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AZ ADÁS – MENET HÍRLEVÉLRŐL ….
A lap évente 16 alkalommal jelenik meg. 8 alkalommal
közli az ünnepek műsorajánlatait, majd 8 alkalommal a
kritikákat. Havi szinten csupán 500 Ft(áfa-mentes)-ba
kerül, s egyáltalán nem tartalmaz reklámokat. Az adások
műsorvezetőit már az előzetesben olvashatjuk, ezáltal a
csatornák felsorolásában szereplő magazin jellegű
műsorszámai minden érdeklődő számára beazonosíthatók.
Az új „sztárok” fotóit is láthatjuk, Ők az egyes csatornák
„arcai”, ki-ki saját ízlésének-érdeklődésének megfelelően
összeállíthatja a rádiós és televíziós porfólióját. A
házimunkák, kirándulások, bevásárlások, gyerekfoglalkozások, főzőcskék, barkácsolások mellé az
időrendes bontás is megkönnyíti az ünnepi családi
programok megtervezését. Az új műsorszámoknál az
ismétléseket is szemlézi. Néhány tévécsatorna számos
egészségügyi műsorszámát úgy közli, hogy a „televíziós
vásárlási műsorablak” megjelölés nem marad ki.
Különböző okokból az érdeklődő értelmiségi rétegek,
számos nyugdíjas, rokkant, kismama médiafogyasztó
számára a rendszerváltás óta szinte elérhetetlen
szabadidő-töltési kategóriába tartozik egy-egy komplett
komolyzenei, jazz vagy pop-jazz koncert, színházi, operett,
opera vagy tánc előadás személyes megtekintése. Az

Adás-menet hírlevél kiemelt figyelmet fordít ezek
ismertetésére, illetve a kritikai kiadásban rendszeresen
elemzi az M5 vagy a D 1 csatornán látható műsorokat.
Sokan érdeklődnek ugyan az istentiszteletek, illetve
teológiai magazin-műsorok iránt, viszont nem járnak
rendszeresen templomba. A Kossuth, a Katolikus, a Mária
rádió, illetve a DUNA, a DUNA WORLD, a PAX és az M 5
csatornák vallási műsorait szintén részletesen ismerteti ez
a kiadvány. Előfizetésével figyelemmel kísérhetjük a
televíziós csatornák profil-változásainak trendjeit:
- a DUNA TV egyre inkább „kommercializálódik”: a
filmek között csupán néhány szórakozató
magazin(péládul: Fábry-show, Bagi-Nacsa-show) és az
M 1-ről átvett Híradó szerepel, ezen kívül itt láthatjuk
a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi ajánlatai és élő
sorsolásait
- a HÍR TV, az ATV mellé az M 1 és az ECHO TV is
felzárkózott hírcsatornaként
- a kulturális, művészeti, ismeretterjesztő, oktatási,
vallási adásokat is széles kínálatban kínáló
kereskedelmi csatornák(D 1, PAX TV, FIX TV, 6-OS
CSATORNA) mellett beindult a műsoridejének teljes
egészét ezen témáknak szentelő M 5 közszolgálati
csatorna
- mivel 2010 óta számos közszolgálati csatornával
bővítette kínálatát az állami MTVA, ezek egymással is
kénytelenek versenyezni a nézők ideje érdekében
- feltűnően sok a közszolgálati ismétlő csatorna (is):
M3, részben a DUNA WORLD, részben az M 5
- a meglehetősen gazdag gyermek-csatorna kínálatot
bővítette a közszolgálati M 2

- a szintén szép számmal megjelent sportkínálathoz
pedig csatlakozott a közszolgálati M 4
Az Adás-menet hírlevél a könnyűzenei rádiók, a
tematikus „konzerv” tudományos csatornák, az M 3, a
gyerekcsatornák, a sport-csatornák, illetve a UPC
kínálatában nem szereplő könnyűzenei és komolyzenei
csatornák, illetve külföldi adók kínálatát nem
tartalmazza. A folyóirat hasznos lehet azok számára,
akik nem hagyományos forrásokból, hanem az egyes
cégek archívumaiból, a videomegosztó portálokról, a
közösségi oldalakról, az okostelefon applikációk
segítségével tájékozódnek az elektonikus média-cégek
óriási magyar nyelvű kínálatából.

