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Márciusi közgyûlés
Esküt tettek a részönkormányzatok megválasz-
tott képviselői.

2

Kátyúzási ütemterv
Hamarosan kezdõdhet a téli idõjárás által meg-
viselt utak helyreállítása.

3

Nincs iskolabezárás

Itt még csak „kóstolgatják” az óvodások az iskolát, de nyugodtak lehetnek, mert a 
városvezetés egyetlen iskola bezárását sem tervezi. Az intézmények mûködését, 
üzemeltetését illetõen azonban átvilágítást indítottak, amit egy ötfõs munkacso-
port végez. Ennek részleteirõl Kardosné Gyurkó Katalin, a munkacsoport vezetõje 
beszélt lapunknak.  4. oldal

Rovásékszer és könyvgyûjtés
Vida Erik rovásékszer-készítõvel 
beszélgettünk, aki megmutatta 
az érdi mûvelõdési központban, 
a Rovásíráskörben a munkáit, 
amelyek gyönyörûek és külön-
legesek. Mint kiderült: nem-
csak ékszerekkel foglalkoznak, 
hanem könyveket juttatnak el a 
határon túli magyarlakta terüle-
tekre. 7. oldal

Közös szemétgyûjtés

A városi közgyûlésen az egyebek napirendi pontban 
a képviselõk elmondhatják véleményüket, észrevé-
teleiket, és beszámolhatnak a körzetükben történõ 
eseményekrõl, valamint tolmácsolják a lakosság kér-
déseit, kéréseit.  3. oldal

Liszt Ferenc-vetélkedõ
Országos Liszt Ferenc Mûveltségi Vetélkedőt 
rendeznek.

10

A mûködõ család
A család az elsõ címmel rendeztek minikon-
ferencia-sorozatot Európa-szerte.

11

Ipartestület

Az érdi önkormányzat és 
az ipartestület Megújuló 
fejlesztéspolitika – Az új 
Széchenyi-terv bemu-
tatása címmel tájé-
koztatófórumot tartott.  
A rendezvényen mintegy 
60 fõ vett részt, jelezve 
érdeklõdését a kormány 
gazdaságélénkítõ tervei 
iránt. 8. oldal

Kézilabda

Az ifjúságiaknál az érdiek 
vezére ezúttal Ambrus 
Noémi volt, aki 13 talála-
tot ért el. Sajnos a csapat 
– a felnõttekhez hasonló-
an – vereséget szenve-
dett. 16. oldal

XI. Fehérvári út 79.
462-60-52
II. Margit körút 57.
369-33-62
X. Kôrösi Cs. út 40.
(Éles sarok)
261-19-09

Hallás Szalonok
Budapesten

Ha költene a jobb hallásra, miért nem Starkey-t választ?

*Aktuális akcióinkról, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben! 

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT ÉS KAMATMENTES 
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÔSÉG!  Hívjon bennünket és 
tájékoztatjuk az igénybe vehetô kedvezményekrôl!

*

40 kutatóorvos és több száz programozó mérnök
dolgozik azért, hogy hallókészülékeink minél
tökéletesebb hallásélményt nyújtsanak. Nap mint nap.

Készülékeink nem sípolnak, nedvességállóak és 
technológiailag magasan felülmúlják
az átlagos hallókészülékeket.

KÉRDEZZE MEG AUDIOLÓGUSÁT,
HOGY ÖN MIÉRT NEM

STARKEY
HALLÓKÉSZÜLÉKET KAPOTT!


