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Sikeres közbeszerzés
Az érdi iskolákban egyetlen pedagógus állása 
sem szûnik meg.

2

Beszédvár
Az érdi gyerekek 16 százaléka küzd valamilyen  
beszédproblémával.

10

Könyvbarát-találkozó

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának idei könyvbarát-találkozó-
ján a sokat olvasó, könyveket szeretõ gyerekek, pedagógusok és szülõk gyûltek 
össze. A rendezvény a Jonatán Könyvmolyképzõ Klub találkozója is volt egyben. 
 7. oldal

Egynapos sebészet

Az egynapos sebészet gyakorlata világviszonylatban 
az 1970-es évek elején indult, hazánkba jelentõs 
késéssel érkezett. Ennek részben az az oka, hogy a 
személyi és tárgyi feltételeknek nem könnyû eleget 
tenni.  3. oldal

Galéria és kávézó

Néhány héttel ezelõtti felvételünkön még csak készült 
az emeleti galéria a Geszthelyi-házban – ma már 
lényegesen elõbbre tartanak a munkálatok a kiállí-
tóteremnek és kávézónak is otthont adó épületben. 
 5. oldal

Zarándokút
A hazaszeretet érzését jelentősen növeli  
a Magyar Zarándokút. 

11

Éremgyûjtõ birkózók
Nemrég rendezték meg a serdülő és diák I. 
Szabadfogású Országos Bajnokságok döntőit. 

16

Életmesék

Hogyan éltek, szerettek, 
küszködtek a bukovinai 
székelyek a múlt század 
elején? Megtudhatja, aki 
elolvassa Kóka Rozália új 
könyvét.  8. oldal

Értékelés
Véget ért a 2010/2011 
évi labdarúgó-bajnok-
ság. Az Érdi VSE csapata 
szoros, végig nyílt küzde-
lemben, de mégis csak a 
csalódást keltõ 10. helyet 
szerezte meg. Az okokról 
és az éves teljesítmény 
értékelésérõl kérdeztük 
Miskovicz Bálint edzõt.
 16. oldal

Cimborák

A Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskolában ren-
dezték meg az Országos 
Cimbora Irodalmi Vetél-
kedõt. A játékos verse-
nyen 10 város 25 tanuló-
ja vett részt.  10. oldal

Érd, Budai út 28.
(STOP. SHOP.-pal szemben,
a CBA mellett.)

23/362-351
30/825-9274

Hallás Szalon

*Minden kedves hallásvizsgálaton résztvevô páciensünk az „Öt lépés a jobb hallásért” címû könyvet kapja ajándékba a készlet erejéig. 

KÉRJEN IDÔPONTOT
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA! 

A JOBB HALLÁS MINDENKINEK JÁR!

Amerika vezetô hallókészülékei Érden is!

közösen találhatunk megoldást 
az Ön hallásproblémájára, és

még egy pompás ajándékunk* is van,
ha bejön hozzánk

ingyenes hallásvizsgálatra!

Hallása szívügyünk

Hallókészülékek


