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Javuló közbiztonság

Jelentõsen javult az érdi rendõrségi statisztika 2010-ben: a nyomozások ered-
ményessége 27,3 százalékról 41,52 százalékra ugrott, 33 százalékkal csökkent a 
lopások, 38 százalékkal a gépkocsi-, 32 százalékkal a betöréses lopások száma. 
Országos összehasonlításban a regisztrált bûncselekmények, illetve a személy elleni 
erõszakos bûncselekmények száma alacsony volt, míg a közterületen elkövetett és 
a vagyon elleni bûncselekmények tekintetében a középmezõnybe tartozik a város. 
 2. oldal

Új mûtõ

Dr. Bakó Emese osztály-
ve zetõ fõorvos és dr. 
Padmaguphita Ganno-
ruwa mutatta be az Érdi 
Szakorvosi Rendelõin-
tézet legújabb szolgálta-
tásait. 3. oldal

A költészet napja

A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ adott otthont a 
költészet napja alkalmából rendezett mûsornak, vala-
mint a József Attila-rajzpályázat eredményhirdeté-
sének. A zenés-verses mûsorral egybekötött kiállítás 
megnyitóján fellépett többek közt a Thalia Ördögei 
Színtársulat is. 7. oldal

Móra iskola
Sajátos nevelési igényû, 
a tanulási folyamat-
ban tartósan akadá-
lyozott gyerekeket vár-
nak az intézmény fel-
készült pedagógusai. 
 4. oldal

XI. Fehérvári út 79.
462-60-52
II. Margit körút 57.
369-33-62
X. Kôrösi Cs. út 40.
(Éles sarok)
261-19-09

Hallás Szalonok
Budapesten

Ha költene a jobb hallásra, miért nem Starkey-t választ?

*Aktuális akcióinkról, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben! 

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT ÉS KAMATMENTES 
RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÔSÉG!  Hívjon bennünket és 
tájékoztatjuk az igénybe vehetô kedvezményekrôl!

40 kutatóorvos és több száz programozó mérnök
dolgozik azért, hogy hallókészülékeink minél
tökéletesebb hallásélményt nyújtsanak. Nap mint nap.

Készülékeink nem sípolnak, nedvességállóak és 
technológiailag magasan felülmúlják
az átlagos hallókészülékeket.

KÉRDEZZE MEG AUDIOLÓGUSÁT,
HOGY ÖN MIÉRT NEM

STARKEY
HALLÓKÉSZÜLÉKET KAPOTT!
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A JOBB HALLÁS – kortól függetlenül – MINDENKINEK JÁR!

*Aktuális akcióinkról, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben! 

MOST KÉRJEN IDÔPONTOT
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA!
KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETÔSÉG!*

Vásárlóink milliói tudják, hogy készülékeink feldobás
után leesnek, úgy, mint bármely más hallókészülék. 

Miért választottak mégis minket?
Mert a Starkey-k nem sípolnak,
nedvességállóak és technológiailag magasan
felülmúlják az átlagos hallókészülékeket. 

TENNE A JOBB HALLÁSÉRT?
VÁLASSZUK KI AZ ÖNHÖZ ILLÔ

STARKEY
HALLÓKÉSZÜLÉKET!


