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

20., hétfő 10 és 14 óra
Micimackó Színház 
2009 – 3. előadás
Az aranyhal meséje 
– a Trambulin Színház előadása
25., szombat 9–12 óráig 
Baba-Mama Börze
Használt, megunt gyermekru-
hák, játékok cseréje és vására. 
Érdeklődni 
Czinderné Tassi Beátánál: 
06-20/448-5121
25., szombat 18 óra
Balkán Est 
Fellép a Martenica 
Táncegyüttes, a Pravo Zenekar 
és a Tabán Néptáncegyüttes.
Mindenkit várunk szeretettel.
A belépés ingyenes.
26., vasárnap 11 óra 
Családi Matiné
Mazsola – zenés bábjáték 
a Fabula Bábszínház előadá-
sában.

A gyermekelőadások 3 éves 
korig ingyenesek.

Kiállítások:
23., csütörtök 18 óra
Regős Ágnes képzőművész 
kiállítása 
Megtekinthető: május 25-ig.
A Fotógalériában április 21-ig
Érd kistérség természeti értékei 
– fotókiállítás
Az előtéri tárlókban április 30-ig
„Kutatom a múltat” címmel 
Ács Valéria alkotásai láthatóak.

Klubok
Bélyeggyűjtők Klubja
minden hó harmadik vasárnapján 14–16-ig
Vezeti: Varga Miklós 
06-20/926-5642
Duna–Art Fotóklub
minden páratlan hét keddjén
Vezeti: Adorján József  
06-30/981-5967,
e-mail: dunaart.fotoklub@
gmail.com
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Kern Péter Kaktuszkör 
Információ: Libnárné Herczeg 
Ilona 06-20/517-1130
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Kertbarátkör
23., csütörtök 17 óra

A madárbarát Magyarországért 
– vetítéses előadás. Iskolák 
és óvodák figyelmébe ajánl-
juk. Előadó: Orbán Zoltán, 
a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 
munkatársa.
A belépés díjtalan! 
Információ: Ács Kata 
06-20/473- 4080
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Kézművesklub
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.
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Médiaműhely
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! Folyamatosan lehet 
csatlakozni. A belépés díjtalan.
Mozgáskorlátozottak Klubja
minden hó utolsó szerdáján
Vezeti: Gattyán Iván

Kulturális és tudományos 

rendezvények
Április 20–26.

Információ: 361-930,  
06-20/ 344-7830
Helyszín: Alsó u. 5.
Szövőszakkör
14.30–16.30 gyermekeknek szerda  
17–21 felnőtteknek szerda  
Vezeti: Tamaskáné Jakab 
Margit 06-30/213-1209
Részvételi díj: 300 Ft/hó.
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet – Enikő u. 2.
Terra Mater Kör
Környezet- és természetisme-
reti oktatóközpont.
20., hétfő 10 óra
Aszfaltrajzverseny óvodások-
nak és kisiskolásoknak a műve-
lődési központ előtt.
Vezeti: Kiss Gyöngyi  
Információ: 365-490

Művészeti Csoportok
Bukovinai Székely Népdalkör
szerda 17–19 óráig
Vezeti: Kóka Rozália
Információ: 365-490
Thalia Ördögei Színjátszókör
szombat 14–17 óráig
A színészmesterség alapjai.
Vezeti: Fellner Gréti színész,  
06-30/907-5807

Mozgásművészet, 
Tánccsoportok
Bonton Tánc-Sport Egyesület
csütörtök 18–19.30 óráig
Társastánc-tanfolyam kezdők-
nek. Vezeti: Bóna János 
06-20/955-1833
Frutti Tánc-Sport Egyesület
hétfő 16.30–20 óráig
Vezeti: Somogyi Beatrix 
06-70/385-4316
Hastánctanfolyam
kedd 17.30–18.30 óráig
Óradíj: 1300 Ft.
Vezeti: Joós Judit, a Jamina 
Ghawazee Hastáncegyüttes 
oktatója. Információ : 
Czinderné Tassi Bea: 
06-20/448-5121
www.hastanc.com
Navitas Tánc-Sport Egyesület
vasárnap 9–12 óráig
Vezeti: Berczi-d. Kálmán és 
Fenyő Judit 06-20/211-4855
www.navitas.uw.hu
Táncszínház
kedd 17.30–18 óráig
Ovisok és kisiskolások számára
kedd 18.30–19.30 óráig
12–18 évesek számára balett, 
dzsessztánc, hip-hop oktatása. 
Vezeti: Szilágyi Betty táncpeda-
gógus 06-70/314-4743

Lakótelepi Klubövezet

ÚJ! Új! ÚJ!
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

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

április 21. (kedd) 17 óra, a Föld napja 
alkalmából dr. Brezsnyánszky 
Károly geológus (Magyar 
Állami Földtani Intézet, 
Budapest) Eredményes volt-e  
a „Föld éve”? 
április 23. (csütörtök) 17.00 
Dr. Katona István: A Magas-
Tátra hegyvilága című fest-
ménykiállítás

Kiállítások: 
– Magyar utazók, földrajzi fel-
fedezők – állandó kiállítás
– A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói – állandó kiállítás
– Hely- és sporttörténeti kiállí-
tás – Érd, Felső utca 3.

Mezőföldi fotópályázat:
Érdtől Pécs felé a 6-os úton 
autózva nem is gondol-
juk mennyi kincs rejlik a 
Mezőföldön. Sokunk csak 
átszalad az Alföld legnyu-
gatibb tájegységén. Valóban 
első pillantásra egy, az ember 
által erősen átalakított kultúr-
tájnak tűnik a Duna, a Sió, a 
Dunántúli-dombság és a Balaton 
által határolt terület, kevés érde-
kességet tartogatva a természet 
szerelmeseinek. Ahhoz, hogy 
megismerjük ezt a tájat, sok 
türelemre van szükségünk, csak 
az igazán kitartóknak tárulkozik 
fel a vidék ezernyi szépsége. 
Pályázatunk célja, hogy egyre 
többen megismerjék ezt a vidé-
ket akár a fotózás közben, akár 
a fotókon keresztül.
Témák:
1.  Tájképek a Mezőföldről
2.  A Mezőföld növény- és állat-

világa
3.  Hagyományos mezőgazda-

ság a Mezőföldön
Díjak:
1. díj – Wellness hétvége a 
Domi Tours Kft. felajánlásából
2. díj – Egyéves The Explorer 
Magazin előfizetés 
3. díj – Érdi Photo Hall ajándé-
ka (fotóalbum, filmelőhívás) 
Pályázati feltételek: A digitali-
zált képeket jpg formátumban 
300 DPI felbontásban kérjük 
leadni. Minden egyes képet 
digitális azonosítóval kell ellát-

ni (szerző+sorszám). Leadási 
határidő: 2009. április 30. 
Múzeumpedagógiai  
programok:
...ha nem láttál még mokaszint, 
és nem tudod merre jártak 
nagy magyar utazóink, gyere el 
hozzánk és hozd az osztályod 
is a múzeumi órákra:
 Ajánlott korosztály: 8–14 év

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

április 11-én  zárva!
vasárnap: zárva

30 évesek lettünk!
Kedvezményes akció a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár Zenei 
Könyvtárában! A várossá nyil-
vánítás 30. évfordulója alkal-
mából az 1979-ben születettek 
ajándékot, 1 félévre ingyenes 
tagságit kapnak! Szeretettel 
várjuk a 30 éves olvasókat!

VERSMONDÓVERSENY
2009 – Kazinczy-emlékév, 
a költő születésének 250. 
évfordulója tiszteletére. Mi 
is kapcsolódunk az országos 
rendezvényhez, ezért a felsős 
korosztálytól azt kérjük, hogy 
a felvilágosodás és a reformkor 
költőitől válasszanak egy alko-
tást a versenyre. 
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

Érd várossá nyilvánításának 
30. évfordulója tiszteletére
a Csuka Zoltán Városi Könyvtár  
helytörténeti előadás-sorozatot 
indít.
2009. április 22-én 17 órakor
Kállayné Szerényi Júlia: Érd 
növény- és állatvilága, termé-
szeti értékei

programok

Énekel, forgat és színházban játszik
Feke Pál: Ez a munkám, az életem és a hobbim!
Elkészült harmadik szólólemezével Feke Pál. Színházi szerepei mellett forgat, 
és zenekart is alapított, hogy minél színvonalasabb koncerteket adhasson. Az 
ifjú színészt mára mindenki ismeri már, István királyként pedig meg is szeret-
ték. Mégis azt énekli: Új világ vár!
– Hogy bírja a sok munkát?

– Komoly és kemény egy év 
áll mögöttem. A sok munka 
elfáraszt, de ugyanakkor feltölt. 
Jó lenne kikapcsolódni, elutaz-
ni, de most mindennél fonto-
sabb a lemez. Az album kész, 
most jön a legkomolyabb fel-
adat, hogy eljusson a nézõkhöz, 
a legkisebb faluba is.

– Nézõkhöz? Ez egy színész 
elszólása?

– Igen, alapvetõen színpadi 
ember vagyok. Ezzel a lemezzel 
is van egy olyan vágyam, hogy 
akinek tetszik a zeném, utána 
a színházba is eljön, hogy ott is 
megnézzen.

– A lemez címadó dala az Új 
világ vár. Mennyire érzi saját-
jának a szöveget, hiszen egy 
nagyon sikeres fiatalember szá-
jából némely része furcsán hang-
zik?!

– Sokszor egyeztettünk a dal-
szövegíróval, és valóban vannak 
benne komoly mondatok, példá-
ul: „a múlt sem érdekel már.” Ez 
persze így nem igaz, egyik részét 
sem szeretném megtagadni a 
múltamnak. De az biztos, hogy 
még van elõttem cél. A közönség 
Jézusként, Radameszként, 
Istvánként ismert meg. Az Új 
világ arról szól, hogy nyitok, 
és szeretném, ha a közönség is 
nyitna.

– Azzal, hogy a Társulatban 
szerepelt, a tinilányok is meg-
ismerték, akik azóta a rajongói 
lettek.

– Persze, és ennek örülök. 
Annak a mûsornak pont az volt 
számomra a lényege, hogy meg-

mutathatom magam a színház-
ba nem járó közönségnek is. 
Hihetetlen ismertséget hozott.

– Az ismertség pedig új mun-
kákat?

– Boldog vagyok, hogy újra 
játszhatok a Madách Színházban. 
Szeptember végén mutatjuk be 
a Spamalot címû darabot, ami a 
Gyalog galopp címû film musical-
változata. Nagyon jó, hogy most 
egy kicsit könnyedebb elõadásban 
is részt vehetek. Voltam egy castin-
gon is, a hónap végén derül ki, hogy 
megkapom-e Jean Valjean szerepét 
a Nyomorultakból. Ez az egyik nagy 
szerepálmom. Ezenkívül hama-
rosan forgatunk egy háromrészes 
tévéfilmet is a Magyar Televízió 
részére, amelyben Alföldi Róbert 
lesz a fõszereplõ.

– Azzal kezdtük a beszélgetést, 
hogy szívesen pihenne. De ahogy 
hallgatom, erre nem mostaná-
ban lesz ideje.

– Így legyen. Nincs ugyanis 
köztes út. Azért, hogy mûködjön 
ez a pálya, dolgozni is kell. Ez a 
munkám, az életem és a hob-
bim is, úgyhogy teljesen rend-
ben van.

– A magánélete sem sínyli 
meg?

– Muszáj egyensúlyt tarta-
ni a munka és a magánélet 
között. Nagyon jól megva-
gyunk a barátnõmmel, és fele-
ségül szeretném majd venni. 
De az esküvõ szent dolog, 
nem akarok rohanva, két fel-
lépés között örök hûséget 
fogadni. (szd)

Feke Pál: Nyitok, és szeretném, ha a közönség is nyitna!


