
A Civil Rádió Kuratóriumának közleménye

A Civil Rádiózásért Alapítvány Kuratóriuma az elmúlt időszakban több alkalommal is 
foglalkozott a levelezőlistán tapasztalható hangnemmel. Szomorúan láttuk, hogy a 
megfogalmazások stílusa, a sorozatos személyes sértések átlépték azt a határt, amely 
elfogadható lenne – a Civil Rádió közösségi levelező listáján pedig még nehezebben 
elfogadható. 

Többen kérték tőlünk, hogy a levelezőlistán uralkodó hangnem egyik legfőbb 
kiváltója és folyamatos generálója – Kádár György – ellen valamilyen formában 
lépjünk fel. 

Nagyon komolyan fontolóra vettük, hogy személyétől és önkéntesi munkájától is 
megválunk, azonban egy ilyen lépés nehezen egyeztethető össze a Civil Rádió 
szellemiségével.

A Civil Rádió sohasem lesz az az értékrendű rádió, amelyet Kádár György vizionál – bár 
elismerjük, hogy a közösségi rádiók sokfélék lehetnek, és elismerjük ezek 
létjogosultságát is. Mi azonban az alapításkor megfogalmazott, és az elmúlt tizenöt év 
során megőrzött értékrenden változtatni nem kívánunk. Ha ezt Kádár György nem tudja 
elfogadni, távozását kívánatosnak tartjuk. 

Azonban közösségi értékrendünk fontos alapköve az is, hogy a közöttünk lévő 
félreértéseket megpróbáljuk szemtől szemben tisztázni. Ezért, egy vele közvetlenül 
egyeztetett időpontban, meghívjuk Kádár Györgyöt a Rádióba, ahol Péterfi Ferenc és 
Pogány György áll rendelkezésére egy személyes beszélgetésre.
______________________________

A Civil Rádiózásért Alapítvány Kuratóriuma, ahogy korábbi közleményünkben ígértük, 
kivizsgálta a Civil Rádió 2010 decemberében elfehérített weboldalának ügyét.

A levelezőlistán olyan találgatások jelentek meg, amelyek azt sugallták, hogy az 
elfehérítés vezetőségi kezdeményezésre történt.

Kivizsgálva az ügyet megállapítottuk, hogy egyéni kezdeményezésről volt szó, amely 
felelőtlenül, munkahelyi kompetencia túllépése miatt eshetett meg. Ezért a vezetés az 
érintettet felelősségre vonta.

Ezúton ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy sem a Szerkesztőbizottság, sem 
más rádiós munkacsoport, sem a rádió közösségéhez tartozó egyén (dolgozó, 
műsorkészítő, segítő) nem hozhat olyan döntést, ami a Civil Rádiót mint 
szervezetet valamilyen politikai demonstrációban való résztvevőként nevezné 
meg. 

Továbbra is határozott célunk, hogy az aktuális és szakmapolitikai történéseket a 
műsorainkban korrektül bemutassuk, de a rádió nevében nem kívánunk pártpolitikai 
kérdésekben véleményt nyilvánítani - az ezzel kapcsolatos véleményünket hagyjuk a 
közösségi életen kívül! Határozott álláspontunk, hogy az összetett társadalmi, politikai 
és ideológiai ügyekben, amelyek saját közösségünket is megosztják, ne foglaljunk állást 
a rádió nevében.
______________________________

A Kuratórium döntést hozott arról, hogy 6-ról 8 főre bővíti a létszámát és tagjai sorába 
felkérte Bányay Gézát és Ujj Zoltánt. Az érintettek a felkérést elfogadták.

A Civil Rádiózásért Alapítvány Kuratóriuma

Budapest, 2011. január 6.


