
Szerkesztőbizottsági ülés kivonatos jegyzőkönyve

Időpont: 2010. március 23., 17:30-20:30

Helyszín: Fonó Budai Zeneház

Jelenlévők: Berek Péter, Brüll Edit, Cserháti Ákos, Czap Ágnes, Géczi Gábor, Hajós Vera, 
Péterfi Ferenc, Pogány György, Rakusz Tamás, Sulyok Anna, Szabó Béla István, Szabó 
Zoltán, Ujj Zoltán  (az ülés határozakjépes)

Tervezett napirendi pontok 

1. Új műsorok véglegesítése
2. Reggeli műsorok monitorozásának eredménye – reggeli műsorsáv 

koncepcióinak kidolgozása

Napirend előtti témák 

1.  Bluseum

Murányi György kérte a Zenei Műhelyt, illetve a Szerkesztőbizottságot, hogy amennyiben 
lehetőség van rá, akkor a keddenként 23:00-kor jelentkező Blueseum című műsorát 
megszűntetve, négyhetente 4 órás műsortömböt készítene szombat éjszakánként éjféltől 
hajnal 4-ig – változatlan tematikával.  

A Szerkesztőbizottság azt kérte Murányi Györgytől, hogy a hetente, keddenként jelentkező 
Blueseum című műsort folytassa változatlan formában, és indítsa el a havonta 
szombatonként jelentkező Blueseum különkiadását is – egyelőre 3 hónapnyi 
próbaidővel. A Szerkesztőbizottság 3 hónap múlva fog a műsor véglegesítéséről döntést 
hozni. 

2. Élő koncertközvetítések

Péterfi Ferenc javasolta, hogy a Civil Rádió tegyen próbálkozásokat az élő közvetítésékre –
különböző kulturális eseményekről, koncertekről közvetítsünk. A Szerkesztőbizottság 
támogatta a javaslatot, azzal a kitétellel, hogy nem feltétlenül kell élőben közvetíteni, de az 
fontos, hogy minél több helyszíni felvételt készítsünk, amelyeket akár több alkalommal is 
adásba lehet szerkeszteni. 

3. Ismétlő műsorok további beosztása

Az októberben elindított ismétlő műsorok szerkesztésének első köre rövidesen lezárul, a 
következő kör ugyanabban a sorrendben kerül beosztásra.  Így a következő néhány gónap 
beosztása az alábbi:

2010.04.04 Ujj Zoltán
2010.04.11 Rakusz Tamás
2010.04.18 Demeter Judit
2010.04.25 Ruzsa Viktor
2010.05.02 Tengerdi Tibor
2010.05.09 Czap Ágnes
2010.05.16 Pogány György
2010.05.23 Hajós Vera
2010.05.30 Bányay Géza
2010.06.06 Zalka Ilona

2010.06.13 Géczi Gábor
2010.06.20 Cserháti Ákos
2010.06.27 Bíró Zsolt
2010.07.04 Szabó Béla István
2010.07.11 Berek Péter
2010.07.18 Brüll Edit
2010.07.25 Czakebaly Olívió
2010.08.01 Dabis Balász Silvius
2010.08.08 Hermann Rita
2010.08.15 Nagynavarró Balázs



2010.08.22 Péterfi Ferenc
2010.08.29 Sulyok Anna
2010.09.05 Szabó Zoltán

2010.09.12 Ujj Zoltán
2010.09.19 Rakusz Tamás

A beosztás olvasható a www.civilradio.hu/kronika oldalon.

4. Zenei átállás második üteme

A zenei műhely április 1-jével az átállás második fázisában javasolta néhány műsor 
időpontjának megváltoztatását, az időpontváltozások célja: az egyes sávok további profil 
tisztítása. Új műsorok most nem indulnak. A tervezett változások:

– vasárnap reggel 9-ről Az én jazzem átkerül szerda 23 órára, 
– a Tablatúra átkerül szombat 22.00-re
– a Modern Jazz Múzeum szombat 23-ról átmegy péntek 22-re, a Jazz csemegék ismétlésének 
helyére.

A szerkesztőbizottság a változásokat tudomásul vette.

5. További szerkesztőbizottsági ülések rendje

A keddi nap elfoglaltsága a többség számára, elfogadható, így a következő szerkbiz ülések 
időpontja:

2010. április 20. kedd, 17:30 Fonó
2010. május 15. szombat 11:00, kerti buli, Pogányék kertje (esőnap 16-a vasárnap)
2010. június 15. kedd,  17:30 Fonó

I. Új műsorok véglegesítése

A legutóbbi Szerkesztőbizottsági ülésen nem sikerült döntést hozni több műsor 
végelegesítéséről – a mostani ülésen az alábbi műsorokról a következő döntések születtek: 

Tűzhely - világzenei műsor 

A műsor folytatását a Szerkesztőbizottság támogatta. 

Audiomenza - zenei műsor 

Mivel a műsor nem kifejezetten a Civil Rádió számára készül, jelenleg a Civil Rádióban 
nincsen gazdája, esetleges, hogy mi hangzik el. A szerkesztőbizottság csak abban az esetben 
támogatja a műsor folytatását, ha a Civil Rádiósok közül valaki vállalja a műsor gondozását, 
és a műsorkészítők a műsorfolyamban markánsan jelzik, hogy az a Civil Rádió egyik 
műsora (felkonfban, szignálban, előzetes ajánlóban, stb.)

Mucho Gusto - afro és latin zenei műsor 

A műsor folytatását a Szerkesztőbizottság támogatta. 

Oldschool Gavallers Crew - Drum and Bass klasszikusok - zenei műsor 



Mivel a műsor hangvétele, ízlésvilága a műsorvezetés jellege nem illeszkedik a Civil Rádió 
műsorstruktúrájába, a műsort a Szerkesztőbizottság felfüggesztette (12 igen, 1 tartózkodás 
mellett), és felkéri a zenei műhelyt, hogy foglalkozzanak a műsorral,  annak érdekében, hogy 
más formában, kimunkáltabb jelleggel folytatódhasson.

Rendhagyó örökösök - komolyzenei műsor 

A műsor folytatását a Szerkesztőbizottság támogatta. 

Életfa - drogprevenciós műsor 

Mivel a műsorral kapcsolatosan több szerkesztőbizottsági tag kritikával élt, a 
Szerkesztőbizottság tagjai monitorozni fogják az alábbi időpontokban elhangzott műsorokat: 
2010. 03. 01.; 2010. 03. 08.; 2010. 03. 22.

II. Reggeli műsorok monitorozásának eredménye – reggeli műsorsáv 
koncepcióinak kidolgozása

A reggeli műsorsávval kapcsolatos monitorozás megerősítette azt a véleményt, hogy a reggeli 
műsoraink színvonala kielégítő, helyenként izgalmas és érdekes adások születnek, de 
valamennyi másorra ráférne a szakmai munka. Minthogy sürgős intézkedés nem szükséges. a 
reggeli műsorsávval kapcsolatosan nem születtek döntések. Több tag véleménye és javaslata 
alapján, ismételten időszerű lenne, hogy a reggeli stábok és a Szerkesztőbizottság egyes 
tagjai elkezdjenek közösen dolgozni egy új, közös reggeli koncepción. 

(a jegyzőkönyvet összeállította: Cserháti Ákos és Pogány György)


