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Közösségi közlekedés
Lemond a megnyert pályázati forrásról és új 
pályázaton indul a város.
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Év Családja Díj
Az önkormányzat közgyűlésén első ízben adták 
át az idén alapított Év Családja Díjat.
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Gyerekek napja

Május utolsó vasárnapján a gyermeknap alkalmából tartottak családi napot a 
Magyar Földrajzi Múzeum kertjében. Délelõttõl kora estig vidám programok várták 
a szórakozni vágyó gyerekeket és szüleiket. 7. oldal

Zsákbafutás és nénós autó
Nemcsak a város, hanem 
az óvodák is megrendez-
ték május utolsó napjai-
ban gyermeknapi mulat-
ságukat: bábelõadások, 
vetélkedõk tarkították eze-
ket a napokat. Rendõrök, 
tûzoltók szívesen látott 
vendégei ilyenkor az óvo-
dáknak. 7. oldal

Liszt-vetélkedõ

Az érdi Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Liszt 
Ferenc születésének 200. és halálának 125. évforduló-
ja tiszteletére rendez országos mûveltségi vetélkedõt. 
A cél a zeneszerzõ életének és munkásságának minél 
alaposabb megismertetése a 10–15 éves korosztállyal, 
játékos formában. 11. oldal

Csatorna-küldöttgyûlés
A küldöttek elfogadták az elmúlt évrõl szóló 
gazdálkodási és tevékenységi beszámolókat. 
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Rendõrségi tájékoztató
Bár jók a felderítési adatok, a legbiztosabb 
mégis a megelõzés.
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Átadták 
a Sport Díjat

Érdi Sport Díj kitüntetõ 
címet vehetett át az 
elmúlt héten Pécz Imre, 
a Batthyány sportiskola 
igazgatóhelyettese, aki-
nek T. Mészáros András 
polgármester nyújtotta át 
az elismerést. 13. oldal

Adomány
Egy kamionnyi rakomány 
érkezett az érdi Szociális 
Gondozó Központ Idõseket 
Ellátó Központjába. Bú-
torok, gyógyászati segéd-
eszközök voltak a kül-
deményben. 13. oldal

XI. Fehérvári út 79.
462-60-52
X. Kôrösi Cs. út 40.

261-19-09
II. Margit körút 57.
369-33-62

Hallás Szalonok
Budapesten

*Aktuális akcióinkról, szolgáltatásainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön üzleteinkben! Akciónk 2011. május 25-tôl visszavonásig érvényes. 

Hallása szívügyünk

EGYET FIZET 
KETTÔT KAP!Hallás Szalono

A JOBB HALLÁS – kortól függetlenül – MINDENKINEK JÁR!

hallókészülékek

MOST KÉRJEN IDÔPONTOT
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA!

* Hívja üzleteinket az akciós hallókészülékért!
 Hallókészülék akár kamatmentes részletre is!

*

,

Részletek a 10. oldalon

 2011. június 30.-ig 20%
kedvezményt adunk a baba- és 


