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Az érdi majális képei

Ír sztepptánc

Az idén is sok árus települt ki a Fõtérre

Testvérvárosi vendégeink

ZÖLD TAGOZAT

Szelektív road show
A

Fidesz Zöld Tagozata szervezésében, az Öko-Pannon Kft. segítségével nyolcszáznál is több érdi óvodás és iskolás gyerek ismerkedett
meg a „szelektív hulladékgyûjtés rejtelmeivel”, amely rendezvényt a Föld
napja alkalmából tartottak a Fõtéren.
Mint azt Tóth Tamás alpolgármester
megnyitó beszédében mondta, a fenntartható fejlõdés egyik kulcsa éppen a
hulladékkezelés, és ez jószerével
gyermekeink kezében van, mert tõlük
kaptuk kölcsön Földünket. Játékos
formában ismerkedhettek meg a gyerekek a különbözõ, hasznosítható hulladékfélékkel és a szelektív gyûjtés
fontosságával.

A tánc világnapján

A kicsinyek élvezték a szökõkutat a májusi kánikulában

Víztakarékossági kísérlet érdi családoknál
Gábor segítségével érdekes, és Ága-Boga Nagycsaládosok Egyesüle- hiszen egy köbméter melegvíz nagyRóth
remélhetõleg sikeres, tanulságos te. A víz ma sem olcsó, és nem téve- jából 700 Ft lpuszköltséget jelent az

Sok érdi érezte magáénak a majálist
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Adószám: 18703117-1-13

kísérletbe kezdett öt érdi család. Háztartásaikban vízadagolókat szereltek
fel, és a következõ hónapokban összehasonlító méréseket végeznek az eddigi és az ezutáni vízfogyasztással.
A családok úgy lettek kiválasztva,
hogy havi fogyasztásuk 12-20 köbméter közé essen, és lehetõleg nagycsaládosok legyenek, ebben segített az

dünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy a jövõben is folyamatosan drágulni fog,
ráadásul a csatornabekötések után
mintegy a duplájára is fog emelkedni
azok számára, akik eddig elszikkasztották szennyvizüket. Ezért nem
mindegy, hogy meg tudunk-e spórolni
akár 25-30%-ot. A vízdíjon felül
áram-, illetve gázdíjat is spórolunk,

energiadíjakban.
Szerkesztõségünk folyamatosan
figyelemmel fogja kísérni az eredményeket, és be is fogunk számolni róla.
Addig is köszönjük Róth Gábornak a
segítséget. Akit érdekel majd az eredmények tudatában a hasonló takarékosság, a www.vizszamla.hu honlapon talál további tudnivalókat.

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Zöld Tagozata tisztelettel meghívja

„Élet a csatornázás után” - mit kezdjünk az emésztõnkkel?
címmel szervezett tavaszi rendezvényünkre
Érden, Diósdon és Tárnokon kb. 20.000 ingatlan esetén váltja ki hamarosan a korábbi, korszerûtlen szennyvíztározókat
a közmûves szennyvízelvezetés, a csatorna. A csatornára való rákötés után a korábbi gödrök funkciója megszûnik.
Sokaknak fejtörést okoz, hogy mihez lehet kezdeni, be kell-e tömni? A mi határozott válaszunk az, hogy NEM kell betömni, sõt, kiváló lehetõség adódik arra, hogy esõvíz gyûjtésre alkalmassá lehessen tenni. Ha kertünket locsolni szeretnénk,
az esõvíz gyûjtésével csökkenthetjük az ivóvíz fogyasztást, ezáltal a vízszámlánkat is. Ez az a téma, amelyrõl beszélgetni
szeretnénk, de várjuk a további javaslatokat is a zoldtagozat@erdifidesz.hu email címre!
A rendezvény a Városi Galéria Elõadótermében (Alsó u. 2, emelet), 2012. május 8-án 18,00 órakor kezdõdik.
Érdeklõdni a zoldtagozat@erdifidesz.hu email címen lehet.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
SIMÓ KÁROLY és BADA ZOLTÁN

