A Völgységi hírlevélről
Bonyhád és környékének közéleti lapja, amely 2007 júliusában jelent meg először Potápi
Árpád János kezdeményezésére, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás, 2013-tól pedig a
Völgységi Önkormányzatok Társulása kiadásában. Felelős kiadója 2007-2014-ben Potápi Árpád
János, majd 2014-ben két szám erejéig Höfler József volt, 2015-2018-ban pedig Filóné Ferencz
Ibolya.
Az újság elsődleges célja, hogy a térség önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati,
gazdasági és civil életének fontosabb hírei valamennyi völgységi háztartásba ingyenesen
eljuthassanak rövid, fényképes cikkek és nagyobb lélegzetű portrék formájában. A kiadvány
jelentős felületet biztosít a lakosság számára fontos közérdekű tájékoztatók, kulturális
programok és pályázati felhívások számára, emellett rendszeresen közöl keresztrejtvényt,
valamint minimális felületen hirdetéseket is. Az újság formátuma: A/4-es, az első években nyolc,
majd később 12 oldalnyi terjedelmű.
A megjelenése
viszonylatában:

évenkénti

bontásban,

lapszám,

példányszám

és

településszám

2007-ben három alkalommal jelent meg, 12. 000 példányban 21 településen. 2008-2013.
között évente 10 szám jelent meg, számonként 12. 000 példányban, 21 településen. 2014-ben
kilenc alkalommal jelent meg, 13.100 példányban, 22 településen. 2015-ben öt szám jelent meg,
12. 250 példányban, 21 településen. 2016-tól évente öt alkalommal jelenik meg, 10. 500
példányban, 16 településen.
Az újság írója és szerkesztője 2007 júliusától 2009 februárjáig Istenes Tímea, 2009
márciusától 2010 márciusáig Réger Balázs, 2010 áprilisától 2011 decemberéig Máté Réka volt.
2012 februárjától szeptemberéig Istenes Tímea, 2012 októberétől 2014 decemberéig Szarvas Irén
írta és szerkesztette a lapot. 2015-ben két számot Vizin Balázs, két számot Szarvas Irén, egy
számot pedig Juhász Józsa szerkesztett. 2016-tól a hírlevél írója és tördelője Árki Attila. A lap
keresztrejtvényét és grafikai munkáját a budapesti Rák Béla grafikus készíti.
Az újság nyomdai előállítója 2007-2010 között a pécsi Lexum-Invest Kft., 2011-2015 között
a bonyhádi Völgység Nyomda, 2016-ban pedig a szekszárdi Böcz Nyomda volt. Az újság
terjesztője 2007-2015. között a Magyar Posta Zrt. 2016-ban hét települési önkormányzat maga
gondoskodik a terjesztésről, hat pedig a Magyar Posta Zrt-vel terjeszti a lapot.
A Völgységi hírlevelet, mint időszaki kiadványt a Magyar ISSN Nemzeti Központ – az
Országos Széchenyi Könyvtár állománya alapján- az ISSN 2062-7335 azonosítószámon tartja
nyilván. Kiadványunk nem minősül sajtóterméknek.

FELHÍVÁS
Tisztelt Olvasónk!
Szeretettel várjuk és fogadjuk azon korábbi lapszámainkat, amelyek honlapunkon nem
elérhetők, de Ön rendelkezik vele. Szívesen fogadjuk szkennelt, elektronikus (pdf)
formátumban is. Ha Ön személyesen, papír alapon tudja behozni hozzánk, mi
digitalizáljuk és az eredetit visszaadjuk. Elérhetőségeinket a Kapcsolat menüpontban
találja.
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