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PÁLYÁZATI KÉRDŐÍV 
műsorkészítés támogatására 

PÁL y ÁZÓ NEVE: Közösségi Rádiózásért Alapi tvány 
-------------------

C f M E: 9700 Szombathely, Ady tér 5. 
-----------------------

A PÁLYÁZATOT KÉPVISELŐ SZEMÉL Y(EK) 

NEVE: ______ T_r_e_i_b_e_r_M_á_r_i_a ___ P_o_'s_f_a_y_P_é_t_e_r __ _ 

újságíró kuratóriumi elnök 
FOGLALKOZÁSA/BEOSZTÁSA: szerkesztő 

VAS NÉPE--S-z_o_m_b_a_t_h_e_l_y __ K_ö_z_ö_s_s_é_g_s_z_o_lg~álat Szhely 
MUNKAHELY CÍME: Széll Kálmán u. Ady tér 5. 

LAKCÍME: ____________________ _ 

TELEFONSZÁMA:MH: 94/ 324- 344 LAKÁS: -------

TELEFAX SZÁMA: 
94/324-344 

-------------------
A MŰSORT ART ALMI LEÍRÁSA: 

mellékelve 
--------------

A MŰSOR TERJEDELME (perc): ____ m_e_l_l_é_k_el_v_e _____ _ 

A MŰSOR GYAKORISÁGA (egyedi vagy sorozat): ___ e_g_y_ed_i_· __ _ 

A KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 148. 200.---------------
A MŰSOR ÖSSZKÖLTSÉGE: 

148. 200.-
----------------

EGYÉB. A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁT MEGKÖNNYÍTŐ KÖZÖLNIVALÓ: 

Rádiónk, melyet képviselünk, civil rádió - bemutatkozá
sunkat mellekeljük. 



A tervezett műsor leírása 

"BEKÖSZÖNTŐ" címmel olyan műsor összeállítását - megrendelését - teivez.zük, amely több 
alkalommal, több média igénybevételével a Közösségi Rádió adásának megkezdését 
beharangozná, tájékoztatna az adások indulásáról, vételi lehetőségekről, s egyúttal kedvet 
csinálna potenciális hallgatóságunknak müsorainkhoz. 
E bevezető reklámsorozat annál is inkább szükséges, mert rádiónk nemcsak azért jelent 
újdonságot, mivel nem volt előzménye, hanem azért is, mert a rádiózás ma még 
Magyarországon meglehetősen ismeretlen ágát jelenti, s ehhez nemcsak leendő hallgatóinkat kell 
időben felkészítenünk, hanem partnereinket is meg kell nyernünk. Sajátságos helyzetet teremt az 
is, hogy OIRT csatornán kezdi meg a sugárzást rádiónk, ami - a rendelkezésre álló 
vevőkészülékek ismeretében - nem kevés gondot fog okozni potenciális hallgatóságunknak. Erre 
i~ fel kell készítenünk tehát környezetünket, és meg kell találnunk azokat a partnereket is, akik 
esetleg a vételi lehetőséget biztosító berendezés nagyszámú gyártásával segíthetnek a 
hallgathatóság érdekében. 

Tartalmában a következőre gondolu.nk: 
- Szignál, illetve embléma 
- Rövid bemutatása célkitűzéseinknek 
- Az adások időbeli elosztása, s ezen belül rendszeresen jelentkező műsorok tetve 
- Felhívás civil szeivezetek, baráti társaságok számára a csatlakozáshoz 
- Részletek, illetve tartalomjegyzék a készülő műsorokból. 

Technikai megvalósítás lehetőségei, amikkel számolunk: 
- Az .MR Győri Stúdiójának műsorában rövid reklámmüsor egy héten át, napi egy 
alkalommal 
- Szombathelyi TV "lapozó"-jában két héten át, heti 3 alkalommal (képújság) egy 
oldalas tájékoztató, ill. felhívás 
- Helyi lapban (Vas Népe) felhívás közzététele + PR beszélgetés a rádió terveiről 
- Szórólapok, emblémák elhelyezése a város forgalmas helyein, intézményeiben 

TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS 

Bevételek: 
Kiadást csökkentő felajánlások a szóróanyag terjesztésére, gyártási költségek 
elengedésére - Ft-ban nem kifejezhető, de a kiadási oldalt csökkenti. 

Kiadások: 
Te1vezési dü + TB járulék 
Szórólapok nyomdai előállitása 
Reklám a Győri Rádióban 
Reklám a városi televízióban 
Hírdetés a helyi sajtóban + PR-interjú 

Összes en 

Igényelt támogatás: 

23.040.-
10.000.-
46.200.-

6.000.-
63.000.-

148.240.-

148.200.-



KÖZÖSSÉGI RÁDIÓZÁSÉRT ALAPITV ÁNY SZOfvfBATHELY 

Röviden magunkról 

1993. szeptemberében 5 civil szervezet alapítványt hozott létre azzal a céllal, hogy a Nyugat
Európában és a tengerentúlon már hagyományokkal bíró "közösségi rádiózás" hazai elterjedését 
segítse. Közvetlen célként az alapítók azt fogalmazták meg, hogy jöjjön létre egy amatőr 
műhely, melyben a legkülönfélébb civil szeivezetek (egyesületek, társaságok, baráti körök,) 
megtanulhatják, illetve elsajátíthatják mindazokat az ismereteket, melyekkel saját 
környezetükben a helyi nyilvánosság orgánumait a rádióval is kiegészíthetik. 
Jó lehetőséget kínált az elmúlt évben kiírt pályáz.at arra, hogy elnyerésével egy olyan közösségi 
stúdiót alapíthassunk, ahol mindezeket a célkítüzéseket megvalósíthatjuk. 
A közehnúltban kaptuk kézhez az MKM Stúdió Engedélyezési Önálló Osztályának határozatát, 
melyben engedélyezik stúdiónk megalapítását. 
Feltételként a helyi önkormányz.attal megosztott URH-OIRT csatornát, napi 3 óra adásidőt, és 
a sugárzás június 15-ei megkezdését úták elő. 

Az alapítók (Dr. Kiss Gyula Egyesület, Szombathely - Kömyezetvédehni és Kultúrális 
Egyesület, Kőszegdoroszló - Béri Balogh Á<L1m Néptánc Egyesület, Körmend - Vas megyei 
Honismereti Egyesület, Szombathely - RECO:MIX-SAV ARIA Rádióklub, Szombathely) mellett 
a Gyermekvédő Liga Vas megyei Szervezete, a Vas Megyei Zenei Kamara, a Velemi Stúdió 
Népművészeti Egyesület, a Sárvári Néptánckör Egyesület, a "MI-TI" Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Iroda tagja~ illetve munkatársai biztosítottak bennünket támogatásukról. 

Támogatóink, partnereink vállalták elképzelésünk népszerűsítését, mégis úgy érezzük, hogy 
anyagi áldoz.attal járó reklámmal, megrendelt interjúkkal is meg kell próbálnunk minél nagyobb 
nyilvánosságot szerezni a "közösségi rádiózás" ügyének. 
Ezért is választottuk ezt a pályáz.ati lehetőséget a rádióadásokat "bevezető" műsor( ok) 
elkészítéséhez segítséget kérve. 

Címünk: 
Közösségi Rádiózásért Alapítvány 9700 Szombathely Ady tér 5. 
Telefon: 94/324-344 Postacím: 9701 Szombathely Pf. 358. 
Számlaszámunk: OTP Vas Megyei Igazgatósága 853-13343-4 
Képviselő: Pósfay Péter 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 25. 

Szombathelyen, 1994. május 12-én Tisztelettel: 

~~ P Póst~ Péter ~ 
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