
                                                                   BESZÁMOLÓ 
                                   az Akali Tv elmúlt évi munkájáról. /2017.07.-2018.06./ 
 

 Tisztelt Képviselők, Polgármester Úr! 

 

   Az elmúlt egy év legfontosabb történései az Akali Tv működésében az új műsorrend és a 

digitális átállás volt. 

   A digitális csatornák közé kerülni korántsem volt egyszerű történet. Már tavaly nyáron 

megkerestem a szolgáltatót ez ügyben, ekkor azonban még „megoldhatatlannak” nézett ki a 

dolog. Két hónap elteltével ismét felvetettem a témát, akkor már „csak” megfizethetetlen 

volt. Újabb két hónap elteltével, november közepén nagy meglepetésemre már konkrét 

megoldással és elfogadható ajánlattal állt elő a szolgáltató. A történet következő 

momentuma önök számára is ismert, hisz a decemberi képviselő-testületi ülésen 

megszavazták az átállás anyagi támogatását, amit ezúton is köszönök. Hosszas, türelmes 

várakozás után április közepén valósult meg a digitális átállás egy hatalmas bónusszal. 

Többszöri felvetésemre az utolsó pillanatban belement a szolgáltató, hogy teljes HD-ben 

adjunk. A dolog lényege az, hogy így az elérhető legjobb minőségben tudunk sugározni. Itt 

szeretném megjegyezni, hogy a megyében nem tudok helyi televízióról, amelyik 

„fúlhádében” ad. Úgy gondolom erre büszke lehet Balatonakali közössége.  

  

   Egy éve már, hogy 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 van műsor a 

folyamatos, 24 órás képújság közben. A műsorrend tehát a következő: 

Hétfő 10 és 20 óra: a vasárnapi műsor ismétlése. 

Kedd 10 és 20 óra: a Füred Tv Híradója. 

Szerda 20 óra: saját készítésű műsor. 

Csütörtök 10 óra: a szerdai műsor ismétlése. 

Péntek 20 óra: a szerdai műsor ismétlése. 

Vasárnap 20 óra: saját készítésű műsor.   

  Az év elején igénybe kellet vennem egy mérnök-informatikus segítségét, mert az adás 
szoftver bizonytalanságát a gyártója nem tudta megoldani. A szakértő több napos munkával 
ugyan, de rendbe tette a dolgot. 



   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 több mint 

tíz éve végzett munkájáért. 

 

   Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt évben is segítette munkámat és kérem, tegyék ezt a 

jövőben is.  

 

 

 

Balatonakali, 2018. június 20. 

 

                                                                                                          

                                                                                                              Tilesch Attila stúdióvezető 


