
Idõsek világnapja
Közösen és jókedvűen ünnepeltek a szépko
rúak a művelődési központban.

4

Próbajárat
Korszerű midibuszok mutatkoztak be  
az érdieknek szombaton próbajáraton.

5

A Fideszt választották

T. Mészáros András a voksok több mint felét szerezte meg a múlt vasárnapi önkor-
mányzati választáson. A Fidesz a 12 egyéni mandátumból mindet megszerezte, a 
Közérdek–MSZP két listás helyhez, a 2030 – A Mi Irányítószámunk Egyesület, a Civil 
Érdek és a Jobbik pedig egy-egy kompenzációs listás helyhez jutott. 3. oldal

Övé a színház és a világ
Joó László színmûvész 
Burokban születtem címû 
könyve A színház és a 
világ alcímmel (Lökös 
Ildikó szerkesztésében, 
Szyksznian Wanda borí-
tótervezésével) múlt 
héten jelent meg igen 
nagy érdeklõdés mel-
lett. A kötetet a Termál 
Liget Hotel nagytermében 
mutatták be. 

7. oldal

Bölcsôdebõvítés

Megnyitotta kapuit az Aradi utcai bölcsõde új szárnya, 
így immár 128 kisgyermek járhat a felújított, kibõvített 
intézménybe. A bölcsõde átalakítását az önkormányzat 
önerõbõl, mintegy 300 millió forintból finanszírozta.  
T. Mészáros András polgármester a múlt heti bejárá-
son elmondta: az intézményfejlesztéseket, a bölcsõdei 
és óvodai férõhelynöveléseket továbbra is folytatni 
szeretnék. 2. oldal

Csuka Zoltán-emléknap
Vajdaságból érkezett vendégekkel ünnepelte 
névadóját a városi könyvtár.

6

Csatornázás
Megtörtént a borítékbontás a csatornahálózat 
kivitelezésére kiírt pályázat során.
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Kosárkupa

Kosárkupával egybekö-
tött Fitt Napot tartottak az 
érdi Tesco parkolójában.
 17. oldal

Favédõk

Vándorkiállítás a fákért 
címmel rendeztek elõ-
adást és kiállítást a Teleki 
iskolában. 6. oldal
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* Az akcióban résztvevô készülékeinkrôl és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben. Akciónk 2010. augusztus 24-tôl visszavonásig érvényes.

+ INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
+ KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÔSÉG*

JÓ HALLÁST
KARÁCSONYRA!

70%
*

HALLÓKÉSZÜLÉK
vásárlásakor a kedvezmény nálunk akárXI. Fehérvári út 79.

462-60-52
II. Margit körút 57.
369-33-62
X. Kôrösi Cs. út 40.
261-19-09
III. Bécsi út 227.
439-16-03

Hallás Szalonok
Budapesten

www.starkey.hu

Amerika vezetô hallókészülékei
20 éve Magyarországon


