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Drogmegelõzés
A fiatalok kedvenc szórakozóhelyének a han-
gulata adta a hátterét az elõadásnak.
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Helyreállítják az utakat
Hamarosan megkezdõdnek Érd nyugati terüle-
tén a szervizútépítések.
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Versekhez rajzoltak

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának költészet napi rajzpályázata 
azon ritka rendezvények egyike, amely elsõ kihirdetése óta igen hosszú pályát 
futott be, hiszen idén immár 24. alkalommal adhatták be az érdi és környékbeli 
iskolák diákjai a kortárs versek ihletése alapján készült rajzaikat. 4. oldal

Holokauszt-emlékmûvet avattak
Az érdi zsidók deportá-
lásának 68. évfordulóján 
avatták fel a Dunamenti 
Zsidó Kulturális Egye-
sület szervezésében a 
holokauszt érdi áldoza-
tainak emlékmûvét az 
ófalui zsidó temetõben. 
Április 16. évek óta a 
holokauszt emléknap-
ja Magyarországon, és 
április 15-étõl Érden 
is van egy hely, ahová 
évrõl évre elmehetnek 
az emlékezni vágyók. 
 5. oldal

Rákellenes nap

A rákkal kapcsolatban felmerülõ legfontosabb kérdé-
sek megválaszolása, a kételyek eloszlatása érdekében 
a Nemzeti Rákellenes Nap alkalmából, április 11-én 
többórás tájékoztató rendezvényre került sor a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központban. „A rák ellen, az embe-
rért, a holnapért!” címû rendezvény az érdi Dr. Romics 
László Egészségügyi Intézmény, Budapest Fõváros 
Kormányhivatala és az Érdi, Budaörsi Kistérség Nép-
egészségügyi Intézet Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve összefogásával jött létre. 12. oldal

Házi bekötések
Folytatódik sorozatunk a belső kivitelezést 
végző vállalkozásokról.
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Papírforma-gyõzelem
A bennmaradásért küzdő törökbálintiak ellen 
nyertek a bajnoki címre törő érdi labdarúgók. 
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Wrobel 
kiállítás

Wrobel Péter, a pécsi 
születésû mûvész, egyé-
ni kiállítással mutatkozott 
be a városban. Enigma 
címû – fõként raszteres 
technikájú képeit felsora-
koztató – tárlatát Novotny 
Tihamér mûvészeti író 
nyitotta meg a Városi 
Galériában.    7. oldal

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!

A világ legkisebb standard hallókészüléke 12 színben.

www.starkey.hu

Érd, Budai út 28.
(STOP. SHOP.-pal szemben,
a CBA mellett)

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon

Ezt látnia kell.
Mások észre se
fogják venni.

Kérjen idôpontot ingyenes hallásvizsgálatra. 
Hallókészülék próbahordási lehetôség.


