Beszámoló a Vasadi Hírmondó 2017. évi működéséről
Vasad Község Önkormányzata 2017. évben is megjelentette ingyenes lapját, a Vasadi
Hírmondót. Ebben az évben két összevont lapszám jelent meg: egy tavasz-nyári, és egy őszitéli szám.
Ez az előző évek évszakonkénti megjelenéseihez képest változás, melynek gyökerei
mélyre nyúlnak. 2010 óta vagyok ennek az újságnak szerkesztője, ez az év azonban nagyon
nehézkes volt az újság megjelentetésével kapcsolatban. Több intézmény és egyéb vezető
részéről sokadik kérésre sem érkeztek meg a kért cikkek, olyan információk, melyeknek én
nem lehetek birtokában. Szerencsére ezek többségét sikerült személyesen megbeszélnem.
Felkerestem őket és tisztáztuk a problémákat, melyek egyéni időhiányból fakadtak.
A Községháza folyamatosan gondoskodik a megjelent lapszámok egy-egy
példányának hivatali megőrzéséről, a köteles példányokat pedig a Kis-Új-Lap Kft nyomda
küldi meg az Országos Széchenyi Könyvtárnak.
A lapban hirdetést feladóknak tiszteletpéldányának postára adásáról én gondoskodom.
A hirdetésről szóló számlázási munkákat szintén, Mészáros Lajos a Vasadi
településüzemeltetési Kft ügyvezetőjével történt megállapodásunk során két számlatömb öt
kezelek, egy készpénzes és egy átutalásosat. Amennyiben számlát kell kiállítani a megküldés
után a másodpéldányokat eljuttatom Mészáros Lajoshoz, aki továbbítja azt a Kft
könyvelőjének.
Újságunk ebben az évben is az önkormányzat és annak közéleti történéseit szem előtt
tartva jelent meg. A Községháza részéről 2017. évben is köszönöm Juhász Éva vezető
főtanácsos munkáját, aki évközben minden fontos dologról tájékoztat, anyagot küld
számomra. A lap nem lenne teljes a községi intézmények, egyesületek, egyházak és civil
szervezetek cikkei nélkül. Az eddigi jó kommunikáció az idei évben nem volt
zökkenőmentes. Az újság java részét az önkormányzat által szervezett rendezvények,
megemlékezések adják, melyeknek magam is szervezője, segítője vagyok, így első kézből
értesülök az információkról. A lapzárták időpontjáról mindig értesítem az
intézményvezetőket, érintetteteket. Emailen, sms-ben, akár személyesen is.
Eddig, ha késett is egy-egy cikk, végül időben megtudtuk jelentetni a lapot. Sajnos a
késett cikkek megküldéséből kifolyólag idén mindkét lapszámnál előfordult az, hogy
nyomdába küldés előtt még nem volt megírva a kért cikk, arra kényszerítve engem, hogy
kockára tegyem a lap időbeni megjelentetését. Mind a tavaszi, mind a téli időszakban
előfordult, hogy 24 órát voltam fent ennek kiküszöbölésére. Máshol ilyen esetekben tisztelik
azt, hogy lapzárta után nem tudunk cikket befogadni, itt, kis helyen, kis falun élünk, én a
végsőkig küzdök egy cikk megjelenéséért, de van olyan helyzet, amikor azt nem tehetem
kockára, hogy karácsonyra ne jöjjön ki újság.

Összességében úgy látom, a felgyorsult élet, a teendők nem engedik meg mindenki
számára azt, hogy negyedévente cikket írjon az újságba. Fontolóra kell venni azt, hogy vagy
megjelentetünk két bővebb lapszámot évente, vagy pedig aki nem ír adott időpontig, annak
cikke lapzárta után nem fog megjelenni az újságban.
Rovataink: önkormányzat, intézmények, egyházak, civil szervezetek, közérdekű, közélet,
helyi értéktár, hirdetések.
Lapunk utolsó oldalát számos esetben felhasználtuk a következő önkormányzati rendezvény
népszerűsítésére, eljuttatva így a hírt a legtöbb vasadi háztartásba.
Példányszám, internetes megjelenés: a Vasadi Hírmondó 700 példányban jelenik meg,
amelyből minden vasadi háztartásba illetve a vasadi intézményekhez, testvértelepüléseinkhez
is kerül lapszám. Újságunk változó oldalszámban, de átlag 24 oldalon jelenik meg. Pdf
formátumban szintén visszakereshető az összes eddig megjelent lapszám a www.vasad.hu
oldalon. Lapunk rendelkezik ISSN számmal is, az Országos Széchényi Könyvtárnál
bejelentett lap, levédve. Az újság kihordását belterületen a közcélú foglalkoztatottak végzik,
külterületen postai alkalmazott szórja.
Nyomda: a nyomdai munkálatokat a Kis-Új-Lap Kft végezte 2017-ben is. A kész
lapszámokat Postai futárszolgálat hozza el a Községházára, 30 kg-ig 1000 Ft ennek költsége.
Hirdetések: a két lapszámban összesen három fizetett hirdetésünk volt, összesen 25.400 Ft
értékben.
A visszajelzésekből és a környező önkormányzati újságokat átlapozva a Vasadi Hírmondó
színvonalasan tájékoztatja a lakosságot, benne mindenki talál magának érdekességet. Az
emberek elteszik, szeretik és várják a község híreit.
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