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Beiratkozások
Márciusban kezdõdik a bölcsõdei, áprilisban 
az óvodai beiratkozás.
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Csatornázás
Számos lakossági kérdés érkezett a szerkesztõ
ségbe, ezekre kértünk válaszokat.
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Hagyományõrzõ bál

Itt aztán nem bántak fukarul a jókedvvel, vidámsággal! A hagyományos 
hagyományõrzõ érdi sváb bálon e két „kellékbõl” bõven volt részünk estétõl haj
nalig. A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ elõcsarnoka megtelt élettel, illattal, 
tánccal, muzsikával ezen a február közepi szombaton.  5. oldal

Ökumenikus istentisztelet  
A Házasság Hete 
2012. érdi programso
rozat tizennyolc ren
dezvényt követõen, 
február 19én befe
jezõdött. A hivatalos 
záróeseményre, az 
ökumenikus istentisz
teletre február 18án 
került sor a Ciszterci 
Nõvérek Regina Mundi 
Apátságában. A ren
dezvények közül a leg
fontosabb események 
az interneten is vissza
nézhetõk. 2. oldal

Újabb gyõzelem

A város nõi kézilabdacsapata ezúttal a jó erõkbõl 
álló dunaújvárosiakat gyõzte le, és ezzel megszilár
dította pozícióját a bajnoki tabella negyedik helyén. 
A következõ fordulóban a nyolcadik helyen álló 
Budapest BankBékéscsabai ENK SE otthonába láto
gat az ÉTVÉrdi VSE. A találkozót február 26án 15.15 
órától rendezik.  14. oldal

Ismerkedés az iskolával
A Bolyai János és a Teleki Sámuel iskola hívja 
ismerkedésre a leendő elsősöket és szüleiket.
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Hatvanöt éves a Kõrösi
Sorozatban számolunk be a Vincellértelepen  
létesített iskola hat és fél évtizedéről.
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Irodalomóra

Érd városa két éve indí
totta programsorozatát, 
melynek keretében a tanu
lók személyes kapcso
latba kerülhetnek rangos 
írókkal, költõkkel. Ezúttal 
Vasy Géza volt a vendég 
a Kós Károly Szakképzõ 
Iskola rendhagyó iroda
lomóráján.  7. oldal

Katica

A nagycsaládosok bálján 
királylány, katica, nyuszi, 
robot, tündér, pókember 
játszott, mulatott együtt 
Ludas Matyival, egy virá
gos réttel meg egy indi
ánnal.   10. oldal
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NEDVESSÉG-
ÁLLÓAK

Kérjen idôpontot
INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLATRA, 
mielôtt elolvadok!
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ÉRD, Budai út 28. 23 / 362 351 30 / 825 9274

HALLÓKÉSZÜLÉKEK
AZ 
HALLÁSSZALONOKBAN

(STOP. SHOP.-pal szemben, a CBA mellett)


