmas szerepe van a folyamatos kapcsolattartásnak, a konferenciáknak és műhelykonferenciáknak, mely eszközökkel a jövőben is élni fogunk.

O Vezetőképzések felszerelése
A vezetőfelkészítésre egyre több igény jelentkezik. A folyamatos kapcsolattartás
mellett az is hozzájárul az igények növekedéséhez, hogy a projekt felszerelések
szempontjából is támogatja a vezetőképző munkát.
Folyamatban van a vezetőfelkészítő táborokhoz szükséges eszközök beszerzése,
ami során arra is figyelünk, hogy a standard csomagok mellett területileg mire van
szükség, igény. Jó minőségű balták, fűrészek vásárlásán kívül 71 őrsi sátor beszerzését is finanszírozza a projekt, ami nagyjából 7-8 millió forintba kerül.
Ezek a projekt lezárultával a Cserkészszövetség tulajdonában maradnak, tovább
gyarapítva eszközkészletünket.

A cserkészet történetében számos könyvet írtak, melyek a cserkészmunkát segítették. Itt az idő, hogy megjelenjen egy átfogó, a cserkésznevelési keretet megfogalmazó, mindenki számára alapot jelentő kiadvány, valamint a kisközösségek
vezetői és a cserkészek is kapjanak megfelelő könyveket. A projekt lehetőséget
biztosít több kézikönyv kiadására is.
Az Egységes Ifjúságnevelési Kézikönyv a szövetség és a mozgalom nevelési programját fogja tartalmazni. Az a cél, hogy ez a könyv minden vezető polcán ott legyen,
és segítse őt a cserkésznevelői munka során.
A korosztályi vezetői kézikönyvek kiadásának célja, hogy egy cserkészvezető mindent tudjon az adott korosztályhoz kapcsolódó hogyanokról. Mindkét kiadványnak
lesz tesztkönyve, amelyeket eljuttatva a vezetőkhöz, véleményezésük után újragondoljuk. A tesztkönyvek segítségével kapott információkat, javaslatokat beépítjük a
végleges könyvbe – amelyeket a projekt végén adunk ki –, ezzel is azt szolgálva,
hogy azok az információk szerepeljenek benne, amelyek szükségesek a cserkészmunkához.
A tervek között szerepel egy ún. golyóálló zsebkönyv is, amit a cserkész mindig és
mindenhová magával tud majd vinni.

O Nyitás a pedagógusok felé
A cserkészet népszerűsítéséért a pedagógusok sokat tehetnek, ezért nagyon fontos,
hogy nyissunk feléjük, megszólítsuk őket. Konferenciák, személyes kapcsolatépítések mellett a TÁMOP-5.2.8. finanszírozza a pedagógus továbbképzés akkreditálását
és szervezését is.
Ezeken a képzéseken a tanárok fejleszthetik az ifjúságneveléssel kapcsolatos ismereteiket, pályájuk során fontos kreditpontokat gyűjthetnek, mindezt pedig úgy, hogy
közben megismerkednek a cserkészet nevelési módszereivel.

O Újraélesztett alapképzés
Az alapozó felkészítők olyan felnőtteknek szólnak, akik vagy csatlakozni szeretnének
a mozgalomhoz, vagy egyszerűen meg akarják ismerni a cserkészetet. A projekt támogatásával újraélesztettük ezt az alapképzést.
Az érdeklődőknek három modulos lehetőséget kínálunk, ami után továbbléphetnek.
A tervben négy alkalommal, három hétvégés képzés szerepel, amiből egy már megvalósult. Ezen a képzésen olyannyira teltház volt, hogy már a következőre is regisztráltak a résztvevők. Az érdeklődés igen magas, a meghirdetéstől számítva 42 ember
jelentkezett. A képzéseknek elméleti és gyakorlati része is van, hiszen azoknak a
felnőtteknek, akik ilyenen részt kívánnak venni – csatlakozási, vagy ismeretszerzési
céllal – nem elég elmondanunk, meg is kell mutatnunk, hogy a cserkészet miként
működik.
Az alapképzés újraélesztése azért is fontos, mert azok a felnőttek, akik részt vesznek egy-egy felkészítőn, olyan dolgokat tanulnak, ismernek meg, amit akkor is hasznosíthatnak az életükben, ha nem lesznek azonnal cserkészek.

O Szakágak fejlesztése
A különböző szakágaknak komoly helye van a cserkészeten belül – és itt az ideje, hogy ezt is felújítsuk. A cél, hogy azok, akik érdeklődnek valamely terület iránt,
vagy van gyakorlatuk, azok művelhessék, akár fejleszthessék azt, sőt, felnőttként
átadhassák tudásukat cserkésztestvéreiknek. Szeretnénk elérni, hogy a szakágak
és különpróbák által vonzó alternatívát kínáljunk a 15-19 éves korosztály számára.
A TÁMOP-5.2.8. projekt finanszírozza az olykor évtizedes hagyományokra épülő
szakágak felélesztését is. Folyamatban van szakági stratégiák, programleírások elkészítése annak érdekében, hogy nevelésünkbe a legmegfelelőbben illeszkedjenek
ezek a vagány tevékenységek.
A megfelelő szakmai alapok letételéhez a projekt két szakági konferenciára is lehetőséget biztosít, amiből az egyik már meg is valósult, nagy sikerrel. A cél az, hogy
hosszú távon (3-5 év múlva) egy-egy szakágnak a próbája – mely korosztályonként
különböző – egy szakmai vizsgával legyen egyenértékű. Jelenleg vízi-, lovas-, kerékpáros-, regös-, barlangász-, ejtőernyős-, repülős-, és katasztrófavédelmi szakág
működik, vagy kezd bele a munkába.

7223 fő

10500 fő

2013. január

2014. április

2013. január 4-én 7223 regisztrált tagról beszéltünk, ma pedig az újoncokkal és
kiscserkészekkel együtt közel 10500 cserkész él hazánkban. 2013 tavasza óta 37
új csapat alakult, és továbbra is folyamatos az érdeklődés az önkormányzatok és
egyházak részéről. A projekt egyik célja, hogy új gyerekeket vonzzunk be a mozgalomba. A fenti számok jól mutatják, hogy sikeres a program. Emellett azonban
nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy a már meglévő közösségeket is erősítsük, támogassuk, amihez a projekt szintén nagy segítséget ad. Elég a PFM-ek,
CSÖK-ök munkájára, a vezetőképzés megújítására, az eszközbeszerzésekre, vagy
a rendezvényekre gondolnunk.

O ECSET tagnyilvántartó fejlesztése
Ez a rendszer eddig is rendelkezésünkre állt, és sokan vették hasznát a munkájuk
során. Gyarapodásunk indokolttá tette azonban, hogy tovább fejlesszük az ECSET
tagnyilvántartó rendszert, ami jelenleg tesztelés, feltöltés alatt van. Igyekszünk az
eddiginél is felhasználóbarátabbá tenni, hogy minél több segítséget nyújthasson a
vezetőknek.

O Toborzó kisfilmek, spotok
A projekt finanszírozásával a cserkészetet népszerűsítő kisfilmeket, spotokat készíttettünk el, amit a csapatok egyénileg is felhasználhatnak honlapjukon, facebook
oldalukon, valamint különböző televíziós csatornákon is vetítették, és vetítik a jövőben is.

www.cserkesz.hu/mcs
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O Újraindult lapok

LÉGY KÉPBEN
Közösség. Élmény. Partnerség.

szakág

katasztrófavédelem

tapasztalat
az NNT után III.

intercserkész

A projekt támogatásával megújulhatott a Magyar Cserkész és
s
váro
a Vezetők Lapja. Az MCS cserkéinterjú:
vs.
Egy
s
csapat
szek és nem cserkészek számára
Katona Andrá
vidék
vagyunk!
egyaránt érdekes: rendszeresen
disznótour
2014
bemutatja szakágainkat, megjelenést biztosít a munkájukkal kitűnt
tagjaink számára, valamint a cserkészet alapelveinek, értékeinek megfelelő témákkal jelentkezik minden hónapban. A Magyar Cserkész egyelőre világhálós felületen
érhető el, azonban – szintén a TÁMOP-5.2.8 támogatásával – hamarosan nyomtatásban is megjelenik, bizonyos példányszámban pedig visszamenőleg is kinyomtatjuk a
lapot, hogy teljes legyen a gyűjtemény a nagy múltú újságból.
Irány Irán!

kocka őrs
II.
alkalmazások

szamárfül

Tündérbodár
és Devevér

szertár
mentőláda

cserkészparkok

Mafeking

Cserkészpark

Vágtad?

cserkészájjal

www.cserkesz.hu/vl

úri-muri cserkésznek lenni?

A Légy KÉPben! a „Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása” című
TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 számú kiemelt projekt egyik kiadványa,
amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg. A projekt megvalósításáért felelős
két konzorciumi partner a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar
Cserkészszövetség. A projektről részletesen a 11. oldalon olvashattok.

A Vezetők Lapja olyan témákat, üzeneteket fogalmaz meg, életutakat mutat be interjúk formájában, fontos információkat ad át cikkeiben, amelyek minden cserkészvezető számára hasznosak. A lap sikeres a vezetők körében. A nagy hagyománnyal
rendelkező cserkész lapok mellett a projekt finanszírozásával elindulhatott egy, a
ma nem aktív, de valaha fogadalmat tett cserkészeknek szóló lap, a Légy KÉPben!
is. Ez a kéthavonta, nyomtatásban is megjelenő újság olyan felnőtt cserkészeknek
szól, akik valamiért távolabb kerültek a mozgalomtól. Őket hívjuk: találjunk újra egymásra!

O Cserkészet a vásznon
2013 végén, a Duna Televízión sugárzott sorozatnak köszönhetően százezrek láthatták a cserkészet történetét a kezdetektől, napjainkig. A Légy résen! - 100 év vagány
négy részes film nem csak az átlag nézők, de azon cserkészek körében is nagy sikert
aratott, akik látták a produkciót. Hamarosan bemutatásra kerül a sorozat 74 perces
dokumentumfilm változata is, amelyet szintén a TÁMOP-5.2.8. projektből finanszírozunk.
Ez a film hasznos lehet akár őrsgyűlések alkalmával is, mert benne van sok minden,
amitől a cserkészet az, ami. Végigkíséri történetünket a megalakulástól az első betiltásig, majd a további újjáalakulásokat és betiltásokat; a küzdelmeket azért, hogy
ne aludjon ki a tábortüzek lángja. Bemutatja hogyan izzott a parázs a hamu alatt 40
esztendőn át, milyen munkát végeztek az emigrációban a magyar cserkészek, és
milyen gyorsasággal tudott újra talpra állni 1989-ben a hazai cserkészet. A filmben
megmutatkozik mi az, ami a cserkészetet egy erős közösséggé, egy hatalmas élménnyé, egy életformává teszi! Megmutatja, hogy miért életforma ez, hogyan élik
meg azok, akik aktív tagjai a mozgalomnak, mit adhat egy ember számára a cserkészet, és miben rejlik a vonzereje! Egyszóval rólunk szól!
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