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ALFA RÁDIÓ - BALKÁNY 
 
Téglástól pár kilométerre található Balkány, hasonló méretű kisváros az Alföldön. 
Rövid kérdezősködés után a központban hamar meglett az Alfa Rádió. Itt találkoztunk 
Balla Andrással, a rádió alapító, üzemeltető motorjával, akiről el kell mondani, hogy 
messzemenőkig kimeríti a „ kreatív ember” fogalmát. Fizika tanári végzettsége mellett 
nagyon ért minden technikai dologhoz is, ez vissza is köszönt a rádióban. Minden 
eddiginél nagyobb a rend és fegyelem. A főútról nyíló családi házba belépve a rádió 
fogadó helységében találjuk magukat, mely András birodalma. Innen működteti a rádió 
dolgait, ez a kontrol helység is. Van egy nagy szoba, mely ellátja az utómunkastúdió és a 
fúró-faragó-szerelő helység szerepét is; valamint egy nagyon professzionális stúdiót 
találhatunk itt, mindent kielégítő technikával. Itt találkoztunk először „on air” kapcsolóval 
illetve lámpával. 
A rádiót gyakorlatilag egyedül András menedzseli. A műsorkészítők kevesen vannak a 
településről, többnyire gyesen lévő kismamák a hírolvasók, bemondók, műsorvezetők. 
Sok konzervműsoruk van, mellyel kielégítik a vételkörzet minden igényét, de ezeket is a 
szűk gárda készíti. András hamar a mélyvízbe dobja az újoncokat, van nyugdíjas néni is 
a stábban. Rendhagyó módon az udvarukban 18méteres adótorony található, ezen van 
az antenna. Így vételkörzetük is elég nagy, 15 km körűli (náluk nem olyan szerencsés a 
domborzat, mint a többi környékbeli rádiónál) Élő közvetítéseket jelenleg nem csinálnak, 
bár meg tudnák valósítani. Minden eseményt felvesznek és utólag szerkesztik. A 
település életében központi szerepük van. A lakóközösség használja a rádiót, nagyon 
nagy a hallgatottságuk. Itt hallottuk először hogy a közösséget érintő problémákban segít 
a rádió megoldást találni. Jó a viszony az önkormányzattal. Reklámidejüket kihasználják, 
de sok a barter köztük.  Van egy távműsorkészítőjük is. Többnyire, mint a régióban, 
jellemzően sms és betelefonálás van, az internetet nem használja senki a rádió 
keresésére, hallgatására. Hangvételük vegyes, mivel minden korosztályt ki elégítenek. 
Teljes zenei palettájukat a tematikus szerkesztés jellemzi. Mondhatni kicsit 
kereskedelmis, kicsit régi-kossuthos, kicsit nosztalgikus. Műsoraikra a profizmus 
jellemző. Hallgatottságuk kb egyenlő az országos kereskedelmi adókéval. 
Tele vannak ötletekkel, melyeket szép sorban, kapkodás nélkül valósítanak meg. Egyik 
legszebb megvalósult álmuk: anyák napjára a településen lakó gyerekekkel vettek fel 
közösen egy CD-t – minden gyerek mond egy anyák napi verset (még egy, a közeli 
gyerekvárosban lakó, árva kisfiú is). A CD-t több mint 100 példányban sokszrosították, 
minden család kapott belőle.  
Konklúzió: „Egyszemélyes” rádió, sok ötlettel, lassan haladva, nyugalomban, rendben, 
profin. 
 
 

  
 
 


