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A Civil Rádió közösségének hírlevele

Támogatás

A Civil Rádió május 7-től júniusig 30-ig 
közösségi támogatási kampányt indít:

 Élő adásóráink növeléséhez szükséges 
technikai feltételeink fejlesztésére.

 Sajnos az élő adások lebonyolításához az 
utóbbi időben nagyon kevés forrásunk volt, 
pedig egy rádió akkor a legizgalmasabb, ha 
élőben szól, s Ön pedig részese lehet 
műsorainknak. 3 millió forintra lenne 
szükségünk ahhoz, hogy 2018-ban még több 
olyan műsort készíthessünk, amelybe betelefonálhatnak, elmondhatják és megoszthatják 
véleményüket másokkal. Kérjük, támogasson minket, hogy élőben szólhassunk: Civil 
Rádiózásért Alapítvány 11701004-20147734, vagy kattintson a tamogatas.civilradio.hu 
oldalra, ahol többet is megtudhat a működésünkről.

 

Utolsó találkozó? 

Pár héten belül véget ér „Respect Words – A tisztelet hangján” 
elnevezésű projektünk, amely a gyűlöletbeszéd visszaszorítását 
célozza. A közel kétéves program során elsősorban a 
különböző médiumok és az újságírók számára állítottunk össze 
olyan ajánlásokat, amely segítheti őket a gyűlöletbeszéd 
csapdáinak elkerülésében, illetve abban, hogy miként 
védekezhetnek a publikációkba beszivárgó uszítás, és általában 
az együttélést mérgező beszéddel szemben. A projektben 
résztvevő 7 ország képviselői a múlt héten találkoztak 
Ljubljanában a program zárókonferenciáján, amelyet 
egybekötöttek a szlovén házigazda Radio Student 49-ik 
születésnapi rendezvénysorozatával is. Az 1969-ben alapított 
médium a ljubljanai egyetem rádiója, több mint 200 hallgató 
részvételével szólal meg naponta. Bár a ljubljanai találkozó volt 
a program záró eseménye, a résztvevők egyetértettek abban, 
hogy van még teendő bőven a gyülöletbeszéd visszaszorítása 
terén. 

Foci műkedvelőknek a Civil Rádió színeiben

Kedves Barátaink, Kollégáink, Változásról és jó hírről tájékoztatlak Benneteket. 
Megváltozott a Civil Rádió amatőr foci-piknikjének az ideje, május 21-én, most következő 
hétfőn 10 órakor találkozunk a budai Bikás Parkban. Az OTP Bank Liga erőteljes 
tiltakozása a változás oka, az eredetileg szombatra tervezett közös játékunkról azt 
feltételezik, hogy a hazai bajnoki meccsekről eltereli a figyelmet, üresek maradnánk 
miattunk a lelátóik. Rendkívüli rugalmasságunk eredménye, hogy részben respektáltuk 
követelésüket. Tehát hétfőn 10 órakor az Etele út - Tétényi út kereszteződésénél 
családostól várjuk az érdeklődőket - a rádiós önkénteseket és más hallgatókat, barátokat 
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is. "Jelentős futballtudás részben akadály." 
Szóval műkedvelőket hívunk. Üdv, a Civil 
Rádió Baráti Körének tagjai

 
Világhódításban

Patricia Ecuadorból érkezett, Colby az 
Egyesült Államokból, Afina Indonéziából. 
Mindhárman Budapesten tanulnak. És 
mindhárman a Civil Rádió önkéntesei. A 
Szubjektív Értékek Alapítvány gyakornoki 
programjának köszönhetően 
találtak ránk és segítik 
munkánkat - Afina online 
csatornáink vizuális elemeinek 
szerkesztésében, Colby 
nemzetközi programjainkban és 
élő műsoraink technikai 
lebonyolításában segít minket. 
Patricia egy saját műsor elindításán dolgozik – olyan emberekkel készít interjúkat, akik 
hétköznapjaink „észrevétlen”, meg nem szólított hősei: tanárok, szociális munkások, 
kórházi nővérek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy közösségünk ennyire sokszínű, és 
olyan elképzelhetetlenül távoli országokból is vannak segítőink, mint Ecuador vagy 
Indonézia. De nem kell feltétlenül egy másik kontinensről érkezni – ha Ön is szívesen 
lenne a Civil Rádió önkéntese és technikusként, szerkesztőnként, műsorvezetőként 
csatlakozna hozzánk, nincs más teendője, írjon egy rövid bemutatkozó címet az alábbi 
email címre: civilradio@civilradio.hu.  

Mindent a nőkről

Elekes Irén közel 20 éve aktív 
szereplője a Civil Rádió 
hétköznapjainak. Az Országos 
Széchényi Könyvtár volt 
munkatársaként  a könyvtárak 
népszerűsítője, kulturális 
kapcsolatok szervezője és a 
nőtörténet ismert kutatója. Mindent a nőkről című műsorsorozatában bemutatja a modern 
nőmozgalom kezdeteitől a gender tudományok megjelenésééig tartó bő kétszáz éves 
időszak legfontosabb, nőket érintő történéseit és a női alkotó képesség bizonyítékait. 
Műsoraiban szó esik régi sajtóvitákról, az első női lapokról, a „női elsők”-ről (első orvosnő, 
első egyetemi tanárnő, első mérnöknő az első sportolónők stb.), az egyes korok 
életmódjáról, mindennapi kultúrájáról, a női munkavállalásról. Bemutatja a nőegyletek 
történetét, újraolvas régi irodalmi műveket, megidéz elfeledett női művészeket és 
megnézi, hogyan működtek a XIX-XX. század fordulójának nőcsoportjai és milyen volt az 
„állami” nőmozgalom a második világháború után. A magyar rádiózás történetében a 
Mindent a nőkről az első olyan műsorfolyam, amely a nőtörténet és a nőmozgalom 
múltjának fontos eseményeit határozott koncepció alapján, az egyes témakörök legjobb 
szakértőinek előadásában mutatja be. Műsorainak archívuma itt elérhető.

Mesterségem címere?

Fényképeket készít, múzeumokkal tárgyal, pilóták a
munkatársai, sok időt tölt a levegőben, ismeri régi korok útjait,
sáncait, templomok, várak falait, kutat, felfedez. Kicsoda ő? A
légirégész. Idén a Földgömb az…
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Te sem látsz más megoldást?

“Azt ismered hogy egy pasi kiesik az ötvenedik emeletről?
Miközben zuhan azt mondogatja, hogy nyugtassa magát:
eddig minden rendben, eddig minden rendben, eddig minden
rendben, eddig minden rendben. Nem a…

Hová tűnik el az európai unió polgárainak
pénze?

Magyarországon még mindig optimisták vagyunk az Európai
Bizottság által felvetett EU-s pénzek lehívását megnehezítő
keretrendszerrel és arra adott válaszlehetőségeinkkel
kapcsolatban. Bízunk benne, hogy ez majd
“megrendszabályozza” az itthoni pénzköltést és…

Éjszakai Járókelő

2014-ben a Járókelő.hu elnyerte a SozialMarie társadalmi
innovációs díját. “Az online platform működésének alapelve,
hogy a közterületeken észlelt problémák megoldását segíti. Az
állampolgároknak (járókelőknek) nem kell megkeresniük a
megoldás érdekében…

„Nincsen unalmas városi tér”

„Amikor meglátunk magunk körül egy városi, épített
környezetet, akkor mindig legyen bennünk az a kíváncsiság,
hogy ez mitől alakult így, és akkor innentől egyébként nincsen
unalmas városi tér, akárhol leraknak…

Adakozz élménnyel!

"A Charity Fest, a Bike Maffia által szervezett adományozói,
szabadidős élménynap. Családok, fiatalok és idősebbek
egyaránt megtalálhatják a kiváló programok közül a nekik
megfelelőt. A szabadtéri közös bográcsolás, szervezett
hosszabb…

Egy jeles Hungarus a 18.századból

Debrecen. Segner tér. A furcsa hangzású név gyerekkorban
egy kietlen buszvégállomást takar, szinte senkiföldje a város
közepén, néhány örökéletű zöld gazzal a kuka alatt. Később,
amikor már tágabbra nyílik a…

 

 
Leiratkozáshoz kattints ide.
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