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MITAKARA~ 
A Közösségfejlesztők Egyesülete 1992-ben 
elhatározta. hogv más szervezetekkel össze
fogva a frekvenciamoratórium feloldása után 
Budapest körzetében Civil Rádió elnevezés
sel egy erre a célra létrehozott alopítván1,1 
keretében közösségi rádióadót fog működ
tetni. 

A Civil Rádió adását kétéves elökészíto 
munkát követően 1995. szeptember 1 -jétol 

az URH 98 Mhz-e11 

sugározza, 100 W teljesítményű adóval, 
továbbá a főváros több körzetében kiépí
tett TV-kábelhálózaton. Adásideje szerdától 
szombatig naponta 10-töl 22 óráig. Teijes 
kiépítettségben a tervek szerint napi 24 órás 
programmal jelentkezik. 

A rádió polit ikai pártoktól és hel1,1i polit ikai, 
hatalmi központoktól. állami szervektől fü9-
getlen adó. 

Olvan. a rádiót köZ11etlenül finanszfrozó alo
pítván1,1t hoztunk létre. amelyben össze
fogásra, közös fellépésre van módjuk a budo
pesti civil szervezeteknek, s fgy erejük össze
adásával egymást Is Inspirálhatják. eröket 
koncentrálhatnak. 



Eddig 100-nál több egyesület, alapítvány, 
társaskör és intézmény csatlakozott a Civil 
Rádióhoz. 

Kikre számítottunk -
számítunk elsősorban a 

_ fi ., b , 
~ ... 16- an. 

Az alapítókon kívül a fővárosban mOködő 
városvédő és polgári szervezetekre, a la
kásbérlők egyesületeire, a különféle helyi 
kulturális és szociális egyesületekre. műem

lékvédő szervezetekre, a nyugdíjasok szövet
ségeire, egészségvédő egyesületekre, ön
szervező csoportokra, drog- és alkoholellenes 
közösségekre, környezetvédőkre, szociális 
munkásokra, információs irodákra Budapes
ten és környékén, munkanélküliek szerveze
teire, a helyi lapok szerkesztőségeire. 
A Civil Rádió hátterében egy Civil Hírirodát 
(Hírügynökséget) hozunk létre, amelv folva
matosan gvújti a különféle közösségi infor
mációkat, a rádióadás szempontjából érde
kes példákat. eseménveket, közösségi adat
tárat és telefonszolgálatot szervezünk az 
összegyűjtött közhasznú információk közvet
len elérhetősége céijából. 
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A műsorokról 

A Civil Rádió műsorát a legszélesebb hall
gatói közönségnek szánja, de a civilszféra 
híreire, információira, értékeire, esemé· 
nyeire fogékony társadalmi csoportok a 
legföbb célpontjai. 

A Civil Rádió műsorában 50-50% zene és 
próza szerepel. Javarészt élő magazinmií
sorokat közvetít a stúdióból, a beszélgeté
seket megszakító zenével, - alkalmankénti 
bejátszásokkal - telefoninterjúkkal. játékok
kal. Fontos része ezeknek a programoknak az 
önkéntes szervezetek jogszolgálata (a be
jeg1,1zéstő l a gazdálkodási-könyvelési kérdé
sekig), a tömegsport esemén1,1ek népsze
r(isítése, a civil szervezetek - helyi önkor
mányzatok együttmOködésének és konfliktu
sainak bemutatása, feldolgozása, a fog1,1asz
tói érdekvédelem stb. 
A zenei részben friss amatőr produkciók 
kerülnek rendszeresen adásba, koncert és 
klubhfrekkel, házimuzsika élő közvetítésétől 
(pl. egv lakótelepi lakásból) a táncházak 
programjáig sok minden belefér ebbe a 
múfqjbo. ami a Civ il Rádió sajátos karakterét 
adhatja. 

Ez a közösségi rádió nem pusztán oz ilyen 
szervezetekhez (és remélhetőleg más érdek
lődőkhöz) szól, hanem javarészt a körükből 

toborzott önkéntesek működtetik. Természe
tesen némi felkészítés után, technikusok és a 
rádiózáshoz. továbbá a közösségfejlesztés
hez értő szakemberek segítségével. A rádió 
arculatának kialakulásához meg kívánunk 
nyerni néhány prominens, karakteres sze
mélyt, akiket a közvéleménv is ismer, de sem 
a napi politikában, sem a kommercíalizálódó 
tömegkommunikációban még nincsenek „túl
járatva". 

A Cívil Rádió 1994-ben és 95-ben hét alka
lommal sugárzott időszakos adásokat Buda
pesten. Állandó adásokkal 1995. szeptember 
l -jétől jelentkezik. 

„A szabad rádió hangot ad azoknak, 
akiknek általában nincs hangjuk, va
lamint azoknak, akik egv b izonvos ese
mény kapcsán egyébként sosem mond
hatnák el azokat másképpen, mint a hi
vatalos verzióban." 

Segítőket, önkéntes munkatársakat, támoga
tókat, csatlakozókat várunk! 
Szerkesztőség: l 011 Budapest, Corvin tér 8. 
Tel. : 201-3766 
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1997. november 26., szerda BUD 

Civil a pályán: egy adó diszkrét bálja 
Ez a rádió nem kikapcsol, hanem bekapcsol 

Nem akarnak mindenkinek tetszeni VELLEDITS ÉVA FELVÉ:TELE 

A civil szervezetek és az alternatívok a média mostohagyerekei. - talán nem véletlenül: két pol
De ők maguk sem forditanak elég figyelmet a sajtóban való meg- gári szolgálatos munkatárs is 
jelenésre - álLítja Péterfi Ferenc, a Civil Rádió vezetője. Pedig tölti náluk a katonaidejét - és 
fontos szerepet tö!tenek be a kultúrában és a szociális gondozás- riportsorozatban leplezték le, 
ban. Az 1995 óta sugárzó független rádióadó ezért is adott hangot hogy a Moszkva téren valakik a 
a civilek ügyeinek, és segiti őket tőbbek kőzt abban, hogyan „csi- szociális otthonból potom pén
náljanak" magukról hírt. zen bérelt nyugdíjasokkal árul-

tatják a virágot. Eme])ett állan-
A Civil Rádió például leg- folódni. Olyankor általában le- dó műsor szól a kerékpárosok

utóbb azzal tett szert hirértékre szakad a fogas. ról, a mozgássérültekröl, a peri
{és némi bevételre), hogy meg- Ugyanilyen zsúfoltság van féria közelben élö srácokról, a 
rendezte a maga „diszkrét bál- egyébként az URH 98 MHz-en hajléktalanokról. Rendszeresen 
ját" a Lágymányosi Közösségi is. A civilek másik két budapes- beszélnek az indiaí védikus tu
Házban. Ennek hatására talán ti független rádióval, a Tilossal dományról a krisnások, és van 
szereztek néhány újabb hallga- és a Fiksszel osztoznak ezen a magazinja az afrikai kultúrá
tót a saccolt több tízezer mellé, frekvencián, testvériesen kipor- nak is. Csupa alternatív terület. 
akikről azt gondolják, hogy ciózva egymás közt a műsor- Ilyenek a zenék is: dzsessz, blu
hallgatják őket, és mellesleg azt időt. A Tilosé az éjszaka tiztől es, etno. Általában mindenki 
is sikerült elérniük, hogy most tizig, a Fikszé a nappal vasár- hozza a saját anyagát, akár egy 
megszül.etik ez a cikk. Ez ugya- nap és kedd között, a többit pe- házibulin. Slágerzenék mellőz
nis éppúgy kell a fennmaradá- dig ki lehet következtetni. ve. Persze nem biztos, hogy ez 
sukhoz, mint a befolyt 100 ezer A Civil Rádió vezetője úgy tá- így mindenkinek szórakoztató, 
forint, amely nagyjából rögtön jékoztat, hogy náluk a műsor- de nem is biztos, hogy minden
el is ment - a bál költségeire. készítés minden mozz~natát kinek tetszeni akarnak - mond-

A CiviLRádió__két éve a Budai., ö;()kgttt~s.ek végzi~,__!I)~~dig,_ ja...Pétex/i_4r„e111;. Ez a...rádi 
V.igadóban rendezte be stúdió- teljesen ingyen. De szívl;>ől. ,;,. úgymond nem kikapcsol, ha 
ját egy alagsori lyukban, innen stábba és a holdudvarba körül- nem bekapcsol. 
sugároz hetente négyszer, va- belül száz-százhúsz ember tar- Csak egyetlen dolog árnyé 
gyis szerdától szombatig. A be- tozik. Nem újságirók, ők csak kolja be a tevékenységét. A Gel
mondó asztalánál körülbelül azzal a területtel foglalkoznak, lért-hegy. Azon túl, például Ke
még ketten férnek el ülve. Állva amelyhez személyes viszonyuk lenföldön ugyanis nem fogható. 
eddig tizenöt volt a csúcs. A Ka- van. Sokkal nagyobb hangot Korlátozott vételkörzetnek ne
pocs cimü kamaszműsor szer- kapott náluk például az Alba vezik a jelenséget. 
kesztői szoktak ennyien bezsú- Kör a NATO-népszavazás előtt Cs. L. 
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A Civil Rádiót önkéntesek éltetik 
Reklámot elvből nem közölnek, segítők adományaiból tartják fenn magukat 

A Civil Rádió diszkrét báljára lnvltilt a 
meghiTás nemrq. Nem volt torU, sem 
gyert) a, csak hangulatos une. 
Harmadik születisnapjára hMa meg 
pártolóit az adó. Péterfi Ferenc, az 
ötletgazda Budapest eme n.erény 
rédiöjának ktttós clvilségéról besúlL 

- Civil ez a rádió abból a szempontból, 
hogy nem hivatásos rádiósok, hanem 
önkéntesek csináljik, és a civil szférát 
szeretné bemutatni: egyesületeket, 
alapítványokat, társasköröket. Abban 
különbözik a rádiótól, hogy nem az "egza
kt igazságokra" törekszik. A Civil !Udió -
vélcményrádió. Aki hallgatja, rájön, hogy 
a világ nem fekete vagy fehér, hanem 
rendkívül színes. 

A születésnapi bál nemcsak buli, hanem 
az adománygyújtés alkalma is, hisz.cn ez a 
rádió alapítványi, pályázati támogat.úok
ból tartja fenn mapt. Legf6bb múködési 
forrisa nem is a pénz, hanem az önkéntes 
munka. Száznál több munkatársa ingyen 
dolgozik, rengeteg energiát fektetve abba, 
hogy szóljon a rádió. De telcfonsúmlát, 
energiaköltséget nem lehet erkölcsi 
tókéból fedezni. A hirdetéseket, a rek
lámokat egyelőre sikcriih elkeriilni. 

Egy rádiónak azonban nem elég szól
nia, érdekesnek, vonzónak is kell lennie, 
hogy mondanivalója valóban kíváncsi és 

1 
énó fülekre találjon. Akkor is, ha nem a 
hirdetők pénzéén versenyez. Ízelítóiil 
néhány músor: kerékpárosok magazinja, 
lakásbérlők félórija, kismama magazin, 
hendikep, droginfó, szubjektív 
városkalauz. 

Nos, ez a rádió - ahogy Péterfi Ferenc 
fogalmazon - cgtszen más mentalitású, 
mint a kereskedelmi adók. Személyesebb 
hangú, de nem negédes. A hallgató 
közvetlenül is kapcsolatba léphet a 
músorkészítókkel. Műsoraik döntő több
sége nyitott, bárkl betelefonálbat, elmond
hatja véleménytt. A Civil rádiósokat az 
sem zavarja, ha klcsit ügyetlenebbek, nem 
a legpontosabban fogalmaznak, dc mindig 
arról beszélnek, ami leginkább érdekli 
öket; hobbijukról, szívügyeikról, siinte 
korlátlanul. 

- Káromkodni lehet? - teszem fel a 
kérdést. - Öndlúan tccmtsz.ctcscn nem -
hangzik a válasz. dc abból nem csinilnak 

Adásalkban tilos polltl2'1ni 

ügyet, ha valakinek valami kiszalad a 
száján. - A frászkarib még elmegy. Ezt 
vállalnunk keU - mondja a fószcrkesztó. 

Ami tilos a Civil Rádióban: az a poli
tizálás. És semmilyen probléma iránt nem 
lehet Ocgmának, közömbösnek lenni, és 
nem tűrnek semmiféle intoleranciát. 

Megbízható baUgatottsági vizsgálatra 
eddig nem volt ptozük. Csak becsülni 
tudják, hogy hallgatóik száma néhány 
tízezer lehet. Az igazi visszajclús a hall
gatói telefonhívások, érdeklődések, lev
elek. 
· A rádiót szinte ldzirólag fiatalok 

csinálják, pedig a civil szervezetek nagy 
résúben idóscbbek tevékenykednek. Es 
bár hiányoznak az idósebbclcnck, nyugdí
jasoknak szóló műsorok, dc itt csak arról 
beszélnek, amihez értenek is. 

Péterfi Ferenc ismeri a scbezbctó pon
tokat: nem foglalkoznak kellóképpco a 
szabadidősporttal, a fogyasztóvédelem
mel, nem kínálnak programot a 
gyerekeknek. Ha túljutnak jelenlegi anya
gi nehézségeiken, mindenképpen bóvíteni 
szeretnék programjaikat 

Nincsenek óriás plakátok - miból is 
lennének - hogy ,.Hallgassa az FM 98-on 

a Civil Rádiól!" Aki azonban láv,ncsi a 
budapesti civöek véleményhc, és maga is 
hozútcnne valamit, tekerje oda rádiója 
keresőjét. A Civil Rádió immár harmadik 
éve szerdától szombatig 10 órától 22 óráig 
hallható ezen a frekvencián. Dc közben 
sincs csend. Ugyanitt ballgathat6 két 
másik budapesti 6gyncvczen nonprofit 
iidió. Itt mindenütt a budapesti civilek 
bcszfüek.. 

Hogy mindenki bclebeszélhessen: a 
Civil !Udió adás közben hívható telefon· 
súmai: 201-1417, 201-3766. 

Kirschner Nt~r 
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