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BESZÁMOLÓ 

 

Tárgy: Az Amondó című helyi újság szerkesztőségének beszámolója.  

 

 

Tisztelt Polgármester úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2010-es helyhatósági választásokat követően kaptuk feladatul a helyi 

újságunk megújítását. Éveken keresztül tudósította a kisebb, nagyobb 

történéseket a település életével kapcsolatban, de sem kivitelben, sem tartalmát 

tekintve sem felelt meg az akkori kor követelményeinek.  

 

Polgármester úr kérésére és a Képviselő-testület támogatásával próbáltunk egy 

korszerűbb, küllemében is tetszetősebb újságot létrehozni. 

 

Az újság 2500 példányban jelenik meg, évi 11 alkalommal, (július-augusztus 

összevont példány) a Posta terjesztésében. 

 

2011. január 01.-től színes, megújult fejléccel, fekete-fehér képekkel indultunk, 

majd, 2012. január 01.-től, megjelenésében teljesen színes újságot vehettek 

kezükbe a város lakói.  

 

Elképzeléseink szerint rovatokat hoztunk létre: önkormányzati oldal, civil hírek, 

egyházaink élete, sport oldal, rendezvény ajánló, plakátok, ingyenes hirdetések.  

(adó 1%) Sok esetben kért megjelenési lehetőséget a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság, a lakosokat érintő figyelemfelhívó cikkekkel, néhányszor 

volt vendég írónk, aki szívesen megosztotta Füzesgyarmattal kapcsolatos 

történeteit. (Vaszkó Tamás, nyugalmazott gimnáziumi igazgató). Többször 

indítottunk útjára humoros, folytatásos történeteket is, Kincses Zoltán, 

szerkesztőnk tollából. Akadtak olyan kedves háziasszonyok, akik örömmel 

megosztották receptjeiket, egy-egy ünnepkörhöz illően.  

 

A kezdeti megújulást követően sajnos akadtak problémáink, az utolsó két évben, 

az újság, rajtunk kívül álló okok miatt késve jelent meg. Leadtuk ugyan az 
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anyagot a nyomdának, de a tördelés és a nyomdai munkálatok sokszor késve 

indultak el, hátráltatva a mielőbbi megjelenést.  

 

A cikkeket beküldőket mindig megkértük, hogy néhány soros, rövid 

tájékoztatókat írjanak, (max. 1500 karakter!), lehetőleg fotókkal illusztrálva, de 

gyakran terjengőssé sikerültek az írások, s ez némi konfliktushoz vezetett 

olykor. A szerkesztőségnek módja lett volna átírni, javítani, rövidíteni, de nem 

tettük meg, próbáltuk tiszteletben tartani az író cikkét, írását.  

 

Volt olyan példány, ahol kimaradt egy-egy cikk. Ez előfordulhatott amiatt is, 

hogy több volt a közérdekű, önkormányzat által leadott cikk, de volt olyan is , 

hogy a sok anyagból véletlen maradt ki valakinek az írása,- ezért elnézést 

kérünk.  

 

2014. novemberétől az újság szerkesztését a Tourinform, Szerkesztőségi Iroda 

vette át, Kincses Zoltánnal kiegészülve, ill. az önkormányzati híreket dr. Makai 

Sándor jegyző úr biztosítja.  

 

Láthatóan pozitív változást hozott az újság életében, hogy egy csapat alkotja a 

szerkesztő bizottságot, a nyomdai munkálatok és a tördelés is rugalmasabban 

megy mint az előző időszakban, (a tördelő-szerkesztői munkát az is meggyorsította, hogy nem 

kell ragaszkodnunk a nyomda nyitvatartási idejéhez, hanem a nap huszonnégy órájában és a hétvégeken is 

meg tudjuk oldani a szerkesztést és az esetleges korrekciókat.) így minden hónap utolsó 

hétvégéjén kezükbe kapják a lakosok az ingyenes újságot. A rovatok 

megmaradtak, de több lett az önkormányzati, közérdekű hír, a civilek szívesen 

osztják meg élményeiket, rendezvényekről készült fotóikat, így színesebb, 

sokrétűbb lett az újság. Több lett a rövid, tömör, könnyen átolvasható kishír.  

 

A felgyorsult világgal a kommunikáció is változik. Tapasztalhatjuk, pl. egy 

plakát elolvasásánál, ha túl sok a képi- és szöveges információ, ha nem tudjuk 

befogadni 2 mp. alatt, akkor elsiklunk felette. Ezért is fontos, hogy az újságunk 

sok, rövid, de fontos információt tartalmazzon, fontos, hogy tükrözze a város 

életét, hangulatát, értékeinket, adjon hírt ünnepeinkről, közösségi életünkről, 

fejlődésünkről.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Amondó, helyi újság 

szerkesztőségének beszámolóját szíveskedjen elfogadni. 

 

 

 

                                                              Tisztelettel: Ibrányi Éva, alpolgármester 
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