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április 16., hétfő
9:00 187 magazin 
9:30 Érdi Panoráma

10:00 Csillagszem
10:30 Négyszemközt 
10:50 Ízőrzők Magyarpolány, 50/2. gasztronómiai 

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

16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Aggódunk érted… Sport – a magas 

vérnyomás megelőzése egészségügyi 
ismeretterjesztő film 75’ ism.  
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi VSE–FTC 

Rail Cargo Hungaria bajnoki mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Magyarpolány, 50/2. gasztronómiai 

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

22:05 Négyszemközt ism.

április 17., kedd
9:00 Négyszemközt
9:20 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
9:50 Kézilabda-mérkőzés Siófok KC Galerius 

Fürdő–ÉTV Érdi VSE bajnoki mérkőzés
16:50 Aggódunk érted… Sport – a magas vér-

nyomás megelőzése egészségügyi ismeret-
terjesztő film 75’ ism. forgatókönyv: Váczi 
Szabó Márta 

18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 13. rész 
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 13. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.

április 18., szerda
9:00 Híradó 
9:20 Fény-kép
9:50 Négyszemközt

10:10 Ízőrzők Magyarpolány, 50/2. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

10:40 Polgár-társ
16:50 Négyszemközt 
17:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:40 Aggódunk érted… Sport – a magas vér-

nyomás megelőzése egészségügyi ismeret-
terjesztő film 75’ ism. forgatókönyv: Váczi 
Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 A Jazz születésétől napjainkig 

„A Ragtime kora 1911–1916” 
tv-sorozat, 43’ 

21:00 Híradó ism.
21:20 Mozgás ism.
21:50 Négyszemközt ism.

április 19., csütörtök
9:00 Híradó 
9:20 Mozgás
9:50 Négyszemközt

10:10 Csillagszem
10:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 13. rész 
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ

17:40 Ízőrzők Magyarpolány, 50/2. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

18:10 A Jazz születésétől napjainkig “A Ragtime 
kora 1911–1916” tv-sorozat, 43’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem Pál második 

levele a thesszalonikaiakhoz 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 13. rész 
22:05 Négyszemközt ism.

április 20., péntek
9:00 Híradó
9:20 Bibliai Szabadegyetem Pál második levele 

a thesszalonikaiakhoz 60’ 
10:20 Négyszemközt
10:40 A Jazz születésétől napjainkig “A Ragtime 

kora 1911–1916” tv-sorozat, 43’ 
16:50 Négyszemközt 
17:10 Mozgás
17:40 Aggódunk érted… Sport – a magas vér-

nyomás megelőzése egészségügyi ismeret-
terjesztő film 75’ ism. forgatókönyv: Váczi 
Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Polgár-társ
20:45 Bibliai Szabadegyetem Pál második levele 

a thesszalonikaiakhoz 60’ 
21:45 Híradó ism.
22:05 Négyszemközt ism.

április 21., szombat
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Szigetbecse, 50/3. gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi VSE–
UKSE Szekszárd bajnoki mérkőzés

17:00 Bibliai Szabadegyetem Pál második levele 
a thesszalonikaiakhoz 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Szigetbecse, 50/3. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 13. rész 
20:30 Egészséges erotika 

magyar vígjáték, 94’ 
rend.: Tímár Péter 
Fsz.: Koltai Róbert, Rajhona Ádám 

22:05 Érdi Panoráma

április 22., vasárnap
10:00 Érdi Panoráma
10:30 187 magazin
11:00 Négyszemközt
11:20 Bibliai Szabadegyetem Pál második levele 

a thesszalonikaiakhoz 60’ 
12:20 Polgár-társ vallási  

és nemzetiségi magazin
17:15 Egészséges erotika magyar vígjáték, 94’ 

rend.: Tímár Péter  
Fsz.: Koltai Róbert, Rajhona Ádám 

18:50 Érdi Panoráma
19:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 14. rész 
20:20 Fény-kép
20:50 Polgár-társ
21:20 Mozgás
21:50 Érdi Panoráma

2012. április 16 – 22.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig
Vételkörzet: Érd város

Elérhetőség: 87.8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz
 internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:  hírek napközben minden egész órában,
 Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjáró magazin, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata
11–14 Paravánrádió
 Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18 Közösségi magazin
 WRC-magazin, Ifjú-sáv, Movie and Music
18–22 Katapult...
 Nekem 90, Sportmúzeum
22–06 Könyv-színház-muzsika
 Hangoskönyv, Up the Club (élő)
Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.

T. stúdió: 23/363-41. Recepció: 23/363-421

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

Menetrendszerûen folytatódnak 
a tea melletti beszélgetések a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában. Havonta egyszer eze-
ken az alkalmakon a tanulók 
kötetlenül beszélgethetnek a 
város életét meghatározó sze-
mélyiségekkel.

– Médiával nap mint nap 
találkozunk. Ha hazamentek 
és bekapcsoljátok a televíziót 
vagy a rádiót, információhoz 
juttok. Érd városában is nagyon 
fontos feladata a televíziónak, 
az újság mellett, a tájékoztatás 
– ezekkel a szavakkal nyitotta 
meg Maitz Ferenc igazgató az 
e havi ötórai teaházat, ahol a 
vendég ezúttal Bozsogi János, 
az Érdi Városi Televízió ügyve-
zető igazgatója volt.

Nagyné Balázs Gabriella drá-
mapedagógus bevezetéskép-
pen a gyerekkoráról faggatta a 
főszerkesztőt. Bozsogi János 
örömmel válaszolt valamennyi 
elhangzó kérdésre. 

– Kiskorom óta színész sze-
rettem volna lenni. Harmadik 
gimnáziumi osztályban ki is 
választottak egy magyar játék-
film, a Sípoló macskakő fősze-
repére. Ez erőt adott ahhoz, 
hogy jelentkezzem a Színház- 
és Filmmûvészeti Főiskolára, 
ahova természetesen nem vet-
tek fel. Háromszor kíséreltem 
meg, eljutottam egészen az 
utolsó rostáig, de végül nem 
sikerült. A filmforgatás során 
viszont széles körû kapcsola-
tokra tettem szert. Az érettségit 
követően elmentem a Magyar 
Filmgyártó Vállalatba, ahova 
akkortájt élő ember nem tudott 
bejutni, de nekem szerencsém 
volt. Akkor tettem le a színészi 
ambíciókról, mert akkor már 
sokkal jobban érdekelt a kame-
ra másik oldala – emlékezett 
vissza a főszerkesztő.

Bozsogi János csupán néhány 
éve vette át Érden a főszerkesz-
tői tisztet, ez a pár esztendő 
azonban sorsfordítónak bizo-
nyult a televízió életében. 

– Amikor átvettem a televízi-
ót, napi 2-3 óra adás volt, a többi 
képújság. Akkor a polgármester 
úrral megállapodtunk abban, 
hogy olyan televíziót szeret-
nénk, amelyben mûsort lehet 
nézni. Elkezdtük fölépíteni az 
új mûsorrendet. Egyre több 
saját gyártású, különböző tema-
tikájú mûsort készítettünk, sok 
magyar játék- és dokumentum-
filmet hoztunk. Szerintem az 
Érdi Városi Televízió az egyetlen 
Magyarországon, ahol hetente 
legalább három dokumentum-
filmet vetítünk. A magyar doku-
mentumfilmek olyan fantaszti-
kusak, széles skálán mozognak, 
érdemes vetíteni és nézni őket. 
Mára eljutottunk oda, hogy 12 
óra adás és 12 óra képújság van 
– mondta Bozsogi János.

A felső tagozatos diákok 
érdeklődve hallgatták a főszer-
kesztőt, és bátran kapcsolód-
tak be a beszélgetésbe. Egy óra 
hosszat záporoztak a kérdések. 
A tanulók kíváncsian hallgat-
ták, hogy mi zajlik a színfalak 
mögött, hogyan is készül egy 
mûsor, mi az ügyvezető-főszer-
kesztő feladata. 

– Az egyik egy igazgatási 
munka, a másik egy tartalmi 
felelősség. Az igazgatás rész-
hez hozzátartoznak a pénz-
ügyek, főszerkesztőként pedig 
a mûsorok tartalmáért felelek: 
meg kell határoznom, hogy 
milyen témák lehetnek, milyen 
felvételek készülhetnek, mik 
kerülhetnek adásba – fogalma-
zott a főszerkesztő.

Arra a kérdésre, hogy hol 
képezik a riportereket, Bozsogi 
János így felelt: 

– Televíziókban vagy rádiók-
ban. Ugyan el kell végezni 
hozzá minimálisan valamilyen 
felsőfokú iskolát, de rengeteg 
minden kell hozzá. Először is 
egy külső. Ez nem azt jelen-
ti, hogy manökennek kell 
lenni, de bizonyos megjelenés 
szükségeltetik hozzá. Nagyon 
fontos, hogy a riporter tud-
jon helyesen magyarul, bár 
ma már a kereskedelmi tele-
víziók és rádiók tele vannak 
beszédhibás mûsorvezetőkkel. 
Szükségeltetik egy nagyon szé-
les látókör: rálátás a világ dol-
gaira, érdeklődés a világ dolgai 
iránt. Sok mindent meg lehet 
tanulni, de a kellő alapintelli-
genciát nem. Nem utolsósor-
ban az emberekkel való kap-
csolatteremtés is fontos.

A kötetlen beszélgetés végén 
kiderült: sokan készülnek 
színészi-mûsorvezetői pályá-
ra. A főszerkesztő biztatta a 
tanulókat, minden lehetőséget 

ragadjanak meg a tudás birodal-
mának felfedezésében.

– Mindig az a vád, hogy a 
város kulturális vagy politikai 
vezetése távol van maguktól az 
emberektől, a gyerekektől meg 
aztán végképp. Azzal, hogy ez 
a sorozat elkezdődött, sokkal 
közelebb kerül, és érthetőb-
bé válik a gyerekek számára 
mindaz a távolinak tûnő dolog, 
amivel talán mindaddig nem is 
foglalkoztak. De ha itt vannak, 
és érdekes dolgok hangzanak 
el egy-egy témakörben, akkor 
ebből megmaradnak informá-
ciók, felkelthetnek bizonyos 
fajta érdeklődést, elindíthatnak 
egyfajta gondolkodást, változ-
tathatnak esetleg bizonyos elő-
ítéleteken. Mindenképpen hasz-
nos, mert a gyerekek a legbe-
fogadóbbak, és nekik minden, 
ami új, az hasznos – nyilatkozta 
a tea melletti beszélgetésről, 
beszélgetésekről lapunknak 
Bozsogi János. Kovács Renáta

Beszélgetés egy csésze tea mellett
A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola ismét egy 
ötórai teával egybekötött beszélgetésre invitálta tanu-
lóit, ahol ezúttal az Érdi Városi Televízió fõszerkesztõjét, 
Bozsogi Jánost faggathatták.

A tanulók érdeklõdve hallgatták a kulisszatitkokat
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