
Szociális bolthálózat
Hamarosan Érden is több ilyen üzlet segíthet a 
vásárlókon és a termelőkön is. 
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Jöhet az érettségi
Felnőtt jelentkezőket vár az érdi Kós Károly 
Szakképző Iskola. 
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Az érdi gyógyító termál

Gazdag ásványi anyagokban, közismert jótékony hatása, gyógyít és megnyugtat. 
Már ennyi is elég volna, hogy Érdre nagy számban jöjjenek a gyógyulni, pihenni 
vágyók, de tudjuk, nem így van: a Termál Liget évek óta megmaradt családias han-
gulatú kis fürdõnek. Dr. Kõszegi Gábor, a szakorvosi rendelõ fõigazgató fõorvosa 
és a fürdõzõk segítségével éppen e „jótékony hatás” nyomába eredtünk.  8. oldal

Különleges gazdagság

Fesztivál az esõben

Munkára várnak
Érden, illetve az érdi térségben 1500 a regiszt-
rált álláskeresõk száma.
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Úszóegylet
A fiatal úszók ismét sikeresen szerepeltek, 
ezúttal a gyöngyösi Parafa Kupán.
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A II. Elsõ Fesztivál nagyszínpadán még a Ghymes 
elõtt egy kis meglepetéssel szolgáltak a szervezõk 
a közönségnek. T. Mészáros András polgármester a 
város 30. születésnapját éltette, miközben az Osváth 
Kereskedõház jóvoltából betoltak a színpadra egy 
hatalmas, erre az alkalomra készült tortát. 7. oldal

Kirándulás
Idén is, mint az ezt 
megelõzõ két évben, 
megszervezték a Teleki 
Sámuel Általános Iskola 
3/a osztályának csalá-
di kirándulását. Ezúttal 
Pilisborosjenõ határában 
jártak. A kirándulást hete-
kig tartó szervezés elõzte 
meg. Az elõkészületek 
meghozták gyümölcsüket, 
mert az esõ ellenére is 
egy élményekben gazdag 
napot tölthetett el együtt 
az osztály.  12. oldal

Aluljáró

Mire lapunk az olvasóhoz 
jut, talán üzembe helye-
zik a Diósdi úti gyalogos 
aluljáró liftjeit – amelyet 
viszont a firkáló vandálok 
már korábban is megta-
láltak. 2. oldal

Több évtizedes pedagógusi munkás-
sága mellett mindig tevékeny szerepet 
vállalt a település kulturális és társa-
dalmi életében is dr. Somfai István, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium tanára. Az 
évek során szakmai tudásával és hivatás-
tudatával, emberséges magatartásával, 
pozitív gondolkodásával méltán vívta ki 
az érdiek megbecsülését, rokonszenvét és 
szeretetét.   11. oldal


