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Érd Megyei Jogú Város Polgármestere, a Környezetvédõ Egyesület Érd, a
Szepes Gyula Mûvelõdési Központ, az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Szervezete, a Szociális Gondozó Központ Családsegítõ Szolgálata,
Gyermekjóléti Központja és Habilitációs Központja, a Módszertani
Gyermekjóléti Központ, az Ifi Klub - Érd MJV E.P.F. Ifjúsági Információs
és Tanácsadó Szolgálata, a Szövetség az Érdi Családokért
szervezésében:

GYERMEKNAP
2011. MÁJUS 29-ÉN
10 ÓRÁTÓL A MÚZEUMKERTBEN
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12 órakor
11 órakor
a Habilitációs Központ
Bukfenc bohóc fergetegesen vídám
Csengettyûs Együttese
zenés mûsora
vezetõ:
Kovácsné Brassó Andrea
Bölöni Réka elõadásában
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12,30 órakor
T. Mészáros András polgármester köszöntõje
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13 órakor
a Thalia Ördögei Színtársulat
bemutatja
a Csipkerózsika címû mesét
rendezõ: Fellner Gréti
ko
aj k, v
án et
dé élk
ko ed
k õk
zs
,
íro
sd
es
zk
üd a,
ítõ sze
nd
vi

cikkeket kaptak ajándékba
– ezek egy részét már szétosztották a nagycsaládok, illetve
az egyesületért sokat fáradozó
tagok között, de maradt elég
ajándék gyermeknapra is.
Az egész napos rendezvénynek az Érdi Környezetvédő
Egyesület a főszervezője, de
a mellékelt plakáton felsorolt
közremûködők mind meglepetésekkel, játékokkal, mûsorral
készülnek – az is kipróbálhatja
magát, akinek a lába, az is, akinek a keze ügyesebb; és persze a
nyeremények sem maradhatnak
el egy olyan napon, amelyen
minden a gyerekekért történik.
(Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a városközpont-átalakítás
miatt a múzeumkertbe idén
nem lehet bejutni az Alsó utcai
kapun, hanem csak a Budai út
felől.)
Ádám Katalin

té

után öt óra körül kezdődik majd.
A gyermeknapon kerül sor az
„Érd, a mi városunk” címmel
korábban kiírt rajzpályázat díjkiosztójára is (nem ez az egyetlen
olyan rajzpályázat, amelyben itt
hirdetnek eredményt).
A piciket és édesanyjukat
baba-mama sátor várja. Az éhesszomjas gyerekek pedig nemcsak a büfében juthatnak harapnivalóhoz; az egyik szervező, az
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Egyesülete tagcsaládjai szendvicseket készítenek, üdítőt osztanak reggel tíz és délután öt óra
között. A nagycsaládosok egy
nyertes pályázatnak köszönhetően az Élelmiszerbanktól is
kaptak adományokat – ezeket a
gyerekek közt osztják majd szét.
Mint Isépyné Badics Gyöngyitől,
az egyesület elnökétől megtudtuk, a Tesco Budaörstől mûszaki
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Idén is gyermeknap a múzeumkertben
Idén is a Magyar Földrajzi
Múzeum kertje várja a játszani, szórakozni vágyó kicsiket és
nagyokat május utolsó vasárnapján, gyermeknapon. Ezúttal
az Érdi Városfejlesztési Kft. is
részt vesz a szervezésben: mint
Buttinger Dánieltől, a kft. projektmenedzserétől megtudtuk,
e napon a Földrajzi Múzeumba
települ a Csodák Palotája, és a
sok különleges játék kipróbálása mellett a gyerekek két fizikai
kísérletet is megcsodálhatnak
– ezekről előzetesen csak annyit
árulunk el, hogy a jéggel lesznek kapcsolatosak. A téli zimankót nemcsak a Csodák Palotája
idézi fel a gyerekeknek, hanem
a Földrajzi Múzeum által meghívott Antarktisz-kutatók is.
A
Városfejlesztési
Kft.
könnyûzenei koncertet is szervez a nagyobbaknak, ami dél-

Érdi Újság

helyi társadalom
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XXI. évfolyam, 2011. május 26.

