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Kulturális és tudományos 

programok
Július 19 – 25.

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. 

Szünidei programok  
gyerekeknek – táborok
Július 26-30-ig 8-12 óráig
Bábkészítő tábor
Különböző bábok: – fakanál-
báb, – zoknibáb, – ujjbáb, 
– kesztyűbáb és filc állatfi-
gurák készítése. Vezeti Vizi 
Erika textiljáték tervező. 
Napidíj: 1500 Ft, hetijegy: 6000 
Ft (mely az anyagköltséget is 
tartalmazza).
Bővebb információ és jelentke-
zés: Vizi Erika 06-20/342-2117
Augusztus 16-19-ig 8–16 óráig 
Terra Mater környezet- és 
természetvédelmi tábor
10–14 éves gyerekeknek
A tábort vezeti: Kiss Gyöngyi
A tábor ára: 6000 Ft
Jelentkezni lehet a művelődési 
központ gazdasági irodájában a 
részvételi díj befizetésével július 
15-ig. Érdeklődni: 
06/30-2030-947-es telefonon.

Nyári Zenélő Udvar 
programja 2010.
A rendezvény helyszíne: 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
kertje (2030 Érd, Budai út 4.)
Július 24. szombat 19 óra
Felejthetetlen dallamok 
Homonnay Zsolt – Polyák 
Lilla műsora
A program közönségét  
Pató Simon kínálja díjnyertes 
boraival.

Július 31. szombat 19 óra
Lerajzolom percek alatt 
– Koltai Róbert zenés estje
A programok rendezője a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ 2030 Érd, Alsó u. 9. 
Információ: 23/365-490; 
www.szepesmk.hu
A koncertekre bejárat a múze-
umkert Alsó utcai kapuján, 
parkolási lehetőség az Alsó 
utcában. Jegyek vásárolhatók a 
művelődési központban 
hétköznap 8.30–15.30, szombaton 15–19 
óráig 2500 Ft-os áron.
Rossz idő esetén a programok 
helyszíne a művelődési köz-
pont színházterme.

Thalia Ördögei Színtársulat
Fellner Gréti színész 
06-30/907-5807
A Thalia Ördögei Színtársulat 
új tagokat toboroz.
Jelentkezhetnek 14–28 éves fia-
talok egy vers és egy rövid 
(max. 3 perces) próza elmon-
dásával. 
Meghallgatás: szeptember 4-én és  
11-én 10–12 óra között.
Szeretettel várjuk a színházat, 
irodalmat kedvelő fiatalokat.

Baba-Mama Klub
Jó idő esetén hétfőnként 10 órakor 
a Földrajzi Múzeum kertjében 
találkoznak. Vezeti: Stibrányi 
Mártonné 06-30/238-0531

KIÁLLÍTÁSOK
A Szepes Galériában július 30-ig
Mozgáskorlátozottak kiál-
lítása (Érd és Környéke 
Egyesülete)
A fotógalériában augusztus 15-ig
Daróci Attila – Mádai Attila:
Vers-Kép Kiállítás  „Ad astra 
per aspera”
Az előtéri tárlókban július 30-ig
Modern textiljátékok
Vizi Erika textiljáték tervező 
alkotásai láthatók.

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.

Tanfolyam
Számítógép- és internethasz-
nálat 
Tanfolyamok Terme  
– Enikő u. 2/B
Kezdőknek: Windows, internet 
20 órában (otthoni használat-
ra), Windows, szövegszerkesz-
tés, 40 órában (munkavégzés-
hez).
Haladó: Excel, Acces, Power 
Point, Internet, ECDL-vizsgára 
felkészítés. 
Intenzív tanfolyamok, kiscso-
portos foglalkozások. 
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek, munka-
nélkülieknek!
Informácó: Nagy Éva tanfolyam-
vezető 06-30/640-6946

Lakótelepi Klubövezet 
– Enikő u. 2
Duna–Art Fotóklub
Július 1. és augusztus 30. között meg-
beszélés szerint Adorján József 
06-30/981-5967,
e-mail: 
dunaart.fotoklub@gmail.com

Magyar Földrajzi Múzeum:

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

Állandó kiállítások:
•  Magyar utazók földrajzi fel-

fedezők 
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás

Időszaki kiállítás:
•  Magyar expedíciók a harma-

dik évezredben 
Megtekinthető: augusztus 30-ig.
A belépés díjtalan.

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

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, szerda: 
zárva, csütörtök, péntek: 12–17

Parkvárosi fiókkönyvtár Érd, 
Bajcsy-Zs. u. 206. Tel.: 367-162
Hétfő: zárva, kedd: 10–18, szerda: 
zárva, csütörtök, péntek: 12–17

 
A könyvtár és fiókkönyvtárai

Augusztus 2-től 14-ig zárva tartanak. 
Nyitás: augusztus 16-án 10 órakor. 

Minden olvasónknak 
szép nyarat, jó pihenést, 
kiváló olvasmányokat 
kívánunk valamennyi  

munkatársunk nevében!

Nyári szünet
A Szepes Gyula Művelődési Központ

2010. augusztus 2-től 15-ig
zárva tart.

Nyitás augusztus 16-án reggel 8 órakor.

ajánló

Javában táboroznak már az iskolások, 
a legtöbb helyen nyár végéig betelt 
a létszám. A Kőrösi iskolában induló, 
a Suli-Zsúr Szövetkezet által szerve-
zett két táborra azonban még várnak 
jelentkezőket. 

A legtöbb szülőnek gondot jelent, hogy az 
iskolásoknak ugyan rövid, ám a felnőttek 
szabadságához mérten igencsak hosszú 
nyári szünidejében hogyan oldják meg a 
kisebbek felügyeletét, szórakoztatását két 
és fél hónapon át. Lapunk több alkalommal 
foglalkozott az érdi táborokkal, és most két 
újabb, augusztusi napközis tábor bemuta-
tásával színesítjük a palettát. 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskolában működő Suli-Zsúr szervezésében 
– amely év közben játszóházat működtet 
színes szakkörökkel és sportfoglalkozással 
délután 4 és 6 óra között – augusztus-
ban iskola-előkészítő, illetve angol tábor 
indul. Az iskola-előkészítő első turnusa már 
betelt, az augusztus 9–13-i hétre azonban 
még lehet jelentkezni – tudtuk meg Vadász 
Judittól, a Suli-Zsúr Szociális Szövetkezet 
elnökétől. 

– Nemcsak a Kőrösi iskola leendő 
elsőseit várjuk szeretettel, hanem a többi 
iskolába felvett gyerekeket is. Az előkészí-
tőre jelentkeztek egyébként a Marianum, 
a Gárdonyi, a Batthyány, a Bolyai és a 
Hunyadi iskolákból is. A kicsikkel alsós taní-
tó nénik, sportoktatók, napközis nevelők és 
suli-zsúros pedagógusok ismertetik meg 
játékos keretek közt az iskolai szokásokat, 
napirendet, mentálisan és fizikálisan is 
felkészítik őket az új életvitelre. Sok sport, 
kreatív tevékenység, játék, mese, pihenés 
szerepel az „órarendben”, az anyanyelvi és 
matematikai foglalkozások mellett. A szülő 
választhat a délelőttös és az egész napos 
tábor között. A 8-tól 12 óráig tartó foglal-
kozások ára tízezer forint, az egész napos 
táboré (8-tól 16 óráig) 17 ezer forint, ebéd-
del – tájékoztatott Vadász Judit, aki nem 
először szervezi ezt a tábort. 

– A tavalyi nagyon sikeres volt. 
A gyerekek olyan élményekkel gazdagod-
tak, ami végigkísérte nemcsak a nyarat, 
hanem az első iskolás időszakot is. Több 

olyan táborosunk volt, aki az első hét 
végeztével kérte, hogy maradhasson a 
második turnusban is, ősszel pedig, amikor 
elindultak a Kőrösi iskolában a Suli-Zsúr 
napközi utáni programjai, viszontláttuk 
őket a kézműves, az angol, informatika 
vagy a ritmikus sportgimnasztika foglalko-
zásainkon – emlékezett vissza a Suli-Zsúr 
elnöke.

Vadász Judit az angol nyelvi tábort azok-
nak az alsó tagozatosoknak is ajánlja, akik 
most ismerkednek a nyelvvel, és azoknak is, 
akik szeretnék a nyáron játékos keretek közt 
gyakorolni az eddig tanultakat. A gyerekek 
meséken, játékokon, kreatív kézműves 
tevékenységeken keresztül sajátíthatják 
el szinte észrevétlenül, magolás nélkül az 
alapvető szavakat, nyelvi kifejezéseket. 

– A tábor augusztus 9-től 13-ig, 
naponta 8–16 óráig tart, és a napi étter-
mi ebéddel 17 ezer forintba kerül (a test-
vérek kedvezményt kapnak). Aki bővebb 
információt szeretne a táborok valamelyi-
kéről, a honlapunkon (www.sulizsur.hu), 
a baloldali „programok” menüpont alatt 
kaphat tájékoztatást, de engem is megke-
reshet a 20/9509-321-es telefonszámon 
– fűzte hozzá Vadász Judit. Kérdésünkre 
azt is elmondta: a Suli-Zsúr foglalkozásain, 
játszóházain a tavalyi iskolaévben, illetve 
a nyári és egyéb programokon összesen 
hétezren vettek részt (egy gyerek több 
programon is). A programot egyébként az 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány is 
támogatta. Ádám Katalin

Angol és iskola‑elõkészítõ  
tábor augusztusban

A tavalyi iskola‑elõkészítõsöknek 
maradandó élmény volt a tábor
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