Tisztelt Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága!
Az alábbiakban beszámolót kívánunk nyújtani a Lakihegy Rádió (FM 107 MHz) 2015
novembere óta végzett médiaszolgáltatási tevékenységéről.
A Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával kötött műsoridő-vásárlási keretszerződésünk
valamennyi pontjában meghatározott szolgáltatás maradéktalanul teljesült az elmúlt 10
hónapban.
Ezen felül elmondható, hogy a szerződésben rögzített havi 845 percnyi műsoridő helyett
átlagosan több, mint 1.400 percet szolgáltattunk havonta, mert nem akartunk egyetlen civil
szervezetnek, önkormányzati megkeresésnek sem nemet mondani a havi műsoridő keret
kimerülése okán.
Műsorrendünket igyekeztük a városi programok sűrűségéhez igazítani, így jellemzően a kora
őszi és késő tavaszi időszakokra koncentráltunk különösképpen. Jó néhány eseményen
(Adventi Vasárnap, Gasztronómiai Fesztivál, Véradás stb.) kitelepüléssel is fokoztuk rádiónk
helyszíni megjelenését.
A nyár két nagy sporteseményére, a Labdarúgó Európa bajnokságra és az Olimpiára
különösen is nagy figyelmet szenteltünk. A tornasorozatok valamennyi napján 3-3 (egy
reggeli, egy délelőtti és egy délutáni) összefoglalóval jelentkezett a Lakihegy Rádió, melyekben
nem csupán a friss eredményeket elemeztük sportszerkesztőinkkel, de az aznapi várható
programról is széleskörű tájékoztatást adtunk hallgatóinknak.
Az eseményekkel kapcsolatban igyekeztünk helyi, szigetszentmiklósi sportvezetőket is
megszólaltatni.
Szeptembertől új riportműsorral bővül rádiónk kínálata. Itt élünk címmel egy térségi
lokálpatrióta sorozatot indítunk útjára kedd 20 órai kezdettel, melyet két nappal később,
ugyancsak este 8 órától megismétlünk. Új műsorunk célja, hogy a Csepel-sziget
északi csücskétől egészen Ráckevéig, szinte valamennyi településre ellátogassunk programok
és érdekes történetek, helyek, személyek után kutatva. Műsorunkból nem csak megismerhetik
a hallgatók, hanem meg is élhetik a térség nyújtotta eseményeket, és felfedezhetik az eddig nem
ismert értékeket.
Az elmúlt esztendőben rádiónk közösségi oldalának látogatottsága is jelentősen
emelkedett. 10 hónap alatt megdupláztuk facebook oldalunk ismerőseinek körét, és a 8.000-es
látogatói számmal immár Szigetszentmiklós legtöbb embert elérő közösségi felületének
számítunk.
Komoly fejlődésként értékelhető az is, hogy a Lakihegy Rádió hírszerkesztői csapata látja
el az országban mintegy 30 rádiónak a hangos hírszolgálatát, így például olyan nagy adókon
szólnak az általunk szerkesztett és felmondott hírblokkok, mint a budapesti Sláger FM (korábbi
Juventus Rádió) vagy a méltán népszerű Klasszik Rádió. (Mellettük több tucat vidéki FM és
internetes rádiónak is mi szolgáltatjuk a hangos híreket.) Ezért ha valaki például esténként vagy

hétvégenként a fővárosi rádiók között váltogat, gyakran tapasztalhatja, hogy a Lakihegy Rádió
hírolvasói mondják más adókon is a híreket.
Végezetül említést kell tennünk arról a reklámidő keretről, melyet a városi események
intenzívebb propagálására fordítottunk az elmúlt időszakban. Ez lehetővé tette, hogy a hírekben
és programajánló blokkokban nem szerepeltethető, belépődíjas rendezvényeket is kellő
gyakorisággal hirdessük rádiónkban, reklámtartalom formájában.
Reményeink szerint mindezzel hozzájárulhattunk a városi programok sikeréhez, azok
eredményes lebonyolításához.
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