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Március 29., hétfő
8:00 187 magazin ism.
8:30 Mikrofonláz ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és 
halála – 4. rész 
magyar dok.-film 46’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

10:45 Prizma, nemzetiségi magazin ism.
11:15 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism.
16:30 Prizma, nemzetiségi magazin ism.
17:00 187 magazin ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
3–4. rész ism.

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés 
21:15 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől
21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.

Március 30., kedd
8:00 Híradó ism.
8:30 Hit és Élet ism.
9:00 Mojito ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism.
11:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
11:30 Kézilabda-mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Mozgás ism.
18:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és 

halála – 4. rész 
magyar dok.-film 46’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

18:45 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Vitalitás, életmódmagazin
20:45 A névtelen vár 

magyar filmdráma 116’ ism. 
rend.: Zsurzs Éva 
fsz.: Koncz Gábor, Pap Vera, Tordai Teri, 
Szabó Sándor

22:45 Híradó ism.
23:00 Négyszemközt ism.
23:15 Fény-Kép ism.

Március 31., szerda
8:00 Híradó ism.
8:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
9:00 Fény-Kép ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
14:55 Négyszemközt ism.
15:25 Fény-Kép ism.
15:55 Érdi Panoráma ism.
16:25 Tea két személyre ism.
16:55 Vitalitás ism.
17:25 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
17:40 Egy deklasszált pert akartak összehoz-

ni… (Dr. Pákh Tibor-portré I.) 
magyar dok.-film 80’ ism. 
rend.: Gulyás János 

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 HáziMozi 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
20:30 A történelem igazolt… (Dr. Pákh Tibor- 

portré II.) 
magyar dok.-film 96’ 
rend.: Gulyás János 

22:10 Fejezetek Magyarország 
közlekedéstörténetéből, 15. rész

22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Mozgás ism.

Április 1., csütörtök
8:00 Híradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Mozgás ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 HáziMozi ism. 
Beszélgetés Gulyás János rendezővel 

10:15 A történelem igazolt… (Dr. Pákh Tibor- 
portré II.) 
magyar dok.-film 96’ ism. 
rend.: Gulyás János 

11:50 Mozgás ism.
12:20 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.
16:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Fény-Kép ism.

18:00 Mozgás ism.
18:30 Földközelben ism.
19:00 Híradó 
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Halvízió, horgászmagazin
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Vitalitás ism.
21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Halvízió ism.
22:15 Földközelben ism.
22:45 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből, 15. rész ism.

Április 2., péntek
8:00 Híradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Halvízió ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mozgás ism.
11:30 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
3–4. rész ism.

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tea két személyre 

érdi érdekes emberekkel
20:15 Még kér a nép 

magyar filmdráma 87’ 
rend.: Jancsó Miklós 
fsz.: Orbán Tibor, Juhász Jácint, 
Cserhalmi György

21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Szűzforrás 

svéd filmdráma 86’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Max von Sydow, Birgitta 
Pettersson 
Csak 18 éven felülieknek!

Április 3., szombat
8:00 Híradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
8:55 Ízelítő – Nyuszi kedvence
9:00 Kézilabda mérkőzés ism.

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Halvízió ism.
11:30 Tea két személyre ism.
14:15 Malom a pokolban 

magyar filmdráma 106’ ism. 
rend.: Maár Gyula 
fsz.: Funtek Frigyes, Ráckevei Anna, 
Garas Dezső

16:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

16:30 Csillagszem – Benkó Sándor
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Földközelben ism.
18:25 Ízelítő ism. – Nyuszi kedvence
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Érdi Panoráma ism.
19:30 Burleszkparádé 
20:00 Ifipark ism.
20:30 Álombrigád 

magyar játékfilm 107’ 
rend.: Jeles András 
fsz.: Rátonyi Róbert, Szirtes Ádám

22:15 Házibuli klipműsor

Április 4., vasárnap
8:00 Ifipark ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. – Benkó Sándor
9:30 187 magazin – Ami a héten történt 

Pest megyében
9:55 Ízelítő ism. – Nyuszi kedvence

10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – Benkó Sándor
15:00 Még kér a nép 

magyar filmdráma 87’ ism. 
rend.: Jancsó Miklós 
fsz.: Orbán Tibor, Juhász Jácint, 
Cserhalmi György

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből, 15. rész ism.
17:30 Ifipark ism.
18:00 Hit és Élet ism.
18:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
5–6. rész 

19:30 Ének a búzamezőkről 
magyar filmdráma 80’ 
rend.: Szőts István 
fsz.: Görbe János, Szellay Alice

20:50 Számvetés – Perczel Tamás élete és 
halála – 5. rész 
magyar dok.-film 46’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

21:40 Érdi Panoráma ism.
22:10 Tea két személyre ism.
22:40 Vitalitás ism.
23:10 Szűzforrás 

svéd filmdráma 86’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Max von Sydow, Birgitta 
Pettersson 
Csak 18 éven felülieknek!
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A mûvész  iránti  szeretetet  és 
elismerést  ezúttal  is  híven  tük-
rözte az a hatalmas érdeklődés, 
amely a megnyitó estéjén zsúfo-
lásig megtöltötte az érdi Szepes 
Galériát.  Elsőként  T. Mészáros 
András  polgármester  köszön-
tötte  Darabont Tamást,  majd 
Császár Angela  színmûvész 
Babits Mihály Zsoltár férfihang-
ra  címû  versével  kedveskedett 
a  80.  születésnapját  ünneplő 
festőmûvésznek. 
Bár az 1930-as években szü-

letetteket  alaposan  „megdo-
bálta”  a  történelem,  az  is  az 
igazsághoz  tartozik,  hogy  ez 
egy  igen  jelentős  évjáratnak 
számít,  hiszen  számos  kiváló 
egyéniséget  lehetne  felsorol-
ni  a  mûvészek  társaságában 
–  kezdte  megnyitóbeszédét 

Feledy Balázs  mûvészeti  író, 
aki  kiemelte: Darabont Tamás 
sajátos  és  önálló  festői  utat 
járt  be,  és  teljesen  egyedül 
vívta  ki  magának  azt  a  ran-
gos  helyet,  amit  ma  elfoglal-
hat  a  képzőmûvészetben.  Bár 
Budapesten látta meg a napvi-
lágot,  anyai  és  apai  ágon  szü-
letett  székely,  ami  világlátását 
is  jelentős mértékben befolyá-
solta,  és  a magyar  tájak  iránti 
vonzódásában  is  jól  tükröző-
dik.  Igazi  hazafias,  patrióta 
festő, aki módszeres képzéssel 
és önképzéssel érte el kitûzött 
célját.  Mesterei  Gallé  Tibor, 
Gráber  Margit,  Tamás  Ervin 
voltak.  Darabont  Tamás  nem 
hûvös ábrázoló, hanem erősen 
expresszionista  festő,  telve 
olyan  pozitív  indulattal,  ami 

erős hatást kölcsönöz a képei-
nek.  Dekoratív  expresszio-
nista,  aki  rendkívül  korszerû 
eszközöket  használva  általá-
nosabb  érvényûvé  teszi  akár 
a  nemzetet,  akár  a  személyét 
megjelenítő  alkotásait.  Bibliai 
tárgyú  és  mitologikus  képei 
is  egyéni  élményekkel  állnak 
szimbiózisban, és még amikor 
visszafogott  színvilággal  is  él, 
eleven festmények kerülnek ki 
a keze alól. Festészete jelképek-
kel  teli,  a  látvány  folyamatosan 
a  realitás és a képzelet határte-
rületein  mozog.  Akár  kisebb, 
akár nagyobb méretû festményt 
alkot,  a  lendületes,  dinamikus 
festésmód jellemzi. 
Darabont  Tamás  csaknem 

másfél  évtizede,  1996  óta  él 
városunkban. Azóta  részt vesz 
a közös kiállításokon, de egyéni 
tárlataival is többször elbûvölte 
a  helyi  mûvészetkedvelőket. 
Négy évvel ezelőtt Érd Mûvésze-
ti Díjával tüntették ki, legutóbb 
2007-ben  volt  egyéni  kiállítá-
sa  a  Thermál  Liget  Hotelben. 
A család,  a  belső  világ  jelenti 
számára a megfesteni való témá-
kat.  A 70-es  évektől  vízpartok, 
nádasok,  tengerparti  utazások 
vizuális élményei kapnak  teret 
vásznain, majd a 90-es évektől 
a  zene  is  kiemelkedő  helyet 
foglal  el  színes,  elvont  tájain. 
Az  átéltség,  a  gondolatiság,  a 
zene, az irodalom és a színház 
is mélyen áthatja munkásságát, 
így  kiállításainak  megnyitóját 
is  az  „összmûvészetiség”  jel-
lemzi. Feledy Balázs úgy vélte, 
Darabont Tamás most megnyílt 
tárlata  kiválóan  illeszkedik  a 
március  15-i  ünnepségsorozat-
ba, hiszen több mint négy évti-
zednyi munkásságát végigkíséri 
a hazaszeretet, hiszen a nemze-
téért való aggodalom és gondos-
kodás is átsüt a mûvészetén. 

A továbbiakban Szersén Gyula 
színmûvész is köszöntötte, akit 
csaknem ötvenesztendős barát-
ság  is  köti  a  festőmûvészhez, 
ezért  mintegy  kötelességének 
érezte,  hogy  pár  szóban  mél-
tassa  a  nyolcvanéves  Darabont 
Tamás  csaknem  fél  évszázados 
pályáját.  Emlékezetett  arra, 
hogy  a  festő  egy  vele  készült 
interjúban  a  következőképpen 
foglalta  össze  munkásságát: 
„Megfestem,  ami  a  szívem-
ben  van.”  Nemrégen  elhunyt 
színmûvész  barátja,  Raksányi 
Gellért pedig pár éve, az alkotó 
kiállítását  megnyitva,  találóan 
úgy  fogalmazott:  „Darabont 

Tamáson  ugyanaz  a  köpönyeg 
van  már  évek  óta.”  Az  alko-
tásokat  szemlélve  a  kiállítás 
látogatói pedig nyugodt  szívvel 
hozzátehetnék:  ez  a  köpönyeg 
azonban  továbbra  sem  halvá-
nyult,  sőt  talán  még  szebbet 
mutat, mint valaha! 
Darabont  Tamás  kiállítása 

március  31-ig  tekinthető  meg 
a  mûvelődési  központ  Szepes 
Galériájában. 
  Bálint Edit

Azt festi, ami a szívében van
Darabont Tamás azon szerencsés kortárs mûvészek 
egyike, akinek munkáit, egyébként korántsem jellemzõ 
módon, elfogadta és szereti a jelenkor közönsége – 
emelte ki Feledy Balázs mûvészeti író, a festõmûvész 
születésének nyolcvanadik évfordulójára rendezett 
kiállítás megnyitóján. 

Díszvendégek a megnyitón – jobbról a harmadik Darabont Tamás
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Feledy Balázs mûvészeti író

Tömeg  a  Nemzeti  Múzeum 
elõtt,  nemzeti  lobogók  a  szél-
ben,  csatába  induló  lovas 
huszárok,  ellenséggel  hada-
kozó  katonák  sokasága  látha-

tó  azon  a  kamarakiállításon, 
amelyen  a március  15-e  alkal-
mából  meghirdetett  rajzpá-
lyázat  legsikeresebb  munkái 
kerültek közszemlére a Szepes 

Gyula  Mûvelõdési  Központ 
elõcsarnokában.  A  rajzokat 
a  gyermeki  képzelet  szülte, 
hiszen a csupán tankönyvekbõl 
ismert,  162  évvel  ezelõtti  tör-
ténelmi  esemény  képi  meg-
jelenítése  volt  a  feladatuk. 
A kultúrház  képzõmûvészeti 
körének  immár  hagyományos 
pályázatára  ebben  az  évben 
hatvan pályamû érkezett, ame-
lyen ezúttal nemcsak az alsós 
diákok vettek részt tömegesen, 
hanem  az  óvodások  körébõl 
is  sokan  jelentkeztek  a  meg-
mérettetésre.    A  rajzpályázat 
nem  véletlenül  kapta  A  48-as 
szabadságharc – ahogy én kép-
zelem  címet,  hiszen  ahogy  a 
zsûri elnöke, Eõry Emil kiemel-
te,  az  apróságok  képzeleténél 

A Szociális Gondozó Központ – ÉRD 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

szakgondozó (2 fő)
munkakör betöltésére. 

Öröm, ha egy verset olvas, hall, 
esetleg megír? 

Ossza meg velünk!

Április 14-én 
VERS-ELÕ a Városi Könyvtárban!

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Bölcsődei Ellátás – Érd
A munkakörbe tartozó feladatok: Bölcsődei ellátásban része-
sülő 1–3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesz-
tése, napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irány-
adók. 
                            
Pályázati feltételek:
•  érettségi
•  bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó 

(OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyer-
mekgondozó, -nevelő (OKJ)

•  magyar állampolgárság
•  büntetlen előélet, nem áll fenn vele szemben gyermek sérelmé-

re elkövetett, szándékos bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem 
szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermek átmeneti nevelésbe 
vétele miatt, ill. a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős 
ítélettel nem szüntette meg.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó képesítés
•  Kreatív, nyitott személyiség
•  Kezdeményezőkészség
•  Cselekvőképesség
•  Bölcsődei módszerek magas szintű ismerete és alkalmazása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  iskolai végzettséget igazoló okirat
•  fényképes önéletrajz
•  motivációs levél
•  tiszta erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 16.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton vagy személyesen, 2030 Érd, Budai u. 14. címen
•  E-mail: munkaugy.szocgond@t-online.hu
A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás utáni 
döntés 
További felvilágosítást nyújt:  
Grátzer Mihályné intézményvezető, 
telefon: 06-23/374-944 vagy 06-23/520-362

Gyermekrajzokon a szabadságharc  
aligha létezik szabadabb, s ezt 
hûen tükrözik az idén beérke-
zett mûvek  is,  amelyek  közül 
bizony nem volt könnyû kivá-
lasztani azt a harmincat, ame-
lyet kiállítottak, ám még ennél 
is  nagyobb  fejtörést  okozott, 
hogy  a  számos  kiváló  munka 
közül melyek kapjanak díjat. 
A  rajzpályázat március 16-án 

megnyílt  kiállításán  és  ered-
ményhirdetésén  Kéri Mihály 
festõmûvész  értékelte  az  idei 
pályamûveket.  Mint  elmondta: 
a  gyermekrajzok  szinte  végig-
vezetik  a  szemlélõt nemzetünk 
egyik  legdicsõségesebb  napjá-
nak eseményein, a Nemzeti dal 
elhangzásától  egészen  a  csata-
terekig.  Megindítóan  kedvesek 
a  rajzok,  hiszen  –  mutatott  rá 
Kéri Mihály – óriási a különbség 
a gyermekek és a felnõttek ábrá-
zolásmódja között. A mûvek vál-
tozatos technikával készültek: a 
színesceruza-  és  filctollrajzok-
tól  a  zsírkrétával  festetteken  át 
egészen a grafika és az akvarell 
kombinációjáig sokfélék.  
Végül  a  legsikeresebb  raj-

zok  szerzõit  értékes mûvészeti 
könyvekkel,  valamint  továb-
bi  alkotásra  serkentõ  rajzesz-
közökkel  jutalmazta  a  zsûri, 
miközben  hangsúlyozták:  azok 
se csüggedjenek, akik idén nem 
kaptak  díjat,  hiszen  lesz  még 
alkalom pályázni.  
A pályázati mûveket bemutató 

kiállítás  április  10-ig  tekinthetõ 
meg.
  Bálint Edit
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