
 

 

 

KMCSSZ SAJTÓOSZTÁLY 

SAJTÓANYAG: IRÁNYELVEK 
HOGYAN ADJUNK HÍRT A 
CSERKÉSZMUNKÁRÓL? 

 

 
https://vimeo.com/channels/kmcssztv 
 
Már biztos sokan láttátok a KMCSSZ TV hírcsatornáján (felül) a cserkészszövetségünkről készült 
rövid videókat illetve olvastátok a KMCSSZ Facebook illetve Instagram oldalán a különböző 
csapatok, körzetek és kerületeknek a híreit. Sok izgalmas foglalkozás zajlik a saját csapatainkon 
kívűl máshol a világon is!  
 
Célunk, hogy 2021-ben közelebb hozzuk egymáshoz a szövetség csapatait a médián keresztül. 
Több tanulságot vontunk le a karanténcserkészet alatt - az egyik az volt, hogy miként lehet 
virtuálisan találkozni, megismerni egymást munkáját és kapcsolatban maradni.  
 
Ezért kérünk minden csapat-, körzeti- és kerületi parancsnokot, hogy küldjön rendszeresen hírt 
csapatáról! Szeretnénk, ha minden szövetségi csapattól érkezne hír! Ezen híreket feltesszük, mint 
eddig, a KMCSSZ FB oldalára, az Instagram oldalunkra, a Vimeo csatornánkra és a legizgalmasabb 
híreket pedig hetente kiküldjük csapatainknak, támogatóinknak Emailben is.   
-- Pigniczky Réka, cst.  (Sajtóosztály Vezető) - kmcssz.tv@gmail.com 
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Hírányagok 

Cserkészhíreink szólhatnak olyan eseményekről mint például: kirándulások, táborok, évfordulók, új 

foglalkozások, közösségi szolgálat, ünnepségek, helyi érdekességek (pld. Tengerparti évnyitó gyűlés, 

hólapátolási verseny, szavalóverseny, sátorfelverési verseny, stb.) 

Hírányagok Formája 

● Kész, írott anyagok (max. 150 szó plusz 2-3 fénykép) A lenti kérdéseket már magábafoglalja a 
cikk. Ide kell küldeni: kmcssz.tv@gmail.com 
 

● Félkész írott anyagok: Ha nincs időd megfogalmazni egy 100 - 150 szavas cikket, akkor csak 
válaszolj a lenti kérdésekre emailben és mi megírjuk! Ehhez is kell csatolni 2-3 fényképet.  
Ide kell küldeni: kmcssz.tv@gmail.com 
             

● Rövid videó (2-3 perces). Formátumok: .MOV vagy MPEG-4, akár telefonnal vagy iPaddel, 
mindenképpen vízszintesen kell tartani a kamerát, nem függőlegesen, és ha valaki beszél, akkor 
azt közelről kell venni! Legyen benne nagytotál, közepes illetve közeli kép is, és ne mozogjon 
sokat a kamera (ne svenkeljünk (pan), ne zoom-oljunk). 

● Képek minősége: javasolt képfelbontás 300 dpi de ennél nagyobb felbontás annál jobb. 
  
Ezt az anyagot lehet vagy a kmcssztv emailre küldeni, (kmcssz.tv@gmail.com) vagy direkt 
feltölteni ebbe a Google Driveba: 
https://drive.google.com/drive/folders/19zsBZ_5MnOmRD6NWqfyvLQpXIMyD22v8?usp=sharing 
(és utána küldeni Pigniczky Rékának egy emailt az kmcssztv címre, hogy új anyag lett feltöltve). 
Vészhelyzet esetén, fel lehet tölteni több klippet és mi megvágjuk, de MINDEN esetben 
válaszoljatok az lenti kérdésekre!  

Hírányagok Tartalma (nélkülözhetetlen információ a cikkhez és videóhoz) 

*Minden anyagnak az a lényege, hogy válaszoljon valamilyen formában ezekre a kérdésekre (ha nincs a 
hírhez megfelelő információnk, akkor NEM fog megjelenni a hír!)  
 

- Csapatszám, csapatnévadók, program helyszíne 
- Résztvevők száma, formája (őrs, raj, csapat, körzet, kerület) 
- Program cserkészies célja - miért történt ez a program, mit szerettetek volna elérni?  
- Mi volt a pontos program (sastoll próba, szemétszedés a tengerparton, kopjafa faragás a helyi 

közösségnek, hímző szakkőr az övéknek, kántálás egy öregotthonnál, hétvégi tanyázás, stb).  
- Talán egy megszólaló (cserkész) hogy neki mi volt a legérdekesebb-legnagyobb kihívása a 

program alatt. Vagy egy mondat a szervező-felelős vezetőtől, hogy miért volt sikeres a program, 
mit vittek haza szellemileg, lelkileg a cserkészek? 


