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Kulturális és tudományos 

programok
2012. február 27.–március 4.
A Szepes Gyula Művelődési 

Központ termei bérbe vehetők 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel  
összeegyeztethető célokra.

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

 

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

Kiállítások 
Az előtéri tárlókban február 7–29-ig
„Az érték bennünk van”
V. Nagy Ilona ruha- és textilki-
állítása.
A fotógalériában március 4-ig

Látószög
Liska Balázs fotói

Vitalitasklub
Makai József, 06-20/911-4652
Február 27., hétfő 17 óra

Dumaparti, esetleg nótázás is.
Vezeti: Makai József

Ingyenes internethasználati 
tér
hétfő: 10–18 óráig, kedd–szerda: 10–18 
óráig, csütörtök: 10–18 óráig, péntek: 10–15 
óráig
A művelődési központ ingye-
nes WiFi-hozzáférést is bizto-
sít.

2012. február 13-tól
Női alakrmáló torna
Richter Évivel

Foglalkozások: 
hétfő, szerda, péntek  9-10 óráig
Részvételi díj: 700 Ft
 
Tanfolyam
Számítógép- és internethasz-
nálat 
Tanfolyamok terme 
– Enikő u. 2/B

Informácó: Nagy Éva tanfo-
lyamvezető, 06-30/640-6946

Intimjóga! 
széken ülve
„Idősebbek is elkezdhetik” 
Csütörtökönként: 18.30–19.30
Laza, kényelmes ruházatban. 

Részvételi díj: 700 Ft/óra

Ha kedd, akkor
Kriston intimtorna!
6x2 órás tanfolyam
keddenként: 17.30–19.30
Laza, kényelmes ruházatban. 
12 órás tréning ára: 1400 Ft/ 
2 óra. Egyben fizetve: 8400 
Ft/6 alkalom.
Érdeklődni a helyszínen 
vagy a 06-30/361-7456 telefon-
számon.

Az INTIMJÓGA idősebbeknek 
és a KRISTON INTIMTORNA  
oktatója
Feketéné Horváth Mónika
természetgyógyász,
alternatív mozgás- és masszázs-
terapeuta, Kriston intimtorna-
tréner. 
www.intimtorna-trening.com
(Szepes Gyula Művelődési 
Központ, Érd, Alsó u 9.,
www.szepesmk.hu)

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 kiállítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói

Az érdi iskolásoknak a 
múzeum látogatása továbbra is 
ingyenes!
Az újonnan kialakított múzeum-
pedagógiai foglalkoztatóban 
szeretettel várjuk az óvodás, 
általános és középiskolás tanu-
lókat múzeumi órákra.
Előzetes egyeztetés: Buttinger 
Dániel múzeumpedagógus, 
06-23/363-036

Szabados Zsuzsanna Sziámi 
impresszió című fotókiállítása 
megtekinthető: 
2012. március 2-ig, hétfő kivételével 
naponta 10–17 óra között

A belépés díjtalan!

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
2012. 02. 20–26.

Ha szeretné tudni, mi lehetett 
a manna, miért „égő” a csipke-

bokor, miből készült Krisztus 
töviskoszorúja, valóban alma 
volt-e a csábítás gyümölcse, 
akkor szeretettel várjuk 
2012. február 29-én (szerdán) 
17 órakor
Druzsin József
A Biblia növényei
Érdekességek a Szentírás 
növényvilágáról 
című előadására.
Helyszín: Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár 
(Érd, Hivatalnok u. 14.)

Gyermekkönyvtár: 
A 2012. évi Kazinczy szép 
magyar beszéd verseny ered-
ményei:

5–6. évfolyam:
I. helyezést ért el
Marczell Soma 6. osztályos 
tanuló, Bolyai János Általános 
iskola (Érd)
II. helyezést ért el 
Bodnár Eszter 6. osztályos 
tanuló, Vörösmarty Mihály 
Gimnázium (Érd)
III. helyezést ért el
Csider Gabriella 6. osztályos 
tanuló, Érdligeti Általános 
Iskola (Érd), 
Ferenczi Mónika 6. osztályos 
tanuló, Kőrösi Cs. Sándor 
Általános Iskola (Érd)
Dicséretben részesült
Szabó Péter 5. osztályos tanuló, 
Érdligeti Általános Iskola (Érd)
7–8. évfolyam:
I. helyezést ért el
Perlusz Artúr 7. osztályos tanu-
ló, Érdligeti Általános Iskola 
(Érd),
Havas Bendegúz 8. osztályos 
tanuló, Vörösmarty Mihály 
Gimnázium (Érd)
II. helyezést ért el
Kontra Dorottya 7. osztályos 
tanuló, Kőrösi Cs. Sándor 
Általános Iskola (Érd),
Széll Boglárka 8. osztályos 
tanuló, Marianum Általános 
Iskola (Érd)
III. helyezést ért el
Sevella Dénes 8. osztályos 
tanuló, Eötvös József ÁMK 
(Diósd)

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–19 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–18 h
szombat:  8–13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–17 h
szombat:  8–13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10–18 h
kedd, szerda:  szünnap
csütörtök:  12–17 h
péntek:  10–17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő:  zárva
kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  12–17 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
hétfő:  zárva
kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  12–17 h

ajánló

Nem három, hanem akár tizen-
három játékos próbát is kiáll-
tak azok a királylányok, lova-
gok, indiánok, akik eljöttek az 
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi 
Egyesülete farsangi mulatságá-
ra. A hagyományosan jó han-
gulatú rendezvényen mintegy 
nyolcvan család vett részt. Az 
egyesület nemcsak tagjainak 
rendez programokat: most indu-
ló, a családi életet népszerûsítő 
fotó- és videopályázatukra bárki 
nevezhet.

Illusztris társaság gyûlt össze 
múlt szombaton a Vörösmarty 
gimnázium nagytermében: 
királylány, katica, nyuszi, robot, 
tündér, pókember játszott, 
mulatott együtt Ludas Matyival, 
egy virágos réttel meg egy 
indiánnal, hogy csak néhány 
farsangi öltözetet említsünk. 
Ötletekben nem volt hiány, 
hiszen idén is körülbelül nyolc-
van tagcsalád jött el az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 
farsangjára, amit immár hagyo-
mányosan cégek, magánszemé-
lyek felajánlásai segítségével 
rendeztek meg. Persze a szülők 
is kitettek magukért: az éhes-
szomjas gyereksereget terülj-
terülj asztalkám várta, és bőven 
volt választék az otthon sütött 
finomságokból. 

A kicsik és nagyok jelme-
zes felvonulásával kezdődött a 
farsangi délután, majd csapat-
játékok következtek, sok-sok 
nevetéssel. Aki nem fáradt el 
a kötélhúzásban, pingponglab-
da-legyezésben vagy gyufásdo-
boz-kanalazásban, népi körjá-
tékokat, táncokat is tanulhatott. 
A mulatság fénypontja – egyben 
záró attrakciója – a tombola 
volt: az adományokból min-
den gyereknek jutott kisebb-
nagyobb játék, meglepetés. Fél 
nyolc tájban fáradt, csapzott, de 
igencsak elégedett kis jelmeze-
sek készülődtek hazafelé, egyik 
kezükben a tombolán nyert 
játékkal, másikban egy csomag 
édességgel – az egyik hipermar-
ket jóvoltából minden tagcsa-
lád egy-egy szatyor finomsággal 
térhetett haza. 

Noha a farsangi mulatságot 
az egyesület tagcsaládjainak 
rendezik, az Ága-Boga olyan 
programokat is szervez, ame-
lyeken bárki részt vehet – gon-
doljunk csak a gyereknapra 
vagy a táncházaikra. Legújabb 
nyílt akciójuk egy fotó- és 
videopályázat, amelyet Szavazz 
a családra! – Generációk szaka-

dék nélkül címmel rendeznek 
a családi élet népszerûsítésére. 
A pillanatfelvételeket, illetve 
maximum kétperces kisfilme-
ket április 8-ig küldhetik be a 
pályázók; a legjobb alkotáso-
kat nyilvános vetítésen, illetve 

kiállításon mutatják be, az első 
három helyezett pedig díjazás-
ban részesül. Bővebb részlete-
ket az Ága-Boga Facebook-olda-
lán tudhatnak meg az érdek-
lődők.

 Á. K.

Kötélhúzó katicák, labdalegyezõ robotok

Fotó- és videopályázatot indít az Ága-Boga 
a családi élet népszerûsítésére

A Teleki Sámuel Általános Iskola közleménye
A Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) pedagógusai és dolgozói tisztelettel várják 

a leendő elsősök és szüleik látogatását az Ismerkedés az iskolával programjainkra 2012. 02. 27-én, 

március 5-én, 12-én, 19-én és 26-án 15 órától.

 Varga Jánosné igazgató

Nyílt nap
az érdi Bolyai János Általános Iskolában

2012. március 3-án, szombaton nyílt napot tartunk 
a Bolyai János Általános Iskolában.

Tisztelettel meghívjuk mindazokat a szülőket, akik 
kíváncsiak iskolánk mindennapi működésére, szeret-
nék megnézni gyermeküket tanulás közben.

Várjuk azon Kedves Szülők látogatását, akiknek gyer-
meke a 2012/2013-as tanévben lesz 1. osztályos, 
Érden, az Alsó u. 80-ban 8.00–11.00-ig.
Akiknek gyermeke pedig a 2012/2013-as tanévben 
lesz 5. osztályos, és szeretnék emelt szintű matema-

tika vagy emelt szintű angol/német osztályainkba 
beíratni, őket Érden, az Erzsébet u. 24–32. szám
alatt 8.00–12.00-ig várjuk.

Idén is mintegy nyolcvan nagycsalád jött el az Ága-Boga farsangjára
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A jelmezesek egy-egy rövid verssel, énekkel mutatkoztak be

A gyerekek és felnõttek labdalegyezésben, kötélhúzásban és sok mulatsá-
gos feladatban próbálhatták ki ügyességüket


