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május 21. hétfő
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Polgár-társ
10:00 Csillagszem
10:30 Négyszemközt 
10:50 Ízőrzők Harta, 50/7. gasztronómiai maga-

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

17:10 Négyszemközt 
17:30 Polgár-társ
18:00 Aggódunk érted… 

Krónikus vírusos májbetegek egészségügyi 
ismeretterjesztő film 56’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés Győri Audi ETO KC 

– ÉTV-Érdi VSE rájátszás mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Harta, 50/7. gasztronómiai maga-

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

22:05 Négyszemközt ism.

május 22. kedd
09:00 Négyszemközt
09:20 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
09:50 Kézilabda-mérkőzés Győri Audi ETO KC 

– ÉTV-Érdi VSE rájátszás mérkőzés
17:10 Aggódunk érted… Krónikus vírusos 

májbetegek egészségügyi ismeretterjesztő 
film 56’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

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

Nemes Tibor filmje 18. 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 18. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.

május 23. szerda
09:00 Híradó 
09:20 Fény-kép
09:50 Négyszemközt
10:10 Ízőrzők Harta, 50/7. gasztronómiai maga-

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

10:40 Polgár-társ
17:10 Négyszemközt 
17:30 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
18:00 Aggódunk érted… Krónikus vírusos 

májbetegek egészségügyi ismeretterjesztő 
film 56’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

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

„Chicago Aranykora 1925–1926” 
tv-sorozat, 44’ 

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

május 24. csütörtök
08:50 Híradó 
09:10 Mozgás
09:40 Négyszemközt
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése
16:55 Négyszemközt 
17:15 Polgár-társ
17:45 Ízőrzők Harta, 50/7. gasztronómiai maga-

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

18:15 A Jazz születésétől napjainkig „Chicago 
Aranykora 1925–1926” tv-sorozat, 44’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

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

Nemes Tibor filmje 18. rész 
22:05 Négyszemközt ism.

május 25. péntek
09:00 Híradó
09:20 Bibliai Szabadegyetem 

Pál második levele a zsidókhoz 60’ 
10:20 Négyszemközt
10:40 A Jazz születésétől napjainkig „Chicago 

Aranykora 1925–1926”  tv-sorozat, 44’ 
17:10 Négyszemközt 
17:30 Mozgás
18:00 Aggódunk érted… Krónikus vírusos 

májbetegek egészségügyi ismeretterjesztő 
film 56’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 A Doktor Orvosmeteorológia szórakoz-

tató egészségügyi magazinműsor 25’ 
20:45 Híradó ism.
21:05 Négyszemközt ism.
21:25 Bibliai Szabadegyetem 

Pál második levele a zsidókhoz 60’ 

május 26. szombat
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Ozora, 50/8. gasztronómiai maga-

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés Győri Audi ETO KC 
– ÉTV-Érdi VSE rájátszás mérkőzés

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

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Ozora, 50/8. gasztronómiai maga-

zin 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 18. rész 
20:30 A nagy generáció 

magyar játékfilm, 109’
rend.: András Ferenc 
Fsz.: Cserhalmi György, Eperjes Károly 

22:20 Érdi Panoráma

május 27. vasárnap
10:00 Érdi Panoráma
10:30 Mozgás
11:00 Négyszemközt
11:20 Bibliai Szabadegyetem 

Pál második levele a zsidókhoz 60’ 
12:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
17:05 A nagy generáció magyar játékfilm, 109’ 

rend.: András Ferenc 
Fsz.: Cserhalmi György, Eperjes Károly 

18:55 A Doktor Orvosmeteorológia szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

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

Nemes Tibor filmje 19. rész 
20:20 Fény-kép
20:50 Mozgás
21:20 Polgár-társ
21:50 Érdi Panoráma

2012. május 21 – 27.
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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…

Az előző évek gyakorlatához 
hasonlóan idén is bővült a 
találkozón részt vevő kórusok 
száma, ezzel jelezvén a fesz-
tivál múló évekkel fokozódó 
népszerûségét: egyre többen 
vesznek részt az örömmuzsi-
kálásban.

Tizennégy kórus, azaz több 
száz gyermek készült az eddi-
ginél is nagyobb lendülettel a 
múlt szombati hangversenyre. 
Heves, Hajdú-Bihar és Baranya 
megyéből is érkezett egy-egy 
iskolai énekkar. Az ünnepi dísz-
be öltözött lányok és fiúk sora 
délelőtt tíz órától özönlött be a 
sportcsarnok kapuján.

– Külön öröm számomra, 
hogy vannak olyan városok, 
amelyek most először tisztelték 
meg jelenlétükkel a fesztivált. 

Bizonyára az Országos Liszt 
Ferenc Mûvelődési Vetélkedő 
keretében ismerték meg váro-
sunk és iskolánk nevét – ezek-
kel a szavakkal nyitotta meg 
Maitz Ferenc iskolaigazgató a 
fesztivált.

Segesdi János alpolgármes-
ter az önkormányzat nevében 
köszöntötte az egybegyûlteket: 

– Nagy megtiszteltetés egy 
olyan település vezetésének 
tagja lenni, ahol a kultúra az 
élet részévé vált. Érd Pest megye 
legnagyobb települése és egy-
ben az ország – a lakók átlag-
életkorát tekintve – legfiatalabb 

települése is. A város az elmúlt 
időszakban kulturális-regioná-
lis központtá nőtte ki magát. Ez 
nem kis mértékben köszönhető 
a Kőrösi iskola tevékenységé-
nek, hiszen ahogy látjuk, most 
a tizennyolcadik regionális és 
harmadik országos kórusfeszti-
vált rendezik meg, amiért köszö-
nettel tartozunk az iskolának: 
az igazgatónak és a nevelőtes-
tületnek. Tizennégy kórus vesz 
részt ezen a versenyen, több 
száz gyermek. A kórusoknak jó 
versenyzést, a zsûrinek nehéz 
feladatot kívánok ezen a szép és 
felemelő ünnepen – mondta az 
alpolgármester.

A találkozó elején régi szép 
szokáshoz híven összkari ének; 
ez alkalommal Kodály Zoltán 
A magyarokhoz címû mûve 
csendült fel. Több száz gyer-
mekhang zengte be a sportcsar-
nokot. A zsûriben olyan szakte-
kintélyek foglaltak helyet, mint 
Takács László, a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem nyu-
galmazott egyetemi gyakorlatve-
zető tanára, Szabó Katalin, az 
ELTE Ének-zenei Tanszék főis-
kolai gyakorlatvezető tanára és 
Bárány Gusztáv, a Magyar Rádió 
Erkel-díjas zenei rendezője.

Csodálatos volt újra halla-
ni a színvonalas és tehetséges 
kórusokat. A dalnokok erre a 

hét-nyolc percnyi mûsorra 
készültek legalább egy éve. 
A fesztivál mûsoráról hangfel-
vétel is készült az utókor szá-
mára. Mialatt a zsûri visszavo-
nult tanácskozásra, a Piccolino 
Zenekar muzsikált a fesztivál 
tiszteletére.

Takács László, a zsûri elnöke 
a kiváló teljesítmények meghall-
gatását követően szinte meg-
hatódva állt a fesztiválszerep-
lők előtt, közölve a különféle 
elnyert minősítéseket. A Fóti 
Ökumenikus Általános Iskola 
nagykórusa, az Erkel Ferenc 
Általános Iskola gyerekkó-
rusa Gödöllőről és a kecske-
méti KMI Kodály Iskolája a 
zsûri döntésének megfelelően 
kiemelt Kodály-díjat vihetett 
haza. A karnagyi különdíjakat 
Romsits Judit, Szegedi Ildikó és 
az érdi Rápli Györgyi érdemelte 
ki színvonalas munkájával. Az 
idei év fesztiváldíja a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
nagykórusát illette. 

A kórustalálkozó az évek 
során már bebizonyította, hogy 
a kórusmuzsika szépségének 
élvezete nem csupán az éneke-
sek kiváltsága, hanem igényes, 
szórakoztató és egyben feleme-
lő érzés minden zenét szerető 
ember számára.

 Kovács Renáta

„Örvendjen az egész világ!”

Kórusok fesztiválja
A Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola május 12-
én, szombaton megtartot-
ta tizennyolcadik kórus-
fesztiválját. A kezdetben 
megyei, illetve regionális 
kitekintésû rendezvény 
mára országos rangúvá 
és jelentõségûvé nõtte 
ki magát. A hangverseny 
mottója Kodály Zoltán sza-
vait idézte: „Örvendjen az 
egész világ!”A fesztivál a 
szakma számára egyfajta 
konferenciaalkalomként 
is szolgál. 

Ahány énekkar, annyi korosztály szerepelt
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Zengett az énekszó

Az érdi egyházak ökumenikus együttmûködésének köszönhetően 
az elmúlt években több különleges zenei élménnyel lettek gazda-
gabbak, akik ellátogattak ezekre programokra. A gospel sajátos tar-
talmi és hangzásvilágát élhettük át többek között a Bolyki Brothers 
és az atlantai Bill Drake tolmácsolásában is.

Június 3-án egy más jellegû, de üzenetében és színvonalában 
az előzőekhez hasonló zenei estnek lehetnek vendégei az érdiek a 
múzeumkertben. Az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesületének 
szervezésében a Calvin College fúvósegyüttes ad jótékonysági kon-
certet. Az este fél hétkor kezdődő eseményen a Michigan állambeli 
Grand Rapids városban található Kálvin Főiskola diákjaiból alakult 
28 tagú zenekar lép fel. Előadásukban az amerikai zeneszerzők 
mûvei mellett Liszt Ferenc, Hidas Frigyes és Erkel Ferenc egy-egy 
ismert szerzeményét is hallhatjuk.

A Keresztény Református Egyház által alapított és a Calvin 
College Band bázisintézményét jelentő főiskolának az a célja, 
hogy 4300 diákját a tanulás révén felkészítse az élethosszig tartó 
keresztény szolgálatra. A szaxofonon is kiválóan játszó Tiffany 
Engle karmester vezényletével fellépő együttes egyben szellemi 
közösség is, ahol a tagok együttzenélésének legfőbb mozgatóereje 
a hit. A XX. század elején alapított csoport tagjai azt tartják legfőbb 
feladatuknak, hogy lehetőségeiket maximálisan kihasználva fej-
lesszék adottságaikat, folyamatosan csiszolják szakképzettségüket 
tanulmányaik során és a zene által is. Ez egyben az ő küldetésük.

A jótékonysági est fővédnöki szerepkörét T. Mészáros András 
polgármester vállalta, míg a házigazda dr. Csókay András idegse-
bész lesz, aki 2009-ben a feleségével együtt a Házasság Hete arca 
volt, s akik részt vettek az érdi egyházak közös rendezvényén is. 
A zenészek lemondtak tiszteletdíjukról az Ága Boga javára azzal a 
feltétellel, hogy az egyesület a bevételt teljes egészében 14–18 éves 
fiatalok erdélyi körutazására fordítja.

A jótékonysági koncertre szóló belépőjegyek 1000 forintba kerül-
nek, de emellett szívesen fogadnak támogatói jegy ellenében tett 
felajánlásokat is. Jegyek a tervek szerint az azt felvállaló egyházi 
gyülekezetekben, az érdi Szepes Gyula Mûvelődési Központban 
és az oktatási intézményekben vásárolhatók. Egyéni kérés esetén, 
illetve további információért az érdeklődők forduljanak bizalom-
mal az egyesület elnökéhez, Isépyné Badics Gyöngyihez (70/328-
3073), vagy tekintsék meg a www.agaboga.hu honlapot.

A szervezők aznap még további két rendezvényre is invitál-
ják Diósd, Érd, Nagytétény, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, 
Törökbálint lakosait. Ugyancsak a Magyar Földrajzi Múzeum 
kertjében kerül megrendezésre 15 órai kezdettel a gyereknap. 
A koncert után 20 órakor pedig a magyar népzenét eredeti hangsze-
reléssel játszó Téka Együttes ingyenes táncháza kezdődik. 

 Vizsy Ferenc 

Jótékonysági koncert a múzeumkertben

A Calvin College fúvósegyüttes


