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Kulturális és tudományos 

programok
Március 22 – 28.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ: 
Érd, Alsó u. 9. Tel.: 23/365-490
www.szepesmk.hu – Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre. 

Jegyvásárlás: hétfő–csütörtök 
8.30–15.30,  péntek 8.30–12.00, hétvégén 
11.00–17.00. 

Március 22., hétfő 10 és 14 óra
A Micimackó tavaszi előadá-
sai 4/3.
A kis hableány – zenés mese-
játék a Fogi Színháza előadásá-
ban. Jegyár: 700 Ft

Kiállítások
A Szepes Galériában április 23-ig
Darabont Tamás festőművész 
kiállítása
A fotógalériában április 10-ig
„A 48-as szabadságharc 
– Ahogy én képzelem” rajzai
Az előtéri tárlókban március 31-ig
Ledniczky Magdolna
Selyemfestészet című kiállítása 
látható.

Művészeti Csoportok
Bukovinai Székely Népdalkör
szerdánként 17–19 óráig
Kóka Rozália. 
Információ: 365-490
Képzőművészeti Szakkör
csütörtökönként 17–19 óráig
A képzőművészet iránt érdeklő-
dő gyerekek és felnőttek folya-
matosan jelentkezhetnek.
Eőry Emil szobrászművész
Információ: 365-490
Thalia Ördögei Színtársulat
szombatonként 10.30–15 óráig
Fellner Gréti színész 
06-30/907-5807

Babák Szülőkkel
Baba–Mama Klub
minden második hétfőn 10–12-óráig
Március 22., hétfő 10 óra
Stibrányi Mártonné 
06-30/238-0531
Ringató
szerdánként 9.00–9.30, 
9.45–10.15, 10.30–11.00
Énekes, mondókás foglalkozá-
sok a születéstől az óvodáig, 
kisgyermekeknek és szüleik-
nek. Folyamatosan lehet jelent-
kezni.
Bauerné Tóth Katalin énekta-
nár 06-20/343-0393, 
www.ringato.hu

Baba-mama Torna
várandós kismamáknak 
péntekenként 10–12 óráig
Szülésre felkészítő beszélgeté-
sek és torna
Csizmadiáné Lakatos Edit, 
Szakálné D. Mariann 
06-30/571-1427
A belépés ingyenes.
Mozgásművészet, Tánc
Bonton Tánc-Sport Egyesület
csütörtökönként 18–19.30 óráig
Társastánc-tanfolyam kezdők-
nek.
Bóna János 06-20/955-1833
Majorettcsoport
szombatonként 8–9 óráig
10 és 16 év közötti lányok 
folyamatosan jelentkezhetnek.
Oláhné Rozsi Magdolna
Információ: 365-490
Táncszínház
keddenként 17.30–18.30 óráig
Ovisok és kisiskolások számára
keddenként 18.30–19.30 óráig
12–18 évesek számára balett, 
dzsessztánc, hip-hop oktatása. 
Szilágyi Betty táncpedagógus 
06-70/314-4743
Kórusok
Harmónia Vegyeskar
szerdánként 18–20 óráig
Karnagy: Végh Katalin
Információ: Péter Tamásné 
06-20/974-6568
„Rosenbrücke” Német 
Nemzetiségi Énekkar
keddenként 18–20 óráig
Karnagy: Pataky István
Információ: Eszes Mária 
360-314, 06-30/336-4004
Helyszín: Polgárok Háza
Szirmok Pedagógus és Városi 
Női Kar
csütörtökönként 17.30–19.30 óráig
Karnagy: Gáborné Harmath 
Alíz 06-30/940-4405
Helyszín: Polgárok Háza
Rozmaring Német Nemzetiségi 
Kórus
hétfőnként 17–20 óráig 
Karnagy: Szupinger Klára 
375-982
Helyszín: Összefogás Ház

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

Germanus Gyula, a tudós és 
az ember című kiállításra a 
belépés díjtalan.

Felnőttkönyvtár
Hétfő  10–19 óra
Kedd  10–19 óra
Szerda  ZÁRVA
Csütörtök  10–18 óra
Péntek  10–18 óra
Szombat  8–13 óra
Vasárnap  ZÁRVA
Gyermekkönyvtár
Hétfő  10–18 óra
Kedd  10–18 óra
Szerda  ZÁRVA
Csütörtök  10–17 óra
Péntek   10–17 óra
Szombat  8–13 óra
Vasárnap  ZÁRVA
Zenei könyvtár Érd, Budai u. 4. 
Tel.: 524-070
Hétfő: 10–18, szerda: zárva, 
kedd, csütörtök, péntek: 10–17
A Jószomszédság Könyvtára 
Érd, Sárd u. 35. Tel.: 375-933
Hétfő: zárva, kedd: 10–18, szer-
da: zárva, csütörtök, péntek: 
12–17
Parkvárosi fiókkönyvtár Érd, 
Bajcsy-Zs. u. 206. Tel.: 367-162
Hétfő: zárva, kedd: 10–18, szer-
da: zárva, csütörtök, péntek: 
12–17 óráig

ajánló

Közérdekû tájékoztatás
Érd-Erzsébetváros vízrendezése
Megkezdődött az I. ütem
Az ingatlanok állapotfelmérése után megkezdődött Érd-Erzsébetváros területén az uniós 
támogatással zajló vízrendezési munkálatok első üteme. Az első ütem időszakában a 
munkagépek és a szakemberek a Bethlen Gábor utca, az Alispán utca és a Hivatalnok utca 
határolta területen dolgoznak. 

Az érintett utcákban zajló vízrendezési munkálatok során a jelenlegi szikkasztó 
árkokba beton mederelem-burkolat kerül beépítésre. Mivel a vízelvezető árkok általában 
minden ingatlan előtt elhaladnak, ezért az árkok felett vezető kapubejárókat is fel kell 
majd bontani. Természetesen az ingatlanokról való biztonságos ki- és bejutást a kivitelező 
EG. 2009. Konzorcium munkatársai minden tulajdonos számára biztosítani fogják.

A kivitelezés ideje alatt az érintett utcákban a forgalomtorlódásra és a megszokottnál 
nagyobb zaj-, illetve porszennyezésre is lehet számítani. Türelmüket és megértésüket 
köszönjük!

Érd Erzsébetváros településrészének vízrendezése a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által kiírt KMOP 3.3.1/B-2008-0028 számú, Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés 
című pályázat keretében biztosított 597 144 000 forintos támogatásból valósul meg. 
A kivitelezési munkálatokat a EG 2009. Konzorcium végzi, közreműködő szervezetként 
a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A terveknek megfelelő ütemben halad az érdi emelt szintű kistérségi járóbeteg-szakellátó 
központ kialakítása. A kivitelezők jelenleg az új épületek szerkezetépítési munkálatain 
dolgoznak, és folyik az emeleti födémszerkezetek zsaluzása. Az érdeklődők számára jó hír, 
hogy az építkezés menete már interneten is követhető.

Márciustól már nem kell személyesen felkeresniük az épülő szakrendelőt azoknak, akik 
a beruházás menetéről szeretnének többet megtudni. Elég, ha bekapcsolják számítógé-
püket, és az interneten keresztül is tájékozódhatnak az építkezés aktuális részleteiről. Az 
emelt szintű kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakításának folyamatát bemutató 
új projekt honlapja a www.szakrendeloerd.hu címen érhető el.

Hírek, képek, jó tanácsok
A honlap folyamatosan frissülő tartalommal várja az érdeklődőket. A szerkesztők napi 
kapcsolatban vannak a kivitelezővel, és annak tájékoztatása alapján számolnak be az 
építkezés aktuális eseményeiről. A beruházás menetéről nemcsak olvashatnak az érdek-
lődők, hanem a képgaléria rendszeresen frissülő fotó-összeállításainak segítségével is 
lépésről lépésre követhetik az szakrendelő megújulását. A honlap információkkal szolgál 
a sajtó munkatársainak számára is, akik letölthető formában megtekinthetik a projekt 
sajtóháttéranyagát, illetve egy helyen megtalálhatják és elolvashatják a beruházással 
kapcsolatosan született sajtóanyagokat és legfontosabb információkat is. A honlapon 
természetesen nem csak az építkezésről és a beruházásról szerezhetnek információkat 
az érdeklődők. A szakrendelő szolgáltatásait igénybe vevő betegeknek is érdemes ellá-
togatniuk a weboldalra, ahol első kézből tájékozódhatnak a betegellátást érintő aktuális 
hírekről. Az internetes oldal „Jó tanácsok” rovata pedig a szakrendelő munkatársainak 
közreműködésével készül, melyben időről időre egy-egy érdekes, egészséggel kapcsolatos 
témát járnak körbe.

Információs vonal
Aki a projekthonlap segítségével nem talált választ a beruházással kapcsolatos kérdésére, 
annak a 06-80/200-800 ingyenesen hívható zöldszám is rendelkezésére áll. Az informá-
ciós telefonszám munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között hívható. A vonal munkatársai 
csak a beruházást érintő kérdésekben tudnak felvilágosítást adni, ezért a betegellátással 
kapcsolatos kérdéseikkel, kérjük, keressék bizalommal a szakrendelő betegfelvételét. 

A járóbetegközpont kialakítása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KMOP-4.3.2-
2008-0003 számú pályázat keretében biztosított 1 320 167 360 forintos támogatásból 
valósul meg. A 2010 decemberében elkészülő beruházás során az intézmény egynapos 
sebészettel, egy új mozgásszervi rehabilitációs nappali kórházzal bővül, megújul a kúra-
szerű ellátások infrastruktúrája és az orvosi eszközpark. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
képviseletében a projekt során a Strukturális Alapok Programiroda jár el közreműködő 
szervezetként, a kivitelezési munkákat pedig a Progress-B ’90 Zrt. végzi. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.

Nyílt Nap
az érdi Bolyai János Általános Iskolában

2010. március 20-án, szombaton  
NYÍLT NAPOT tartunk a 

Bolyai János Általános Iskolában.

Tisztelettel meghívjuk mindazokat a 
szülőket, akik kíváncsiak iskolánk min-
dennapi működésére, szeretnék meg-
nézni gyermeküket tanulás közben.

Várjuk azon Kedves Szülők látogatását is, 
akiknek gyermeke 
a 2010/2011-es tanévben lesz  
1. osztályos (2030 Érd, Alsó u. 80.)  
8.00–11.00-ig
vagy pedig
a 2010/2011-es tanévben lesz 5. osztá-
lyos, és szeretnék emelt szintű matema-
tika vagy emelt szintű angol/német osz-
tályainkba beíratni (2030 Érd, Erzsébet 
u. 24–32.) 8.00–12.00-ig.

„Élvezd a kocogást Érden – futni érdemes”

2010. ÉRDI HENDIKEP
Érd Parkváros Burkoló utca végéből 
indulva levendulamezőn át fenyves-
erdőn és dombokon keresztül két 
kijelölt pályán egy 5 km-es vagy egy 1,5 
km-es kört teszünk meg minden hónap 
3. szombatján. 
Az esemény nem „profi” futóknak kerül 
megrendezésre. Kezdőket, újrakezdőket 
és minden mozogni vágyót szeretettel 
várunk, kortól függetlenül.
Az időeredményeket rögzítjük, így min-
denki követheti majd az eredményeinek 
alakulását. 
„Irány a levendulás, szombaton 9-
kor indul a futás”
Következő időpont: 2010. március 20., 
szombat
Elérhetőség: Csukáné Tarnói Katalin  
06-30/206-6675
Részletes információk:
http://www.hendikepweb.hu/
http://www.futapest.hu/ -Hendikep-
futás-

Iskola-elõkészítõ, nyílt nap
Kedves Szülők!
Tájékoztatom a leendő 1. osztályos gyer-
mekek szüleit, hogy a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola következő iskola-előké-
szítő foglalkozásának időpontja:
2010. március 19. (péntek), 16.30 óra

Téma: sport-mozgás, ezért kérem, 
hogy a sportfoglalkozásra, a tornate-
rembe való belépéshez tornacipőt hoz-
zanak magukkal!

Nyílt napot, órákat tartunk 2010. 
március 31-én, szerda délelőtt az 1–3. 
órában.

A programokra szeretettel hívom és 
várom a kedves szülőket, érdeklődőket!
Érd, 2010. március 8.
Tisztelettel: 
 Vargáné Balogh Erika igazgató

Már interneten is követhetõ  
a szakrendelõ építkezése

Iskolanyitogató
A Teleki Sámuel  
Általános Iskolában
Az óvodából az iskolába történő  
átmenet megkönnyítése céljából

2010. március 22.
2010. március 29.
2010. április 12.

hétfői napokon du. 15–16 óra között 
játékos foglalkozásokat szervezünk az 
iskolába készülő elsőseink számára, 
amelyeket a leendő elsős tanító nénik 
tartanak.
Cím: 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
 Iskolavezetés 

Tematikus foglalkozások álta-
lános és középiskolás osztá-
lyoknak 
• a Magyar utazók földrajzi 
felfedezők című kiállításon
Tematikus foglalkozások álta-
lános és középiskolás osztá-
lyoknak 
• A Kárpát-medence tudomá-
nyos feltárói című kiállításon 
Tematikus foglalkozások álta-
lános és középiskolás osztá-
lyoknak 
• a Hely- és Sporttörténeti 
Kiállításon

Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár:
Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470
www.csukalib.hu


