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február 20. hétfő
09:00 187 magazin 
09:30 Érdi Panoráma
10:00 Csillagszem
10:30 Négyszemközt 
10:50 Ízőrzők Karcag, 50/44. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

16:55 Négyszemközt 
17:15 Ízőrzők Karcag, 50/44. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

17:45 Magyarok Afrikában, V / 5. rész magyar 
útifilm 40’ ism. rend.: Cséke Zsolt

18:25 Érdi Panoráma
18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi 

VSE – Dunaújvárosi Regale Klíma bajnoki 
mérkőzés

21:15 Híradó ism.
21:35 Földközelben
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Vers

február 21. kedd
09:00 Híradó 
09:20 Fény-Kép
09:50 Négyszemközt
10:10 Földközelben 
10:40 187 magazin
16:50 Négyszemközt 
17:10 Szamizdatos évek magyar dokumentum-

film, 104’ ism. Rendezte: Gulyás János 
18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Csend és kiáltás magyar film 74’ ism. 

Rendezte: Jancsó Miklós Főszerepben: 
Drahota Andrea, Kozák András 

21:00 Híradó ism.
21:20 Fény-Kép
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 Vers

február 22. szerda
09:00 Híradó 
09:20 Hit és Élet
09:50 Négyszemközt
10:10 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 4. rész 
10:40 Csillagszem
16:55 Négyszemközt 
17:15 Aggódunk érted… Védőoltások egészség-

ügyi ismeretterjesztő film 55’ ism. forgató-
könyv: Váczi Szabó Márta 

18:10 HáziMozi ism. Beszélgetés Zsigmond Dezső 
rendezővel 

18:25 Csángó vagyok magyar dok.film 30’ ism. 
rend.: Zsigmond Dezső 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 HáziMozi ism. Beszélgetés Zsigmond Dezső 

rendezővel 
20:30 Élik az életüket magyar dok.film 96’ ism. 

rend.: Zsigmond Dezső 
22:10 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:50 Vers

február 23. csütörtök
09:00 Híradó 
09:20 Mozgás
09:50 Négyszemközt
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének élő 

közvetítése
16:40 Négyszemközt 

17:00 HáziMozi ism. Beszélgetés Zsigmond Dezső 
rendezővel 

17:15 Élik az életüket magyar dok.film 96’ ism. 
rend.: Zsigmond Dezső 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Bibliai Szabadegyetem Pál második 

levele a korinthusbeliekhez, 60’ 
20:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 5. rész 
21:15 Híradó ism.
21:35 Mozgás
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Vers

február 24. péntek
09:00 Híradó 
09:20 Hit és Élet
09:50 Négyszemközt
10:10 Bibliai Szabadegyetem Pál második levele 

a korinthusbeliekhez, 60’ 
17:00 Négyszemközt 
17:20 Aggódunk érted… Védőoltások egészség-

ügyi ismeretterjesztő film 55’ ism. forgató-
könyv: Váczi Szabó Márta 

18:15 Magyarok Afrikában, V / 5. rész magyar 
útifilm 40’ ism. rend.: Cséke Zsolt

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 A tizedes meg a többiek magyar filmvíg-

játék, 101’ ism. rend.: Keleti Márton Fsz.: 
Sinkovits Imre, Darvas Iván,

21:30 Híradó ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 Vers

február 25. szombat
10:00 Híradó 
10:20 Ízőrzők Bugyi, 50/45. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

10:50 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi 
VSE – Dunaújvárosi Regale Klíma bajnoki 
mérkőzés

17:00 Bibliai Szabadegyetem Pál második levele 
a korinthusbeliekhez, 60’ 

18:00 Aggódunk érted… Védőoltások egészség-
ügyi ismeretterjesztő film 55’ ism. forgató-
könyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 Mozgás
20:30 Bibliai Szabadegyetem Pál második levele 

a korinthusbeliekhez, 60’ 
21:30 Érdi Panoráma
22:00 Tetoválás macedón film, 133’ Rendezte: 

Sztole Popov Főszereplő: Meto Jovanovski, 
Lijiljana Medesi Csak 16 éven felüli néző-
inknek ajánljuk! 

február 26. vasárnap
10:00 Híradó 
10:20 Négyszemközt
10:40 Mozgás
11:10 187 magazin
11:40 Érdi Panoráma
12:10 Prizma, nemzetiségi magazin
17:00 A tizedes meg a többiek magyar filmvíg-

játék, 101’ ism. rend.: Keleti Márton Fsz.: 
Sinkovits Imre, Darvas Iván,

18:40 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi 
VSE – Dunaújvárosi Regale Klíma bajnoki 
mérkőzés

20:10 Szegény gazdagok magyar romantikus 
film, 90’ ism. Rendezte: Bán Frigyes Fsz.: 
Krencsey Marianne, Benkő Gyula

21:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 6. rész 

22:10 Szamizdatos évek, II. magyar dokumen-
tumfilm, 106’ ism. Rendezte: Gulyás János 

2012. február 20 – 26.

Az

Érdemes hallgatni…
Adásidő:  0–24 óráig              
Adáskörzet:  Érd város
Elérhetőség:  87.8 Mhz URH hullámhosszon 

Interneten: www.radioerd.hu 
Érd–Diósd kábelrendszeren

Hírek:   napközben minden egész  
órakor

Helyi hírek:   napközben minden óra  
30-kor

 

Hétköznap:
6.30–11.00  Jó reggelt, Érd!
  Helyi információs, közéleti és 

kulturális magazin
   (benne: időjárás, útinform, 

lapszemle, jegyzet, stúdióven-
dég)

11.00–13.30  Paravánrádió – a magyar 
zenék világa – zenés műsor

13.30–16.30  Közösségi információs maga-
zinműsor (Közinfó, ismétlő-
műsor) 
Benne:   
Helyi turisztikai magazin  
  (hétfő) 
WRC magazin – autós műsor  
  (kedd)

 Sportszelet (szerda)
 Ifjú-sáv  (csütörtök) 
  15.30-tól Illemkódex (péntek)
  16.00-tól  Kvízjáték nyereményekkel
 Telefon: 23/363-411   
   (péntek) 
16.30–19.30  Délutáni őrjárat – szórakozta-

tó, információs műsor
19.30–22.00 Ez nem vicc... 
 Benne: 
 Katapult az állatkertből    
   (hétfő)
             Sportmúzeum  (kedd)
             Esélyegyenlőséget! 
   (szerda)
             Vallási műsor   (csütörtök)
22.00–6.30  Könyv-színház-muzsika…
  Irodalom, útikönyv, színház,  

klasszikus zene, dzsessz...

Hétvége:
Szombat
7.30  Szivárvány – életmódmagazin
9.30  Digitális kultúra
10.30  Konyhafőnök ajánlata
12.00      Moziverzum
13.30  Világjáró magazin
18.00–22.00   Club Top 40 
22.00–4.00   Szintekkel a város felett – Up 

the Club élő közvetítés

Vasárnap
7.30 Szivárvány életmódmagazin
9.30    Digitális kultúra
10.30  Konyhafőnök ajánlata
12.00 Moziverzum
13.30  Világjáró magazin  
15.00      Sztárportré
16.00     Más-szemmel
17.00      Cool Top 20
22.00     Könyv-színház-muzsika

Üzemeltető: Extrém Business Kft. 
Stúdió:    2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon:  23/363-411/stúdió
                     363-421 recepció, marketing
                     www.radierd.hu
                     info@radierd.hu
                     

Rádió FM 87.8 Érd      
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

Rádió FM 87.8 Mhz  –  Érd közösségi médiaszolgáltatója

Játék az élet – telefonos kvízműsor nyereményekkel minden pénteken 16.00-tól 23/363-411

Az operáról és operettről alko-
tott tévhiteket és előítéleteket 
minden bizonnyal sikerült 
eloszlatni az érdi Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár Zenei könyv-
tárában megtartott Ez is operA, 
az is operETT címû klubtalálko-
zón. A cím betûjátékával is arra 

szerettek volna utalni, hogy a 
két mûfaj szoros kapcsolatban 
áll egymással, hiszen például 
Pergolesi mûveinek előadása-
kor, a szünetben operetta, azaz 
kisopera került bemutatásra, 
a „komoly” Offenbach pedig 
az elsők között írt operette-

ket. A magyar operett gyöke-
rei a népszínmûvekig nyúlnak 
vissza. Bazsinka Zsuzsanna 
– legfőképpen Németországban 
– csaknem hetven szerepet 
végigénekelt már az opera vilá-
gában, de soha nem zárkózott 
el az operettől sem, hiszen 
nagyon igényes mûfajnak tart-
ja, különösen, hogy beszéd- és a 
táncmûvészetet is követel. Szóka 
Júlia pedig elárulta: világéleté-
ben operetténekesnek készült, 
és Lehár Ferenc A mosoly orszá-
ga címû mûvével debütált, majd 
a Denevér, a Cigánybáró, a Víg 
özvegy és többiek következtek, 
amelyek szinte operaszintû fel-
adatok voltak számára. 

A két szoprán énekesnővel a 
zenei klub szakmai vezetője, 
Lehotka Ildikó, szolfézs-, ének-
zene szakos tanár beszélgetett. 
Nem hagyhatta ki a kérdést, 
honnan ered és igaz-e, hogy 
az megy operettet énekelni, 
aki nem vált be az operában? 
Bazsinka Zsuzsanna szerint aki 
ilyet mond, annak fogalma sincs 
egyik mûfajról sem. Az opera-

irodalomnak is megvannak a 
maga slágerei, hiszen operából 
is lehet sláger. Valójában nem 
a két mûfajt kellene egymás-
hoz hasonlítgatni, és megítélni, 
melyik értékesebb, hanem azt 
kell szem előtt tartani, hogy van 
jó, és van rossz zene. Tévhit 
az is, hogy az opera kizárólag 
„komoly” lehet. Meg kell és meg 
is lehet találni ebben a mûfajban 
is a sugárzó boldogságot. Az 
operaénekes-nő arról is őszin-
tén beszélt, hogy bizony napja-
inkban nem könnyû ez a pálya, 
különösen a fiatalok, a pálya-
kezdők számára! Évtizedekkel 
ezelőtt még úgy képezték őket, 
hogy pontosan tudták, milyen 
feladatra fognak megfelelni, és 
úgy vélte, a Zeneakadémián 
ma is fontos lenne a megfelelő 
szakmai irányítás. Elárulta, vég-
telenül boldog, hogy a barokk 
operától egészen a XX. századi 
operákig jutott, hiszen számára 
ez a zenei élmény óriási belső 
tartást adott, és nagyon nagy 
ajándéknak érzi, hogy a zenét 
mûvelheti.

Szóka Júlia nemcsak operett-
primadonna, hanem oktató is 
az érdi zeneiskolában. Szerinte 
a lelki intelligenciához minden-
képpen hozzátartozik a zene, és 
a gyermekeknek tízéves koru-
kig meg kellene ismerkedniük 
valamennyi mûvészeti ággal. 
Azt is mondta, ha rajta múlna, 
kötelezővé tenné az ének-zene 
tanulást, hiszen nemegyszer 
találkozik istenadta tehetséggel, 
akinél olyan alapvető készségek 
hiányoznak, amilyeneket csak 
módszeres képzéssel lehet meg-
szerezni, ám nehéz vagy szinte 
lehetetlen utólag pótolni. Azt 
is elárulta, valamennyi növen-
dékének feltétlenül megtanítja 
a János vitéz Juliskájának és a 
francia királylánynak a szere-
pét, talán azért, mert ez a két 
szerep – bár rengeteg csodálatos 
főszerepet eljátszott és énekelt 
– valahogy kimaradt a pályafu-
tásából. 

A kiváló énekesek nemcsak 
jó hangulatú, közvetlen beszél-
getéssel mutatkoztak be, és 
mondták el véleményüket – a 
saját pályájukról is mesélve – az 
operáról és az operettről, hanem 
egy-egy felvétellel, illetve élő, 
helyszíni produkciójukkal, igazi 
„csemegékkel” is szolgáltak a 
Zenei könyvtárban összegyûlt 
zenebarát kamaraközönségnek.

 Bálint Edit

Könyvtári ismerkedés az operával és az operettel 

A zenében a dallamosság a lényeg
Némely operaáriát könnyebb elénekelni, mint egy operettet, és az sem igaz, hogy az 
opera csak komoly lehet, hiszen ebbõl a mûfajból is gyakran sugárzik a boldogság, 
az öröm. Mindezt a zenei klub idén folytatódó rendezvénysorozatának február 9-i 
találkozóján tudhatták meg az érdeklõdõk, ahol két énekmûvész vendég, Bazsinka 
Zsuzsanna és Szóka Júlia beszélt pályájáról és mindkét mûfajról.  

Nida Judit könyvtáros köszönti a zenei klub vendégeit, és bemutatja az est fõszereplõit
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Lehotka Ildikó beszélget Szóka Juliával és Bazsinka Zsuzsannával 

A Kós Károly Szakképző Iskola
A 2012/2013. tanévre nappali tagozaton 

A következő szakmákban 
indít 2 éves képzést:
• élelmiszer- és vegyiáru eladó
• karosszérialakatos
• központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő
• irodai asszisztens
• villanyszerelő
• festő, díszítő 
• mázoló és tapétázó
• szakács
• cukrász

A 16. életévet betöltött 
10 osztályt végzett tanulók 

jelentkezését várjuk!

Jelentkezési határidő: 2012. június 11.

A jelentkezési lap letölthető 
a www.kos.erd.hu honlapról, 

vagy az iskola titkárságán 
személyesen 2030 Érd, Ercsi út 8.

Telefon: 06-23/365-501


