Civil Rádió - FM98
a Civil Rádió közösségének hírlevele
Szeptemberi hírlevelünkben örömmel számolunk be új műsoraink indulásáról, ami
közösségünk számára nagyon fontos és kiemelkedő jelentőséggel bír, hiszen az elmúlt
években folyamatosan dolgoztunk a rádió megújításán, újabb önkéntesek bevonásán,
témáink, stábjaink frissítésén. Az alábbiakban böngészhet az őszi kínálatunkban, és a
kiválasztott időpontban tekerjen az FM98.00–ra!

Vadászírók
“Afrika magyar szemmel Hemingway előtt és
után - a magyar vadászirodalom történeti és
kortárs értelmezése és jelentősége”. Görög
Mása és Krausz Tivadar költői című
sorozatában a 120 éve született Széchenyi
Zsigmond és a 60 éve elhunyt Kittenberger
Kálmán munkásságát mutatja be. Az
adásokban irodalmi feldolgozások, történetek,
mai írókkal folytatott beszélgetések hangzanak
el, bemutatják a két jelentős vadászírót és
műveiket, mai aktualitásukat és befogadásukat; kitérnek arra, milyen jellegzetes irodalmi
stílust képviselnek, a leíróműfaj sajátosságaira, valamint a környezetvédelem és az
irodalom kapcsolatára és felkeresik azokat a helyeket, melyek a két író emlékét őrzi. A
nyolcrészes műsorsorozat vasárnap délelőtt 11-kor lesz hallható.

Starsky és Hát Jazz Klub
A Civil Rádió a magyar dzsessz közvetítésére
mindig is nagyon nagy hangsúlyt fektetett.
Olyan a hazai és nemzetközi jazz életben is
számottevő szereppel bíró műsorkészítők
jelentek meg itt műsorsorozataikkal, mint
például Pallai Péter, Zipernovszky Kornél vagy
éppen Winand Gábor. De a rádióban műsort
készítő laikus zeneértők is jeleskedtek a jazz
népszerűsítésében. Legújabb jazz műsorunk,
a - mára már legendás múltú rádióműsorral ismertséget szerzett Zsuffa Péter által
vezetett, - Starsky és Hát Jazz Klub. A minden vasárnap este 21 órakor jelentkező műsor
ma is a legfrissebb hazai jazz formációkat mutatja be, albumokra, koncertekre hívja fel a
figyelmet, vendégei a magyar dzsessz élet ismert kiválóságai, vagy éppen bemutatkozó
fiataljai, akikkel egy laza beszélgetés és sok zene kíséretében ismerkedhetünk meg.

Ép testben ép lélek
A születése óta vak Loboda Márk idén nyáron ismerkedett meg a Civil Rádióval, az itt
dolgozó önkéntesekkel, tapasztaltabb műsorkészítőkkel és kötött támogató barátságokat.

Nálunk megtalálta azt a lehetőséget, hogy
gyermekkori álmát megvalósítsa és
rádióműsort készítsen. Márk az elmúlt három
év alatt fokozatosan életmódot váltott, jelentős
súlyfeleslegtől szabadult meg, és ebben
örömmel segít másoknak is. Csütörtökönként
13 órától jelentkező műsorának célja a fizikai
és szellemi egészség, mint az egyik
legfontosabb érték átadása azáltal, hogy
közelebb hozza a mozgás és az egészséges táplálkozás világát az emberekhez,
segítséget ad az elinduláshoz, de nagymértékben koncentrál a tárgyban már otthonosan
mozgókra is. Friss módszerekkel, eszközökkel, új sportágak bemutatásával, gazdag
tapasztalattal bíró személyek példáival igyekszik változtatni az emberek hozzáállásán,
motivációján.

Orient Expressz
A Orient Expressz minden kedden 20 órakor
jelentkező rádióműsor, amelynek egy-egy
adása valamely kelet-, dél- vagy délkeletázsiai kulturális, gazdasági vagy politikai témát
jár körül egy-egy szakértő vendég
bevonásával. A vendégek között lesznek volt
diplomaták, kutatók, utazók, művészek,
akiknek van valamilyen kapcsolatuk Ázsiával.
A műsorban a mélyebb beszélgetések és
kapcsolódó zeneszámok mellett
programajánlókat is hallhatunk, amiben
kiállítások, konferenciák, koncertek, előadások
stb. beharangozói szerepelnek. A műsor készítői a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoportjának belsős és külsős tagjai.

Budapest hangja
Több mint 50 000 orosz nyelvű ember él ma
Budapesten. A Szovjetunió utódállamaiból
érkezve sokuknak az orosz a közvetítő nyelv,
de van, akinek természetesen az anyanyelve.
A közösségi oldalak és nyitott hírcsatornák
elérhetősége mellett, a legszorosabb
értelemben vett környezetükről - Budapestről mégis viszonylag kevés információ jut el
hozzájuk. Sem a kulturális, sem a politikai
életben való eligazodáshoz nincs
kiindulópontjuk. De az ügyintézés és a
bürokrácia labirintusán túl is, az egyszerűnek tűnő dolgok, mint például az óvoda, vagy
iskolaválasztás is nehézségeket jelent. A hétköznapi tájékozódásuk segítésére,
támogatására jött létre a Civil Rádióban ez az orosz nyelvű műsor, amely közösségi
fórumként is igyekszik működni és ahol az őket foglalkoztató problémákról és azok
lehetséges megoldásairól is hallhatnak minden pénteken 19 órától.

Kultúrsokk

A szerdánként 20 órától jelentkező Kultúrsokk című műsorról vall készítője, Kazinczy
Bálint: “A műsor a kultúra világából meríti
témáit, ezen belül is leginkább a filmművészet,
színház, irodalom, nyelvészet, médiakultúra és
a pszichológia területeit érinti. Azért ezt a
területet választottam, mert magam is
fogékony vagyok a kulturális események iránt
és szívesen foglalkozom az imént említett
témákkal. Célom, hogy érzelmileg bevonjam a
hallgatót az adott adásban tárgyalt témákba,
kérdéskörökbe, és ezáltal felkeltsem az érdeklődését is az adott kulturális jelenség (pl.
film, zene, kiállítás, alkotó) iránt. Másik fontos célom, hogy a műsor által rávilágítsak, és a
hallgató is megélhesse segítségével azt az élményt, hogy a kultúra – még ha időnként
távolinak és túlságosan elvontnak is tűnik – valójában rólunk szól, azazhogy emberi
történeteket tárgyal, tehát mindnyájunknak köze van hozzá, mindnyájunkat érint. Ha a
bevonásnak ez az első fázisa sikeres, onnantól (a műsor által is) a hallgató számára is
még tágabbá válhat a világ, és a rádió által egyfajta közös gondolkozásba is
bekapcsolódhat.”

Fogyasztóvédelem
A péntekenként 10 órától kezdődő fogyasztóvédelmi
magazinunkban interjúk, hírek, információk, esettanulmányok,
aktuális esetek, békéltetés, aktuális fogyasztóvédelmi problémák,
vásárlások, szolgáltatások elemzése mellett a rádióhallgatók,
betelefonálók ügyeit is meghallgatjuk és megoldásokat keresünk.
Műsorkészítők: Nyári Juli és dr. Csanádi Károly a Pest Megyei
Békéltető Testület elnöke, mint szakértő.

Keljfel Jancsi!
Újra adásban minden hétköznap reggel 7-től a
Keljfel Jancsi, Fiala János ébredős,
beszélgetős műsora. Fiala János 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”.

A régi új Szombat Reggel
Az NMHH rádiós magazinműsorokat támogató
pályázatán másodjára is nyert a tavaly
októberében elindult Szombat Reggel című
magazinműsor. A műsorunk egyik
különlegessége, hogy minden héten más-más
stáb szólal meg az FM98-on. A Szombat
Reggel igazi hétvégeindító műsor piaci
körképpel és bejelentkezésekkel, kulturális és
családi programajánlóval, budapesti hírekkel,

városrészi történések és közösségi kezdeményezések bemutatásával. Minden szombaton
8 órától - készüljön a hétvégére velünk!

A Civil Rádió önkénteseink munkája és a minket szerető hallgatók, barátok támogatása
miatt létezik. Örömmel vesszük, ha önkéntesként csatlakozni szeretne hozzánk, és
nagyon köszönjük, ha támogatásával segíti fennmaradásunkat!
http://sos.civilradio.hu/
https://adjukossze.hu/kampany/vedd-hangosabbra-1523

Bezáruló társadalmi körök és a
nyilvánosság szerkezete
Hogyan szabaduljunk meg tőle, vagy hogyan építsünk? A
kapcsolati hálónk alakítja a körülményeinket vagy a
körülmények alakítják a kapcsolatainkat? Visszatart vagy
előrelendít? A kapcsolati hálók átjárhatósága, különböző
társadalmi csoportok közötti…

8. Lakásmenet – Otthonunk az életünk
A Város Mindenkié Csoport felvonulást szervez a
lakhatáshoz való jogért. A Lakásmenet két fő követelése:
-1.; senkit se lehessen megfelelő elhelyezés nélkül
kilakoltatni, és ezt a tilalmat legelőször a…

A kisközösségi rádiók szerepe
Hogy mit vesztettünk a kisközösségi rádiók megszűnésével,
elvesztésével? Hogy milyen szerepe van egy közösségi
rádiónak helyi viszonylatokban és nagyobb léptékben a
médiaszektorban? A válaszokat a 2012-ben lekapcsolt
őriszentpéteri Triangulum Rádió…

Audio-séta a Pozsonyi Pikniken!
A Pozsonyi Piknik, Budapest egyik legszínesebb, belvárosi,
Duna-parti civil kulturális rendezvénye, Újlipótváros
falunapja 2018 szeptemberében immár tizedszer várta a
kultúra és a művészet barátait az Újpesti rakparton és
mellékutcáiban. “Pontosabban…

Filmvetítés

"...mintha elmennénk a Holdra és onnan néznénk vissza az
emberi társadalomra." A Nem szegényeknek való vidék
“egy dokumentumfilm középosztálybeli és hajléktalan
aktivisták közösségéről, akik együtt küzdenek egy
egyenlőségen alapuló, szociálisan…

Az inárcsi tragédia csupán a jéghegy
csúcsa
“...az Emmi munkatársait megrendítette a tragédia. Az
inárcsi családsegítő halála veszteség a teljes szociális
szakmának" – áll az Emmi közleményében. Vajon ennyi
elég-e egy szűkös erőforrásokkal gazdálkodó, az anyagi
megbecsültség…

Leiratkozáshoz kattints ide.

