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

27., péntek 18 óra
Győrffy Sándor 
képzőművész kiállítása 
A tárlatot megnyitja: Kolozsvári 
Grandpierre Károly festőmű-
vész. Megtekinthető: április 
20-ig.
27–28–29., péntek–szombat–vasárnap
Pest megyei „Ki mit tud?” 
– 2009
Érdi selejtező: 2009. március 27–28.
Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Első elődöntő: március 29.
A továbbjutók a monori döntőn 
vesznek részt, élő televíziós 
adás keretében. A kategóriák 
győztesei balatoni nyaralást 
nyernek, valamint lehetőséget 
kapnak a gödöllői millenniumi 
Pest megyei „Ki mit tud?” gálá-
ján való részvételre.
Információ: Czinderné Tassi 
Beától.
Tel.: 06-23/365-490 (114 m.) 
E-mail: bea@szepesmk.hu

Kiállítások:
Március 11–31-ig
Nemzeti jelképeink vigaszt 
nyújtó ereje, mindennapos 
használati tárgyakon – népmű-
vészetünkben. Szűcs Lászlóné 
keramikus kiállítása
Március 16-tól április 21-ig
Érd kistérség természeti értékei 
a Duna-Art Fotóklub pályáza-
tának eredményhirdetése: 19-én 
18 órakor. A kiállítást megnyitja 
Adorján József.

Klubok, Szakkörök:
Vitalitásklub
minden hétfőn 17 órától
A klub a természetes életmód 
népszerűsítője, a klubtagokkal 
ezen életmód előnyeit, szoká-
sait ismerteti meg.
Vezeti: Makai József.
23., hétfő 17 óra
A test- és fülgyertyázásról.  
Ea.: Makai József.

Terra Mater Kör
23., hétfő 9 órától
A víz világnapja alkalmából:  
A víz körforgása
Előadó: Régheny Tamás és 
Kiss Gyöngyi. Általános iskolai 
osztályok jelentkezését várják 
a 23/365-490-es telefonszámon.
30., hétfő 9 órától
Kikelet – Játékos tavaszköszön-
tő óvodásoknak és kisiskolá-
soknak. Vezeti: Kiss Gyöngyi. 
Óvodás és kisiskolás csoportok 
jelentkezését várják  
a 23/365-490-es telefonszámon.
Baba-mama Klub
A klub összefogja a kisgyer-
mekes anyukákat, családokat. 
Együttléteik során előadásokat 
és kézműves-foglalkozásokat 
szerveznek.
Március 30., hétfő 10–12 óráig
Vezeti: Stibrányi Mártonné,  
06-30/238-0531
Tücsökzene – Iciri-piciri 
Táncház
keddenként 9.30–10, 10.10–10.40 óráig
Személyiségfejlesztő Ritmus-
Ének-Zene foglalkozások, 
mondókákkal, hangszerekkel 
hat hónapostól négyéves korig. 
Játékos néptánctanítás gye-
rekeknek, szülői részvétellel.     
Folyamatosan lehet jelentkezni. 
Az első foglalkozás ingyenes. 
Felvilágosítás: Gál Annamária, 
06-30/914-2513. 
Bélyeggyűjtők Klubja
minden hó harmadik vasárnap 14–16 óráig
Korhatár nélkül, folyamatosan 
jelentkezhetnek azok, akik a 
bélyegek iránt érdeklődnek.
Vezeti: Varga Miklós,  
06-20/926-5642.
Ringató
szerda 9.15–9.45, 10.00–10.30, 10.45–
11.15 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.

Állandó csoportok,  
Művészeti együttesek  
Bonton Tánc-Sport Egyesület
csütörtök 18–19.30 óráig
Társastánc-tanfolyam kezdők-
nek.
Vezeti: Bóna János  
06-20/955-1833.
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 töb-
bet megtudni a fényképezésről.
Vezeti: Adorján József  
06-30/981-5967, 
e-mail: dunaart.fotoklub@
gmail.com
Frutti Tánc-Sport Egyesület
hétfő 16.30–20 óráig
Ovisoknak 4 éves kortól show-, 
diszkó-, divattáncok az alap-
oktatástól a versenyzésig.
Jelentkezni év közben is lehet.
Vezeti: Somogyi Beatrix  
06-70/385-4316.
Harmonia Vegyeskar
szerda 18–20 óráig
Előképzettség és korhatár nél-
kül folyamatosan lehet jelent-
kezni. 
Karnagy: Végh Katalin. 
Információ: Péter Tamásné  
06-20/974-6568.
Irodalomkedvelők Klubja
Kedvenc könyv ismertetése, 
felolvasások, saját alkotások 
bemutatása, vers, próza, iro-
dalmi pályázatok ismertetése. 
Korhatár nélkül, folyamatosan 
lehet jelentkezni.
Képzőművészeti Szakkör
csütörtök 17–18 óráig
A képzőművészet iránt érdek-
lődő gyerekek és felnőttek 
folyamatosan jelentkezhetnek.
Vezeti: Eőry Emil szobrászmű-
vész. 
Információ: 365-490
Majorettcsoport
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-

Kulturális és tudományos 

rendezvények
Március 23– 29.

dard- és latintánc-kategóriában, 
korhatártól függetlenül, kez-
dőknek és haladóknak.
Vezeti: Berczi-D. Kálmán és 
Fenyő Judit 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 jelentkezés:  
06-70/314-4743.
Thalia Ördögei Színjátszókör
szombat  14–17 óráig
A színészmesterség alapjai. 
Vezeti: Fellner Gréti színész, 06-
30/907-5807.
Média Műhely
Bognár Nándorral, az Érdi 
Újság főszerkesztőjével.
Foglalkozások: kéthetenként pénteken.  
További információ és jelentke-
zés: Ozsda Erika:  
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:  
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 bioker-
tészet ismereteinek átadása,                                                                      
a régi meggyökeresedett, de 
elavult szemlélet átalakítása.
Információ: Ács Kata  
06-20/473-4080.
Ékszerműhely fiataloknak
Hétfő délutánonként
Az ékszer születésének a tech-
nikája. Információ: Gáspár P. 
Szilveszter ékszerkészítő-drága-
kőfoglaló
06-20/535-2776, 
e-mail: gasparpali@citromail.hu
Azokat a fiatalokat várják, akik 
az ékszerkészítés technikái 
iránt érdeklődnek.
Kézművesklub
minden hónap harmadik szombat 10 óra
A foglalkozásokon különböző 
technikákkal és természetes 
anyagokkal ismerkedhetnek 
meg a gyermekek és szüleik. 
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit, 06-30/213-1209.

Részvételi díj: 300 Ft.
Szövőszakkör
minden szerdán
14.30–16.30 gyermekeknek, 
17.00–21.00 felnőtteknek. 
A 10 éves szövőműhely – gyer-
mekek, fiatalok és felnőttek 
részvételével – mára már elis-
mert hagyományőrző csoporttá 
vált. Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit 
06-30/213-1209.
Részvételi díj: 300 Ft/hó.
Kern Péter Kaktuszkör 
minden hónap első csütörtök 17 óra
vezeti: Libnárné Herczeg Ilona
A klub a helyi kaktuszgyűjtőket 
fogja össze, számukra nyújt a 
növények ápolásához szakmai 
tanácsokat.
Információ: 06-20/517-1130.
28–29. Kaktuszkiállítás és vásár 10–18-ig.

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.

Utazók-utazások vetélkedő 
Az 5–8. osztályos tanulóknak 
meghirdetett versenyünkre 
egyéni jelentkezőket várunk, 
akik szeretnek olvasni és a 
természettudományok iránt 
nyitottak.

Múzeumpedagógiai 
programok:
...ha nem láttál még mokaszint, 
ha nem hallottad az orrfuvola 
hangját és nem tudod, merre 
jártak nagy magyar utazóink, 
gyere el hozzánk, és hozd az 
osztályod is a múzeumi órákra:

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 
Foglalkozások a 
Gyermekkönyvtárban: 
Az alábbi foglalkozásokra hív-
juk és várjuk az osztályokat, 
napközis csoportokat: 
–  Első alkalommal a könyv-

tárban (ismerkedés a 
könyvtárral, tájékozódás a 
könyvtárban – kézikönyv és 
lexikonhasználat, folyóiratok, 
katalógusok) 

–  Mai magyar költők gyermek-
versei (Nemes Nagy Ágnes, 
Pilinszky János, Weöres 
Sándor stb.) 

–  Mesefeldolgozások (Lázár 
Ervin, Móra Ferenc, Kormos 
István meséi, népmesék stb.) 

–  Irodalmi alkotások feldolgo-
zása (pl.: Háry János) 

–  Irodalmi-nyelvi játékok 
–  Mesefeldolgozások máskép-

pen: biblioterápiás foglalko-
zások 

–  Az idő (mondókák, játékok) 
–  Rendhagyó irodalomóra 
Előzetes:
április 2-án 17 órakor 
író-olvasó találkozó
Vendégünk: 
Parapatics Andrea, 
a Szlengszótár szerzője.
A szerzőt Kiss Gábor, a Tinta 
Kiadó igazgatója mutatja be, 
majd Németh Nikolett közép-
iskolai tanár beszélget vele. A 
kötetlen beszélgetést dedikálás 
követi.
Versmondóverseny
2009 – Kazinczy-emlékév, a 
költő születésének 250. évfor-
dulója tiszteletére. 
80 éve született Kányádi 
Sándor – az alsós diákok szá-
mára azt javasoljuk, hogy tőle 
válasszanak egy-egy alkotást.
A műsoridő nem haladhatja 
meg az 5 percet.
A verseny időpontja: 
2009. április 22., szerda
alsósoknak: 13 óra,
felsősöknek: 15 óra.
Minden iskolából 2 fő részvéte-
lére számítunk!
A nevezési lapok beküldésének 
határideje: 2009. április 16., csütörtök.

programok


