Beszámoló
a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére

Beszámoló a Jánoshalma Hunyadi Népe újságról és a honlap üzemeltetéséről
A Zsikor Bt. megküldte a mellékletben olvasható 2019. évi Jánoshalma Hunyadi Népe újságról és a
honlap üzemeltetéséről szóló beszámolót.
A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság és a Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő- testület elé:

Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Zsikor Bt.
2019. évi Jánoshalma Hunyadi Népe újságról és a honlap üzemeltetéséről
szóló beszámolót és megköszöni a vállalkozó munkáját.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2020. július 15.
Felelős: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2020. június 19.

Madarász Attila sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság
elnöke

Malustyik Béla sk.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság elnöke

2020. évi

BESZÁMOLÓJA
A

megjelenésével és

Jánoshalma Város internetes portáljának üzemeltetésével
kapcsolatban

Készítette: Blázsik Sándor a Zsikor Bt. ügyvezetője

Jánoshalmi Hunyadi Népe című önkormányzati lap megjelentetése:

Az újságot továbbra is jánoshalmiak írják – jánoshalmiaknak!
Az újság életében az előző, 2019. évi márciusi beszámolóm óta eltelt időszakban két
lényeges változás történt. Az elmúlt év júniusától színesben jelenik meg az újság. Ez a
nagyobb nyomdaköltségek miatt áremelést vont maga után. Ezt az első színes szám
után az értékesítés során észre is lehetett venni. A másik változás 2020 januárjától következett be. Az újságot több, mint három évtizedig nyomtató kiskunhalasi cég befejezte tevékenységét, így új nyomdát kellett keresni. Több árajánlatot kértem be, törekedve arra, hogy a korábbi formátum maradjon. Az árajánlatokat gondosan tanulmányozva azonban, újabb, nagyobb mértékű, legalább 15 százalékos áremelést kellett
volna eszközölni. Ez abból is adódott, hogy egyik környező nyomda sem rendelkezik
olyan géppel, melyik A/3 formátumú újságot nyomtasson, csak Budapest környéki
egy-két cégnél lett volna erre lehetőség, mely jelentős mértékben növelte volna a
nyomdai költségeket, vagy a nyomtatással kapcsolatos kiadásokat. A környékbeli
nyomdák ezt bérnyomtásban végeztették volna. Ennek hatására felmerült a formai változás szükségessége. Erre is több ajánlat volt versenyben, melyek közül a Bajapress
Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb. A korábbinál jobb minőségű papíron, és a legkedvezőbb áron vállalta az újság nyomtatását. Sajnos időközben a koronavírus járvány miatti
gazdasági helyzet következtében a papír árak növekedése miatt időközben áremelést
hajtott végre a nyomda.
A méretváltozáskor sokan megijedtek a kisebb, A/4 mérettől, hogy kisebb újságon a
betűk is kisebbek lesznek. A lap mérete kisebbre változott, de a betűk mérete kis mértékben nőtt. Az új forma fogadtatásáról részletesebben az alábbi táblázat ad képet,
mely egyúttal a gazdaságossági számításokat is tartalmazza.

A táblázatból is jól látszik, hogy összeségében az újságra fordított időm finoman szólva igen alacsonyan van megfizetve, jóval a bérminimum alatt. Egyedül december hónapban volt pozitív a mérleg, amikor is több hirdető egyben fizette be egész éves hirdetését és a falinaptáras hirdetések növelték a bevételt. Ezt az alulfizetettséget érzékelteti a kiadásból eredő maradvány és az alatta lévő sor összevetése. Amennyiben felszámolnánk a szerkesztésért, terjesztésért és egyéb adminisztrációs tevékenységért
bérminimummal számolt összeget, akkor tisztán látszik végkép veszteségbe fordul a ,
lapkiadási tevékenység.
A szerkesztést, nyomdai előkészítést terjesztést, a nyomdából való szállítástól az árushelyekre való jutásig a kiadó a Zsikor Bt. végzi, a tulajdonos saját eszközeivel. Emellett a Jánoshalmáról elszármazott vidéken élő részére előfizetés formájában, igény szerint postai úton eljuttatja az újságot.
A lap eladásból és a hirdetésekből eredő bevétel éppen arra elegendő, hogy jelenlegi
formában és terjedelemben meg tudjon jelenni a Jánoshalmi Hunyadi Népe.
Az újság kiadói és szerkesztői gárdájának továbbra is az a törekvése, hogy olyan írásokat, információkat közöljön a lap, ami számot tarthat a Tisztelt Olvasó figyelmére. A
cikkek szerzői nem profi újságírók, de hiszik: amit megírnak, még, ha nélkülözi is a

riporteri „fogásokat”, érdekelni fogja a közvéleményt. Ennek szellemében adunk tájékoztatást a város hivatalainak, intézményeinek, civil szervezeteinek életéből.
Teszi ezt a Zsikor Bt. korábban 14-16 oldalon 2020. január 1-től áprilisig 28-32, május
és június hónapban 24 oldalon (a 28 oldalas újság a kapott árajánlat alapján nyomdai
költsége magasabb mint 32 oldalas újságé). Az újság tartalmi összeállítása során törekszünk, hogy minél több információ jusson el a lapon keresztül az Olvasókhoz. A Zsikor Bt. törekszik a rendelkezésre álló egységnyi felület minél gazdaságosabb kihasználására. Ez különösen fontos szempont a gazdaságosság érdekében.
Márciusig elmondhattuk, hogy más újságokkal ellentétben kevésbé csökkent az érdeklődés a Jánoshalmi Hunyadi Népe iránt.. Az árushelyek száma az elmúlt évben nem
változott. Jelenleg is a város 22 pontján kapható a Jánoshalmi Hunyadi Népe. A legnagyobb lapot árusító vállalkozásoknál (Univer Coop Zrt. üzlete és Petróczky Ferenc
vállalkozó üzletei), havonta közel 800 példány talál vevőre. 2020. április óta viszont
visszaesett a kereslet az újság iránt, különösen a két központi üzletben (Univer és Petróczky), a többi árushelyen korábbi értékesítési volumen nem változott.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden vállalkozásnak, vállalkozónak, értékesítőnek a segítségért, mellyel az újságterjesztését és az Önkormányzat tájékoztatási
munkáját segíti!
2020. márciusa előtt megnőtt az igény a cikkek közlésére, ugyanakkor a működéshez
fontos hirdetési bevételek nem nőttek ilyen mértékben. Márciustól a hirdetők száma
csökkent., így az ebből eredő bevétel is visszaesett. A májusi számba már kevesebb
tudósítás érkezett be, s ez a csökkenés a júniusi számra tovább folytatódott, közösségi
események híján. Ez viszont lehetőséget adott egy újításra, folytatásos „család regény”
formájában. Ennek a fogadtatásáról még nem tudok nyilatkozni. Ha pozitív, úgy folytatjuk ezt a sorozatot, ha nem, akkor nem.
Ezen túl sem szeretnénk senkit sem kihagyni a város krónikájából, hiszen az újságot
jánoshalmiak írják jánoshalmiaknak. Jól lehet, vannak hangok – pedig számukra is
adva a lehetőség a megjelenésre – hogy egyoldalú az újság. Abban mindenképp, hogy
politikai csatározásoknak, személyes lejártásoknak nem ad és nem is szeretne helyet
adni. A politikai adok-kapok nem biztos, hogy növelné az eladható példányszámot.
Továbbra is a megjelenést megelőzően másfél, két héttel – megadva a leadási határidőt
– rendszeresen politikai hovatartozástól függetlenül több mint száz állandó partnert
keresek meg levélben, hogy kíván-e cikket, közleményt vagy hirdetést megjelentetni a
következő lapszámban. A megkeresés eredményeként egy-egy lapszám előállítása so-

rán mintegy 300 anyag (cikk szöveg, kép, logó stb.) feldolgozása válik szükségessé.
Ezekből áll össze az újság tartalma, melyet továbbra is a Képviselő-testület által megválasztott Szerkesztőbizottság hagy jóvá.
Az újság megjelenésével kapcsolatban pedig a jelenlegi színvonal megtartása és tovább fejlesztése a célom. Továbbra is folyamatosan törekszem a széles körű tájékoztatásra, hogy minél több, a lakosságot érintő hír, tudósítás, esemény kapjon helyet az
újságban, különösen most, ebben a vészhelyzetben.
Az elkövetkezendő hónapokra egyelőre nem látható előre, mi hogyan alakul az újsággal kapcsolatban. A járványhelyzet jelenlegi alakulása reménykedésre jogosít abban a
tekintetben, hogy most már nem minden a vírusról szól, mert korábban ezt is kifogásolták egyes olvasók. Remélhetőleg a hirdetési kedv is visszatér majd lassacskán, és
bízunk benne, hogy lesz az embereknek munkája és ezáltal bevételi forrása, hogy meg
tudják vásárolni az újságot a jelenleginél nagyobb példányszámban.
Jánoshalma Város internetes portáljának üzemeltetése:

A honlap stabilan működik. A legutóbbi beszámolóm óta a janoshalma.hu újabb látszólagos
változáson nem ment keresztül, viszont a háttérben a szerveren az uniós előírásoknak megfelelően végzett átalakítás következtében módosítani kellett és kell a honlapot működtető
szoftvert és modulokat, melyek újra írása továbbra folyamatban van.
Egy korábbi fejlesztői munka eredményeként új megjelenési felületet kaptak a helyi rendeleteink. Amint központi rendelettárba felkerül a testület által alkotott rendelet, az azzal egyidőben automatikusan megjelenik a mi felültünkön is.
A testületi előterjesztések a kézbesítést követően felkerülnek az előterjesztések közé.
Az utóbbi időben felmerült, hogy nem naprakész a honlap. Ennek oka, hogy a kérdéses anyagokat – gazdasági program, meg határozatok stb. – csak előterjesztésben kaptam meg, az elfogadott változatot viszont nem. Mostanra rendeződni látszik a kérdés, mely valószínűleg
összefügghetett a hivatal átalakításával is.
A honlap üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötésekor volt egy kontakt személy, akivel
havonta egyeztettünk és rajta keresztül kaptam meg a felhelyezendő anyagokat. Az utóbbi
időben ez hiányzik a rendszerből. A hatályos anyagok elküldésének szabályozása szükséges
lenne, a hiteles, napra kész tájékoztatás érdekében.
A 2020. évi bejegyzésekre 15 és 500 találat van (ennyiszer kattintottak rá). Például a 2020. március
15-dikei ünnepségről tudósító bejegyzésre a honlapon 15 találat volt, addig a Facebook-os oldalon 580
embert ért el hír, 228 kattintással. Ennél azért több találatot könyvelhettek el a korona vírussal kapcso-

latos anyagok, különösen a Polgármesteri Hivatal megváltozott ügyfélfogadási rendjéről szóló anyag a
maga 870 találatával, mely a Facebookon sem jutott el sokkal több emberhez, vagy az Önkéntesek,
felajánlások és termelők toborzása, melyet 1042, az adatkezelési tájékoztató 1003 és az óvódai szünetet elrendelő JH-3022/2020. sz. határozat Polgármesteri Intézkedés 920 találatot ért el, a többi koronavírussal kapcsolatos mint egy 40 bejegyzés, közlemény 250-600 közötti találatot ért el. A Trianon 100
megemlékezésről tudósító bejegyzés 2020. június 11-ig a honlapon 37 találatot könyvelhetett el, míg
ugyan erről az eseményről a Jánoshalma Bácska Gyöngye Fecebook-os oldalra feltett bejegyzés 1256
aktivitással 1520 embert ért el, és 52 ember fejezte ki tetszését, kilenc pedig meg is osztotta a bejegyzést.
A honlappal párhuzamosan tehát jól működik a működik a Bácska Gyöngye – Jánoshalma Facebookos oldal, melynek 2020. június 11-én 1474 követője volt és 1438 kedvelője. Ezek a szám napról napra
változik, alapvetően növekszik, időnként egy-egy követővel csökken. A tavaly március 18-án 1030
kedvelője volt az oldalnak, 2020. március 19-én pedig 1366. A legutóbbi hónapban több, mint 10 ezer
bejegyzéselérés volt és 145-el nőt az oldal kedvelések száma. Az elmúlt esztendőben volt olyan esemény, mely egymagában több mint 10 ezer embert ért el az oldal statisztikája szerint.

Kérem a beszámolóm elfogadását.
Jánoshalma, 2020. június 12.

a Zsikor Bt megbízásából
Blázsik Sándor ügyvezető

