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Iskola-összeolvasztás
A képviselők megszavazták a Hunyadi  
és a Széchenyi iskola összeolvasztását.

2

Átvilágítások
Pontos földhivatali adatok birtokába jutott  
az önkormányzat.
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Búcsú a gimnáziumtól

Április 29-én tartotta ballagási ünnepségét a Vörösmarty Mihály Gimnázium. Az 
iskolai élet legmeghatóbb ünnepén 135 diák mondott búcsút középiskolai éveinek. 
A ballagás a szokásoknak megfelelõen ünnepélyes osztályfõnöki órákkal vette 
kezdetét. Az utolsó együtt töltött óra keretében a búcsúztató osztályok átadták a 
tarisznyákat, melyekkel útjukra bocsátották a végzõsöket. A négy osztály tanulói 
könnyes szemmel búcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól, diáktársaiktól. 8. oldal

A táncmûvészet érdi ünnepe
A hagyományokhoz hûen 
idén is gálaesttel ünne-
pelték a tánc világnapját a 
Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban. Április 29-
én helyi táncegyesületek 
és vendégmûvészek együtt 
tisztelegtek a klasszikus 
balett óriása, Jean-Georges 
Noverre elõtt. Modern tánc, 
hiphop, néptánc, akrobatikus 
rock and roll – csak néhány 
az érdi gála repertoárjából. 
 11. oldal

Majális és Európa-nap

Érd Város Önkormányzata idén is színes programok 
sorával és kirakodóvásárral várta a munka ünnepén 
majálisozókat. A rendhagyó módon, a Budai úton 
felállított nagyszínpadon koncertek, színielõadások, 
táncbemutatók követték egymást, széles repertoárt 
felvonultatva a különbözõ generációk ízlésének kiszol-
gálására.  5. oldal

Képviselõi egypercesek
A képviselõk egy-két percben bármilyen 
témában tehettek fel kérdéseket.
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Csatornázás
Május 23-án tartja küldöttgyűlését az Érdi 
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat.
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Jubileumi 
kiállítás

Ha élne, Marcali Kiss 
József festõ- és grafikus-
mûvész még csak most 
lenne 75 éves. Életének 
utolsó szakaszában Érden 
élt és alkotott. Születésének 
75. évfordulója alkalmá-
ból április 30-án emlék-
kiállítása nyílt a Szepes 
Galériában.    9. oldal

Küzdelmes 
mérkõzés

Az érdi kézilabdázó nõk  
Siófok elleni mérkõzésén 
ismét az a kis plusz hiány-
zott, amely a szoros csa-
ták végjátékánál eddig 
egyszer sem döntött a 
javukra. 13. oldal

XI. Fehérvári út 79.
462-60-52
X. Kôrösi Cs. út 40.

261-19-09
II. Margit körút 57.
369-33-62

Hallás Szalonok
Budapesten

*Aktuális akcióinkról, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben! 

AMERIKA VEZETÔ HALLÓKÉSZÜLÉKEI
AKÁR KAMATMENTES RÉSZLETRE IS!*

Hallása szívügyünk

A JOBB HALLÁS – kortól függetlenül – MINDENKINEK JÁR!

Hallás Szalono

HALLJA ÖN A MADARAK
CSICSERGÉSÉT?

INGYENES TAVASZI
HALLÁSVIZSGÁLAT A STARKEY-NÁL!
MOST KÉRJEN IDÔPONTOT!


