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A televízió célja és küldetése
A televízió célja és feladata, hogy a térség települései között már meglévő kapcsolatokat –
legyenek azok emberi, kulturális vagy gazdasági természetűek - műsorában tükrözze;
küldetése pedig, hogy azokat, sajátos eszközeinek felhasználásával, az eddigieknél is
szorosabbra fűzze.
A Homokhát Televízió küldetése továbbá, hogy a kistérséget földrajzi, társadalmi és gazdasági
egységként kezelve annak minden lakójához szóljon. Közvetlen célja, hogy küldetése
megvalósítása érdekében a terület minden települése minden adásban megjelenjen. Kiemelten
fontos tehát, hogy a munkatársak közvetlenül a forrástól jussanak információhoz. Ezt a célt a
szerkesztőség és a települések közötti telefonos, elektronikus levelezésen alapuló, és
személyes kapcsolattartás valamint a helyszíni forgatások biztosítják.
A televízió adásainak tartalmi felépítése
A Homokhát Televízió 2007. szeptember 6-i indulásakor kéthetente 2 órás szerkesztett
adást sugárzott. 2008. 02. 27-től megkezdtük heti négyórás adásunk sugárzását, amelynek
keretében szerdánként 2 órás, valamint csütörtökönként 2 órás műsorral jelentkezünk.
Vasárnaponként a szerdai majd a csütörtöki adást is, tehát az egész heti műsoranyagot
megismételjük.
Szerdai adásainkban rendszerint a Klipper könnyűzenei magazint, a Diagnózis egészségügyi
magazint, a Csongrád Megyei Magazint, Kávéházi társalgások közéleti magazint, Futball
mérkőzésekről, misékről, ünnepségekről készített felvételeket, valamint zenés, táncos, vagy
színházi összeállításokat, felvételeket mutatunk be.
Csütörtöki adásunk minden alkalommal 8- 10 perces Térségi Hírösszefoglalóval indul, majd
azt követi a hírek hátterét vizsgáló 30 perces műsorrészünk, a Hírháttér. A Homokszemek
című magazin műsorban a kultúra, a gazdasági élet, oktatás, sport, hitélet, hagyományőrzés
témaköreiben készített bejátszások kapnak helyet. A Homokszemek műsorunk keretében
készítettük el a Térségi díszpolgárokat bemutató sorozatunkat, a Térségi jegyzőket bemutató
sorozatukat, és a térség egyes településein meghatározónak számító személyiségeket
bemutató sorozatunkat, amely a Homokháti portrék címet viseli.
A Homokhát Televízió napi 24 órában sugároz képújságot, ahol a településekről származó
közérdekű információk, közlemények, és hírek mellett a kistérség hirdetőinek promóciós
anyagai is megtalálhatók, továbbá a Kalendárium rovatban az ünnepi kalendárium jeles napjait,
szokásait ismertető oldalak is.
A műsor előállításának mechanizmusa
A műsort a Homokhát Televízió munkatársai készítik. Az adás meghatározó részét a
kistérség településein forgatott anyagok alkotják, amelyek szerkesztett és vágott formában
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kerülnek a műsorba. A kész adást munkatársunk maga viszi el a fejállomásokra és
gondoskodik annak sugározhatóvá tételéről a helyszínen.

Szakmai képzés
A televízió célja akkor valósul meg teljes egészében, ha az egyes településekről szóló
műsorrészek egy részét az adott település életében aktívan részt vevő, azt belülről ismerő és
átélő munkatársak készítik el. A Homokhát Tv 2007. őszén megtartott képzése keretében a
televíziózáshoz kedvet érzők bepillantást nyerhettek a műsorkészítés kulisszatitkaiba. A
tanfolyamra olyan, a saját településük mindennapi eseményeit jól ismerő személyek
jelentkezését vártuk, akik szívesen készítenének tudósításokat a Homokhát Tv számára. 2008
őszétől a Homokhát Televízió újabb képzési programot szándékozik indítani leendő
szerkesztő-riporter, operatőr és vágó munkatársak számára, településenként 3-6 személy
részvételével. A kurzus végeztével ezek a szakemberek alkotják majd a Homokhát
Televíziónak a kistérség egészét lefedő stábját, és külsős tudósítói hálózatát.
Hírügynökségi tevékenység
A Homokhát Televízió internetes honlapján /www.homokhattv.info / helyezzük el a
kistérség településeiről beérkező híreket, közhasznú információkat, így azok rövid hír
formájában igen rövid időn belül a legszélesebb publikum számára hozzáférhetővé válnak.
Az internetes tartalom segítségével a médium célcsoportjai és valamennyi érdeklődő
tájékozódhat a térség híreiről, eseményeiről, sőt, a szűkebb lakóhelyére vonatkozó egyéb
hasznos információkhoz is hozzájuthat.
A média ugyanerről a honlapról jut információhoz, így a települések külön-külön és a
kistérség egésze egyaránt nagyobb eséllyel adhat hírt magáról és tájékoztathatja az itt zajló
eseményekről a nagyobb médiumokat. Az információknak ez a koncentrált és strukturált
megjelenítése nézetünk szerint növeli az esélyét annak, hogy a kistérség és annak települései
a megyei és országos médiában rendszeresen és a mostaninál gyakrabban jelenjenek meg.
A hírügynökségi tevékenységhez tartozik továbbá, hogy a kistérség településeiről hozzánk
beérkező híreket heti rendszerességgel, szerkesztett formában továbbítjuk a
Délmagyarország napilapnak, továbbá a Magyar Távirati Irodának.
Hirdetési tevékenység
A Homokhát Televízió hirdetési tevékenységet kizárólag a képújság műsorán keresztül
folytat. Mivel a televízió technikai kapacitása lehetővé teszi, hogy ezt akár napi 24 órában is
sugározza, kiváló lehetőséget kínál a kistérség vállalkozóinak, hogy reklámanyagukat
közvetlenül a hirdetések célcsoportjaihoz juttassák el.
A műsor sugárzása
Az elkészült műsort az adott fejállomásokra heti rendszerességgel szállítjuk ki, és
munkatársunk a helyszínen az adáslebonyolító számítógép beállításával előkészíti a heti műsor
sugárzását.
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A Homokhát Televízió műsorstruktúrája

1. Képújság
időtartam:
24 óra, adásnapokon 22,5 óra

A településekről beérkező hirdetési és híranyagok
képújság formátumba szerkesztve, településenkénti
blokkokban jelennek meg.

2. Hírösszefoglaló
időtartam: 8-10 perc

Rövid hírek felolvasása településekre lebontva.

3. Hírháttér
időtartam: 28-40 perc

Rövid felkonferáló szövegeket követően szerkesztett,
vágott háttéranyagok (vágókép sorokkal lefedett
riportok) kb. 8-15 perc+ felkonf. időtartamban.

4. Homokszemek
időtartam: kb. 1,5 óra

5. Térségi
díszpolgárokat
bemutató sorozat
időtartam: kb. 45 perc
6. Térségi
jegyzőket
bemutató sorozat

Rövid felkonferáló szövegeket követően szerkesztett,
vágott anyagok (vágó-képsorokkal lefedett riportok) kb.
15-45 percesek + felkonf. időtartamban, azt követően
kb. 45-60 perc időtartamú, stúdióbeszélgetés

A Homokszemek keretében bemutatott, 45 perces
portré-beszélgetés, egy-egy település díszpolgárával.

A Homokszemek keretében bemutatott, 45 perces
portré-beszélgetés egy-egy település jegyzőjével.

időtartam: kb. 45 perc
7. Homokháti portrék
időtartam: kb. 45 perc

A Homokszemek keretében bemutatott, 45 perces
portré-beszélgetés a kistérség egyes településének egyegy meghatározó személyiségével.
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8. Harangszó

A Homokhát Tv egy órás vallási műsora, rendszerint a
szerdai adások keretében mutatjuk be, misékről, egyházi
rendezvényekről szóló felvételeket, plébánossal készült
stúdióbeszélgetéseket tartalmaz.

időtartam: kb. 1 óra

9. Kávéházi társalgások

45-60 perces közéleti magazin műsor, rendszerint a
szerdai adás keretében mutatjuk be.

időtartam: kb. 45-60 perc

Egy órás, könnyűzenei magazin műsor, a szerdai adásunk
részét képezi.

10. Klipper
időtartam: 1 óra

11.
Csongrád
Magazin

Megyei

időtartam: 30 perc

12. Diagnózis

A Mórahalmon készült műsor,
változtatás nélkül kerül adásba.
Kéthetente jelentkező magazin, amely részben a
Csongrád Megyei Önkormányzat munkájával
kapcsolatos eseményekről és egyéb megyei hírekről
számol be.
Egészségügyi magazin, a Szegeden készült műsor
változtatás nélkül kerül adásba.

időtartam: 30 perc
13. Futball mérkőzésekről
felvétel

A kistérség különböző településeinek futball csapatai
közti meccsekről készített felvételek.

időtartam: 90 perc
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A Homokhát Televízióban megjelent műsorok mennyiségi,
valamint a műsorok jellege, és a feldolgozott témák jellege szerinti kimutatása
/2007. szeptember 06. – 2008. szeptember 01./
A HTV adásainak száma : 69
Adásidő mennyisége: 222 óra adásidő

Műsorok jellege szerinti kimutatás:
-

Hírösszefoglaló: 35
Hírháttér: 35
Homokszemek: 35
Térségi díszpolgárokat bemutató sorozat: 6
Térségi jegyzőket bemutató sorozat: 7
Homokháti portrék – sorozat: 8
Harangszó - vallási műsor: 13
Kávéházi társalgások – közéleti magazin: 3
Klipper – könnyűzenei magazin: 10
Csongrád Megyei Magazin: 9
Diagnózis – egészségügyi magazin: 7
Futball mérkőzések időpontja: 7

Hírösszefoglalók száma: 35
Hírhátterek száma: 35
Homokszemek száma: 35
Térségi díszpolgárok sorozat:
6 rész: Ásotthalom, Domaszék, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa , Zákányszék egy-egy
díszpolgárának bemutatkozása
Térségi jegyzőket bemutató sorozat:
7 rész: Ásotthalom, Domaszék, Pusztamérges, Röszke, Öttömös,
Ruzsa, Zákányszék jegyzőinek bemutatkozása
Homokháti portrék-sorozat:
8 rész: Ásotthalom, Domaszék, Dorozsma, Pusztamérges, Röszke, Öttömös,
Ruzsa, Zákányszék egy-egy személyiségének bemutatkozása
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Harangszó - vallási műsor: 13
- Szent Erzsébet-évi mise
- Kósa Ferenc ásotthalmi plébános 80. születésnapján tartott mise
- Felvétel az április 6-i zákányszéki bérmálási miséről
- Pusztamérgesen, április 13-án, tartott bérmálási miséről készített felvétel
- Ruzsán, április 13-án tartott bérmálási miséről készített felvétel
- Öttömösön, április 13-án tartott bérmálási miséről készített felvétel
- Május 25-én, Úrnapján, Röszkén tartott elsőáldozási miséről készített felvétel
- Pusztamérgesen május 24-én, a III. Mária napon tartott miséről készített felvétel
- Felvétel arról a röszkei szentmiséről, amelyet a Szent Antal Napok keretében tartottak
- Ünnepi szentmise a dorozsmai római katolikus templomban /Dorozsmai Napok
keretében/
- Felvétel a zákányszéki aratóünnepi miséről
- Felvétel az ásotthalmi kenyérszentelésről a Falunap keretében
- Felvétel az augusztus 20-i, dorozsmai ünnepi szentmiséről
Kávéházi társalgások – közéleti magazin: 3
- A Szent Három Nap történései – interjú Joó Balázs plébánossal
- „A család együttélésének művészete” című riport, amelyben Dunainé Szűcs Katalin
családterapeutával beszélgettünk.
- Pünkösdi beszélgetés Joó Balázs plébánossal
Klipper – könnyűzenei magazin: 10
Csongrád Megyei Magazin: 9
Diagnózis: 7
Futball mérkőzések: 7
- Ásotthalom és Mórahalom focicsapata közt március 3-án Ásotthalmon megrendezett
focimeccsről készült felvétel
- Röszke és Mindszent focicsapatai között, április 13-án megrendezett futballmeccsről
készített felvétel
- Röszke és Mórahalom focicsapatai között, április 27-én megrendezett futballmeccsről
készített felvétel
- Ruzsán május 11-én megrendezett futballmeccsről készített felvétel, Ruzsa és
Pusztamérges focicsapatai mérkőztek meg egymással.
- Felvétel az Öttömös – Zákányszék megyei III. osztályú labdarúgó mérkőzésről
- Felvétel a Domaszék – Zákányszék megyei III. osztályú labdarúgó mérkőzésről
- Felvétel a május 11-én megrendezett, Ruzsa-Pusztamérges csapatai közti labdarúgó
mérkőzésről
Zenés, táncos, színházi összeállítások, felvételek: 25
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Feldolgozott témák szerinti kimutatás:
Pályázatokról szóló híradások
Ünnepi körkép a különböző településeket átfogóan: augusztus 20., karácsony
Épület felújítások, átadások
Kulturális rendezvényekről szóló híradások: pl. falunapok, hagyományőrző rendezvények,
böllérnapok, ünnepi kalendáriumhoz kacsolódó települési rendezvények, kiállítások,
nyugdíjas klubok ünnepségei
Sport: pl. futballmérkőzések, fogathajtó versenyek, vadásznapok, ifjúsági sportnapok
Térségi ifjúsági szervezetek, és azok rendezvényeinek bemutatása
Környezetvédelem: pl. szelektív hulladékgyűjtés, szemétszedési, faültetési akciók
Konferenciákról való tudósítások: pl. Eu-s konferenciák
Falugazdász hírei
Térési települések civil szervezeteinek bemutatása
Mórakert Szövetkezet rendezvényei
Színházi előadásokról felvételek: pl. mórahalmi, röszkei, ásotthalmi előadások
Portrék: térségi településekről díszpolgárok, jegyzők, ismert homokháti személyiségek
Zene: pl. zenés összeállítások, térség zenés rendezvényeiről felvételek, Klipper című
könnyűzenei műsor
Hitélet: felvételek misékről, beszélgetés plébánossal, egyházi rendezvényekről tudósítás
Egészségügy: Diagnózis című műsor
Megyei hírek: Csongrád Megyei Magazin
Szabadidős rendezvények: pl. gyermektáborokról szóló tudósítások
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Részletes kimutatás a Homokhát Televízióban
2007. szeptember 06-tól 2008. szeptember 1-ig megjelent
ásotthalmi műsorokról

2007. 09. 06. csütörtök – 1. adás
Homokszemek:
A kistérség településeinek augusztus 20-i ünnepségeiről nyújtott körkép
Ásotthalomra látogatunk – 07.08.20.

2007. 09. 20. csütörtök – 2. adás
Homokszemek:
Ásotthalom: vadásznap- 2007. szeptember 8.

2007. 10. 04. csütörtök – 3. adás
Hírháttér:
Új ifjúsági önkormányzat Ásotthalmon

2007. 10. 18. csütörtök – 4. adás
Hírháttér:
Fürdőfelújítás Ásotthalmon

2007. 11. 29. csütörtök – 7. adás
Hírháttér:
Homokszemek:
50 év integráció: Ásotthalom: Vidékfejlesztés és mezőgazdaság Ásotthalmon

2007. 12. 20. csütörtök – 9. adás
Homokszemek:
Ásotthalmi disznóvágás (dec.1.)
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2008. 01. 24. csütörtök - 11. adás
Hírháttér:
Épületszárny átadás az ásotthalmi - Bedő Albert Szakközépiskolában
Képviselők és vállalkozók kerekasztala Ásotthalmon

08. 02.07. csütörtök – 12. adás
Homokszemek:
Ásotthalmi Borostyán nyugdíjas klub farsangi ünnepsége

08.02.27. SZERDA – 14. adás
Kósa Ferenc ásotthalmi plébános 80. születésnapján az ünnepi miséről készített felvétel

08. 02. 28. csütörtök – 15. adás
Hírháttér
Ásotthalom: Ugróköteles bajnokság február 16-án és 17-én

08.03.06. csütörtök – 17. adás
Hírháttér:
Ásotthalom Gárgyán erdő takarítása

08.03.13. csütörtök – 19. adás
Homokszemek:
Térségi jegyzők I. rész: Dr. Karsai Éva, Ásotthalom

08.03.20. csütörtök – 21. adás
Hírháttér:
Ásotthalmi Csodarét - Kissorrért Egyesület által március 15-én szervezett program
Homokszemek:
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Ásotthalmi Ünnepi készülődés - Csutri Hagyományőrző Egyesület és a Borostyán Nyugdíjas
Klub „Húsvéti készülődés” címmel közös rendezvényt tartott március 17-én.

08. 04. 03. csütörtök – 25. adás
Homokszemek:
Ásotthalmi Nyuszifesztivál

08. 04. 09. szerda – 26. adás
Az Ásotthalom és Mórahalom focicsapata közt március 3-án Ásotthalmon megrendezett
focimeccsről készült felvétel

08. 04. 10. csütörtök – 27. adás
Homokszemek:
Az Ásotthalmi Népdalkör által megrendezett 22. Tavaszköszöntő Népzenei Találkozóról
készített összeállítás II. része

08. 04. 16. szerda – 28. adás
Az Ásotthalmi Népdalkör által megrendezett 22. Tavaszköszöntő Népzenei Találkozóról
készített összeállítás III. része

08. 04. 24. csütörtök – 31. adás
Homokszemek:
Térségi díszpolgárok IV. rész: Dr. Sümegi Sándor, Ásotthalom

08. 05. 08. csütörtök – 35. adás
Hírháttér:
Felvétel az április 13-án az ásotthalmi Petőfi Sándor Művelődési Házban tartott Országos és
térségi Népzenei minősítő versenyről
08. 05. 15. csütörtök – 37. adás
Hírháttér:
Beszélgetés „A Homokháti kistérség védett növényei” című kiadványról, az ásotthalmi Bedő
Albert Alapítvány vezetőjével
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08. 05. 22.csütörtök – 39. adás
Hírháttér:
Ásotthalmi Pünkösdi Borünnep

08. 06. 05. csütörtök –43. adás
Hírháttér Ásotthalmi határnyitás: Május 23-án aláírták azt a szándéknyilatkozatot,amely az
Ásotthalom és Királyhalom közötti határ megnyitását kezdeményezi

08. 06. 19. csütörtök – 47. adás
Homokszemek:
Homokháti portrék – sorozat I. rész – Bálint László tanyagondnok, Ásotthalom

08. 07. 03. csütörtök – 51. adás
Megújult az Ásotthalmi Fürdő

08. 08. 27. – 66. adás
- Felvétel az ásotthalmi kenyérszentelésről
/Ünnepi beszédet mondott Kósa Ferenc plébános./
A felvételt az Ásotthalmi Falunapon készítettük aug. 16-án, szöveg ideje kb. 30 perc/
Felvétel a Röszke – Ásotthalom megyei I. osztályú labdarúgó mérkőzésről

08. 09. 04. – 69. adás
Homokszemek:
- Összeállítás a Gátsori Tanyai Ünnepségről
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