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Kulturális és tudományos 

programok
Június 27– július 3.
A Szepes Gyula Művelődési 

Központ termei bérbe vehetők 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel  
összeegyeztethető célokra.

Információ: Száraz Istvánné, 
06-23/365-490/112.

 

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 

Nyári táborok
Június 27–július 1-ig
Irodalomkedvelők tábora
9-15 éves gyerekeknek
Részvételi díj: 5000 Ft/hét
vagy 1500 Ft/nap
Előzetes jelentkezés  
a 06-30-328-2750-es
telefonszámon vagy 
a silavati@gmail.com címen.
2011. július 4–8-ig 9-17 óráig

Színi tábor
a Kiskörúti Színi Suli szerve-
zésében. Ha még nem tudod, 
mi a legjobb dolog, ami
nyáron történhet veled, mi 
megmondjuk neked. Mit 
tanulhatsz az egy hét alatt? 
Betekintést nyerhetsz a színház 
kulisszái mögött létező világba. 
Kipróbálhatod kreativitásodat. 
Szebben mozoghatsz, szépen 
járhatsz. Anyanyelveddel 
választékosan bánhatsz.
Jelentkezni június 30-ig lehet 
a Szepes Gyula Művelődési 
Központban Czinderné Beánál 
a 06 20 448-5121-es telefonszá-
mon. Részvételi díj: 20.000.- 
Ft/hét, mely tartalmazza az 
ebédet.
Július 11-15-ig 8-12 óráig és
Július 18-22-ig 8-12 óráig
Kreatív kézműves tábor
7-14 éves gyerekeknek.
Különböző tárgyak készítése, 
kézműves technikák tanulása 
Részvételi díj: 7.000.- Ft/hét
vagy 1.500.- Ft/ nap
Előzetes jelentkezés 
a 06-20/448-5121-es telefonszá-
mon, Czinderné Beánál.
Augusztus 15-19-ig

Terra Mater természetjáró 
tábor
9-15 éves gyerekeknek
Részvételi díj: 6000 Ft/hét
vagy 1500 Ft/nap
Előzetes jelentkezés  
a 06-30-2030-947-es
telefonszámon 

Kiállítások
A Szepes Galériában július 4-ig
Balatonalmádi képzőművé-
szek kiállítása
A fotógalériában augusztus 31-ig
Az érdi Környezetvédő 
Egyesület Gyermek a termé-
szetben című pályázatára érke-
zett képek kiállítása
Az előtéri tárlókban augusztus 31-ig
„A szövés varázsa” Tamaskáné 
Jakab Margit kiállítása

Ingyenes internethasználati 
tér
A művelődési központ ingye-
nes WiFi-hozzáférést biztosít.

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. 
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek, munka-
nélkülieknek!
Informácó: Nagy Éva tanfo-
lyamvezető.  
Tel.:06-30/640-6946

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

A Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításai:
•  Magyar utazók földrajzi fel-

fedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói 
Befejeződtek a felújítási mun-
kálatok, a kiállítások ismét 
zavartalanul látogathatóak.
A www.foldrajzimuzeum.
hu honlapon a múzeum inter-
netes játékát is megtalálják.
A játékosok havonta kapnak 
újabb és újabb kérdéseket.

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

Felnőttkönyvtár:
Hétfő, kedd  10-19 óra
Szerda, vasárnap  ZÁRVA
Csütörtök, péntek  10-18 óra
Szombat  8-13 óra
Gyermekkönyvtár:
Hétfő, kedd  10-18 óra
Szerda, vasárnap  ZÁRVA
Csütörtök, péntek   10-17óra
Szombat   8-13 óra

Tájékozódásra, kérjük, használ-
ja a könyvtár honlapját: www.
csukalib.hu. „Krónika-blog” 
rovatunkban hírt adunk a 
könyvtár életéről, rendezvénye-
iről. Ugyanitt megnézheti az 
eseményekről készített fotókat, 
televíziós felvételeket.
Zenei könyvtár Érd, Alsó u. 27. 
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, szerda: 
zárva, csütörtök, péntek: 12-17

Az Érdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

„Segíthetek?”
címmel a 2011-2012 tanévre tanulmányi sikerességük 

előmozdításának támogatására 
tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet 

magyar állampolgárságú,
 Érdi, cigány/roma  tanulók/hallgatók részére 

A pályázat célja: az a roma származású általános vagy középiskolás, vagy felsőfokú 
oktatásban tanuló részesülhessen támogatásban, aki képességeihez mérten jól sze-
repel az iskolában, jó vagy példás a magatartása, iskolai felszerelését rendben tartja, 
feladatait elvégzi, udvarias, igazolatlan mulasztása nincs, és érdi bejelentett lakcímén 
tartózkodik életvitelszerűen.
A tanulókat az iskola igazgatója, osztályfőnöke, tanszékvezetője, tanára javasolhatja 
az ösztöndíjra. Az elbírálás a CKÖ jogköre, több tanuló esetén a döntés a rangsorolás 
szerint történik.
Pályázati feltételek:
–  Az általános iskolai tanulók 5. osztálytól pályázhatnak.
–  Cigány-roma származású és érdi bejelentett lakcímén tartózkodik életvitelszerűen, 

érvényes lakcímkártyával igazolva.
–  Iskola, (igazgató, osztályfőnök, tanszékvezető, tanár) ajánlása.
–  Tanulmányi eredményének átlaga legalább 3 egész. (Az átlagszámítás egységesen 

a tantárgyak, 1-től 5-ig terjedő számmal értékelt eredményei alapján történik. Ha 
nem így értékelnek, úgy kérjük az iskolákat a bizonyítványon feltüntetni számmal 
az elért eredményeket, egyébként nem tudjuk elfogadni. ) 

–  Jó vagy példás magatartás, igazolatlan mulasztása nincs. /Akinek a magatartása 
nem felel meg a pályázati kiírásnak, az kizárja magát a pályázók köréből! / (az átlag-
számításba a magatartás, szorgalom nem számít bele). Külön elbírálás alá esik az a 
tanuló, aki nem éri el a 3 egész átlagot, de példás magatartása (5) és szorgalma (5) 
miatt jelentős javulást mutatott fel az előző féléves eredményéhez képest.

A pályázat beadási határideje: a korábban közölt időponttól eltérően 2011. 
július 4. déli 12 óra.  
Helye: Polgárok Háza 1. emelet 107. szoba, személyesen, Kalányos Éva romareferens-
nél szerdán: 8-14 óráig, és pénteken 8-12 óráig.
A pályázónak valamennyi feltételnek meg kell felelnie, ellenkező esetben nem érvényes 
a pályázata. A határidőn túl beadott pályázat nem érvényes!
Az elbírálás ideje: 2011. július 27. 
A kifizetések folyamatosan az elbírálási idő után.
A nem nyert pályázatokra külön értesítést nem küld a CKÖ!
A pályázattal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető, Kalányos Éva romare-
ferensnél. Érd, Alsó u. 3. I. em. 107. szoba, valamint a Polgárok Háza Ügyfélszolgálati 
Irodáján!

Balogh Csaba Érdi CKÖ elnök s.k.

Kamarahangverseny
Az Érdi Kamarazenekar június 
25-én, szombaton 18 órakor a 
Földrajzi Múzeum kertjében 
tartja évadzáró hangversenyét, 
amelyen Händel, Elgar és Orbán 
György műveit adják elő.
A belépés ingyenes, mindenkit 
sok szeretettel várnak.


