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Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ: 
Érd, Alsó u. 9.
Tel.: 23/365-490
www.szepesmk.hu
Június 19-én 10.00 óra
Szenior Foglalkoztatási Klub
A találkozó programja:
A klub éves programtervének 
megbeszélése, egyeztetése
Jelentkezés az ősszel induló szá-
mítógép- és internetoktatásra. 

Kiállítások:
Tóth Ernő festőművész kiállítása. 
Megtekinthető: június 22-ig.
A Fotógalériában július 16-ig
Beke Péter fotói  
Június 13-tól június 30-ig 
„Mezőföld: Múlt és jelen”
Kodolányi Bori, Ujcz  Ági fazeka-
sok és Kabai Erzsi népi iparmű-
vész alkotásai láthatók

Klubok
Bélyeggyűjtők Klubja
minden hó harmadik vasárnapján 14–16-ig
Június 21. – az évad utolsó foglalko-
zása. Vezeti: Varga Miklós  
06-20/926-5642
Duna-art Fotóklub
minden páratlan hét keddjén
Június 16. – az évad utolsó foglal-
kozása. Vezeti: Adorján József 
06-30/981-5967,
e-mail: dunaart.fotoklub@gmail.
com
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet 
– Enikő u. 2.
Mozgáskorlátozottak Klubja
minden hó utolsó szerdáján
Vezeti: Gattyán Iván
Információ: 361-930, 
06-20/344-7830    
Helyszín: Alsó u. 5.
Siketek és Hallássérültek Klubja
minden hó harmadik keddjén
A tagok egy félórás információ-
csere után jelbeszéddel beszél-
getnek egymással.
Vezeti: Popovics Zoltán – csak 
SMS – 06-30/550-0034
Szövőszakkör
14.30–16.30 gyermekeknek szerda  
17–21 felnőtteknek szerda 
 Június 17. – az évad utolsó foglal-
kozása
Vezeti: Tamaskáné Jakab Margit 
06-30/213-1209
Részvételi díj: 300 Ft/hó.
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet 
– Enikő u. 2.
Terra Mater Kör
Környezet- és természetismereti 
oktatóközpont.
Vezeti: Kiss Gyöngyi  Információ: 
365-490
Vitalitásklub

Június 15., hétfő 17 óra – az évad 
utolsó foglalkozása
Vezeti: Makai József 
06-20/911-4652

Művészeti Csoportok
Bukovinai Székely Népdalkör
szerda 17–19 óráig
Vezeti: Kóka Rozália
Információ: 365-490
Képzőművészeti Szakkör
csütörtök 17–18 óráig
Vezeti: Eőry Emil szobrászmű-
vész. Információ: 365-490
Thalia Ördögei Színjátszókör
szombat 14–17 óráig
Vezeti: Fellner Gréti színész,  
06-30/907-5807

Babák szülőkkel
Baba-mama Klub
Vezeti: Stibrányi Mártonné 
06-30/238-0531
Ringató
szerda 9.15–9.45, 10–10.30, 10.45–11.15
Június 17. – az évad utolsó foglal-
kozása
Vezeti: Bauerné Tóth Katalin 
énektanár 06-30/658-8823
www.ringato.hu

Mozgásművészet, 
Tánccsoportok
Bonton Tánc-sport Egyesület
csütörtök 18–19.30 óráig
Vezeti: Bóna János 
06-20/955-18-33
Frutti Tánc-Sport Egyesület
hétfő 16.30–20 óráig
Vezeti: Somogyi Beatrix 
06-70/385-4316
Hastánctanfolyam
kedd 17.30–18.30 óráig
Vezeti: Joós Judit, a Jamina 
Ghawazee Hastáncegyüttes 
oktatója. Információ: Czinderné 
Tassi Bea: 
06-20/448-5121
Várjuk még jelentkezésüket! 
www.hastanc.com
Majorettcsoport
szombat 10–11 óráig
10 és 16 év közötti lányok folya-
matosan jelentkezhetnek.
Vezeti: Oláhné Rozsi Magdolna
Információ: 365-490
Navitas Tánc-Sport Egyesület
vasárnap 9–12 óráig
Vezeti: Berczi-d. Kálmán és 
Fenyő Judit 06-20/211-4855
www.navitas.uw.hu

Kórusok
Harmonia Vegyeskar
szerda 18–20 óráig
Június 17. – az évad utolsó foglal-
kozása
Karnagy: Végh Katalin
Információ: Péter Tamásné 
06-20/974-6568
„Rosenbrücke” Német 
Nemzetiségi Énekkar
kedd 18–20 óráig
Kórusunkba vidámságot kedvelő, 

énekelni szerető tagok jelentke-
zését várjuk.
Karnagy: Pataky István
Információ: Eszes Mária 
360-314, 06-30/336-4004
Helyszín: Polgárok Háza
Szirmok Pedagógus és Városi 
Női Kar
csütörtök 17–19 óráig
Június 18. – az évad utolsó foglalko-
zása. Karnagy: Szabóné Bozóki 
Flóra 06-27/372-367
Helyszín: Polgárok Háza

Tanfolyamok
Számítógép- És 
Internethasználat 
Tanfolyamok Terme 
– Enikő u. 2/B
Kezdőknek: Windows, internet 
20 órában (otthoni használatra), 
Windows, szövegszerkesztés,  
40 órában (munkavégzéshez).
Haladóknak: Excel, Acces, Power 
Point, Internet
Weblapkészítés 20 órában. 
– ECDL-vizsgára felkészí-
tés! – Intenzív tanfolyamok. 
Kiscsoportos foglalkozások. 
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasoknak, 
gyesen lévőknek!
Informácó: Nagy Éva tanfolyam-
vezető 06-30/640-6946
Ingyenes Internethasználati Tér
hétfő: 10–18 óráig, kedd: 10–18 óráig,  
szerda: zárva, csütörtök: 10–18 óráig, 
péntek: 10–15 óráig, szombat: 10–18 óráig, 
vasárnap: zárva.

Táborok
Nyári Kreatív Tábor
Délelőtti kézműves-foglalkozá-
sok hétéves kortól
Július 20–24.
Napi díj 1200 Ft. Heti díj 5000 Ft. 
Vezeti: Soós Regina
Információ: Czinderné Tassi Bea 
06-20/448-5121
Természetismereti Bejárós Tábor
Augusztus 10–14.
Vezeti: Kiss Gyöngyi
Napidíj: 1200 Ft, 6000 Ft egész 
hétre
Információ: Bartos Csilla 
06-30/328-2750
Színjátszó Tábor
Június 22–26. 24 000 Ft.
Információ: Bartos Csilla 
06-30/328-2750
Szünidei Kézműves-foglalko-
zások
Apró tárgyak készítése különbö-
ző technikákkal
Június 24., szerda 10–12 óráig
Július 1., szerda 10–12 óráig
Augusztus 12., szerda 10–12 óráig
Belépő: 200 Ft.

Előzetes:
Baba-mama Börze 
Nyári időpontok:
Június 20.. szombat, július 4., szombat
augusztus 15., szombat  9–12 óráig 

Kulturális és tudományos 

rendezvények
Június 15–21.

Használt, megunt gyermekruhák, 
játékok cseréje és vására. 
Érdeklődni Czinderné Tassi 
Beátánál: 06-20/448-5121
A jelentkezés az asztaldíj előze-
tes befizetésével érvényes: 800 
Ft/asztal.

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

Múzeumpedagógiai  
programok:
...ha nem láttál még mokaszint, 
ha nem hallotad az orrfuvola 
hangját és nem tudod merre jár-
tak nagy magyar utazóink, gyere 
el hozzánk és hozd az osztályod 
is a múzeumi órákra.
Az órák időtartama 60 perc.
Az órák díja 200 Ft/fő, 
mely tartalmazza a feladat-
lapok és az eszközök árát.                  
Ajánlott korosztály: 8–14 év

Természetvédő nyári tábor 
2009. július 6–10.
A tábor díja: 14 000 Ft, mely tar-
talmazza a foglalkozások, előadá-
sok, buszbérlés, belépőjegyek, és 
a három ebéd díját.  
A részvétel feltétele: Orvosi iga-
zolás, illetve 3 oldalas fogalma-
zás, amely a gyermek természet 
iránti érdeklődését mutatja (egy 
kirándulás, nyaralás, egy távoli 
táj vagy egy állatfaj bemutatása).
Életkor: 10–14 év.
Előzetes szülői tájékoztatás: 
2009. június 25., 17 óra. Jelentkezni 
lehet telefonon és személyesen!

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

30 évesek lettünk!
Kedvezményes akció a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár 
Könyvtárában!
A várossá nyilvánítás 30. évfor-
dulója alkalmából az 1979-ben 
születettek ajándékot,
és 1 félévre ingyenes tagságit 
kapnak!
Szeretettel várjuk a 30 éves olva-
sókat!
 
Június 4–24. között
Szendefi József: Lejöttek a csil-
lagok című origami kiállítását 
tekinthetik meg.

Kaktuszok, virágok
Kern Péter Kaktuszkör 
Június 11., 17 óra – az évad utolsó foglalkozása
Virágzó kaktuszok. Elõadó: Libnárné Herczeg Ilona
Az õszi elsõ foglalkozás – szeptember 10., 17 óra 
Szeptember 19–20. 10–18 óráig Kaktuszkiállítás az Összefogás 
Házában.
Információ: Libnárné Herczeg Ilona 06-20/517-1130
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet – Enikõ u. 2.

Kertbarátkör
Információ: Ács Kata 06-20/473- 4080
Június 13., szombat  A Geodéziai Park megtekintése Tatán
Találkozás: 7 óra 45 perckor a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ 
elõtt
Június 19., péntek 16 óra
Évadzáró kerti partit rendez a Kertbarátkör és a Kern Péter 
Kaktuszkör Postástelepen
Találkozás: 15 óra 45 perckor a Riminyáki úton lévõ „Katimami” 
sütödéje elõtt 
Június 26., péntek 17 óra – az évad utolsó foglalkozása
Készülõdés a szeptemberi terménybemutatóra
Õszi elsõ foglalkozás: szeptember 4.  
Helyszín: Lakótelepi Klubövezet – Enikõ u. 2.
Szeptember 6–7-én 10–18 óráig 
Terménykiállítás a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ 
elõterében.

Paragrafus

A gyermek elhelyezésének kérdé
se abban az esetben merül fel, ha az 
addig házastársként vagy élettársként 
együttélő szülők különválnak. Az elhe
lyezéséről elsősorban a szülők dönte
nek. Egyezségüknek a gyermek érdekét 
kell szolgálnia, így a bíróság csak akkor 
hagyja azt jóvá, ha megfelel a gyer
mek tényleges érdekének. A szülőknek 
figyelemmel kell lenniük az egyezségük 
megkötésekor arra, hogy a gyermekel
helyezés megváltoztatását az egyezség 
jóváhagyásától számított két éven belül 
csak akkor lehet kérni, ha az a kiskorú 
érdekét szolgálja, illetve ha a körülmé
nyek úgy változnak meg, hogy a megál
lapodás valamelyik fél érdekét súlyosan 
sérti. Így a szülők egyezségének legalább 
a gyermek nagykorúságáig szólónak kell 
lennie. 

Ha a szülők között nem jön létre meg
állapodás a gyermek elhelyezéséről, akkor 
e kérdésben a bíróság dönt. A bíróság dön
tése során a gyermek érdekeit tartja szem 
előtt, ily módon annál a szülőnél helyezi 
el a gyermeket, akinél a kedvezőbb testi, 
értelmi és erkölcsi fejlődése biztosított. 
Amennyiben az apa és az anya a gyerme
kük gondozása, nevelése, ellátása terén 
alkalmasságát bizonyítja, ugyanolyan 
feltételekkel igényelheti a gyermek nála 
történő elhelyezését.    

A gyermekelhelyezési perben a szülő
kön kívül a bíróság meghallgatja a gyer
meket is, amennyiben indokoltnak tartja, 
illetve, ha a gyermek azt maga is kéri. 
A meghallgatás közvetlenül történik vagy 
szakértő útján. A bíróság a döntésénél a 
14. életévét betöltött gyermek véleményét 
figyelembe veszi, illetve az elhelyezéshez 
az ő egyetértése is szükséges, kivéve, ha a 

választott elhelyezés a gyermek fejlődését 
veszélyezteti.

A bíróság a gyermek elhelyezése során 
többféle szempontot vizsgál, illetve mérle
gel. Vizsgálja a szülő egyéniségét, életmód
ját, életvezetését, erkölcsi tulajdonságait. 
Figyelembe veszi a bíróság a szülő anyagi 
körülményeit és lakáshelyzetét. A bíróság 
azt is nézi, hogy melyik szülő tudja jobban 
biztosítani a gyermek gondozását, értelmi 
fejlődését, iskoláztatását és egészségügyi 
ellátását. A döntés meghozatala során a 
bíróság vizsgálja a gyermek és a szülő olda
láról egyaránt az érzelmi kötődést is. 

A gyermek egészséges személyiség
fejlődését az segíti elő, ha megszokott 
környezetében, őt szeretettel körülvevő 
személyek gondoskodásában nevelkedhet, 
így a döntés során nagy szerepet játszik 
az állandóság. A megszokott környezet 
növeli a gyermek biztonságérzetét, megis
mer egy követelményrendszert, amelyhez 
alkalmazkodva a nevelés is kiegyensúlyo
zottabb lehet.

A testvérek közösségének fennmara
dása is fontos, ezért a bíróság általában a 
testvéreket együtt helyezi el, feltéve, hogy 
meghatározó a testvérek együtt nevel
kedésének igénye. Amennyiben azonban 
a gyermeknek valamelyik szülőhöz való 
kötődése sokkal erősebb, mint a testvé
réhez, az esetben sor kerülhet a testvérek 
szétválasztására.

A bíróság kivételes esetben elhelyez
heti a gyermeket harmadik személynél, ha 
a szülőnél történő elhelyezés a gyermek 
érdekét veszélyezteti. Ilyen esetben azon
ban a harmadik személynek kérnie kell a 
nála történő elhelyezést. 

Dr. Kacsarovszky Csilla 
ügyvéd

Kinél legyen a gyerek?


