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s~ Music unior Rádió „ Információ 

A misko.1ci ! Sky Music ; Rádiót ambiciózus fiatalok alapították 1997. 
~l~jén.Mozgatója Christian ' Szelba kollégánk,aki a rádiózást franciaországi 
ifjúsági rádióknál kezdte . Az jfjú csapat - más lehetőség nem. lévén „ 1997 
júniusában a MiskoJci Kábel ... TV Kft. kábelrendszerén kezdte el fiataloknak. szóló 
'műsorát sugá1lozni. A ,·ádió jelenleg naponta 6-tóJ 24 óráig jelentkezik lendületes, 
sodró, fiutalos hangvételű műsorával a 1niskolci kábelrendszeren a 99,9 Mhl.-es 
rádiócsatornáll, valamint a kábeltelevíziós S 5-ös /85-ös csatornán. 
A fiatal csApat az eddigiekben is mindent elkövetett, hogy sugárzott 
frt::kvcnciáho~juthasson, án1 ez a mai napig még nem sikerült. 
A Sky Music Rá.dió mint nem nyereségérdekelt műsorszolgáltató, e1képzelésc 
szerint a lakóhelyi közösség közéleti fórumaként, városi fiatalok ( l 0-29 évesek) 
S:LÓCsUveként kíván működni. · 
A Miskolcon 1kb. 50.000 háztartásba eljutó rádió munkatársai -jelenleg 25 fö
munkájukat kezdettől ellenszolgáltatás né1kUJ végzik! 
A műsor az éttclt időben egyre több közösségi, közszolgálati je11egü műsorral 
bővült, így ~ezdeményeztUk az OlflT-nél a non-profit rádióvá minősítést, 
melyet végül : 1999 február J 0-én nye1tünk el. A későbbiekben Junior Rádió 
néven működő műsorszolgáltatás a nem nyercségérdekeltséghez eJöírl 
folt.éteJeket teÜcsitcttc és alkalmas runt, hogy a térség első non-profit rádi~jaként 
müson szolgá~tnsson ! 
A rádió támogatói köréhez tartozik a miskolci Civil Szféra Alapítvány, az 
tgycsület a k!özosségi rádiózásé11 az Unitcd Way miskolci szervezete, az Új 
TOkör Itjúság( Egyesület., ílJctve a Nemzeti Gycrplek és Ifjúsági Közalapítvány, a 
TES7, és számos helyi civil szervezet. 
A rádiónk kapbsolat.okat épít a Miskolci Egyctcmmel,és a városban működő civil 
s:terve~el~kk~J~ 
Néhány szó a· müsorainkról:a napi 18 órás n1űsorban rendszeresen mondunk 
hircket,kultúrális és kisehbségi 1nűsoraink is Vatlllak ám műsoridőnk döntő 
részébtm H városi fiatalság fórumaként működünk, a programokat interaktív 
módon veJük qgyütt hozzuk Jétre.1999 januártóJ a müson>k készítésében a Civil 
Szföra Alapitvany jelentős szerepet váJlal azzal,hogy a közszolgála6 rádiózásban 
jártas Sl.akcmberek~t is bevon a napi munkába.Ennek eredményeképpen olyan uj 
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mOsorokjcknnek meg mint pl.Sunset -reggeli napindttó müsor,a Jkverö-fintalok 
problémamegoJdó műsora~ a Lelátó ~sportmagazin, az Egyetemi magazin stb. „ 
/Hádiónk Juníor Rádió néven kíván mielőbb „sugárzott frekvenciához jutni!/ 
A műsor zcn~i hangvétele a mai fiatalo~.~~~s\'4ágához igazodik. 
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3519Miskolc11'~nyő u. 15. 
Tel/fax: 46/368-621 

Stúdió: 3524 Miskolc KICJpka György u. 32. 
Tel/fax: 46/349-295, 06-20-9736-226 
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