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Az Universitas Rádió eddigi tevékenysége 

Rádiónk közel egy éves múltra tekint vissza , hiszen 
1993.szeptemberében volt az első alkalom amikor Debrecen város 
lakossága megismerhette az Universitas Rádió műsorait. 

Amint azt nevünk is mutatja stábunkat elsősorban 
egytetemistákból-főiskolásokból álló team alkotja. Munkatársaink 
már korábban dolgoztak kisebb, az universitas területén működő 
stúdiókban. 
Már a kezdetekben nagyon jó kapcsolatot tudtunk kialakítani a 
City Rádióval, akik térítés nélkül biztosították számunkra a 
sugárzás elengedhetetlen feltételeit. A City Rádió napi 
műsoridejének 2 - 4 órás időtartamában azóta is folyamatosan 
lehetőségünk van a munkára. 
Ezekben a műsorokban mindenféle műszaki és műsorkészítési 
feladatot az Universitas Rádió stábja végez el, úgy, hogy a City 
Rádió biztosítja számunkra a szükséges anyagi eszközöket. Így 
tehát 1993. szeptembere óta folyamatosan készítjük műsorainkat a 
City Rádió adásidején belül, de ezen kívül két alkalommal 

1994.március 16-18 
1994.június 18-22 

között kaptunk ideiglenes rádióengedélyt, amikor a város lakói napi 
24 órán át hallgathatták az Universitas Rádiót. 

Jelenleg a maximális lehetőségünk a kábeles sugárzással 
való műsorszórás , amely júniustól folyamatosan hallható Debrecen 
mir:itegy 46.000. lakásában. 



Rádiónk tehát több mint egy éve folyamatosan tájékoztatja 
városunk lakosságát, egyetemista , főiskolás fiatalságát az aktuális 
információkról, zenei újdonságokról. 

Műsorainkat úgy alakítottuk ki, hogy a kellemes 
szórakozással összeegyeztethető legyen az egyetemista fiatalság 
igényeinek a kielégítése is.Adásainkban törekedtünk arra,hogy 
minél közelebb hozzuk egymáshoz Debrecen város lakosságát és 
az Universitast.Meghívott vendégeink, riportalanyaink 
egyetemvárosunk elismert személyiségei közül kerültek ki ( 
rektorok, oktatók, szervezők, hallgatók), ezzel is az volt a célunk, 
hogy minél jobban megismertessük városunk lakóival az 
egyetemista, főiskolás életet. 

Az Universitas Rádió stábja jórészt a Kossuth Lajos 
Tudományegyetem hallagatói közül került ki, akik mindannyian jól 
ismerik egymást, közös munkájukat összehangoltan, hallgatóság
centrikusan próbálják végezni. 

Eddigi munkánk során írásos alapszabályt nem fektettünk le, 
mivel közös munkánk kezdetén a szóbeli megbeszélések során 
mindannyian arra a következtetésre jutottunk, hogy az Universitas 
Rádió elsődleges és fő célja az igényes - kulturált műsorszerkezet, 
amely sok zenével, naprakész információkkal látja el a hallgatókat. 
Alapszabályunk szóbeli megállapodás alapján létezik, de a közös 
megegyezés alapelveinek betartását folyamatosan ellenőrízzük, 
munkatársaink munkáját kontrolláljuk. 

Ezen kívül két - a stáb által kinevezett - két munkatárs 
rendelkezik felelős döntési joggal a rádió ügyeiben, névszerint : 

Orosz Pál, technikai vezető 
Csató Judit, főszerkesztő 

A jelenlegi frekvencia-pályázati helyzet kapcsán az 
Universitas Rádió stábja úgy döntött, hogy betéti társaság 
formájában működtetjük tovább rádiónkat, hiszen jogilag és 
gazdaságilag egy egyetemi öntevékeny csoport működése nem 
megalapozott. Így az Universitas rádió öntevékeny csoport 
jogutódja a Varage Bt. lett, amelyet a cégbíróság 1994. november · 
18-án jegyzett be. 
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