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Sajtó Osztályvezető – Jelentés a Közgyűlésnek 

(2019– 2021) 

 

A Sajtóosztály (SO) feladata a KMCSSZ sajtótermékeinek szerkesztése és kiadása, a Szövetség 
munkájának ismertetése a diaszpóra magyar közösség és a sajtó felé, a tagság cserkész- és egyéb 
könyv-, azaz iromány, szükségleteinek ellátása. 
Ezek a feladatok maguktól érthetően nagyon fontosak, főként azért, mert egy négy földrészt 
áthálózó szervezetről van szó. 2020 november óta Pigniczky Réka elvállalta a Sajtó OV munkakört. 
Réka kinevezéséig a feladatokat a KMCSSZ központ személyzete (Szórád Gábor és Lendvai L. Imre) 
látta el, a VL szerkesztését továbbra is Fischer Viktor végezte.  
 
Az utolsó két év fontosabb SO teljesítményei a következők voltak: 
a) A Magyar Cserkész - Az IB döntése értelmében továbbra is elektronikusan jelenik meg és a 
szövetségi vezetőknek, ker.- körz.- csapatparancsnokoknak van kiküldve, hogy ezt minél szélesebb 
körben terjesszék.  Az MCS-t terveink szerint kéthavonta jelentetjük meg, de néha hírhiány vagy 
kapacitás hiánya miatt kevesebbszer jelent meg. Az MCS híranyagát a Körösi Csoma Sándor 
program résztvevőinek beszámolói alapján, kivonatos verzióban jelentetjük meg. A jövőben 
szeretnénk az MCS anyagát is átalakítani, olvashatóbbá tenni a mai diaszpórában felnővő fiatalok 
részére, interaktívabba, esetleg az új technológiai vívmányok kihasználásával szélesebb körben 
elérhetővé tenni. Reméljük ezt a sajtóosztály hatékony átalakításával, további humán erőforrás 
bevonásával, sikerül elérnünk.   
a) A Vezetők Lapja – A VL-t továbbra is évente kétszer, tavasszal és ősszel adjuk ki, mind 
elektronikusan mind nyomtatva, az utóbbit korlátolt számban. Az egyes számok terjedelme jelenleg 
általában 20-28 oldal, a legtöbb 24 oldalú. Lapzárta február 15. és szeptember 15. További részletek 
a VL-ről a jelentés végén, mint adalék található.  
b) KMCSSZ Honlap - A honlap több átalakuláson esett át az utóbbi években, (köszönjük a sok 
használható visszajelzést, amely alapján történtek a módosítások) viszont 2020-ban teljes kinézet és 
formátum váltás történt. A honlapon a tartalmakat korosztályok és érdeklődési körök szerint 
csoportosítottuk, átláthatóvá és felhasználóbaráttá téve ezzel. A honlapot a központi iroda 
vezetésével egy hivatásos webszerkesztő kezeli így lehetővé téve a tartalom gyors és hatékony 
elérhetőségét.  Sikerült a több részből felálló KMCSSZ honlaprendszereket is integrálni és egy 
szerverre tenni. Igy reméljük az adataink biztonságosabbak és a rendszerek lépést tudnak tartani a 
mai világ technológiai fejlődéseivel.    
c) Az Árvalányhaj című négy oldalas hírlevél - Az Árvalányhaj kiadásán az utóbbi négy évben 
nem változtattunk. Színes, jó minőségű papírra nyomtatjuk és sokkal rövidebb, de több információt 
teszünk közre az adakozóink számára. A jövőben továbbra is szeretnénk újítani esetleg még több 
információt és színesebb, érdekesebb cikkeket közzétenni. 
d) A Cserkésznaptár – Az utolsó évek visszajelzései alapján a naptárba inkább sok jó minőségű 
cserkészies képet teszünk, mint beszámolókat és aforizmákat. Az utolsó négy évben különösen 
törekedtünk, hogy a naptárban minden kerületünk egyformán képviseltesse magát. A naptár 
mennyiségét is évről évre növeltük és igyekeztünk minél több példányt ebből eljuttatni a KMCSSZ  
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összes kerületébe, hiszen ez egy kitűnő anyag arra vonatkozóan, hogy milyen szerteágazó és pozitiv 
munkát végzünk. A 2020-ban egy rendhagyó naptárt készítettünk, hiszen sajnos nem sok eseményt 
tudtunk megtartani, így az utolsó 5 év naptárképeiből válogattuk a legjobban sikerülteket.  
e) A KMCSSZ levelezőlistái – Nagy változások esedékesek a KMCSSZ drótposta (Email) 
levelezőlistáin 2021-ben. Minden elektronikus levelezőlista átkerül a Google Groups rendszerébe, 
ahol 4 különböző csoportba lehet majd feliratkozni (Vezetőség, Parancsnokság, Felnőtt cserkészek 
és Cserkészbarátok.) Ez a feliratkozás egy Google Survey kitöltésével fog megtörténni, március 
elején, és mindenkinek alkalma lesz feliratkozni arra a listára, amelyre tartozik és amely leveleit 
szeretné megkapni. A cél az, hogy mindenki csak annyi drótpóstát kapjon amennyi szükséges az ő 
beosztásához és ne tömörüljenek az Emailek mindenki postaládájában. Így a kommunikációs osztály 
is jobban fogja látni, hogy kinek célozza a leveleit, értesítőit, híreit. Ezt a változást a 2021-es 
közgyűlésen meg fogja erősíteni az Elnökség (illetve a SO vezetője). 
f) Video megosztó csatornáink: A Pandémia idején elindult a Vimeo-n a KMCSSZ TV 
videócsatorna, ahol rövid videóhírek, illetve központi értesítő videók jelennek meg. Kétheti 
rendszerességgel jelennek meg a 3-4 perces anyagok, és ezeket a Facebook, illetve Instagram-on is 
megosztjuk. A YouTube videómegosztó csatornán is van egy KMCSSZ Jubi-csatorna, ahol az előző 
Jubi tábor kisfilmeit, illetve az elmaradt 2020-as Jubi tábor kisfilmjei láthatóak. Ezt a csatornát 
kizárólag a Jubi táborokra használjuk, és a többi KMCSSZ videóanyag a Vimeo-n látható. 
g) Járvány időszaki kommunikációk – 2020-ban indítottunk egy új kezdeményezést, 
videóüzeneteket jelentettünk meg havi rendszereséggel. Ezekben igyekeztünk kiemelni a cserkészet 
erejét még az ilyen nehéz időszakokban is mint a járványhelyzet. Ezzel erősítettük a KMCSSZ 
közösségformáló erejét is. Ezek a kisfilmek is a KMCSSZ TV-n jelentek meg. 
h) Köszönetünket kell kifejezni a lektorálási, akik a KMCSSZ kiadványait, leveleit és minden más 
írott anyagot lektorálják: Csermely Péter cst. (Uxbridge, Ontario, Kanada), Erdei Anna cst. (Boston, 
Massachusetts), Thurner Klára cscst. (Cleveland, Ohio), Tóth Kollár Kata cscst. (San Francisco, 
Kalifornia) és Vince Ágnes cst. (Middlesex, New Jersey). Ehhez hozzájön a VL lektorok és más 
közreműködők csapata: Cseh Gábor Anna cst. (Newtown, Connecticut), Farkas Tamás cst. 
(Budapest), ifj. Horváth Mihály cscst. (Cleveland, Ohio), Kovács Éva fncs. (Princeton, New Jersey), dr. 
Koós Emese (Budapest), Márer Koppány Mária (Forest Hills, New York), dr. Némethy Kesserű Judit 
cscst. (New York, New York), ifj. Szőcs László (Szeged) és Tisóczki Petra (Budapest). 
i) További köszönetünket szeretnénk kifejezni a régi és újonnan alakuló sajtó osztály 
munkatársainak - Gulden Julianna cst. (FB és kommunikáció, Cleveland, Ohio), Kozma Blanka, st. 
(New York, NY, Instagram felügyelő), Keszei Etelka, st., (San Francisco, CA, cserkészhírek), 
Avvakumovits Katica, cst. (Budapest, cserkészhírek), Stétz Andrea, cst. (Chicago, IL, közösségi média 
tanácsadó) és Pigniczky Eszti, cscst. (Cleveland, Ohio, általános kommunikációs stratégia és hírek), 
és Szórád Gábor cscst. (Budapest, KMCSSZ sajtótermékei, honlap, hírek).   
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Mire lenne szükségünk a jövőre nézve: 
a) Közreműködésre a hírek terén! Szeretnénk minél több hírt adni a csapat-, körzeti-, és kerületi 
szintű cserkészmunkáról, programokról. Ezek rövid (max 150 - 200 szó) cikkek lennének, izgalmas 
fényképekkel ellátva. Rövid, úgymond ‘posztolható’ közleményeket keresünk, és ezekre 
kifejlesztettünk egy rövid Google ívet is, amibe a hírtközlő cserkész beírhatja röviden, kérdésekre 
válaszolva, hogy mi volt az  
esemény és miért volt izgalmas, tanulságos, illetve cserkészies. Ezt a hírt a sajtóosztály átírja és közli 
minden csatornán, a Facebook-on, Instagramon (a fiatalokat, az őrsvezetői korosztályt jobban 
elérve), illetve, ha videót kapunk, akkor a KMCSSZ TV-n is.  
 
Terveink a következő két évre: 
a) KMCSSZ tudósítói hálózat: Munkatársakat keresünk: Minden körzetből szeretnénk egy media-
felelőst, aki beküld híreket vagy minimum értesíti a sajtó osztályt, hogy esemény következik és hogy 
erről mindenképpen érdemes hírt adni. Ez egyfajta cserkésztudósító - ehhez keresünk 
munkatársakat, hogy ne mindig csak 1-2 körzeti és csapattól érkezzenek a hírek! Egy KMCSSZ 
tudósítói hálózatot szeretnénk kiépíteni, kiképezni, talán a következő VK tábor keretein belül.  
 
b) Digitális sajtótermékek: Tervünkben van digitalizálni (videómegosztó csatornánkon elérhetővé 
tenni) bizonyos online oktatási eszközöket - ezeknek elkészítése akaratlanul is felgyorsult a 
Pandémia idején (Zoom-on keresztül leadott öv képzés, tisztikonferenciák előadásai, 
cserkészelméleti és gyakorlati videó segédeszközök stb.) Akkor is, ha majd egyszer megszűnik a 
távcserkészet, érdemes lenne ezeket az eszközöket is megtartani, netán pótanyagként felhasználni. 
Ehhez is keresünk videóhoz értő munkatársat!  
 
Jó munkát! 
 
Pigniczky Réka cst. 
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A Vezetők Lapja főszerkesztőjének jelentése és terve 

(Sajtójelentéshez) 

2019. április – 2021. március 

 

Wantagh, 2021. február 17.  

 

A VL szerkesztését és kiadását nagyjából ugyanazokkal a célokkal és módszerekkel tervezem, mint az előző 

két évben, némi változtatásokkal.  

 

Célok. Erről a lap 114-115. számban részletes beszámolót közöltünk. Ennyi év után érdemes ezeket 

ismételni. Ebből idézve: 

 Míg a Magyar Cserkész a fiatalkorú cserkészek, őrs- és rajvezetők érdekkörét célozza meg, a Vezetők Lapja 

főleg az idősebb, gyakorlati cserkészvezetőknek szól: segédtiszteknek, cserkésztiszteknek, tehát 

rajparancsnokoknak, csapatparancsnokoknak, körzeti és kerületi parancsnokoknak, minden felnőtt 

vezetőnek, akinek közvetlen köze van a cserkészneveléshez. Ha szigorúan vesszük a korosztályt, akkor a 18 

éven felülieket értjük, viszont nyilván van átfedés is. Ugyanakkor szól felnőttcserkészeknek, olyanoknak, akik 

már kiestek a gyakorlati cserkészetből, de érdeklődésük saját tapasztalatuk alapján kifinomult a cserkészet 

iránt, követik a mozgalom fejlődését, változásait, továbbá szülőknek, kívülállóknak, olyanoknak, akiket a 

magyar cserkészet komolyan érdekel. 

 

Tartalom. Egy régebbi felmérés szerint a lap egész tartalmát az olvasók kb, 20%-a érdekli. A legnépszerűbb 

témák a gyakorlati cserkészmunkáról szóló cikkek (84%), azt követik a cserkészvezetőknek szóló témák 

(66%), majd a cserkész gyakorlati és elméleti témák (59%).  A cserkészpedagógia, a modern kor nevelési 

gondjai, cserkész elméleti témák, cserkészmunkáról szóló beszámolók, vezetési tanácsok zárják be sort.  

 

A lap kiadása. Általában évente két számot adunk ki, részben színesben. A színesben kiadott példányok jóval 

költségesebbek, tehát takarékoskodásra adnak okot. Így e tényezővel a lap szelektív módon kerül kiadásra. 

Keresünk egy kiscserkész rovatvezetőt is. Továbbra is kívánatos lenne, ha az olvasók közül kapnánk 

leközölhető cikkeket, főleg a gyakorlati cserkészmunkáról.  

 

Szerkesztőbizottság. Az elmúlt két év alatt a következő cserkészvezetők, ill. civil személyek nyújtottak 

rendszeres segítséget a lektorálással, a tanácsadással, a kivitelezéssel és a nyomtatási eljárással. A nevüket 

minden szám hátlapján is közöljük: Cseh Gábor Anna cst. (Newtown, Connecticut), Csermely Péter cst. 

(Uxbridge, Ontario, Kanada), Erdei Anna cst. (Boston, Massachusetts), Farkas Tamás cst., (Budapest), ifj. 

Horváth Mihály cscst. (Cleveland, Ohio), dr. Koós Emese (Budapest), Kovács Éva fncs. Princeton (New Jersey), 

Márer Koppány Mária magyar nyelvtanár (Forest Hills, New York/Pécs), dr. Némethy Kesserű Judit cscst. 

(New York, New York), ifj. Szőcs László (Szeged), Thurner Klára cscst. (Cleveland, Ohio), Tisóczki Petra 

(Budapest), Tóthné Kollár Kata cscst. (San Francisco, Kalifornia), és Vince Ágnes cst. (Edison, New Jersey).  
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Kik kapják a lapot. Az internetes példányokat a szöv. főtitkár küldi ki a csapatparancsnokoknak és a 

Szövetség beosztott vezetőinek. A csapatparancsokok továbbítják saját egységük vezetőinek, ill. a csapathoz 

igazolt  

fncs. -eknek, és az érdeklődő szülőknek.  

A csapatokhoz nem igazoltaknak a terjesztést továbbra is 29 felkért cserkészvezető intézi minden 

cserkészváros vagy térség felé, az egész Szövetséget behálózva. Ezt T. Bodnár Ágnes cscst. irányítja. Ez a 

folyamat biztosítja, hogy a kiküldött elektronikus, ill. nyomtatott példányokat minden gyakorlati vezető, és 

minden igazolt cscst., cst., st., fncs., – beleértve a szolgálaton kívülieket, – valamint a helyi egyházi és civil 

szervezeti vezetők is megkapják. Természetesen adódik átfedés, ám inkább kapjon (e-mailben) valaki két 

példányt, mint egyet sem.  

A nyomtatott példányok kiküldése szintén a terjesztők révén történik, akiknek a főterjesztő postázza ki, 

nevekkel ellátott listával. A terjesztők a főterjesztő és a főszerkesztő egyeztetésével ezt kiegészíthetik. A 

változtási igényeket velük közölni kell, hogy a címzettek nevét számon tudjuk tartani. 

Érdekességként említhető, hogy a lapot e-mailben számos a Kárpát-medencében élő cserkészvezetőnek, a 
civil életben jelentős szerepet betöltő személyeknek, – köztük több miniszternek, – és több szervezeti 
vezetőnek, összesen 70 címre küldjük ki. 
 

Támogató Kör. A VL Támogató Körbe belépett adományozók nevét a 2019/2020-as évekre a VL 127. 

számában leközöltük. A rend kedvéért nevüket alul itt is felsorolom. Az adományozás révén a lapot jelenleg 

szövetségi támogatás nélkül tudjuk kiadni. Az adományokat továbbra is a szerkesztésre, nyomtatásra és a 

postázási költségekre fordítjuk. Célunk egyben az is, hogy legalább minden egyes csapatparancsnok kapjon 

egy nyomtatott példányt. 

A támogatók: Barnesné Dömötör Éva, Erdélyi András, dr. Kerekes Judit, dr. Králik György, Kun-Szabó István 

II., Mészáros Elemérné Vareska Andrea, Pénzes József, Pozsgay Tamás, Sándor Erzsébet, Sátorhelyi Viktor, 

özv. v. Serényi Istvánné, dr. Tarköy Péter, özv. Táborosi Jánosné Szabó Piroska, Üsztöke István, és id. Zalán 

Béla. 

Többen ígéretet tettek, hogy évi támogatást adnak, ám sajnos újabb felszólításra sem reagáltak. Ez 

megnehezíti a támogatások beszerzését, és ezáltal a nyomtatott kiadásokra úgy néz ki más forrást kell 

találni.   

 

Köszönet illeti a munkatársak áldozatos munkájáért és szakmabeli precizitásáért. Egyben külön hálával 

tartozunk ifj. Szőcs Lászlónak (Szeged), aki a számok betördelését végzi, valamint T. Bodnár Ágnes cscst. -nek, 

aki a főterjesztői feladat ellátásában szintén régóta tevékenykedik. 

 
 
Jó munkát!  

Fischer Viktor cscst. 

főszerkesztő és Kárpát-medencei terjesztő 

 


