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Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ: 
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 23/365-490
www.szepesmk.hu

16. hétfő, 10.00 és 14.00
Micimackó Színház 2009 
– 2. előadás
Az égig érő fa – a Márkus 
Színház előadása
Az öreg király egyetlen leányát 
hirtelen forgószél ragadja el. 
Az egész birodalmat nyeri el, 
aki visszahozza. Számtalan 
herceg és lovag veszik oda a 
feladatban. Jánoska az egyet-
len, aki a háromfejű sárkányt 
legyőzve hazaviheti Gyöngyvér 
királykisasszonyt. 
A bérlet ára: 1600 Ft, alkalmi 
jegy: 600 Ft.
20. péntek, 19.00
Thalia Ördögei Színjátszó 
Társulat
Három abszurd  
Rendező: Fellner Gréti
22. vasárnap, 11. 00 
Családi matiné

Süsü, a sárkány – zenés mese-
játék a Fogi Színház előadásá-
ban.
A gyermekelőadások 3 éves 
korig ingyenesek.

Kiállítások:
március 23-ig
Kolozsvári Grandpierre Károly 
festőművész kiállítása
március 11-től 31-ig
Nemzeti jelképeink vigaszt 
nyújtó ereje, mindennapos 
használati tárgyakon – népmű-
vészetünkben.
Szűcs Lászlóné keramikus 
kiállítása
március 16-tól április 21-ig
Érd kistérség természeti érté-
kei, a Duna-Art Fotóklub pályá-
zatának eredményhirdetése: 
19-én 18 órakor
A kiállítást megnyitja Adorján 
József

Klubok, szakkörök:  
Vitalitásklub
minden hétfőn 17 órától
A klub a természetes életmód 
népszerűsítője, a klubtagok-
kal ezen életmód előnyeit,                          
szokásait ismerteti meg.
Vezeti: Makai József
16. hétfő, 17 óra
Méregtelenítés  

– Előadó: dr. Dániel József
Baba-mama klub
A klub összefogja a kisgyer-
mekes anyukákat, családokat. 
Együttléteik során előadásokat 
és kézműves foglalkozásokat 
szerveznek.
március 16. hétfő, 10–12 óráig
Vezeti: Stibrányi Mártonné, 
06-30/238-0531
Bélyeggyűjtők klubja  
minden hó harmadik vasárnapján 14–16 
óráig
Korhatár nélkül, folyamatosan 
jelentkezhetnek azok, akik  
a bélyegek iránt érdeklődnek.
Vezeti: Varga Miklós, 
06-20/926-5642
Ringató
szerda, 9.30–10, 10.15–10.45 óráig
Énekes, mondókás foglalkozá-
sok a születéstől az óvodáig, 
kisgyermekeknek és szüleik-
nek. Folyamatosan lehet jelent-
kezni. Vezeti: Bauerné Tóth 
Katalin énektanár,  
06-30/658-8823
Siketek és hallássérültek 
klubja  
minden hó harmadik keddjén 17 órakor
A tagok egy félórás információ-
csere után jelbeszéddel beszél-
getnek egymással.
Vezeti: Popovics Zoltán – csak 
SMS – 06-30/550-0034

Kulturális és tudományos 

rendezvények
Március 16– 22.

Állandó csoportok, művészeti 
együttesek  
Bonton Tánc-Sport Egyesület  
csütörtök 18.00–19.30 óráig
Társastánctanfolyam kezdők-
nek.
Vezeti: Bóna János 
06-20/955-18-33
Bukovinai Székely Népdalkör  
szerda, 17–19 óráig
Szeretettel várnak jó hangú 
énekeseket minden korosz-
tályból. Vezeti: Kóka Rozália     
Információ: 365-490
Duna-Art Fotóklub  
minden páratlan hét keddjén 17 óra
Szívesen látnak minden fotó-
amatőrt, aki szeretne kicsit 
többet megtudni 
a fényképezésről.
Vezeti: Adorján József, 
tel.: 06-30/981-5967, 
e-mail: dunaart.fotoklub@
gmail.com
Mazsorettcsoport  
szombat, 10–11 óráig
10 és 16 év közötti lányok 
folyamatosan jelentkezhetnek.
Vezeti: Oláhné Rozsi Magdolna 
Információ: 365-490
Navitas Tánc-Sport Egyesület 
vasárnap, 9–12 óráig
Tánctanulási lehetőség stan-
dard- és latintánc-kategóriában, 
korhatártól függetlenül, kez-
dőknek és haladóknak.
Vezeti: Berczi-D. Kálmán és 
Fenyő Judit, tel.: 06-20/211-4855
Táncszínház  
kedd, 17.30–18 óráig
Ovisok és kisiskolások számára
kedd, 18.30–19.30 óráig
12–18 évesek számára balett, 
dzsessztánc, hip-hop oktatá-
sa. Az edzéseken különféle 
modern technikákat is tanul-
nak a gyerekek.
Vezeti: Szilágyi Betty táncpeda-
gógus. Információ és jelentke-
zés: 06-70/314-4743
Thalia Ördögei Színjátszókör   
szombat, 14–17 óráig
A színészmesterség alapjai. 
Vezeti: Fellner Gréti színész, 
tel.: 06-30/907-5807
 
Média Műhely
Bognár Nándorral, az Érdi 
Újság főszerkesztőjével.
Foglalkozások: kéthetenként 
pénteken. 
20. péntek, 17.00–18.00
További információ és jelentke-
zés: Ozsda Erika, 
tel.: 06-20/973-4547
Mindenkit szeretettel várunk 
életkortól és képzettségtől füg-
getlenül! A belépés díjtalan.
Hastánctanfolyam  
Joós Judittal,
a Jamina Ghawazee 
Hastáncegyüttes vezetőjével 
keddenként 17.30–18.30 óráig
Óradíj: 1300 Ft. További infor-
máció és jelentkezés: 
Czinderné Tassi Bea, 

tel.: 06-20/448-5121. Várjuk 
még jelentkezésüket!

Lakótelepi Klubövezet 
– Enikő u. 2.
Kertbarátkör
minden hónap első péntek 17 óra
A klub a település kertvárosi 
jellegére épít, ahol mindenki 
ápolja, szépíti kertjét. Feladata 
az új módszerek és a bioker-
tészet ismereteinek átadása,                                                                      
a régi meggyökeresedett, de 
elavult szemlélet átalakítása.
Információ: Ács Kata 
06-20/473-4080
20. péntek, 17 óra 
1. Tanúsító védjegyek (ökoló-
giai és integrált), földrajzi áru-
jelzők szerepe az élelmiszer-
biztonságban. 
2. Növényorvoslás
Előadó: dr. Kajati István

Kézművesklub
minden hónap harmadik szombatja, 10 óra
A foglalkozásokon különböző 
technikákkal és természetes 
anyagokkal ismerkedhetnek 
meg a gyermekek és szüleik. 
21-e szombat, 10 óra
Húsvéti kosárka horgolása
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit,
tel.: 06-30/213-1209
Részvételi díj: 300 Ft.
Szövőszakkör
minden szerdán
14.30–16.30-ig gyermekeknek, 
17.00–21.00-ig felnőtteknek. 
A 10 éves szövőműhely 
– gyermekek, fiatalok és 
felnőttek részvételével                                                                           
– mára már elismert hagyo-
mányőrző csoporttá vált.
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit 
tel.: 06-30/213-1209
Részvételi díj: 300 Ft/hó.

Előzetes:
27–29., péntek–vasárnap
Pest megyei Ki mit tud?  
– 2009
Érdi selejtező: 2009. március 
27–28. Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Első elődöntő: március 29.

Magyar Földrajzi Múzeum:
Érd, Budai u. 4.
Tel.: 23/363-036
www.foldrajzimuzeum.hu

Kiállítások: 
• Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők – állandó kiállítás

• A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói – állandó kiállítás
• Hely- és sporttörténeti 
Kiállítás – Érd, Felső utca 3.

Mezőföldi fotópályázat:
Érdtől Pécs felé a 6-os úton 
autózva nem is gondoljuk, 
mennyi kincs rejlik  
a Mezőföldön. Sokunk csak 
átszalad az Alföld legnyu-
gatibb tájegységén. Valóban 
első pillantásra egy az ember 
által erősen átalakított kul-
túrtájnak tűnik a Duna, a Sió, 
a Dunántúli-dombság és a 
Balaton által határolt terület, 
kevés érdekességet tartogatva 
a természet szerelmeseinek. 
Ahhoz, hogy megismerjük 
ezt a tájat, sok türelemre van 
szükségünk, csak az igazán 
kitartóknak tárulkozik fel  
a vidék ezernyi szépsége. 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár:
Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470
www.csukalib.hu
Nyitva tartás: 
hétfõ: 10–19 óra
kedd: 10–19 óra
szerda: zárva
csütörtök: 10–18 óra
péntek: 10–18 óra
szombat: 8–13 óra
vasárnap: zárva

30 évesek lettünk!
Kedvezményes akció
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Zenei Könyvtárában!
A várossá nyilvánítás 30. évfor-
dulója alkalmából az 1979-ben 
születettek ajándékot, 1 félévre 
ingyenes tagságit kapnak!
Szeretettel várjuk a 30 éves 
olvasókat!

Prózamondóverseny
A felsős korosztály idén sza-
badon választhat a prózairo-
dalom alkotásaiból. Az alsós 
diákok bizonyára jól ismerik 
és szeretik Kányádi Sándor 
meséit. Az író-költő szüle-
tésének 80. évfordulójának 
jegyében azt kérjük, hogy 
tőle válasszatok egy mesét. 
Alapvető szempont, hogy a 
kiválasztott írásmű az előadó 
érzelmi, értelmi színvonalának 
megfelelő legyen.
A műsoridő minden korosztály-
ban maximum 5 perc lehet.
A verseny időpontja: 2009. március 
18. (szerda)
alsósoknak: 13 óra
felsősöknek: 15 óra

programok


