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Fórum
Osztálytalálkozót  
szervezünk!
A Szent  István  Általános  Leányiskolában  végez-
tünk,  1951-ben.  Iskolánk  a  jelenlegi  Magyar 
Földrajzi  Múzeum  kertjében  volt.  Igazgatónk: 
Székely  Andor,  osztályfőnökünk  pedig  Határ 
Ilona volt.
Még  2006-ban  Mogyoródon  élő  Jutka  nevû 

osztálytársunk  ötlete  alapján  megszerveztük  az 
55 éves találkozónkat (akkor és ott készült a mel-
lékelt  fényképfelvétel).  Ez  annyira  sikeres  volt, 
hogy azóta minden évben  találkozunk a Korona 
étteremben,  és  természetesen  nagyon  örülünk 
egymásnak.  Terveink  szerint  2012.  májusában 
lenne a 61. évi találkozásunk.
Osztályunk  létszáma 41  fő volt, közülük meg-

halt  13  társunk,  és  nem  találjuk  hat  egykori 
osztálytársunkat, tehát reményeink szerint 22-en 
találkozhatunk. 

Számítunk  az  egykori  osztálytársak  megjele-
nésére, és aki még nem vett  részt  ilyen összejö-
vetelen,  de  szeretne,  kérjük,  jelentkezzen,  őt  is 
várjuk! 

A szervezők: 
a 06-23/375-205 telefonszámon Marika, 
a 06-23/366-017 számon pedig Ilike.

Az  akciót  a  Vidékfejlesztési 
Minisztérium  Zöld  Forrás 
Program pályázatán nyert támo-
gatásból  tudjuk  megvalósítani 
a  Nemzeti  Környezetvédelmi 
Program  céljainak  elérése 
érdekében.  A belterületek  kör-
nyezetminőségének megőrzése, 
és a természetes ökoszisztémák 
megfelelő  összetételének  őrzé-
se  érdekében macskák  és  ebek 
ellenőrizetlen  szaporodásának 
és  mozgásának  visszaszorítása 
céljából  szervezzük  gazdával 
rendelkező  és  kóbor  macskák 
számára.
Semmiképp  sem  szabad 

hinni a rémhíreknek! Állatvédő 
szervezetek százai  tudják bizo-
nyítani, hogy az ivartalanítás az 
egyetlen  jó megoldás.  Ha  vala-
ki  eddig  csak  magas  ára  miatt 
nem  tudta megoperáltatni  ked-
vencét,  most  a  Sirius  Állat-  és 
Természetvédelmi  Alapítvány 
segítségével  jelentős  kedvez-
ménnyel veheti igénybe az akci-
óban  részt  vevő  állatorvosok 
szolgáltatását,  mivel  az  akciós 
díjon  felüli  összeget  a program 
támogatásának keretében átvál-
laljuk.
Az akció 2012. 04. 05-től 2012. 

08. 31-ig tart.
A tulajdonos  által  fizetendő 

akciós  ár:  kandúr  és  nőstény 
macskánál egyaránt 1000 forint.
A gazdik minden esetben nyi-

latkozatot  írnak  alá  az  állator-
vosnál az akcióban való részvé-
telről,  ez  az  adminisztrációnk-
hoz szükséges.
A kedvezményes ár az operá-

ción  kívüli  többletszolgáltatást 
(mûtéti gallér ára, kórházi elhe-
lyezés, egyéb beavatkozás stb.) 
nem tartalmaz, de a mûtét köz-
ben  felmerülő gyógyszerköltsé-
geket (pl. antibiotikum, vérzés-
csillapító)  magában  foglalja. 
A kedvezményes  áron  felül  az 
állatorvos nem számol fel továb-
bi díjat az egyszeri kontrollvizs-
gálatért  és  varratszedésért,  de 
esetleges  plusz  antibiotikum 
vagy  előre  nem  látható  komp-
likációk esetén minden  további 
költség a tulajdonost terheli.
Vemhes állat ivartalanításáért 

az állatorvos 2000 Ft felárat szá-
míthat fel.
A kedvezményes  ivartala-

nítási  akcióra  jelentkezni  az 
Alapítványnál  és  az  akcióban 
részt  vevő  állatorvosoknál 
lehet. Területi megkötés nélkül, 
bármely  településről  jelent-
kezhetnek  az  állattartók.  Az 
akció  időtartama  a  támogatási 
keret  kimerüléséig  tart,  így  az 

Alapítvány  fenntartja  a  jogot, 
hogy  az  akciót  a  tervezetthez 
képest hamarabb befejezze.
Jelentkezni  az  Alapítványnál 

és  állatorvosainknál  lehet,  idő-
pontot a rendelők adnak.
További információkért hívják 

Alapítványunkat vagy tekintsék 
meg  honlapunkat:  06-30/276-
6071  vagy  06-30/910-6987, 
www.siriusalapitvany.hu

Sirius  
Állat- és Természetvédelmi 

Alapítvány, Érd

A város első közszolgálati-közös-
ségi rádiója, a Rádió FM 87.8 2011. 
május  elején  kezdte  el  adásait 
Érden. Remélhető, hogy az azóta 
eltelt időben városunk egyre több 
lakójának  van  már  a  mûködő 
rádióval  kapcsolatos  személyes 
emléke, tapasztalata, ám tudomá-
sunk  van  arról  is,  hogy  a média 
területén  folyamatos  változások 
és átalakítás zajlik, amely kisebb-
nagyobb  mértékben  érintette  a 
piac minden szereplőjét – ezekről 
és a város közszolgáltató rádióját 
érintő aktuális változásokról sze-
retném  az  alábbiakban  tájékoz-
tatni a város lakóit.
A közel egyéves mûködés ideje 

alatt  rádiónknak  is  újra  kellett 
pályáznia,  hogy  képes  legyen  a 
Médiatanács  elvárásait  teljesíte-
ni.  Ennek  kapcsán  gyökeresen 
meg  kellett  változtatni  a  koráb-
bi  mûsortervet,  koncepciót. 
A pályázatunkban  fontos  szem-
pont volt, hogy a mûsoridő minél 
nagyobb százalékában teljesítsük 
azokat  a  közszolgálati  vállalá-
sokat,  amelyeket  a  kiíró  elvárt 
tőlünk, és például vállalni kellett 
a 50%-os magyar zenei arányt is.
A mûsorrend ennek megfelelő-

en  a  következők  szerint  alakult. 
Az  adásidőnk  0–24  óráig  tart. 
Állandó  mûsorelemként  minden 
egész órában hazai és nemzetkö-
zi híreket hallhatnak, míg óra har-
minckor  mindig  helyi  Érd  város 
híreit hallják. Reggelente 6  és 11 
óra  között  magazinmûsorokat 
kísérhetnek  figyelemmel  hallga-
tóink. A Szivárvány és a Világjáró 
magazin  jelentkezik  e  sávban 
felváltva,  illetve  a  Retikül  és  a 
Konyhafőnök ajánlata szól (főleg) 
a  hölgyeknek.  A Paravánrádió 
sávban, 11–14 óra között a háttér-
rádiózóknak kínálunk mûsorokat. 
Említhetem  még  a  Live  World 
címû  zenei,  valamint  a  Digitális 
kultúra címû internetes magazint, 
valamint  ebben  a  sávban  szinte 
mindennap hallhatnak kiváló hit-
életi mûsorokat a Mária Rádióval 
kötött  együttmûködésünk 
keretében.
Ismét magazinmûsorokat kíná-

lunk  14–18  óra  között.  Néhány 
cím:  Movie  and  Music,  WRC 
(autós ) magazin,  Ifjú-sáv,  illetve 

Egyéves a Rádió FM 87.8
a Kilátó címû magazint, amelyben 
a  szatirikus  világlátásáról  ismert 
rádiós kollégánk várja a hallgatók 
megtisztelő  figyelmét.  A 18–22 
közötti  sáv  címe  a  Katapult,  és 
e  sávban  jelentkezik  a  Nekem 
90  címû  zenei  mûsor,  illetve 
például  a  Sportmúzeum  adása 
is.  A kultúráé  a  terep  22–06  óra 
között  Könyv-színház-muzsika 
címmel;  estétől  hajnalig  hangos- 
könyveket,  bédekkereket  hall-
hatnak  e  sávban  igényes  zenék 
között. 
Gyakran  szóba  kerül  a  Rádió 

FM 87.8 Mhz kapcsán, hogy saj-
nos nem érhető el a város teljes 
területén,  illetve  nem  élvezhető 
jó minőségben. Társaságunk, az 
Extrém  Business  Kft.  kezdemé-
nyezése  nyomán  sikerült  közel 
100%-os  teljesítménybővítést 
elérnünk, új rádióengedélyt kap-
nunk. Sajnos a jelen helyzetben 
a  frekvenciagazdálkodás  lehető-
ségei,  valamint  a  főváros  közel-
sége,  az  itt  igénybe  vett  frek-
venciák sokasága ennél nagyobb 
teljesítménynövelést  már  nem 
tesz  lehetővé,  legalábbis  ezen  a 
hullámhosszon  nem.  Ezért  ősz-
től  már  tudatosan  kerestük  az 
alternatív  sugárzási  lehetősége-
ket. Elsőként az internetes rádió 
szólalt  meg  a  www.radioerd.hu 
címen. Tapasztaljuk, hogy egyre 
többen  érik  el  mûsorainkat  az 
interneten keresztül. Ugyanakkor 
a T Home helyi kábelszolgáltató-
val  is  tárgyalásokat  folytattunk 
az  elérés  jobbítása  érdekében, 
amelyek  2012.  februártól  jártak 
eredménnyel.  A kábeles  rádió-
hallgatás  nálunk  még  kevésbé 
elterjedt  ugyan,  ám  a  kiváló 
hangminőség  ezen  a  csator-
nán  bizonyosan  garantálható. 
Elsőként  az  Érd-Diósd  kábel-
rendszer  analóg  csomagjaiba 
került be a rádiónk!
Ahhoz, hogy valaki elérje ezen 

a  csatornán  a  Rádió  87.8  adását, 
először  is  rendelkeznie  kell  az 
analóg  kábeltelevíziós  csoma-
gok  valamelyikével  (Start-Alap-
Családi  csomag).  Szükséges, 
hogy minimális díjért megkössék 
a Rádió csomagot (díja:115 Ft/hó 
vagy  345  Ft/negyedév).  A rádiós 
csomag  18  rádióállomás  elérését 
teszi  lehetővé!  (pl.  MR1,  MR2, 
Klub, Neo Fm, Class Fm stb. …) 
Továbbá  rendelkezni  kell  olyan 
rádiókészülékkel,  amelyen  talál-
ható megfelelő bemeneti csatlako-
zó Cable FM vagy FM 75 felirattal. 
Az analóg rádióadás FM antenna-
bemenettel  rendelkező  rádióké-
szülékkel  fogható.  Hifi  torony 
esetén  ez  általában  a  készülék 
hátulján  található  meg,  és  gya-
korlatilag egy normál tv-bemenet. 
A   csatlakozáshoz  normál  koax 
kábelre  van  szükség  antenna- 

csatlakozóval  (koax  dugó  vagy 
IEC  csatlakozó).  A kábel  csatla-
koztatása  után  ugyanúgy  hall-
gatható  a  rádiónk, mint  bármely 
más  rádió.  Fontos  tudni,  hogy 
az  analóg  hálózaton  rádiónk,  az 
FM  96,8  MHz-en  található.  Idén 
márciustól pedig a Rádió FM 87.8 
már  az  IPTV  hálózatára  is  felke-
rült,  tehát  akiknek  IPTV  szolgál-
tatásuk  van,  már  a  televízión  is 
hallgathatják  mûsorainkat.  Azon 
időszakokban,  amikor  a  televí-
ziónézés  – például munkavégzés 
stb.  miatt  –  nem  megoldható, 
a  tv-készüléken  megkeresve  a 
Webrádió  menüpontot,  bőséges 
kínálatot  találhatnak  rádiókból, 
köztük  igen  sok külföldi  adót  is. 
A legördülő  menüből  kiválaszt-
va  a  Rap/Hiphop/RNB  rádiók 
programpontot,  több  kiváló 
angol és holland adó mellett a mi 
mûsorunkat  is megtalálják,  szin-
tén kiváló hangminőséggel. 
Továbbra  is  kötelességünk-

nek  érezzük,  hogy  minél  telje-
sebb,  részletesebb  információkat 
adjunk  szûkebb  pátriánk,  Érd 
város  életéről,  mindennapjai-
ról.  Szeretnénk  mind  több  loká-
lis,  sőt,  hiperlokális  információt 
sugározni  nap mit  nap.  Rádiónk 
kötelessége például, hogy a város-
ban folyó jelentős csatornaépítési 
projekt  folyamatát  figyelemmel 
kísérje.  A közszolgálati  mûsorok 
készítése  nem  olcsó  folyamat, 
ezért keresnünk kell a mûködtetés 
további  lehetőségeit!  Ebben  a 
helyzetben  jelentős  gazdasági 
segítséget  várunk  a  Civil  Szféra 
Alapítványtól,  amely  közhasz-
nú  szervezetként  ajánlott  támo-
gatást.  Az  alapítvánnyal  kötött 
mûsorgyártási  együttmûködéstől 
elsősorban  a  környezetvédelem 
és  az  egészséges  életmód  téma-
köreiben  várunk  eredményeket. 
Ugyanakkor az alapítványi forma 
lehetővé  teszi  számunkra  példá-
ul  az  1%-os  felajánlásokból  szár-
mazó  bevételeket,  amelyeket  a 
mûsor mûködtetésére,  fenntartá-
sára fordítunk! 

Fridély László
 a Rádió FM 87.8 alapítója

Ivartalanítási akció újra  
a Sirius Alapítvány szervezésében 

információk


