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Szeptember 20. hétfő
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism. 
9:00 Hit és Élet ism. 
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Civil jelentés 
magyar dok.film 104’ ism. 
rend.: Gulyás János

11:45 Tea két személyre ism. 
12:15 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism. 
16:00 Ifipark ism. 
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 187 magazin ism. 
17:30 Tea két személyre ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
53-54. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda mérkőzés
21:15 Per helyett, jogi esetek
21:45 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Per helyett ism.

Szeptember 21. kedd
8:00 Hiradó ism.
8:30 Tea két személyre ism. 
9:00 Per helyett ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism. 
10:30 187 magazin ism. 
11:00 Kézilabda mérkőzés ism.
14:15 Négyszemközt ism.
14:45 Hit és Élet ism. 
15:15 Per helyett ism.
15:45 Fény-Kép ism. 
16:15 Ifipark ism. 
16:45 187 magazin ism. 
17:15 Civil jelentés 

magyar dok.film 104’ ism. 
rend.: Gulyás János

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 
20:15 Vitalitás ism. 
20:45 Hét tonna dollár 

magyar film 83’ ism. 
rend.: Hintsch György 
fsz.: Kabos László, Darvas Iván, Alfonzó 

22:15 Hiradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Fény-kép ism.

Szeptember 22. szerda
8:00 Hiradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Érdi Panoráma ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism. 
10:30 Hit és Élet ism. 
11:00 Per helyett ism.
11:30 Ifipark ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Fény-Kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism. 
17:00 Vitalitás ism. 
17:30 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Dénes Gábor rendezővel 
17:45 A Vercs 

magyar dok.film 28’ ism. 
rend.: Dénes Gábor 

18:15 Gyógyító lovak 
magyar dok.film 40’ ism. 
rend.: Dénes Gábor 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Bibliai Szabadegyetem  

Mózes első könyve 60’ 
21:15 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Dénes Gábor rendezővel 
21:30 A kamerás ember 

magyar dok.film 56’ ism. 
rend.: Dénes Gábor 

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:15 Mozgás ism.
23:45 Bibliai Szabadegyetem 

Mózes első könyve 60’ ism. 

Szeptember 23. csütörtök
8:00 Hiradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Hit és Élet ism. 
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
élő közvetítése a Polgárok Házából

15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism. 
16:00 Halvízió ism. 
16:30 Hit és Élet ism. 
17:00 Ifipark ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Tea két személyre ism. 
19:00 Közgyűlés összefoglaló
19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt, 
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Felpörgető, film és programajánló
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Burleszk parádé
21:00 Szent Péter esernyője 

magyar film 86’ ism. 
rend.: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovics 
fsz.: Törőcsik Mari, Pécsi Sándor, Rajz 
János 

22:30 Közgyűlés összefoglaló ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:15 Felpörgető ism.
23:45 Földközelben ism. 

Szeptember 24. péntek
8:00 Közgyűlés összefoglaló ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Felpörgető ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism. 
10:30 Fény-kép ism.
11:00 Vitalitás ism. 
11:30 Tea két személyre ism. 
12:00 Bibliai Szabadegyetem 

Mózes első könyve 60’ ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Felpörgető ism.
16:00 Ifipark ism.
16:30 Fény-kép ism.
17:00 Vitalitás ism. 
17:30 Földközelben ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
53-54. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Burleszk Parádé
21:00 Cigányok ideje 

jugoszláv, angol, olasz filmdráma 104’ 
rend.: Emir Kusturica 
fsz.: Davor Dujmovic, Bora Todorovic 
Csak 16 éven felülieknek! 

22:45 Hiradó ism.
23:00 Négyszemközt ism.
23:30 Mojito ism.

Szeptember 25. szombat
8:00 Hiradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
9:00 Ízelítő – Mandulás gyümölcsös krém
9:05 Per helyett ism.
9:30 Mozgás ism.

10:00 Halvízió ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Mojito ism.
11:30 Felpörgető ism.
12:00 Bibliai Szabadegyetem 

Mózes első könyve 60’ ism. 
15:00 Mikrofonláz ism. 
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem – Kowalsky meg a Vega
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Halvízió ism.
18:30 Ízelítő ism. – Mandulás gyümölcsös 

krém
18:35 Burleszk Parádé
19:00 Érdi Panoráma ism. 
19:30 Mikrofonláz ism. 
20:00 Burleszk Parádé
20:30 Mojito ism.
21:00 A fekete város 1. rész 

magyar játékfilm 100’ ism. 
rend.: Zsurzs Éva 
fsz.: Bessenyei Ferenc, Kiss Manyi, 
Páger Antal 

22:40 Házibuli klippműsor

Szeptember 26. vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism. 
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. – Kowalsky meg a Vega
9:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz ism. 
11:30 Prizma, nemzetiségi magazin
12:00 Csillagszem ism. – Kowalsky meg a Vega
15:00 A fekete város 1. rész 

magyar játékfilm 100’ ism. 
rend.: Zsurzs Éva 
fsz.: Bessenyei Ferenc, Kiss Manyi, 
Páger Antal 

16:40 Mikrofonláz ism. 
17:10 Érdi Panoráma ism.
17:40 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
55-56. rész 

18:40 A fekete város 2. rész 
magyar játékfilm 100’ ism. 
rend.: Zsurzs Éva 
fsz.: Bessenyei Ferenc, Kiss Manyi, 
Páger Antal 

20:20 Életem, utazásaim – Balázs Dénes 
magyar dok.film 60’ ism.
 rend.: Cséke Zsolt

21:20 Érdi Panoráma ism.
21:50 Hit és Élet ism.
22:20 Mojito ism.
22:50 Mikrofonláz ism. 

2010. szeptember 20 –26.

Az

Két hete tart már az iskola, az 
évkezdés okozta többletkiadá-
sok terheit azonban a családok 
jó része sokáig viseli még – a 
tankönyv- és füzetcsomagok, az 
új iskolai és tornafelszerelés ára 
egy kétgyerekes családnál elér-
heti egy átlagos fizetés össze-
gét is. A Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium oktatási államtit-
kársága pár hete összeállított 
egy tájékoztatót, amely szerint 
az átlagos tankönyvcsomag ára 
idén az első évfolyamon 6 ezer, 
a második és harmadik évfolya-
mon mintegy 8 ezer, a negye-
dik, ötödik, hatodik évfolyamon 
10 ezer forint, a hetedik és a 
nyolcadik évfolyamon 13 ezer 
forint körül alakulhat, ám az 
érdi iskolák interneten közzé-
tett tankönyvlistája ettől jelen-
tős eltérést mutat. A Széchenyi 
iskolában az elsősöknek 10 ezer, 
a másodikosoknak mintegy 9 
ezer, a harmadikosoknak nyelv-
könyvekkel együtt 9-12 ezer, 
a negyedikeseknek 11-15 ezer, 
az ötödikeseknek 13-16 ezer, 
a hatodikosoknak 13-14 ezer, 
a hetedikeseknek 15-19 ezer, a 
nyolcadikosoknak 14 ezer 700 
forintba kerülnek a tanköny-
veik. A Körösi Csoma Sándor 
iskolában az elsősök szüleinek 
körülbelül 9 ezer, a másodiko-
soknak 8 ezer, a harmadikosok-
nak 10 ezer, a negyedikeseknek 
13-14 ezer, az ötödikeseknek 
csaknem 19 ezer, a hatodiko-
soknak 16 ezer, a hetedike-
seknek 21 ezer, a nyolcadiko-
soknak 20 ezer forintot kellett 
kigazdálkodniuk. A Marianum 
katolikus egyházi iskolában 
egy-egy évolyamon 8 ezer 500 
– 18 ezer 500 forintba kerülnek 
a tankönyvek. 

Az eltérésen nincs mit csodál-
kozni: a kiadók nem ugyanazon 
az árakon kínálják a tankönyve-
iket, az iskolák pedig évről évre 
maguk döntenek arról, melyik 
kiadványt használják. Az egyik 
érdi, tankönyveket is árusító 
könyvesboltban próbáltunk 
tájékozódni arról, egyes kiadók 
milyen áron adják a könyve-

iket évfolyamonként (példá-
ul mekkora a szórás egy elsős 
olvasókönyv vagy egy ötödikes 
nyelvkönyv esetén), csakhogy a 
könyveken ár helyett vonalkód 
szerepel, a kínálat pedig rend-
kívül nagy.

A borsos árú tankönyvcso-
mag csak egy tétel az iskolakez-
dési listán: meg kell vásárolni a 
füzeteket, írószereket, gyakran 
az iskolatáskát is – hogy ez 
mekkora kiadás, mi sem mutat-
ja jobban, mint az, hogy az 
egyik általunk megkeresett érdi 
papír-írószer bolt éves forgal-
mának egyharmadát az iskola-
kezdéskor bonyolítja le. 

– Tavaly augusztus végén 
valamivel jobb volt a forgal-
munk, mint az idén. Sokan a 
nagy üzletláncok valamelyiké-
ben vásároltak be egy évre való 
holmit hetekkel az iskolakezdés 
előtt, annak ellenére, hogy gyak-
ran rosszabb minőségû import 
füzetekhez juthattak csak akciós 
áron. Vannak azonban, akik az 
évnyitó után, a tanév elején vásá-
rolnak, és egyszerre csak annyit 
és azt, amire és amennyire feltét-
lenül szükség van. Õk általában 
az írószerboltokban vásárolnak 
– fûzte hozzá a tulajdonos. 

A tapasztalt iskolakezdő szü-
lők nemcsak a beszereznivaló-
kat osztják be, de tájékozódnak 
az esetleges juttatásokról is. 
Fontos tudni: ingyenesen kap 
tankönyvet a hatályos jogsza-
bály szerint minden olyan tanu-
ló, aki tartósan beteg, fogya-
tékkal él, halmozottan fogyaté-
kos, pszichés fejlődési zavarai 
vannak. Szintén ingyen jár a 
tankönyv, ha a gyermek három- 
vagy többgyermekes családban 
él, nagykorú és saját jogán csa-
ládi pótlékra jogosult, illetve 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt kap. 

Fentiek mellett az önkor-
mányzatnál is igényelhetnek 
tankönyv-, illetve tanszertá-
mogatást a rászoruló családok. 
A 2009/2010-es iskolaévben 164 
érdi gyermek kapott tanszer- és 
könyvesboltokban, hipermar-

ketekben beváltható utalványt. 
Idén valószínûleg nagyobb lesz 
a támogatottak száma, ugyan-
is – az előző évektől eltérő-
en – ebben az évben már a 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultaknak 
is jár támogatás. Igaz, nekik 
csak 4 ezer forint értékben, 
hiszen a tankönyvekért nem 
kell fizetniük. Azon családok-
nak, amelyek nem részesülnek 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben, ám az egy 
főre jutó jövedelem nem halad-
ja meg a nyugdíjminimum 150 
százalékát, azaz a 42 ezer 750 
forintot – egyedülálló szülő ese-
tén a 175 százalékát, azaz a 
49 ezer 875 forintot –, gyerme-
kenként 10 ezer forint értékben 
ad tanszerutalványt az önkor-
mányzat – tudtuk meg Ordasi 
Istvánnétól, az önkormányzat 
Humánpolitikai Irodájának 
munkatársától. Elmondta azt is: 
10 ezer forint értékû utalványt 
kaphatnak a felsőfokú oktatási 
intézményekben tanuló rászo-
ruló diákok is. 

A tankönyv- és tanszertámo-
gatás iránti kérelmet szeptem-
ber 30-ig kell benyújtani az 
önkormányzat szociális osz-

tályához, van azonban olyan 
támogatás is, ami egész évben 
igényelhető.

– Azon esetekben, ahol a 
szülők jövedelme a fent rész-
letezett határokat nem lépi túl, 
az önkormányzat átvállalja a 
gyermek étkezési térítési díjá-
nak 25, illetve 35 százalékát. 
Ez nemcsak iskolásokra, hanem 
óvodásokra és bölcsődésekre is 
vonatkozik, sőt, a felsőfokú tan-
intézményekbe járó diákokra is. 
E támogatást is kérelmezni kell, 
csatolva az utolsó hónap nettó 
jövedelemigazolását, illetve az 
iskolalátogatási igazolást. Ez a 
kérelem egész évben benyújtha-
tó – fûzte hozzá Ordasiné. Mint 
mondta, rendkívüli gyermek-
védelmi támogatást is nyújthat 
az önkormányzat, különleges 
kiadásokra, mint például a sza-
lagavató, ballagás, osztálykirán-
dulás, melynek költségeit egy 
krízishelyzetbe került család 
nem tudna kifizetni. Ez a támo-
gatás egy évben két alkalom-
mal, összesen 28 ezer 500 forint 
értékben adható.

Nemcsak önkormányzati, de 
sokszor civil segítségre is szá-
míthatnak a rászoruló családok. 
Az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete augusztus 
végén – egyik tagcsaládjuk 
jóvoltából – kedvezményes tan-
szervásárt rendezett, ingyenes 
ruhaválogatással egybekötve 
– a tagok elhozták a feleslegessé 
vált ruháikat, és egymás közt 
csereberéltek.

– Ruha-csereberét gyakran 
rendezünk, és a levelezőlistán-
kon folyamatosak a felajánlá-
sok, így a feleslegessé vált tár-
gyakhoz mások hozzájuthat-
nak. Egyesületünk sok esetben 
nyújtott már segítséget bajba 
jutott családoknak, konkré-
tan iskolakezdéshez azonban 
nem kértek tőlünk támogatást 
– mondta kérdésünkre Isépyné 
Badics Gyöngyi, az Ága-Boga 
egyesület elnökségi tagja. 

Aki nem nagycsaládos, az is 
beszerezhet egy-egy tanszert, 
hiányzó könyvet olcsóbban a 
rokoni, ismeretségi kör, vagy 
akár az internet segítségével. 
Érdemes böngészni a honla-
pokat, sokan ugyanis eladásra 
kínálják a régi tankönyveiket, 
atlaszaikat, és a kötelező olvas-
mányokat is olcsóbban lehet ily 
módon beszerezni – az a gyerek, 
aki tolltartóból mindenképp újat 
szeretne, általában megelégszik 
a Légy jó mindhalálig antikvár 
változatával is. Ádám Katalin

Még kérelmezhetõ az önkormányzati tanszertámogatás

Egy átlagfizetést emészt fel  

a tanévkezdés
Egy fizetés összegét is elérheti a gyerekek iskolakezdése: egy tankönyvcsomag 
akár húszezer forintba is kerülhet, és tekintélyes summa  a tanszerek ára is – nem 
beszélve a szintén szükséges sportfelszerelésrõl és egyéb ruházatról. Ezért érde-
mes figyelni arra, milyen állami, önkormányzati és civil segítséget vehetnek igény-
be, milyen lehetõségeket használhatnak ki a szülõk iskolakezdéskor.

A hetedikes tankönyvcsomag egyes iskolákban húszezer forintnál is többe került
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ELÕKÉSZÍTÕ TANFOLYAMOK 
A  VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUMBAN

A 2010/2011-es tanévben is várjuk gimnáziumunk iránt érdeklõdõ álta-
lános iskolások jelentkezését tanfolyamainkra, melyeket középiskolánk 
szaktanárai tartanak októbertõl az egységes írásbeli felvételi kezdetéig.
A tanfolyam célja:  a tantárgyi ismeretek ismétlése, rendszerezése
az iskola követelményeinek  megismerése
felkészülés a 2011/2012. tanévi középfokú beiskolázásra
A tanfolyamokat az alábbi tantárgyakból hirdetjük meg:
4. osztályosoknak:   
szombatonként : magyar  nyelv és irodalom és  matematika 
8. osztályosoknak:     
szombatonként: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és 
angol nyelv 
Német és biológia tantárgyakból a jelentkezõk létszámától függõen 
hétköznap délután.
A tanfolyam díja tantárgyanként ( 9 alkalom ): 12 000 Ft 
Az érdeklõdõket szeretettel várjuk a beiratkozáskor:
Helye: Vörösmarty Mihály Gimnázium
Ideje: szeptember 29. szerda és 30. csütörtök, 15.00 - 18.00
 Iskolavezetés


