Egyesületünk sajtómunkája 2015-ben
Szép évet zárt egyesületünk a sajtóban, 2015-ben. Megjelenésünk a nyomtatott
formában, pontosabban a Fejér Megyei Hírlapban tizenöt volt. A különböző
weboldalakon csaknem számolatlanul voltunk jelen. A számolatlant azért
merem mondani, mert egy orgánum a honlapján általában több képpel hozza a
leadott híreinket. Nyomtatott megjelenésünk volt tehát a Fejér megyeiben, a
Népszavában, a MIX magazinban, a Hajnali Krimiben, nem utolsó sorban a
Pázmándi Hírvívőben, a Meglepetés magazinban. Online felületen sokkal
nagyobbak voltak az esélyeink, amit teljesen kihasználtunk. Felsorolnám a
webes felületeken való megjelenést: feol.hu, lánglovagok.hu, mixonline.hu,
okf.hu, nepszava.hu, pazmand.hu. Az RTL híradójában is szerepeltünk, exkluzív
képeinkkel, amikor a Verebről elszökött lovakat megfogtuk hosszas hajsza után
Kápolnásnyéken. Ugyanezekkel a fotókkal adott hírt rólunk a TV2 kereskedelmi
televízió. A tények magukért beszélnek.
Sajtó megjelenésünk lehetősége a továbbiakban is, a jövőben is adott, és ezt ki is
fogjuk használni! Sokat jelent a személyes kapcsolat is, mert be kell látni,
egyszer-kétszer nekünk kell kérni, hogy jelenjünk meg, mert a „pr” sokat számít
egyesületünknek. Valamennyi, velünk történt nagyobb esemény megjelent.
Többek között az országos, szekszárdi versenyen való szereplésünk, a lányok
hazai és külföldi verseny sikerei, a különböző eseteink, a véradáson való
részvételünk, az önálló beavatkozási eseményünk, szertartásunk. Sorolhatnánk
persze a végtelenségig, de elég megjegyezni annyit, hogy sikerült a megyével és
egy kicsit az országgal megismertetni magunkat a megjelent hírek alapján. A
jövőben is erre törekszünk.
A tavalyi év végre „felszabadítást” engedett a honlapunk szorításának is. Erdő
Zoltán tagunk vállalta, hogy a kapott írott és fotózott anyagokat az általa
gyártott, nagyon kreatívnak sikerült honlapunkra teszi fel. A tények magukért
beszélnek. Egy-egy esemény után azonnal olvashatják a honlapunkra kíváncsiak
a velünk történt híreket.
Sajnos a leadott és megjelent képekért, írott anyagokért anyagi ellenszolgáltatás
nem jár, mert a szerkesztőségek nem fizetnek a szerzőnek. Próbáltam egyezséget
kötni, hogy a hírekért cserébe adjanak az egyesületnek egyszeri támogatási
összeget, ami mindenkor a javunkra szolgálna. Sajnos ettől is elzárkóztak. Kár,
mert amikor fizettek néhány megjelent anyagért, akkor – talán emlékeztek gyarapodtunk a befolyt összegből. Így lett a Fordban a GPS készülékünk, ebből

a pénzből nagyítottunk a szertári faliújságra több száz képet az évek alatt. Ennek
hiányában is kerülnek fotós híradások a szertár faliújságjára, de ezek már saját
zsebemből.
Egy biztos, ha pénz nem is jár a híradásokért, a megjelenések viszik a hírünket
az országban. Olvassák a hírekre éhes olvasók, olvassák a szakma elkötelezettei,
a megyei tűzoltók, az OKF alkalmazottai, beosztottai, vezetői. Remélve, hogy a
2016-os év is hasonló lesz a kommunikáció- és a sajtómegjelenés terén,
dolgozunk hasonlóan! Persze, nemcsak a sajtó miatt…
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