
Majális és Európa-nap
Színes kulturális program várja május else-
jén a város lakóit.

4

„Sorozat a hazugságról”
Gazdasági elemzés mutatja be, miért nem lehet 
különböző mennyiségeket összehasonlítani.

6

Választott a város

Pest megye 8. számú egyéni országgyûlési választókerületében (Diósd, Érd és 
Százhalombatta) dr. Aradszki András, a Fidesz–KDNP jelöltje 25 794 szavazat-
tal a voksok 54,10 százalékát szerezte meg, így a választás eredményes, nincs 
szükség második fordulóra.  2–3. oldal

Pódiumest
A Poly-Art Alapítvány 
rendezvényén két képzõ-
mûvésszel és egy irodal-
márral ismerkedhettek 
meg az alkotótársak és 
a közönség. Képünkön 
Somfai István, az ala-
pítvány kuratóriumának 
elnöke beszélget az egyik 
alkotóval, Kovács Zsolttal. 
 7. oldal

Gyógy-idegenforgalom

Megnõtt az érdeklõdés az érdi fürdõ iránt, pedig nemrég 
már azt híresztelték, hogy bezár, illetve eladták. Aztán 
egyik pillanatról a másikra, meglepetésre nem a pusztu-
lásról, hanem a fellendülésrõl beszélhetünk.  13. oldal

Gyakorlópályán
Négyszáz érdi iskolás vett részt az autó-
klub közlekedésbiztonsági programjain.

14

Csatornázás
Hamarosan újabb közbeszerzési felhívások 
jelennek meg kivitelező vállalkozóknak.

16
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Új stúdió

Az ÉrdTV új stúdiójában tar-
totta múlt heti sajtótájékoz-
tatóját T. Mészáros András 
polgármester. A stúdió és 
a szerkesztõség abban a 
Budai úti házban kapott 
helyet, ahol annak idején 
egy patika mûködött, ám 
az elmúlt években üre-
sen állt. Az önkormányzat 
ötmillió forintot fordított az 
átalakításra, hogy a város 
televíziója méltó körülmé-
nyek közt mûködhessen. 
 4. oldal

Ezúttal a szombathelyi csa-
patot gyõzték le fölényesen 
az érdi lányok. A 25 gólos 
különbségbõl alaposan 
kivette részét Balog Beáta, 
akinek tíz gólja között jobb, 
illetve bal kézzel elértek 
egyaránt voltak. 20. oldal

Könnyû siker

Konzultáció, bejelentkezés: 
Hernádi Szilvia: 

06-70-270-73-36
További szolgáltatásainkat megnézheted a

www.epilmed.hu honlapon
2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 115.

SZÁMOLJ LE 
A SZŐRSZÁLAIDDAL!

FORMÁLD ALAKODAT
KEDVEDRE!

Villanófényes végleges
szőrtelenítés a legújabb
generációs IPL + RF géppel

Rádiófrekvenciás alakformálás 
- Sebészet nélküli „zsírleszívás”

Esztétika Centrum
Kozmetika és szépségápolás

Április, május 
bérletakció

6+2
ingyen!


