
Érdi Újság 7XXI. évfolyam, 2011. szeptember 8.

  szeptember 12., hétfő
08:00 187 magazin ism.
08:30 Hit és Élet ism.
09:00 Négyszemközt ism.
09:15 Magyarok Afrikában, V/2. rész magyar doku-

mentumfilm, 40’ ism. rend: Cséke Zsolt 
10:00 Érdi Panoráma ism.
10:30 Ízőrzők Tóthkomlós, 50/21. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

11:00 Prizma ism.
15:15 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 187 magazin ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Prizma ism.
17:30 A jazz születésétől napjainkig, 24/21 „És él a 

jazz!” 1953–1957 magyar zenés ismeretter-
jesztő film a Benkó Dixieland Band közremű-
ködésével 53’ ism. 

18:25 Szibéria 17/10. rész magyar útifilm 30’ ism. 
rend.: Bayer Zsolt

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Kézilabda-mérkőzés 

ÉTV Érdi VSE–Kiskunhalas NKSE
21:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől ism.
21:55 Híradó ism.
22:10 Négyszemközt ism.
22:25 Tea két személyre ism.
22:55 HáziMozi ajánló ism.

 szeptember 13., kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism.
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Szibéria 17/10. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Földközelben ism.
10:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől ism.
10:45 Kézilabda-mérkőzés ism. ÉTV Érdi VSE–

Kiskunhalas NKSE
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől ism.
15:45 Ízőrzők Tóthkomlós, 50/21. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:15 Földközelben ism.
16:45 Mozgás ism.
17:15 Aggódunk érted… Észrevétlen változások 

(klimax) egészségügyi ismeretterjesztő film 
60’ ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:15 Magyarok Afrikában, V/2. rész magyar doku-
mentumfilm, 40’ ism. rend: Cséke Zsolt 

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló ism.
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Fény-Kép, kulturális magazin
20:25 Az oroszlán ugrani készül Színes magyar film, 

91’, ism. Rendezte: Révész György Fsz.: Bujtor 
István, Medveczky Ilona, Ajtay Andor

22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Fény-Kép ism.
23:00 A jazz születésétől napjainkig, 24/21 

„És él a jazz!” 1953–1957 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixieland Band 
közreműködésével 53’ ism. 

23:55 HáziMozi ajánló 

 szeptember 14., szerda
08:00 Híradó ism.
08:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől ism.
08:55 Fény-Kép ism.
09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Vitalitás ism.
10:10 Földközelben ism.
10:40 Prizma ism.
15:50 Négyszemközt ism.
16:05 Fény-Kép ism.
16:35 Érdi Panoráma ism.
17:05 Tea két személyre ism.
17:35 HáziMozi ism. Beszélgetés Dénes Gábor 

rendezővel 
17:50 A remény útjai, II/1. rész magyar dokumen-

tumfilm, 55’ ism. Rendező: Dénes Gábor, 
Zene: Vukán György

18:50 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 HáziMozi ism. Beszélgetés Dénes Gábor 

rendezővel 
20:40 A remény útjai, 2. rész – Portrévázlatok 

Vígh Tamás szobrászművészről: 1700 nap 
története magyar dokumentumfilm, 56’ ism. 
Rendező: Dénes Gábor, Zene: Vukán György

21:40 Híradó ism.
21:55 Négyszemközt ism.
22:10 Mozgás ism.
22:40 Fény-Kép ism.

 szeptember 15., csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:55 Mozgás ism.
09:25 Prizma ism.
10:00 Csillagszem ism. 
10:30 Földközelben ism.
11:00 Ízőrzők Tóthkomlós, 50/21. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Vitalitás ism.
15:55 Fény-Kép ism.
16:25 HáziMozi ism. Beszélgetés Dénes Gábor 

rendezővel 
16:40 A remény útjai, 2. rész – Portrévázlatok 

Vígh Tamás szobrászművészről: 1700 nap 
története magyar dokumentumfilm, 56’ ism. 
Rendező: Dénes Gábor, Zene: Vukán György

17:40 Földközelben ism.
18:10 Mozgás ism.
18:40 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:25 A termékeny káosz, I–II. rész francia–magyar 

dokumentumfilm, 74’ ism. rendező: Philippe 
Borrini, Tóth Péter Pál 

21:40 Híradó ism.
21:55 Négyszemközt ism.
22:10 Ízőrzők Tóthkomlós, 50/21. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

 szeptember 16., péntek
08:00 Híradó ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:55 A termékeny káosz, I– II. rész francia–magyar 

dokumentumfilm, 74’ ism. rendező: Philippe 
Borrini, Tóth Péter Pál 

10:20 Négyszemközt ism.
10:35 Földközelben ism.
11:05 Mozgás ism.
11:35 Ízőrzők Tóthkomlós, 50/21. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 A termékeny káosz, I–II. rész francia 

– magyar dokumentumfilm, 74’ ism. rende-
ző: Philippe Borrini, Tóth Péter Pál 

16:30 Mozgás ism.
16:55 Vitalitás ism.
17:25 Fény-Kép ism.
17:55 Földközelben ism.
18:25 Szibéria 17/10. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Tea két személyre, 

beszélgetés érdi érdekes emberekkel
20:25 A jazz születésétől napjainkig, 24/22. 

„És él a jazz!” 1964 -1975 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixieland Band 
közreműködésével, 50’ 

21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Tea két személyre ism.
22:15 Vitalitás ism.

 szeptember 17., szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízőrzők Szigliget, 50/22. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 30’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

09:00 Fény-Kép ism. 
09:30 Mozgás ism. 
10:00 Ifipark, ifjúsági magazin
10:30 Tea két személyre ism. 
11:00 Földközelben ism.
14:30 Kézilabda-mérkőzés ism. ÉTV Érdi VSE–

Kiskunhalas NKSE
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem 
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Ízőrzők Szigliget, 50/22. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 30’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

18:00 Aggódunk érted… Észrevétlen változások 
(klimax) egészségügyi ismeretterjesztő film 
60’ ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Négyszemközt ism.
19:15 Mojito ism.
19:45 Ifipark ism. 
20:15 A jazz születésétől napjainkig, 24/22. 

„És él a jazz!” 1964–1975 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixieland Band 
közreműködésével, 50’ ism. 

21:10 Érdi Panoráma ism. 
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Csend fekete-fehér svéd filmdráma 100’ ism. 

írta és rendezte: Ingmar Bergman
fsz.: Ingrid Thulin, Jörgen Lindström 
Csak 16 éven felüli nézőinknek ajánljuk!

 szeptember 18., vasárnap
08:00 Ifipark ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Ízőrzők Szigliget, 50/22. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 30’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

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 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
15:00 A jazz születésétől napjainkig, 24/22. 

„És él a jazz!” 1964–1975 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixieland Band 
közreműködésével, 50’ ism. 

15:55 Érdi Panoráma ism.
16:25 Ifipark ism.
16:55 Hit és Élet ism.
17:25 Szibéria 17/11. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
17:55 Tea két személyre ism.
18:25 Csillagszem ism.
18:55 Érdi Panoráma ism.
19:25 Földközelben ism.
19:55 Bakaruhában magyar romantikus filmdráma 

96’ ism. rend.: Fejér Imre fsz.: Darvas Iván, 
Bara Margit, Pécsi Sándor 

21:30 Magyarok Afrikában, V/3. rész 
magyar dokumentumfilm, 40’ 
rend: Cséke Zsolt 

22:10 Vitalitás ism.
22:40 A jazz születésétől napjainkig, 24/22. 

„És él a jazz!” 1964–1975 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixieland Band 
közreműködésével, 50’ ism. 
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Az

Mielőtt a testvérvárosi találko
zó idei résztvevői boncolgatni 
kezdték volna konferenciájuk 
témáját, ami főként a demok
rácia építésére és az Európai 
Unión belüli aktív részvételre 
irányult, együtt meghallgatták 
a szerb és a magyar himnuszt, 
majd Sasa Vucinic, az újon
nan csatlakozó testvérváros, 
Szabadka polgármestere szólt 
a résztvevőkhöz. Kiemelte: 
örömmel fogadták a két város 
együttmûködését célzó partner
kapcsolati szerződés létrejöttét, 
hiszen Szabadkán mindig is 
sok nemzet élt egymás mellett, 
így régen megtanulták egymást 
elfogadni, tisztelni, de nincs ez 
másképpen a határaikon túl élő 
szomszédokkal sem. Az infra
strukturális feltételek minden
képpen adottak a szorosabbra 
fûzött kulturális, mûvészeti, sőt 
gazdasági együttmûködésre, 
hiszen Érd és Szabadka közel 
fekszik egymáshoz, és mind 
közúton, mind vasúton könnyen 
és gyorsan el lehet jutni egyik 
településről a másikba. Mint 
kiderült, a partnervárosi meg
állapodást két nappal korábban 
a szabadkai közgyûlés és a nyil
vánosság előtt is aláírták, az 
érdi ünnepélyes esemény már 
csak megerősítette azt. 

T. Mészáros András polgár
mester a testvérvárosi konfe

rencia résztvevőihez intézett 
köszöntőjében kiemelte: Érdnek 
már 2006 óta az a szándéka, 
hogy olyan partnervárosi kap
csolatokat alakítson ki, amelyek 
a közeli országokba irányulnak, 
így Léva, Szászrégen, Lubaczow 
után a vajdasági Szabadkával 
kezdeményezték a megállapo
dás megkötését. 

– Természetesen fontosnak 
tartjuk, hogy a testvérvárosok 
vezetői között kölcsönös szimpá
tia alakuljon ki, ám ezek a part
nerségi kapcsolatok csak akkor 
válnak igazán élővé, ha nem
csak mi, polgármesterek, hanem 
intézményeink, civil szerveze
teink, kulturális egyesületeink, 
kisebbségi önkormányzataink 
között is szorossá és virágzó
vá válik az együttmûködés 
– tette hozzá Érd polgármeste
re. Annak a meggyőződésének 
is hangot adott, hogy ezeknek 
a városoknak is – legyen szó 
akár Szászrégenről, Léváról, 
Lubaczowról, Szabadkáról vagy 
Érdről – az „európai házat” kell 
építeni, az európai közössé
get erősíteni, továbbgondolni, 
hogy ez a ház, ez a környezet 
minél élhetőbb, otthonosabb 
és kényelmesebb legyen szá
munkra.

Segesdi János alpolgármester 
a konferencia moderátoraként 
előrebocsátotta: négy évvel 

ezelőtt megalakult az Európai 
Tanács az aktív polgárokért, 
hatására napjainkig csaknem 13 
ezer testvérvárosi kapcsolat jött 
létre. Ez a folyamat tovább él és 
fejlődik, hiszen egyre több város 
szeretné szélesíteni partnersé
gi kapcsolatait. Érd, megelőzve 
az eseményeket, már 2006ban 
megszervezte első testvérváro
si találkozóját, amit azóta is, 
minden évben megtartanak a 
város kulturális rendezvényei 
közepette, és ilyenkor nem csak 
jó hangulatú baráti összejöve
telekre kerül sor, hanem konfe
renciát is tartanak a mindenkit 
érintő, fontos témákban. 

Idén az európai demok
rácia és az abban való tevé
keny részvétel került terítékre. 
A tanácskozáson négy vendég
város előadója, és házigazdaként 
Érd fejtette ki véleményét arról, 
hogyan szélesíthető a demok
rácia, mekkora felelősség hárul 
ebben a civil szervezetekre, és 
milyen eszközökkel alapozha
tó meg a civil társadalom sze
repvállalása. Anna Stankiewicz 
a lengyelországi Lubaczowból 
érkezett, és a helyi civil szerve
zetek kiváló együttmûködésére 
hozott fel remek, követendő pél
dákat. A városukban mûködő 
civil szervezetek, egyházak, val
lási közösségek vezetői évente 
összeülnek, kidolgozzák éves 
programjukat, és megpróbálják 
összehangolni a munkájukat. 
A szlovákiai Léva testvérváros
ból érkezett Kassai Gyula refor
mátus lelkész a kisebbségben 
élő magyarság helyzetét ele
mezte. Úgy vélte, náluk a válasz
tási rendszer megváltoztatásá
val lenne csak elérhető, hogy 
a kisebbség nagyobb súllyal 
vegyen részt a várospolitikában. 
A lévai magyar civil szervezetek 
évente háromszor rendeznek 
fórumot, amelyeken a város
vezetés is rendszeresen képvi
selteti magát, ilyenkor némileg 
közeledni tudnak az álláspon
tok a városvezetés és a kisebb
ségek között. A szászrégeni Bíró 
Mária a civil szervezetek fon
tos társadalmi feladatvállalását 
emelte ki, hangsúlyozva, hogy 
gyakran köz, illetve állami fel
adatok elvégzésében is mintegy 
réskitöltő szerepet vállalnak, 
ezért uniós mintával még haté
konyabb lehetne a munkájuk. 

Kudlik Erika, a szabadkai 
Városi Tanács tagja Európaiság 

és szabadkaiság címmel meg
tartott előadásában Szabadka 
egyedülálló, soknemzetiségi jel
legét emelte ki. Mint mondta, 
húsz nemzetiség él a városban, 
három hivatalos nyelvük van, 
a település Európa kapujaként 
is felfogható, de Szerbiának 
még igencsak hosszú utat kell 
megtennie ahhoz, hogy az unió 
tagja lehessen, viszont bizako
dásra ad okot, hogy jó irány
ba tart. Szerencsére a külföldi, 
tőkeerős befektetők – legfőkép
pen a gyors ügyintézés miatt 
– igencsak kedvelik Szabadkát, 
ami biztató a gazdasági fejlődé
sét illetően. 

A tanácskozás végén T. 
Mészáros András az európai 
demokrácia fejlődéséről szól
va hangsúlyozta, fontos, hogy 

a választott képviselők részt 
vegyenek az országukat érintő, 
lényeges kérdések döntéshoza
talában, majd az unió pozitív 
hatásait kiemelve elmondta, 
büszkék arra, hogy Érden a 
legmagasabb az egy főre jutó 
elnyert európai uniós pályáza
tok összege. Eddig mintegy 160 
millió euró (40 milliárd forint) 
fejlesztési támogatás jutott a 
városba. A lényeg – hangsú
lyozta zárszavában T. Mészáros 
András –, ha a jó partnerség 
kialakul, már nincs jelentősége 
annak, ki van kisebbségben, az 
a fontos, hogy a céljaink egyez
zenek.

A testvérvárosok találkozójá
nak idei konferenciája az elő
adásokat követően kerekasztal
beszélgetéssel zárult. 

 Bálint Edit

Új testvérvárosunk, Szabadka is részt vett a konferencián  

Aktív európai polgárság  
Új testvérvárossal gazdagodott településünk: az elmúlt 
szombaton, szeptember 3-án, az Érdi Napok hagyo-
mányos testvérvárosi találkozóján ünnepélyes keretek 
között, a nagy nyilvánosság elõtt írták alá a szerbiai 
Szabadka és Érd közötti partnervárosi megállapodást. 

Segesdi János alpolgármester köszönti a testvérvárosi találkozó konferen-
ciájának résztvevõit
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T. Mészáros András és Sasa 
Vucinic ünnepélyesen aláírták a 
partnervárosi kapcsolat megálla-
podását

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

Módszertani Gyermekjóléti Központ

pszichológiai tanácsadó
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2011. 12. 31-ig tartó közalkal-
mazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Emma utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A 
Módszertani Gyermekjóléti Központ ügyfelei részére pszichológiai tanácsadás.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek:
•   Egyetem, pszichológus-, pszichiáter-, pszichopedagógus-diploma,
•   Alapszintű MS Office (irodai alkalmazások),
•   magyar állampolgárság, tiszta erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•   iskolai végzettséget igazoló okiratmásolatok, fényképes önéletrajz, motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt a 06-23/374-944-es 
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 azo-
nosítószámot: 12/2011, valamint a munkakör megnevezését: pszichológiai tanácsadó.

•   Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen 
keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők szemé-
lyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek hiányta-
lanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•   Érd Honlap – 2011. augusztus 26.   •    Érdi Képújság – 2011. augusztus 26.

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

pályázatot hirdet
Időseket Ellátó Központ

ápoló
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Topoly utca 2. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Az ellátottak testi-lelki jólétének biztosítása. Az egészségügyi team tagjaként a szak-
feladatok irányításával, preventív, egészségfejlesztési folyamatokban történő részvétel. A szakmai 
irányelveknek és a belső szabályzatoknak megfelelően, az intézményben élő ellátottak ápolá-
sa-gondozása. Az ápolószemélyzet irányítása, munkájuk koordinálása, beosztásuk elkészítése. 
Együttműködés az intézmény orvosával, szakvizsgálatok megszervezése, a vizsgálati anyagok 
levétele, tárolása vizsgálatra küldése. A hatékony gyógyító-megelőző tevékenység biztosítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 19992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek: Főiskola, diplomás ápoló, Idősellátás területén – Legalább 1–3 év 
szakmai tapasztalat. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. szeptember 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt  
a 06-23/374-944-es 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 
azonosítószámot: 13/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Ápoló.

•   Elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen 
keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők 
személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, melyek 
hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•   Érd Honlap – 2011. augusztus 26.

panoráma


