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Negyven napirendi pont
A városi közgyűlés negyven napirendi pontról, 
ezen belül a volt buszpályaudvarról tárgyalt.
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Csatornapályázat
Mivel nem érkezett támadás a kihirdetett ered-
mény ellen, indulhat a megvalósítás.
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Szent Iván-nap

A szél sem fújta el a jó hangulatú Szent Iván-éji rendezvényt, pedig már nappal 
is igyekezett. Az érdi Kastély-dombon jöttek össze a civil szervezetek, amelyek 
ez alkalomból fõzési tudományukat is bemutathatták. A legfinomabbnak az öhön 
bizonyult, amely serleget is kapott a zsûritõl. Az ófalusi pincetulajdonosok nagyon 
felpörögtek az utóbbi idõben; nemrég nagyszabású borversenyt rendeztek, most 
meg Szent Iván-éjt ünnepeltek társszervezeteikkel. 5. oldal

Finisben a városközpont
Végéhez közeledik a 
városközpont-rehabilitá-
ciós projekt. A beruházás 
keretében elvégzett mun-
kálatokról Zsirkai László, 
az Érdi Városfejlesztési 
Kft. ügyvezetõje szá-
molt be, míg Kubassek 
János igazgató a Magyar 
Földrajzi Múzeum átala-
kításáról, az ebben rejlõ 
új lehetõségekrõl beszélt.  
 3. oldal

Szabadkai kirándulás

Testvérekhez mentünk, elvégre Szabadka a mi test-
vérvárosunk… Egy busznyi érdi nyugdíjas érezhette 
így azon a jó hangulatú kiránduláson, amelyet a Bolyai 
János Nyugdíjas Pedagógus Klub szervezett meg egy 
szép júniusi napon, jelentõs önkormányzati támoga-
tással. A szabadkai városházán át is adták városunk 
„testvéri” üzenetét. 16. oldal

Semmelweis-ünnepség
A szakorvosi rendelőintézet új épületszárnyá-
ban köszöntötték az egészségügyi dolgozókat.
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Kézilabda-értékelés
Nem álom, idén már reális elvárás a női kézi-
labdacsapat nemzetközi szereplése.

20

Múzeumi 

séta

A Múzeumok éjszakáján az 
érdeklõdõk már megcso-
dálhatták az átalakított, 
modernizált intézményt, 
amelynek most már 
nemcsak a gyûjteménye 
és munkássága, hanem 
a körülményei is világ-
színvonalúak. Lapunknak 
Vernyik Pál, az intézmény 
munkatársa mutatta be az 
épületet.  7. oldal

Értesítés
A 2010. évi CLXXIII. törvény 110. § 

alapján július 1-je, Semmelweis-

nap az egészségügyi szolgál-

tatóknál munkaszüneti nap. 

Erre való tekintettel Érd MJVÖ 

Szakorvosi Rendelőintézete 

2011. július 1-jén zárva lesz.

A betegek számára sürgősségi 

ellátást az Érdi Központi Ügyelet 

nyújt.

Érd, Szabadság tér 9. 

Telefon:
Felnőttügyelet  (23)-365-274, 

Gyermekügyelet:  (23)-365-770

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. 
**Akciónk 2011. június 24-tôl visszavonásig érvényes. Az akcióban résztvevô készüléktípusainkról és feltételeinkrôl érdeklôdjön szalonunkban!

Amerika vezetô hallókészülékei Érden is!

Június 24-tôl közösen találhatunk megoldást 
az Ön hallásproblémájára, és még egy

pompás ajándékunk* is van,
ha bejön hozzánk ingyenes hallásvizsgálatra!

Hallása szívügyünk

Hallókészülékek

50% KEDVEZMÉNY 
a második hallókészülék árából!**

KÉRJEN IDÔPONTOT
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA! 


