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1997. májusa (2. szám)

ULTRA
Kiadogatja a Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete - 1066 Budapest, Ó u. 11 I/6; t/f:11-11-855
Szerkeszti: Thuróczy Gergely (kreatív kivitelező), nihilobstat: Péterfi Ferenc (karitatív közeg)

A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének alkalmankénti hírlevele

Mizújs a Szervezet házatáján?
A SZARÁMASZER 1997. április 5-én tartott határozatképtelen közgyűlése
ajánlásainak kivonatolt esszencialényege:
A Szervezet az oktOpus által javasolt lakásbérleti szerződést elfogadja.
A Szonda-Ipsos által készített, a helyi rádiókról szóló hallgatottsági mutatók
megszerzése érdekében lépések történnek.
A Szervezet által támogatásként kihelyezett pénzek elszámoltatásának
kezdeményezése 1994-ig visszamenőleg.
A Szervezet alapdokumentációjának átvilágítása, rendbetétele.
A Szervezet jelenlegi pénzügyinek tisztázása.
A Szervezet 150.000 Ft-ot azonnal átutal a Rádió Derecskének.
A Szervezet 212.000 Ft-ot átutal a Szóla Rádiónak május 31-ig.
"A közösségi rádiózás etikája" c. szakmai tanácskozás kezdeményezése.
Kunbábonyban tartandó háromnapos, szabad rádiós képzés kezdeményezése
(részletesebben lásd jelen hírlevélben).
Az AMARC-féle szabad rádiós anyag, ill. véleményezéseiből magyar kézikönyv
összeállítása.
Műsorcsere szorgalmazása.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A nagy érdeklődésre és a nyári szünetre való tekintettel Túró titoknok
ezentúl csak csütörtökön tart nyitva az Ó utcai irodában (10 és 14 óra között).
Természetesen bármikor, bármivel kapcsolatban rendelkezéstekre áll a
185-63-91-es otthoni telefonszámon.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Péterfi Ferenc beszámolója
A Műsorszolgáltatási Alap képzésére vonatkozó ORTT-s elképzelés egyeztetésére
hívták május 30-ára szervezetünk képviselőjét az ORTT székházába.
A javaslattevők az alap fix elemének képzésére állították össze az előzetes anyagot. Ez
az ellátott lakosság száma, a regionális elhelyezkedés, a heti átlagos műsoridő és a
műsorszerkezet (abban a közszolgálati ill. a reklám aránya) jellemzőiből képezett egy
pontszámrendszert. Az így keletkezett pontszámokat összeadva alakultak ki különféle
díjfizetési kategóriák a helyi rádiók és helyi televíziók számára.
Az elképzelés szerint ehhez a fix tételhez kapcsolódik majd a reklámbevételek arányos
százaléka, s ezek képezik majd együtt a műsorszolgáltatási alapba befizetendő tételt.
A javaslatot főként a Helyi Rádiók Országos Egyesülete és a Helyi Televízió
Egyesülete radikálisan opponálták. Az ő ajánlatuk, hogy a reklámbevételük - illetve a mi
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javaslatunkkal pontosítva a reklám és szponzorációs bevételük együttesen - képezze a fix
alapot, s ezt egy, a helyi adottságokhoz (ld. az ORTT szempontjai) kapcsolódó 1-1,5-es szorzó
differenciálja tovább.
(Mint tudjátok, a nonprofit rádiók csak közvetetten érdekeltek ebben a kérdésben,
hiszen a jelenlegi szabályozás szerint nekünk és a közműsorszolgáltatóknak nem kell ebbe az
alapba fizetnünk. A mi érdekeltségünk, hogy ez az alap minél nagyobb legyen, hiszen ebből
támogatást remélünk, továbbá, hogy a magas díjtétel miatt nehogy álnonprofit rádiók
legyenek.)
Az ORTT-t képviselő Bella Balázs tudomásul vette az érdekképviseleti szervezetek
ajánlását, s majd utóbb dönt ennek a mérlegelését is beszámítva.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A közösségi (szabad) rádiózás műfaji sajátosságai
Egy olyan szakmai találkozó és dialógus megrendezését javaslom, amelyen előre
felkészült társaink arról fejtenék ki részletesebben a véleményüket, hogy ez a rádiózási forma
miben tér el a hagyományos közszolgálati ill. kereskedelmi kategóriáktól. Azt igyekeznénk
összefoglalni és minél több példával illusztrálni egyes rádiós műhelyeink gyakorlati példáival,
tapasztalataival, bejátszások közös meghallgatásával, hogy egy új, eszközeiben,
módszereiben, kapcsolataiban, hangzásában és mentalitásában is a többitől alapvetően
eltérő kommunikációs forma, nyelv van kialakulóban ezekben a harmadik típusú rádiókban.
Javaslatom szerint egy kétnapos találkozót kellene erre a dologra szervezni, ahova
mindegyik érintett műhelyből 3-4 fő jönne el, hogy kifejtse véleményét és meghallgassa a
többiekét. Ezen felül néhány külső meghívott is jelen lehetne - pl. az ORTT-ből valaki, esetleg
olyan sajtóbeli vagy más szakember, aki behatóbban foglalkozik ezzel a területtel. Ha tudunk
ilyet, akár külföldi kollégát is érdemes lenne meghívni, de az AMARC-os vagy egyéb
forrásokból leírt példákat is össze kellene gyűjtenünk.
Nagyon fontosnak tartom, hogy nem a rádiók közötti versengést, hanem az érvek,
példák összegyűjtését szolgálja ez a műhelymunka.
Erre az eseményre a Civil Kollégium közösségi házát ajánlom Kunbábonyban Kunszentmiklós mellett, Budapesttől kb. 70 km-re áll egy felújított és átalakított volt tanyasi
iskola, ahol szálláshelyek is vannak. Egyúttal - akár ezzel párhuzamosan - itt a
SZARÁMASZER valami más műhelybeszélgetést is tarthatna, pl. Csé javaslata szerintit.
Az esemény időpontjául szeptembert javaslom.
Péterfi Ferenc
Budapest, 1997. április 17.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cs. Kádár Péter

Kedves Többi Rádiók!
Az a szerencse ért engem, hogy Révész T. Mihály személyesen kért meg, legyek az
ORTT szakértője. Ennek következtében kicsit közelebbről látom azt a világot, amely kívülről
sem rózsás. Talán lesz némi szerepem abban, hogy a nem nyereségérdekelt rádiókat nem
teszik teljesen tönkre - mindenesetre, ezen fáradozom.
Ahhoz, hogy még jobban elismertessük magunkat a világgal, sok mindent tehetünk.
Egyet biztosan: még jobb műsorokat készíthetünk. Ehhez persze nem árt tanulni sem.
A Magyar Rádió a közeljövőben zenei szerkesztői tanfolyamot indít. A témakörök: a
zene szerepe a különböző funkciójú rádiókban; tisztán zenei műsorok szerkesztése; vegyes -
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magazin - műsorok szerkesztése; zene és technika; zenei műfajok; stb. A tanfolyam ára 30
000 forint személyenként, de csapataink harcban állnak...
Más.
Ha netán elolvastátok az ORTT pályázati kiírását az országos magánrádiókra, sok
érdekes dolgot találhattatok benne. Így például azt a szerződést, amelynek a
szerződésszegésről szóló része csakis az egyik felet, a leendő műsorszolgáltatót bünteti.
Hasonló lesz az a szerződés is, amelyet a mi számunkra találtak ki. Valószínűleg benne lesz
az a pont, amelynek értelmében mellékelnünk kell a hallgatói panaszok kezeléséről szóló
eljárási rendet. Tapasztalataim szerint egyébként is a legtöbb bajunk - a szegénységen kívül etikai ügyekkel van. Ezért javaslom, hogy tartsunk egy olyan tanácskozást, amely a közösségi
rádiók etikai kérdéseivel foglalkozik.
Másabb.
Annak, hogy kirabolták a FIKSZ Rádiót, van egy haszna is: mi is Hi-Fi hangú
képmagnón és sztereóban rögzítjük az adást. Műsorcserére felkínáljuk nektek a "Na, mi újság,
vasárnap?" című műsornak azt az adását, amely a kuplerájok engedélyezésének kérdéséről
szól, és azt, amelyik Albániáról. Mindkettőben tapasztalt kur... akarom mondani, szakértők
szólalnak meg. Ezeket a műsorokat akár kazettán, akár minidiszken el tudjuk küldeni. A kb.
120 perces műsorokat rózsaszínű csekken rendelhetitek meg kazettás változatban 1500,
minidiszkesben 6500 forintért. Ha küldtök hordozót, akkor egységesen 1000 forint önkéntes
hozzájárulást kérünk Tőletek. (Ebben a postázás díja is benne van.) Számlát nem adunk!
Postacímünk: FIKSZ Rádió 1439 Bp. Pf. 639.
Sziasztok!
Csé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thuróczy Gergely

Parentáló
Kollégák közt cinkos, aki nem nem ír.

1997. április 5-én - a résztvevők számát tekintve - minden idők egyik legsikertelenebb
közgyűlésén tartotta hőn szerfelett szeretett Szervezetünk. Érdek(telen)es módon kizárólag
budapesti illetőségűek jelentek meg a csak ajánlásokat megfogalmazó Közgyűlésen (két eset
lehetséges: vagy az időjárás, vagy a közlekedés). Ilyenkor halmozottan hátrányos helyzetből
vetődik föl a nagy kérdés, hogy kell-e ez a SZARÁMASZER, és ha igen, miért nem működik
rendesen. Mer'hogy úgy néz ki a fejéből bűzlő dolog, miszerint mindenki jól elvan a maga
befőttjével (tényleg - mennyit hoz a konyhára egy konzervgyári reklám?), aztán amikor pénz
kéne, akkor persze. De rá se rántsatok, élünk és virulunk, érdeklődünk egymás iránt,
megfelelünk az Alapszabálynak, képzéseket szervezünk és műsorokat cserélünk stb., stb!,
stb?, stb... Na nem baj, nemsokára úgyis mindenki elszámol, s akkor...
A fenti, burokban született fenyegetéseket-valótlanságokat remélem vitaindítónak
fogjátok föl, s vehemenciaterhes irományom válaszözönt indítand útjára. Mert az mégse járja,
hogy egy "országos jelentőségű ügyet" felkaroló szerveződés hírlevelét 2-3 ember írja tele...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tagrádióink hírei
1.
1997. március 8-án (szombat)
ünnepelte ötéves fennállását a FIKSZ
Rádió. A pesti éter egyik veteránja 36 órás
monstre
adással
adózott
önmaga
emlékének
és
jelenének
(köszönet
Civiléknek és a Tilosnak, amiért
átengedték műsoridejüket). A Nőnappal
egybekötött rendkívüli műsorszerkezetben
kiemelt szerepet kaptak a gyengé(de)bbik
nem képviselői, tehát a szokásosnál is több
"nőzene" jutott szóhoz.
S ha már a zenénél tartunk: a
FIKSZ örvendetes hagyományai közé
tartozik,
hogy
időről
időre
élő
koncertközvetítésekkel örvendezteti a
nagyérdeműt,
így
az
immáron
nagycsoportos
korba
lépett
rádió
szülinapjubilálásának keretében két live
koncertet is sugárzott a long weekend alatt.
Az akusztikus Escurial Gitárkvartett, ill. a
magyar népzenét játszó Kolompos banda
szolgáltatta a fültalpalávalót (a művészek
természetesen ingyen, önként és dalolva
vállalták a fellépést) - FIKSZ-béli
felvételeik akár más szabad rádiókban is
elhangozhatnak (lásd régóta tervezett
műsorcsere, "Csak egy ötlet" jeligére, a
szerkesztőségbe).
A vidám hétvégi örömrádiózást
azonban a stúdió falain túlívelő események
is gazdagították, így pl. a Margitszigeten
barátságos, szabadfelfogású focimérkőzés
zajlott le a Civil és a FIKSZ között. A
végeredményről - stratégiai megfontolások
alapján - jelen sorok FIKSZ-hez húzó írója
nem óhajt a sejttetéseken túlmenően
nyilatkozni...
2.
A Szervezet irodájául szolgáló
irodalakás mintegy kétharmadát februártól
az oktOpus Kép- és Hangtechnikai
Szakiskola vette bérbe, roppant kedvező
(mármint nekik) feltételek mellett. Így
tehát
előfordulhat,
hogy
a
SZARÁMASZER felbecsülhetetlen értékű
titoknokját (Túró) kereső szabtársak
először nem belé botlanak telefonon

keresztül. De ez ne vegye el senki kedvét:
továbbra is árasszátok el őt ügyes-bajos
dolgaitokban
segítséget
remélő
hívásözönötök garmadarengetegével (sok).
3.
A FIKSZ Rádió év eleji kirablása melynek során a lopmatok levén nevelt
tolvaj többszázezer forintnyi berendezést
tett magáévá - folyományt vont maga után:
alighogy pótoltuk a veszteségeket, újabb
betörés, ill. ezúttal csak kísérlet hozta
lázizgalomba FIKSZ-éket, ugyanis a
Budapesti Műszaki Egyetem éber őrei
elcsípték a tetteseket. Noha az ajtónál kulcs
helyett pajszerral buzgólkodók ketten
voltak, rádiós szempontból csak egyikük
érdemel említést: pár hónappal azelőtt még
műsort vezetett a FIKSZ-ben. Mit érdemel
az a bűnös, aki?...
Az
ehhez
hasonló
esetek
megelőzése érdekében készítették el lelkes
FIKSZ-esek a hetedik emeleti (liftből
jobbra, folyosó végén, ahonnét a huzat jön)
stúdiót védő, s már külső megjelenésével is
főszerkesztői
tekintélyt
parancsoló
bombabiztos vasajtót. A csúnya ügy
egyetlen szépséghibája, hogy a sohonnai
bitangember első akciója során külsérelmi
nyom nélkül jutott be, a szabad rádiósokra
jellemző bizalmi légkörnek köszönhetően
ugyanis kulccsal is rendelkezett.
4.
A Szervezet tagjaként létező, önálló
frekvenciával nem rendelkező budapesti
Szajkó Rádió is éterbeli megszólaláshoz
jutott: heti egy órában kap lehetőséget erre
a FIKSZ Rádióban. A középiskolások által
készített műsorok célkitűzése elsősorban a
diákélet megannyi örömének-bánatának
bemutatása, sok-sok muzsikával.
5.
Az
előző
"Ultrá"-ban
már
bemutatásra
került
"Szajkó
kontra
SZARÁMASZER-affér"
megnyugtató
lezárást nyert. A mindkét fél által aláírt
megállapodás értelmében a Szajkónak
nyújtott kölcsönből vásárolt berendezések
a Szervezet tulajdonában, ám a Szajkó
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Egyesület használatában maradnak, majd
idővel - amennyiben diákrádiósék a szabad
rádiózás érdekében jól sáfárkodnak vélük akár vissza is származhatnak az elsődleges
tulajdonosnak (dokumentáció megtekinthető a Szervezet irodájában).
6. A XXI. század egyre nyomasztóbb
közellétében a FIKSZ is behódolt a jövő
évezred médiumának: drótpostás e-mailcímén
(fiksz@fikszradio.hu)
kívül
immáron honlapos homepage-dzsel is
rendelkezik: http://www.fikszradio.hu;
Civilék e-mailje: civilr@kkapcsolat.hu;
Derecskééké: derjsza@mail.c3.hu
mellesleg megsúgva a Szent Szervezetnek
is van, lehet próbálkozni:
szaramaszer@mail.matav.hu
Reményeink szerint nemsokára
mind a három pesti szabad rádió (tehát a 98
MHz éjjel-nappal non-stop) az interneten is
hallható lesz (real-audio), bár a FIKSZ
egyik műsora, a "DX-magazin" máris
elérhetővé tette magát a világhálón
(bővebbet
a
NET-keresővel
rendelkezőknek a "Budapesti Éter" WEBlapból).
7.
Értesüléseink szerint a vidék
tagtársak unják, és kissé mellőzöttnek érzik
magukat amiatt, hogy a Szervezet
hírlevelében, az "Ultrá"-ban túlsúlyban
vannak a budapesti rádiókról szóló hírek,
tudósítások. Ennek oka minden bizonnyal a
beosztott
alsegédszerkesztőt
kisegítő
helyettes Túró személyiségében keresendő,
aki rendszeresen elszabotálja a vidékről
érkező anyagok közlését. De a Szervezet
nem csügged! Feltett célja, hogy szakít az
átkos Főváros-központúsággal, s ezért úgy
látja jónak, hogy a tagtársak továbbra is
árasszák el a SZARÁMASZER irodáját
hírekkel, cikkekkel stb.
8.
Kellemes meglepetéssel vághatott
neki a Rádió Derecske fennállása második
évének az egyéves évfordulót megelőző
napon. 1997. március 24-e óta a rádió napi
3 óra helyett 12 órában sugároz, melyből

egyelőre
a
rádiós
szempontból
legértékesebb időszakot, a reggel 6 óra és
dél közötti negyednapot töltik ki saját
"termékekkel",
ám
a
végleges
stúdióhelyiségbe
költözést
követően
minden bizonnyal éjfél és napfél között is
megvalósítható lesz az önálló műsorolás. A
Szervezet anyagi támogatásával létrehozott
műsoridő-bővülés egyelőre ideiglenesnek
látszik, ám Derecskén bíznak a tagtársak
szolidaritásában, s így remélhetőleg idővel
állandósulhat a jelenlegi kellemes állapot.
További jó hírek Derecskéről: több
új műsor kezdte meg működését a
jelentősen bővült adásidőben. A helyi
gimnazisták rádiózásba vonása mellett a
"Nyugdíjas sáv"-ban az idősebb korosztály
is lehetőséget kapott erőinek éterivé
tételére. Újabb színfoltot, és a szabad
rádiózásba igencsak illő témát képvisel a
"Zöldövezet"
c.
környezetvédelmi
magazin.
9.
Mint ismeretes, Esztergomban
tulajdonosváltás történt szabad rádióék
portáján, így a SZARÁMASZER tagjainak
sorába annak idején Esztergom Rádió
néven belépő szervezet helyett immáron
jogutódja, az Új Rádió Esztergom szórja
műsorát a bevált frekin. Összhangban a
Szervezet
4/1997.02.08
számú
határozatával az esztergomi tagtárs
nyilatkozatott juttatott el az Ó utcai
irodába, melyben tagságának megerősítését
kéri, lévén a megváltozott körülmények
ellenére is megfelel a Szervezet
alapszabályában foglaltaknak.
10.
1997. február 15-én támogató bulit
rendezett a FIKSZ Rádió Óbudán, a
Banán Klubban. A szinte zártkörűnek
tekinthető rendezvény párezer forintos
haszonnal is kecsegtetett (jelentős haladás
ez a tavaly áprilisban rendezett hasonló
parti több tízezer forintos bukásához
képest), a dolog egyetlen szépséghibája,
hogy a jó hangulatban eltelt este folyamán
eltűnt egy százezer forintos berendezés,
ami kissé kedvét szegte a balsorsban már
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épp elég mélyen fetrengő FIKSZ
gárdájának. De nem eléggé ahhoz, hogy
feladják! Éljen a szabad rádiózás nemes
ügye, előre, lendületlenül!
11.
Péterfi
Ferenc, a
Szervezet
ügyvivőinek egyike, gyakorlatilag azonban
a tényleges vezető rendszeresen cenzúrázza
a Túró által írott förmedvényeket, s csak
ennek az áldozatos munkának tudható be,
hogy
az
"Ultrá"-ban,
ill.
a
SZARÁMASZER
többi
írásos
dokumentumában csak elvétve szerepelnek
oda
nem
illő
kifejezések,
léha
megfogalmazások stb. Itt jegyezzük meg,
hogy szívesen
várjuk
a hírlevél
szerkesztésével kapcsolatos észrevételeket,
emelendő a színvonalat.
12.
Simó "Nagypofájú" György részt
vett az AMARC EUROPE, (a Közösségi
Rádiók
Világszervezetének
európai
tagozata) Tanácsának barcelonai ülésén.
Az
AMARC
(melynek
szeretett
SZARÁMASZERünk
is
tagja)
a
Szervezettel közösen ismét beadja a
PHARE-hoz a kelet-európai iroda és
program tervezetét (OPEN CHANNEL
PROGRAM).
Mivel
a
korábbi
próbálkozásokat azzal utasították el, hogy
bár a program remek, de mégsincs mód a
támogatásra, ezúttal némiképp karcsúsított
költségvetéssel pályázunk.
Barcelonában szóba került, hogy a
következő, 1998-as kongresszust, amelyre
több száz résztvevőt várnak a világ minden
tájáról,
Magyarországon
is
megrendezhetné(n)k. Mivel ez rengeteg
munkát igényel (a pénzt ők adják), jó
lenne, ha ezzel kapcsolatos véleményeteket
eljuttatnátok Túrónak.
13.
Sokadszori elhatározás, határozat és
fogadkozás ellenére sem igen érkezett
számottevő mennyiségű anyag azzal
kapcsolatban, hogy a Szervezet miképp
támogathatná a közösségi rádiózást
speciális képzés lefolytatásával. Akinek
ezzel kapcsolatban van elképzelése, azt

kérjük, hogy - összhangban a Szervezet
1/1997.02.08 számú határozatával - rövid
időn belül juttassa el az Irodába.
14.
Meg nem erősített híresztelések
szerint valami bűzlik Szombathelyen, azaz
a SZÓKÖZ-nél újabb vezetőségváltásra
került sor. Aki erről többet tud, az sürgősen
közölje a Központtal!
15.
Rövidesen új, s remélhetőleg
végleges - sorrendben a harmadik - helyére
költözik a pécsi Publikum Rádió.
Frekvenciáján a kereskedelmi FordanZengő Rádióval osztozó Publikum nem
jött ki "társbérlőjével" - ennek tudható be,
hogy az eddig "baráti alapon" átengedett
plusz egy óra műsoridőt is visszavette a
"főbérlő", így a Publikum műsorideje heti
35 órára zsugorodott. Érdekes lenne
megismerni az osztott frekvenciával
megvert tagtársak ilyetén természetű
tapasztalatait.
16.
Havi rendszerességgel, mintegy 150
példányban jelenik meg a Civil Rádió
"Civil Hírlevél" c. belső kiadványa, mely
elsősorban a munkatársak informálását
szolgálja.
Pécsett a Publikum "PapírRozmár"
c. alkalmi kiadványának harmadik számát
vehetik kézbe májusban az érdeklődők, ill.
a rádiót támogató hallgatók. E kiadvány
bevallott célja ugyanis a financiális
gondokkal küszködő rádió terheinek
enyhítése, mely nem utolsó sorban a
Publikum által szervezett veszteséges
támogató bulik buktáiból állt össze.
Molnár
Balázs
főszerkesztő
"laprádiójában" szubjektív hangvételű
eszmefuttatást eresztett meg több szabad
rádióról, melynek végkövetkeztetése, hogy
a pécsiek a legjobbak - vitára ingerlő egy
kijelentés, nemdebár?
Mivel Szervezetünk a lehetőségek
prédája, ezért talán belefér imidzsünkbe a
potenciális, de még meg nem realizált
prodzsektek manifesztálása, röviden: a
FIKSZ is tervbe vette saját rendszeres
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kiadvány megjelentetését, "Havi FIKSZ"
címen.
Továbbra is várjuk a Szervezethez a
tisztelt tagtársak által elkövetett, ill. a
rólu(n)k
szóló,
sajtóban
föllelhető
anyagokat.

elszámolását. Így hát kedves tagtárs, ne
csodálkozz azon, ha idővel ilyes ügyre is
időt kell majd szakítanod. A szerződésben
foglaltaknak megfelelő pénzfelhasználást
számla-fénymásolatokkal látszik legcélszerűbbnek ellenőrizni.

17.
Irigylésre méltó eredményességgel
zárult minden idők legprofibb non-profit,
pesti kalózmúlttal rendelkező, 98 MHz-en
futó, éjszakánként sugárzó elektronikus
médiuma, a Tilos Rádió áprilisi támogató
partyja. Az Almássy téri Szabadidőközpontban rendezett, 800 Ft-os belépővel
megközelíthető rendezvény az aciddiszkón kívül több hazai, ill. egy külföldi
együttessel
csábította
a
tisztelt
nagyérdeműt. Az önfenntartó életösztönből
következő
eredményes
szervezésnek
köszönhetően mintegy 300-400 ezer Ft-os
bevételre tett szert "a rendszerváltás utáni
első szamizdatból" kinőtt, mára a budapesti
alternatív
kultúra
meghatározó,
ízlésformáló médiuma.

20.
Rájár a rúd a pécsi kollégákra: nem
elég, hogy a HIT Gyülekezete beperelte a
rádiót, a főszerkesztőt stb., ráadásul még
ügyészi vizsgálatot is kért ellenük, újabban
pedig az APEH szaglászik a Publikum
Rádió háza táján. Öröm az ürömben, hogy
a HIT Gyülekezete végülis - felperes létére
- visszakozott, így a két fél ügyvégjei peren
kívüli megállapodással tesznek pontot az
ügy végére.
Egy kis adalék a magyar médiafőhatóság fölkészültségéről: a többek közt
"zsidózással" vádolt Publikum eljuttatta az
inkriminált műsorról szóló felvételeit az
ORTT
Panaszbizottságához,
ám
a
félsebességű
videószalagra
rögzített
anyagot - bízvást mondhatjuk, hogy ezen
eljárás igencsak elterjedt a helyi rádióknál a tisztelt Testület illetékesei nem tudták
meghallgatni, lévén nem akadt kéznél egy
alkalmas lejátszó berendezés...

18.
Műsorszerkezet-változás gyanúja
merült fel a FIKSZ Rádióban. E rádió
azon furcsaízeltlábúak közé tartozik,
melyek
komolyan
veszik
a
stúdióengedélyben leírtak betartását. Hogy
mást ne mondjunk, jelentősen megnőtt a
komolyzenét szolgáltató műsorok száma hiába, a FIKSZ sokat ad a kultúrára! Lásd
az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és
televíziózásról I. fejezete (Általános
rendelkezések)
2.
paragrafusának
(Értelmező rendelkezések) 34. pontját.
19.
Reszkess, szörnyedj, borzadj! lehetne annak a munkának a mottója, mely
most folyik a Szervezet berkeiben: arról
van szó, hogy a SZARÁMASZER által
1994-től támogatásként kihelyezett pénzek
felhasználóinak most már igazán ideje
lenne elszámolni a kapott javakról. Ennek
érdekében számba vesszük az összes
támogatásról
szóló
döntést,
s
megvizsgáljuk - ha hiányos, bekérjük - a
megítélt támogatások gazdasági és szakmai

21.
Bennünket érintő jogszabály jelent
meg a "Magyar Közlöny" 1997. április 22-i
(34.) számában. Az 1997. május 1-én
életbe lépő közlekedési, hírközlési és
vízügyi
miniszteri
rendelet
2.
paragrafusának
c)
pontjában
a
következőket olvashatjuk: nem kell a
jogosítottnak
(azaz
polgári
célú
rádiótávközlési
tevékenységet
vagy
szolgáltatást végzőnek) frekvenciadíjat
fizetnie, "ha műsorszóróként a nem
nyereségérdekelt műsorszolgáltató vagy
közműsorszolgáltató műsorait terjesztő
frekvenciákat használ".
22.
Továbbra
is
bizonytalan
a
SZARÁMASZER Szakmai Bizottságának
(azelőtt Kuratórium néven futott) személyi
összetétele. A jelöltek egyike visszalépett,
másikáról sincs sok hír. Pedig nem ártana a
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Szervezet ezen szeletének rendbetétele
sem, példának okáért hogy mást ne
mondjunk - a pénzügyi döntésekben ez a
"belső hatóság" illetékes.

24.
Kósza
értesülések
szerint
(reklámtorta-szemszögből is) csöppnyi
hazánk több vidékén újabb rádiók tervezik
indulásukat:
Oroszlányban kábelrádió startolna,
23.
Figyelemre méltó cikket publikált
az Őrségben egy Szerkesztőrség
Cs. Kádár Péter (FIKSZ Rádió) a Magyar
nevű szervezet tervezget,
Rádió "Pagoda" c. lapjában (1996.
Bezenyén a település ifjúsági
decemberi szám) a Nagy Magyar
önkormányzata tett lepéseket, ezenkívül a
Médiahelyzetről. Az eleddig kitűnő
Magyarországi
Krisna-tudatú
gyakorlati szakemberként megismert Csé
Hívők Szervezete is pályázna önálló
ezúttal elméletalkotó zsenijét csillogtatta
frekvenciára ("De mikor lesz az már..."),
meg, s azt még legádázabb ellenfeleinek is
ill. a legnagyobb hazai kisebbség önálló
el kell ismerniük, hogy a közszolgálati
rádiójának beindítása újból napirendre
médiumokat
a
házassághoz,
a
került: a
közösségieket
a
szerelemhez,
a
Rádió C támogató bulit már tartott
kereskedelmieket pedig a prostitúcióhoz
Budapesten, jelenleg a stábépítés etapját
hasonlító fogalomrendszer párját ritkítja a
tapossa - éterfolyosói hírek szerint "komoly
magyar
tömegkommunikációval
támogatókkal" is bír a hazai cigányság
foglalkozó szakirodalomban.
elektronikus
tömegkommunikáció-béli
jelenlétét szorgalmazó kezdeményezés.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Röpke bibliográfia szabad rádióékról (nyomatékosan kérjük, felkérjük ill lekérjük a
Tisztelt Tagtársakat, hogy a rólatok megjelenő helyi ill. országos sajtóbéli anyagokat
juttassátok el az Irodába):
"Hírbe hozó civil tanfolyam" - Népszabadság, 1997. április 14.;
"Hírbe hozhatják önmagukat" - Kurázsi, 1997. április 17.;
"Változásokat sürgetnek a fővárosi rádiók" - Népszabadság, 1997 április 18.;
"Roma rádió Budapesten" - Magyar Hírlap, 1997. május 25.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kedves Barátaim!
Két esemény kapcsán fordulok Hozzátok ajánlatommal.
Június 20-22-én a Hálózat a Demokráciáért Program egy nemzetközi konferenciát szervez Az
önkéntesség újrafelfedezése Közép-Kelet Európában címmel Szentendrén. Ezen hazai és külföldi civil
szervezetek képviselői fognak a szektor meghatározó forrásának: az önkéntes munkának a
jelentőségéről beszélni.
Én ezen a konferencián jelen leszek, s terveink szerint egy-két egyszerű telefonos
bejelentkezést készítek elő a Civil Rádió számára. Egyúttal - ha fontosnak és érdekesnek tartanátok a
Ti Rádiótokban, és nem tudtok eljönni Szentendrére - Nektek is szívesen készítenék rövid élő
tudósítást az eseményről.
A másik ajánlat is hasonló esemény, de ez szeptember 20-22-én lesz Budapesten: a Civicus
nevű szervezetnek (amely a civil szervezetek egyik legjelentősebb világszövetsége) a közgyűlése,
összekapcsolva a Nonprofit Expóval. Ezen az eseményen kitelepülve lesz jelen technikával a Civil
Rádió, s ajánlatunk szerint, Ti - előzetes egyeztetés szerinti időkben - erről bejelentkezéseket
adhatnátok a saját rádiótokba.
Tehát, ha érdekel valamelyik, vagy mindkét dolog Benneteket, keressetek, hogy
konkretizáljuk a dolgot.
Budapest, 1997. május 13.
Üdvözlettel:
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Péterfi Ferenc

