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Baráti Kör Találkozó!

 

Kedves jelenlegi és jövendő Baráti Kör
Tagok! Várunk Benneteket 2018 április 9-én
fél hattól a Fonó Budai Zeneházban, hogy
együtt ünnepeljük meg annak a baráti
társaságnak az újjáéledését, amely szívén
viseli a Civil Rádió működését,
fennmaradását! Beszélgessünk terveinkről,
álmodjunk együtt, ismerkedjünk, cseréljünk
gondolatokat és rögeszméket! A másság,
az azonosság, de legfőképpen a nyitottság
és szabadgondolkodás jegyében töltsünk
együtt egy-két órát! Mindenkit szeretettel
vár az est két házigazdája, Tímár Andrea
és Berek Péter.

 

Fiala János „KeljFel Jancsi!”

 

című műsora szeptember óta szólal meg a
Civil Rádióban reggelente 7 órától. A média
egyik legelemibb feladata volna, hogy hírek
formájában eljuttassa hozzánk, civilekhez, a
minket körülvevő világ történéseit,
megkérdezze helyettünk mindazt, amit mi
személyesen nem tudunk megkérdezni.
Ritkaságszámba mennek ma azok a
médiumok, amelyek tartják magukat ehhez – a
riporter nem helyettünk kérdez, nem a mi kérdéseink hangzanak el, nem is azok a témák
kerülnek elő el, amelyek mindennapi életünket érintik.

A Civil Rádió több mint 20 évvel ezelőtt azért jött létre, hogy az utca emberének mikrofont
adjon, ne egy manipulált világ képét fesse a szemeink elé, hanem valódi helyzeteket,
ügyeket és problémák megoldási lehetőségeit tárja fel. Fiala János „KeljFel Jancsi!”
műsora éppen ezért a Civil Rádió műsora – azon riporterek utolsó képviselője, mohikánja,
akik mindannyiunk jogos kérdéseit teszi fel, merészen, megalkuvások nélkül, „hivatásos
civilként”, nem gondolva arra, hogy ez holnap milyen következménnyel járhat – mert a
mottó ugyanaz, mint mindig: „minden nap kísérleti adás, minden nap utolsó műsor”.

 

Bemutatkozik a Civil Rádió szerkesztősége

 

A Szerkesztőbizottság a Civil Rádió olyan szerveződése, amely a rádió napi működését
szolgáló döntések és intézkedések nyilvános fóruma, és amely a rádió folyamatos



működésének támogatására és a
műsorkészítők szakmai munkájának
összehangolására jött létre. Fontos feladata a
Civil Rádió új adástervezeteinek a műsorba
fogadásával kapcsolatos döntések
meghozatala. A Szerkesztőbizottság első
tagjait a Kuratórium kérte fel, de amelynek a
munkájába minden civilrádiós műsorkészítő
szabadon bekapcsolódhat, az egyes ülésein
javaslatot tehet és véleményt formálhat. A
kéthetente, hétfőnként tartott üléseinek témái
egyrészt az aktuális, napi működéssel
összefüggésben kerülnek meghatározásra,
másrészt a szakmai munka erősítése
érdekében született javaslatok szerint
alakulnak. A Szerkesztőbizottság folyamatos tevékenységét jelenleg Szabó András fogja
össze.

 

Kiadványaink

 

A Civil Rádió működése során számos hazai
és nemzetközi projektben vett részt.  Az
együttműködések során a médiahasználat,
interkulturális kommunikáció, közösségi
újságírás témájában kiadványokat is
szerkesztettünk és jelentettünk meg.  Fontos
számunkra, hogy önkénteseink önállóan
tudjanak műsort készíteni, ismerjék a
stúdiótechnikát és az etikus újságírás
szabályaival is tisztában legyenek.
Kiadványaink között van, ami az ő képzésüket
szolgálja. Ezekkel a képzésekkel
összefüggésben oktatói segédanyagokat is
létrehoztunk: Interkulturális Média Képzés
Európában - Kézikönyv közösségi média oktatók és szerkesztők részére; Megindító
történetek: Gender és Generáció - tanfolyami útmutató.  Speciálisan egy-egy konkrét
programhoz kapcsolódóan megjelentettük a Nagyvárosi dilemmák című kiadványt,
amelyben a Duna témájú műsorainkat foglaljuk össze, vagy éppen a Tisztelet hangján
című nemzetközi programunkhoz kapcsolódva a Riportok a migrációról és a
kisebbségekről című segédletet.  A Kisközösségi rádiók Magyarországon című kötetünk
pedig egy 2006-2007-es felmérést, kutatást mutat be a hazai közösségi rádiózás
viszonyairól, motivációiról és működésükről.  Az új  Médiatörvény szabályozásai miatt
ezen a területen természetesen a helyzet azóta nagyot változott, ez a kiadványunk tehát
már történeti értékkel bír. Mindegyik kötet elérhető a Civil Rádióban!

 

Adományozás

 

A Civil Rádiót 1993-ban több civil szervezet összefogása hozta létre a Civil Rádiózásért
Alapítvány megalapításával. Az alapítók célja az volt, hogy nyitott és szabad megszólalási
lehetőséget adjanak minden civil kezdeményezésnek, a civil kurázsinak. A rádió alapelve,
hogy műsorkészítők csak önkéntesek lehetnek, akik teljesen fizetség nélkül dolgoznak a



műsoraikon, míg az alapítvány gondoskodik a
technikai feltételekről és menedzseli a rádiót.

A Civil Rádió nem hagyományos médium. A
rádiózás számunkra nem a pénzcsinálásról
szól, hanem a bátor, szabad és független
véleményről. Tudatosan távol tartjuk magunkat
a pártpolitikától, de a jó értelemben vett
politizálást, mely a közösség érdekét szolgálja,
folyamatosan gyakoroljuk. A frekvenciánkat
arra használjuk, hogy megszólalhassanak
azok az emberek és csoportok, akik aktívan
tesznek a társadalomért.

Ha mellénk állsz, támogatásoddal kifejezheted,
hogy Neked is fontos a szabadság, a függetlenség, a nyitott gondolkodás és a részvétel,
és nem akarsz olyan világban élni, ahol kirekesztik azt, aki más, másként gondolkodik,
vagy más dolgokat szeret. A támogatás lehetőségeit megtalálod a http://sos.civilradio.hu/
oldalon.

 

Műsorainkból

 

Egy korszak prímása

Zenész dinasztiába született, 1952-ben, hétévesen vett vonót
a kezébe és abban az évben már fel is lépett nagyapjával az
iskolában. A boldog gyermekkor, a tanulóévek apró, hasznos
tapasztalatai, a muzsikusélet…

Színházi nevelés és részvételi/közösségi
színház

“A színházi nevelési programok olyan nem formális tanulási
alkalmak, ahol a színházi előadás előtt, után vagy közben az
alkotók interakcióba lépnek a nézőkkel, párbeszédet vagy
dramatikus játékokat kínálva nekik, és…

Nyisd meg a tudatod! …A nemzettudatod!

Avagy a frusztráló politikai kommunikáció és a fantom-
ellenségképre épített nemzeti identitás. Az
idegenellenességről és a bezárkózó nemzettudatról Örkény
Antal szociológus a Nemzet és migráció című nemrég
megjelent tanulmánykötet kapcsán beszélt.…

Mit követelnek a következő kormánytól a
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szakszervezetek?

Ezzel a címmel szervezett február 27 én közbeszélgetést a
választások előtt a legnagyobb szakszervezeti konföderációk
elnökeivel a magyarországi szakszervezeti mozgalom előtt
álló rövidebb távú, egy kormányzati ciklus alatt és stratégiai…

Kinél van az igazság?

Ismét a gyerekekről, az iskolákról, a szegregációról és a
leszakadó térségekről, leszakadó társadalmi rétegekről
beszélünk, arról, amit sokan nem hajlandóak észrevenni és
egyszerűen úgy tesznek, mintha nem is léteznének ezek…

Nagyvárosi Paradicsom

"A közösségi kertek élő zöld felületek a város szövetében,
amelyek sokféle funkciót látnak el: közösségi események, a
környezetvédelem, egészségmegőrzés, oktatás és a
közösségi kultúra modern városi színterei, társadalmi hatásai
ma…

A “sötét” 21. század

Hogy lehet az, hogy korunk technológiai eszközeivel és
különösen a közösségi médiával nagyon hatékonyan lehet
középkori gondolatokat terjeszteni? Krekó Péter
szociálpszichológust, a Political Capital igazgatóját, a
Tömegparanoia - Az összeesküvés-elméletek…

 

Leiratkozáshoz  kattints ide .
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