Beszámoló a Vasadi Hírmondó 2016. évi működéséről
Vasad Község Önkormányzata 2016. évben is megjelentette ingyenes lapját, a Vasadi Hírmondót.
Ebben az évben három lapszám jelent meg: tavasszal, nyári és őszi szám együtt, valamint a téli ünnepi
szám decemberben.
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 adását és én végzem. A hirdetésről szóló
számlázási munkákat szintén, Mészáros Lajos a Vasadi településüzemeltetési Kft ügyvezetőjével
történt megállapodásunk során két számlatömb van nálam, egy készpénzes és egy átutalásos.
Amennyiben számlát kell kiállítani a megküldés után a másodpéldányokat eljuttatom Mészáros
Lajoshoz, aki továbbítja azt a Kft könyvelőjének.
2015. nyarától prof. dr. Tenke Sándor önkormányzati képviselő lektorálja az újságot,
munkakapcsolatunk kiváló, mindenben együtt tudunk dolgozni, hogy a tőlünk telhető
legszínvonalasabb újságot kapja a vasadi lakosság.
Újságunk ebben az évben is az önkormányzat és annak közéleti történéseit szem előtt tartva jelent
meg. A Községháza részéről kiemelten 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. Jó kommunikáció jellemzi
munkakapcsolatomat velük, ha késett is egy-egy cikk, végül mindig időben jelent meg a lap. Az újság
gerincét 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.
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értéktár, hirdetések.
Lapunk utolsó oldalát számos esetben felhasználjuk a következő önkormányzati rendezvény
népszerűsítésére, eljuttatva így a hírt a legtöbb vasadi háztartásba.
Kiadványszerkesztés: a tervezésnél figyelembe vettük a Községháza által kért design-t: olvasmányos,
színes, vidám lap legyen. Címlapján a vasadi címer mindig megjelenik, a zöld és narancssárga szinek
dominálnak. Az újságban szinte 100%-ban a saját magam által készített fényképeket látják. Ha valami
esemény van, szinte mindig ott vagyok. Előfordul, hogy egy szervezet maga küld képet, de ez a
ritkább. Az újság kiadványszerkesztését Kéri Zsolt, férjem végzi szabadidejében.
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.
Nyomda: a nyomdai munkálatokra a Kis-Új-Lap Kft adta a legkedvezőbb árajánlatot, felelős vezetője
Farkas Zsolt, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Segítőkész, számos esetben vasárnap is végzett
munkát akkor, amikor decemberi lapszámunkba belevettük a hónap utolsó rendezvényeit is. A kész
lapszámokat Postai futárszolgálat hozza el a Községházára, 30 kg-ig 1000 Ft ennek költsége, ezt
számos esetben a nyomda nem is számolta fel.

Hirdetések: a 2016. évben összességében 44.450 Ft-ot fizettek be hirdetésként. Vannak szinte állandó
hirdetőpartnereink, és vannak eseti, szezonális hirdetők. Külön örülök, hogy újabban a Pátria Takarék
ismét hirdet nálunk, ami jelentősen növeli a hirdetésből befolyt összegeket.
Összességében a visszajelzésekből és a környező önkormányzati újságokat átlapozva a Vasadi
Hírmondó színvonalasan tájékoztatja a lakosságot, benne mindenki talál magának érdekességet.
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