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Kulturális és tudományos 

programok
2012. július 2–8.

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 internethasz-
nálati tanfolyam
Kezdőknek: Windows, szöveg-
szerkesztés, internet 20 órában, 
40 órában.
Haladóknak: Excel, Acces, 
Power Point, internet, IT-alapis-
meretek 20 órában.
ECDL-vizsgára felkészítés!
Intenzív tanfolyamok.
Kiscsoportos foglalkozások.
Szövegszerkesztés két hét alatt.
Kedvezmények nyugdíjasok-
nak, gyesen lévőknek!
Jelentkezés: Nagy Éva tanfo-
lyamvezetőnél, 06-30/640-6946 

Zenés esték a Gloriettnél
2012. július 4-én, szerdán 19 órakor
a Rozmaring Német 
Nemzetiségi Kórus és az 
MKM Férfikórus hangversenye.
Karnagy: Stibló Anna.
A belépés díjtalan!

Nyári táborok
2012. július 9–13-ig 8–12 óráig
Kézművestábor
Különböző kreatív tárgyak 
készítése, 8 éves kortól.  
Vezeti: Soós Regina.
A tábor díja: 6000 Ft/hét.
Napidíj: 1500 Ft.
Jelentkezni június 30-ig 
a 06 20 448-5121-es telefonszá-
mon Czinderné Beánál lehet.

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 Sán-
dor, 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 
augusztus 31-ig 
Madarak és fák napja
– a Duna Art Fotóklub tagjainak 
fotóiból látható kiállítás.

Fotópályázat
A Szepes Gyula Művelődési 
Központ Duna-Art Fotóklubja 
fotópályázatot ír ki „Érd képes-
lapokon” címmel. Érd neveze-
tességeit, szépségeit bemutató 
fotókat várunk, amelyek képes-
lap formájában mutatják be 
városunkat.
Az alábbi feltételekkel:
–  amatőr fotósok pályázhatnak.
–  az alkotásokat A4-es for-

mátumban, nyomdai minő-
ségben kérjük, csatolva 
hozzájuk CD-n a kép eredeti 
digitális anyagát is a további 
felhasználás céljából.

A kiállítás képeivel a fotóklub 
rendelkezik. A zsűri által kivá-
lasztott képeket díjazzuk, és a 
legjobbakat képeslap formában 
is elkészítjük. A beadott pálya-
művekből kiállítást rendezzünk 
a művelődési központban. 
A fotókat névvel, elérhető-
séggel ellátva a Szepes Gyula 
Művelődési Központ informá-
cióján (Érd, Alsó u 9.) kérjük 
leadni. Beadási határidő: október 
17-től 19-ig 8–19 óráig.
Bővebb információ: 
30/981-5967. 

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.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja 2012. nyár
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

Kedves Gyerekek!
Nyáron is vár Benneteket a 
Gyermekkönyvtár!
Ha kötelező nyári olvasmá-
nyotok van, és nincs kedvetek 
egyedül olvasni, gyertek el hoz-
zánk, olvassátok nálunk!
Ha otthon már unatkoztok, 
gyertek el hozzánk, olvashat-
tok újságot, kereshettek egy jó 
könyvet!

Ugorjatok be egy jó könyvért!

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

A Vörösmarty Mihály Gimnázium – Érd
a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján  

pályázatot hirdet

biológia–kémia vagy biológia–földrajz tanár 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 11 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
középiskolások biológiaoktatása és érettségiztetése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetem, biológia–kémia vagy biológia–földrajz szak.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. 
augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
•  Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu e-mail 

címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 11.

A Fidesz Zöld Tagozata  szeptembertől folytatja az eddig is 
nagy sikerrel működő, havi rendszerességgel megrendezésre 

kerülő környezetvédelmi fórumait. Már a nyári szünidő alatt is várjuk az ősztől induló 
programsorozat témáinak az ötleteit; mindenki megírhatja ötleteit és elképzeléseit kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos témakörben a zoldtagozat@erdifidesz.hu e-mail címre. 
Honlapunk előkészítés alatt áll, ennek elkészülte után ezen a felületen is nyomon 
követhetik majd az érdeklődők tagozatunk életét, ahol sok-sok fényképpel  is próbáljuk 
mindenki számára szemléltetni tevékenységünket.
Számunkra mindenki véleménye egyaránt fontos, tehát kérjük, ossza meg velünk ezeket. 
Minden érdeklődő számára kellemes nyarat kívánunk valamennyi tagunk nevében az 
őszi viszontlátásig.                                          
  Tisztelettel:  Bada Zoltán  és Simó Károly, Fidesz Zöld Tagozat

Közlemény
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