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Rendeletmódosítások
Negyvennél több napirendi pont szerepelt az 
önkormányzat közgyûlésének áprilisi ülésén.
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Hulladékhasznosítás
Megalakult az Érd és Térsége Szilárd Hulla
dékkezelési Önkormányzati Társulás.
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Sokszínû majális

Tavalyi átadását követõen most elõször telt meg újra hatalmas sokasággal váro-
sunk új fõtere, ahol egész napos változatos, sokszínû produkciókat felvonultató, 
dalos, zenés, táncos programokkal ünnepelték meg május elsejét és az Európa-
napot az érdiek. 5. oldal

Ünneplõ nagycsaládosok
A nagycsaládosok az 
ötödik, a kézilabdá-
sok a harmincötödik 
születésnapjukat ün-
neplik az idén, így hát 
volt ok a vigadalomra 
a hosszú hétvégén. Az 
évfordulókat gazdag 
programokkal: kon-
certekkel, eredmény-
hirdetéssel, tortával 
közösen ünnepelte a 
két – a városban mél-
tán népszerû – egye-
sület.  13. oldal

Városkerülõ túra

Évrõl évre egyre többen pattannak kerékpárra, és 
csatlakoznak az Érd Körbe városkerülõ túrához. A 
becslések szerint az idén több mint kétezren tekertek 
együtt. A kellemes kora nyári idõnek és a hosszú 
hétvégének is köszönhetõen vasárnap reggel sokan 
ragadtak biciklit, és vettek részt a tavaszi kerékpáros-
felvonuláson. Fiatal családok és nyugdíjas házaspá-
rok, profi bringások és amatõrök együtt tekerték körbe 
a várost. Igazi közösségi élmény volt ez a sportos nap. 
 12. oldal

Iparosok
Küldöttgyûlést tartott az Érd és Környéke 
Ipartestület az Alispán utcai székházban. 
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Gyõzelem a rangadón
Az Érdi VSE labdarúgói kiváló játékkal 31re 
legyőzték a százhalombattai csapatot.
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Karate
Parádi Péter ifjú kora 
ellenére sok szép siker-
rel dicsekedhet már sze-
retett sportágában, a 
kjokusinkai karatéban. 
 16. oldal

www.starkey.hu

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

23/362-351
30/825-9274

Hallásszalon
Kérjen idôpontot

ingyenes hallásvizsgálatra! 
Hallókészülék próbahordási és

kamatmentes részletfi zetési lehetôség.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT!
  * Akciónk 2012. május 2-tôl 31-ig tart. A részletekrôl és feltételeinkrôl érdeklôdjön hallásszalonjainkban.

a világ legkisebb standard hallókészülékébôl.*


