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A KTV Stúdió Mezőberény, 2011. óta a helyi események, értékek közvetítésében,
dokumentálásában kifejtett tevékenysége révén meghatározó médiummá vált Mezőberényben.
Szűcs Imre kábeltelevízió hálózatok építésével, üzemeltetésével, internet és kábeltelefon
szolgáltatással foglalkozó családi vállalkozása 2011-ben a nulláról indulva kezdte el a
kábeltévé stúdió felépítését, helyi műsorok készítését.
Ma már a KTV Stúdió Mezőberény által készített adások, városi eseményekről készült
összeállítások a hét három napján láthatóak, s emellett napi 24 órás képújságot is
működtetnek.
Lehetőségeik függvényében jelen vannak minden helyi eseményen, és tájékoztatást adnak
mindenről, ami a városban történik. A megvalósításba hallatlan energiát fektetnek,
munkájukat szenvedéllyel végzik. Törekszenek arra, hogy műsoraik minél több hiteles
információt adjanak a település mindennapjairól, a város lakosságának életét meghatározó
eseményekről.
A városban működő szervezetekkel, intézményekkel együttműködnek, bemutatják
tevékenységüket, rendezvényeiket. Szem előtt tartják a helyi értékeket, az értékek megőrzése
terén munkálkodó kézművesek, alkotók, helytörténeti kutatók munkájának bemutatását.
A kulturális eseményeket feldolgozó összeállításaikból azok a városlakók is részesei a
programoknak, akik nem lehetnek azokon jelen. Igyekeznek minden korosztály számára
igényes, tartalmas műsor-összeállítást készíteni, valamint a lakosság felvilágosítása, a
prevenció érdekében beszélgetéseket szervezni.
A városban történt sportesemények aktualitásairól szintén tájékoztatást nyújtanak.
Mezőberény városának megyei rendezvényen történt több napos bemutatkozásáról
összefoglalót készítettek, jól dokumentálva a nem mindennapi lehetőséget.
Havonta közvetítik a Képviselő-testületi üléseket, így első kézből biztosítják a folyamatos
tájékoztatást annak döntéseiről.
A gazdasági élet – mezőgazdaság, élelmiszeripar, szolgáltatás - területén is igyekeznek
feltárni, és nézőiknek bemutatni, azokat az újszerű példákat, amelyeket mások is jól
hasznosíthatnak.
Stúdióbeszélgetéseik a kiemelt témák mélyebb megismerését teszik lehetővé.
Félévente visszatekintenek a jelentősebb történésekre, megerősítve ezzel azt a tényt, hogy
Mezőberény eseményekben gazdag élete, történései, szerteágazó kultúrája és minden
megvalósult pillanata szintén értéket képvisel.
A megörökítéssel, a korrekt, hiteles eseménykezeléssel és az archiválással, szintén a jelen
értékeinek megőrzése a céljuk.
A színvonalas szolgáltatás érdekében nemcsak műszaki téren fejlesztenek folyamatosan, de
ötleteket gondolnak át, folyamatosan bővítik műsorstruktúrájukat, melyben induláskor
kitűzött alapvető céljuk tükröződik: Mutassuk be egymást magunknak, hiszen berényinek
lenni jó! Itt is legalább ugyanannyi és ugyanolyan érték van, mint bárhol máshol a világon. Ez
a tévé rólunk, magunknak szól!
Kik alkotják az alkotókészséggel, hír és témaérzékenységgel bíró csapatot:
Szűcsné Sziklai Éva, Vrbovszki Szabolcs, Szűcs Krisztián (nal) és Mikó Csaba.
Az elmúlt két és félév alatt, a város eseményeinek, eredményeinek és értékeinek
megörökítése, közvetítése, archiválása érdekében kifejtett tevékenységük, a kultúra területén
végzett kiemelkedő munkájukért Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2014. évben a KTV Stúdió Mezőberénynek a „Mezőberény Kultúrájáért” elismerést
adományozza.

