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Az MCSSZ helyzete 

Szervezetfejlesztés az MCSSZ-ben 

Kedves Cserkészek! 
 
A TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című kiemelt projektben 2014 
szeptemberétől indult az MCSSZ szervezetfejlesztési folyamata az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató 
Egyesület fejlesztői csoportjának bevonásával. Ennek egyik fő fókusza a stratégiai tervezés, melyet 
Pontyos Tamás fejlesztő tartott kézben. 
 
Korábban már olvashattatok a szervezetfejlesztésről egy interjú formájában, most tovább folytatjuk erről az 
információátadást, tájékoztatást, hogy minél részletesebb képet kapjatok a folyamatról.  
Ezúttal azt részletezzük számotokra, miért is van szükség a stratégiai tervezésre, illetve miként zajlik a 
struktúrafejlesztés a szervezetben.  
 
Stratégiai tervezés 
 
A stratégiai tervezés hosszú távon segíti a szervezetet abban, hogy a napi működés ne csupán a 
mindenkori lehetőségekhez, hanem a célokhoz igazodjon. Olyan tervezési folyamat, amely megalapozza a 
szervezet hosszú távú működését, biztosítja az eredményes és hatékony működést, kijelöli a szervezet 
tevékenységeiben a prioritásokat, alapot ad a szervezeti teljesítmény méréséhez, erőforrásokat és 
háttérfeltételeket rendel a szakmai feladatok végrehajtásához és egyértelmű pozíciót jelöl ki a szervezet 
számára.  
A stratégiai tervezésen belül az elmúlt fél évben megvalósult a jövőkép, misszió, alapértékek 
megfogalmazása, stratégiai prioritások kidolgozása, majd ezek kerületi szintű megbeszélése.  
 
A folyamat környezetelemzéssel indult, mely az ütemterv kidolgozásának alapja. A tervezés első lépései 
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között a fejlesztők, Pontyos Tamás, Törkenczy Tibor, Beke Dorottya, Tóth Gyöngyvér és Rabec István a 
kerületeket látogatták meg. Szeptember és január között a fejlesztők megfordultak Kecskeméten, 
Szegeden, Miskolcon, Debrecenben, Székesfehérváron és Szombathelyen, valamint a budapesti kerületek 
vezetőivel is leültek. 
 
A találkozók célja volt, hogy a kerületi vezetés és a kerületben stratégiailag fontos emberek, akik 
befolyással bírnak a kerületi szintű döntésekre, megismerjék a szervezetfejlesztés teljes folyamatát, a 
stratégiai tervezés keretében eddig felmerült nézőpontokat, és megfogalmazzák saját viszonyukat az eddig 
kialakított szövetségi nézőponthoz. 
 
Emellett 2014. október 4-én egy közös fejlesztési alkalmon vettek részt az országos elnökség, az OT tagjai, 
és a kerületi elnökségek tagjai, ahol szintén a szervezetfejlesztésről, és a stratégiai kérdésekről esett szó. 
Az alkalom célja az INDABA konferenciára tervezett közös stratégiai gondolkodás előkészítése volt. 
 
A stratégiai tervezési folyamat harmadik lépéseként került sor az INDABA konferencián a résztvevőkkel 
közös gondolkozásra a különböző stratégiai prioritások szintjén. A konferencia óta a nagy mennyiségben 
összegyűlt gondolatok és ötletek feldolgozása folyik. Várhatóan a munka 2015. március közepére fejeződik 
be, s kerül az elkészült anyag az MCSSZ közgyűlése elé. 
 
Ezzel párhuzamosan a fejlesztők ismét meg szeretnék látogatni a kerületeket, hogy átbeszéljék, közösen 
átgondolják az elkészült anyagokat, felmerült gondolatokat. 
 
Struktúrafejlesztés és munkatársak készségfejlesztése 
 
A stratégiafejlesztés eredményeképpen a tapasztalatokat beépítve, zajlik a szervezetben a 
struktúrafejlesztés, melynek része a szervezet számára megfelelő struktúra formájának kiválasztása, amely 
megmutatja a szervezetben a hatalmi viszonyok és a felelősségek szintjeit. 2015 március végéig lezajlik a 
szervezeti egységek, testületek, pozíciók átgondolása, az MCSSZ még hatékonyabb működéséhez 
szükséges kompetenciák meghatározása, s azokhoz a megfelelő döntési jogkörök hozzárendelése. Ebben 
a fejlesztési folyamatban Törkenczy Tibor fejlesztőként támogatta Katona Mária HR generalista és Csepregi 
Márton operatív igazgató munkáját. 
 
A szervezetfejlesztés másik lába a központban dolgozó munkatársak készségfejlesztése, amelyre két 
szinten, csoportos szupervíziók és személyes coaching keretében került sor Beke Dorka és Tóth 
Gyöngyvér fejlesztők segítségével, akiknek tapasztalata szerint növekvő nyitottság és igény jelent meg e 
fejlesztési formára. 
 
A szervezetfejlesztés további lépéseként a PFM-ek és az irodai munkatársak tréningjeire is sor került 
februárban és március elején Pontyos Tamás, Suhajda Virág, Törkenczy Tibor trénerek segítségével, 
amelyek célja kettős volt: menedzsment készségek fejlesztése, illetve a kerületek problémáinak, igényeinek 
további becsatornázása a fejlesztési folyamatba. Emellett egy csapatépítő tréninget is tartott az operatív 
vezetésnek Suhajda Virág és Pontyos Tamás február végén, amely amellett, hogy összekovácsolta a 
résztvevőket, elgondolkodtató, hasznos útravalókkal látta el őket. 
 
Ezek a fejlesztések mind azt a célt szolgálják - ahogyan azt a Pontyos Tamással készült interjúban 
is olvashattátok - , hogy egy erősebb, jól működő szervezet még hatékonyabban tudja képviselni, támogatni 
a mozgalmat. 
 
A szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatást tovább folytatjuk, kísérjétek figyelemmel a hírlevelet és a 
cserkesz.hu-t. 
 
Üdvözlettel, 
 
Suhajda Virág 
szervezetfejlesztő 

Új kerületi vezetők Székesfehérvárot 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Múlt héten tisztújító küldöttgyűlést tartott a IV. (Székesfehérvári) Cserkészkerület, ahol az újonnan 
megválasztott elnökség kapott bizalmat. Köszönjük a korábbi elnökség tagjainak odaszánást, és az Úrtól 
kérünk erőt az új elnökségnek a munkájához. 
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Az új elnökség: 
Márk atya - Gere Dávid Márk csst. (1426.) - elnök 
Guszti - Zeittler Gusztáv cst. (126.) - vezetőtiszt 
Virág - Szántóné Matúz Virág Eszter csst. (126.) - ügyvezető elnök 
 
Isten áldását kérjük a munkátokra! 
 
Jó munkát! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 

Az Országos Elnökség döntései 

2015.03.04. 

OE-2/2015 Az oeség döntése a vk-s helyzet megoldására az alábbi döntést hozta: 
-az ovt 2015-ős évre közvetlenül nevezi ki a képzésvezetőket, mivel az eddigi egyeztetések nem hoztak 
eredményt; 
-az ovt az oeség-gel egyeztetett megújított VkKMISz-t az OT-nak benyújtja; 
-különös figyelemmel vagyunk arra, hogy a vk-k zökkenőmentesen működjenek, kellőképpen megújuljanak 
és folyamatosan fejlődjenek. A törzsek megújulása révén újabb és újabb cserkészeket vonjon be a 
képzésbe. Ennek folyományaként reméljük, hogy kellőképpen képzett és megfelelően elkötelezett új 
parancsnokokat tudnak a képzések kinevelni a jövő évre.  

Országos és regionális programok, események, 
képzések 

XXVI. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábor 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Magyar Cserkészszövetség és a Regös Alapítvány meghirdeti a XXVI. Kárpát-medencei Regöscserkész-
tábort. Várunk vissza minden cserkészt, akik voltak már táborunkban, ha viszont még nem vettél részt ilyen 
programon itt az idő, hogy kipróbáld! 
 
A tábor helyszíne: Tés 
 
Programjaink között szerepel: 

 folyamatos néptánc- és énektanulás, 

 kézműves foglalkozások (fafaragás, szalma-, gyékény- és vesszőmunkák, nemezelés, 
lószőrékszer-készítés, rezezés, gyertyamártás, szövés, gyöngyözés, bőrözés, 
batikolás, agyagozás, hímestojásfestés, csipkeverés, mézeskalácssütés), 

 előadások (hangszeres, ill. néprajzi), 

 népszokások felelevenítése (regölés, téltemetés, pünkösdölés stb.), 

 népi játékok, 

 minden este táncház  

 
Részvételi díj: 25 000 Ft ötödik osztálytól (negyedik osztályig és felnőtteknek 21 000 Ft) 
Idén is adunk be pályázatokat, amelyekkel ebben az évben is azokat szeretnénk segíteni, akik e 
nélkül nem tudnának a táborba eljönni, ezért kérjük, támogatásigényléssel keressetek minket 
bátran.  
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Jelentkezni interneten tudtok a regös honlapon: regos.cserkesz.hu/jelentkezes/ 
 
Táborok időpontjai korosztályonként: 

 Legalább ötödik osztályt végzetteknek: 2015. június 26. – július 5. 

 Legfeljebb negyedik osztályt végzetteknek: 2015. június 29. - július 5. 

 Felnőtteknek és egyetemistáknak: 2015. június 29. - július 5. 

A tábor további részleteit ITT tudjátok elolvasni. 
(http://goo.gl/iSkkur) 
 
A plakátot itt tudjátok megtekinteni. 
 
Problémákkal, kérdésekkel bátran forduljatok hozzám! 
 
Jó munkát! 
 
Varga Péter csst. (205.) 
táborparancsnok 

Hamarosan itt az Árvízi Emléknap! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Szombaton, azaz március 14-én 11. alkalommal kerül megrendezésre a szegedi Árvízi Emléknap. Szeged 
ezen az alkalmon az 1879-es Nagyárvíz idejére emlékezik vissza, amikor a várost a víz teljesen 
elpusztította, de Európa és az ország összefogásával újjá épülhetett.  
 
Tartalmas és szórakoztató programokkal várnak minden érdeklődőt! 
 
Részlet a programból: 

 Városi Keretmese: "A Nap fényerejének csökkenése óta a Földet teljesen kiszipolyozta az 
emberiség, s a bolygónk magja adta utolsó energiatartalékok is kifogyóban vannak. A Föld 
óhatatlanul ki fog hűlni. A kataklizma közeledtének hatására a társadalom széthullóban van, 
anarchista és lázadó csoportok özönlötték el a városokat. A vég közel. Csak egyvalami mentheti 
meg bolygónkat és az emberiséget! De erről inkább személyesen, mert már nem tudom, kiben 
bízhatok meg...” - Professzor 

 Biciklis ügyességi verseny (helyszíni jelentkezéssel): Kipróbálhatod a szegedi közbringát, a 

CityBike-ot 

 Ostorcsattogtatás, íjászat: 4 íjászpálya, 2 karikásostor pálya, 1 csatacsillag dobó pálya és 1 
kelevézhajító pálya vár, ahol próbára teheted magadat, tehetségedet. 

 Cserkészkiállítás 

 Óriástársasjátékok 

 Regös- és kézműves programok 

 Tábortűz 

A teljes program megtekintését ITT tudjátok elérni. 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 
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Szombaton indulnak a Márciusi Emléktúrák! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Ne feledjétek! Most hétvégén kezdetét veszi a Márciusi Emléktúra rendezvénysorozat szerte az országban. 
Elsőként Székesfehérvárról és Szombathelyről indulnak ingyenes, és mindenki számára nyitott 
teljesítménytúráink szombaton, azaz március 14-én. A Székesfehérvárról induló túra különlegessége, hogy 
a Kaszap István Emlékév keretén belül olyan útvonalon barangolhattok majd, ahol a jezsuita újonc is 
rengeteget kirándult és imádkozott a természetben.  
A teljesítménytúra-hajhászok pedig hosszabb távokon is próbára tehetik kitartásukat, Szombathelyen. 
 
Március 21-én pedig Eger és Miskolc túraútvonalait vesszük célba! 
 
Gyertek minél többen, hirdessétek ismerőseitek körében, és túrázzunk együtt! 
 
A teljesítménytúrák részleteit, illetve az útvonalakat tartalmazó menetleveleket megtalálhatjátok 
honlapunkon is. 
 
Jó munkát! 
 
Győrik Ági 
kommunikációs gyakornok 
 

Kószatábor 2015 - Ugye Te is hirdeted a csapatodban? 

Kedves Cserkésztestvérem!  
 
Több őrsvezetőtől kaptunk olyan visszajelzést, hogy nem jutott el hozzá a 2015-ös nyári Kószatábor híre, 
pedig hamarosan le is jár a jelentkezési határidő.  
Ezért szeretnénk kérni ismét Téged is, hogy a tábor lehetőségét juttasd el az olyan vezetőtársaidnak, akiket 
érinthet, érdekelhet! 
 
Ugyanebből az okból kifolyólag a határidőt is meghosszabbítottuk: március 31.-ig lehet jelentkezni.  
 
A tábor idejéről, programjairól részleteket és jelentkezési felületet a Kószatábor honlapján, vagy 
a facebook-eseménynél talál minden érdeklődő. 
 
Köszönjük, ha segítesz hirdetni a tábort csapatodban, kerületedben! 
 
Jó munkát! 
 
Jóvér Ákos csst. (802.) 
X. kerületi kósza szakvezető 

Kaszap István Emlékév - 2015. 

Amint arról már számos helyről értesültetek, 2015. Kaszap István Emlékév. Az emlékév jelmondata: Van 
célom! Kaszap István vásott kölyök volt, nagyon sokszor volt vele gond, és számos esetben okozott 
problémát szüleinek, nevelőinek. Amikor felelősséget akartak rá ruházni, elmondták neki, hogy a 
felelősséget annak lehet adni, aki magáért is képes felelősséget vállalni. Ezért tanulta meg, hogy célja 
legyen, és minden működni fog. Így is lett, és ezért ért el számos területen sikereket. 
 
A Kaszap év idejére létrehozott honlapon minden héten újabb és újabb feladatok, játékok vannak, illetve 
folyamatosan kaptok tájékoztatást az emlékév eseményeiről. Látogassátok a honlapot minél gyakrabban! 
 
Balu 
Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt 
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Házunk tája... 

Tábori programok ötletbörzéje 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Egy páratlan lehetőséget szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. Arra gondoltunk, hogy a különféle táborok 
programjainak szervezését idén megpróbálnánk kicsit megkönnyíteni a magunk, és persze a többi csapat 
számára is.  
 
Biztosak vagyunk abban, hogy Nektek is sok, kreatív program ötleteitek vannak. Osszuk meg egymással 
legjobb gondolatainkat!  
 
Szeretettel várunk minden környékbeli cserkészcsapat tagot és vezetőiket március 29-én, Virágvasárnap 
délutánján kis csapatotthonunkba, Budakeszi, Fő utca 208; 16.00 órára. 
 
Jó munkát! 
 
Czajlik Nóra (1909.) 
POCSCS 

Külügyi Hírek 

Nemzetközi Centenáriumi Dzsembori - Uganda 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Az Ugandai Cserkészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is az idén megrendezésre kerülő 
Nemzetközi Centenáriumi Dzsemborijukra. A szervezők körülbelül 15.000 cserkészt várnak a Viktória-tó 
partján található cserészközpontba, ahol a találkozót tartják. 
 
A program időpontja: 2015. augusztus 18-28. 
A program helyszíne: Kaazi Cserkészközpont, Uganda (a Viktória-tó partján) 
A program költsége: 250 USD, amely magában foglalja az étkezést, programokat és a tábor ideje alatti 
utazást 
Résztvevők: 14-26 éves korig (IST-ként való részvételre is van lehetőség, 18 év felett) 
 
Jelentkezési határidő: 2015. március 20., az intercom@cserkesz.hu címre küldött levéllel. 
 
További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal! 
 
Jó munkát! 
 
Hetyey Annamária (442.) 
Magyar Cserkészszövetség - Országos Külügyi Bizottság 

Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés) 

Lezárult a 6/A CspkVK 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Szombat éjjel lezártuk a 6/A Csapatparancsnoki Vezetőképzést. A következő vezetők kaptak képesítést: 
Bérdi Péter csst. (519.) 
Brand Petra csst. (670.) 
Geiger István cst. (923.) 
Harmat Luca csst. (1006.) 
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Kelemen Gergő csst. (217.) 
Laczkó Florina Fanni csst. (845.) 
Lévai Gábor csst. (314.) 
Nagy Károlyné csst. (786.) 
Sáska Attila csst. (928.) 
Simkó Szabolcs csst. (799.) 
Tolnai Balázs csst. (37.) 
Tóth Péter csst. (104.) 
Witsche-Mikesch Viktor csst. (903.) 
Zahorecz Pál Márk csst. (16.) 
 
Köszönöm a kiképzőknek és a jelölteknek a képzésbe fektetett munkájukat, idejüket és lelkesedésüket!  
Köszönöm az elmúlt évek bizalmát, amellyel a visszajelzések szerint egy jó képzést sikerült megalkotnunk. 
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat lehet még rajta fejleszteni és javítani, hogy a jövő parancsnokai 
minél jobb képzést kapjanak, ehhez sok erőt és lelkesedést kívánok! 
Köszönöm annak az 50 vezetőnek a bizalmát, aki az elmúlt 6 évben megfordult a képzésünkön. Külön 
köszönöm az első évfolyamok türelmét, akik elviselték a formálódó képzés gyermekbetegségeit! 
Köszönöm a kiképzők munkáját, akik nélkül nem valósulhatott volna meg a képzés: 
 
Vidovszky Márton cst. (426.) 
Dr. Lógó Emma csst. (304.) 
Huszár Andris cst. (217.) 
Markó Gergely csst. (140.) 
Kis-Kopárdi Csaba 
 
Nem utolsó sorban köszönöm mindenkinek a remek képzéseket, beszélgetéseket és ötleteléseket. 
Nehezen tudom leírni mennyire szerettem ezeket az alkalmakat és milyen sokat kaptam tőlük! Nagyon jó 
érzéssel gondolok vissza a képzésre és ezt köszönöm nektek! 
 
Jó munkát! 
 
José 
Pótor József cst. (304.) 
képzésvezető 

Meghirdetések 

Munkalehetőség! - Pedagógiai fejlesztő munkatársat keresünk! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
A Magyar Cserkészszövetség pedagógiai fejlesztő munkatársat keres! 
 
A PFM munkatárs feladatai között szerepel: 

 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 
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 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. 

Amit kínálunk: 

 Rugalmas munkaidő 

 Útiköltség térítés 

 Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés 

 Tanulási lehetőség 

 Értékteremtő környezet 

Jelentkezés: hr@mcssz.hu elektronikus levélcímre küldött fényképes önéletrajzzal, és motivációs 
levéllel, amely tartalmazza a szakmai tapasztalatokat és a fizetési igényt is.  
 
Jelentkezési határidő: 2015. március 25. 
 
További részletekről ITT tájékozódhattok. 
(http://goo.gl/489OKR) 
 
Kérdéseitekkel bátran forduljatok Hoffmann Ferenchez munkanapokon, hétfőtől péntekig munkaidőben az 
alábbi telefonszámon: +36-20/395-8596 illetve a hoffmann.ferenc@mcssz.hu e-mail címen. 
 
Jó munkát! 
 
Katona Mária 
HR generalista 
 
 
 
 
 
 

Kaszap István idézetek 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Emblematikus cserkészelődeink közül Kaszap István lesz az első személy, akit a katolikus egyház 
boldoggá avat. Ez az esemény minden magyar cserkészt nagy büszkeséggel tölt el, hiszen példaképként 
tekintünk föl a nagyszerű fiatal őrsvezetőre. Kaszap István születésének százéves évfordulója közeledtével 
idén, a születése és halála közti időben (2015. márc. 25. - 2015. dec. 17.), ünnepi évet tartunk. Az ünnepi 
év során minden vasár- és ünnepnap evangéliumához egy-egy Kaszap István idézetet fűzünk, hogy 
mindannyian épüljünk a fiatal cserkész hitvallását tükröző idézetek által hitünkben, és osztozzunk 
lelkesedésén. Erőt merítsünk azokban a helyzetekben is, amikor álmaink netán összetörnek és ki kell 
mondanunk: "...de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem, amint te..."  
 
A Kaszap év kapcsán közzétett idézeteket az MCSSZ Táborkereszt honlapján érheted el. 
 
"Semmiről sem időszerűbb e napon gondolkozni, hogy miért volt olyan egyszerű Kaszap Istvánnak, Isten 
szolgájának az élete...Hogyan lehet az, hogy halála után annyi csodálatos dolog történt vele kapcsolatban, 
annyi szívet tud megmozgatni, holott életében nem volt semmi olyan, mit a hétköznapi ember rendkívülinek 
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nevez!...Krisztust belevinni a hétköznapokba: ez Kaszap István nagy példája tisztelői számára." ( Sinkó 
Ferenc im. 64-68.o.) 
 
(Idézet az "Utitársunk Kaszap István" című könyvecskéből.) 
 
Jó munkát! 
 
MCSSZ Táborkereszt 

Ismerd meg az MCSSZ munkacsoportjainak tevékenységét! 

Kedves Cserkésztestvérek! 
 
Közös találkozásaink alkalmával, illetve a telefonon és emailen történt beszélgetéseink során többször 
említettétek, hogy szeretnétek teret és lehetőséget kapni arra, hogy a szövetségben zajló, a 
cserkészmozgalomért végzett szakmai munkát jobban megismerjétek. Ezt az INDABÁ-n, és egyéb, például 
a kommunikációs csoporttal való találkozásokkor is egyértelművé tettétek számunkra. Ez irányú 
tájékozódási igényeket kívántuk kielégíteni az MCSSZ intranet felületének létrehozásával is, amelyen 
regisztráltak betekintést nyerhetnek a szövetségben működő egyes munkacsoportok tevékenységére. Arra, 
hogy kik és milyen feladatokat látnak el a TÁMOP 5.2.8. projekt megvalósítása, valamint az egyéb a 
mozgalommal kapcsolatos tevékenységek során. 
 
Egy újabb közös gondolkodásra és tájékozódásra alkalmas lehetőséget/teret szeretnénk kínálni a 
számotokra. A szövetség munkacsoportjai úgynevezett nyílt esték során összefoglalják a 
munkaterületükön végzett tevékenységeket 15-20 percben. Azt, ami már megvalósult, és azokat is, 
amelyek a projekt végéig még előttünk állnak. A nyílt esték során lehetőség van a munkacsoportok 
vezetőinek és munkatársainak kérdéseket feltenni, közös beszélgetés során megvitatni témákat.  
 
Amint talán tudjátok, a szövetségben jelenleg, az egyéb más fejlesztések mellet, az informatikai terület 
fejlesztésének előkészületei is zajlanak. Terveink szerint megújul a cserkesz.hu, a taborhelyek.hu és 
a peldaul.hu portál. Mivel többen ki is töltöttétek a fejlesztésekkel kapcsolatos kérdőívünket, arra 
gondoltunk, hogy elsőként ezen a területen zajló munkát, illetve a hírlevélben olvasható tagkártya-
kedvezményeket ismerjétek meg bővebben. 
 
Szeretnénk megtudni, mely napon lenne számotokra a legalkalmasabbak a közös találkozók. Válaszaitokat 
az alábbi linkre kattintva, a táblázatban megjelölt napok valamelyikét kiválasztva várjuk! 
 
Nyílt esték, ahol megismerheted az MCSSZ munkacsoportjainak tevékenységét! - Te a hét melyik napján 
szeretnéd?http://doodle.com/zwxi3wgdeehebthp 
 
Jó munkát! 
 
Csepregi Márton cst. (1909.) 
igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jó munkát! 
 
Budapest, 2015. március 11., 

Az Országos Elnökség nevében 
Solymosi Balázs cst. (205.) 

országos vezetőtiszt 
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