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Városi programok
Tájékoztató névtelen levelekről, csatornázásról, 
talajterhelési díjról, márciusi programokról. 
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Elsõsök beíratása
Időpontok, szükséges iratok az első osztályo-
sok beíratásához.
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Oktatólaboratórium

A Vörösmarty gimnáziumban nemcsak a laboratórium újulhatott meg pályázati 
segítséggel, de a projekt részeként a természettudományos tananyag is. A prog-
ramban részt vesznek az érdi általános iskolák, illetve két környékbeli intézmény. 
A papíralapú oktatási segédeszközök fejlesztése most zárult le, az eredményeket 
szakmai konferencián ismertették. 2. oldal

Kiállítás a Városi Galériában
Soha nem hallott hangsze-
rek megszólaltatásával 
csendült fel az a különle-
ges, misztikus hangzású 
zene a Városi Galériában, 
amely meghatározó han-
gulatot kölcsönzött a kiál-
lításmegnyitónak. Ezúttal 
Kozák Attila képzõmûvész 
mutatkozott be. Az auten-
tikus élõ zene megfelelõ 
nyitánya volt annak a 
tárlatnak, amelyen az õsi 
kultúrák, jelek és szimbó-
lumok szolgálták a mûvek 
megszületését.  7. oldal

Folytatódik a munka

Hamarosan indul az Alsóvölgyi úton is a csatornaépí-
tés. Egyre több utcában kezdték újra a csatornaépítést. 
Akit érdekel, hogy mely csatornaszakaszokon kezdték 
el a tavaszias idõjárási viszonyokra tekintettel a mun-
kát, a www.erdicsatornazas.hu honlapon naprakészen 
tájékozódhat. Ugyanitt található meg a belsõ hálózat 
tervezésére és átvételére jogosult mérnökök listája, 
valamint praktikus útmutatók a házi szennyvízhálózat 
elkészíttetéséhez.  5. oldal

A 65 éves Kõrösi
Újabb fejezet a vincellértelepi iskola történe-
téből, fontosabb eseményeiről.
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A tabella élén
Az Érdi VSE labdarúgói a Duna csoportban az 
első helyről várják a bajnokság folytatását. 
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Alekosz

Közügy lett az ófalui kút 
felújítása, illetve megszé-
pítése. Az értékes vizet 
adó kútért az Érden lakó 
Alekosz is kampányol.  
 5. oldal
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Ingyenes hallásszûrés.

Hallókészülék próbahordás.

Részletfi zetési lehetôség.*

Hallásszalon

Hallókészülékek

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEMEK

FÉLÁRON

Egy személy maximum 5 levél (összesen 30 db) elemet vásárolhat márciusi akciónk során. A részvétel feltétele, hogy a hallókészülék-
viselô a vásárláskor hozza magával a „Hallókészülék nyilvántartási kiskönyv”-ét.  Akciónk 2012. március 1-tôl március 31-ig az érdi 
Ascent Hallásszalonunkban érvényes.

* A részletekrôl és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzletünkben. 

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


