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Bencze Cs. Attila  
 

Lapterv 
(Adalékok az EVID történetéhez ‒ 6. rész) 
 
Kiegészítés az előző (2017/1) lapszámban meg-
jelent Üzleti tervhez, így Bencze Cs. Attila volt 
főszerkesztő cikksorozata ötrészes lett.  
 
Ez év [1995.] január 1-jétől, amióta az Esztergom 
és Vidéke – régi hagyományát újra feltámasztva 
– nagy formátumban (öthasábos oldalakkal) je-
lenik meg, a hetilap szerkezetének, tartalmának 
megújítása az én javaslatom alapján kezdődött 
el. Én javasoltam a címoldalra az állandó kieme-
lést („A tartalomból”), a második és harmadik 
oldal fejcímét („Városnapló”, „Érdekeink – érté-
keink”), továbbá mindkét oldalon a hírblokkok 
kialakítását. Úgyszintén azt a szerkesztési irány-
elvet, hogy a 2. oldalon a város arculatának fő-
ként anyagi oldalát (városüzemelés, fejlesztés, 
vagyongazdálkodás stb.), a 3. oldalon főként a 
szellemi (történelmi, kulturális) oldalát bemuta-
tó írásokból építkezzen a lap. A 4. oldalon 
ugyancsak az én javaslatomra vált rendszeressé 
a heti műsornaptár „Előjegyzés” címen. 
 
Lapszerkezet 
 
Ez a lap leglényegesebb elemeinek viszonylag 
állandó rendszerét, rendjét jelenti: legelsősorban 
a minden újság két fő tartalmi összetevőjét, a 
hírt (tényt) és / vagy véleményt közlő, megfor-
máló cikkfajták (a továbbiakban hírek, vélemé-
nyek) arányos egyensúlyának megteremtését, 
illetve a lap vizuális arculatának (szöveges és ké-
pi alkotóelemek harmonikus egységének) kiala-
kítását. A jövőre nézve alapvető feladatnak tar-
tom, hogy a hetilap minden oldalán következe-
tessé kell tenni a blokkokból való építkezést. 

Első oldal: kiemelt hírek, kiemelt vélemények 
(vezércikk, „exkluzív” interjú, jegyzet, tárca). 
Arányuk kb. 40/60%. 

Második oldal (Városnapló): hírek, vélemények 
aránya kb. 60/40%. Hírblokk a bal szélen, az első, 
második vagy az első, második és a harmadik hasá-
bon végig. Tagolása: a városháza, a rendőrség, a 
tűzoltóság, a gazdasági élet, vállalkozások stb. A 
megyeháza, a (kis)régió (városkörnyék, Duna men-
te, Dunakanyar) hírei. Alul (a 3. vagy 4. hasábtól 
kezdve) időnként olyan tartalmú írás, amely alkal-
mas a két szemben lévő oldal összekötésére 
(folytatása tehát átmegy a 3. oldal aljára, az első két 
vagy három hasábra). 

Harmadik oldal (Érdekeink – értékeink): hí-
rek, vélemények aránya kb. 40/60%. Hírblokk a 
jobb szélen, a negyedik vagy a negyedik, ötödik 

hasábon végig. Tagolása: intézmények, egyesüle-
tek, kisközösségek, pártok, szakszervezetek stb. 
hírei. 

Negyedik oldal (Sport – Szabadidő – Hétvé-
ge): hírek, vélemények aránya kb. 60/40%. Felül 
(három vagy négy hasábon) sporthírek, tudósítá-
sok. A jobb szélen, minden számban, mindig az 
5.  hasábon, az impresszum fölött 
„Előjegyzés” (heti műsor- és rendezvénynaptár). 
Időnként a 4. hasábon végig rendezvények meg-
hívói. Alul szórakoztató (szépirodalmi) olvas-
mány (tárca) vagy „szabadidős” anyag (hobbi, 
rejtvény stb.) 

Havonta általában egyszer, az ünnepi szá-
mokkal együtt évente 15-ször: + 5. és 6. oldal (az 
5. oldalon mindig az „Időlapozó” c. helytörténeti 
rovattal). Tervem szerint ez az ún. „repülő” lap 
májustól „Melléklet” címmel (egy vagy két oldal) 
jelenne meg. 

A fenti szerkezetben kell hétről hétre „testet 
öltenie” a lap tematikájának, tartalmának, 
amelynek irányvonalát a képviselő-testület hatá-
rozatban szabta meg (53/1992.). Szilárd meg-
győződésem, hogy a mindenkori önkormányzat-
nak, mint laptulajdonosnak – feltéve, hogy ér-
dekközpontúan gondolkodik – azért kell támo-
gatnia az Esztergom és Vidéke mindenkori fő-
szerkesztőjét, szerkesztői-kiadói műhelyét, hogy 
ennek az irányvonalnak minél következeteseb-
ben legyen képes megfelelni. Azaz, hagyományos 
értékeit egyszerre megőrizni és fejleszteni egyre 
igényesebb, színvonalasabb, hatásosabb tarta-
lommal és nyelvi, tipográfiai megjelenéssel. 

Pályázatommal tehát azoknak a kötelezettsé-
geknek igényes és következetes teljesítésére vál-
lalkozom, amelyeket határozatával a képviselő-
testület írt elő: „az Esztergom és Vidéke önkor-
mányzati támogatással kiadott közszolgálati he-
tilap. (…) 

Ebben a szerepben a véleményformálók lehe-
tő legszélesebb körét érje el. Általuk legyen a he-
lyi értékközvetítő, érdekegyeztető véleménycsere 
sajtófóruma. 

Tartalmában és szerkezetében legyen egy-
szerre informatív és formatív: a döntések előké-
szítése során a társadalmi konszenzusra törekvő 
együttgondolkodás segítője, a döntések nyomán 
pedig a hatások sokoldalú felmérője. A hivatalos 
önkormányzat és a civil társadalom folyamatos 
kommunikációjában legyen a kölcsönös arculat-
formálás eszköze: a jelenről és jövőről gondolko-
dó, múltjára is tudatosan támaszkodó várospol-
gári közösség formálója, az önkormányzó képes-
ség fejlesztője. 

Tematikai programja foglalja magába a köz-
élet, a gazdaság, a művelődés, a helyismeret, az 
idegenforgalom és a sport területeit. (…) 

Az önkormányzat (testület, hivatal, intézmé-
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nyek) hivatalos közlönyének szerepéből főként 
azt a részfeladatot lássa el, hogy a közérdekűen 
fontos határozatok, rendeletek tervezetét, az 
ilyen döntések előkészítésének háttéranyagait 
adja közre.” 

Meggyőződésem, hogy az Esztergom és Vidé-
ke csak ezt az irányvonalat követve formálhatja 
tovább a maga sajátos arculatát. A sajtó helyi 
kínálatában és versenyében csak ezzel a 
„márkajellel” válhat olyan, még kelendő „áruvá, 
amely a laptulajdonos és a szerkesztőség 
„számítását” – mind szellemi, mind piaci érte-
lemben – teljesíti. 

A hetilapnak tehát továbbra is a véleményfor-
málókat kell megcéloznia, erősítve a törekvést, 
hogy közöttük a „lehető legszélesebb” körben 
találjon olvasókra és szerzőkre. Ezt a lapot, ilyen 
lapot kell csinálni, csak jobbat és jobban: szerke-
zetében és tartalmában elevenebbet, sokszínűb-
bet, népszerűbbet. Sajnos, továbbra is a kénysze-
rű – anyagi, technikai, személyi – korlátok kö-
zött. Azonban nincs más út, nincs kitörési lehe-
tőség másfelé: a hátrányban rejtőző minden 
előnyt ki kell fejteni, az amatőrségben kell profi-
nak lenni. 

A megcélzottak körét folyamatosan bővíteni 
kell területileg is rendszeres tudósításokkal Esz-
tergom városrészeiből, „vidékéről”, a (kis)
régióból. Ugyanakkor tematikailag is, bizonyos 
rétegeket, csoportokat (vállalkozók, gazdák, diá-
kok) hatásosabban „szólítva meg”. 

Azáltal is színesebbé, elevenebbé válhatna a 
lap, hogy személysebbé tesszük: minél szélesebb 
körből és minél inkább „reprezentatív mintavé-
tellel” választva ki a „megszólított” egyéneket 
(pl. rendszeresen rövid interjú egy-egy „jó” kér-
déssel „Megkérdeztük…” rovatcím alatt.) Hason-

lóképpen személyesebb közelbe hozva a hivata-
los önkormányzat tisztségviselőit (vélemény-
szondázás, helyzetfelmérés a megyei és városi 
képviselő-testületi, bizottsági ülésekről, a válasz-
tókörzeti, hivatali, hatósági munkáról kisebb in-
terjúkban, pillanatképekben: rendszeresen a 
polgármesterrel, a jegyzővel havonta, az alpol-
gármesterrel kéthavonta, a bizottsági elnökökkel 
két-háromhavonta). Mindez a legfőbb célt 
(egyúttal kötelezettséget) is szolgálná: a véle-
ménycserét, az érdekegyeztetést, az együttgon-
dolkodást, a kölcsönös arculatformálást az ön-
kormányzat és a civil társadalom között. Vég-
eredményben tehát a közös önkormányzást és 
városépítést. 

Biztos vagyok abban, hogy ez a hetilap a mé-
diatársakkal és a civil társadalom szervezeteivel 
együttműködve az egyik legalkalmasabb eszköz a 
város egészére kiterjedő folyamatos párbeszédre. 
A helyi demokrácia és polgárosodás igazi fóru-
mává kell fejleszteni úgy, hogy ez ne csak a lapon 
belül, hanem a lap körül is működjék. Ami ez 
utóbbit illeti, az Esztergom és Vidéke általam 
elképzelt „várospolgári fórumának” legmegfele-
lőbb környezete egy barátságos kávéház 
(valamiféle „közéleti pub”) lehetne a lap – a tévé, 
a rádió – szerkesztőségi asztalával, amelynél a 
polgármester (a jegyző, egy-egy bizottsági elnök 
stb.) is rendszeresen helyet foglalna, hogy együtt 
várják a párbeszédre, eszmecserére, társalgásra 
betérő vendégeket. 

 
Sajtó alá rendezte Filemon Béla. A szerző 1996-tól volt 
az Esztergom és Vidéke 1986-tól 2007-ig kiadott új 
sorozatának főszerkesztője. A 2007 januárjában megje-
lent három (ebből az 1–2. dupla) számban már nincs 
senki főszerkesztőként feltüntetve. A következő szá-
munkban folytatjuk az EVID történetét. 

Hernádi Paula: Tető (tűzzománc) 

 


