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Majális és Európa-nap
Színes kulturális program várja május elsején 
a város lakóit.

11

NagyCsaládiHáz
Fórizs Gyula Zsolt lelkipásztor pályázaton 
építõanyagot nyert családi házuk felépítéséhez.

3

Ismét Érd körbe

Idén is megrendezték a tavaszi Érd körbe városkerülõ kerékpártúrát. Kicsik és 
nagyok – ez alkalommal is – több százan ültek nyeregbe, hogy körbetekerhessék 
városunkat. A cél – az önfeledt szórakozás mellett – változatlan volt: a bizton-
ságos kerékpározás népszerûsítése, valamint figyelemfelhívás a kerékpáros 
közlekedés igényeire.  13. oldal

A pásztorok királya
Önéletrajzi könyvet hozott 
számára a nyolcvankettedik 
tavasz, ami reméljük, minél 
több lélekben kirügyezik 
majd. Palcsó Sándor opera-
énekes „kottázta” le nekünk 
életét, élményeit, énekesi 
pályafutását. A könyvbemu-
tatón nem kukoricázott, szín-
padra lépett, és egy rövid 
dal erejéig Kukorica Jancsi 
volt… 7. oldal

Szemétgyûjtési akció

Egyesek szemetelnek, mások meg összeszedik a 
hulladékot. Most például a Teleki Sámuel Általános 
Iskola diákjai, akiket parkváros részönkormányzata 
és az Érd Elsõ Lions Klub hívott meg múlt szombaton 
szemétgyûjtési akcióra.  13. oldal

Fontos gyõzelem
Az érdiek a Viadukt-Biatorbágy ellen gyűjtöt-
ték be a három pontot.

16

Rákérdeztünk
Mit jelent az ön számára húsvét? – kérdeztük 
érdi polgároktól.

2

Ipartestület

Tisztújító közgyûlést tar-
tott az Érdi Ipartestület 
április 11-én délután a 
testület Alispán utcai 
székházában. Az új elnök, 
Szabó István építési vál-
lalkozó, építészmérnöki 
végzettséget szerzett, 
Érden született, szülei, 
nagyszülei és dédnagy-
szülei szintén érdiek.  
 3. oldal

Emléknap

A holokauszt magyaror-
szági áldozatainak emlék-
napjához kapcsolódóan 
országszerte megemlé-
kezéseket tartottak a hét 
végén. Az érdi székhelyû 
Dunamenti Zsidó Kulturá-
lis Egyesület tagjai rend-
hagyó történelemórák 
keretében emlékeztek 
meg a városból elhurcolt 
áldozatokról. 4. oldal
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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! 

*

TENNE A JOBB HALLÁSÉRT?
VÁLASSZUK KI AZ ÖNHÖZ ILLÔ

STARKEY
HALLÓKÉSZÜLÉKET!

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. 


