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Hulladékgyûjtés
Május 21-én lesz a „Teszedd! Önkéntesen  
a tiszta Magyarországért” országos program.
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Óvodai napok
Idén is játékos vetélkedővel zárult a rendez-
vénysorozat.
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Adóhelyzetkép

A telek- és építményadó változásával kapcsolatos új bevallások mintegy felét, azaz 
több mint tízezret dolgozott fel eddig az önkormányzat adócsoportja. Mintegy ötezer 
ingatlantulajdonos nem élt bevallási kötelezettségével, a feldolgozott anyagból 
pedig kitûnik: a most nyilatkozó lakosok 20 százaléka korábban egyáltalán nem fize-
tett adót. Év végére ebbõl az adónembõl 680 milliós bevételre számíthat a város, 
még úgy is, hogy eddig mintegy 500 méltányossági kérelem érkezett a hivatalhoz 
– több olyan tulajdonostól is, aki még nem vette kézhez a határozatot. 2. oldal

Több száz versillusztráció
Talán a rendezvény kitalálói 
sem gondolták volna, hogy 
a költészet napi rajzpályá-
zatnak akkora sikere lesz, 
hogy hosszú éveken keresz-
tül képessé válik arra, hogy 
több száz diák képzelõerejét 
megmozgassa. A Csuka Zol-
tán Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárában idén is a 
népszerû rajzpályázat ered-
ményhirdetésével emlékez-
tek meg József Attila szüle-
tésnapjáról.  7. oldal

Tavaszköszöntés

A régi locsolóbálok hangulatát elevenítették fel húsvét-
vasárnap a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. Az 
elsõ tavaszi mulatságon összegyûlt mintegy százfõs 
közönség hajnalig ünnepelt. A talpalávalót a Rozbora 
zenekar húzta. A húsvéti szokásrend talán legismer-
tebb néphagyománya a hétfõi locsolkodás. Ehhez 
kapcsolódik a locsolóbál, mely lezárja a vidám tavaszi 
ünnepet.  5. oldal

Vízelvezetés
Megépült az új vízelvezetõ rendszer a Nyitra 
és a Nyárád utcában.
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Ifjú tehetségek
A gimnáziumi alapítvány támogatására ren-
deztek műsort a Vörösmarty diákjai.
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Diákgála 
a Bolyaiban

A korábbi évek sike-
rének és a rendezvény 
népszerûségének okán 
negyedik alkalommal 
rendezte meg az érdi 
Bolyai János Alapítvány 
a jótékonysági gáláját a 
Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ színháztermé-
ben.  11. oldal

Thai-box

Az Érdi Muay Thai Box 
Egyesület elnökét, edzõ-
jét, mindenesét kérdez-
tük a thai-boxról, errõl az 
egyre szélesebb körben 
ismert, de teljesen még 
ma sem ismert keleti 
küzdõsportról. 13. oldal


