
GRILA DE PROGRAME 2014 - 2015

Publicitate 

Luni-Vineri
ORA 

PROGRAM

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI ORA 

PROGRAM

SAMBATA DUMINICA Publicitate 

Week-end

06:00-06:05

06:05-07:00

07:00-07:05

07.05-08.00

08:00-08:20 08:00-08:05

08:20-09:00

09:00-09:05

09:05-10:00

9:00

10:00-10:05 10:00-10:05

10:05-11:00 10:05-11:00 SEMNAL (TERERÖ)                                         

- multiplex al redacţilor maghiare din 

Europa 

RETROSPECTIVA SĂPTĂMÂNII 

(RÁADÁS)                                                 

- selectie din materialele difuzate in 

cursul saptamanii

11:00-11:20 EMISIUNEA DE RELIGIE (VALLÁSI 

MŨSOR)

11:20-12:00 MUZICĂ SIMFONICĂ 

(HANGVERSENY)

12:00-12:05 12:00-12:05

12.05-13.00 BANCA DE 

REZERVĂ 

(KISPAD)             

- rezumatul 

evenimentelor 

sportive din 

weekend 

AGRICULTUR

A  

(GAZDAÉLET

)    - emisiune 

despre 

agricultură şi 

zootehnie 

GRĂDINĂRIT 

(KERTÉSZROVAT

) - emisiune cu 

informații despre 

grădinărit. 

VIAŢA SATULUI 

(VENDÉGSÉGBE

N)  - în gazdă, în 

direct despre viața 

de la sate

SPORT                    

-avanpremiera 

evenimentelor 

sportive

12:05-13:00 SĂ GĂTIM ÎMPREUNĂ (FÖZZÜNK 

EGYÜTT)                    - emisiune culinară

LUMEA COPIILOR 

(GYERMEKMÜSOR)                                 

- emisiune interactivă pentru copii

13:00-13:05

13.05-14.00

14:00-14:20

14.20-15.00

15:00-15:05 15:00-15:05

15.05-16.00 15:05-16:00 DESPRE TEATRU (SZÍNDARABOLÓ)                       

- prezentarea unui spectacol de teatru, 

interviuri cu artiştii şi spectatorii

LUMEA SATULUI                             

(FALU VILÁGA)                                                   

- emisune cu caracter etnografic, 

prezentarea unei comune, unui sat, 

a unei comunitati 

16:00-16:05

16:05-17:00

17:00-17:05 17:00-17:05

17:05-18:00 17:05-18:00
MUZICORAMA                                             

(ZENÉS MÜSOR)                                                   

- muzica populara autentica si fuziunea 

muzicii populare cu stilurile funk, soul, jazz, 

blues, rock, muzica transilvaneană

CEAIUL DE DUPA-MASA              

(DELUTANI TEA)                                                      

- arte plastice:focus pe arta 

contemporană

18:00-18:20

18:20-19:00

19:45-20:00

20:00-20:05

20:30-21:00 JAZZ (ZENÉS MÜSOR)                                         

- exploatarea culturii muzicale vest-

europene (si nu numai) ocolind slagarele 

internationale

21:00-21:05 21:00-21:05 BULETIN DE ŞTIRI  (NACHRICHTEN)

21:05-22:00 21:05-22:00 EMISIUNEA ÎN LIMBA GERMANĂ

15:0515:05

ACTUALITATEA CULTURALĂ                               (KULTÚRPRESSZÓ)                                                        

-  rubrici muzicale de jazz(presso) si muzica clasica, iar vinerea prezentarea unei trupe 

cunoscute in 40 de minute                                                          

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

12:05

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK) 13:00-14:00
MODA (TRENDETLENSÉG)                                  

- vestimentaţie şi lifestyle
13:05

DEDICAŢII MUZICALE                     

(SZÓL A NÓTA)

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

14:00-15:00JURNAL DE PRÂNZ (HÍRNEGYEDÓRA)

ACTUALITATEA CULTURALĂ                          (KULTÚRPRESSZÓ)                                                           

-  Interviuri, reportaje, transmisiuni in direct despre eveneimente culturale importante din 

zonă, interactiv, ocazional cu jocuri si concursuri

10:05

JURNAL DE ZI (HÍRNEGYEDÓRA)

11:20

11:00-12:00

11:00REVISTA RADIO                                      (RÁDIÓÚJSÁG)                                                                                   

- actualitate pe larg, cu 3-4 subiecte principale dezvoltate, analizate, dezbatute cu mai 

multi intervievati

7:05

 BUNĂ DIMINEAŢA, TRANSILVANIA!      (JÓ REGGELT, ERDÉLY!)                                           

-emisiune matinală: 6,15 calendarul zilei, 6,20 onomastica, 6,40 informatii utilitare

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

 BUNĂ DIMINEAŢA, TRANSILVANIA!      (JÓ REGGELT, ERDÉLY!)                                           

-emisiune matinală: 7,15 prezentarea evenimentelor din zona de acoperire, 7,25 

Concursul diminetii,  7,35 info trafic, meteo, curs valutar, 7,45 Revista presei locale

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

LACSOBAHT (RROMI)                 - 

emisiune despre cultura şi obiceiurile 

comunităţii de rromi

CONFRUNTAREA

- emisiune în direct  despre 

problemele comunitatăţii rrome 

07:00-8:00

17:05

PORTRETE                                              

(PORTRÉ- ARANYSZALAGTÁR)                                          

- interviuri din arhivă.

 BUNĂ DIMINEAŢA, TRANSILVANIA!                                                                         

(JÓ REGGELT, ERDÉLY!)                                                                                               

- emisiune matinală de weekend: 8,15 - calendar, onomastica, informatii utilitare                         

8,25 – prezentarea evenimetelor culturae din zona de acoperire, 8,35 – jocuri si 

concursuri, 8,45 -  corespondentii de 5X3 min interupta cu muzica, 9, 20 –interviu 

cu invitatul zilei,    9,50 – sa vorbim corect lb maghiara

MAGAZIN TURISTIC (TÜNDÉRKERT)                            

- prezentarea localităţilor turistice şi a 

traseelor montane din Transilvania

8:05

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

MUZICORAMA                                           

(ZENÉS MÜSOR)                                               

- DJ în direct aseaza in context noutatile 

muzicale, cultura muzicala est-europeana

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

JURNALUL DIMINEŢII (HÍRNEGYEDÓRA)

 BUNĂ DIMINEAŢA, TRANSILVANIA!      (JÓ REGGELT, ERDÉLY!)                                           

-emisiune matinală: 8,30 concurs, 8,35 „Erdélyi körkép” relatări de la corespondentii din 

zona de acoperire (Harghita, Covasna, Braşov), info trafic, meteo, curs valutar

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

08:05-10:00

 BUNĂ DIMINEAŢA, TRANSILVANIA!      (JÓ REGGELT, ERDÉLY!)                                           

-emisiune matinală: Calendarul zilei, onomastica, subiectul saptamanii, corespondente 

din orasele din zona de acoperire, interviul zilei, jocul zilei, discutii cu ascultatori, meteo, 

trafic, curs valutar

16:00

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

10:05

12:05

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

17:05

IT-GADGET 

(DIGITALIS 

VILLAG)           

- actualitatea 

din domeniul 

IT

ŞCOALA RADIO 

(SULI-RÁDIÓ)        

- emisiune cu şi 

pesntru elevi şi 

studenţi              

LITERA-TURA         

- emisiune literară, 

interviu, poezie

18:20

19:00-19:45 EDUCAŢIE 

PRIN RADIO 

(RÁDIÓDIDACT

A) -informații din 

sistemul 

educațional

LEGISLAŢIE 

(TÖRVÉNYTÁ

R) - emisiune 

interactivă din 

domeniu 

juridic, cu 

invitat

JURNAL DE SEARĂ (HÍRNEGYEDÓRA)

ARMONII 

(ŐSSZHANG)        - 

emisiune 

interactivă în care 

sunt prezentate 

cazuri sociale 

TEATRU RADIOFONIC 

(RÁDIÓSZÍNPAD)                                          

- înregistrat

8:20

14:20

EMISIUNEA ÎN LIMBA GERMANĂ

POVESTE DE SEARĂ (ESTI MESE) - emisiune în care sunt relatate povești pentru copii

PRINTRE CUVINTE                                           (ÉRTSÜNK SZÓT)                                                                                      

-  emisiune socio-culturală, note, comentarii, comperaj, reportaje, interviuri, intervenţii şi 

muzică

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK) BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

POVESTE DE SEARĂ (ESTI MESE) - povești pentru copii

DEDICAŢII MUZICALE                               (KÍVÁNSÁGMÜSOR)

 RADIO TÎRGU MUREȘ(MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ) -  106,8 FM şi 1323 AM                                                                                                                            PROGRAM MINORITĂŢI (maghiară, germană, rromanes)

REVISTA RADIO                                            (RÁDIÓÚJSÁG)                                                                                              

- știri pe larg comentate și informații de actualitate comentate în interviuri şi reportaje

DEADLINE                                                     (NAPRAKÉSZ)                                                                                                         

- interviu in direct -cu personajul principal al zilei, din orice domeniu de activitate

CU CE VA PUTEM AJUTA?            (MIBEN SEGITHETÜNK?)                                                     

- emisiune interactivă: cu invitat în direct, care dezbate împreună cu ascultătorii teme de 

interes din administraţie, social, economic, medicină, agricultură, politic, educaţie 

9:05

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)

16:05

16.00-17.00 CEAIUL DE DUPA-MASA           

(DELUTANI TEA)                                                            

- magnetofon călător: interviuri cu 

personalităţile comunităţii

6:05

MEDICINA              

- emisiune 

interactivă cu 

medici specialişti 

din diverse 

domenii invitaţi în 

studio 

MAGAZIN 

ECONOMIC 

(GAZDASÁGI 

MAGAZINE)             

- cu specialişti 

din domeniul 

economic 

20:00-20:30

20:05-21:00 AVENTURIERII 

(KALANDOROK

)      - emisiune 

interactivă de 

profil auto-moto

MAEŞTRI ŞI 

CAPODOPER

E (MESTEREK 

ÉS 

REMEKMŰVE

K)       - 
BULETIN DE ŞTIRI ÎN GERMANĂ (NACHRICHTEN)

20:05

13:00

20:00

TOP 30/FILĂ MUZICALĂ                   

(TOP 30/KOTTA)                                      

- personalitati muzicale prezinta 

topul /

-concert live din studio in ultima 

duminica a lunii 18:00

19:00

TRANSMISIUNI SPORTIVE ŞI MUZICĂ                                

(SPORT KÖZVETÍTÉSEK)                                          

- descoperirea si dezvaluirea valorilor 

muzicale

18:00-20:00

BULETIN DE ŞTIRI (HIREK)


