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Kulturális és tudományos 

programok
2012. július 9–15.

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.

Művelődési központunk és a 
Városi Galéria a nyári időszak-
ban a karbantartási munkák 
elvégzése miatt nyári szünetet 
tart. 
A nyári szünet időpontja a 
Városi Galériában (Alsó u. 2.) 
2012. július 16-tól augusztus 15-ig terje-
dő időszak. 
A nyári szünet időpontja a 
művelődési központban (Alsó 
u. 9.) 2012. július 16-tól augusztus 3-ig.

Minden kedves látogatónknak 
kellemes pihenést,  

szép nyarat kívánunk!

2012. július 9–13-ig, 8–12 óráig
Kézműves tábor
különböző kreatív tárgyak 
készítése
korhatár: 8 éves kortól.
Vezeti: Soós Regina
A tábor díja: 6000 Ft/hét
Napidíj: 1500 Ft
Jelentkezni a 06-20-448-5121-es 
telefonszámon 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 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 formá-

tumban, nyomdai minőség-
ben kérjük, csatolva hozzá 
CD-n a kép eredeti digitális 

anyagát is, a további felhasz-
nálás céljából.

A kiállítás képeivel a Fotóklub 
rendelkezik.
A zsűri által kiválasztott képe-
ket díjazzuk, és a legjobbakat 
képeslap formában is elkészít-
jük. 
A beadott pályaművekből kiál-
lítást rendezünk 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.

Időszakos kiállítás 
augusztus 31-ig 
Sulyok Miklós fotográfus: 
Buddhák és buddhák Kambo
dzsában című fotókiállítása 
 
Előzetes:
Nyári napközis  
természetvédő tábor
2012. július 30.–augusztus 3.
1. nap 
Gyülekező 8.00-kor a múzeum 
kertjében – bemutatkozás, 
ismerkedés egymással 
Ismerkedés a vulkánokkal 
– játékos múzeumpedagógia 
foglalkozás. 
A vulkánokról előadást tart 
Kubassek János múzeumigaz-
gató.
Csapatok kialakítása a heti fel-
adathoz, melynek célja, hogy 
péntekre egy „működő” vul-
kánmakettet építsünk gipszből, 
papírmaséból. 
Ebéd a Fa-ló Gyorsétteremben 
Vulkánmakett készítése 16 
óráig
2. nap
Gyülekező 8.00-kor a múzeum 
kertjében
Afrika-foglalkozás – melynek 
keretén belül megtekintjük a 
Magyar Földrajzi Felfedezők 
kiállítást. 
Szilasi Ildikó kultúrantropoló-
gus (aki többször is vezetett 
expedíciót Afrikában) filmes 
vetítéssel egybekötött élmény-
beszámolót tart a gyerekeknek. 
Ebéd a Fa-ló Gyorsétteremben
Látogatás a Matrica Múzeumba 
(Százhalombatta), ahol 
múzeumpedagógiai foglalkozá-
son veszünk részt.
Megérkezés 16 órakor
3. nap
Gyülekező 8.00-kor a múzeum 
kertjében

Nyárbúcsúztató utcabál
A Szepes Gyula Művelődési Központ

2012. szeptember 8-án

NYÁRBÚCSÚZTATÓ UTCABÁLT
és kirakodóvásárt rendez, amelyre kézművesek, 

iparművészeti és kézműves termékeket árusító kereskedők, 
vendéglátással foglalkozó üzletek jelentkezését várják.

Jelentkezni lehet 
személyesen a művelődési központban (Érd, Alsó u. 9.) és 

telefonon az alábbi elérhetőségeken:
Kovács Tiborné vagy Kiss Erzsébet, 06-23/365-490

Kőzettani foglalkozás – vul-
kanikus kőzetek, mészkövek, 
ősmaradványok, ősmaradvá-
nyok „készítése” gipszből. 
A vulkánmakett építésének 
folytatása.
Ebéd a Fa-ló Gyorsétteremben
Kirándulás a Nagytétényi 
Kastélymúzeumba, ahol meg-
tekintjük a kiállítást, valamint 
múzeumpedagógiai órán 
veszünk részt. 
Megérkezés 16 órakor
4. nap
Gyülekező 7.30-kor a múzeum 
kertjében
Kirándulás a Velencei-tóhoz. 
(utazás vonattal). Külön bérelt 
hajóval, távcsövekkel és szak-
vezetővel megtekintjük a tó 
élővilágát (Gárdony–Szúnyog-
sziget útvonalon). A túlpar-
ton kikötve meglátogatjuk a 
Pákozdi Arborétumot, ahol 
tábortűz, ebéd elkészítése a 
parkban. Játékos foglalkozások, 
számháború, játszópark, tollas, 
foci. 
Érkezés kb. 18 óra
5. nap
Gyülekező 8.00-kor a múzeum 
kertjében
Minigolf – Golfóra, golfjáték a 
Múzeumkertben 
Ebéd a Fa-ló Gyorsétteremben
Vulkánmakett befejezése, 
vulkánok látványos kipróbá-
lása, vulkánkitörések. Minden 
csapat vulkánját kipróbáljuk, 
működésbe hozzuk.
A tábort vezeti: Buttinger 
Dániel földrajztanár, geográfus 
(Földrajzi Múzeum)
Segítő tanár: Bíró Gábor 
történelem–földrajz tanár 
(Vörösmarty Gimnázium, Érd) 
Segítők: Borsós Andrásné, 
Kovács Nóra (Magyar Földrajzi 
Múzeum) 
Részvételi díj: 4000 Ft/fő/nap, 
mely tartalmazza a belépője-
gyeket, a napi ebéd, foglalkozá-
sok, előadások, hajókirándulás, 
utazások költségét. 
A jelentkezéseket 10 éves kor-
tól várjuk. 
Jelentkezni lehet telefonon 
vagy személyesen: Buttinger 
Dániel, Magyar Földrajzi 
Múzeum, 2030 Érd, Budai út 
4., tel.: 23-363-036
e-mail: buttinger@foldrajzimu-
zeum.hu

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-

Közlemény
A Fidesz Zöld Tagozata szeptember-
től folytatja az eddig is nagy sikerrel 
működő, havi rendszerességgel meg-
rendezésre kerülő környezetvédelmi 
fórumait. Már a nyári szünidő alatt is 
várjuk az ősztől induló programso-
rozat témáinak az ötleteit; mindenki 
megírhatja ötleteit és elképzeléseit 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
témakörben a zoldtagozat@erdifidesz.
hu e-mail címre. Honlapunk előkészí-
tés alatt áll, ennek elkészülte után 
ezen a felületen is nyomon követhe-
tik majd az érdeklődők tagozatunk 
életét, ahol sok-sok fényképpel is pró-
báljuk 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

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 felnőttkönyvtár és a gyermek-
könyvtár augusztus 6-tól augusztus 
20-ig zárva tart, 
nyitás augusztus 21-én kedden.  
 
A Jószomszédság Könyvtára, a 
Parkvárosi Könyvtár és a Zenei 
Könyvtár július 30-tól augusztus 20-ig 
zárva tart.


