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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

Megkezdõdött a bontás

Farsangi forgatag
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Csatornázás: nyilvános szakmai konferenciá
val indul a projekt.

Szomszédok egymásért
A mozgalomnak az a célja, hogy a lakóközössé
gek is részt vegyenek a közbiztonság javításában.

Több mint húszéves ha
gyomány a Gárdonyi iskolában a szülõk és nevelõk
bálja. 
8. oldal

Új könyv

Új rendõrkapitány
Interjú dr. Öveges Kristóffal, az Érdi Rendõr
kapitányság új vezetõjével.

A házasság hete
Negyedik alkalommal szervezték meg
a házasság hete érdi rendezvényeit.

Elköltözött a MÉKE
Elsõ farsangi mulatságát tartotta szombaton az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Egyesülete. Nemcsak a gyerekek, hanem a szülõk is jelmezbe bújtak, de még
milyenekbe! Aki most készül farsangolni, képeinkbõl bízvást meríthet ötleteket,
hiszen ezek a maskarák zömmel otthon készültek.
8. oldal

Lele Orsolya illusztrálta
lapunk nemrég elhunyt
munkatársának,
Papp
Jánosnak a kötetét, amelyet a városi könyvtárban
mutattak be.
7. oldal

Küzdelmes

Hagyományõrzõ sváb bál mérkõzés

A hónap végétõl már új helyén, a Tompa Mihály utca
1. szám alatt várja tagjait a Mozgáskorlátozottak
Érd és Környéke Egyesület. Néhány önkéntes önzetlen munkájának köszönhetõ, hogy február 18-án az
összes holmit sikerült átszállítani az Alsó utcai házból
az új székhelyre.
4. oldal

Kedves, mosolygós fiatalok
köszöntötték és illatos, kék
selyemszalaggal díszített rozmaringszálat tûztek a ruhájukra, mielõtt asztalukhoz
kísérték volna a sváb bálra
érkezõ vendégeket. A farsangi bálok sorából immár csaknem másfél évtizede az itt
élõ németek hagyományõrzõ
sváb batyus bálja sem maradhat ki. Idén február 19-én
a Szepes Gyula Mûvelõdési
Központban tartott farsangi mulatságot a Német
Nemzetiségi Önkormányzat.

10. oldal

Válogatottak egymás ellen:
a gyõri Görbicz Anita
és az érdi Tóth Tímea.

16. oldal

A jobb hallás Önnek is elérhetô!

FÉLÁRON
A HALLÓKÉSZÜLÉK

Hallás Szalonok
Budapesten
XI. Fehérvári út 79.

462-60-52

ELEMEK!

*

II. Margit körút 57.

369-33-62

X. Kôrösi Cs. út 40.
(Éles sarok)

261-19-09

www.starkey.hu

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
HALLÓKÉSZÜLÉKEK KAMATMENTES RÉSZLETRE
A RÉSZLETFIZETÉS FELTÉTELEIRÔL ÉRDEKLÔDJÖN ÜZLETEINKBEN!

*Akciós áron egy vásárló maximum 5 csomag elem vásárlására jogosult. Az akció 2011. február 23-tól március 31-ig vagy a készlet erejéig tart.

