
esetben tekinti támogatásra érdemesnek. Problémaként 
merült fel, hogy a kistérségi kiadványok számára nincs 
megfelelő rubrika: nem tekintik őket irodalmi folyóirat
nak, ismeretterjesztő vagy közművelődési kiadványnak 
sem. Egyes vélekedések szerint az egymással rivalizáló ki
adványok ugyanarra a forrásra pályáznak, ami korántsem 
növeli mozgásterüket. 

A tanácskozás résztvevői - visszaigazolva a kezdeménye
zők szándékait - elhatározták, hogy a továbbiakban is al
kalmat keresnek és teremtenek arra, hogy újabb tanácsko
zásokat rendezzenek. Döntöttek arról, hogy fórumterem -

tési szándékukról tájékoztatják, és szándékaik támogatásá
ra kérik fel a Miniszterelnöki Hivatal Civi l Kapcsolatok 
Főosztályát, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, 
az Ifjúsági Gyermek és Sportminisztérium Társadalmi Kap
csolatok Osztályát, a Nemzeti Kulturális Alapot, a Hon
ismereti Szövetséget, a Magyar Könyvtárosok Egyesületé
nek Helytörténeti Szakosztályát és a Magyar Szociológiai 
Társaság Faluszociológiai Szakosztályát. Megegyeztek ab
ban is, hogy B. Kovács István főszerkesztő invitálásának 
eleget téve, 2003 nyarán Rimaszombaton újra találkoznak 
a Gömörország vendégeiként. 

M A G Y A R ÁDÁM 

KÖZÖSSÉGI RÁDIÓS KÉPZÉS A CIVILRÁDIÓBAN 

Október végén a Magyar Művelődési Intézetben kép
zést tartott a Civ i l Rádió, amelyre fogyatékkal élőket és 
kortárssegítő fiatalokat vártunk. A képzés célja az volt, 
hogy a médiumokban ritkán megjelenő, és akkor is csak 
passzív szereplőként bemutatott emberek is aktív alakítói 
lehessenek a róluk szóló műsoroknak, és esetleg műsorké
szítőként is csatiakozzanak valamelyik közösségi médiá
hoz. Meghívtunk különféle fogyatékkal élőket, valamint 
olyan fiatalokat, akik kortárssegítőként dolgozva saját 
példájukkal és személyes erejükkel próbálnak társaikon 
segíteni. Ezeknek a résztvevőknek a felkészítésével és bá
torításával elérhetjük, hogy utóbb, ők maguk tudják for
málni azt a képet, amely róluk jelenik meg, s ha lehet, ne 
ők legyenek eszközei a médiumoknak, inkább ők igyekez
zenek saját céljaikhoz eszközként felhasználni a médiát. 

A képzésen körülbelül 15 fő vett részt. A résztvevők 
megismerkedtek a közösségi rádiózás alapjaival, továbbá 
gyakorlati példákon keresztül elsajátíthatták a riport- és 
interjúkészítés, a tudósítás, a hírírás és hírolvasás alapjait, 

és a rádiós viselkedés alapvető normáit. Rövid elméleti 
bevezetők után, amelyben a fenti témákat érintettük, gya
korlati munkákat végeztek: egy általuk választott témá
ban készítettek rádiós műsort. Volt, aki az utcán készített 
interjút, tudósítást, de olyanok is voltak, akik kerekasztal-
beszélgetést készítettek egy konkrét, fiatalokat érintő té
mában. Talán a legérdekesebb elkészült műsor volt, ami
kor két vak résztvevő egy felvevő minidiszkkel a közeli 
presszóba ment, folyamatosan tudósítva - mintegy belül
ről közvetítve - , mi történik velük. A felvételeket meg
hallgatva megtapasztalhattuk a pincérnő, a vendégek és a 
járókelők segítőkészségét, viszonyulását a nem látó ven
dégekhez. A két vak lányt két látó fiatalember követte, és 
párhuzamosan ők is közvetítették - kívülnézetből - , amit 
láttak. 

Összességében a képzés eredményes volt: több résztve
vő jelezte, hogy esetleg folytatná a rádiós munkát a Civi l 
Rádió keretein belül, az elkészült műsorokat pedig bemu
tattuk. 
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