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NAPI MŰSORTÜKÖR 

 

Szlovén Rádió (Radio Monošter) 

 

Hétfőtől vasárnapig: 12.00 – 16.00 
 

 

Állandó műs orszámok 

 

Műsorszám mp. 

 

12.00 – 13.00     -     (1. óra) 

 

Radio Monošter-szignál 40  

Bekonferálás 20-60  

Zene 120-180  

Helyi/hazai/szlovéniai hírek-szignál (Kratke novice) 10-15 

Helyi/hazai/szlovéniai hírek 180-200  

Zene 120-180  

(Aktualno)-szignál 10-15 

A nap tudósítása/A nap interjúja/Publicisztika/Lapszemle 120-280  

Zene 120-180  

Riport-szignál (O naših ljudeh) 10-20 

NAGYVIZIT - A nap nagyriportja (4-6 részben) 

Riportrészletek 180-240  

Összekötő zenék 120-240  

Időjárásjelentés 25-60 

Zene 120-180 

 

13.00 – 14.00     -     (2. óra) 

 

Helyi/hazai/szlovéniai hírek-szignál (Kratke novice) 10-15 

Helyi/hazai/szlovéniai hírek 180-200 

Zene 120-180 

(Aktualno)-szignál 10-15 

A nap tudósítása/A nap interjúja/Publicisztika/Lapszemle 120-280 

Zene 120-180 

Archív-szignál (Človek dneva – A nap embere)   10-20 

Archív nagyriport  4-6 részben - hétfő, szerda, péntek 

Archív-szignál (Miva iz arhiva – Hív az archív)   10-20 

Archív nagyriport  4-6 részben – kedd, csütörtök, szombat 

Riportrészletek 180-240  

Összekötő zenék 120-240  

Humor-szignál (Peter kozo küpo) 10-20 

Humor 

(A nap vicce, érdekessége, sztorija, furcsasága) 60-180 

Zene 120-180 

Időjárásjelentés 25-60 

Zene 120-180 
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14.00 – 15.00     -     (3. óra) 

 

 

Helyi/hazai/szlovéniai hírek-szignál (Kratke novice) 10-15 

Helyi/hazai/szlovéniai hírek 180-200 

Zene 120-180 

(Aktualno)-szignál  10-15 

A nap tudósítása/A nap interjúja/Publicisztika/Lapszemle 120-280 

Zene 120-180 

Népzenei/könnyűzenei/folkzenei egyveleg-szignál 10-15 

Népzenei, könnyűzenei, folkzenei egyveleg  

 (Zaigrajte mi, prijatelji!) – hétfő, szerda, péntek      260-320  

Archív-szignál (Miva iz arhiva – Hív az archív)   10-20 

Archív nagyriport 4-6 részben - kedd, csütörtök, szombat       260-320 

Riportrészletek 180-240  

Összekötő zenék 120-240  

Helyi/hazai/szlovéniai hírek-szignál (Kratke novice) 10-15 

Helyi/hazai/szlovéniai hírek 180-200 

Zene 120-180 

 

15.00 – 16.00     -     (4. óra) 

 

Átvett műsor (Heti 4 alkalommal – 40-60 perc) 2400-3600 

(Átvett műsor az anyaországi közszolgálati rádiótól, adásban felvételről) 

 

Hétfő: átvett műsor (4. óra) 

Kedd: átvett műsor (4. óra) 

Szerda: átvett műsor (4. óra) 

Csütörtök: saját műsor (Tedensko ogledalo - Heti Tematikus Magazin – szlovén nem-

zetiségi magazin) (4. óra) – Készül az NMHH Médiatanácsának támogatásával. 

Péntek: átvett műsor (4. óra) 

Szombat: heti műsor ismétlés (4. óra) 

Vasárnap: heti műsor ismétlés (1-3.óra) 

                 zenés riportműsor (kívánságzenékkel) - saját műsor (4.óra) 

 

L. a Heti műsortervet! 
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Alkalmi (nem állandó) műsorszámok 

 

(a szabad műsoridő, a témák aktualitásának, illetve a témákról szlovén nyelven 

tudó beszélgetőpartnerek rendelkezésre állásának függvényében) 

 

 

 

(Hétfőtől-szombatig) – 12.00 – 14.00 

 

Műsorszám mp. 

  

Névmagyarázat (névnapi köszöntő) 60-120  

Lapszemle (magyar vagy szlovén vagy nemzetközi) 60-120 

Közérdekű közlemények, felhívások 60-120 

Mi a véleménye? 120-18 

Glossza, jegyzet, publicisztika, műkritika 90-240 

Élő szótár (nyelvfejlesztés, nyelvművelés, szófejtés, 

nyelvi játékok) 90-120 

Filmelőzetes, filmkritika 90-180 

 

Általában meghatározott napokon, de szükség esetén 

ettől eltérően is 

 

Egészségügyi témák, eü.-i információk - hétfő 

Egészségvédelem - hétfő 120-240 

Jó társaságban lenni (társasági rovat) - hétfő 120-180 

 

Anyanyelvápolás – kedd 60-240 

Nagyapó/nagyanyó, mondj egy mesét! 

(gyerekeknek) - kedd 90-300 

Nevelő-oktató munka az óvodákban, iskolákban – kedd 120-260 

Tudományos-technikai érdekességek (internet, 

facebook, számítástechnika stb. – ifjúság) - kedd 90-180 

 

Egyházi események, vallási témák - szerda 120-300 

Karitatív tevékenység, szociális gondoskodás - szerda 

 

Múltidézés – Egykoron a mai napon történt - csütörtök 60-130 

A munka világa - csütörtök  120-300 

Mezőgazdaság – szaktanácsok (a szlovén kisebbség  

zöme vidéki kistelepüléseken él) – csütörtök 300-600 

Környezet- és természetvédelem  
(Őrségi Nemzeti Park) - csütörtök 300-500 

Közlekedés – csütörtök 60-120 

 

Társadalmi, közéleti témák - péntek 

Kultúra – péntek 120-600 

Kulturális és egyéb programelőzetesek – péntek 60-120 
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Szlovén folkzene-egyveleg - péntek 300-900 

 

Kulturális és egyéb programelőzetesek – szombat 60-120 

Turisztika - szombat 300-900 

Szabadidő, sport, utazás, természetjárás - szombat  120-240 

Telefonos játékok - szombat 120-180  

 

Mindezen témák és az ezektől eltérőek is szerepelnek a napi nagyriportokban, nagy-

interjúkban, életportrékban is. A különböző élet- és sorstörténetekben, a portréműsorok-

ban is szóba kerülnek. 

 

Vasárnap – 12.00 – 16.00 
 

Válogatás a hét műsoraiból. A Szlovén Rádió hallgatóinak nagy része vidéki kistele-

püléseken él, ezért hallgatottsága ilyenkor a legnagyobb, mert a hétközbeni kerti, mezei 

és egyéb munkák ilyenkor szünetelnek. 

Műsoraink döntő többségét közszolgálati műsorszámok teszik ki, mert a Szlovén Rá-

diónak nincs lehetősége reklámtevékenységre. Hallgatóinak zöme a Szentgotthárd kör-

nyéki kisfalvakban él, ahol nincsenek gyárak, ipari, mezőgazdasági üzemek vagy jelen-

tősebb szolgáltatócégek, melyek érdekeltek lennének abban, hogy a Szlovén Rádióban 

hirdessenek.  

Hallgatóink derékhadát a közép- és idősebb korosztály teszi ki, akikre nem jellemző 

az internetes tartalomszolgáltatás-használat (általában nem rendelkeznek számítógéppel 

sem). Ők viszont még aktívan beszélik a szlovén nyelvet. A fiatalabb korosztály birtoká-

ban vannak a számítástechnikai és internetes ismereteknek, de többnyire már nem beszé-

lik a nemzetiségi nyelvet. A térségben működő amerikai, angol, francia, német, olasz stb. 

cégek sem erősítik a kisebbségi azonosságtudatot.  

Évekkel ezelőtt épp ezen szinte feloldhatatlannak tűnő, generációs eredetű nemzetisé-

gi nyelvszociológiai helyzet miatt szüntettük meg a Szlovén Rádió háromnyelvű (szlo-

vén-magyar-angol) honlapját. Miután a magyarországi szlovénség nagyon archaikus 

nyelvjárást beszél (hasonlóan a moldvai csángókhoz), így különösebb szlovéniai, anya-

országi internetes érdeklődésre sem lehet számítani. 

Fentiek ellenére úgy döntöttünk, hogy adásaink újfent elérhetők legyenek az interne-

ten is, úgy élőben, mint archív felvételeken. Elsősorban épp a fiatalabb korosztályok 

teljes nyelvvesztésének megakadályozása, illetve nyelvi beolvadásának lassítása céljá-

ból. 

 


