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Filmvetítések a művelődési központban
Ismét peregnek a filmek a művelődési központ épületében. Most még kísérleti 
jelleggel, filmklubszerűen vetítenek, a későbbiekben viszont – mindegyik korosztály 
igényeit figyelembe véve – egyre jobban bővíteni szeretnék a kínálatot. Az évek során 
a vetítési technika változott, a berendezések korszerűbbek lettek, így biztosítva a 
zavartalan mozizás élményét. Igaz, a projektoros megoldás csak meghatározott adat-
hordozóról teszi lehetővé a vetítéseket és az ezeken történő filmbeszerzés, kölcsönzés 
még szűkös. A filmvetítések hiányt kívánnak csökkenteni, hiszen helyben, illetve a 
környéken egyáltalán nincs, vagy korlátozott a moziba járási lehetőség. A művelődési 
központ ezen kíván változtatni. Terveikben szerepel eseti filmek vetítése, ilyen lesz 

például, a most még csak a nagy mozikban vetített, Erőss Zsolt hegymászóról szóló 
film, „A Hópárduc talpra áll” (vetítés: december 2-án, pénteken 17 órai kezdettel). 
Januárban az „Egyre régibb leszek” című sorozatot folytatva,  Bereményi Géza, Kossuth-
díjas író, Európa-díjas filmrendező filmjeiből vetítenek újabb két filmet az Eldorádó és 
A turné című filmeket (2012. január 27-én, pénteken 15 és 18 órai kezdettel). A jövő 
évre rajzfilmek, természetfilmek, irodalmi klasszikusok filmadaptációi, eseményekhez, 
ünnepekhez, aktualitásokhoz kapcsolódó filmek vetítését tervezik. 

Várnak szeretettel mindenkit, mert céljuk, hogy ezzel is segítsék a kulturált és 
sokszínű szórakoztatást a városban. Várnak javaslatokat, filmes ötleteket is az orsi@
szepesmk.hu e-mail címre. A filmvetítések programjáról, a jegyárakról a www.szepes-
mk.hu oldalon lehet tájékozódni. 

Zöldhulladék-szállítás
A pontos idõpontok a város, illetve az Érd-Kom 
Kft. honlapján megtekinthetõk.
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Novemberi közgyûlés
Harminc napirendi pontot tárgyaltak meg az 
önkormányzati képviselők.
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Ötvenedik évforduló

Megható, felemelõ emlékmûsornak lehettek részesei, akik október 26-án, szomba-
ton ellátogattak a Vörösmarty Mihály Gimnáziumba. Fennállásának 50. évforduló-
ját rendhagyó módon ünnepelte az intézmény. 3. oldal

Önkéntes véradónap
Amennyiben a véradó 
potenciálisan életet ment-
het, úgy mondhatjuk, hogy 
november 25-én csak-
nem száz életmentõ for-
dult meg a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban, 
ahol egész napos véradást 
szervezett a Vöröskereszt.
 10. oldal

Szakmai bemutatók

Az érdi és a környékbeli általános iskolák nyolcadiko-
sainak a számos lehetõség közti eligazodásban pró-
báltak meg valamelyest segíteni az érdi Munkaügyi 
Központ és a Batthyány iskola közös szervezésében 
létrejött Pályaválasztási kiállítással.  11. oldal

Rákérdeztünk
Érdieket kérdeztünk arról, hogy mit hozzon 
a Mikulás a puttonyában?
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Õszi elsõk
A bajnoki tabella élén zárta az őszi idényt a 
város labdarúgócsapata.
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A VILÁG TALÁN
LEGJOBB
HALLÓKÉSZÜLÉKE

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

*Feltételeinkrôl, szolgáltatásainkról érdeklôdjön üzleteinkben!

 INGYENES
 hallásvizsgálat

 KAMATMENTES
 részlet zetési lehetôség*

 HALLÓKÉSZÜLÉK
 próbahordás

Két SoundLens hallókészülék
egyidejû vásárlása esetén

66%
kedvezményt adunk
2011. december 16-ig. 

EGYÉNI.

DIGITÁLIS.

LÁTHATATLAN.

SoundLens.

XI. Fehérvári út 79.
462-60-52
X. Kôrösi Cs. út 40.
261-19-09
II. Margit körút 57.
369-33-62

Hallásszalonok
Budapesten


