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Városközpont
Ezúttal a tervezők vázolták elképzeléseiket  
a Fő tér és környéke kialakításában.

2

Esélyegyenlõség
Júliusban lezárul az Egyenlõ eséllyel Érden 
elnevezésû pályázat. 

3

Oktatólaboratórium
A projekttel kapcsolatos terveket és várható 
eredményeket hallgathatták meg az érdeklõdõk.

4

Csatornázás
Hamarosan indulhat a csatornahálózat kiépíté-
se, miután aláírták a kivitelezési szerzõdéseket.

5

Harmonikás csillag

Szabó Ádám több hazai és nemzetközi versenyen bizonyított már, az idei Csillag szü-
letik nevû tehetségkutatón a legjobbak közé került, igazi sztár lett néhány hét alatt. 
Az ifjú tehetségekrõl a Lukin László Alapfokú Mûvészeti Iskola mûvésztanárával, 
Szokolai Zoltánnal beszélgettünk. 7. oldal

Vonat érkezik a Harkály utcába
A Kelenföld–Tárnok 
vasútvonal bõvítése, 
a töltés szélesítése 
költözésre ítéli az érdi 
Harkály utcai ovit, 
amelynek az udvara 
csorbul, így szûkül az 
intézmény élettere, 
ezáltal lehetetlenné 
válik a mûködése. 
A héten már bontják 
az óvoda udvarának 
töltéshez közeli részén 
a képünkön látható 
kerti bútorokat…   
 8. oldal

Gyermekjóléti 
tanácskozás

Az utóbbi években, de 
különösen 2006 óta 
folyamatosan növekszik 
a gyermekjóléti szolgá-
latoknál gondozásba vett 
gyermekek száma, ami 
a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy egyre nagyobb 
azoknak a családoknak, 
illetve szülõknek az ará-
nya, akik a gyermekne-
velésben bármilyen okból 
kifolyólag külsõ segítség-
re szorulnak.    8. oldalItt a nagy csapat

Hosszas várakozás és az ÉTV-Érdi VSE vezetõségének 
kitartó és tudatos munkája után július 4-én a média 
képviselõi és a szurkolók is megismerkedhettek a 
nõi kézilabdacsapat következõ szezonbeli keretével. 
Nyilvánosságra került a nyár végi rangos nemzet-
közi felkészülési torna menetrendje, amelynek Érd 
és Budaörs ad otthont augusztus 12–14. között.  
A tudatos, ésszerû igazolások, amelyek eddig is jel-
lemezték a klubot, komoly reményekre jogosíthatnak 
fel. A hazai csapat elsõ meccsét augusztus 12-én 19 
órától a bajnoki ezüstérmes, névváltozáson átesett 
DVSC-Fórummal vívja. 16. oldal

Ügyfelek 
nélkül

A nyár eleje mindig a köz-
tisztviselõké – igaz, csak 
egy napig, amikor nincse-
nek ügyfelek és nincse-
nek ügyek, csak önfeledt 
vidámság.  12. oldal

Értesítés
Tájékoztatjuk

a Tisztelt Olvasókat,
hogy az Érdi Újság

2011. július 28. utáni
következő száma
augusztus 18-án 

jelenik meg.

A rövid nyári szünetet
megelőző és követő lapszám

megnövelt terjedelemben
lesz olvasható.


