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a Civil Rádió közösségének hírlevele

Támogasd a Civil Rádiót,

a magyar civil világ szabad hangját! A Civil 
Rádió immár 24 éve sugározza adásait. Bár 
a mi rádiónk működéséhez szükséges 
minimális anyagi feltételeket korábban sem 
volt könnyű előteremteni, az utóbbi 
években egyre inkább a lét peremére 
sodródtunk.  A pályáza� források csaknem 
elérhetetlenné váltak számunkra, ezért úgy határoztunk, hogy közösségi finanszírozással 
próbálunk meg életben maradni. Elindíto�uk az első közösségi kampányunkat, amely június 
30-ig tart. A kampány célja az élő adásóráink növeléséhez technikai feltételeink fejlesztése. A 
www.tamogatas.civilradio.hu  oldalon megtalálod, milyen közvetlen célunkra gyűjtünk 
ezekben a napokban, s milyen módokon tudod elju�atni hozzánk támogatásodat. Elindult a 
telefonos hívással elérhető támogatásunk, sms-sel is hívásonként 500 Ft-ot tud az 
adományozó utalni. I� érheted el: Vedd hangosabbra  Néhány hónapja megalakíto�uk a Civil 
Rádió Bará� Kört, amelynek ugyancsak fő célja a rádió fenntartásának támogatása, a 
folyamatos adományozás kereteinek megteremtése. De ugyanilyen fontos célunk a közösségi 
működés erősítése, ezért találkozási lehetőségeket, közös programokat szervezünk. Örömmel 
vennénk, ha csatlakoznál közénk. Ezt az alábbi linkre ka�ntva teheted meg: Tagja kívánok 
lenni a bará� körnek, FELIRATKOZOM! Kérünk Téged, hogy ha lehetőséged van, segítsd a Civil 
Rádió megmaradását!

Málenkij Rockot 

“Egy műsor az orosz rock múltjáról és 
jelenéről. Halk birodalmi ének. Tetszhalo� 
műfajélesztés egy kimúlt rendszer múltba 
sejlő muzikális romjain... És még szovjet 
pop, orosz jazz, ukrán underground, észt 
freestyle, moldáv hardcore, szibériai punk 
minden pénteken 18 órakor a Civil 
Rádióban.” A Málenkij Rockot című műsor 
alapítója, Thuróczy Gergely már ‘92 -ben 
“kalózkodo�” Pécse�. Számos “hajón” 
megfordult (Szubjek�v, Publikum, Fiksz, Szajkó, Sziget Rádió) amíg sok sok éve immár, 2002-
ben, le nem horgonyzo� a Civil Rádiónál. A “fedélközben” szerkesztői, próza-műfordítói (orosz 
nyelvből), irodalomtörténészi, ada�ári, bibliográfiai munkákat végze�, diplomáját Bulgakovból 
írta. 1999 óta a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) tudományos főmunkatársa, irodalmi 
muzeológus. Sokat búvárkodik a pes� humor, Rejtő Jenő, jazz/rag�me, magyar irodalom- és 
művelődéstörténet forrásvidékén. Időről időre kifog egy-egy műsorvezető-társat (Radócz 
Zoltán, Kádár György, Kozma Tímea, Balogh Viktor), akivel egy csónakban evezve 
megismerte�k a hallgatókat az orosz kultúra zenei áramlataival. 2018. június 15-i adásában a 
legendás leningrádi Aquarium zenekar számaiból és az együ�eshez fűződő számtalan 
anekdota közül válogato�. Rejtő Jenőről szóló történeteiről pedig ezen a felvételen hallhatunk.

Római-par�

http://www.tamogatas.civilradio.hu/
https://adjukossze.hu/kampany/vedd-hangosabbra-1495
https://goo.gl/forms/2vLcGBJ0RtYkZtr52
http://civilftp.civilradio.hu/0615MalenkijRockot.mp3
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=T-oOw4ShIxM


Kíváncsi vagy? Közelebbről is megnéznéd? 
Érdekel a története? Hol tart most a 
társadalmi párbeszéd? A Civil Rádió Bará� 
Kör a Római- par� mobilgá�al kapcsolatos 
tények, érvek és érdekek bemutatásával 
egybekötö� sétára hívja az érdeklődőket. 
Túravezetőnk: Lisztes Gábor, várostervező, 
építész, aki még nagyszüleivel kalandozta be 
a vízi utakat, 1960 óta járja, ismeri a Római-
partot, és a mai napig “hazajár”. A gát 
elhelyezkedésének kérdésben nem érinte�, 
hiszen nem római-par� lakos, de független, objek�v, szakmai szemmel és természetesen 
szenvedélyes kötődéssel ismerte� a part mai állapotát, és terveze� jövőjét. A kb. 3 órás séta 
során a leendő gát mostani tervek szerin� útvonalán mennénk végig, a pünkösdfürdői 
strandtól a vasú� hídig. Bővebb információ az esemény  a Facebookon oldalán található. 
Szerete�el várunk Mindenkit, aki szívesen csatlakozik egy ismere�erjesztő, várostörténe� 
sétára 2018.július 21-én 16.00 órakor a Pünkösdfürdő utca Duna felőli végén!

A befogadó rádió

A Civil Rádió mindig támoga�a a 
Magyarországon élő nemze�ségi 
kisebbségek kultúráját, zenéjét, öntevékeny 
csoportjait, érdekérvényesítő szervezeteit, 
esélyegyenlőségi programjait, vagy éppen 
más kultúrából hazánkba érkezők 
érvényesülési, beilleszkedési, ismerkedési 
lehetőségeit bemutató műsorok létrejö�ét. 
25 éves működésünk során számos 
idegennyelvi és magyar nyelvű adásban és műsorsorozatban jelent meg a kultúra sokszínű 
világa, hol i� tanuló külföldi diákok, hol külföldön tanuló magyar diákok meséltek rádión 
keresztül a tapasztalataikról, élményeikről, ajánlo�ak programokat, muta�ak be kiállításokat, 
múzeumokat, adtak tanácsokat az ide, vagy oda érkezőknek, hol a magyarországi őshonos 
kisebbségek mutatkozha�ak meg és tartha�ak kapcsolatot egymással a rádióműsoron 
keresztül. A teljesség igénye nélkül álljon i� néhány a múltból és a jelenből: A spanyol nyelvű 
“Qué Hora Es?”  című műsort dél és közép amerikai diákok készíte�ék ösztöndíjuk ideje ala� 
és ezáltal nemcsak a budapesten élő spanyol ajkúaknak, hanem az online felületen keresztül 
az o�honiaknak is beszámoltak élményeikről. A “Kína virágai” címû mûsor bemuta�a 
Magyarországnak Kínát, a kínaiaknak hazánkat. Helyszíni riportokkal, interjúkkal, a kele� 
mûvészet, kultúra bemutatásával amolyan hidat teremte�ek a kínai és a magyar nép közö�. A 
“Mindenki joga” angol nyelvű emberi jogi ú�kalauz mindenkinek. A műsor fő feladatának 
tekin�, hogy bemutassa milyen fontos szerepe van az emberi jogoknak a világban. Hisznek 
abban, hogy ezek az alapvető jogok sérthetetlenek, és minden embert egyenlően 
megilletnek.  A szintén angol nyelvű “Past Perfect!” a középkori és korai modern történelem és 
kultúra műsora, amely a CEU közreműködésével jö� létre és a műsorvezetők a korszak 
elismert kutatóival beszélgetnek a trubadúroktól az álla�artásig bármiről. A “SoSi?” a 
Független Médiaközpont (Független Újságírók Alapítványa) és a Roma Sajtóközpont roma 
magazinműsora, melyben a kulturális színtér aktualitásait, művészportrékat, érdekérvényesítő 
fórumok összefoglalóit, önkormányza� programokat, és a kisebbséget érintő főbb híreket 
muta�ák be hétről hétre. A “Déli szél” -ben hírek, érdekességek, információk, programajánlók 
hangzo�ak el magyar és szerb nyelven, valamint  változatos ritmusok és “néha ismerős Déli 
zenével” a szentendrei szerb kisebbség képviselőinek szerkesztésében.

InclusionDes projekt 

2015-ben támoga�a az Erasmus+ Európai Uniós keretprogram „InclusionDes” elnevezésű 
projektünket, amely a közösségi rádiózás szerepét vizsgálta a kisebbségi nyelvhasználat 
megőrzésében. A felmérésben, illetve magában a projektben résztvevő országok (Írország, 
Franciaország, Németország, Magyarország és Spanyolország), mind mul�kulturális, több 

https://www.facebook.com/events/258206211403603/


kisebbséget magukba foglaló országok, ahol 
nagyon fontos, hogy a más kultúrákból 
érkezők is megőrizzék saját anyanyelvük 
használatát. Magyarország esetében 
ugyanígy fontos, hogy történelmi 
kisebbségeink nyelvhasználatát, tradícióik 
megőrzését támogassuk, illetve küzdjünk 
azért, hogy a magyarként kisebbségben lévő 
emberek saját anyanyelvük gyakorlásának 
jogát megtarthassák. A közösségi rádió egy 
olyan találkozási pont, ahol a különböző 
kultúrából érkező emberek találkozhatnak, s 
a kereskedelmi szempontok figyelmen kívül 
hagyása mia�, készíthetnek műsorokat, beszélhetnek saját nyelvükön. Az említe� országokról 
általánosan elmondható, hogy a helyi kisebbségek nem kapnak vagy alig kapnak megszólalási 
lehetőséget a közszolgála� médiumokban, a kereskedelmi médiumok pedig nem érdekeltek a 
kisebbségi csoportok önálló megszólalásában. Felmérésünkben 17 közösségi rádió ve� részt: 
Németország (6 rádió), Ausztria (1 rádió), Svájc (1 rádió), Franciaország (2 rádió), Írország (3 
rádió) és Spanyolország (2 rádió) Magyarország (2 rádió). Ők együ�esen 143 műsort 
sugároznak 43 különböző nyelven, és ezeket 64 különféle országból származó önkéntesek 
készí�k. 2016 júniusában a Civil Rádió stúdiójából sugároztuk a projekt első többnyelvű 
műsorát, amelyben a Budapesten megrendeze� nemzetközi projek�alálkozó valamennyi 
résztvevője megszólalhato� és elmondha�a tapasztalatait, kifejthe�e véleményét a 
programmal kapcsolatban.

Már több mint 500 – irány az 1 000!

A Civil Rádió közösségi rádió. A világért, a saját környezetükért,
lakóhelyükért tenni kívánó, lelkes emberek indították el, hogy a
nyilvánosság erejével segítsék fontos ügyek megoldását.
Képzeljük el, hogy valaki az…

A tyúk vagy a tojás?

Mi kell a tudományos felfedezésekhez? Pénz vagy képzelet? A
mai tudományos kutatások hatalmas anyagi apparátust
igényelnek mind az univerzumra vonatkozó kérdésfeltevéseknél,
mind a legapróbb anyagi részecskék elemzésénél. A köztes
térben…

Tarna-parti képek

“Jászdózsa egy kicsiny település a Tarna partján. 1999-ben,
Magyarország akkori Mexikói nagykövetének felesége gondolt
egy nagyot és létrehozta a Dósai Nemzetközi Alkotótábort.
Minden évben két hétig bábeli nyelvzavar uralkodik a…

Mit írnak ma az újságok?

Olyan időket élünk, amikor a média felelősségteljes használata,
az információk közötti tudatos szelekció, a mérlegelés és a
sokoldalú megközelítés lehetősége a technikai adottságok miatt
a többség számára nyitott. Befogadói oldalról…

http://inclusiondes.eu/?p=142
https://kronika.civilradio.hu/mar-tobb-mint-500-irany-az-1-000/
https://kronika.civilradio.hu/mar-tobb-mint-500-irany-az-1-000/
https://kronika.civilradio.hu/a-tyuk-vagy-a-tojas/
https://kronika.civilradio.hu/a-tyuk-vagy-a-tojas/
https://kronika.civilradio.hu/tarna-parti-kepek/
https://kronika.civilradio.hu/tarna-parti-kepek/
https://kronika.civilradio.hu/mit-irnak-ma-az-ujsagok/
https://kronika.civilradio.hu/mit-irnak-ma-az-ujsagok/


Csak egy szál bikinit hoztam el az útra…

A Friedrich-Ebert-Stiftung 2017 őszén kutatást végzett a magyar
nők körében, azt vizsgálva, hogy milyen nehézségekkel,
problémákkal szembesülnek a hétköznapokban. Felmérésük
alapján kiderült, hogy a nők körében leggyakrabban felmerülő
probléma, nem…

Több mint 1200 turnus idén nyáron

“Harry Potter tábor, Gyűrűk ura tábor, csillagok háborúja tábor,
cukrásztábor, leveses tábor, robotika, webfejlesztő tábor, mobil
alkalmazásfejlesztő tábor, katonai, military tábor, indián tábor…,
nem nagyon találni már olyan témát amiben…

 
Leiratkozáshoz kattints ide.

https://kronika.civilradio.hu/csak-egy-szal-bikinit-hoztam-el-az-utra/
https://kronika.civilradio.hu/csak-egy-szal-bikinit-hoztam-el-az-utra/
https://kronika.civilradio.hu/tobb-mint-1200-turnus-iden-nyaron/
https://kronika.civilradio.hu/tobb-mint-1200-turnus-iden-nyaron/

