
MŰSORTERV
A Civil Rádió FM98 számára

SZEMÉLYI ADATOK *

Név: Balogh Viktor ___________________________________________

Telefonszám: 30-433-1017 _____________________________________

E-mail cím: balogh.viktor@mfb.hu _______________________________

*SZEMÉLYES ADATAIDAT bizalmasan kezeljük, harmadik fél számára NEM ADJUK KI!

Műsorvezető: Balogh Viktor, informatikus, újságíró, a Magyar Kékkereszt 
Egyesület elnökségi tagja, prevenciós ifjúsági vezető. Az Egyesület az 
Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet felügyelete mellett dömösi 
kórházában szenvedélybetegek gyógyulását segíti, országos szinten is 
elismert, kiemelkedő eredménnyel.

Műsorkészítő csapat: az Egyesület nyári ifjúsági táboraiban rendszeresen 
részt vevő 15-25 év közötti fiatalok. Szinte valamennyien egyetemisták, 
akik között van medikus, és kommunikációs szakon tanuló hallgató is.

A műsor tervezett címe ÉLETFA

A műsor bonyolításának jellege Élő

A műsor rendszeressége Heti

A műsor hossza Egy óra, amit idővel, az eredmények 
alapján és lehetőség szerint 
szeretnénk két órára bővíteni

A műsor élettartama Folyamatos

A műsor arányai 25 % zene
75 % szöveg

A tervezett műsor koncepciója:

A műsor célja, hogy lehetőséget mutasson fel a családok számára: még 
azelőtt meggyógyulhat egy még csak betegedni készülő család, mielőtt 
pusztító szenvedélybetegségek formájában eszkalálódnának a belső 
problémák. Valamint ugyancsak szeretnénk lehetőséget kínálni egy már 
megbetegedett családnak arra, hogy valódi gyógyulást keressen. A 



szenvedélybetegség sohasem egyéni probléma. Ahol szenvedélybeteg 
van, ott az egész családnak gyógyulnia kell.

Ezért a műsor fő vonulata a családi kapcsolatokra fókuszál, emellett 
jutnak majd szóhoz a drogprevenció szokásos témái: viselkedési, 
probléma-megoldási minták, kilépési modellek, menekülési formák, 
megoldások elemzése, a függőség kialakulásához vezető folyamatok 
tanulmányozása. Szülői, pedagógusi, baráti felelősségtudat erősítése, 
életvezetési kockázatok tudatosítása, a segítségnyújtás lehetőségeinek 
bemutatása.

Lesznek még a műsorban vitaindító tudósítások, riportok, 
élménybeszámolók a témába vágó konferenciákról, az ország különböző 
pontjain működő hasonló intézményekben folyó munkáról, és egyéb 
figyelmet érdemlő rendezvényekről.

Mindez alkalmanként egy meghívott vendég közreműködésével, 
stúdióbeszélgetés formájában, a megfelelő zenei sávba illeszkedő 
zenékkel színesítve.

Az adás többnyire egy nagyobb (40 perc) és egy kisebb blokkra (17 perc) 
fog tagolódni. A nagyobbik részben beszélgetés hangzik majd egy konkrét 
témában, a kisebbikben pedig a műsor vendége mutatkozik be. 
Vendégként leginkább gyógyult szenvedélybetegekre számítunk. 
Amennyiben drogprevenciós szakember, vagy vezető a vendég, úgy a 
teljes műsoridőt a vele való beszélgetés tölti majd ki. Kérdéseket a 
hallgatóktól SMS-en várunk majd, a betelefonálást a műsoridő szorítása 
miatt szeretnénk minimálisra redukálni. Ha valamikor majd lesz lehetőség 
a műsoridő kibővítésére, ezen tudunk majd változtatni.

Műsoridő szempontjából sajnos csak munkaidőn kívüli időpontok jöhetnek 
számításba, vagyis a Civil Rádió sávos beosztásának megfelelően hétfőtől 
csütörtökig 19:00 – 21:00, pénteken viszont már 16:00-tól, illetve ha 
hétvégére kerül, akkor csak a szombat délelőtt alkalmas 10:00 – 12:00 
között, ahol és amikor hely adódik.


