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Az MCSSZ helyzete
Kommunikációs gyakornokot keresünk!
Billentyűzettel a kezedben születtél? Ezrével lájkolják a bejegyzéseidet a Facebookon?
Gyakorlatot akarsz szerezni a kommunikációs munka területén? Akkor jelentkezz
KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORNOKNAK az Magyar Cserkészszövetség kommunikációs
csapatába.
Mit nyújtunk számodra?
 egy lelkes, a cserkészet egyre nagyobb ismertségéért tenni akaró csapat tagja lehetsz;
 munkatapasztalatot kommunikációs tevékenységekben az ország legnagyobb ifjúsági
szervezeténél;
 megtanulsz sajtóközleményeket, beszámolókat írni és gyakorolhatod a sajtóval való
kapcsolattartást;
 napi 4 órás munkaidőt, rugalmas időbeosztással;
 és nem utolsó sorban fix havi juttatást.

Mit várunk ezért cserébe?
 kiváló kommunikációs és íráskészséget;
 lelkesedést és elköteleződést a cserkészet tevékenységét érintő kommunikáció iránt;
 rugalmas, megoldás-orientált gondolkodást;
 pontosságot, precizitást, megbízhatóságot és felelősségteljes gondolkodásmódot;
 felsőfokú tanulmányaidat a kommunikáció és/vagy médiatudományok területén folytasd (az
sem baj, ha más szakon tanulsz jelenleg, de van már kommunikációs végzettséged);
 profin tudd kezelni a közösségi oldalakat;
 képes legyél önállóan és csapatban is dolgozni.

Mik lesznek a feladataid?
 a honlap szerkesztése, anyagok feltöltése, strukturálása;
 cikk- és szövegírás;
 az MCSSZ Facebook rendszeres szerkesztése, tartalommal feltöltése úgy, hogy izgalmas és
érdekes legyen az oldal a látogatóknak;
 a cserkészek tevékenységét, aktivitását bemutató témák felkutatása;
 hírlevelek tervezése, szerkesztése, kiküldése;
 hirdetések, kiadványok írásos anyagainak elkészítése.

Előnyökkel indulsz, ha:
 főiskolai/egyetemi lapnál, vagy más újságnál szereztél tapasztalatot;
 kiválóan beszélsz angolul;
 szeretsz és tudsz is fotózni;
 rendelkezel grafikusi ismeretekkel;
 aktív cserkész vagy, esetleg jól ismered a cserkészetet.

Ha ezek alapján úgy érzed, alkalmas vagy az MCSSZ kommunikációs gyakornoki feladataira, akkor
ne késlekedj, küldd el jelentkezésedet a hr@mcssz.hu címre Tőrincsi Tímea kommunikációs
vezetőnek címezve.
A pályázatod része legyen az önéletrajzod; a motivációs leveled, ami mindenképpen tartalmazza,
miért akarsz a kommunikáció területén tapasztalatot szerezni, illetve dolgozni, és feltétlenül fogalmazd
meg, miért éppen a Cserkészszövetségnél. Amennyiben van, csatolj néhányat az eddig megjelent
cikkeidből is a jelentkezésedhez. A tárgyban mindenképpen tüntesd fel: „kommunikációs gyakornok”.
Munkavégzés helye: Budapest, Horánszky utca 20.
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 20.

JM!
Mózer Bence csst. (2.)
MCSSZ kommunikáció

Pedagógiai fejlesztő munkatársat keresünk
A Magyar Cserkészszövetség európai uniós támogatás segítségével megvalósítás alatt álló
projektjéhez keres főállású munkatársat az alábbi pozícióra:
Pedagógiai fejlesztő munkatárs
CÉL
• A kisközösségi ifjúságnevelés támogatása érdekében helyi kisközösségek és azok különböző
szervezeti szinteken dolgozó vezetőinek pedagógiai szakmai fejlesztése, valamint a hazai és
nemzetközi jó gyakorlatok implementációjának elősegítése.
FELADATAI
• Adott kisközösségek illetve cserkészcsapatok működési körülményeinek feltárása, elemzése
• Az elemzést követően a megállapított tények mentén szakmailag megalapozott nevelési ajánlattétel
(nevelési terv) kidolgozása. (célok, sikerkritériumok és az ehhez rendelt feladatok)

• A cserkészcsapatok fejlesztési tervének kialakítása a kerületi elnökséggel együtt
• A fejlesztő munka megtervezése, a közösségekben végzett fejlesztő munka nyomon követése
• Cserkészcsapatok illetve a fejlesztett helyi közösség pedagógiai, szakmai támogatása
helyszínenként legalább két- háromhavi találkozással
• A helyi önkéntes ifjúsági vezetők fejlesztése egyéni és csoportos keretekben, a rajparancsnoki
(ifjúsági nevelési vezető) esetenként őrsvezetői szinttel bezárólag
• Információk szállítása az önkéntes vezetők felé
• Az önkéntes vezetők módszertani eszköztárának gazdagítása
• A jó gyakorlatok felkutatása és megosztása
• A projekt során elkészülő új nevelési program és a szakkönyvek implementációjának segítése
• A projekt során megvalósuló konferenciákra, rendezvényekre, programokra történő bekötés segítése
• Önkéntesek összekötése a projektirodával
• Önképzés, valamint részvétel a PFM hálózat által szervezett továbbképzéseken
• Részvétel a kéthetente megrendezett PFM találkozókon
• A kerület és a PFM koordinátor által közösen összeállított havi munkaterv kialakításában való
részvétel és az így elkészült ütemterv végrehajtása
• Kapcsolattartás a kerületi elnökséggel, legalább havi rendszerességgel
• A megvalósuló kerületi programok igény szerinti szakmai felügyelete és támogatása
• A PFM hálózat által elkészítendő segédanyagok megalkotásában való részvétel
• Adminisztrációs tevékenység, jelenléti ív vezetése a találkozókról
• A PFM koordinátor által kijelölt országos szintű rendezvényeken való részvétel, munkavégzés,
koordinálás, támogatás.
ELVÁRÁSOK
• 2 éves elköteleződés a helyi-regionális illetve az intenzív terepmunka (75%) iránt
• Főiskolai/egyetemi végzettség
• Projekt-szemlélet, rendszergondolkodás
• Önálló munkavégzés
• Munkatársak és önkéntesek összefogása (vezetői gyakorlat)
• Jó kommunikációs készség
• Pontos munkavégzés, nagy munkabírás, terhelhetőség
• A fenti ponttal összhangban helyes és hatékony, önálló munkaidő-beosztás
• Elhivatottság a minőségi munka iránt
• Igény a folyamatos tanulásra és fejlődére
• Elköteleződés a munkáltató szervezet stratégiai céljai, képviselt értékei mellett
• Általános titoktartás és diszkréció
ELŐNYT JELENT
• Pedagógiai és/vagy andragógiai végzettség
• Tréneri tapasztalat
• Képesített cserkészvezetői előélet
• Segítőkész, együttműködő személyiség
• Non-profit szervezetnél szerzett tapasztalat
• TÁMOP pályázatokban szerzett tapasztalat
• Mentorálásban, coachingban szerzett tapasztalat
AMIT KÍNÁLUNK
• Rugalmas munkaidő
• Útiköltség térítés
• Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés
• Tanulási lehetőség
• Értékteremtő környezet
MUNKAVÉGZÉS HELYE
Jelen felhívással egy munkatársat keresünk az alábbiak szerint:
Ellátandó terület: V. és VIII. Cserkészkerület (Bács-Kiskun megye, Jász- Nagykun Szolnok megye,
Békés megye, Csongrád megye)
Koordinációs központ: Kecskemét és/vagy Szeged

JELENTKEZÉS
A hr@mcssz.hu címre küldött fényképes önéletrajzzal, és motivációs levéllel, amely tartalmazza a
szakmai tapasztalatokat és a fizetési igényt is.
Kérjük, hogy motivációs levelében jelen felhívás elvárásainak és előnyeinek való megfelelést igazolja.
A jelentkezés határideje: 2014. szeptember 28.
Érdeklődni lehet Hoffmann Ferencnél munkanapokon, hétfőtől péntekig munkaidőben az alábbi
telefonszámon: +36-20/395-8596 illetve a hoffmann.ferenc@mcssz.hu e-mail címen.

Pedagógiai fejlesztő gyakornokot keresünk
A Magyar Cserkészszövetség európai uniós támogatás segítségével megvalósítás alatt álló
projektjéhez keres főállású munkatársat az alábbi pozícióra:
Pedagógiai fejlesztő gyakornok
CÉL
• A helyi közösségek és azok különböző szervezeti szintjein dolgozó vezetőinek szakmai fejlesztését
végző pedagógiai fejlesztő munkatársak támogatása a TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi
Ifjúságnevelés támogatása elnevezésű projekt keretében.
FELADATAI
• A helyi közösségek hétvégi rendezvényeinek látogatása, dokumentálása
• A kisközösségi ifjúságnevelést végző szervezetek nyári táborainak önálló és a pedagógiai
fejlesztővel közösen történő látogatása
• Célzott korosztályi programajánló és programtár készítése a helyi közösségeknek,
cserkészcsapatoknak az MCSSZ és a cserkészkerület eseménynaptára alapján.
• Helyi közösségeket, cserkészcsapatokat támogató fejlesztőeszközök, segédanyagok közös
tervezése és elkészítése a pedagógiai fejlesztővel
• A fejlesztő alkalmak során gyűjtött jó gyakorlatok rögzítése és karbantartása online tárhelyen
• Éves munkatervek konkrét megtervezésének segítése
• Kapcsolattartás a helyi közösségekkel, cserkészcsapatokkal
• A kiránduló- portya- és táborhelyek gyűjteményének naprakészen tartása, játék és módszertani
eszköztár és ötletajánló karbantartása, szakmai mini-könyvtár és a disszeminációs anyagok
kölcsönzési rendszerének üzemeltetése
ELVÁRÁSOK
• Elköteleződés a gyakornoki munka iránt legalább 2015. július 31-ig (70 % irodai és 30 %
terepmunka)
• Megszerzett érettségi
• Problémamegoldó képesség, rendszergondolkodás
• Irányított munkavégzés
• Jó kommunikációs készség
• Felhasználói szintű számítástechnikai kompetencia
• Pontos, önálló munkavégzés
• Elhivatottság a minőségi munka iránt
• Igény a folyamatos tanulásra és fejlődére
ELŐNYT JELENT
• Pedagógiai és/vagy andragógiai végzettség vagy megkezdett tanulmányok
• Képesített cserkészvezetői előélet
• Non-profit szervezetnél szerzett tapasztalat
• Web2-es tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
AMIT KÍNÁLUNK

• Rugalmas munkaidő (heti 20 órás munkaviszony)
• Útiköltség térítés
• Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés
• Tanulási lehetőség
• Értékteremtő környezet
• Szakdolgozati téma
MUNKAVÉGZÉS HELYE
Budapest, esetenként Nógrád és Pest megye
JELENTKEZÉS
A hr@mcssz.hu címre küldött fényképes önéletrajzzal, és motivációs levéllel, amely tartalmazza a
szakmai tapasztalatokat és a fizetési igényt is.
Kérjük, hogy motivációs levelében jelen felhívás elvárásainak és előnyeinek való megfelelést igazolja.
A jelentkezés határideje: 2014. szeptember 28.
Érdeklődni lehet Hoffmann Ferencnél munkanapokon, hétfőtől péntekig munkaidőben az alábbi
telefonszámon: +36-20/395-8596 illetve a hoffmann.ferenc@mcssz.hu e-mail címen.

Új csapatparancsnoki kinevezések
Miskolci Cserkészkerület:
Gál Renáta cstj. - 19.
Varga Gabriella csst. - 1212.
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt

Az Országos Elnökség döntései
2014.09.03.
OE-10/2013 Az OEség az Országos Külügyi Vezető megbízatással Böröczky Csongor csst.-t (442.)
bízza meg.

Országos és regionális programok, események,
képzések
Őszi szakági programok
Kedves Cserkésztestvérek!
Alább találjátok az őszi szakági programokat, találkozókat, táborokat, kedvcsinálókat!

Szeptember 26-28. vízi szakág
Csepel - Ifjúsági Tábor
info: vizi@cserkesz.hu
A képekkel itt találkozhattok majd: https://picasaweb.google.com/vizicserkesz.hu

Október 3-5. regös szakág, regösbál
info: http://regos.cserkesz.hu/evkozi-programok/regosbal/
Sokat hallottál már a regösségről, de nem volt még alkalmad belepillantani? Vagy éppen szívesen
találkoznál régi regösös cimboráiddal? Akárhogy is, itt a nagy alkalom: október 5-én egész napos
regösprogramokkal várunk benneteket!
Részletek hamarosan facebookon és a honlapon!

Október 3-5. ejtőernyős szakág
Ismerkedj az ejtőernyősök szabadságával, mely egyben az extrém sportok királya! A technika, és a
nagyfokú fegyelem találkozása a szabad repülés élményével. Az ejtőernyős szakág október 3-5.
között időjárás függvényében szervez egy ugróhétvégét a Kaposújlaki reptérre. Minden érdeklődőt
szeretettel látunk! Előjelentkezés szükséges a reptéri részvétel és programok nyitása miatt.
Előregisztráció:
Markó Gergely
06707782141
m.gergely@cserkesz140.hu
Létszám, csoportvezető megjelölés szükséges.
Fontos ismét kihangsúlyoznom, hogy időjárás függvénye a mi programunk.
Részvétel ingyenes!
Október 4. kerékpáros szakág
Helyszín: Jászberény, Margitsziget
Találkozz a bringásokkal az októberi emléktúra alatt is ! Ízelítő: bringás ügyességi feladatok, KRESZteszt, Csináld magad a bringád! stb.
info: kalman_vidovic h@yahoo.co.uk
Keress minket a Facebook-on is! https://www.facebook.com/bringascserkesz
Október 11. lovas szakág
Időpont: 2014. október 11, 10.00-16.30
Helyszín: Kiskunhalas, Kiskunhalasi Lovastömegsport Egyesület
Programok:
-lovaglás: (kezdőknek és haladóknak is)
-lovaskocsizás
-íjászat
-ismerkedés a lovas sportágakkal, lovasterápiával
-kézműves
-ismerkedés a lóidomítás alapjaival
-ismerkedés a magyar lovas hagyományokkal
-lovascserkész szakági munka bemutatása
A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött!

Regisztrálni ímélben: perjesikovacs@gmail.com
(Az ímélben szerepeljen, hogy hányan jöttök, honnan (csapatszám, megye) és milyen korosztály
vagytok!)

Október 11. barlangász szakág
Helyszín: Budapest, Mátyás-hegyi-barlang, illetve Mátyás-hegyi-kőfejtő
A jelentkezők két turnusban barlangtúrán vehetnek részt, a kettő között a felszínen
megismerkedhetnek a szakági munka részleteivel és perspektíváival. A program időtartama várhatóan
3-4 óra (Ebből a barlangban töltött idő kb. 1,5 óra).
A program a résztvevők számára ingyenes! A túrák limitált létszáma miatt előzetes
regisztráció szükséges.
Kedvcsináló, képek: http://barit.cserkesz.hu/

MINDENT A TOBORZÁSRÓL - vezetői konferencia
Kedves Cserkészvezető!
Erőt gyűjtesz a toborzáshoz? Szükséged lenne valami ütős szóróanyagra? Kéne egy kézzelfogható
leírás a cserkészetről? Van egy jó ötletünk! Gyere el a Magyar Cserkészszövetség kifejezetten
vezetőknek szánt Mindent a toborzásról programjára. Indítsuk együtt a 2014-2015-ös cserkészévet!
Mindent, amire a toborzáshoz szükséged lehet elkészítettünk, és a rendezvényen átadunk!

Téged hívunk, neked segítünk
Szeptember végén új fórumon mutatkozunk be egymásnak, hogy megbeszéljük, hogyan segíthetjük a
másikat és milyen háttéranyagokat biztosítunk mi a számotokra:
/ Támogatjuk a teljes toborzó munkátokat
/ Átadjuk számotokra az ingyenes toborzó- és segédanyag csomagokat, naptárakat
/ Kézhez kaptok minden eddig megjelent VL-t és MCS-t
/ Bemutatjuk az új, fiatalos és letisztult cserkész arculatot
/ Közzétesszük a kutatás eredményeit, melyből megismerkedhettek a cserkészet külső
megítélésével
Részletes programterv és idő szerinti beosztást ide kattintva, a hivatalos meghívóban találsz!

Minden vezetőt várunk
Szeretettel hívunk és várunk téged, minden csapat parancsnokát, rajparancsnokait, rajvezetőit és
aktív őrsvezetőket. Időben jelentkezz, hogy ne maradj le, hiszen a helyszín befogadóképessége
véges!
Biztosítsd helyed ide kattintva, az űrlap kitöltésével.
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/807598312625733/
A program nem itt ér véget!

A tapasztalatcserét követően svédasztalos vacsorára látunk vendégül benneteket, mely alatt a már
nem csak cserkész körökben ismert Cserkész Fúvószenekar ad koncertet. Az étkezést követően a
Magyar Televízió által készített Légy Résen! – 100 év vagány című cserkész dokumentumfilm
vetítésére invitálunk benneteket. Azoknak a távolról érkezett cserkészeknek, akik sietnek haza, a
vacsorát követően lehetőségük lesz a távozásra.

Mi ott leszünk. Számíthatunk rád is?
A szervezők nevében
Tekse Balázs cst. (958.)
nevelési igazgató
MCSSZ „Hárshegy” – Nevelési Igazgatóság

Országos Imaest a Tisztaságért
2014. október 8.
Tiszta szerelem. Lehetséges? 2008 óta a tanév elején ma már
minden egyházmegyében, sőt határainkon túl is ugyanazon az
estén együtt imádkozunk: akik keressük, akik éljük a tisztaságot,
akik szeretnénk újrakezdeni, akik tanúságot szeretnénk tenni
a tiszta szerelem értékéről – vagy meghallgatni, hogy másoknak
mindez tényleg sikerült... Gyere el Te is! Ahhoz, hogy megtudd,
a Te városodban, lakóhelyedhez legközelebb hol és pontosan
mikor lesz az imaest, keress minket Facebook-oldalunkon.
http://facebook.com/imaest.a.tisztasagert
Zelliger Erzsébet csst. (148.)
Táborkereszt

Társastánc különpróba
A 2012/2013-as táncos különpróbát Gulyás Krisztián (118.) és Pusztai Klaudia (118.) sikeres
teljesítette. Gratulálunk!
A Magyar Cserkészszövetség, és a Magyar Cserkészszövetség I. és X. Cserkészkerülete Táncos
különpróbát hirdet idén is.
Részletek és jelentkezés itt:
http://goo.gl/zm9Fj
Légy résen!
Frici :-)
Sztrakay Ferenc Balázs cst. (173.)

Beszámolók
Korábbi pedagógus továbbképzés - Köszönjük!
KCST!
A mai napon toborzás ügyében hívtam az egyik közeli általános iskola Igazgatónőjét.
Épp elkezdtem volna a mondandómat, mikor közbevetette, hogy helyettesével együtt részt vett anno a
Szövetség által szervezett pedagógus-továbbképzésen és nagyon örül a jelentkezésemnek, már
szervezi is, hogy hogyan tudnánk a lehető leghatékonyabban megszólítani az ottani fiatalokat.
A fentiek miatt ezúton szeretnék köszönetet mondani a képzés szervezőinek, hisz jelentősen
megkönnyítették a munkánkat! :)
Jm!
Bérdi Péter st. (519.)
csapatparancsnok
Szeged

Jó munkát!
Budapest, 2014. szeptember 16.,
Az Országos Elnökség nevében
Solymosi Balázs cst.
országos vezetőtiszt

