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Miért leözösségl rá416? 

Legfontosabb jellemzői a személyesség, a nyitottság, illetve a helybeliség. 
Ez utóbbi által a rádió a helyi kultúrát, a helyi értékeket közvetíti. 

A befogadót, a hallgatót partnernek tekinti, főszereplője nem híres sztár, 
hanem a hétköznapok embere. A radió és a hallgu:> kölcsönösen hatnak egymásra, 

ez pedig liizvetlen információcserét jelent 
A közösségért, a közösség hangján és a közösség segítségével szól. 
A közösségi r.ldló nonprofit alapon működik, ami azt jelenti, 

hogy esetleges bevételeit a r.ldió mlllödtetésére fordítja. 

Ki a rádió tulajdonosa? 

Az Agnus Rádió tulajdonosa az Erdélyi Református Egyházkerület 
A r.ldióban azonban helyet kap a többi romániai magyar történelmi egyház 

(római-katolikus, unitárius, evangélikus) és a görög-katolikus egyház Is. 

Míisorainkról-Kilnek sz61 a rá4'6? 

Műsoraink Kolozsváron és környékén lesznek hallhatóak, naponta 03-08 és 12· 15 óra kOzött. 
Az Agnus Rádió, többnyire magyar nyelvű műsoraival, Kolo7.Svír és llOmyéke magyar lakosságát 

szeretné megszólítani, de lesmek műsoraink rom és angol nyelven Is. 
Az egyházi műsorok mellett fontos srerepet játszanak majd az irodalmi, kulturális, 

tudományos, (klasszikus és llOnnytI) renei műsorok, a hírek és nem utolsó sorban lnteraktiv 
míisoralnk (kerekasztal-beszélgetések, szórakozta~ magazinok) Is. 

A változatos prorammal az a célunk, hogy lehet6leg minden korcsoportot, a gyermekekt61 az 
ifjúságon és a feln6tt korosztályon át a nyugdíj~kig, mindenkit megszólítsunk. 

Támogatóink 

EMISSION (Hollandia) 
Back to God Hour Radio (Amerikai Egyesült Államok) 

DJyés Közalapítlllny (Magyarország) 
Pro Prof'essione Alapítvány (Magyarország) 

Erdélyi Reform,tus Egyházkerület 
Kolozsv.lrl Magyar Történelmi Egyházak 

A ríd.16 lenn•.artására felaj'8lott úmogatások a IPetke7.6 Nnksrlmlftra utalha~k át: 
Fundalia Apus Meclia · Apus MédiaAlapmtay 

Banca Comerdali Romlni • sucursala Cluj 
2Sll.1-41809.l/ ROL 
2.Sll.1-41809.2/EUR 
2Sll.1-41809.3/USD 

Tov.ibbl Információk lgényelhet6ek az Agnus Média AlapfMny R5tér 23. súm alatti iro<liJában (a Magyar 
Konzul~tus be1s6 udvadban) 112ponta 11·13 óra kOzttt, illetve telefonon: 

Adorjúl Lúzló lelldpásztor(az Agnus R4dló ügyvezet6 lgazga~Ja) 0745.026-622 
Szenkovlcs Dezső (az Agnus Média Alapftv.iny t1gyvezet6 lgazgat6Ja) 0740· 179-272 



AGNUS RÁDIÓ - MŰSORRÁCS 

HÉTFŐ 

3:00 - 5:00 HOMOKÓRA - éjszakai műsor 120' 
(magyar, romá~ és angol nyelvű műsor) 

hírek 30' 
zene 75' 
zsoltárok, igék a Bibliából, stb. 15' 

5:00 - 7:30 ÉBRESZTŐ - információs magazin 150' 
zene 40' 
reggeli torna 5' 
időjárásjelentés 5' 
meditáció 10' 
hírek - helyiek 20' 
hírek- BBC 20' 
útínfo 5' 
érdekességek 10' 
piaci árak 5' 
ötletek a fazék mellől 10' 
reklám 6' 
a nap kérdése 10' 
a nap mottója 4' 

7:30 - 8:00 CREDO - vallási műsor 30' 
a Református Egyház műsora 25' 
hírek 5' 

12:00 - 14:00 SOLA RADIO - kulturális-művelődési magazin 120' 
helyi hírek 15' 
Penna - irodalmi párbeszéd 15' 
Oázis - nyugdíjasok műsora 20' 
zene 16' 
Az elvesztett Éden - a fejlődő természet 15' 
klasszikus zenei óra 20' 
Nebuló - gyermekműsor 15' 
reklám 4' 

14:00 - 15:00 KERESZTYÉN ÉLET - vallási műsor 60' 
hírek - a keresztyén életből 5' 
hírek 15' 
Kerekasztal (interjúk, viták egy témáról) 20' 
Bibliatanulmány 10' 
egyházi zene 3' 
reklám 2' 
hírek- BBC 5' 
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