
 

 

ZSOLCAI HÍRMONDÓ 
 

 

1. LAP CÉLJÁNAK MEGFOGALMAZÁSA 

A lap célja Felsőzsolca város polgárainak tájékoztatása. A Zsolcai Hírmondó a Felsőzsolcaiak lapja, 

melyet Felsőzsolca Város Önkormányzata ad ki. A lap a helyi közélet, kultúra, civil élet, sport 

eseményeinek beszámolói mellett közérdekű információkat és tudnivalókat közöl. Az újság 2000 

példányban jelenik meg, A4-es formátumban, havonta, 12-16 oldalon.  

 

2. HÍRFORRÁSOK BEAZONOSÍTÁSA, INFORMÁCIÓS CSATORNÁK LEÍRÁSA 

A lapban megjelenő információk forrásai alapvetően az alábbiak:  

 önkormányzati hivatal – tájékoztatók, rövid hírek, felhívások, pályázatok 

 polgármester, önkormányzati képviselők 

 civil szervezetek – beszámolók, rövid hírek, rendezvények, hirdetések 

 helyi vállalkozások – hírek, hirdetések 

 a kiadó által meghatározott további közérdekű információk 

A cikkek a szerkesztőségnek - elektronikus csatornán – megküldött információkon alapulnak, de további 

internetes források szemlézésén is nyugszanak. Ilyen például a város által üzemeltetett weboldal és 

közösségi média oldal, a közéleti szereplők közösségi média oldalai, civil szerezetek, vagy a város 

polgárai által megküldött közéleti tartalmú írások.  

 

3. A NYOMTATOTT LAP KAPCSOLÓDÁSA A TÖBBI VÁROSI MÉDIUMHOZ 

A városi médiahelyzet jelenlegi állapotára tekintettel, a lap szerkesztősége allokálja a város 

közérdeklődésre számító – nem feltétlenül napi aktualitású, ugyanakkor meghatározó - híreit. Magazin 

jellegére tekintettel maga is új tartalmakat hoz létre, mint például, a közéleti szereplőkkel történő 

interjúk, a város polgárait bemutató portré-sorozat, vagy a város polgárainak egyrészről beszámolóit, 

másrészről véleményét tükröző publicisztikák. Példákat az ezen irányelvek alapján megalkotott áprilisi 

szám tartalmaz. 



 

 

Mindezen tartalmak létrehozása és ezek szerkesztett változatai lehetővé teszik más felületeken való 

publikálásukat is. Így a webet használó városi polgárok számára elérhetővé tehetőek mind az 

önkormányzati portálon, mind a meghatározott közösségi médiafelületeken (többek közt a város 

életével foglalkozó Facebook csoportokban). 

 

4. SZERKESZTÉSI ELVEK 

Kérjük, hogy amennyiben következő lapszámunkban szeretne hírt adni, beszámolni aktuális 

történésekről, vagy képi anyagot jelentetne meg, azt részünkre minden hónap 4. napjáig jelezni 

szíveskedjen. 

Kérjük továbbá megjelölni a rovatot, melybe írását küldi az alábbiak közül: 

 Hírek 

 Ez történt a hónapban 

 Vélemény 

 Közérdekű információk 

 Sport 

 Hirdetések 

 

A megjelenésre vonatkozó jelzések beérkezését követően, a hozzá kapcsolódó anyagok beérkezésének 

határideje a lapzárta, mely minden hónap 18. napja. 

A beérkezett szövegek minden esetben ellenőrzésre kerülnek, illetve a közérthetőség és a nyelvi 

szabályok szem előtt tartásával átdolgozásra kerülnek, az újságíró szakma szabályai szerint. 

Minden esetben, a formai keretek szűkössége esetén, előnyt élveznek az aktuálisabb, informatívabb 

cikkek. 

 

5. TARTALMI ELVÁRÁSOK, ÉS ALAPVETŐ IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA A KÖZLENDŐ CIKKEKHEZ 

Szövegek 

 

Minden szöveget Word dokumentum formátumban, a műfajnak megfelelő karakterszámban kell 

megküldeni. A dokumentumnak tartalmaznia kell a cikk tervezett címét (a végleges változatot a 

szerkesztő határozza meg), szerző nevét, titulusát.  



 

 

Az illusztrációként megküldött képeken nem szerepelhet szöveg, ugyanakkor a tervezett képaláírást 

közölni szükséges a cikket tartalmazó dokumentum végén. 

 Rövid hír: maximum 500 karakter (szóközzel) 

 Hosszú hír: maximum 1000 karakter (szóközzel) 

 Ez történt beszámoló: maximum 2000 karakter (szóközzel) 

 Vélemény: maximum 2000 karakter szóközzel 

 Közérdekű információ: maximum 4500 karakter (szóközzel) tájékoztatókként 

 

Képi anyagok 

 

Írásonként maximum 5 db kép szükséges az adott eseményről. A képeket psd, png, jpg formátumban 

kell megküldeni. 

 

Hirdetések 

2000 / 2 ezer példányszámban havonta megjelenő kiadványban.  

 

A megjelentetni kívánt hirdetések szövegét word dokumentumként, a képanyagot mellékelve, illetve az 

egy blokkban (kép és szöveg egyben) megjelentetni kívánt anyagokat psd, png, jpg formátumban, 300 

dpi felbontásban kell megküldeni. 

 

Küldje el hirdetését e-mail címünkre vagy keressen telefonos elérhetőségünkön. 

Hirdetésfelvétel: e-mail: vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu, tel.: 06 46/613-000 

Ezek az aktuális tarifák: 

Teljes oldal Felsőzsolcán 20.000 Ft / alkalom 

(egyéb méret esetén kérjen ajánlatot) 

Lakossági hirdetések: 2.000 Ft / 60x70 mm / alkalom 

3.000 Ft / 120x55 mm / alkalom 

Több megjelenés esetén kedvezményes ajánlat kérhető.  

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
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IMPRESSZUM 

 

Szerkesztőség: 

Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

Tel.: (46) 613 000 

 

A kiadványt szerkeszti: 

Vincze Ágnes 

 

Felelős kiadó: 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

Javaslataikat, írásaikat, hirdetéseiket az alábbi e-mail címre várjuk: 

vagyonkezelo@felsozsolcaph.hu 

 

ISSN 1587-7310 


