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Február 21. hétfő
08:00 187 magazin ism. 
08:30 Ifipark ism. 
09:00 Hit és Élet ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Koreszmék és táborok magyar dok.film 57’ 

ism. rend.: Muhi Klára, Vaga Ágota
11:00 Érdi Panoráma ism.
11:30 Tea két személyre ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 187 magazin ism. 
16:00 Ifipark ism. 
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Aggódunk érted… Her2 emlődaganat 

– betegvallomások egészségügyi ismeret-
terjesztő film 40’ ism. forgatókönyv: Váczi 
Szabó Márta 

17:40 Magyarok az emberevők földjén 4. rész 
magyar dok.film 28’ ism. rend.: Cséke Zsolt

18:10 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló
19:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
20:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Győri Audi ETO KC 

– ÉTV-Érdi VSE
21:30 Híradó ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 Ifipark ism. 
22:40 HáziMozi ajánló ism.

Február 22. kedd
08:00 Híradó ism.
08:30 Tea két személyre ism. 
09:00 HáziMozi ajánló ism.
09:10 Aggódunk érted… Her2 emlődaganat 

– betegvallomások egészségügyi ismeret-
terjesztő film 40’ ism. forgatókönyv: Váczi 
Szabó Márta 

09:50 Négyszemközt ism.
10:10 Földközelben ism. 
10:40 Kézilabda-mérkőzés ism. Győri Audi ETO KC 

– ÉTV-Érdi VSE
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Hit és Élet ism. 
16:30 187 magazin ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Ifipark ism. 
18:00 Koreszmék és táborok magyar dok.film 57’ 

ism. rend.: Muhi Klára, Vaga Ágota
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló ism.
19:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
20:00 Vitalitás, életmód magazin
20:30 Még kér a nép magyar film 87’ ism. 

rend.: Jancsó Miklós; zene: Cseh Tamás 
fsz.: Juhász Jácint, Drahota Andrea 

22:00 Híradó ism.
22:20 Négyszemközt ism.
22:40 Vitalitás ism.
23:10 HáziMozi ajánló

Február 23. szerda
08:00 Híradó ism.
08:30 Hit és Élet ism. 
09:00 Érdi Panoráma ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Vitalitás ism. 
10:30 Ifipark ism. 
11:00 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
11:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/2.) magyar dok.film 46’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Ifipark ism. 
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism. 
17:00 Vitalitás ism. 
17:30 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
17:45 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/2.) magyar dok.film 46’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

18:35 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:50 Mozgás, sportmagazin
20:20 HáziMozi Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
20:35 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/3.) magyar dok.film 45’ 
rend.: Tóth Péter Pál 

21:20 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Mozgás ism.

Február 24. csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:30 Mozgás ism.
09:00 Hit és Élet ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése a Polgárok Házából
14:55 Négyszemközt ism.
15:25 Vitalitás ism. 
15:55 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
16:10 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/3.) magyar dok.film 46’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

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
19:50 Fogadóóra, kérdezzen a polgármes-

tertől!
20:20 Bibliai Szabadegyetem  

Ezsdrás könyve, Nehémiás könyve 60’ 
21:20 Közgyűlés összefoglaló ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Fogadóóra ism.

Február 25. péntek
08:00 Közgyűlés összefoglaló ism.
08:30 Mozgás ism.
09:00 Négyszemközt ism.
09:30 Tea két személyre ism. 
10:00 Bibliai Szabadegyetem Ezsdrás könyve, 

Nehémiás könyve 60’ ism. 
11:00 Vitalitás ism.
11:30 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
15:45 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/3.) magyar dok.film 46’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

16:35 Mozgás ism.
17:05 Vitalitás ism. 
17:35 Földközelben ism.
18:05 Magyarok az emberevők földjén 4. rész 

magyar dok.film 28’ ism. rend.: Cséke Zsolt
18:35 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:50 Mindenki ártatlan 

magyar filmvígjáték 67’ 
rend.: Palásthy György 
fsz.: Alfonzó, Körmendi János, Békés Itala 

21:00 Híradó ism.
21:20 Négyszemközt ism.
21:40 Mojito buli, szórakozás, programok

Február 26. szombat
08:00 Híradó ism.
08:30 Négyszemközt ism.
09:00 Ízelítő – Tonhalas tészta
09:05 Mojito ism.
09:35 Mozgás ism.
10:00 Vitalitás ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Győri Audi ETO KC 

– ÉTV-Érdi VSE
12:30 Bibliai Szabadegyetem Ezsdrás könyve, 

Nehémiás könyve 60’ ism. 
15:00 Mikrofonláz ism. 
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
16:30 Csillagszem – United
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Földközelben ism.
18:30 Aggódunk érted… A cukorbetegek 

vérszegénysége egészségügyi ismeretter-
jesztő film 40’ forgatókönyv: 
Váczi Szabó Márta 

19:10 Ízelítő ism. – Tonhalas tészta
19:15 Érdi Panoráma ism. 
19:45 Mikrofonláz ism. 
20:15 Mojito ism.
20:45 Háromszoros visszavágó 

színes francia filmvígjáték 96’ ism. 
rend.: Fabien Onteniente 
fsz.: Gérard Lanvin, Samuel Le Bihan 

22:25 Swetter koncert ism. A Ki mit tud? döntős 
együttes koncertje a Diósgyőri Várban 
(2007) 

Február 27. vasárnap
08:00 Mikrofonláz ism. 
08:30 Mozgás ism.
09:00 Csillagszem ism.- United
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Mojito ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz ism. 
11:30 Prizma, nemzetiségi magazin
12:00 Csillagszem ism. – United
15:00 Mindenki ártatlan magyar filmvígjáték 67’ 

ism. rend.: Palásthy György fsz.: Alfonzó, 
Körmendi János, Békés Itala 

16:10 Mikrofonláz ism. 
16:40 Monda és valóság határán 9. rész  

30’ Érd történelme (A második világhábo-
rútól a forradalomig)  
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

17:10 Magyarok az emberevők földjén  
5. rész magyar dok.film 28’ 
rend.: Cséke Zsolt

17:40 A dunai hajós 
színes magyar kalandfilm 97’ 
rend.: Markos Miklós 
fsz.: Koncz Gábor, Latinovits Zoltán, Bujtor 
István 

19:20 Veszélyes vidék színes, magyar portré-
film 66’ rend.: Kisfaludy András fsz.: Thassy 
Jenő, Görgey uido, Bogdán Klári 

20:30 Érdi Panoráma ism.
21:00 Hit és Élet ism.
21:30 Monda és valóság határán 9. rész ism. 30’ 

Érd történelme (A második világháborútól 
a forradalomig) rend.: Bárány Dániel, 
szerk.: Beke Zita 

22:00 Mikrofonláz ism. 

2011. február 21– 27.

Az

– Hány éve foglalkozik a 
mûvelődési központ keretein 
belül számítástechnika oktatás-
sal?

Nagy Éva: 
– Még 1998 tavaszán kezd-

tem el. Számítógép-programozó 
a szakmám. 1975-től a Posta 
Számítástechnikai Intézetében 
rendszerprogramozóként dol-
goztam. Harminchat éve foglal-
kozom számítógépekkel. Ennyi 
idő alatt annyi minden válto-
zott, annyit fejlődött a technika, 
hogy a 2000-es évek elején én 
is újra iskolapadba ültem, hogy 
felfrissítsem a tudásomat és 
megtanuljam az új dolgokat. 

– Az elmúlt 14 év alatt hány 
embert oktatott a számítástech-
nika használatára?

– Sokat, több százat. Egyre 
több helyen dolgoznak számí-
tógéppel, és olyanok is van-
nak, akik visszajönnek, hogy 
bővítsék az ismereteiket. 
A szövegszerkesztés után meg-
tanulják a táblázatkezelőt, a 
bemutató szerkesztőt és a többit 
is, szép sorban. Természetesen 
annak, aki már ismeri és hasz-
nálja a gépet, nem kell az ala-
poknál kezdenie. Kezdőknek 
van egy 40 órás kurzus, ami 
két témából áll: szövegszer-
kesztésből és könyvtárkezelés-
ből. Magába foglalja mindazt, 
ami a további programokhoz 
is szükséges. Utána már 20 óra 
elég arra, hogy az adott prog-
ram specialitásait tanuljuk meg. 
ECDL vizsgára is felkészítjük a 
hallgatókat. Mind a hét modulra 
van 20 órás felkészítő tanfolya-
munk. Mindenki arra jelentke-
zik, amelyikről úgy gondolja, 
hogy szüksége van rá. Külön 
tartunk egy 20 órás kezdő tanfo-

lyamot nyugdíjasoknak is. Ez a 
gép alapvető használatát és egy 
kis internetezést foglal magába.

– Mindezt milyen áron kínál-
ják?

– Azt gondolom, hogy nagyon 
jó áron, sőt, nyugdíjasoknak, 
gyesen lévőknek és munkanél-
külieknek kedvezményeket is 
adunk. Nagy előnyünk, hogy 
nálunk valóban kis létszámú 
csoportok vannak, szinte egyéni 
oktatás folyik. A négy fő kelle-
mes, családias hangulatot tremt, 
így én is mindenkinek rögtön 
tudok segíteni. Igyekszünk iga-
zodni is egymáshoz. A délelőtti 
csoportok 8 és 9 óra között 
kezdődnek, attól függően, hogy 
milyen messziről jönnek, hová 
viszik a gyerekeket az iskolába. 
Ezt mindig az első alkalommal 
megbeszéljük. Általában hetente 
kétszer találkozunk, ha esetleg 
több csoport indul, akkor csak 
egyszer. Délelőtt 3 vagy 4 órát 
töltünk együtt. Ha a hallgatók 
hetente kétszer jönnek, akkor a 
10 alkalom 5 hétig tart. Én folya-
matosan feljegyzem a jelentke-
zőket, mert az is előfordulhat, 
hogy várakozniuk kell, de mikor 
új csoport indul, akkor rögtön 
szólok. Igény szerint indulnak 
délutáni és hétvégi csoportok is. 
A tanfolyamokat a lakótelepen 
tartjuk, az Enikő utca 2/B-ben. 
Ez nem egy lakás, a járdáról van 
a bejárat. Kellemes, napsütéses 
a két helyiség. Nagyon szere-
tünk ott lenni.

– Mennyibe kerül a kezdő tan-
folyam?

– Mindegyik kurzus 20 órás. 
Ez a dolgozók részére 1000 
forint+áfa, a kedvezményezet-
teknek 800 forint+áfa órabért 
jelent. Mindkettő részletekben 

is fizethető. Korábban voltak 
nyári gyerekkurzusaink, amit 
szeretnék felújítani, mert van 
rá érdeklődés. Húsz év fölöttiek 
járnak leginkább a tanfolyamok-
ra, de volt 90 éves jelentkezőnk 
is. Középiskolások is jönnek, és 
olyanok is, akik már tanulták az 
iskolában, de akkor még nem 
érezték annyira szükségét, vagy 
nem nagyon érdekelte őket. 
Viszont ha a munkájukhoz kell, 
akkor eljönnek felfrissíteni, 
illetve bővíteni a tudásukat. 

– Milyen visszajelzéseket 
kapott azoktól, akik elvégezték 
a tanfolyamot? Hol használják a 
megszerzett tudást?

– Minden kurzus elvégzése 
után oklevelet adunk, amelyet 
a munkahelyeken elfogadnak. 
Nagyon sokan tudtak így elhe-
lyezkedni. A nálunk tanultak-
kal elmehetnek ECDL vizsgára, 
amely még magasabb végzett-
séget ad. Sokan jönnek vissza a 
régiek közül, de többen keres-
nek meg úgy, hogy aki ide járt, 
engem ajánlott. Mondhatom, 
hogy mindenhonnan nagyon jó 
visszajelzéseket kapok.

– Van olyan ember, akit nem 

lehet megtanítani a számítógép 
használatára?

– Ilyennel én még nem talál-
koztam. Valamilyen szinten 
mindenki meg tudja tanulni 
a gép használatát. Mindegyik 
kurzus végén van egy vizsga. 
A négyfős csoportokat végig 
figyelem. Akinek többet kell 
segíteni, ott vagyok mögötte, 
számíthat rám. A vizsga előtt 
már tudom, hogy nem lesz 
gond senkivel. Sokan jönnek, 
hogy „áh, én biztos nem tudom 
megtanulni”, aztán jó látni a 
sikerélményüket. Emiatt sok 
örömet is nyújt ez a munka.

– Ez kifejezetten az a szak-
ma, ahol feltehetően nemcsak 
a tanulóknak, de a tanárok-
nak is állandóan képezniük kell 
magukat…

– Ez így van. A számítástech-
nika hihetetlenül sokat fejlődött 
az elmúlt 30-40 évben. Jönnek a 
tanulók, akik újabb és újabb kér-
déseket tesznek fel. Igyekszem 
lépést tartani, bár szerintem 
nincs is olyan szakma, ahol ne 
kellene állandóan frissíteni és 
bővíteni a szaktudást.

 Oe

Ahol a tanároknak is állandóan tanulniuk kell

Számítástechnikai képzés 
a mûvelõdési házban
Mit is jelentenek ezek a szakkifejezések; mivel lehet 
itt megismerkedni, mit és hogyan lehet itt megtanulni, 
gyakorolni? Minderrõl a tanfolyam vezetõjét, Nagy 
Évát kérdeztük.

A képen látható szöveget már jó ideje olvashatjuk plakátokon,  
a mûvelõdési központ mûsorfüzetében vagy az Érdi Újságban: 

Ötven kategóriában 
küzdenek a döntõbe jutásért

A 2011-es év legnagyobb hazai modern táncsport eseménye a 
június 23–26. között a veszprémi Arénában megrendezendő világ-
bajnokság lesz, amelyre a hazai versenyzőket a 2011. évi Modern 
Táncsport Bajnokság kvalifikálja.

Ennek első versenye a 2011. február 27-én délelőtt fél tíz órai 
kezdettel a százhalombattai Barátság Kulturális Központban sorra 
kerülő elődöntő, amelyen Debrecentől Szigetvárig és Soprontól 
Békéscsabáig 47 egyesület kisebb-nagyobb táncosai vesznek részt. 
A napjainkban népszerû hiphop, funky, disco dance mellett a 
komoly tánctechnikai felkészültséget kívánó kortárs/modern tánc 
és az előadókészséget is igényló dance show, fantasy táncfajtákban 
is láthatunk majd a színpadon produkciókat.

A versenyrendezők, a Modern Táncsportok Magyarországi 
Szövetsége és az érdi Tigers SE szeretettel várja az érdeklődőket az 
egész napos, kiváló szórakozást ígérő eseményre, amelyre jegyek 
a helyszínen kaphatók.

Elköltözött a MÉKE
A Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület február 18-tól átköltözött a Tompa 
Mihály utca 1. szám alatti, új székházába. Ügyfeleinket és tagjainkat február 21-től már 
az új helyen tudjuk fogadni! 

2030 Érd, Alsó u. 9. Tel.: 23/365-490; Fax: 23/364-735
www.szepesmk.hu

Tele a padlása, netán a garázsa?
 Az Ön megunt holmija másnak nagy érték lehet!!!

2011. március 26-án, szombaton 14–17 óráig              

ÉRDI ZSIBVÁSÁR
Használt, megunt felnőttruhák, háztartási cikkek, könyvek, gyűjtemények cseréje-vására.

Árusítás csak előzetes jelentkezés , a szabályzat aláírása
és az asztaldíj befizetése után lehetséges.

Asztaldíj: 1500 Ft

Érdeklődni lehet: Czinderné Bea 06-20/448-5121
A  szabályok és feltételek „ Az Érdi Zsibvásár Házirendjében” találhatók a művelődési 

központ  (www.szepesmk. hu) honlapján.

Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 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, kon-
zultáció, 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:
•  önéletrajz, diplomamásolat, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21. 
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: 4130/11, valamint a munkakör 
megnevezését: Gyermekpszichiáter. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 30. 
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. 


