
Fél áron Agárdon
Idén is fél áron vehetnek jegyet az Agárdi Pop 
Strand rendezvényeire az érdiek.
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Veszélyben a génbank
Bonyolult helyzet alakult ki az Elviramajor 
területe körül.
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Óvodások az iskolában

Idén is, mint minden évben, elérkezett az óvodások iskolába történõ beiratkozásá-
nak ideje. Ezt megelõzõen a Teleki Sámuel Általános Iskola is megnyitotta kapuit, 
és nagy szeretettel várta az iskolába készülõ érdeklõdõket.  13. oldal

Nõk a volánnál
„NÕ a biztonság” címmel 
baleset-megelõzési akciót 
szerveztek. A figyelemfel-
hívó rendezvény célja a 
tipikus nõi hibaként szá-
mon tartott vezetési maga-
tartások kiküszöbölése, 
elkerülése volt. Az akció 
részeként Érd, Budaörs 
és Gödöllõ területén közle-
kedési ellenõrzést is tar-
tottak. 6. oldal

Költemények terítéken

Szárnyaló gondolatok, népies dallamok, országkalan-
dozások, ínycsiklandozó illatok – mind-mind a költé-
szet szellemében, hiszen napja volt a Szepes színpa-
dán. A magyar költészet napja alkalmából vendéglõ is 
mûködött a Parnasszuson. 7. oldal

III. Elsõ Fesztivál
Június 18–19– 20-án összesen tizenöt együt-
tes lép majd fel az Ercsi úti sportpályán.
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Csatornázás
Hamarosan kezdődnek az építési munkála-
tok – nyilatkozott a projektmenedzser.

16

XX. évfolyam, 16. szám 2010. április 22.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja Nyolc gól

Õri Cecília kiváló formában 
játszott, nyolc góllal ter-
helte meg az ellenfél háló-
ját a város nõi kézilabda-
csapatának a kispestiek 
elleni gyõztes mérkõzésén. 
A felnõttek 14, az ifjúsá-
giak tíz gólkülönbséggel 
nyertek. 20. oldal

Új autók

Három vadonatúj rendõr-
autót kapott az Érdi Rend-
õrkapitányság. A három új 
Ford Focust az Országos 
Rendõr-fõkapitányság jut-
tatta az érdi rendõröknek.
 6. oldal

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!


