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A rádiót  mûködtető  Extrém 
Business  Kft.  a  fővárosban 
mutatta be a sajtó képviselőinek 
Érd legújabb büszkeségét, amely 
ugyan  magán  kezdeményezés, 
de a várost kívánja elsődlegesen 
szolgálni. Ezt emelte ki tájékoz-
tatójában  Fridély László  ügyve-
zető is. 

–  A Rádió  FM  87.8  az  első 
helyi  közösségi  médiaszolgál-
tató Érden – mondta –, amelyik 
lokális, sőt, hiperlokális közszol-
gálati  tartalmat  kínál  a  hallga-
tók  részére,  amire  napjainkban 
egyre nagyobb az igény. A rádió 
olyan  információs  bázis  kíván 
lenni,  ahol  a  hallgatók  máshol 
nem elérhető, exkluzív közéleti, 
kulturális, tudományos, oktatási 
és üzleti információkhoz juthat-
nak. Május vége óta sugározunk 
huszonnégy  órán  keresztül,  és 
elérhetők vagyunk interneten, a 
www.radioerd.hu-n is.

Kiemelte azt is az ügyvezető, 
hogy  a  magyarországi  megyei 
jogú  városok  közül  egyedül 

Érden  nem  mûködött  mind-
eddig  helyi-közösségi  média-
szolgáltató,  az  egyetlen  érdi 
rádió néhány éve egy szomszé-
dos településre költözött… 

–  Tevékenységünk  legfőbb 
célja  a  közszolgálati  tartal-
mak  készítése  és  eljuttatása  a 
városlakók  részére – hallhattuk 
Fridély Lászlótól, aki példákkal 
is előállt: 

–  A rádió  kiemelten  kíván 
foglalkozni  az  önkormányzat 
mûködésével,  az európai uniós 
projektekkel,  a  város  környe-
zetvédelmi  problémáival, 
mûvelődési  és  kulturális  életé-
vel, turizmusával, rendezvényei-
vel,  valamint  kisebbségeivel. 
A mûsorainkkal  a  helyi  esemé-
nyek  bemutatásán  túl  a  hátte-
rek  megértéséhez  is  segítséget 
kívánunk nyújtani. Ugyanakkor 
fontosnak tartjuk azt is, hogy a 
rádió  tegye  közzé  az  emberek 
mindennapjait  érintő,  őket  fog-
lalkoztató  információkat,  mint 
például  az  időjárást,  közleke-

Bemutatkozott a Rádió FM 87.8 

Érd önálló hangja az éterben
Súlya van hetvenezer emberhez naponta friss infor-
mációkkal eljutni. Érd új, hetek óta az FM 87.8 
megahertzen (Mhz) mûködõ rádió vezetése érzi ezt a 
felelõsséget. Az itt élõk szinte percenként értesülhet-
nek a városunkban történõ legfrissebb eseményekrõl.      

dést,  a  rendezvények  időpont-
ját.

A rádióvezetés  célja  még, 
hogy  alternatív  rádióhallgatási 
lehetőséget  kínáljon  a  hallga-
tóknak,  és  úgy  szórakoztas-
son  igényes  zenei,  kulturális 
mûsoraival, hogy közben  infor-
mációkkal  lássa  el  a  városré-
szek  lakosságát  a  közéleti  kér-
désekről.

– A zenei mûsoridőnk felében 
magyar gyártású zeneszámokat 

játszunk  –  vette  át  a  szót  Vas 
Borosi Katalin,  szintén  ügyve-
zető.  –  Igen  lényeges  felada-
tunk  a  zenei  ismeretterjesztés 
és az igényes nívós zenemûvek 
megismertetése  a  közönséggel, 
afféle kulturális missziót betölt-
ve.  A Könyv,  színház,  muzsika 
címû  esti-éjszakai  mûsorunk 
pedig  kifejezetten  formabontó 
módon  mutat  be  regényeket, 
bédekkereket,  a  különleges 
és  nívós  zenei  kínálat  mellett. 

A rádió  sugárzási  területén 
több általános iskola, két közép-
iskola,  könyvtár,  múzeum  és 
mûvelődési  központ  található, 
ezért törekszünk a város kultu-
rális  életének  a  bemutatására, 
az  intézményekkel  való  rend-
szeres  kapcsolat  fenntartására 
és  információik  eljuttatására  a 
hallgatókhoz.  Mindezek  mel-
lett  rendszeresen  foglalkozunk 
a  fogyatékkal  élőkkel,  a  város 
turizmusával,  idegenforgalmá-

val  és  turisztikai  vonzerejének 
az  erősítésével.  Fontos  feladat-
nak  tekintjük  a  helyi  hírek 
közzétételét,  ám  a  városon  túli 
régió,  az  ország  és  a  nagyvilág 
híreinek bemutatását is.

A Rádió Fm 87.8 az interneten 
is  hozzáférhető,  a  honlapjukon 
a  helyi  információkon  túl  web-
kamera és online rádióhallgatás 
mellett  információk  található-
ak  például  munkatársaikról  is.
  Temesi László
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