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Megemlékezés
A március 15-i ünnepségen a forradalom és sza-
badságharc hõseirõl emlékezett meg a város.
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Csatornázás
Hamarosan indul a csatornázás a Szent István–
Kossuth utca keresztezõdésében.
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Ünnepi színdarab

Színdarabbal tisztelegtek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke 
elõtt a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói március 14-én. A darabot kétszer is 
bemutatták a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ színháztermében, mivel az iskola 
több mint hétszáz tanulója egyszerre nem fért be a nagyterembe. 4. oldal

A legjobb négy között
Örömmámorban úsz-
tak a dunaújvárosi mér-
kõzés után a játékosok 
és szurkolók egyaránt, 
hosszú idõn keresz-
tül éltették a csa-
pattagokat, edzõket. 
A drukkerek homlo-
kára felkerült a bûvös 
négyes szám – ami 
azt jelenti, hogy most 
már biztosan a legjobb 
négy közé jutott a csa-
pat, következhet a rá-
játszás. 14. oldal

Városi elismerések

A március 15-i központi díszünnepségen kapták meg 
az arra érdemesek Érd város díjait. A város legna-
gyobb elismerését, az Érd Város Díszpolgára címet 
idén Kubassek János kapta, aki 1983-as megnyitá-
sa óta igazgatója a Magyar Földrajzi Múzeumnak. 
 4. oldal

Zöldtagozat
A Fidesz Zöld Tagozata a szelektív hulladék-
gyûjtésrõl tartott rendezvényt. 
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Új fészekben
Alig féléves építkezés után hétfõn átadták az 
új Harkály Óvodát.

9

Rögbi Érden
Az érdi rögbis lányok szép 
csendben Közép-Európa 
legjobbjaivá váltak az el-
múlt évek során, és ez-
zel a kitartással akár az 
olimpiára is kijuthatnak.
 14. oldal
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Ingyenes hallásszûrés.

Hallókészülék próbahordás.

Részletfi zetési lehetôség.*

Hallásszalon

Hallókészülékek

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEMEK

FÉL ÁRON

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)


