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Kulturális és tudományos 

programok
2012. március 19–25.

A Szepes Gyula Művelődési 
Központ termei bérbe vehetők 
kulturális, közművelődési 

alaptevékenységgel  
összeegyeztethető célokra.

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

Március 28. szerda 19 óra
Zorán-turné 2012. tavasz
Körtánc – kóló

Új lemezbemutató koncert!
Belépő: 3800 Ft
Jegyek a művelődési ház pénz-
tárában kaphatók!

Mesemozi 2012. tavasz III./1.
„Kedvenceink” magyar rajz-
filmsorozatok óvodásoknak és 
kisiskolásoknak
A három alkalmas bérlet ára 
1000 Ft,  alkalmi belépő: 400 Ft

Március 21. szerda 10 és 14 óra
Az erdő kapitánya

színes, magyar rajzfilm 70 perc

Március 26-én, hétfőn 10–14 óra
Húsvéti készülődés  
a százholdas pagonyban

zenés mesejáték a Fogi 
Színháza előadásában
Alkalmi jegy: 800 Ft     
   
Március 31-én,  szombat 9–12 óráig
Baba-mama Börze
Használt, megunt gyermek-

dás, általános és középiskolás 
tanulókat múzeumi órákra.
Előzetes egyeztetés: Buttinger 
Dániel múzeumpedagógus 
06-23/363-036

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

március 21. (szerda) 18 óra
Irodalmi est

Vendégek: Háy János és Tarján 
Tamás 
A rendezvény a Pest Megyei 
Könyvtár nyertes pályázatának 
köszönhetően jött létre.

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

ruhák, játékok cseréje, vására 
0–14 éves korig
Információ: 
Czinderné Bea: 06-20/448-5121
A börzére minden asztal elkelt!

Kiállítások  
A fotógalériában április 30-ig
Magyarország tájai
A Duna-Art Fotóklub tagjainak 
fotói

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.

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 múze-
um látogatása továbbra is ingye-
nes!
Az újonnan kialakított múze-
umpedagógiai  foglalkoztató-
ban szeretettel várjuk az óvo-

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint 
az, hogy’ tanítjuk. – Amit az iskolában tanultunk, annak legna-
gyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer 
szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”
 (Eötvös József)

Meghívó

Érd Városi 
iskolai szakmai napokra

Minden érdeklődő pedagógust tisztelettel várunk  
2012. március 19. és április 3. között intézményeink  

programjaira.

 Fővédnök:

 T. Mészáros András
 Érd Megyei Jogú Város
 polgármestere

 Sárközi Márta Rozgonyi János
 ÉMJV Polgármesteri Hivatal Batthyány Általános
 Humán Iroda vezetője Iskola és Sportiskola
   igazgatója, igazgatói  
  munkaközösség-vezető

 Baranyi Teréz
 Bolyai János Általános Iskola
 igazgatója, szervező

Meghívó
Tisztelt szülők, érdeklődők, kedves kollégák, gyerekek!

Az Érdligeti Általános Iskola fáklyás felvonulást szervez  
2012. március 15-én 18 órától az 1848–49-es forradalom és szabadság-

harc tiszteletére az érdligeti 48-as emlékműhöz.

A hagyományosan megrendezésre kerülő felvonulás  
az iskola Diósdi út 95–101. székhelyétől indul a 48-as emlékműhöz.

Gyülekezés: 2012. március 15-én 18.00 és 18.15 óra között  
az iskola belső udvarán.

A menet a Diósdi út – Balatoni út – Pipacs utca – Duna utca útvonalon 
haladva érkezik a 48-as emlékműhöz.

Kérem az osztályfőnököket és az osztályaikat, az SZMK és DÖK képviselőit, 
támogassák a hagyományőrző programot, valamint minél nagyobb szám-
ban és több fáklyával, egy-egy szál virággal vegyenek részt a felvonuláson!

 Vargáné Balogh Erika igazgató

Milyen részei vannak a teljes 
körû vizsgálatnak?

A vizsgálatok célja az, hogy 
kiderítsük azt, hogy van-e a hal-
láscsökkenés, és ha igen, annak 
mi az oka. Elõször a hallójáratot 
és a dobhártyát vizsgáljuk meg, 
hogy van-e valami mechanikus 
akadály (pl. fülzsír). Ezt köve-
ti a hangvilla vizsgálat, és az 
úgynevezett tympanometria, 
amelybõl a középfül állapotáról, 
a hallócsontok mozgékonysá-
gáról, valamint a fülkürt funkci-
ójáról kapunk információt. 

Ezután kerül sor a csendes 
kabinban történõ vizsgálat-
ra?

Igen, itt történik ez az úgyne-
vezett hallásküszöb vizsgálat. A 
páciensnek egyszerû kézmoz-
dulatokkal kell jeleznie, hogy 
melyik oldalon, mikor hallja meg 
a fülhallgatóba beadott hangot. 
Ezt egy csontvezetéses vizsgálat 
követ, aminek a célja az, hogy 
kiderítsük, hogy amennyiben 
fennáll, akkor idegi eredetû vagy 
vezetéses típusú halláskároso-
dásról van-e szó.

Mi történik akkor, ha az 
eredmények hallásromlást 
mutatnak?

Ha az eredmények alapján 
szükséges, akkor beszédértés 
vizsgálatot is végzünk, amikor 
csupán a fülhallgatóban hal-
lott számokat és rövid szava-
kat kell visszaismételni. Ezeket 
különbözõ hangerõsséggel 
adjuk be a páciensnek.

Ezeket a vizsgálatokat már 
a hallásspecialisták csinálják?

Igen, minden mérést õk csinálnak. 
A szakorvosi diagnózis alapvetõen 
szükséges ahhoz, hogy a hallás-
csökkenésben szenvedõ megfelelõ 
ellátásban részesüljön. A vizsgálato-
kat a kiváló szakmai felkészültségû 
hallásspecialista kolléganõk végzik. 
Bejelentkezéshez kérem, hogy hív-
ják az interjú melletti felhívásban 
található telefonszámot! Várunk 
mindenkit szeretettel! p

Teljes körû, ingyenes hallásvizsgálat Budapesten
Országos szintû, teljes körû és ingyenes hallás-
vizsgálat valamint hallókészülék próbahordás 
kampányt indított az Amplifon. A hallásvizsgá-
lat menetérõl kérdeztük Dr. Tibold Eszter fül-
orr-gégész és audiológus fõorvost, az Amplifon 
Hallásközpontok orvos igazgatóját.


