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November 1. hétfő
08:00 187 magazin ism. 
08:30 Ifipark ism. 
09:00 Hit és Élet ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Mária ottan érzi jól magát… 

magyar dok.film 52’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

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

Nemes Tibor filmje 65-66. rész ism.
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:25 Az én gyerekemmel soha! I.rész 

drogprevenciós kisfilm 5’ 
19:30 Négyszemközt, 

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

November 2. kedd
08:00 Híradó ism.
08:30 Tea két személyre ism. 
09:00 Per helyett ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Földközelben ism. 
10:30 187 magazin ism. 
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
12:30 Az én gyerekemmel soha! I.rész 

drogprevenciós kisfilm 5’ ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism. 
16:00 Per helyett ism.
16:30 Fény-Kép ism. 
17:00 Ifipark ism. 
17:30 187 magazin ism. 
18:00 Mária ottan érzi jól magát… 

magyar dok.film 52’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

18:50 Burleszk Parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:25 Az én gyerekemmel soha! II.rész 

drogprevenciós kisfilm 5’ 
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 
20:15 Vitalitás ism. 
20:45 Csillag a máglyán 

magyar film 105’ ism. 
rend.: Ádám Ottó 
fsz.: Huszti Péter, Sztankay István, Mensáros 
László

22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:15 Fény-kép ism.

November 3. szerda
08:00 Híradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Érdi Panoráma ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Vitalitás ism. 
10:30 Hit és Élet ism. 
11:00 Per helyett ism.
11:30 Ifipark ism. 
12:00 Prizma ism.
12:30 Az én gyerekemmel soha! II.rész 

drogprevenciós kisfilm 5’ ism. 
14:30 Négyszemközt ism.
15:00 Fény-Kép ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Tea két személyre ism. 
16:30 Vitalitás ism. 
17:00 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
17:15 Civil jelentés 

magyar dok.film 103’ ism. 
rend.: Gulyás János 

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:25 Az én gyerekemmel soha! III.rész 

drogprevenciós kisfilm 5’ 
19:30 Négyszemközt, 

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

Mózes negyedik könyve 60’ 
21:15 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
21:30 Valaki bennem tovább él 1.rész magyar 

dok.film 100’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál 

23:10 Híradó ism.
23:30 Négyszemközt ism.
23:50 Mozgás ism.

November 4. csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:30 Mozgás ism.
09:00 Hit és Élet ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
10:15 Valaki bennem tovább él 1.rész magyar 

dok.film 100’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál 

12:00 Fény-kép ism.
12:30 Mozgás ism.
13:00 Az én gyerekemmel soha! III.rész 

drogprevenciós kisfilm 5’ ism. 
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 Híradó
19:20 Esti mese
19:25 Az én gyerekemmel soha! IV.rész 

drogprevenciós kisfilm 5’ 
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Felpörgető, film és programajánló
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Burleszk parádé
21:00 Árvácska 

magyar film 83’ ism. 
rend.: Ranódy László 
fsz.: Czinkóczy Zsuzsa, Nagy Anna, Horváth 
Sándor 

22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Felpörgető ism.
23:30 Földközelben ism. 

November 5. péntek
08:00 Híradó ism.
08:30 Mozgás ism.
09:00 Felpörgető ism.
09:30 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 negyedik könyve 60’ ism. 
13:00 Az én gyerekemmel soha! IV.rész 

drogprevenciós kisfilm 5’ 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 65-66. rész ism.
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:25 Az én gyerekemmel soha! V.rész 

drogprevenciós kisfilm 5’ 
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Burleszk Parádé
21:00 Hogy szaladnak a fák… 

magyar játékfilm 81’ 
rend.: Zolnay Pál 
fsz.: Iglódi István, Dayka Margit, Kiss Manyi 

22:25 Híradó ism.
22:40 Négyszemközt ism.
23:00 Mojito ism.

November 6. szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Földközelben ism.
09:00 Ízelítő – Prágai rakott sonkás tészta
09:05 Per helyett ism.
09:30 Mozgás ism.
10:00 Halvízió ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Mojito ism.
11:30 Felpörgető ism.
12:00 Bibliai Szabadegyetem 

Mózes negyedik könyve 60’ ism. 
13:00 Az én gyerekemmel soha! V.rész 

drogprevenciós kisfilm 5’ ism. 
15:00 Mikrofonláz ism. 
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem 
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Halvízió ism.
18:30 Aggódunk érted… Allergia egészségügyi 

ismeretterjesztő film 65’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:30 Ízelítő ism. – Prágai rakott sonkás tészta
19:35 Érdi Panoráma ism. 
20:00 Mikrofonláz ism. 
20:30 Mojito ism.
21:00 Az aranykezű férfi 

amerikai játékfilm 119’ ism. 
rend.: Otto Preminger 
fsz.: Frank Sinatra, Kim Novak 

23:00 Házibuli klippműsor

November 7. vasárnap
08:00 Mikrofonláz ism. 
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Csillagszem ism. 
09:30 187 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 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. 
15:00 Árvácska 

magyar film 83’ ism. 
rend.: Ranódy László 
fsz.: Czinkóczy Zsuzsa, Nagy Anna, Horváth 
Sándor 

16:30 Mikrofonláz ism. 
17:00 Monda és valóság határán 1. rész 30’ Érd 

történelme (őskor, ókor) 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

17:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 67-68. rész 

18:30 Nem várok holnapig… 
magyar filmvígjáték 75’ 
rend.: Kormos Gyula 
fsz.: Iglódi István, Várhegyi Teréz, Kiss Manyi 

19:45 Daruvonulás a Hortobágyon magyar dok.
film 52’ ism. rend.: Cséke Zsolt

20:45 Érdi Panoráma ism.
21:15 Hit és Élet ism.
21:45 Monda és valóság határán 1. rész 30’ ism. 

Érd történelme (őskor, ókor) 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

22:15 Mikrofonláz ism. 
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A foglalkozásokon  különböző 
technikákkal  és  természetes 
anyagokkal  ismerkedhetnek 
meg  a  gyermekek  és  szüleik. 
Mindazok  jelentkezését  várják, 
akik  bármilyen  textiltechnika 
(patchwork,  hímzés,  horgo-
lás,  kötés)  iránt  érdeklődnek, 
és  kedvük  lenne  az  elkészült 
munkáikat  másoknak  is  meg-
mutatni. 
– Milyen munkák készültek 
eddig a klubban?

Tamaskáné Jakab Margit: 
–  A mai  foglalkozásunkon 

rongybabát  készítünk,  aminek 
több  változata  létezik,  ugyanis 
ahány  vidék,  annyiféleképpen 
készítik.  Varrni  sem  kell  tudni, 

mert  csak  ollót  és  ruhadarabo-
kat használunk. Megcsináljuk a 
baba  testét  egy  fehér,  négyszö-
ges anyagból. Vattából formáljuk 
a  fejét. Ha  esetleg nincs  otthon 
vatta,  akkor  egy  régi  pulóvert 
is  ki  lehet  bontani.  Szorosan 
behajtogatjuk  az  anyagot  a  két 
szélén  a  két  karnak,  alul  pedig 
a két lábnak, vigyázat, az anyag 
nem ugorhat szét! Majd a végét 
megkötjük,  jó  szorosan.  Ugye, 
azt  tudjuk,  hogy  egy  csomó  az 
nem  csomó.  Miközben  dolgo-
zunk,  mindig  megismerkedünk 
az  anyagokkal  is.  Megfogjuk, 
tapogatjuk őket. Például a gyapjú 
az arcnál picit szúr. Nem szabad 
elhinni,  ha  azt  mondják,  hogy 

„tiszta gyapjú és nem szúr”. Az 
fizikai képtelenség. Az ünnepe-
ket,  alkalmakat  mindig  figye-
lembe  vesszük.  Novemberben 
már  készülünk  a  Karácsonyra. 
Kopogtatókat,  asztaldíszeket, 
a  terítéshez  szalvétagyûrûket, 
angyalkákat készítünk. A mézes 
sütemény  is  akkor  jó,  ha  előre 
megsütjük,  és  addigra  puhul 
meg.  Foglalkozunk  a  csoma-
golással  is.  A mikulásvirágot 
is  elkészíthetjük  textilből  vagy 
papírból.  Mindig  a  körülöttünk 
lévő  anyagokat  használjuk  fel. 
Csuhét,  tobozt  gyûjtünk. Olyan 
tárgyakat  készítünk,  amihez 
biztos, hogy mindenki  talál ott-
hon valami anyagot a már nem 
hordott,  megunt  ruhanemûk 
között.  A múltkor  a  fonásokkal 
foglalkoztunk.  Persze  beszél-
tünk  a  páros  és  páratlan  foná-
sokról, de  a hangsúlyt  arra  fek-
tettük,  hogy  különböző  segéd-
eszközökkel  korongot  vágtunk 
ki,  és  azon  különböző  számú 
szállal  fontunk.  Öt  szállal,  hét 
szállal,  aztán  nyolc  szállal  dol-
goztunk.  Gyönyörû  zsinórokat 
készítettünk.  Májusban  bati-
koltunk.  Kalapáccsal  különbö-
ző  növényekből  kiütögettük  a 
festékanyagot.  Közben  megis-
merkedtünk a  fûszer- és gyógy-
növényekkel.  Összekapcsoljuk 
a  munkát  rögtön  a  szövőszak-
körrel is, ahol a fonalakat növé-
nyekkel festjük.

– Kik járnak a Kézmûves
klubba?
–  A legtöbben  a  szakkörbe 

is  járnak.  1997-ben  egyszer-
re  indult  a  Szövőszakkör  és 
a  Kézmûvesklub.  Újdonság 
volt  akkor  ez  még  itt  Érden. 
Bekopogtattam  a  mûvelődési 
házba,  és  mondtam,  hogy 
ezt  szeretnék,  azt  szeretnék. 
Pályázatokon  nyertük  az  esz-
közöket, de egy idő után kinőt-
tük a helyet. A mûvelődési köz-
pont  igazgatójával,  Szedlacsek 
Emíliával  elmentünk  a 
Polgármesteri  Hivatalba,  utána 
kaptuk  meg  a  túlsó  helyisé-
get,  ott  vannak  a  szövőszékek. 
Lassan  14  éve  vagyunk  itt  a 
Klubövezetben. A lakók nagyon 
örülnek, mert a mienk csendes 
tevékenység. 

– Ön hol tanulta a szakmát?
–  Én  ebbe  beleszülettem. 

A szüleim bukovinai székelyek, 
és  gyerekkoromban  bármer-
re  mentem, mindig  ezt  láttam. 
Anyukámék  a  sok  menekü-
lés  során  megtanulták,  hogy 
semmit  nem  szabad  kidobni, 
minden  jó  lesz  még  valamire 
Ezt  a  tulajdonságot  felismerem 
magamban  is. Ha  látok  egy kis 
darab  anyagot,  belelátok  vala-
mit, és máris teszem a dobozba. 
Ami mellett más elmegy, én azt 
félreteszem. 

– Mit ad a klub azoknak, akik 
idejárnak?
–  Elsősorban  felidézzük  a 

múltat.  A hagyományőrzés 
során  a  gyerekek megtanulnak 
olyan dolgokat, melyeket a kor-
osztályuk nem  ismer  és  a  szü-
leik  se  tanultak  róla.  Van  egy 
hatalmas  rés,  bár  most  kezd 
felébredni  az  igény  az  effajta 
tudásra,  csak  nincs,  ki  meg-
mutassa.  A szövősök  között 
van  több  nyugdíjas,  akik  még 
sok  mindenre  emlékeznek. 
A fiatalok,  a  „csikócsapat”,  a 
kisgimnazisták  is  nagyon  jól 
érzik magukat velünk. Szeretik 
hallgatni,  mikor  régi  dolgok-
ról  beszélgetünk.  Nyitottak  rá. 
Mesélik,  hogy  magyar  és  tör-
ténelem  órán  már  ők  is  sok 
mindenhez  hozzá  tudtak  szól-
ni.  Otthon  a  szülők  már  nem 
nagyon  érnek  rá mesélni, meg 
nincs  is kitől kérdezni. Nálunk 
remek  társaság  alakult  ki  és  jó 
valahová  tartozni.  Se  a  klub-
ba,  se  a  szövőszakkörbe  nem 
kell  hozni  semmit.  Bárki  jöhet 
hozzánk,  kipróbálhatja  magát, 
aztán  hazaviheti,  amit  készí-
tett.
  Ozsda

Bárki jöhet, és hazaviheti, amit készített

Kézmûvesek a klubban
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ két közösségét – a Kézmûvesklubot és a 
Szövõszakkört – Tamaskáné Jakab Margit vezeti. A Kézmûvesklub tagjai minden 
harmadik szombaton tíz órakor találkoznak a Lakótelepi Klubövezetben, az Enikõ u. 
2. szám alatt. 

A gyerekek a hagyományõrzés során különös technikákkal is megismerkedhetnek
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Olyan anyagokat használnak fel, amelyek minden háztartásban megtalálhatók

A Szociális Gondozó Központ Érd 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Módszertani Gyermekjóléti Központ Érd

családgondozó 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 3-5 év –ig tartó közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő . A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyermekjóléti Központ 
családgondozási feladatainak ellátása a szociális munka eszközeivel. Segíti a rászoruló családtagokat a gyermek 
veszélyeztetetté válásának megelőzésében. A veszélyeztetett gyermekek és családtagok részére komplex támogatást 
nyújt, annak érdekében, hogy a gyermek saját családi környezetében megtartható legyen. Családból átmenetileg 
vagy tartósan kiemelt gyermek visszahelyezését segíti. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Főiskola, Egyetem (csak szakirányú): Felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, 
teológus
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. november 19. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-
23/374-944, 06-23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2010, valamint a munkakör 
megnevezését: családgondozó. 

•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. . 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés.  A pályázat elbírálásának határideje:  
2010. november 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  Érd Honlap - 2010. október 18.


