
Az „Együtt a Dezinformáció Ellen” projekt keretében civil és szakmai szer-
vezetek együttesen lépnek fel egy országosan zajló kampány keretében a 
magyar oktatási rendszerben tapasztalható félretájékoztatással szemben. 
Kiemelten a szegregációval foglalkozunk.
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Pártoktól független hetilap

Pártoktól független hetilap

EGYÜTT A  

DEZINFORMÁCIÓ 

ELLEN 

KÜLÖNSZÁM

A civil és szakmai 
szervezetek a Civil 
Kollégium Alapítvány 
koordinálásával rövid 
videókat készítenek 
az oktatással kapcso-
latos álhírekről, interaktív online játékot 
fejlesztenek, valamint workshopokat 
szerveznek roma gyerekekkel, szülőkkel 
– tanárok és civilek bevonásával.

A dezinformációkat/álhíreket sze-
retnénk azonosítani, valamint az oktatási 
rendszert érintő dezinformációkkal kap-
csolatos alapvető információkat meg-
szerezni. Emellett a program képessé 
szeretné tenni a résztvevőket, hogy tör-
ténetüket bizonyítékokon alapuló infor-
mációkkal mutassák be, különös tekin-

tettel az oktatási rendszer problémáira, 
azon belül is a magyar oktatási rend-
szerben tapasztalható szegregációra.

A KAMPÁNY CÉLJAI:
• figyelemfelkeltés szülők és fiatalok 

körében;
• az érintett gyerekek és szülők 

felvértezése a dezinformáció és a 
szegregáció elleni küzdelemre;

• figyelemfelkeltés a fiatal felnőttek 
körében a dezinformáció és a 
szegregáció elleni összefogásra;

• a magyar közvélemény 
figyelemfelkeltése a dezinformáció 
veszélyeire és kihívásaira;

• figyelemfelkeltés a romák és a speciális 
igényű gyermekek szülei körében.

Együtt az álhírek ellen!
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A kormány ragaszkodik az olcsó 
magyar munkaerőhöz

Az Európai Parlament nemrég fogadta 
el az uniós minimálbérről szóló irányel-
vet, amelynek lényege, hogy a tagálla-
moknak a helyi költségeket és bérszin-
teket figyelembe véve garantálniuk kell 
a tisztességes megélhetést biztosító 
minimálbért. A magyar kormány azon-

ban ebből sem kér: állításuk szerint 
ez versenyhátrányt okozna, hiszen így 
elveszne az olcsó magyar munkaerő, 
amire a Fidesz gazdaságpolitikája rég-
óta épül. Maga az „olcsó munkaerő” 
azonban valószínűleg nem örül ennek.

Forrás: www.telex.hu

November 4-én délután 17:30-ra men-
jenek minél többen az MTVA budapesti 
székházához a Kunigunda útra, és vonják 
legalább néhány órára blokád alá az in-
tézményt – kéri Hadházy Ákos független 
parlamenti képviselő.

Hadházy okt. 28-a óta sátrazik a köz-
média székháza előtt, és 4-éig marad. Az 
akciójával többek között azt szeretné el-
érni, hogy tiltsák be a fizetett kormányzati 
hirdetéseket és távolítsák el pozíciójából 
a jelenlegi „hírhamisító” elnököt.  

Forrás: www.hang.hu

Blokád alá vonná a tévészékházat 
Hadházy A megnövekedett energiaárak miatt 

november 11-től a Magyar Posta szüne-
teltet 210 településen 366 postahivatalt. 
Azon a 101 településen, ahol eddig több 
szolgáltatóhely is rendelkezésre állt, a 
fennmaradó postahivatalok kapacitását 

növelik. Abban a 109 faluban pedig, ahol 
egyetlen postahivatal sem lesz novem-
ber 11-től, mobilposta segítségével lehet 
igénybe venni a szolgáltatást. A vállalat 
emellett 300 fős létszámleépítést is ter-
vez.

Forrás: www.magyarnarancs.hu

Bezárnak 366 kispostát

„Magyarországnak sikerült elintéznie az 
egész éves gázellátását, teleraktuk a 
gáztározóinkat, de másnak ez nem sike-
rült, mert támogatta a szankciókat” – fo-
galmazott Orbán.

Ezzel szemben a valóság: október 
végére a hazai tárolókapacitás 83,43 szá-

zalékát töltöttük föl, ami kicsit magasabb 
ugyan, mint a tavalyi érték (78 százalék), 
de európai viszonylatban így is sereghaj-
tók vagyunk. Az uniós tagállamok közül 
csak Lettországban alacsonyabb a töl-
töttség szintje, míg Nyugat-Európában 
mindenhol 90 százalék fölött van.

Forrás: www.szeged.hu

Megint hazudott Orbán Viktor

A miniszterelnök azt állította egy rádióinterjúban, hogy a magyar gáztáro-
zók tele vannak, míg a nyugati országokban ez nincsen így. Az igazság ez-
úttal is éppen a fordítottja ennek, mi vagyunk lemaradva a tartalékolásban.

A magyar kormány valóban beleírta az 
Uniónak benyújtott egyik dokumentum-
ba, hogy a Brüsszelből érkező támogatá-
sokat szeretné a tanári bérek emelésére 
fordítani, ám ez merőben szokatlan eljá-
rás. Az uniós támogatásokat nem bérek-
re adják, hanem fejlesztésekre. Ez eddig 
Magyarországon sem volt gyakorlat, a 

béreket a közszférában a kormánynak 
kell biztosítania. Ahogyan az sem igaz, 
hogy ne lenne pénz a tanárok fizetésé-
nek rendezésére. Az említett tervezetben 
2029-ig 413 milliárdot kérne a kormány 
Brüsszeltől. Miközben csak a Vodafone 
megvásárlására azonnal „találtak” a költ-
ségvetésben 350 milliárd forintot. 

Nem igaz, hogy Brüsszelen múlik 
a tanári béremelés
Ahogy erősödni kezdtek a pedagógusok bérkövetelései, a kormány elkez-
dett Brüsszelre és a „baloldalra” mutogatni, hogy miattuk nem tud fizetni. 
Pedig amikor a rendőrök, a katonák fizetését rendezték, vagy éppen a par-
lamenti képviselők és miniszterek juttatásait emelték jelentősen, akkor 
nem kellett uniós pénzekre várni.

Idén szeptemberben 7673 gyerek szü-
letett, 962-vel kevesebb, mint egy évvel 
korábban – közölte a Központi Statiszti-
kai Hivatal. Nemcsak a tavalyihoz képest 
jelentős a visszaesés, évek óta soha nem 

volt ennyire alacsony ez a szám szeptem-
berben. Az elmúlt 12 hónapban 89 724-en 
születtek, 2397-tel kevesebben, mint az 
ezt megelőző egy évben.

Forrás: www.hvg.hu

Egyre kevesebb gyerek születik 
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A program megvalósulását az ECAS és az Európai Unió támogatása tette lehetővé.

PARTNEREINK: 
Civil Kollégium Alapítvány, Political Capital, Magyar Helsinki Bizottság, 
Emberség Erejével, Tanítanék Mozgalom, Kovász Közösség, Lakmusz, 

Nyomtass te is!

Egy nagyon aktuális példa a dezinformációra
Nem Brüsszelen múlik a tanári béremelés 
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Neves közgazdászok az oktatási reformokért 
Elsősorban a kormány oktatáspolitikáját bírál-
ták olyan híres közgazdászok, mint Bod Péter 
Ákos, Király Júlia vagy Csaba László.

Nyílt levelükben emlékeztettek rá, hogy az 
Európai Bizottság is nagyon súlyos megállapí-
tásokat tett a magyar oktatási rendszerrel kap-
csolatban. A magyar tanároknál a legnagyobb a 

kötelező órák száma, miközben az egyik legala-
csonyabb a fizetésük. A pedagógushiány pedig 
egyre nagyobb problémát jelent. 

Az aláírók nem értenek egyet azzal, hogy a 
kormány az EU-s pénzekhez köti a tanári bér-
emelést. Mindenre van a kormánynak pénze, 
amire akarja – írják.

Elkeserítő a magyar gyerekek 
lelkiállapota

A fenti folyamatokról készített beszámo-
lót a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszi-
chiátriai Kórház és Szakambulancia, aho-
va már napi több alkalommal szállítják az 
azonnali ellátást igénylő súlyos eseteket. 
Az intézmény mindig telt házzal működik, 
mivel az országban alig van ambulancia, 
amely foglalkozna az ilyen esetekkel.

Iskola- és óvodapszichológusok kö-
zös állásfoglalásban adtak hangot a rom-
ló állapotoknak. Mint írják, rendszeresen 
előforduló jelenség lett az óvodákban 
a szorongás, a viselkedés- és figyelem-
zavar, az iskolákban pedig a depresszió, 
pánik, önsértés vagy akár a súlyosabb 
mentális zavarok megjelenése is.

Forrás: www.nepszava.hu

Egy év alatt ötszörösére nőtt a szorongásos és depressziós esetek száma, és 
rengeteg önbántalmazó fiatal kerül sürgősségi osztályokra. 

Akik dezinformációkat, megtévesztő hí-
reket terjesztenek, nagyon is tudják, hogy 
tisztességtelen eszközöket használnak. 
Néha nem is az a céljuk, hogy meggyőz-
zenek minket valamiről, hanem inkább 
el akarnak bizonytalanítani abban, hogy 
létezik-e egyáltalán igazság. Így egy idő 
után már nem tudjuk, mi a valóság, telje-
sen kiszolgáltatottá válunk azoknak, akik 
tudatosan használják ezeket a techniká-
kat. A közösségi média megjelenésével 
megsokszorozódtak a minket elérő in-
formációk, ezért muszáj megtanulnunk 
védekezni a tudatosan terjesztett megté-
vesztések ellen. 

Hogyan ismerjük fel a dezinformációt?
 `Gyanús, ha nincs szerző. Az ilyen cikkek 
nagy többségét név nélkül írják. Gya-
kori, hogy a cikket közlő sajtótermékről 
nem tudunk meg semmit. 

 `Lenyomozhatatlan forrásokra hivatko-
zás. Gyanús lehet, ha egy cikkben sem-
milyen forrást nem jelölnek meg

 `A hamis állításokat terjesztő írások ál-
talában indokolatlanul erős érzelmeket 
kiváltó szavakat használnak.

 `Az ellenoldal véleménye vagy nem je-
lenik meg, vagy csak nagyon kedvezőt-
len formában.

 `Ha a cikk/videó végén úgy érezzük, 
nagyon egyértelmű iránymutatást kap-
tunk, kit kell szeretni és kit gyűlölni, 
gyanakodjunk, hogy nem hírt fogyasz-
tottunk, hanem propagandát.  

Hogyan ellenőrizhetjük például egy 
cikk állításait?

 `Próbáljunk több forrásból is tájékozód-
ni. 

 `Ha lehet, keressünk rá a cikk legfonto-
sabb állításaira a Google-ban.

 `Próbáljuk meg megkeresni a cikk állítá-
sainak eredeti forrását.

 `Próbáljuk meg ellenőrizni a cikk képi 
elemeit. Ehhez a Google vagy a Yandex 
„fordított képkereső” (reverse image 
search) szolgáltatását használhatjuk.  

Mi az a dezinformáció, és hogyan 
védekezzünk ellene?
 „Álhír”, „fake news”, „dezinformáció” – egyre gyakrabban halljuk ezeket a 
szavakat, amelyeket sokan a hazugsággal azonosítanak. Pedig a helyzet 
ennél sokkal rosszabb, ezt az eszközt ugyanis teljesen tudatosan használ-
ják az emberek megtévesztésére akár gazdasági, akár politikai érdekből. 
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Orbán akadályozza a finnek és 
svédek NATO-tagságát

Amióta az oroszok lerohanták Ukrajnát, 
Putyin pedig még a balti államokat is 
megfenyegette, Svédország és Finnor-
szág jogosan kezdte félteni a biztonsá-
gát. Ezért kérték felvételüket a NATO-ba. 
A csatlakozást minden tagnak jóvá kell 

hagynia.  Törökország és Magyarország 
kivételével minden országban igent is 
mondtak a felvételre. Teljesen érthetet-
len, hogy az Orbán-kormány miért járatja 
le Magyarországot ebben az ügyben is.  

Forrás: www.hvg.hu

A fél világ hónapok óta Orbán Viktorra és a török elnökre vár, hogy mikor 
hagyják jóvá a svédek és a finnek NATO-csatlakozási kérelmét. Teljesen ért-
hetetlen a magyar kormány Putyin-párti viselkedése.
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„A cikk a Civil Kollégium Alapítvánnyal együttműködve, az Együtt a Dezinformáció Ellen 
(EDE) projekt részeként, az Európai Unió támogatásával készült. A tartalom nem feltétlenül 
tükrözi az Európai Unió vagy az Európai Bizottság véleményét, azért sem az Európai Unió, 
sem a támogatást nyújtó hatóság nem felelős.”
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Neves közgazdászok az oktatási reformokért 
Elsősorban a kormány oktatáspolitikáját bírál-
ták olyan híres közgazdászok, mint Bod Péter 
Ákos, Király Júlia vagy Csaba László.

Nyílt levelükben emlékeztettek rá, hogy az 
Európai Bizottság is nagyon súlyos megállapí-
tásokat tett a magyar oktatási rendszerrel kap-
csolatban. A magyar tanároknál a legnagyobb a 

kötelező órák száma, miközben az egyik legala-
csonyabb a fizetésük. A pedagógushiány pedig 
egyre nagyobb problémát jelent. 

Az aláírók nem értenek egyet azzal, hogy a 
kormány az EU-s pénzekhez köti a tanári bér-
emelést. Mindenre van a kormánynak pénze, 
amire akarja – írják.

Elkeserítő a magyar gyerekek 
lelkiállapota

A fenti folyamatokról készített beszámo-
lót a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszi-
chiátriai Kórház és Szakambulancia, aho-
va már napi több alkalommal szállítják az 
azonnali ellátást igénylő súlyos eseteket. 
Az intézmény mindig telt házzal működik, 
mivel az országban alig van ambulancia, 
amely foglalkozna az ilyen esetekkel.

Iskola- és óvodapszichológusok kö-
zös állásfoglalásban adtak hangot a rom-
ló állapotoknak. Mint írják, rendszeresen 
előforduló jelenség lett az óvodákban 
a szorongás, a viselkedés- és figyelem-
zavar, az iskolákban pedig a depresszió, 
pánik, önsértés vagy akár a súlyosabb 
mentális zavarok megjelenése is.

Forrás: www.nepszava.hu

Egy év alatt ötszörösére nőtt a szorongásos és depressziós esetek száma, és 
rengeteg önbántalmazó fiatal kerül sürgősségi osztályokra. 

Akik dezinformációkat, megtévesztő hí-
reket terjesztenek, nagyon is tudják, hogy 
tisztességtelen eszközöket használnak. 
Néha nem is az a céljuk, hogy meggyőz-
zenek minket valamiről, hanem inkább 
el akarnak bizonytalanítani abban, hogy 
létezik-e egyáltalán igazság. Így egy idő 
után már nem tudjuk, mi a valóság, telje-
sen kiszolgáltatottá válunk azoknak, akik 
tudatosan használják ezeket a techniká-
kat. A közösségi média megjelenésével 
megsokszorozódtak a minket elérő in-
formációk, ezért muszáj megtanulnunk 
védekezni a tudatosan terjesztett megté-
vesztések ellen. 

Hogyan ismerjük fel a dezinformációt?
 `Gyanús, ha nincs szerző. Az ilyen cikkek 
nagy többségét név nélkül írják. Gya-
kori, hogy a cikket közlő sajtótermékről 
nem tudunk meg semmit. 

 `Lenyomozhatatlan forrásokra hivatko-
zás. Gyanús lehet, ha egy cikkben sem-
milyen forrást nem jelölnek meg

 `A hamis állításokat terjesztő írások ál-
talában indokolatlanul erős érzelmeket 
kiváltó szavakat használnak.

 `Az ellenoldal véleménye vagy nem je-
lenik meg, vagy csak nagyon kedvezőt-
len formában.

 `Ha a cikk/videó végén úgy érezzük, 
nagyon egyértelmű iránymutatást kap-
tunk, kit kell szeretni és kit gyűlölni, 
gyanakodjunk, hogy nem hírt fogyasz-
tottunk, hanem propagandát.  

Hogyan ellenőrizhetjük például egy 
cikk állításait?

 `Próbáljunk több forrásból is tájékozód-
ni. 

 `Ha lehet, keressünk rá a cikk legfonto-
sabb állításaira a Google-ban.

 `Próbáljuk meg megkeresni a cikk állítá-
sainak eredeti forrását.

 `Próbáljuk meg ellenőrizni a cikk képi 
elemeit. Ehhez a Google vagy a Yandex 
„fordított képkereső” (reverse image 
search) szolgáltatását használhatjuk.  

Mi az a dezinformáció, és hogyan 
védekezzünk ellene?
 „Álhír”, „fake news”, „dezinformáció” – egyre gyakrabban halljuk ezeket a 
szavakat, amelyeket sokan a hazugsággal azonosítanak. Pedig a helyzet 
ennél sokkal rosszabb, ezt az eszközt ugyanis teljesen tudatosan használ-
ják az emberek megtévesztésére akár gazdasági, akár politikai érdekből. 
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Orbán akadályozza a finnek és 
svédek NATO-tagságát

Amióta az oroszok lerohanták Ukrajnát, 
Putyin pedig még a balti államokat is 
megfenyegette, Svédország és Finnor-
szág jogosan kezdte félteni a biztonsá-
gát. Ezért kérték felvételüket a NATO-ba. 
A csatlakozást minden tagnak jóvá kell 

hagynia.  Törökország és Magyarország 
kivételével minden országban igent is 
mondtak a felvételre. Teljesen érthetet-
len, hogy az Orbán-kormány miért járatja 
le Magyarországot ebben az ügyben is.  

Forrás: www.hvg.hu

A fél világ hónapok óta Orbán Viktorra és a török elnökre vár, hogy mikor 
hagyják jóvá a svédek és a finnek NATO-csatlakozási kérelmét. Teljesen ért-
hetetlen a magyar kormány Putyin-párti viselkedése.
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„A cikk a Civil Kollégium Alapítvánnyal együttműködve, az Együtt a Dezinformáció Ellen 
(EDE) projekt részeként, az Európai Unió támogatásával készült. A tartalom nem feltétlenül 
tükrözi az Európai Unió vagy az Európai Bizottság véleményét, azért sem az Európai Unió, 
sem a támogatást nyújtó hatóság nem felelős.”
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A szülők megelégelték: a 
tanárhiány sérti a gyerekek jogait

A szülői szervezet mintalevelet készített 
ehhez, ami megtalálható a honlapju
kon. Itt olvashatók a további lépésekre 
tett javaslataik is. https://szuloihang.hu/
szuloijogok/ 

Fontos tudni azt is, hogy ha a gyer
meket nem megfelelő képesítéssel ren

delkező személy tanítja, például akár a 
sztrájkok, tiltakozások időszakában nincs 
szaktanári helyettesítés, akkor az csak 
felügyeletnek minősül  – derítette ki a 
Pedagógusok Szakszervezete. Márpedig 
a felügyelet alatti távollétet a szülőnek 
nem kell igazolnia.

Forrás: Nyomtass te is!

Ha nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel az oktatók, az sérti a tanu-
lók oktatáshoz való alkotmányos jogát. A Szülői Hang javaslata: kérjék ki a 
szülők az iskoláktól az erre vonatkozó adatokat, és tegyenek lépéseket.

Mi a dezinformáció?
A dezinformáció nem azonos a félretájé
koztatással, félinformációval, mocskoló
dással vagy tévedéssel. A dezinformáció 
tudatosan azt igyekszik elérni, hogy vala
kiről vagy valamiről rosszabbat, sőt még 
sokkal rosszabbat feltételezzen a kör
nyezete, mint a valóság.

Milyen sikeres dezinformációs kampá-
nyokat ismerünk?
A legismertebbek a fasiszta, náci, illet
ve a szovjet rezsimek propagandaakci
ói, amelyek eredményesen fordították 
az országaik közvéleményét bűnbaknak 
megjelölt társadalmi csoportok (politi
kai ellenfelek, zsidók, romák, egyházak, 
osztályellenségek stb.) ellen. Ezeknek 
a kampányoknak kettős hozadéka volt, 
egyrészt a hatalom érdekei szerint ren
dezték át a közgondolkodást, „mosták át” 
az emberek agyát, másrészt elterelték a 
figyelmet a hatalom viselt dolgairól.

A Fidesz-kormány Magyarországon 
az elmúlt években teljesen hasonló tech
nikákkal igyekezett közellenségnek beál
lítani a „migránsokat”, Soros Györgyöt, a 
civil szervezeteket vagy éppen az Európai 
Uniót. 

Hogyan működik egy ilyen kampány?
A Fidesz vezetői az 1980-as évek végén 
a Soros Alapítvány jóvoltából tanul-
hattak Nyugaton, és ennek köszönhe
tően nem kellett tartaniuk egzisztenci
ális gondoktól a rendszerváltás idején.  
A Fidesz volt az egyetlen hazai párt, 
amelyet Soros György közvetlenül is 
támogatott. A vörösiszapkatasztrófa 
után Soros egymillió dollárral segítette 
a károsultakat. Ennek ellenére később 
épp Sorost választotta ki ellenségnek a 
Fidesz. 

Először a kormánypárti sajtó vette át 
a hazai és nemzetközi szélsőjobb So
rosellenes vádjait, majd már maguk a 
Fidesz vezetői, köztük Orbán is hazug
ságokkal és ferdítésekkel támadták a 
milliárdost. A 2015ös menekültválság 
idején Soros ötleteit, amelyek a válság 
megoldására irányultak, a kormánypro
paganda már valamiféle „Sorosterv
ként” tálalta, és azt sugallta, hogy maga 
Soros indította el az ázsiai muszlim tö
megeket. A Fidesz amerikai kampány
tanácsadói később kikotyogták, hogy 
tudatosan választották ki Sorost, akit 
félelmetes ellenségként lehetett be
mutatni.  

Forrás: Magyar Helsinki Bizottság

Kérdezz-felelek az álhírekről, 
a dezinformációról 

Csak az év első felében több mint 2000 
kiskereskedelmi egység húzta le a rolót. 
Hat hónap alatt 450 élelmiszer és ital

bolt, 180 zöldséges, közel 400 ruhabolt, 
csaknem ugyanennyi iparcikk és 150 
használtcikk üzlet zárt be.

Forrás: www.portfolio.hu 

Ezrével mennek csődbe a kisboltok 

A Political Capital friss felmérése emel
lett kimutatta: a magyarok többsége azt 
hiszi, hogy a szankciók jobban sújtják az 
Európai Unió lakosságát, mint Oroszor
szágot. Pedig ez nem így van.

Hiába nem vonatkoznak a szankciók 
a földgázra (nem kis részben a magyar 
kormány ellenállása miatt), a magyarok 
többsége azt hiszi, hogy a gáz árának 

emelkedéséért is a szankciók a felelő
sek. 

A felmérés eredményei szerint a kor
mány médiájából és a sok ezer óriáspla
kátról áradó üzenet tökéletesen átment 
az emberek többségének tudatába, és 
azt immár a saját véleményüknek tart
ják. Mindez a hazug kormánypropagan
da hatására történik.

A Fidesz-szavazók álomvilága

A megkérdezettek több mint harmada (36%), illetve a Fidesz-szavazók 
fele „úgy tudja”, hogy a magyar kormány nem szavazta meg a szankciókat. 
Vagyis igaznak tartják ezt a hamis állítást. 
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„A cikk a Civil Kollégium Alapítvánnyal együttműködve, az Együtt a Dezinformáció Ellen 
(EDE) projekt részeként, az Európai Unió támogatásával készült. A tartalom nem feltétlenül 
tükrözi az Európai Unió vagy az Európai Bizottság véleményét, azért sem az Európai Unió, 
sem a támogatást nyújtó hatóság nem felelős.”
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„A 2. és 3. oldalon lévő cikk a Civil Kollégium Alapítvánnyal együttműködve, az Együtt a 
Dezinformáció Ellen (EDE) projekt részeként, az Európai Unió támogatásával készült. A tar-
talom nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió vagy az Európai Bizottság véleményét, azért 
sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem felelős.”

Mocskolódás? Tévedés?

Tanuljuk meg az internetes rádiózást! Bár elvették 
a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta 
elnémítani a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. 
Hogyan? Lapunkban például hónapok óta elhelyezünk egy úgynevezett QR 
kódot, melyet, ha a mobiltelefonunk kamerájával beolvasunk, országszerte 
hallgathatjuk a csatorna élő műsorát. www.klubradio.hu/atallas


