BESZÁMOLÓ
az Akali Tv elmúlt évi munkájáról. /2016.07.-2017.06./
Az elmúlt évben több lényeges dolog is történt az Akali Televízió életében.
Az első a 2016. június 25-i villámcsapás, mely a stúdió berendezéseiben jelentős károkat
okozott. Minden eszköz, mely áram alatt volt cserére szorult. A folyamatos működés 9 nap
adásszünet után indult újra.
A következő nyári vihar után „csak” fél napig szünetelt az adás, áramszünet miatt.
Fontos momentum volt a televízió életében, hogy az elmúlt év augusztusában szerződést
kötöttünk a kábelszolgáltatóval, ami a folyamatos működés feltétele lett volna már a
kezdetek, 2004. óta. Így már jogosan reklamálhatunk az esetleges rossz képminőség, vagy
más problémák miatt.
A szerződés az alapja annak is, hogy az Akali Televízió – amennyiben a nézőink többségének
már van digitális hozzáférése – felkerülhessen a digitális platformra.
13 év és 660 adás után 2017. június elsejétől új műsorrenddel működik az Akali Televízió.
A változás lényege, hogy a heti kétórás saját készítésű műsort kétszer egy órában láthatják
nézőink. Szerda este és vasárnap este jelentkezünk adásainkkal, melyeket másnap délelőtt és
egy esti időpontban is megismételünk. Fontos még, hogy a Füred Tv Híradóját rendszeresen
a keddi napokon láthatják az Akali Televízióban.
Az esti műsorok nyári időszakban 20 órakor, az év többi hónapjaiban a már megszokott 18
órakor kezdődnek. Elmondható tehát, hogy szombat kivételével minden nap lesz műsor a
folyamatos, 24 órás képújság közben.
Az új műsorrend lehetőséget teremt arra, hogy egy pénteki vagy szombati programon
készült felvételeket akár már vasárnap láthassák nézőink.
Az elmúlt évben is, ahogy sok-sok éve már Vári Kovács Katalin rendszeresen, önzetlenül volt
a segítségemre a narrátor szövegek felmondásában. Köszönet illeti őt a már közel tíz éve
végzett munkájáért.
Az informatikai háttér karbantartásában Gulyás Donát és Farkas Levente segített.
Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt évben is segítette munkánkat és kérem, tegyék ezt a
jövőben is.
Balatonakali, 2017. június 20.
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