CORVINUS RÁDIÓ SOPRON MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ, fm 104,6
„Más, mint a többi” – Ez volt a szlogenje annak a közműsor-szolgáltató rádiónak, amely tíz
évvel ezelőtt Corvinus Rádió néven Sopronban jött létre. Ez a – mindvégig keresztény
szemléletű - rádió, ma már a Magyar Katolikus Rádió része, és továbbra is az fm 104,6 MHzen található, lefedi az egész egyházmegye területét.
A stúdió Sopronban, a Szent György Plébánia épületében működik. A napi 24 órás adás
gerincét az országos Katolikus Rádió műsora tölti ki, de napi 8 órányi időben Sopron és
környékéről származó helyi műsorok készülnek.
A rádió teljes egészében keresztény szellemiségű közszolgálati műsorokat sugároz. Minden
hétköznap reggel 7-kor, és vasárnap 10 órakor közvetít szentmisét. Minden délben hallható
a Vatikáni Rádió műsora, este 8 óra után pedig Léleképítő címen, plébános atyákkal,
szerzetesekkel s néha Püspök Atyával is nagyon értékes beszélgetések készülnek. Naponta
25 alkalommal mondunk híreket. E hírműsorok között 7 alkalommal térségünk híreit
sugározzuk. Hétköznap délután 4-kor és 6-kor friss hírmagazinokból, hétvégén 5 órakor
heti hírösszefoglalókból tájékozódhatnak a hallgatók.
A rádió sokféle műsorában kap helyet a helyi társadalom és politika, a civil világ, a kultúra, a
hagyomány és vallási értékek ápolása. Este fél 7-kor a Sportpanoráma a megye sportjáról
tájékozat, de figyelmet kapnak a kiszolgáltatottak, kisebbségek és a vallási közösségek is. A
rádió nemzetben gondolkodó, szociálisan érzékeny, bátorító, vigasztaló és nagyon érdekes
médium. Fontos szempont a környezet,- és teremtésvédelemre nevelés, a gyermekek és
ifjúság iránti elkötelezettség, a fiatal szülők és családok számára készülő tanácsadó műsorok,
a pozitív gondolkodás. A rádió családcentrikus, ahol a nagycsaládok, és a csonkacsaládok is
megszólalhatnak, s ahol sok-sok kérdésre választ kaphatnak az érdeklődők.
A közeljövőben pedig a mostani műsorstruktúra átalakítása, fiatalítása várható.
A 10 éve működő rádiót kiváló szakmai csapat készíti. Sikerük azonban attól függ, mennyien
hallgatják, és sikerül-e napról-napra elegendő hírt és információt kapni a térség minden
településéről.
Ezért tisztelettel kérünk Mindenkit, hogy hangoljon az fm 104,6-ra, s hallgassa a Magyar
Katolikus Rádiót! Ez számunkra a mostani hónapokban azért is fontos, mert már folyik a
rádió, telefonos hallgatottsági felmérése, és tart június végéig.
A felmérést végző, két néven is rákérdez a rádió ismertségére és hallgatottságára,- egyrészt
Corvinus Rádió, másrészt Magyar Katolikus Rádió fm. 104,6 néven. Kérjük, mindkét
esetben jelöljék meg a rádiót, hisz e felmérés eredménye, feltétele a rádió pénzügyi
támogatottságának.
A Rádió vezetése ez úton is megköszöni az eddigi hallgatottságot.
Tisztelettel: A Katolikus Corvinus Rádió Munkatársai

