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Kulturális és tudományos 

programok
2012. június 11 – 15.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu. Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre! 
Jegyvásárlás: hétfő: 8.30–18.00 
óráig, kedd–csütörtök: 8.30–
15.30, péntek 8.30–12.00  
óráig.

Számítógép és  
internethasználói tanfolyam
Kezdőknek: Windows szöveg-
szerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.
Haladóknak: Excel, Acces, 
Power Point, internet, IT alap-
ismeretek 20 órában. ECDL-
vizsgára felkészítés! Intenzív 
tanfolyamok. Kiscsoportos fog-
lalkozások. Szövegszerkesztés 
két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél: 06-30/640-6946 

Zenés esték a Gloriettnél
2012. június 27-én, szerdán 19 órakor 
a Lukin László Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény
fúvószenekarának koncertje
Karnagy: Zwickl Ágoston
2012. július 4-én, szerdán 19 órakor
a Rozmaring Német 
Nemzetiségi Kórus és az 
MKM Férfikórus  hangversenye
Karnagy: Stibló Anna
A belépés díjtalan!

Vitalitás klub
Június 11. hétfő 17 óra
A klub záró foglalkozása.

Kern Péter Kaktuszkör
Helyszín: Lakótelepi 
Klubövezet, Enikő u. 2.
Június 14., csütörtök 17 óra

Virágzó kaktuszok a gyűjtemé-
nyemben.  
Előadó: Lukóczki Zoltán.

Kertbarátkör
Június 15., péntek
Évadzáró a Beliczay szigeten
Találkozás a Termál Fürdő 
buszmegállójánál 17 óra 20 perckor
Vezeti: Ács Kata

Kiállítások:
Városi Galéria – Érd Alsó u. 2.
Az Érdi Városi Galéria és a 
Százhalombattai Hírtükör
Ez Van! 2012. 
országos karikatúrapályázatára 
érkezett pályaművekből rende-
zett kiállítás.
Megtekinthető: 2012. július 14-ig.

Az emeleti kiállítótérben a
Csodálatos természet címû 
fotókiállítás Major Gábor 
Sándor, Boross Emese, 
Mádai Attila, Füzesi András, 
Kasza Gábor, Adorján József 
képeiből 
Megtekinthető: július 3-ig

Az előtéri tárlókban 
Augusztus 31-ig
Képek a vitrinben
Votin József kamarakiállítása
A Fotógalériában 
Június 1-augusztus 31-ig 
Madarak és fák napja
a Duna Art Fotóklub tagjainak 
fotóiból látható kiállítás

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

A Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításai:
•  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói

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

Múzeumok éjszakája 
június 16., szombat

Programok:
17 ó  Sulyok Miklós fotós Kam-

bodzsa fotókiállítása 
megnyitja dr. Gercsák 
Gábor (ELTE)

18 ó  JP Dance Company 
együttes táncbemutatója

18,30  Harmónia Vegyeskar 
hangversenye 

19 ó  Lukin László Zeneiskola 
Kamarazenekar hangver-
senye

20 ó  ingyenes tárlatvezetés 
20,30  A Földgömb folyóirat 

és a Magyar Földrajzi 
Múzeum közös estje 
(előadások)

A Múzeumok Éjszakáján a belé-
pés a múzeumba ingyenes! 

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja

Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

A  felnőttkönyvtár programja
június 20-ig
Csillagok, csillagok – Szendefi 
József Origami kiállítása

Fotópályázat!
Küldje el nekünk Ön, vagy csa-
ládtagja leglehetetlenebb olva-
sási pozíciójáról készített
fotóját 2012. július 22-ig a 
csukalib@csukalib.hu e-mail 
címre!
A képek megtekinthetőek lesz-
nek a honlapunkon, – www.
csukalib.hu – ahol 2012. 
augusztus 27–től szeptember 
23-ig. szavazni lehet a legjob-
bakra.
Eredményhirdetés októberben. 

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: 12 – 17 h
péntek: 12 – 16 h
Jószomszédság Könyvtára:
(Érd, Sárd u. 35. 
Tel.: 23/375-933)
hétfő:  zárva
kedd:  10 – 18 h
szerda:  szünnap
csütörtök – péntek:  12 – 17 h

Az Ünnepi Könyvhét programjából
 Az idei Ünnepi Könyvhét programjában, június 10-én, vasárnap 
16-17 óra között, Budapesten, a Vörösmarty téren Bíró András író, 
költő dedikálja a HUNGAROVOX 73. sz. könyvsátrában  a Bent a 
malomban őröl a molnár című gyűjteményes kötetét, amely hét 
évtized költészetét öleli fel, kilenc verseskötete anyagával.  A 350 
oldalas mű ára. 2.500.-  Ft.

Június 23-áig látogatható Szentendrén, a Vajda Lajos Stúdióban 
Kéri Mihály festőmûvész kiállítása. A megnyitón Vincze Ottó 
köszöntötte a mûvészt és az érdi, budapesti, szentendrei érdek-
lődőket, Borbély Mihály szaxofonon játszott.

A kiállítást Novotny Tihamér nyitotta meg, méltatva az alkotót 
és a festményeket. A mûvészettörténész egyebek között a követ-
kezőket mondotta:

– Csak a szín marad, meg a felület, a vonal és a sík geometriája; 
az érzéki világ jelszövetté, jelszobává, csendrekesszé redukálá-
sa. A kézzelfogható, hallható, tapintható, ízlelhető, szagolható, 
tagolható jelenségek egynemû és transzparens festékanyagokká 
tömörítése. A test a vászon elé áll, de szemléletben hátat fordít a 
tapasztalati összfenoménnek. Bár a képzelete, mint egy lassított 
felvételen megörökített ragadozó madár, a zsákmányára repül –, 
az élményraj az emlékezet szûrőjén lerakódva csak gesztusos 
színárnyalattá, monokróm fedőfestékké vagy rétegzett áttetsző-
séggé válik. A puszta vászonra tömörödik, sûrûsödik minden 
érzékelt dimenzió. A mûvész beszélni, vallani, perlekedni, 
vitázni akar valamiről valakivel a festett vászon panaszfala előtt, 
és nem ablakot nyitni a természetre. Tabula rasája mégis olyan, 
mint egy fehérre alapozandó üvegfelület, amelyet színmatériái-
val elfedni igyekszik. Mindig és főleg céltudatból egy virtuális fal 
elé vezet, abba ütköztet bennünket, mert nem ábrázolni, hanem 
párbeszédre, diskurzusra vágyik a maga leszûkített vizuális esz-
közeivel, nyelvével. –s –a

Kéri Mihály festõmûvész 
kiállítása Szentendrén

A kiállítóteremben Vincze Ottó mondott köszöntõt, Borbély Mihály 
szaxofonon játszott, majd Novotny Tihamér mûvészettörténész méltatta 
az alkotót
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