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A Szabad Radiok Magyarorszagi Szervezete tagradioi oktober 25-ere 
meghirdettek a szabad frekvencia napjat, hogy fellepjenek a sokak 
altal ertelmetlennek tartott, januar 1-je ota tarto frekvencia-
moratorium, valamint a frekvenciagazdalkodas tulszabalyozasa ellen.

Ezen a napon az orszag tobb helyen akciokat es beszelgeteseket ter-
veznek, melyek altalanos temaja, hogy mi tortenjek az analog -FM- 
radiospektrummal a „digitalis atallas” korszakaban. allaspontjuk 
szerint technikailag es gazdasagilag is műkodokepes lenne a kihasz-
nalatlan frekvenciaknak –vagy egy reszuknek- felszabaditasa a 
hatosagi felugyelet alol.

A fenti celok erdekeben egy peticiot is 
( http://aszabadfrekvencianapja.periszkopradio.hu/peticio.php ) 
inditottak melyhez folyamatosan csatlakoznak a hazai szakmai 
szervezetek, műkodo es indulo radiok es hallgatoik. igy feltehetoleg 
az oktober 25-i rendezveny elindithatja a szolasszabadsagot 
kepviselo, valoban szabad radioadok letrejottet.


Program - oktober 25.
Pecs, Dante Cafe
–	10 orakor nyilatkozataink es celjaink ismertetesevel egybekotott 
sajtotajekoztatot tartunk, melynek kereteben elinditunk egy jeladot, 
mely valamely szabad frekvencian adasszunetet (frekvenciazajt) 
sugaroz. Ezzel azt szeretnenk demonstralni, hogy rengeteg szabad 
frekvencia van az eterben, es idealis esetben barki kihasznalhatna 
ezeket, mint ahogy tobb mas orszagban ez -bizonyos teljesitmenybeli 
keretek kozott- lehetseges is;
–	11-13 ora kozott szakmai beszelgeteseket tartunk, melyek 
temakorei: a szabad frekvenciak sorsa a digitalis atallas utan, 
valamint a frekvenciamoratorium eddigi eredmenyei. Resztvevo 
szakemberek: dr. Timar Janos (testuleti tag, ORTT), Bajomi-Lazar 
Peter (mediaszakerto, Zsigmond Kiraly Foiskola), Sulyi Peter 
(SzaRaMaSzer, Triangulum Radio), Csabai Gabor (SzaRaMaSzer, Tilos 
Radio), Marcin Lewandowski (Radio Art, Lengyelorszag), Tarsasag a 
Kozerdekű  Adatokert, SzaRaMaSzer es radios szervezetek kepviseloi. 
Moderator: Petak Peter (Remete Radio, Istenkuti Kozossegert Egyesulet).
–	14-17 ora kozott specialisabb temakorben szakmai beszelgeteseket, 
műhelyeket tartunk.
–	Ezt kovetoen 17h utan zenei es műveszeti programokat mutatunk be 
(Weber Kristof koncertje, Koranyi Tamas radioszinhaza, koncertek, 
filmvetites)

Az oktober 25-i nap egy megelozo műhellyel, valamint szekesfehervari 
es budapesti parhuzamos programokkal egeszul ki. A szervezok szeretnek, 
ha minel tobb varosban műkodo szervezet be tudna kapcsolodni.

Bovebb informacio:
–	reszletes program, nyilatkozatok, peticio: 
http://aszabadfrekvencianapja.periszkopradio.hu/, 
http://www.szabadradio.hu/hu/hirek/2008-okt-25-szabad-frekvencia-napja  
–	szervezo: Kovacs Balazs, Periszkop Radio (tel.: 20-2331867, email: 
xrc@periszkopradio.hu) valamint a Szabad Radiok Magyarorszagi 
Szervezete (http://www.szabadradio.hu)




