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2009.  március 9-től március 15-ig

Az

óra 9. hétfő 10.  kedd 11. szerda 12. csütörtök 13. péntek 14. szombat 15. vasárnap

  9.00 Hit és Élet ism. Per helyett ism. Fény-Kép ism. Hit és Élet ism. Felpörgető ism.

  9.30 4 szemközt ism. Földközelben ism. Mozgás ism. Vitalitás ism. Ütköző ism.

10.00 Szibéria 1-2 ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism.

A diadalív árnyékában 
am.film 
fsz: Anthony Hopkins 
r:  Waris Hossen 
ism.

Földközelben ism.

10.30

10.50
Ifipark ism. Hit és Élet ism. 4 szemközt ism. Mikrofonláz Hit és Élet

11.00 Tea 2  ism. Kézilabda mérkőzés ism. Vitalitás ism. Vitalitás ism. Mojito ism. Zúg március! 
Élő közvetítés a városi 
ünnepségről

11.30 Panorama ism. Ütköző ism. Mozgás ism. Tea 2 ism. Felpörgető ism.

12.00 Képújság és műsorajánló Képújság és műsorajánló Képújság és műsorajánló Képújság és műsorajánló Képújság és műsorajánló Képújság és műsor-
ajánló Képújság és műsorajánló

15.00 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. Mikrofonláz ism. Zúg március! 
 
összefoglaló a városi 
ünnepségről 
ism.

15.30 Hal-vízió  ism. Hit és Élet ism. Fény-Kép ism. Vitalitás ism. Felpörgető ism. 4 szemközt ism.

16.00 Ifipark ism. Per helyett ism. Panorama ism. Halvízio  ism. Ütköző ism. Érdi 
Panoráma  

16.30 Földközelben ism. Artista ism. Tea 2  ism. Földközelben ism. Vitalitás ism. Panoráma ism.

17.00 Hit és Élet ism.  Szibéria 1-2 ism. Per helyett ism. Ifipark ism. Vitalitás ism. Fény-Kép ism. Mikrofonláz ism.

17.30 Tea 2  ism. Hal-vízió  ism. Vitalitás ism. Fény-Kép ism. Per helyett ism. Mojito ism. Hit és Élet ism.

18.00 Szibéria 1-2. ism. Ifipark ism. 
Nincs asztalom, sem 
székem Dok.film  ism.  
r : Cséke Zsolt

Mozgás ism.
Nincs asztalom, sem 
székem Dok.film  ism.  
r.: Cséke Zsolt

Kézilabdamérkőzés 
ism.

Szibéria  3-4. 
Bayer Zsolt dok.filmje

19.00 
19.15

Híradó 
Esti mese

Híradó 
Esti mese

Híradó 
Esti mese

Híradó 
Esti mese

Híradó 
Esti mese Panoráma ism. A kőszívű ember fiai  

II. rész 
magyar film 
r: : Várkonyi Zoltán

19.30 4 szemközt 4 szemközt 4 szemközt 4 szemközt 4 szemközt Mikrofonláz ism.

20.00 Kézilabda mérkőzés Fény-Kép Mozgás  Felpörgető Mojito  

A kőszívű ember fiai 
I. rész 
magyar film 
r: : Várkonyi  Zoltán

20.30 Vitalitás 

A diadalív árnyékában 
am.film 
fsz: Anthony  Hopkins 
r.:  Waris Hossen

Ütköző 

Szegény gazdagok 
magyar film 
r.: Bán Frigyes

Szamizdados évek 
magy. dok.film 
r.: Gulyás János

21.00   Per helyett
Nincs asztalom, sem 
székem Dok.film  
r.: Cséke Zsolt

Földközelben

21.30

21.55
Mikrofonláz ism. Felpörgető ism.

22.00 Híradó    ism. Híradó ism. Híradó ism. Híradó   ism. Híradó   ism.
Házibuli 
Klipp műsor

Panoráma 
ism.

22.15 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism.

22.30 Per helyett ism. Fény-Kép ism. Mozgás ism. Ütköző ism. Mojito  ism. 

Felhívás
pedagógusoknak adományozható 

arany, gyémánt, vas és rubin díszoklevelekre

Az arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelek adományozása a felsőoktatásról szóló több-
ször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény 65.§. (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények 

hatáskörébe tartozik.
Azoknak a tanítóknak, óvónőknek (továbbiakban: pedagógusoknak), akik oklevelüket 50, 60, 65, 

valamint 70 éve szerezték meg, és a nevelő-oktató munkában legalább 30 évet eltöltöttek,  
arany, gyémánt, vas, illetőleg rubin díszoklevél adható.

A jubileumi oklevelek átadására minden évben az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ünnepélyes 
tanévnyitóján kerül sor, aminek pontos helyéről és időpontjáról az érintetteket a főiskola  

meghívóban értesíti.
A jubileumi oklevél adományozása iránti kérelmet a jogosult pedagógus a lakhely szerinti 

illetékessége (Pest megyei állandó lakhellyel rendelkezők) vagy az egyházi pedagógusképző inté-
zetben szerzett végzettsége alapján nyújthatja be Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Humánpolitikai Irodáján (Érd, Alsó u. 3. Polgárok Háza) ügyfélfogadási időben  
(hétfő: 13–18.30 óra; szerda: 8–16.30 óra).

A kérelemhez csatolni kell (első alkalommal):
– a működésnek az előírt időre kiterjedő, a pedagógiai tevékenységet is tartalmazó  

részletes önéletrajzot,
– az utolsó munkahely javaslatát,

– a szakképesítést tanúsító oklevél másolatát.
A kérelmező, ha részesült már jubileumi oklevélben, akkor csak annak fénymásolatát kell  

a fenti címre eljuttatni.
Ha a kérelmező több diplomával rendelkezik, akkor mindegyikre jár a díszdiploma a fentiek szerint.
A jubileumi oklevél erkölcsi elismerés, ha erre a célra támogatást nyújt az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium, akkor a pénzjutalmat a főiskola továbbítja a díszdiplomások lakcímére.
A kérelem benyújtásának határideje:  

2009. március 27. a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Irodáján

Ügyintéző: Pató Anna  
Tel.:  06-23/522-349

FELHÍVÁS
óvodai beíratásra

Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az 
Önkormányzat által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási idő-

pontokat határozta meg: 

2009. április 7. (kedd):                8–13 óráig
2009. április 8. (szerda):              8–18 óráig
2009. április 9. (csütörtök):        13–18 óráig.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (1) 
bekezdése szerint:

„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az 
óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehe-
tő fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 

kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai 
nevelési évben folyamatosan történik.”

A törvény 24. §-a szerint: 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség – e 
törvény 6.§-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerinti 
– kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek 

neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások  keretében folyik.

 Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meg-
határozottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával össze-

függő feladatokat is.

 A gyermek – ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban 
az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni.

A közoktatásról szóló  törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehe-
tővé teszi, hogy a gyermeket kérelemre – ha  családi körülmé-

nyei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja 
– az óvoda vezetője felmentse  az óvodai nevelés kötelezettsége 

alól.  

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:

A szülő (gondviselő) személyi igazolványa.
A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

Lakcímbejelentő.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Leendõ elsõsök figyelmébe!
A Teleki Sámuel Általános Iskolában (Érd, Törökbálinti út 1.)

Ismerkedés az iskolával

címmel foglalkozásokat szervezünk a leendő első évfolyamo-
sok részére.

Foglalkozások időpontjai:
2009. március 9.; 16.; 23.; 30.; április 6. (hétfői napokon,  

15–16 óráig).

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
az induló nyelvi tagozatos csoportjainkba is.

  Varga Jánosné igazgató

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján 

pályázatot hirdet

műszaki tanár  
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 

jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2030 Érd,  
Ercsi út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:  

Az irodai asszisztens szakma elméleti és 
gyakorlati tantárgyainak oktatása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló  

1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek: főiskola, magyar 
állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpont-

ja: a munkakör legkorábban

2009. március 11. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2009. március 9.
A pályázatok benyújtásának módja:

postai úton, a pályázatnak a Kós Károly 
Szakképző Iskola címére történő megkül-
désével (2030 Érd, Ercsi út 8.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplő azonosító számot:7/2009., 

valamint a munkakör megnevezését: 
műszaki tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2009. március 10.

Kós Károly Szakképzõ Iskola


