1

DunaMédia Televízió (Media Technology Zrt.)
Tárgy: beszámoló a Kulturális Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága részére

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság,
szíves felkérésükre az alábbi beszámolót adjuk médiaszolgáltatási tevékenységünkről:
Jelen összefoglalónk a 2015. november 30. és 2016. augusztus 31. időszakra vonatkozik
(legutóbbi bizottsági beszámolónk a megelőző időszakot részletezi).
Az említett időszakban új műsorral jelentkeztünk „Napirenden” címmel. A műsor a Lakihegy
Rádió stúdiójában kerül felvételre a szerdai élő adással egy időben, majd csütörtökön azonos
tartalommal, több kamerával rögzítve adásba. A műsor teljes hosszban a duna-media.hu
portálunkon is megtekinthető. Ez a műsor kitűnő példája az egységes városi
kommunikációnak, hiszen azonos tartalommal különböző lefedettségi körhöz jut el a műsor,
mindkét elektronikus helyi médián keresztül.
A műsor vendégei voltak:
-

Jószai Attila

-

Pongrácz Gábor

-

Vargha József

-

Uri József

-

Fodor Antalné

-

Szabó József

Szintén saját gyártású új műsorunk a „Szigeti körkép”, mely közéleti témákat dolgoz fel
Szigetszentmiklósról kicsit kitekintve az ország és a nagyvilág felé: de mindenkor fontos helyi
relevanciák mentén. A műsorban vendégül láttuk dr. Kövér Lászlót, az Országgyűlés Elnökét
is.
Együttműködésünknek köszönhetően „Sztárportré” címmel műsort veszünk át és sugárzunk
mely a hazai kulturális, zenei élet szereplőit szólaltatja meg, leginkább a fiatalabb
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nézőközönség számára érdekes személyiségekkel. Néhány példa: Kökény Attila, Soma, Koós
Réka, St. Martin, Nádas György, Marót Viki.

A Lakihegy Rádióval és a térség nyomtatott sajtójával (Kisváros, Dunavarsányi Napló, Tököli
Tükör) folyamatos partneri kapcsolatot ápolunk, együttműködve ezáltal a rádiós és írott
helyi sajtóval is.
Műsorgyártói tevékenységünk mellett több, nagy gondossággal szerkesztett kisfilmet,
dokumentumfilmet és készítettünk, így például a 10 éves a SZAKKE-nek de a „Határtalanul”
pályázathoz tartozó kötelező videós beszámolót is mi készítettük el több iskola számára.
Az ajánlattételi felhívásban is felsorolt tematikai igényt elégíti ki a sugárzott
műsorkínálatunk, melyet a jövőben is mindig változatos és friss tartalmakkal kívánunk
megtölteni. Egy rövid visszatekintés keretében álljon itt néhány példa az elmúlt időszak
témaválasztékából, az egyes műsoraink kapcsán:
„Sziget magazin” (e műsorunk keretében részletesen dolgozunk fel városi kulturális
eseményeket és más, a közösségi aktivitással kapcsolatos témákat):
 Különböző civil szervezetek és egyesületek évzárói és évnyitói
 Álláskereső Klub
 Újévi Gálakoncert
 Magyar Kultúra Napja
 Hallgasd helyben – a rockzenei klubéletet folyamatosan követtük, akárcsak a Jazz
életet.
 Nemzeti Összetartozás Napja
 Városi Pedagógusnap
 Gasztrofesztivál
 Summerfest
 Sárgaház kiállítások
 Farsangi családi délután
 Ünnepi megemlékezések (Március 15, augusztus 20. stb.)
 Sziget Színház előadások
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 Senior Akadémia
 Városi Idősek Napja
 Magyar Festészet Napja
 Sorsfordító Napok
 I. Miklós futás
 Városi Egészségnap

„Városháza magazin” (közéleti műsorunk, melynek fókuszában a városmenedzsment
kérdései és a településfejlesztéssel kapcsolatos témák állnak):
Ezen műsorunk a heti aktuális bizottsági üléseket, illetve rendszeres és rendkívüli képviselőtestületi üléseket kivétel nélkül nyomon követi: ezek összefoglalóit stúdióbeszélgetések
teszik még inkább informatívvá az aktuális közügyek további elemzésével. A magazinban
rendszeresen helyet kapnak olyan országos események, melyek helyi érdeklődésre is számot
tarthatnak, továbbá a különféle ügyintézésekkel kapcsolatos határidők, változások,
útbaigazítások, valamint közelgő programok. Néhány példa az elmúlt hónapok témáiból:
 Térségi polgármesterek évértékelői
 Peter Cerny Alapítvány
 Bucka események
 Csipler Norbert
 ÁJTI események
 Aries Kft felhívások-aktualitások
 Közlekedési változások
 Nyári táborozási lehetőségek
 Rendőrségi, polgárőrségi változások-fejlesztések, ünnepségek
 Bizottsági és Testületi rendszeres beszámolók
 Békéltető testület munkája
 Bóna Zoltán – térségi fejlesztések beszámolói
 Tóth Benő
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„Vaku magazin” (portréműsorunk aktuális helyi témákat feldolgozva):
-

Tarnai Richárd

-

Pálos Annamária

-

Nagy János önkormányzati képviselő

-

Böjte Csaba

-

Nádasdy András

-

Sallai László

-

Noseda Tibor

-

Pesti Ferenc

-

Virág Róbert

-

Lázár Gergő

„Hit és Lélek”: (vallási és hitéleti magazin)
Digitális „green box” technikával, úgynevezett vetített háttérrel készül ez a műsorunk,
valamint stábunkkal részt veszünk a jelentős egyházi ünnepeken és kiemelt eseményeken is.
Az egyes felekezeteket képviselő vendégeink folyamatosan váltva egymást érkeznek a
műsorba, képviselve az összes jelentős egyházat.
„Sportsziget”:
Minden héten jelentkező sportmagazinunkban a Szigetszentmiklóson működő
sportegyesületek kapnak bemutatkozási lehetőséget. A futónapon keresztül az asztalitenisz
edzésig részt veszünk az edzéseken, valamint összefoglaljuk a legfontosabb versenyek
eredményeit, bemutatjuk az eredményes sportolókat. A sportvezetőkkel elemezzünk az
adott játékidény lehetőségeit és a középtávú célokat.
Külön együttműködés során jelen voltunk a SzTK futball csapatának szezonbeli mérkőzésein
illetve szakszerű összefoglalókat készítettünk az MLSZ számára is. Folyamatos a műsorgyártói
tevékenységünk az SZKSK kézilabda osztályával is. Az összefoglalók és mérkőzés felvételek
mellett az utánpótlás mérkőzéseket is figyelemmel kísérjük.
Képújság és webes szolgáltatás:
A műsorsávjaink közötti képújságban közérdekű információkat, közleményeket, intézmények
elérhetőségeit tesszük közzé. Díjmentesen kerül sugárzásra minden önkormányzati
fenntartású intézmény vagy városi közcélú szervezet közleménye, amellett, hogy van mód
kereskedelmi hirdetések elhelyezésére is, ezzel támogatva a helyi vállalkozói szférát.

5

A www.duna-media.hu televíziós portálunk fontos szerepet tölt be a közcélú információk
megosztásában. Saját, nagy kapacitású szerverrendszerünkön az összes eddig elkészített
műsorunkat eltároljuk, ez mára összesen több mint 9500 megtekinthető híranyagot és
egyéb teljes hosszúságú videót jelent. Itt közzétesszük a friss híranyagokat és egyéb
műsoraink online változatát, így az érdeklődők minden nap új tartalmakkal találkozhatnak.
Fejlett keresési menüvel könnyen megtalálható minden régebbi adás, többféle kulcsszavas
módszer és a műsorkategória alapú keresés is használható.
Műsorok archiválása, média monitoring:
A műsorok archiválása három párhuzamos módon is megvalósul:
1. Az összes legyártott videóanyagunk archiválásra kerül a stúdiónkban, adásminőségű
digitális kópiaként. Ezzel lehetővé válik bármely műsor vagy archív felvétel gyors
újrakeresése, szükség esetén tehát ezek bármikor elővehetőek.
2. Az online portálunk a fent már említett módon szintén tartalmazza az összes valaha
sugárzott műsorunkat, beleértve minden hírműsort is. Ezáltal a nagyközönség részére
is egyfajta „digitális emlékezetként” szolgál az online archívum.
3. Havonta rendszeresen átadjuk a szerződés keretében vetített és legyártott összes
műsort az önkormányzat részére DVD-lemezeken, ezzel biztosított a városházán is a
megrendelt műsorpercek megfelelő eltárolása.
Nyilvánosság biztosításában való közreműködés:
Az elmúlt időszakban sikerrel támogattuk az önkormányzat munkáját a sajtómegjelenések
szabályszerű elkészítésével és a nyilvánosság biztosításával is, amikor azt uniós vagy egyéb
pályázati feltételek előírták a város számára. Ha revíziós folyamat szükségessé teszi,
mindenkor átnyújtjuk a szükséges folyamatkövető és információs műsoranyagokat, melyek
egy-egy városi nagyprojekt, pályázattal is érintett beruházás követelményrendszerében
szerepelnek. A jövőben is proaktív módon biztosítani tudunk minden olyan szolgáltatást és
műsoranyagot, mely a nyilvánosság biztosításának érdekében szükséges.
Kelt: Szigetszentmiklós, 2016 szeptember 1.
Tisztelettel:

Hersics Péter

Franyó Zsolt

vezérigazgató

főszerkesztő

peter.hersics@duna-media.hu

franyo.zsolt@duna-media.hu

