
Városházi változások
A hivatal és a város életében is változásokat 
hoz a következõ négy év.
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Rendõrségi tájékoztató
Betörésekről és forgalombiztonsági intézkedé-
sekről tájékoztatták az újságírókat.
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Rózsafüzér Zarándoklat

Több mint ötszázan vettek részt az elsõ érdi Élõ Rózsafüzér Zarándoklaton múlt 
szombaton. A zarándokok a városért, az itt élõkért imádkoztak a 17 kilométeres úton. 
Spányi Antal megyés püspök a zarándoklatot záró szentmisén úgy fogalmazott: az 
imádkozó tömeg éghez, Istenhez való fohászkodása áldássá válik. 7. oldal

Téli szállás madaraknak
Nem is gondolná az ember, 
mi mindenbõl készíthetõ 
madárház. Az ügyes kezû 
óvodások és kisiskolások 
bebizonyították, hogy egy 
kis képzelõerõvel, sok kre
ativitással és némi szor
galommal gyakorlatilag 
bármilyen nyersanyagot 
fel lehet használni erre a 
célra.  17. oldal

Megemlékezés

Az aradi vértanúk mártírhalálának 161. évfordulóján 
megemlékezni és fejet hajtani, illetve az új trianoni 
emlékmû avatásának alkalmából rendezett emlékezõ
ünnepségre gyûltek össze az érdiek. 3. oldal

Figyelõ kamerák
Mobil térfigyelõ kamerákkal látták el Érd tíz 
szelektív hulladékgyûjtõ szigetét.
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Csatornázás
Október negyedikéig lehetett jelentkezni  
a csatornahálózat építésére.
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XX. évfolyam, 40. szám 2010. október 14.   Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja Értékes
gyõzelem

Rendkívül értékes tizenegy 
gólos gyõzelmet arattak az 
érdi kézilabdázó hölgyek a 
rivális Siófok ellen. Ezúttal 
Szabó Edina vezetõedzõ is 
elégedett volt a látottak
kal. 20. oldal

Plakát
szüret
A 2030 – A Mi Irányító
számunk Egyesület tagjai 
október 9én a Központi 
Kávéház elõtt, majd októ
ber 10én a Bem téri 
gyógyszertár elõtt gyüle
keztek, hogy megtisztít
sák Érdet a kihelyezett 
választási plakátoktól. 
 14. 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


