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

10:00 Öngörgető  
magyar dok.-film 55’ ism.  
rend.: Gulyás Gyula

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 Aggódunk érted… Májátültetés 

egészségügyi ismeretterjesztő film 58’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
73–74. rész ism.

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

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

November 30., kedd
8:00 Híradó ism.
8:30 Tea két személyre ism. 
9:00 Aggódunk érted… Májátültetés 

egészségügyi ismeretterjesztő film 58’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

10:00 Négyszemközt ism.
10:30 Földközelben ism. 
11:00 187 magazin ism. 
11:30 Kézilabda-mérkőzés 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 Öngörgető 

magyar dok.-film 55’ ism.  
rend.: Gulyás Gyula

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 
20:15 Vitalitás ism.
20:45 Egészséges erotika  

magyar vígjáték 94’ ism.  
rend.: Tímár Péter  
fsz.: Rajhona Ádám, Koltai Róbert

22:20 Híradó ism.
22:35 Négyszemközt ism.
23:00 Fény-kép ism.

December 1., 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. 
12:00 Prizma 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 Zsigmond Dezső rendezővel 
17:45 A gyimesi borbély 

magyar dok.-film 47’ ism. 
rend.: Zsigmond Dezső 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Bibliai Szabadegyetem Józsué könyve 60’ 
21:15 HáziMozi 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
21:30 Tejjel folyó kánaán 

magyar dok.-film 54’ 
rend.: Zsigmond Dezső 

22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:15 Mozgás ism.

December 2., csütörtök
8:00 Híradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Hit és Élet ism. 
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 HáziMozi ism. 
Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 

10:15 Tejjel folyó kánaán 
magyar dok.-film 54’ ism. 
rend.: Zsigmond Dezső 

11:15 Fény-kép ism.
11:45 Mozgás 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
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Felpörgető, film és programajánló
20:15 Földközelben, környezetvédelem, ökológia
20:45 Zöldkommandó 1. rész Patkó Bélával 

(Kiki)
21:15 Az ötödik pecsét 

magyar film 107’ ism. 
rend.: Fábri Zoltán 
fsz.: Őze Lajos, Márkus László, Cserhalmi 
György 

23:00 Híradó ism.
23:15 Négyszemközt ism.
23:30 Felpörgető ism.

December 3., péntek
8:00 Híradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Felpörgető ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism. 
10:30 Zöldkommandó 1. rész Patkó Bélával 

(Kiki) ism.
11:00 Fény-kép ism.
11:30 Tea két személyre ism. 
12:00 Bibliai Szabadegyetem  

Józsué 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 
73–74. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Burleszkparádé
21:00 Szakadék 

magyar játékfilm 102’ ism. 
rend.: Ranódy László 
fsz.: Bara Margit, Bessenyei Ferenc, Dajka 
Margit 

22:45 Híradó ism.
23:00 Négyszemközt ism.
23:15 Mojito ism.

December 4., szombat
8:00 Híradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
9:00 Ízelítő – Sajtos körte
9:05 Per helyett ism.
9:30 Mozgás ism.

10:00 Ebugatta 1. rész Kutyák táplálása
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Mojito ism.
11:30 Felpörgető ism.
12:00 Bibliai Szabadegyetem 

Jozsué könyve 60’ 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 Ebugatta 1. rész Kutyák táplálása ism.
18:30 Aggódunk érted… Veseátültetés 

egészségügyi ismeretterjesztő film 40’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:10 Ízelítő ism. – Sajtos körte
19:15 Érdi Panoráma ism. 
19:45 Mikrofonláz ism. 
20:15 Mojito ism.
20:45 Cigányok ideje 

jugoszláv–angol–olasz játékfilm 106’ ism. 
rend.: Emir Kusturica 
fsz.: Davor Dujmovic, Bora Todorovic 

22:30 Házibuli klipműsor

December 5., vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism. 
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. 
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 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. 
14:45 Szakadék 

magyar játékfilm 102’ ism. 
rend.: Ranódy László 
fsz.: Bara Margit, Bessenyei Ferenc, Dajka 
Margit 

16:30 Mikrofonláz ism. 
17:00 Monda és valóság határán 3. rész 

30’ Érd történelme (16., 17. század) 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

17:30 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
75–76. rész 

18:30 Szent Péter esernyője 
magyar–csehszlovák film 86’ ism. 
rend.: Bán Frigyes, Vladislaw Pavlovics 
fsz.: Törőcsik Mari, Pécsi Sándor 

20:00 Nincs asztalom, sem székem… 
magyar dok.-film 56’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt

21:00 Érdi Panoráma ism.
21:30 Hit és Élet ism.
22:00 Monda és valóság határán 3. rész 

30’ ism. Érd történelme (16., 17. század) 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

22:30 Mikrofonláz ism. 

2010. november 29.–december 5.

Az

Bár a közmondás szerint a jó 
bornak nem kell cégér, a köz-
oktatási intézmények vezetői 
már rég tudják, hogy a jó hírük 
mellé nem árt a népszerûsítés 
sem, hiszen akkor mûködik jól 
és gazdaságosan egy iskola, ha 
minden férőhelyet sikerül betöl-
teni. Ráadásul a „gólyáknak”, 
de legfőképpen a kisiskolás 
„újoncoknak” akkor sikerül iga-
zán a beilleszkedés az új kör-
nyezetükbe, ha nem szeptem-
ber elsején lépik át először az 
új intézmény küszöbét, hanem 
már korábban is barátkoznak 
az ottani légkörrel és a pedagó-
gusokkal. 

Az Érdligeti Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolában az idén már 
nem először hirdették meg és 
indították el novemberben az 
Iskolakóstolgató elnevezésû 
foglalkozásokat azon nagycso-
portos ovisok számára, akik 
jövő ősztől már elsősök lesz-

nek. A cél elsősorban az, hogy 
az apróságokat ne érje váratla-
nul a környezetváltás meg az 
iskolával együtt járó számos új 
kötelezettség. Az iskolai foglal-
kozásokon nemcsak a képes-
ségeiket teszik próbára a játé-
kos feladatokkal, hanem egy 
kis ízelítőt kapnak abból, mi 
vár rájuk, ha majd elköszönnek 
az óvodától. Körülbelül húsz 
örökmozgó, kíváncsi lurkó 
próbálta ki november 12-én a 
Hunyadi iskola egyik tantermé-
ben, milyen érzés iskolapadba 
beülni, csendben maradni, és 
arra figyelni, mit mond a tanító 
néni. Nem sokkal később pedig 
már kisebb csoportokban fog-
lalkoztak velük a pedagógusok. 
Az Iskolakóstolgatón tulajdon-
képpen hasonló feladatok meg-
oldását várták el tőlük, mint 
az óvodai foglalkozásokon. Egy 
kis játékos matematika, rajzo-
lás meg kifestés várt rájuk az 

asztaloknál, miközben a jöven-
dőbeli tanító nénikkel is ismer-
kedhettek. Mindeközben mégis 
nagyfokú biztonságot adott 
nekik, hogy szüleik ott voltak a 
közelükben, és a szemük sarká-
ból ellenőrizhették, hogy nem 
maradtak magukra a számukra 
még ismeretlen, most még talán 
túl tágasnak tûnő zsibongóban. 
A foglalkoztatóasztaloknál 10-
10 percet töltött egy-egy cso-
port, majd cseréltek egymással. 
A végére mindenki megoldotta 
mindegyik asztal játékos felada-
tait. 

A Hunyadi iskolában már-

ciusig minden hónapban lesz 
Iskolakóstolgató foglalkozás, 
amelyekhez bármikor csatla-
kozhatnak az apróságok, majd 
március 9-én nyílt napot is tar-
tanak a leendő kisdiákoknak. 
Érdemes kipróbálni, hiszen a 
november 12-i foglalkozáson 
szemmel láthatóan csöppet sem 
voltak feszélyezettek a gyere-
kek, mindenki lelkesen részt 
vett a nekik szánt, könnyû, de 
izgalmas feladatok megoldásá-
ban, így szinte biztos, hogy az 
iskolapadokban is helytállnak 
majd, ha eljön az ideje. 

 B. E.

Iskolakóstolgató a Hunyadiban   
November tájékán nyílt napokra, különféle foglal-
kozásokra, ismerkedési rendezvényekre hívják a 
jövendõbeli diákokat mind az általános, mind pedig 
a középiskolák, hiszen hamarosan el kell dönteniük, 
hová iratkoznak azok, akik most indulnak csak isko-
lába, vagy akik középfokon folytatják majd tanulmá-
nyaikat. 

A gyerekek örömmel kóstoltak bele az iskolai levegõbe
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A Bolyki Brothers Magyarország legne-
vesebb a cappella-produkciója. Az egyre 
népszerûbb együttes november 28-án 
Érden, a mûvelődési központban lép fel. 

Több mint két évtizede dolgoznak 
együtt. A komolyzenei, a pop- és a dzsessz-
világ is számon tartja őket. Bolyki Andrást 
kérdeztük az érdi koncertről és az együttes 
terveiről.

– November 28-án milyen mûsorral vár-
ják az érdi közönséget?

– A felkérés az egyház egyik képviselő-
jétől érkezett. Egészen vegyes mûsorral 
készülünk, mely mindenki számára szóra-
koztató lesz. Benne lesz az együttes lelki-
sége, de a közönség megismerheti a Bolyki 
Brothers vidámabb oldalát is.

– Önök képzett zenészek. A cappella 
együttesként először húsz éve léptek szín-
padra egy németországi fesztiválon. 

– Családi énekkarunk volt. Akinek van-
nak testvérei, akikkel énekelni vagy zenél-
ni tanultak, azok tudják, hogy ez mindig 
egészen kis korban kezdődik. A mostani 

felállásban hárman vagyunk testvérek, a 
negyedik énekes Havas Lajos, akivel már 
sokat dolgoztunk együtt azelőtt is. Amikor 
szóba került, hogy Gyuri öcsém helyett új 
tagot kell keresnünk, akkor nem is volt 
kérdés, hogy kit kérjünk fel. Felhívtuk, 
megkérdeztük, és Lajos boldogon vállalta 
a feladatot. 

– Merrefelé jártak a világban, hol isme-
rik már önöket?

– Európa-szerte sokfelé jártunk, és 
nagyon emlékezetes a 2007-es amerikai 
utazásunk is. Egy évvel később Kínába 
hívtak minket. Kína teljesen más világ, 
egészen más a kultúrájuk. A közönség 
nem sokat tudott rólunk, nem tudták, 
mire jönnek, ennek ellenére el tudtuk 
varázsolni őket. 

– Nemcsak a Bolyki Brothersben énekel-
nek, hanem zenélnek is. Ki milyen hang-
szeren játszik?

– Balázs öcsém, a legkisebb, aki az 
együttesben a szólista, stúdiózenészként 
dolgozik, főleg itthon énekel. Ismertebb 
zenészek dalait segít lemezre venni, ezen-
kívül éneket tanít. Lackó öcsém brácsás a 
Budapesti Fesztiválzenekarban. Lajcsi egy 
„zenei mindenes”. Zenebohócnak szoktuk 
mondani, ő könnyûzenészekkel dolgozik, 
basszusgitározik, zongorázik és pozáno-
zik. Én brácsázom és hegedülök, Bécsben 
van egy együttesem, az Esterházy Trió.

– Milyen további fellépésekre készül-
nek?

– 2011. január 2-án a Bolyki Brothers a 
pécsi Pannon Filharmonikusokkal közös 
újévi koncerten lép fel. Előtte december 
21-én jótékonysági karácsonyi nagykon-
certünk lesz a Millenárison. Azon dol-
gozunk most, hogy a közönségnek nagy 
és emlékezetes élmény legyen mindkét 
fellépés. Ozsda

Érden lép fel a Bolyki Brothers   

Beiskolázási nyílt  nap a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
2010-ben az évről évre fokozódó érdeklődés miatt  rendez a Vörösmarty Mihály Gimnázium 
egész napos nyílt napot, melynek célja az intézményben folyó képzés bemutatása.

2010. november 26-án, pénteken 7. 45 órától

II. Nyílt nap: Érdi általános iskolák 8. osztályos tanulói számára és minden 4. osztályos-
nak, aki a nyolcosztályos tagozatunkra jelentkezik.
     
A program keretében tájékoztatjuk az érdeklődőket a beiskolázási lehetőségekről, az 
emelt szintű oktatásról, a képzés eddigi eredményeiről, a középiskolai és egyetemi 
képzés egymásra épüléséről, a speciális tantervű osztályokban végzettek szakmai 
perspektíváiról. 

Lehetőséget biztosítunk óralátogatásokra és az iskolai élet megismerésére is.
Kérjük az érdeklődő tanulókat és szüleiket, hogy programjainkon 

7.45–12.15-ig vegyenek részt!

Felvételi eljárásunk rendjéről további információk  
a www.vorosmarty-erd.sulinet.hu weblapon olvasható.

Minden érdeklődő tanulót, szüleiket és a kollégákat is tisztelettel várjuk beiskolázási 
rendezvényeinken.      Iskolavezetés

Felhívás Csuka Zoltán-díjra
Érd Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről a 16/1999. 
(VII. 19.) ÖK. rendelet 5. § értelmében a Csuka Zoltán-díj azoknak adományozható, 
akik a közművelődésben, valamint a kulturális élet szervezésében gyakorlati tevé-
kenységükkel, kezdeményezéseikkel, eredményes munkásságukkal szolgálták a 
település művelődését.

A Csuka Zoltán-díj odaítélésére az oktatási és művelődési bizottság tesz javas-
latot.

A díj a magyar kultúra napján, 2011. január 22-én kerül átadásra.
A díjazott személyére bárki javaslatot tehet, aki a javasolt személy tevékenységét köz-

vetlenül ismeri. A személyi javaslatot rövid indoklással, a javasolt személy tevékenységét 
összefoglalva, a javaslattevő nevét és elérhetőségét feltüntetve írásban kell megtenni. 

A javaslatokat Érd megyei jogú város oktatási és művelődési bizottsága véleményezi, és 
a közgyűlés dönt a díjazott személyéről.

A javaslatokat a humánpolitikai iroda címére lehet benyújtani postán, vagy ügyfélfo-
gadási időben személyesen (Érd, Alsó u. 3., Polgárok Háza, I. emelet 108. sz.). 

A postai beérkezés és személyes benyújtás határideje: 2010. december 6. (hétfő) 
18.30 óra.

Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-

vény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet

gyermekpszichiáter 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: gyermekpszichiátriai tevékenység, 
gyermekneurológiai szűrővizsgálatok végzése, konzultáció, 
szakvéleményírás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Egyetem, szakvizsga (befejezett vagy folyamatban lévő)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• pszichoterápiás képzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diplomamásolat 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölt-
hető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 3. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével 
(2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4053/10, 
valamint a munkakör megnevezését: Gyermekpszichiáter. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 14. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
•  www.erd.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt  
a www.epsz-erd.hu honlapon szerezhet. 


