BESZÁMOLÓ A SOROKSÁRI HÍRLAP 2019-BEN VÉGZETT
SZERKESZTŐI FELADATAIRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, engedjék meg, hogy mindenekelőtt a köszönetemet fejezzem ki a magam és munkatársaim nevében, annak kapcsán, hogy a testület januári ülésén bizalmat szavazott a számunkra, és felkért a Soroksári
Hírlap 2020. évi szerkesztői feladatainak az ellátására.
Ügynökségünk, a Promotheus Agency Bt. örömmel látta el tavaly a főváros XXIII. kerülete hivatalos önkormányzati lapja szerkesztésének a megtisztelő feladatát.
A munka, amelyet 2018 szeptemberében a lap arculatának teljes megújításával elkezdtünk – egy teljes esztendő tükrében – számos további érdekes feladatot, szakmai kihívást tartogatott, amelynek a megoldása
kollegáinkat elismeréssel töltötte el. Már az év elején fontos célkitűzésünknek tartottuk, hogy 2019-ben
tovább bővítsük, elmélyítsük kapcsolatunkat a kerület közösségeivel.
Örömünkre szolgál, hogy olyan civil szerveződések, mint például a helyi német közösség, a Soroksári Fehér
Asztal Társaság és a Grassalkovich Kör kiemelten számított egész éves munkánkra. Köszönet illeti őket
azokért az információkért, helytörténeti anyagokért, amelyek rendelkezésünkre bocsátásuk által erősíthették az önkormányzat havilapjának szolgáltató jellegét. Talán még ennél is fontosabb a tény, hogy olyan
igényes tartalmak jelenhettek meg – általuk is – az újságban, amelyekkel nem csak a jelenbéli, hanem a
következő – a helytörténet iránt érdeklődő – generációk tudását is sikerült gyarapítani.
A helyi közösségek színesítették ismereteikkel, hozzáértésükkel, történéseikkel, programjaikkal a lapot.
Külön köszönet illeti a történelmi egyházak helyi képviselőit, akik rendszeresen a rendelkezésünkre álltak,
nyitottak voltak információkkal szolgálni annak érdekében, hogy minél többek számára bemutathassuk,
milyen szakrális élet folyik a kerületben.
Együttműködésünk az önkormányzat osztályaival, szerveivel kifogástalan. Úgy véljük, kölcsönösen erősítjük egymás munkáját kooperációnkkal, a lakosság tájékoztatása érdekében kifejtett tevékenységünkkel. Az
önkormányzat hatályos rendeleteiben foglaltak szerint megjelentettük a lapban a képviselő-testület döntéseit, továbbá a jogszabályok által előírt hirdetményeket.
Törekszünk arra is, hogy helyi kulturális és oktatási intézmények bemutatkozását, rendszeres híreiknek az
adaptálása révén tegyük közérthetővé – újságírói szaktudásunk révén – az írott anyagokat az olvasók számára, ekképpen azokat minél egyértelműbbé, lényegre törőbbé formáljuk. A 2019. évben nyílt alkalmunk
olvasóinkat is bevonni a közös munkába, tőlük érkezett beszámolót, verset is jelentettünk meg.

A kerületi sportéletnek igyekszünk kiemelt helyet biztosítani. A labdarúgó csapat mellett a súlyemelők és
a gyeplabdások is rendszeres szereplői a sport rovatnak, ahol természetesen a kerület sportcsarnokának
programjairól és a legfiatalabb generációt érintő tömegsport eseményekről is adtunk beszámolókat.
Ahogyan korábban, a 2019. esztendőben is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az újságban megjelenő tartalmak helyesírásilag és a megfogalmazás, a szóhasználat tekintetében egyaránt a legigényesebbek
legyenek. Ennek érdekében az újságíró kollegák mellett korrektor is segíti a munkánkat.
Azért, hogy az olvasóink számára a lap első látásra egy igényesen szerkesztett, tördelt kiadvány benyomását kelthesse – amelynek a tartalmát részleteiben érdemes megismerni – szakértő grafikus munkatársaink
dolgoznak azon, hogy a képek, a grafikák esztétikusak, az elérhető legmagasabb felbontásúak és trendkövetőek legyenek.
Tekintettel, hogy több lapszám vonatkozásában is a terjedelmi korlátok nagy mértékben meghatározták
egy adott cikk, beszámoló, hír beszerkesztését, igyekeztünk súlyozni annak megfelelően, hogy a vonatkozó
lapszám tartalmi diverzitása megfelelően érvényesüljön. Az önkormányzati hirdetmények, amelyek publikálása a Soroksári Hírlap fontos feladata, kiemelt közérdekű jellegük miatt mindig elsőbbséget élveztek. Az
újságban helyet biztosítottunk hirdetéseknek is, amelyek megjelentetésénél a hatályos jogszabályok szerint
jártunk el.
Az elmúlt időszak tapasztalata szerint keresztrejtvény és recept rendszeres elhelyezése tekintélyes mértékben segíti az újság továbbadását – ezáltal is növelve az elért személyek körét – egy-egy háztartáson
belül, ezért mindenképpen kívánatosnak tartottuk, hogy ilyen jellegű tartalmakkal is szolgáljuk az olvasóink táborát. Örömmel tapasztaltuk, és várakozásainkat is megerősítette, hogy számos csatornán érkezett
visszajelzés ezek népszerűségét illetően. Igyekeztük megragadni az alkalmat, hogy a 2019. évben ezen
rovatban – az ünnepekhez igazodva – rendszeresen jelentessük meg sváb ételek receptjeit, illetve a keresztrejtvények tartalmába építsünk be a magyar mellett időközönként német szerzők életművére, irodalmi
alkotásaira vonatkozó megfejtéseket.
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